فراتحلیلکیفیمقاالتعلمیناظربرمسئلۀفرارمغزها

درایران
محمدتوکل،1ایمانعرفانمنش 2
تاریخ دریافت -1131/7/1 :تاریخ پذیرش1131/11/77 :

چکیده 
بهمنزلۀنوعیپدیدهیامسئلۀاجتماعیتعریفکردکهدرواقعیت رونتدتوعتعۀ
فرارمغزهارامیتوان 
ملّیکشورهایدرحالتوععهتبعاتمنفیودرشرایطیپیامدهایمطلوبیدارد.اصوالًجامعتۀایتران
برایدع یابیبهالگوییازپیشرف ،نیازمنتدتعلتیم،پترور وبتهکتار یرینیترویمتخصت در
جنبههایمتعددتوععهاع وتقوی اعتتعدادهایداخلتیوکاعتت ازخههتایفکتریومتادیاز
ضرورتهایآنمحسوبمیشود.ازای رو،شناعاییزمینهها،دالیلوپیامتدهایپدیتد فترارمغزهتا
نیازمندتبیی وتدقیقمضاعفاع .تاکنونپژوهشهای ونا ونیدربار مهتاجرتنخبگتانایرانتی
انجامشدهاع .ای مقالهبااعتفادهازرو فراتحلیلکیفی54،موردازمقاالتعلمیتولیدشتدهدر
دادههایعلمتی)رابررعتیتوصتیفیوهمچنتی 
ایرانازعال(0831جس وجوشدهدرچهارپایگاه 
یرعدکهضرورتوکتاربرد
ارزیابی(درابعادعؤاالت،فرضیات،اهدافونتایج)کردهاع .بهنظرم 
ای فراتحلیلمیتوانددررصدمشکالتاجتماععلمیکشورومضافاًعیاعتگذاریهایعلمیمقتضی
جمعبندیوتحلیتلجامعتهشناعتانهازفترارمغزهتای
درابعادتقنینیواجراییمؤثرباشد.درانتهانیز 
ایرانیوراهکارهایکاعت ازآنارائهشدهاع  .

کلیدواژگان 

ایران،پیشرف ،توععه،فرارمغزها،مهاجرتنخبگان،مسئلۀاجتماعی .

مقدمه 

1

میشود،بیانگرای واقعی اعت کته
مسئلهایاجتماعیتعریف 
فرارمغزها کهعموماًبهمنزلۀ 
افراددارایاعتعدادعلمی،اقتصادی،مدیریتی،فکرییاعیاعتیبتاتوجتهبتهشترای محتی 
 .1استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران
 .7نویسنده مسئول ،دانشجوی دکتری تخصصی جامعهشناسی فرهنگی دانشگاه تهران
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جملهکمبودامکاناتوتسهیالت،ضعفدرنظامآموزشیودانشگاهی،بیاعتنتایی


اجتماعیاز
بهتولیداتویاایدههایعلمی،فقداننظامجتذبوتقویت دعتتاوردهاونظتراتخلّاقانته،
الی،یاکمتتوجهیبتهعترمایه تذاریداخلتیدرحمایت از تر هتای

مشکالتدرتأمی م
پژوهشیوعلمییابهلحاظتنگناهایفرهنگی،عیاعییاایتدئولوییکی،اقتدامبتهمهتاجرت
خودمیکنند.پسازمهاجرتممک اع کتهارتبتاییتامشتارک 

دائمییاموق ازکشور
علمیچنی افرادیباجامعتۀختودحفتییتاقطتعشتود.بتهعبتارتدیگتر،اینکتهآیتافترد
میکندیااینکه
مهاجرتکنندهجذبجامعۀجدیدمیشودورواب خودراباجامعۀمبدأ1قطع 

پسازمهاجرت،برجامعۀپیشتی تأثیر تذار(پایتداریتاموقت )اعت ،متیتوانتدتبعتاتو
پیامدهایمتفاوتیبههمراهداشتهباشد.عازمانملل،مهاجرتبیشازیکعتالبتهختارااز
کشوررابهمنزلۀ«مهتاجرتبتی المللتی»تعریتفکتردهاعت (عتازمانملتل5:0993،و.)4
یونسکومهاجرتافرادماهرراروندیاعاعیدربی عایرالگوهایمهاجرتاعالمکردهاع 
کهمنشأمهمیبراینگرانیکشورهایکمترتوععهیافتهنسب بهتبعتاتآندرزمینتۀتوعتعۀ
اقتصادیوانسانیاع .همچنی فرارمغزهاتوع عهنیرویمحرکیعنیدول ها،بازارهاو
مردمهدای وبهجلوراندهمیشود(.)www.unesco.orgشرای اجتماعیحاکمبرجوامعدر
آنهتا،پدیتد فترار
حالتوععهوبرخیازضعفهایعلمی،اجتماعی،اقتصتادیوفرهنگتی 
ورمستقیمیاغیرمستقیمبرروندپیشترف و


مهماجتماعیتبدیلکردهوبه
مغزهارابهمسئلۀ
توععۀ کشورتأثیر ذاربودهاع .بههمتی دلیتل،مهتاجرتبتهعتم کشتورهایغربتیو
نگهایجهانیوجنتگعترد،
بهویژهدرپیج 
توععهیافتهاع ؛7البتهدرکشورهایغربیهم 
مهاجرتنخبگانرخدادهاعت 1.مهتاجرتاروپاییتانبتهآمریکتادردهتۀ0991بتهویتژهاز
033ت .)091
میتوانیکنمونهازچنی مهاجرتیدانس (نراقی :0841،
انگلستانرا 
اصطال فرارمغزهانخستی باردردهۀ 0941درانگلستان توع «انجم علطنتیبریتانیا»
بهدنبالمهاجرتبخشیازنیروهایکارودانشگاهبهخاراازای کشوربتهکتار رفتتهشتد
(مککی.)83:0999،تعابیردیگرینیزبرایپدید فرارمغزهامطر شدهاع کهبتهاعتبتار
نوعنگر بهای مسئلهازاصطالحاتمتفتاوتیاعتتفادهشتدهاعت ؛رانتشمغزهتا،جتذب
رمغزها،عرریزشدنمغزها،صدورمغزهتا،چترخشمغزهتا،باز شت مغزهتاو

مغزها،شکا
1. Source Society

 .7مواردی را میتوان یافت که در آن مهاجرت نخبگان به سمت کشورهای غیر توسعهیافته بووده اسوت.
مثالً پس از بحران اقتصادی سال 1371در غنا ،بسیاری از پزشکان و پرسوتاران بوه نیجریوه مهواجرت
کردند .بنگرید به :لوکاس و میر755 :1134 ،
 .1بنگرید به :نوکاریزی 77 :1131 ،و  73
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اشتراکمغزهاازآنجملهاع .اصطال فرارمغزهانشاندهند شدتمیزانمهاجرتنخبگان
هرحالپدید مهاجرتنخبگانعبب انتقالوازدع دادننیرویانسانیمتخصت 
به 
اع  .
میشود.از رفدیگر،عهمپیشرف کشتورهایتوعتعهیافتتهازایت پدیتده،توعتعۀ
وماهر 
1
وافزودهشدنبهشکافمیانجامعۀمیزبان وجامعتۀصتادرکننده(کشتورهایدرحتال

بیشتر
توععه)خواهدبود.متککنتزیمستئلۀ مزبتورراجنتگورقابت بترعتربتهدعت آوردن
کهمواجدیدیازمهاجرتهااز

اعتعدادهانامیدهاع (توکل.)3100،اعکلدونمعتقداع 
،کشورهایآعیاییرادربر رفتهاع کهپنج یتفدارد:مهتاجرتبترای

دهۀ 0991تاکنون
اقام ،دانشجویان،نیرویکار،نیرویکارماهروپناهند ی(اعکلدون .)0990،

طرحمسئله 
تاکنونپژوهشهایعلمیمتعددیدرقالتبکتتاب،مقالتهوپایتاننامتهدرزمینتۀمهتاجرت
نخبگانوفرارمغزهادرایرانارائهشدهاع .آثارعلمیازآغازدهۀ0831بتهبعتد ستتر 
چشم یریداشتهاع .درای مدت،مسئلۀفرارمغزهابرایجامعتۀایتراناهمیت مضتاعفی
یافتهومهاجرتنخبگانایرانیبراعاسآمارها،رتبۀنخس دربی کشورهایدرحالتوعتعه
وهمچنی درعطحجهانرادارد.حدودچهارنفرازهرپنجایرانتیبرنتد متدالالمییادهتای
بی المللیعلمی،مهاجرتبهامریکا،کاناداواروپایغربیراانتخابکتردهانتد.بنتابتراعتالم
وزارتعلوم،تحقیقاتوفنآوری،ای مسئلهحدود83میلیارددالرهزینۀعاالنهبترایدولت 
بههمراهداشتهاع (توکل.)3100،درجدولزیرآمارمربویبهمهاجرتایرانیانبتهبرختی
کشورهایتوععهیافتهدر41عالاخیرآمدهاع  :
مهاجران ایرانی پذیرفتهشده به امریکا ،آلمان ،کانادا ،سوئد و انگلستان طی  0691تا 5112
باز زمانی 
کشور 

دهۀ 0991

دهۀ 0991

دهۀ 0931

دهۀ 0991

3111تا
 3114

امریکا 

 01390

 59043

 045394

 003499

 44193

آلمان 
کانادا 
عوئد 

 9393
 931
 835

 05098
 8544
 8359

 99133
 31911
 83099

 35080
 50839
 09315

 9135
 34841
 9139

انگلستان 

 ---

 ---

 ---

 03994

 3951

منبع:توکل 3100،
1. Host Society
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تبدیلشدنپیشرف وتوعتعۀایترانبتهاولویت مهتمکشتورنیازمنتدآعتیبشناعتییتا

هایانجامشتدهدر

دلیلشناعیتمایلبرخیازنخبگاننسب بهخرواازکشوراع .پژوهش

زمینۀفرارمغزهاکهدرحوزه هایمختلتفعلتوماجتمتاعی،علتومعیاعتی،اقتصتاد،حقتو ،
مدیری وپزشکیتولیدشدهاع ،میتواندراهکارهایعلمیمقتضیرابراییافت زمینههتا،
دالیلوپیامدهایفرارمغزهافراهمکند.یکیازویژ یهایرو شتناختیفتراتحلیتلکیفتی،
هایانجامشدهاع .ای مقالهبررعیفراتحلیلختود

بندی،جمعبندیوارزیابیپژوهش


بقه
رابهمقاالتعلمیتولیدشدهدرایرانازعال0831بهبعداختصاصدادهاع .دلیلانتختاب

هایانجامشده،دلیلیرو شناختیومتناظرباواقعیت عینتیبتوده

قالبمقالهازبی پژوهش
اع ؛تولیدمقالهبیشازکتابوپایاننامهبتودهاعت ومضتافاًاینکتهبیشتترپتژوهشهتای
انجامشده،تال کردهاندتاخالصۀ زار پژوهشیخودرادریکمقالهبترایا تالععتایر

پژوهشگرانواجتماععلمیارائهکنند .
مسئلۀ اصلی:مطالعۀتشخیصیازوضعی تولیدعلمیمقاالتدربار مسئلۀاجتماعیفرار
مغزهایایرانیوجمعبندیتحلیلیوراهکارهایمقتضیدرای زمینه .

فراتحلیلمقاالتباموضوعفرارمغزهتابترایارائتۀجمتعبنتدیازآختری 
هدف اصلی :
هایعلمیانجام رفتهوهمچنی ارائۀتحلیلجامعهشناعانهازمهتاجرتنخبگتانبترای

تال 
نهادهایعیاعتگذارعلمیوعایرعامالنمرتب  .

پیشینۀپژوهش 
فراتحلیلموضتوعفترار
باجس وجودرمیانپژوهشهایعلمیدرعطحملّی،دواثربهمنزلۀ 
ورخالصهمعرفیمیشوند :

مغزهاقابلشناعاییاع ،کهدرادامهبه
پژوهشیملّیباعنوان« ر مطالعاتیفرارمغزها»بتامتدیری علمتیمحمتدتوکتلکته
مربویبهمرکزتحقیقاتعیاع علمیکشور()0835اع ،درعهبختش(895صتفحه)بته
بررعیموضوعفرارمغزهادرایرانپرداختهاع :الف)تجربۀچندکشوردرمواجههبتافترار
شده(رعالهها،عمینارها ،زار ها،


مغزها؛ب)مطالعۀمحتوایی(مروروتحلیل)کارهایانجام
مقاالتوکتابها)درعالهایاخیردرکشورمرتب بافرارمغزها؛ا)جمعبندیوپیشنهادها
رارمغزهاوراههایمواجههباآن.همچنی ای  ر پیوعتیمشتتمل

درموردعواملمؤثردرف
برمنابعفارعیومنابعمعتبرخارجیدرارتبایبافرارمغزهادارد.پتژوهشمتذکورمنتابعدر
دعترستاعال0835رابررعیکردهاع  .
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انجامشدهدرزمینۀ
فراتحلیلمطالعات 
)درمقالهایباعنوان« 

غالمرضاذاکرصالحی(0839

جذبنخبگانوپیشگیریازمهاجرتآنان»ازرو فراتحلیلکیفتیاعتتفادهکتردهاعت و
درمجموع53پژوهشدرقالبهایکتاب ،ر هایپژوهشتی،پایتاننامتهومقالتهرابررعتی

کردهاع .مقالۀموردنظر،پسازمروردایر المعارفینظریاتمربویبتهمهتاجرتنخبگتان،
فراتحلیلخودرادردوقسم ،شاملبررعیمؤلفتههتایشتکلیورو شتناختیوبررعتی

جنبههایمحتوایی،انجامدادهاع .باز زمانیآثاربررعیشدهدرای مقاله،تاعتال0834را
می یرد .
بر 
در 

اکنونبا ذش چندی عال،مقاالتمتنوعبادادههایجدیتدتریتولیتدشتدهاعت کته
نیازمندفراتحلیلجدیداع  .


مرورنظری 
نظریاتمرتب بافرارمغزهابهاعتبارنوعنگر بهای پدیده،قابلتقستیمبنتدیبتهعتطو 
خُرد،میانهوکالناند.بهعنواننمونه،نظریۀنظامجهتانیوالرشتتای درعتطحکتالن،نظریتۀ
عرمایۀانسانیدرعطحخردونظریۀعاخ یابی یدنزدرعطحمیانهبهتبیی مسئلۀمهاجرت
نخبگانوفرارمغزهاپرداختهاند.درفهموتفستیرمستئلۀفترارمغزهتا،بتهکتار یریرویکترد

متشکلازنظریههادرعطو خُرد،میانهوکالن،درای مقالتهمبنتای

شناختیچندالیه1


جامعه
مهمتتری نظریتات،رویکتردتحلیلتیونظتری
تحلیلخواهدبود.درادامه،پسازمروریبر 
معرفیمیشود :

الف) جهانیشدن:یکیازمرتب تری نظریاتدربار تأثیرتکنولوییوارتبا اتبرپدید 
جهانیشدناع .جی.ای.شول برای باوراع کهچهارزمینۀاصتلی

فرارمغزها،نظریات
عبارتانداز(شول  :)013:0833،ستر عقل رایتی،تحتول

یندجهانیشدن

شکل یریفرا

عرمایهداری،نوآوریهایتکنولوییکیدرارتبا اتودادهپردازیوایجادشبکههتاینظتارتی.

برای اعاس،عاملفنآوریهاینوی عتبببرداشتت مرزهتاشتدهاعت وافترادبتهعتم 
میشوند.هرجاکهقدرتجاذبۀبیشتریداشتهباشد،افترادبتهآنجتا
مکانهایمختلفجذب 
جهانیشتدنراحتاوینیروهتایمتضتادمتیدانتد(ازکیتاو

کشیدهخواهندشد .آنتونی یدنز
غفاری:)849:0839،فشارازباالبهپایی (تأثیرعرصۀبی المللتیبترعرصتۀملّتی)،فشتاراز

1. The Multi-layer Theoretical Approach
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(شکل یتریمنتا قجدیتداجتمتاعی،

پایی بهباال(تحرکاتجدیدداخلی)وفشاربها راف
فرهنگیواقتصادیفراترازمرزهایملّی).بنابرای ،افرادمتخص

وتحصیلکتردهعتالوهبتر

تأثیرپذیریازفشارهایبیرونیوداخلتی،ختودازتتوانبیشتتریدرفشتارآوردنبتها تراف
برخیازنظریاتجهانیشدن،اصطال فرارمغزهارادرع نمیدانندوآنرا

بهرهمندهستند.


ازایت رو،پتلهرعت و راهتا م
میکننتد .
چرخشایدهها»مطر  

تبادلاندیشهها»و«

بهمنزلۀ«
معتقدندرهاورداصلیجهانیشدنوماهی اصلیآن،تحرکوجابتهجتاییفزاینتد 

تامیسون
افکاروا العاتاع (شول .)9:0833،متالکومواتترزمعتقتداعت مهتاجرتدرفراینتد
میافتتد(واتترز.)099:0899،
رونقتراتفا  
پر 
کمرونقبهبخشهای 
جهانیشدنازبخشهای 

محیطیکهرونقعلمیویااقتصادیدرآنجابیشترباشد،توجتهبیشتتریرابتهختودجتذب
آمدهازرعانههایجمعیوجهتانیشتدن

خواهدکرد .بی .برورلدمعتقداع ا العاتفراهم
فرهنگیکهبرآمدهازایدههایغربییعنیمصرف،دانتشوآزادیفتردیاعت ،عتببشتده
بهحاشیهراندهشدهوافرادناراضیخصوصاًدرکشورهایدرحتال

اع کهجوانان ،روههای
می تردد(توکتل،
توععهبهجهانغربمهاجرتکنند.عمد ای مسئلهبهکمبودمنابعنیزباز 
.)3100
ب) محاسبۀ عقالنی ،تعادل نئوکالسیک ،محرومیت نسبی ،سرمایۀ انسانی و اجتمااعی:
لیلوئیسمسئلۀمهاجرتنخبگانراامریعقالنیمعرفیکردهاع .بتهبتاوراو،زمتانیکته
اجتماعاتانسانیِبرخوردارازپیشرف هایاقتصادیوصنعتیتشکیلشود،تمایلمتخصصان
بهعم آنمحی اجتماعیِبرخوردارازتکنولوییوعرمایۀاقتصادیمعطتوفخواهتدبتود.
ای قاعدهنهتنهابرایوضعی درونیککشور،کهبرایمهاجرتازکشوریبهکشتوردیگتر
ی
حاکماع (تودارو.)893:0893،بنابرای ،مهاجرتنخبگانامریبرآمدهازعقالنی ابتزار 
محاعبه راع .نظریۀ تعادلنئوکالعیکبهای موضوعاشارهداردکهمدلتحلیلتیدر

انسانِ
توانبراعاسبهحداکثررعاندنعودوبهحداقلرعاندنضرر

بررعیمهاجرتنخبگانرا 
می
میکنندتابهکشتوری
برایفهمکنشعقالنیمهاجری بررعیکرد.برای اعاس،افرادتال  
رویآورندکهبرایآنهابیشتری منفع رابهدنبالداشتهباشد(برجس.)090:0939،افتراد

متخص

وماهرنیز بتهدنبتالبتهحتداکثررعتاندنمزایتایعلمتیومتادیهستتند.نظریتۀ

محرومی نسبینیزدرتبیی جامعهشتناختیمستئلۀمهتاجرتنخبگتانحتائزاهمیت اعت .
ب
مقطعیکوتاهمدتبرخیکشورهایدرحالتوععه،ازمنافعومواهت 

براعاسای نظریه،در

تولیدشدهبتهدعت عتایرکشتورهاویتا
فنآوریهایجدیدونتایجبرخورداریازتکنولوییِ 
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بهرهمندمیشوندامابنابهدالیتلاجتمتاعی،فرهنگتی،اقتصتادییتاعیاعتی،تتداو م
خودشان 
میشود.افرادمتخص
مندیآنهاازچنی مواهبی،متوقف 


بهره

درای کشورهاکهتتاحتدی

برخوردارازتسهیالتشده،اعتعدادنظریوعملیشتانشتکوفاشتدهوهمچنتی نستب بته

ذشتهوضعی بهتریپیداکردهاند(فان،)0891:3100،دچاراحساسمحرومی متیشتوند؛
اماای محرومی درمقایسهبازمانیاع کهازمزایایتکنولوییبرخورداربودندونهزمانی
میبردند.بنابرای ،محرومی آنها«نسبی»خواهتدبتود.درایت 
کهدرمحرومی ازآنبهعر 
شرای ،نخبگانیاافرادماهرکهمشتا بهمشارک درتولیدخالقانهازیک رفوبهرهمندی
میدهندزیترا
ازرفاهاجتماعیاز رفدیگرهستند،مهاجرتبهکشورهایپیشرفتهراترجیح 
یِ
نیتسهیالتوامکانات،همچنانانگیزهایاع تاباردیگربتوانندزنتد 

خا ر فرامو نشد
بااعتانداردهایباالتریرادرعایۀعلوموفنونجدید،تجربهکننتد.ام .یبتونزبتراعتاسدو

یشدنآموز عالی»1و«توزیعاجتمتاعیدانتش»بتهتوضتیحوضتعی علمتی
مفهوم«تراکم 
0995؛ یبونز.)3111،اومعتقداعت تراکمتیشتدن
کشورهایصنعتیپرداختهاع ( یبونز ،
شدهتاحجمدانشآموختگتان

آموز عالیبرایکشورهایصنعتیمفیدبودهاع زیراعبب
یبودن
رابه ورمناعببی پژوهشگاههاومؤعساتعلمی،توزیعکند.بهعبارتدیگر،تراکم 

عبارتازتوزیعِبهنسب عادالنتۀشتماریازمتخصصتاندر یفتیازرشتتههتا،دانتشهتاو
.مهاجرتنخبگانازکشورهایغیرصنعتیبعضاًناشیازدعترعینداشتت برابت ر

مهارتهاع

بهدانشاع ونیازهایاولیۀایت کشتورهاعمومتاًمنجتربتههتدای شتدنمتخصصتانبته
میشود.درای شرای ،پژوهشتگاههتاودانشتگاههتابتاظرفیت محتدودی
رشتههاییخاص  

وباقینخبگانیابایدبهرشتههتایکتماهمیت تتردرآن

تعدادیازدانشجویانراجذبکرده
درصورتفراهمبودنشرای ،بهمهاجرتمبادرتکنند.بر بقنظریتۀ

جامعهمراجعهکنندیا
میشودکتهشترای 
عرمایۀانسانی،مهارتوتخص افرادبهمثابۀنوعیکاالیارزشمندتلقی 
مساعدتردرمحی اجتماعیوهمچنی شرایطیکهبتوانتدبیشتتری توانتاییبترایشتکوفایی
اعتعدادافرادرابههمراهداشتهباشد،دوعاملمهمدرنگهداش یاختروانیترویانستانیاز
میشود.بنابرای ،شرای اجتماعیایکهبتواندبهبازدهیبهتر
کشوریبهکشوردیگرمحسوب 
نیرویکار(فکریومهارتی)منجرشود،محیطیمطلوبتشخی

دادهخواهتدشتد.تحلیتل

(روانشناعتیاجتمتاعی)اعت .نظریتۀ
ای نظریهدرعطحخردوبراعاسعواملشخصتیتی 
عرمایۀاجتماعی بهاهمی رواب وشبکۀ همکارانو روهاجتمتاعی(اجتماعتاتپژوهشتی)
1. Massification of Higher Education
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میتواندموقعیتیهمراهبامشارک ،فعالی وتبادلایدههارا
اشارهدارد(بیکر )51:0833،که  
بههمراهداشتهباشد.درای نظریه،بردورک «اعتمادمتقابل»و«پیوندهایعلمی»درتیمهای
پژوهشیاشارهشدهاع .بنابرای ،نوعفضایحاکمبر روههاوتتیمهتایعلمتیبتهلحتاظ
اجتماعیعاملیاع کهبهعالقۀفردنسب بتهفعالیت بیشتتریتاکمتترمنتتجخواهتدشتد.
میکنندوتتال 
متخصصانیکهازعرمایۀاجتماعیکافیبرخوردارباشند،انگیز بیشتریپیدا 
اقانهتریخواهندداش .بهتعبیرجیمزکلم عترمایۀاجتمتاعیمنبعتیبترای
علمیکاراوخلّ 
کنشافراداع (کلم  .)815:0991،
ج) نظریات توسعه ،امپریالیسم علمی:نظریاتتوععهدرمکاتبمختلفیمانندوابستتگی،
نوعازیوتقسیمکارنظامجهانیبهمسئلۀمهاجرتتوجهدارند(ازکیتاوغفتاری.)0839،در
دید اهوابستگیمهاجرتنخبگانیعنیوابستگیفکریکشورهایعنتیودرحالتوععهبته
کشورهایتوععهیافته؛دردید اهنوعازی،مهاجرتنخبگانیعنیضرورتتبعی قشترنخبته
وبر زید جامعهبهتولیداتصنعتیوایدههاینظریکشورهایمدرنماننتدایتاالتمتحتد 
امریکا؛دردید اهتقسیمکارنظامجهانی(والرشتای )،مهاجرتنخبگتانیعنتیحرکت افتراد
بااعتعدادودارایتواناییعلمیوتخصصیبهعم کشتورهاییکتهدرالیتههتایاصتلیتتر
میآیند.همچنتی دیتد اه عتاختی
تقسیمکارجهانی،مرکزی دارندوقطبعلمیبهحساب 
مارکسیستیبرای عقیدهاعتواراع کهمهاجرتنیرویکارصنعتیوعلمیازکشورهایدر
حالتوععهبهعم کشورهایتوععهیافتهبتهدلیتل«عیاعت اعتتثمار»ازعتویکشتورهای
پیشرفتهاع .آنهانیرویکارکشورهاراجذبمیکنندتاضم فقیرومحتتااکتردنآنهتا
نسب بهکشورهایتوععهیافته،هزینۀکمتریبترایکارمنتدانونیترویمتخصت بیردازنتد
(جونز355:0991،و.)354اصطال «شکارمغزهتا»کتهدرادبیتاتجامعتهشتناختیچتوو
میشود،رویکردمشابهیدارد.رویکرد انتقالمعکوسفنآوریبتهایت مستئله
روعیمالحظه  
اشارهداردکهپتسازورودفنتآوریا العتاتبتهکشتورهایدرحتالتوعتعه،افتراددارای
تخص واعتعدادجذبعلوموفنونجدیدمیشوندوبرایتخص ِبیشترویتاد یریبته
میشوند.بنابرای ،ا رقراربتودتکنولتوییبتهرشتد
کشورهایصادرکنند آنفنآوری،جذب 
کشورهایدرحالتوععهمنجرشود،ای باربه تزینشافترادمتخصت

وانتقتالآنهتابته

کشورهایتوععهیافتهمنتهیخواهدشتد.درایت شترای ،کشتورهایدرحتالتوعتعهزیتان
میشوند.علومجدیدیهتمکتهتوعت دانشتمندان
میبینندوکشورهایپیشرفته،برندهتلقی 
میکندو
مقیمکشورهایصنعتیتولیدوابداعمیشود،کشورهایتوععهیافتهرامجدداًتقوی  
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یندجهانیشدنرامعادلنوعیانحصتارکنتترلتکنولوییتکو

میرعاند.عمیرامی فرا
منفع  
رعانههایارتبا یبهنفعجوامععرمایهداریمیداند(امتی )49:0831،ودرچنتی نگتاهی،
میشود .
یک رفه»تلقی 
راحیشده»و« 

مهاجرتنخبگانامری«
شناختیچندالیه،اقتضامیکندتادرفهممستئلۀفترار


مدلتحلیلیمبتنیبررویکردجامعه
مغزها،عواملودالیلدرعطو خُردتاکالنحضورداشتهباشند.بترایت اعتاس،مهتاجرت
نخبگانعالوهبرتأثیرپذیریازجنبههایمحی اجتمتاعیفترد(ماننتدشترای تکنولوییتکو
علمییاوضعی معیشتیوفرهنگی)،ازعوامل رایشیدرعطحجهانی(مانندتتأثیروعتایل
ارتبایجمعیجدیدبهویژهشبک ۀجهتانیاینترنت یتارفتاهوامکانتاتپژوهشتیکشتورهای

شود.نظریاتجهانیشدنبهتأثیرمتقابلعوامتلفتردیوجهتانیدر

توععهیافته)نیزمتأثرمی
رایشوآ اهیافرادنسب بهشرای علمتیوزیستتیمطلتوبومستاعدتردرعتایرنقتای
جهتتانمعطتتوفاعت .نظریتتۀعتترمایۀانستتانی،نستتب بتتهارزشتتمندیکتتاروفعالیت بشترِ
تحصیلکرد متخص مرتب بودهوبستریرابرایپرور وآموز نیرویانسانیمناعتب

میداندکهشأنومنزل اوارانهادهشود.همچنی ،براعاسنظریۀعرمایۀاجتمتاعی،عتطح
میانهایازتحلیلقابلاعتفادهاع کهبراعاسآن،اجتماعاتعلمتینقتشمهمتیدرپیونتد

افرادمتخص

یاماهربهعهدهدارندومیتوانندمؤلفۀاعتماداجتمتاعیراکتهالزمتۀفعالیت 

علمی،پژوهشییامهارتیاع ،تقوی کردهوبهانسجام روهعلمیکمککنند .

مالحظاتروششناختی 

الف) نوع و سطح فراتحلیل:درای مقاله،فراتحلیلبهشتیوهایتوصتیفیبتهارائتۀیافتتههتا
بر یرند ترکیبِکمّی زار هاونتتایجپتژوهشهتایمشتابه،
،در 
فراتحلیل 
خواهدپرداخ  .
اعتخرااوجدولبندیفراوانیمشخصاتپژوهشهاوبررعیرواب آماریمیتانمتغیرهتای

ک
پژوهشهاع .برای اعاس،ای مقالهبهدنبالتبدیلیافتتههتایمطالعتاتمختلتفبتهیت 
رومیتتوانخههتاینظتریوپژوهشتیرامشتخ کتردتتابته

ازای 
مقیاسمشترکاع  .
جه دادنپژوهشهایبعدیوجدیدکمککنتد(ولتف038:0939،و.)035درفتراتحلیتل
متتوردیواجمتتالی(دررو هتتایکیفتتی)،بیشتتترازآمارهتتایتوصتتیفی1اعتتتفادهمتتیشتتود.
مشخ کردنفراوانی،درصدفراوانی،فراوانیتجمعیودرصدفراوانیتجمعی،ترعیمنمودار
1. Descriptive Statistics
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ایودایرهایبراینمایشنتایج،مشخ کردننمتا،1شتاخ تغییترکیفتی7وواریتانس


میله
میشوند .
جملهای(شاخ تغییردرمتغیرهایکیفی)ازارکانمهممحسوب 
دو 

درمجمتوع40،مقالتۀفارعتیمترتب بتامهتاجرت
ب) سیمای جامعۀ آماری و نمونهها :
نخبگاندرباز زمانی0831ت0893ازچهارمنبععلمیِ«پایگاهمجالتتخصصینور»«،مرکز
ا العاتعلمیجهاددانشگاهی»«،بانتکا العتاتنشتریاتکشتور»و«پرتتالجتامععلتوم
مطالعاتیآنهامعطوفبهایرانویامطالعۀموردییک

انسانی»قابلشناعاییبودهاع .دامنۀ
تحلیلبررعیمیشتود؛شتش


هادرفرا
شهر(مانندتهران)اع .درای قسم 54،مورداز 
آن
مقالهدرفراتحلیل نجاندهنشدهاع :یکمقالهباموضوعفراتحلیلتحقیقاتانجتامشتدهدر

1
حتتوز مهتتاجرتنخبگتتان (کتتهنیازمنتتدفتتراتحلیتتلنیس ت )وپتتنجمقالتتهبتتهدلیتتلامکتتان
دعترعینداشت بهتمامیمحتوایمطالبشان(درزمانانجامپژوهشای مقالته)کنتار ذاشتته
مونه یری،بهشیو تمتامشتماری
شدهاند4.لیس 40مقالهدرپیوع مقالهآمدهاع .رو ن 

نمونههایدردعترساع .شایانتذکراع کهمنظورازمقالتۀعلمتیدرپتژوهشحاضتر،
مقاالتعلمیپژوهشی،علمیترویجیوعایرمقاالتعلمیتخصصیاع .بتاجست وجتو
دربی منابع،مقاالتیکهدرتقسیمبندیمذکورمیتوانس بررعیشود،ازعال0831بهبعتد
)،انتخابیذوقی،علیقهاییااعتبارینبتودهاعت .بتاایت 

برمی یردوتاریخمبدأ(0831
رادر 

دلیلمحتوایغیرتخصصییاکلتی(در

درادرعایرمجالتوروزنامه 
هابه

توصیفمطالبمن
حدتوضیحواضحات)مشمولبررعیقرارنگرفتهاع  .
یافتههایتوصتیفیفتراتحلیتل»و«کیفیت و
درادامهنتایجبررعیهایمقالهدردوبخش« 

ارزیابیمقاالت»ارائهخواهدشد .

هایتوصیفیفراتحلیل 


.یافته
1
هایتوصیفیفراتحلیل،ای مقالهتال کردهاعت تتا00شتاخ رامطالعته

دربخشیافته
هاعبارتانداز:قالبمقاالت،باز زمانی،عنخشناعیپژوهشتگران،جنستی 

کند.ای شاخ 
پژوهشگران،توزیعجغرافیایی،حوز پژوهشتی،مطالعتۀانضتمامی،رو پتژوهش،رویکترد
تقل،عنخشناعیمهاجرتنخبگانوفرارمغزها .

نظری،متغیرهایمس
95درصتدازمقتاالتدرقالتبعلمتیت
 .0.0قالب مقاالت:درنمونههایبررعیشتده /5،
1. Mode
)2. Index of Qualitative Variation(IQV

 .1شمارۀ 75
 .4شمارههای  13 ،5 ،4 ،1و 47
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39درصتددرقالتبعتایرمقتاالتعلمتیت
پژوهشی3/9،درصددرقالبعلمیتترویجیو /9
مقاالتعلمیتپژوهشتیبتااختصتاصبتاالتری درصتد،

تخصصیانجامشدهاع .بنابرای ،
بیشتری قالبمقاالتراداشتهاع  .
نوعمقاله 

فراوانی 

درصدفراوانی 

علمیتپژوهشی 

علمیتترویجی 


 39
5

 95/5
 3/9

عایرمقاالتعلمیت


 03

 39/9

تخصصی 

نموداردایرهایقالبمقاالتبهشکلزیراع  :

4

علمیترویجی
تخصصی

12
29

 .5.0بازۀ زمانی:معیارباز زمانی،تاریخانتشارونتهتتاریخانجتامپتژوهشبتودهاعت .
توزیعمقاالتمنتشرشدهبامضمونفرارمغزها ییازدهعتال(حتدودیتکدهته)رشتدیرا

نشاننمیدهدوپراکند ینامنظمیدارد .

باز زمانی 

فراوانی 

درصد 

فراوانیتجمعی 

درصد
تجمعی 

 0831

5

 3/9

5

 3/9

 0830
 0833

5
1

 3/9
1

3
3

 09/3
 09/3

 0838

4

 00/0

 08

 33/9

 0835

4

 00/0

 03

 51

 0834
 0839

9
3

 08/5
 5/5

 35
 39

 48/5
 49/3

 0839

4

 00/0

 80

 93/9

 0833

9

 08/5

 89

 33/8

 0839
 0891

5
3

 3/9
 5/5

 50
 58

 90/3
 94/9

 0890

3

 5/5

 54

 011
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نمودارخطیتوزیعمقاالت ییازدهعال ذشته،بهشکلزیراع :
7
6

6

6
5

5

5

5
4

4

4

4

3
2

2

2

2

1
0

0
1131

1133

1131

1133

1137

1134

1134

1135

1131

1137

1131

1131

93درصدمقاالتتوع اعضایهیئ علمیدانشگاهها،
 .3.0سنخشناسی 1پژوهشگران /3:
00درصدتوع عایرپژوهشگرانانجامشتده
پژوهشگاههاو /0

39درصدتوع پژوهشگران
 /9
اع .بنابرای ،بیشتری عهمدرتولیدمقاالتدربار پدید فرارمغزهارااعضایهیئ علمتی
هاداشتهاند .


دانشگاه
نوعپژوهشگر 

فراوانی 

درصد 

هیئ علمیدانشگاه 
پژوهشگرپژوهشگاه 

 33
 03

 93/3
 39/9

عایر 

4

 00/0

نموداردایرهایتوزیعنوعپژوهشگرانبهشکلزیراع  :

عایر
5

محققپژوهشگاه
هیئ علمیدانشگاه

12

28

39درصتد
درصدپژوهشهاتوعت پژوهشتگرانمترد /9،

 .4.0جنسیت پژوهشگران /0 :
90

1. Typology

57

توکل و عرفانمنش /فراتحلیل کیفی مقاالت ...

بهصورتمشترکبی پژوهشگرانزنومردویکموردازپژوهشها(3/3درصد)توعت زن

انجامشدهاع  .
جنسی پژوهشگر 

فراوانی 

درصد 

زن 

0

 3/3

مرد 

 83

 90/0

پژوهشهایمشترکزنو


 03

 39/9

مرد 

 .2.0توزیع جغرافیایی :بانگاهیبهجدولزیرمشتخ متیشتودکتهبتیشازنیمتیاز
95درصددرمراکزپژوهشییادانشگاههتایتهترانتولیتدشتدهاعت ؛عتهم
مقاالتیعنی /5
39درصداعت و3/9درصتدبتهصتورتمشتترکبتی پژوهشتگرانتهترانو
شهرعتانها /9،

شهرعتانهاانجامشدهاع  .

توزیعجغرافیایی 

فراوانی 

درصد 

تهران(پایتخ ) 
شهرعتانها 


 39
 03

 95/5
 39/9

پژوهشهایمشترکتهرانوشهرعتان 


5

 3/9

نموداردایرهایتوزیعجغرافیاییتولیدمقاالتدربار پدید مهاجرتنخبگانبهشکلزیر

اع  :

مشترک
شهرعتان
تهران

5
03
39
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95درصتد)و
توانبهتوزیعغیرهمگ پژوهشهتابتی پایتخت ( /5

بامحاعبۀواریانس 
می
غیرپایتخ ()84/9پیبرد.تفسیرواریانسبهای نحواع کتهواریتانستوزیتعجغرافیتایی

وغیرپایتخ دربی پژوهشهابرابربا1/38اع .هرچهنستب 
جملهای(شقی)پایتخ  
دو 

تروواریانسآنکوچکتت ر

تریاکوچکتر)باشد،توزیعمتغیرهمگ 


(بزرگ
 pاز 1/41دورتر
واریانستوزیعجغرافیاییمقاالتنشاندهند ناهمگنینسبیبی پایتخت و

میشود.بنابرای ،

غیرپایتخ اع  :


 2  pq

0/ 644 0/ 356  0/ 23

 .9.0حوزۀ پژوهشی:ازنظرمیدانتخصصیوعلمیکهنشتاندهنتد چشتمانتدازنظتری
53درصدازمقاالتبتهصتورتبتی رشتتهاییعنتیبتاتحلیلتیاجتمتاعی،
پژوهشهاع  /9

33درصدازمقتاالتبتاتبیتی 
فرارمغزهانگریستهاند /9.

اقتصادی،فرهنگیوعیاعیبهمسئلۀ
04درصدباتحلیلاقتصادی5/5،درصدبارویکردعلومعیاعیویکپژوهشدر
اجتماعی /9،
میتوانآمارهاراچنی 
پزشکیبهبررعیموضوعمهاجرتنخبگانپرداختهاند.بنابرای  ،

حوز 
تفسیرکردکهتقریباًنیمیازپژوهشهابرای مطلبصحّه ذاشتتهانتدکتهمستئلۀمهتاجرت
حوزهایاع  .
وفرا 
نخبگانموضوعیچندبُعدی 

حوز پژوهش 

فراوانی 

درصد 

رشتهای 
بی  

 33

 53/9

علوماجتماعی 

 08

 33/9

اقتصاد 

9

 04/9

علومعیاعی 

3

 5/5

پزشکی 

0

 3/3

ایتوزیعحوزههایپژوهشیمهاجرتنخبگانبهشکلزیراع  :


نموداردایره
علومعیاعی
اقتصاد
علوماجتماعی

12
7
13

22

توکل و عرفانمنش /فراتحلیل کیفی مقاالت ...

محاعبۀشاخ

53

تغییرکیفیبرایتحلیلچگونگیتوزیعپژوهشهتایمهتاجرتنخبگتان

پژوهشهتا

مشاهدهشد حوزههای

میشودکهنسب تفاوتهای
1/30اع وای  ونهتفسیر 
()Soبهبیشتری تفاوتهایممک (1/30،)Smاع .درای شاخ صتفربتهمعنتیفقتدان
تغییروهمگنیکاملویکبهمعنیبیشتری تغییروناهمگنیاع .بنابرای ،نتوعینتاهمگنیِ
نزدیکبهبیشتری بی حوزههایقابلمالحظهاع  :
So
S m

659
 0 / 81
810

IQV 

IQV 

 .7.0مطالعۀ موردی و انضمامی :بهلحتاظانجتاممطالعتۀمتوردیوانضتمامیمتیتتوان
مقاالترابهچنددعتهتقسیمکرد:الف)دعتۀاولمطالعۀموردیوانضمامیدریکیاچنتد
اندتاازآمارهایموجوددرعایرپیمایشهای

شهرازایرانرادارند.ب)دعتۀدومتال کرده
ملی،اعتفادهکنندوخودپیمایشجدیدیانجامندهند.ا)دعتۀعومازآمارهاو زار های
عازمانهایبی المللیدربار برخیشاخ هایمرتب (تعدادنیرویکار،عضوهیئ علمتی،
تولیدناخال


ملیوغیره)بامهاجرتنخبگانایرانتیاعتتفادهکتردهانتد.فراوانتیمطالعتات

35درصد،بیشتری محلمطالعتهبتودهاعت کتهعمتدتاً
موردیدرشهرتهرانبااختصاص /4
93درصتداز
متمرکزبرعهدانشگاهصنعتیشریف،تهرانوعلومپزشکیایرانبودهاعت ؛ /3
مقاالتمبتنیبرمطالعۀموردینبودهوبهتحلیلثانویهیاتحلیلمجددآمارهایامباحثنظری
درصدازپژوهشهادرچندشهرپراکندهاع  .

اختصاصداشتهاع و /8
08
محلمطالعهشده 


فراوانی 

درصد 

عطحملّی 
تهران 

0
 00

 3/3
 35/4

شیراز 

3

 5/4

مازندران 
یالن 

0
0

 3/3
 3/3

ارعنجان 

0

 3/3

فاقدمحلبرایمطالعۀموردی 

 33

 93/3
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48درصتدبتااعتتفادهاز
 .8.0روش پژوهش:بهلحاظرو اعتتفادهشتدهدرمقتاالت /8،
51درصدبارو هایکمّیو9/9درصدبهشیو ترکیبی(کمّیتکیفی)انجتام
رو هایکیفی ،
هاعبارتانداز:پرعشنامه،مصتاحبه،


درپژوهش
شدهاع .رو هاوتکنیکهایاعتفادهشده
رو پژوهشاعنادی،تحلیلثانویه،تحلیلمجددآمارها،تکنیتکهتایآمتاری(ر رعتیونو
غیره) .
فراوانی 

درصد 

نوعرو



کمّی 

 03

 51

کیفی 

 35

 48/8

کمّیتکیفی(ترکیبی) 

8

 9/9

میشتودامتا
درپژوهشهادامنۀوعیعیراشامل 

 .6.0رویکرد نظری:نظریاتاعتفادهشده
جهانیشدنبههمراهپیامدهایافزایشنقشا العتاتوارتبا تاتو

فراوانیاعتفادهازنظریۀ
همچنی مدلجاذبه(کشش)ودافعه(رانش)درمهتاجرتبتیشازبقیتهبتودهاعت .بیشتت ر
خوداعتفادهکردهاند.درجدول

پژوهشهاازنظریاتترکیبیبرایعاخت مدلنظریپژوهش

میشود :
اعتفادهشدهدرتبیی مسئلۀمهاجرتنخبگانمشاهده 

نظریههای
زیر ونا ونی 
الگویجهان را 


الگویملّی را 

جهانیشدن 


مدلنظریکششیورانشی 
نظامجهانی 
نظریۀعیستمیمهاجرت 

انتقالمعکوسفرارمغزها 
اقتصادنئوکالعیک 

حقو مالکی فکری 

محرومی نسبی 
اقتصادجدیدمهاجرت 
عدال اجتماعی 

عرمایۀانسانی 

ایشدنآموز عالی 
توده 


توععۀصنع  رایی 

توععۀا العات رایی 

مدلAGILپارعونز 

نظریۀراونشتای وتودارو 

جاذبۀنیوت (رفتاری) 

کارکرد راییعاختاری 

فاصله ذاریاجتماعی 


 .01.0متغیرهای مستقل:ا رمهاجرتنخبگانرابهمنزلۀمتغیروابسته()Yدرپتژوهشهتا
درنظربگیریم،متغیرهایمستتقل()Xدخیتلدرآن،قابتلتقستیمبنتدیبتهعوامتلعیاعتی،
اقتصادیواجتماعیاع .فراوانیعواملودالیلاجتماعیکهبهافتزایشمهتاجرتنخبگتان
میشود،بیشازعایرمواردبودهاع  .
منتج 

41

توکل و عرفانمنش /فراتحلیل کیفی مقاالت ...
عواملاجتماعی( )X1

فقدانپوششبیمهایوکیفی آن،فقدانتسهیالترفاهی،ضعفدرامکاناتوتجهیزاتعلمیو

پژوهشی،فقدانرضای ازهمکاران،عالقهنداشت بهشغل،نبودامکانبروزهوی شخصی،
هایکار،بهاندادنبه

بینیآینده،بیارزشیعاع 

ارتباینداشت مراکزآموزشیباصنع ،نبودامکانپیش

ایشدنمراکز
هایاجتماعی،نبودآعایشروانیواجتماعی،توده 


نوآوریوابتکار،تبعیضونابرابری
آموزشی،فقدانشایستهعاالری،ضعفمدیری منابعانسانی،ضعفدربرقراریعدال هایاجتماعی،

تراکمنابسامانیهایاجتماعی،پایی بودنمنزل علموعالم،شکافهایاجتماعی،یاد یریزبانبیگانه،

نظاموظیفه(عربازی)،اختالفاتخانواد ی،کنکوروآزمونهایورودی،امنی فکری،نبودتنوعدر

اهمیتینظماجتماعی،آرمان را


هایعلموفنآوری،انفعالهویتینسلجوان،بی

ها،ضعفپارک
عر رمی
کارآمدیاعاتید،بیاعتباربودندعتآوردهایعلمی،فقرا العاتوپژوهشها،ضعف


بودنجامعه،نا
پیونددانشگاهوصنع ،فاصلۀ بقاتی،رواب خویشاوندیمحدود،مشکالتازدواا،نبودرقاب علمی،
درمعرضاعتیادبودن(موادمخدر) .
عواملاقتصادی( )X2
بیثباتیشغلی،نبودتوزیععادالنۀثروت،نبودرقاب عالماقتصادی،نبودنظاممالیاتیمناعب،درآمدهای

پایی ،ضعفدرکیفی خدماتاقتصادی،کمبودفرص هایشغلی،تورم،بیکاری،نبودفرص ارتقای
بودنبازارکار،مصرفنکردنبهینۀبودجه .


نقل،اشباع
هایحملو


ها،هزینه
شغلی،بیثباتینسبیقیم 

عواملعیاعی( )X3
نارضایتیازعملکرددول ،ضعفدرحقو عیاعی،ضعفدرآزادیهایمدنی،ضعفدرحقو 
رزیابیهایایدئولوییک،تسل 

مالکی فکری،بیاعتمادیعیاعی،فشارهایعیاعی،بیگانگیعیاعی،ا
عاالری،پارتیبازی،ضعفدراعتقاللدانشگاه .


دیوان

 .00.0سنخشناسی مهاجرت نخبگاان و فارار مغاهاا :درختاللپتژوهشهتاییکتهدر
تواناقدامبهایجادنوعیعنخشناعتیازمهتاجرتنخبگتانو

فراتحلیلبررعیشدهاع ،می

1
فرارمغزهاکردکهبراعاسدو انه هاییقابلاعتحصالاع  .

فیزیکی/غیرفیزیکی 


دربخشیازپژوهشها،فرارمغزهامترادفبامهاجرتفیزیکینخبگانتعریف

ونهایکهای مهاجرتبرایهمیشهیابه ورموق باشد.در
شود.به 


می
مقابل،در یفدومپژوهشها،مهاجرتفیزیکینخبگانمطر نیس بلکه
اعتفاد عملیازآراوپژوهشهاییکنخبهبرایعایرمراکزونهادهای
خارجینوعیفراراندیشهمحسوبمیشود .


موق /دائمی 

ایازپژوهشها،ترکموق مو


دعته

بهقصدیاد یریدانشیاحرفهدر
1. Dichotomy
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ناق

/کامل 

عرمایه ذارانه /

عرمایه ذارانه 


غیر

آشکار/پنهان 

مشتاقانه/نا زیرانه 

خوداقدامی/دعوت
شد ی 

ندکهمیتواندزمینۀفرار

خاراازمرزهایملّیرانوعیفرارمغزهامعرفیمیکن
دائممغزهارادرپیداشتهباشد.درای دید اهمالک،نتیجۀعملیوپیامد
مهاجرتاع کهمیتواندبهباز ش یاماند اریفردمنجرشود .
فرارمغزهامیتواندبهدوشکلناق یاکاملانجامشود.هنگامیکهنخبگان

پسازمهاجرتازکشورهمچناندرتولیدوتوزیععلمبرایکشورخود
عهیمبودهومشارک داشتهباشند،نوعیفرارناق مغزهاانجامشدهاع .
بهعنوانمثال،مشارک برخینخبگانایرانیمقیمخاراازکشوردر
همایشهایملّی،مصداقیازفرارناق تلقیمیشود.اماا رهیچارتبا یپس

ازمهاجرتازعویمهاجرنخبهباکشورمبدأانجامنگیرد،مهاجرتکامل
تلقیمیشود .

منظورازمهاجرتعرمایه ذارانه،مهاجرتفردبهقصداکتسابدانش،مهارت

وتجربهاع وقصدباز ش درآنلحاظشدهاع .بهعبارتدیگر،
عرمایه ذاریدانشوتخص فرد

مهاجرتبهکشورهایتوععهیافتهبرای

وریبیشترودرنهای ،باز رداندنعودعلمیناشیازای 


برایبهره
عرمایه ذاریبهکشورمبدأاع  .

مهاجرتآشکاربهاقدامعینینخبهومتخص برایورودبهمراکزعلمیو
اقتصادیکشورهایپیشرفتها ال میشود.مهاجرتپنهاننخبگانناشیاز
عرخورد یهایروانیاجتماعیناشیازحضورمنفعالنهدرکشورخودودر
هاوپژوهشهایکشورهای

مقابل،انگیزهورغب برایمشارک درهمایش
توععهیافتهاع .درای حال ،نخبگانومتخصصانایرانی،خالقی های

نظریومهارتیخودراصرفاًبرایکشورهایمزبورعرمایه ذاریمیکنندو
درزمانحضوردرکشورهایخود،تمایلیبهمشارک نشاننمیدهند.
بنابرای ،نخبهدرجامعۀایرانحضورداردامافکر،مهارتوتخص او
معطوفبهمکاندیگریاع  .
ته،رؤیاپردازی

زمانیکهنخبگانایرانیبرایمهاجرتبهکشورهایتوععهیاف

آورندتادرنهای بهمهاجرتمنجرشود،


کنندومقدماتآنرافراهممی

می
نوعیفرارمشتاقانهاع .درمقابل ،اهیشرای اجتماعی(مانندتعددوتنوع
مسائلاجتماعی)راهیجزمهاجرترابراینخبگانمحلی،باقینمی ذارد .

هایاولیهوفراهمآوردنمقدماتو


نخبگانایرانیپسازانجامبررعی
برخی
شناعاییمقصد،اقدامبهمهاجرتمیکنند.چنی مهاجرتی،ازنوعخوداقدامی

اع .درمقابل،برخینخبگانتوع مراکزواقعدرکشورهایمقصد
شودوازآنهابرایحضوریامهاجرت،دعوتبه


یافته)شناعاییمی

(توععه
هامیتواندمتفاوتوبنابهموقعی و

عملمیآید.البتهعطحای دعوت 
نامه

مثالمیتوانبه

جایگاهعلمیومهارتیفرد،متفاوتباشد.بهعنوان
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باواعطه/بیواعطه 
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آموزانودانشجویانالمییادیارعالمیشود،


هاییکهبرایدانش
دعوت 
نامه

اشارهکرد .
تواندبهصورتدفعتیانجامپذیردیعنیفردپسازاتخاذ


مغزهامی
پدید فرار
تصمیم،اقدامبهمهاجرتکند.درمقابل،فرارمغزهامیتواندبهشیو تدریجی

1
عببمهاجرتشود.درای حال ،پدید فرارمغزها،رویدادیفرایندی اع 
کهمهاجرتپلۀنهاییآنمحسوبمیشود.درابتدایای فرایند،نخبۀایرانی

تصمیمیبرایمهاجرتندارد.نخس ،ویازکاریاپژوهشدرکشوردلسرد
میشود.ای واکنشمیتواندبنابهدالیل ونا ونازجملهاقتصادی،فرهنگی،

اجتماعییاعیاعیناشیشود.درادامه،نخبهتال میکندتابهدنبالمحیطی
برایکارباشدتااحساسمولدبودنبرایاوحاصلشود.ویممک اع بارها

تال کندتاشرای موجودرابهنفعخودتغییردهدمانندنوشت  ر ،
مالقاتبارؤعایمراکزعلمییاعیاعی،تشکیلشبکههایعلمی،

مصاحبه،مهاجرتبهپایتخ وغیره.زمانیکهتال هایاومؤثرنباشد،نخبۀ
ایرانیتصمیمبهترکمحی بهعم کشورهایتوععهیافته
می یرد .

درصورتیکههمکارانفردنخبه،تمایلخودرابرایمهاجرتاعالمکنند،
یردکهمیتواندفردرا


نوعینیازبیرونیوحسمشترکجمعیشکلمی
متمایلبهخرواازکشورکند.درمهاجرت روهی،ا العاتبیشتریدربار 
نحو خروا،شرای زند یدرکشورمقصد،هزینههایپیشرو،تسهیالت
پیشرو،شرای شغلیودعتمزددراختیارفردقرارمی یرد.ای  روهمیتواند
بهشبکهایبرایتبادلا العاتمنجرشودودرمواردیبهجذبدیگران

(غیرآشنا)نیزبینجامد.زمانیکهفرددر روهیقرار یردکهافراددارای
وضعی مشابهبااوحضوردارند،تمایلبیشتریبرایرفت ازخودنشان
میدهد.مصدا بارزآنرامیتواندربی دانشجویان«دانشگاهصنعتیشریف»

مالحظهکرد .
ا رمهاجرتنخبگانتوع مراکزهدای نخبگانانجامشود،ای مهاجرتبا
هاومراکزیکهبرایامرمهاجرتتشکیلشدهاند،

واعطهاع .وجودشبکه
ا العاتکافیرادراختیارمتقاضیقرارمیدهدوتسهیالتالزمرافراهم
میآورد.همچنی دربرخیموارد،ای واعطهمیتواندیکنهاددولتیورعمی

توانندواعطهایبی مراکزدولتیکشور


هامی

باشد.بهعنوانمثال،عفارتخانه
مقصدونخبۀایرانیباشند.درمقابل،مهاجرتبیواعطهبهمعناینبودنهاد

میانجی7اع  .
1. Procedural Event
2. Mediator Institution
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.کیفیتوارزیابیپژوهشها 

2
اعتبارپژوهشهاع .نتیجۀایت بررعتی،امکتان

درفراتحلیل،ارزیابیشاملاظهارنظردربار 

میآورد.درفتراتحلیتلمتیتتوان
دعتهبندیبی پژوهشهایدرجۀاولودرجۀدومرافراهم 

د.هدفازدعتیابیبهخطاها،نشاندادننقتای

برخیخطاهایممک رابازنماییوتصحیحکر
ضعفپژوهشگرخاصینیس بلکههدف،رعیدنبهیتکجمتعبنتدیصتحیحونشتاندادن
خههاونیازهایپژوهشیاع (روزنتال59:0990،ت.)41درای مقاله،شاخ

اصلیبترای

هابررعیعؤاالت،فرضیات،اهدافونتایجپژوهشهادرنظر

یافت کیفی وارزیابیپژوهش
رفتهشدهاع .همچنی درارزیابیبهتناعتبموضتوع،چتارچوبنظتریورو شناعتی
فراتحلیتلبررعتی
هاییازآندربخشیافتههایتوصیفی 


شودکهجنبه
پژوهشهانیزتوجهمی

شدودرای بخشجنبههایتکمیلیلحاظخواهدشد .
 .0.5سؤاالت پژوهشها :عؤاالتمقاالتفرارمغزهاازدوجنبتۀصتورتومحتتواقابتل
بررعیاع  :
براعاس«شاخ عه انۀ بلیکی»عؤاالتپژوهشیرامیتوانبهلحاظصتوری(فُترم)بته

مقاالتبررعیشدهنشان

عهدعتۀچیستی،چراییوچگونگیتقسیمکرد(بلیکی.)39:0839،
هاازعطحاولعؤاالتیعنیچیستیاعتفادهکردهاند.امامیتواندر


تمامیپژوهش
میدهدکه

ادامه،مقاالترابهچنددعتهتقسیمکرد:الف)تعدادمحتدودیازآنهتادرعتطحپاعتخبته
عؤاالتچیستی متوقفماندهاع وصترفاًبتهبررعتیماهیت وچیستتیپدیتد مهتاجرت
نخبگانومرورادبیاتنظریموجودمرتب بهای مسئلۀاجتماعیپرداختهاند.ب)آندعتهاز
59درصتد)،بته
کیفی)اعتفادهکردهاند( /9

پژوهشهاییکهازرو هایکمّییاترکیبی(کمّیت

اندوبهعل کاوییاتعلیلمستئلۀفترارمغزهتاپرداختتهانتد.ا)


عطحعؤاالتچراییرعیده
بخشیازای پژوهشهایدعتۀدومبا ستر دامنۀپژوهشهایخوددربار بسترها،شترای 
تاریخیوفراینداجتماعی،دالیل،پیامدهاوراهکارهاییبترایپیشتگیری،درعتطحعتؤاالت
چگونگیقراردارند .
همچنی براعاسشاخ

میتوانعؤاالترابهلحاظمحتواییبهرفتتاری،
چند انۀپاتون 

ای،فرضیهای،معطوفبهجزئیاتتقسیمکترد


ایوارزشی،احساعی،دانشی،حسی،زمینه

ایده
59درصتد)،
(پاتون.)0991،عمد مقاالتمهاجرتنخبگانکهازپیمایشاعتفادهکردهانتد( /9
ایراواکاویقرارکردهاند .


ایوفرضیه

دانشی،زمینه
عؤاالترفتاری،ایدهای،

بهعنوانجمعبندی،چنی بهنظرمیرعدکهضرورتداردپژوهشهایبعتدیدرحتوز 
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فرارمغزها،بیشازپیشبهعم عؤاالتچراییوچگونگیعتو یابتدوابعتادمتنتوعیاز
ای،دانشیوبهویژهمعطوفبهجزئیاتراشتاملشتود.بترایکاعتت و


عؤاالترفتاری،ایده
مدیری مسئلۀاجتماعیفرارمغزهاتوصیهمیشودتاعؤاالتازعطحکلیاتوفرضیاتکلتی
خاراشودوبهمواردجزئیتراختصاصیابد .

 .5.5فرضیات پژوهشها :درفرضیاتمقاالتعمدتاًرابطۀمتغیرهایاجتمتاعیبتامتغیتر
مهاجرتعنجیدهشدهاع .فقدانتسهیالترفاهی،ضعفدرامکاناتوتجهیزاتعلمتیو
پژوهشی،فقدانرضای ازهمکاران،عالقهنداشت بتهشتغل،بهتادادنبتهنتوآوریوابتکتار،
شدنمراکزآموزشی،فقدانشایستهعاالری،ضعفمدیری منابعانسانیوضعفپیوند

توده 
ای

ازمهمتری متغیرهاییاع کهعنجیدهشدهاند.دربی متغیرهایاقتصتادی

دانشگاهوصنع 
مواردیهمچونبیثباتیشغلی،درآمدهایپایی ،ضعفدرکیفی خدماتاقتصتادی،کمبتود

فرص هایشغلی،تورموبیکاریعهمبیشتریدارند .
بیشترمقاالتبررعیشدهبااعتعان ازمدلرانشیتکششتی(جاذبتهتدافعته)بتهبررعتی

ایترکیبیاعتفادهکردهانتد.

تخودپرداختهاندودرعاخ ای مدلازنظریاتبهشیوه

فرضیا
بیشترفرضیاتنیزتأییدشدهاع زیرافرضیاتیکهبهعواملرانشی(جنبههایمنفتی)اشتاره
دارد ،بیعتاًتأییدوعواملکششی(جنبتههتایمثبت )نیتزتصتدیقدوبتارهمتیشتود.برختی
هایاخیرراکمرنگدیدهوعیمایمطلتوبیاز

پژوهشها،پیشرف علمیایرانبهویژهدرعال

وضعی موجودترعیمنکردهاند.مضافاًاینکهعواملرانشیصرفاًدرمبدأوجتودنتداردبلکته
میتوانازعواملرانشی(مانندهزینههایاقتصادیومستائلفرهنگتی)درکشتورهایمقصتد
(جوامعتوععهیافته)نیزعترا  رفت .بیشتترپتژوهشهتابتهایت موضتوععنایت چنتدانی
نداشتهاند.برای اعاس،مقتضیاع پژوهشهتاییدربتار مستائلنخبگتانایرانتیمقتیمدر

جوامعتوععهیافتهانجامشود .

موضوعقابلتوجهدیگردرموردفرضتیات،تعریتفغیترمشتخ

ازمهتاجرتنخبگتان

هاینخبگانرانمیتوانبهقصدمانتدنویتا

بهمنزلۀمتغیروابستۀپژوهشاع .همۀمهاجرت
نوعیفرارتلقیکرد.برایمثال،بخشیازمهاجری نخبهپسازاتمامتحصیلبتهکشتوربتاز

ردند.بایداقساممهاجرتنخبگاندرتعریفمفاهیمپژوهشمالحظهشود 1.


می

حثارزیابیپژوهشها،تطابقوارتبایمیانعؤال،فرضتیهو

 .3.5اهداف پژوهشها :درب
 .1بنگرید به بخش  .1111سنخشناسی مهاجرت نخبگان و فرار مغزها.
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هاهدفخودرابدیعوجدیدمعرفیکردهانداما

هدفنیزدرخورتدقیقاع .برخیپژوهش

بیشازاینکهنتایجآنهاابعادجدیدیازمسئلهراروش کند،صرفاًنتوعیصتحه ذاشتت بتر

مدلهاونظریاتپیشی مرتب بامهاجرتنخبگاناع .ای دعتهازپژوهشهتا،نظریتاتو

مدلهایبررعیشد خودراعمدتاًازمنابعخارجیومشابهپتژوهشهتایختارجی راحتی
کردهووضعی جامعۀدرحال ذاروویژ یهایایرانراکمتترمتوردتوجتهقتراردادهانتد.
ازای رو،توصیهمیشودتاپژوهشهایکاربردیدرزمینۀفرارمغزهاتقوی شود.ای موضوع

نیازمندمطالعۀتشخیصیصحیحوجامعازوضعی علمی،صنعتی،اقتصادیوفرهنگیایتران
درشرای فعلیاع  .
 .4.5نتایج پژوهشها :مسئلۀفرارمغزهانیازمندارائۀراهکارهایعملیبرایدعتتگاههتای
دهدکهنتایجپژوهشهاازچندمنظتردچتار

تقنینیواجراییاع .بررعیای مقالهنشانمی
ضعفاع :الف)مخا ببسیاریازراهکارهاونتایجبهلحاظعازمانونهادِمترتب معلتوم
نیس .ب)راهکارهایارائهشدهعموماًدرعطحمباحثکلتیوتکترارمکترراتبتاقیمانتده
اع ؛ا رچهبرخیراهکارهامانندحمای مالکی فکتریبتهشتیوهایتخصصتیومطلتوب
جه داروقابلاعمالاع .ا)برخیپژوهشهاهمچنانمعتقدندکهمتیتتوانازمهتاجرت
نخبگانجلو یریکردیاآنهارامطلقاًباز رداندوای نشاندهنتد نتیجتۀغیترواقتعبینانتهو
غیرمتناعببا زار پژوهشتیآنهاعت .آنچتهامتروزهبتیشازپتیشمتوردتوجتهاعت ،

«مدیری چرخشنخبگان»اع .د)تعدادیازپژوهشهتاصترفاًبتهبازنمتاییتبعتاتمنفتی
مهاجرتنخبگانبرایجامعۀمبدأ(ایران)اشارهکردهاندوکمترازامکتانپیامتدهایمطلتوب

چرخشنخبگتانعتخ  فتته انتد.ه)آنچتهشترای کنتونیجهتاناقتضتامتیکنتد،اعتتفاد 
غیرحضوریومشارک ازراهدورازنخبگانایرانیدرعطحجهاناع مانندکنفترانسهتای

عازیهایکشتور،کارهتایمشتترکو


نظردرتصمیم

ازراهدور،جراحیازراهدور،ارائۀنقطه
غیره.دربسیاریازمقاالت،مواردیادشدهچندانموردتوجتهواقتعنشتدهوصترفاًباز شت 
فیزیکینخبگانمدنظربودهاع  .

بحثوجمعبندی 

باتوجهبهیافتههایای مقالهدرفراتحلیل54مقالۀعلمیدربار فرارمغزهادرایران،میتتوان
بهچندمؤلفهکهبیانگرعیمایکلیمقاالتیادشدههستند،اشارهکرد95/5:رصدمقتاالتدر
دمقاالتتوع اعضایهئیت علمتی

93درص
قالبمقالۀعلمیتپژوهشیانجامشدهاع  /3.
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95درصدمقاالتتوع دانشگاههتایتاپژوهشتگاههتای
دانشگاههایکشورتولیدشدهاع  /5.
53درصتد
90درصتدآثتارعتهممترداناعت  /9.
تهران(پایتخ )انجامیااجراشدهاعت  /0.
ایمیانرشتهای ،ر کردهوبررعیکتردهانتد.


مقاالت،موضوعفرارمغزهارابهعنوانمسئله
بعدیبودنوچندجانبهبتودنموضتوعمهتاجرتنخبگتاناعت .

ای ویژ ینشاندهند چند
35درصتدبتهمطالعتۀمتوردیدانشتجویان
89درصدمقاالتمطالعتۀمتوردیدارنتدکته /4
 /3
دانشگاههایشهرتهران(صنعتیشریف،دانشگاهتهرانیاعلومپزشکیتهران)اختصاصدارد.
48درصدمقاالتبارو کیفیبهتبیی یاتحلیلمسئلۀفرارمغزهاپرداختهاند.بته
همچنی  /8
لحاظمدلنظری،بیشتترپتژوهشهتاازدو انتۀرانشتیتجاذبتهایونظریتههتایمترتب بتا
59درصدمقاالتاز
شدنبهتدقیقدرامرمهاجرتنخبگانمبادرتکردهاند.همچنی  /9


جهانی
عطحعؤاالتتوصیفیعبورکردهوبهعتطحچرایتی(تبیتی یتاتفستیر)رعتیدهانتد.تمتامی
هایدارایفرضیه،بهارتبایمتغیرهایاجتماعیتوجهکردهوآنراعنجیدهاند.اهداف

پژوهش
پژوهشهابیشترً،هدفیبنیادیبودهاع اماتوصیههاوپیشتنهادهایآنهتا،عتازمانیتانهتاد

متولیخاصیراهدفنگرفتهاع  .
درادامهدردوبخش،فراتحلیلمسئلۀفرارمغزهادرای مقالهجمعبندیخواهدشد«:فرار

مغزهابهمثابۀیکمسئلۀاجتماعی»و«راهکارهایپیشگیریوکتاهشفترارمغزهتا(برآمتدهاز

مقاالت)» .

فرارمغزهابهمثابۀیکمسئلۀاجتماعی 

.1
میتتواننتوعی«مستئلۀاجتمتاعی»قلمتدادکتردزیترادر
بهلحاظنظری،مهاجرتنخبگانرا 
تعاریفجامعهشناعی،مسئلۀاجتماعیحداقلچهارمؤلفتۀزیتررادارد«:ریشتههتایقتویو

تبعاتوعیعاجتماعی» «،سترد ی»(شیوع)«،ایجادمشکلبرایبختشیتابختشهتایقابتل
درنتیجه«وجودیالزومعزمجدیبرایتحلیلواقدامعملتیبترایحتل
توجهیازجامعه»و 
آن» .
درارتبایبامؤلفۀاولودوم،مسئلۀمهاجرتنخبگاندرایرانامری ستردهاع ورتبتۀ
نخس ایراندرآعیاوجهان ویای سترد یمسئلهاع .ازمنظرمؤلفۀعومیعنیبهلحاظ
مستقیموغیرمستقیمآنبرپیشترف 

میتوانبهتأثیرات
مسئلهزابودنِپدید مهاجرتنخبگان ،

وتوععۀملّیاشارهکرد.کاعتهشدنازنیرویماهرودانشمندان،ایجادخلتلدرعتازمانکتار
اجتماعی،کاعتهشدنازرفاهجامعه،مشکالتدرتولیدوختدمات،ضتعفدرتعلتیمنیتروی
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انسانیوکادرعازی،ضعفدرحوز پژوهشوتوععه()R&Dونظتایرآنازجملتۀمستائلی
اع کهبرآمدهازشیوعو سترد یپدید مهاجرتنخبگاناع .همچنی بایدتوجهداش 
کهمهاجرتنخبگانبرپارامترهایاجتماعی،فرهنگی،اقتصادیوعیاعینیزتأثیرداشتتهواز
آنهاتأثیر رفتهاع .امادرارتبایبامؤلفۀچهارمیعنیوجودعزمجدیبرایتحلیلوحتل

میرعدکهضرورتکاعت ازمسئلۀفرارمغزهتاتبتدیلبتهدغدغتۀ
مهاجرتنخبگان،بهنظر 
دهولیبهشکل یریاقدامیعملیمنتجنشتدهاعت .

تحلیلیجامعهشناعانوعیاعتمدارانش

مهاجرتنخبگانموضوعیاع کهمتتولیآنفترانهتادیاعت .درعتطحداخلتی،چنتدی 
ورمستقیمیاغیرمستقیمبهمسئلۀفرارمغزهتامترتب انتدودرعتطح


انهوعازمانبه
وزارتخ
تریازتغییراتاجتماعیوفرهنگیکهمهمتتری آنهتاجهتانیشتدن


جهانی،چارچوبوعیع
اع ،باموضوعمهاجرتنخبگانپیوندخوردهاع .بنابرای ،عزمنهاییبرایکنتترلمستئلۀ
مهاجرتنخبگانچندانشدتنیافتهاع .چنددلیلبرایچنی وضعیتیوجوددارد :
الف)بهلحاظعملی،متناعبباوضعی وشرای جامعۀایرانتحلیلجامعویکیارچتهای
ازمسئلۀفرارمغزهاکهبتواندبهمدلیبرایکنترلیامدیری ازآنشود،وجودندارد؛ 
برخیمدعیانتدکتهمهتاجرتنخبگتانبتیشازاینکته«مستئلهایاجتمتاعی»باشتد،

ب)
میشودکهبارویتدادهایاجتمتاعیکتالنتتریماننتدجهتانیشتدن
«رویدادی بیعی»قلمداد 
پیوعتهاع ؛ 
انجامشدهدربار فرارمغزهتا،دالیتلوعوامتلدخیتلدرایت مستئله
ا)درپژوهشهای 
شناعاییشدهاع اماراهکارهایای پژوهشهاتوع عازمانهایدولتیکمترعملیاتیشده
اع ؛ 
د)مسائلاجتماعیواقتصادیکشورکهازعواملدافعۀنخبگانبوده،درپتارهایازمتوارد
عمیقترو ستردهترشدهاع ؛ 

تسهیالتمادیوغیرمادیداخلیکهازعواملنگهداشت نخبگتاناعت ،یتاتغییتری

ه)
یچوتابقوانی بوروکراتیکبالاعتفادهماندهاع ؛ 
نکردهیاکاهشیافتهویادرپ 
و)نقشجواناندرمسیرتوععۀملّیدرابعادعلمی،فرهنگی،اقتصتادیوعیاعتینادیتده
رفتهشدهیاکمتردیدهشدهاعت .درنتیجتهجوانتانختودراعتامالنیتوانمنتدوعتهیمدر
خودنمیدانندونوعیانفعالهویت اجتمتاعیرابترایآنهتاپدیتد

عرنوش خودوجامعۀ
آوردهاع  .
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.2راهکارهایپیشگیریوکاهشفرارمغزها(برآمدهازمقاالت) 
باباز ش بهمدلتحلیلیمقالهیعنیرویکتردجامعتهشتناختیچنتدالیته،مهتاجرتنخبگتان
هموابستهایازچنتدی جتزتتحلیتلکترد.

(فکریومهارتی)رابایددرارتبایبامجموعۀ 
به
میعازندکهپدید مهاجرتنخبگتانراشتکلمتیدهتد.
مجموعۀای اجزا،متعامالًکلیرابر 
میتواناجزایاجتماعی،فرهنگی،اقتصتادی،عیاعتی،تکنیکتیو
برایای مجموعه(عیستم) 
محیطیراشناعاییکرد.وضعی علموابستهبهارز هاییاع کتهدرمحتی اجتمتاعیا 
ها،عقاید،باورها،انگیزهها،اهدافوالگوهایرفتاریموجتوددرجامعتهو

رواادارد.نگر 
ایدوعتویهبتامستئلۀفترارمغزهتادارد.روابت درونتیوبرونتی

اجتماععلمیکشوررابطته
عازمانهاونهادهایاجتماعیبههمراهالگوهاورواب جمعتی ،روهتیوپایگتاهیدرکنتار

قدرت،حقوقیوعلسلهمراتبتیازجملتۀعوامتلاجتمتاعیمتوردنظتردربرختی

عاخ های
مقاالتبودهاع .بایدتوجهداش کهعلموتکنولوییدرپاعخبهنیازهایاجتمتاعیشتکل
میپذیرند.درادامهتعدادیراهکارمهمبترایپیشتگیریوکتاهشاز
وازآنهاتأثیر 

می یرند
مسئلۀمهاجرتنخبگانکهمستخراازمقاالتبودهاع ،معرفیمیشوند :
 -تقوی

روحیۀ جمعی و کار  روهی در محافل رعمی و علمی با ابزارهای تبلیغی و

ترویجیدربخشفرهنگعمومیکشور؛ 
 توجهبهمصالحواولوی هایجمعیوملّیبهجایمنافعشخصیدرزمینۀپژوهشومشارک هایپژوهشی؛
هایآیندهنگرانهمتناعبباتغییراتاجتماعیجامعۀایران؛

بهکار یریعیاعتگذاری
 لزوم  افزایشارز ومنزل علموعالِمدرجامعۀایران؛ ترویجنقشاجتماعیعلموتکنولوییدربهبودوضعی افرادوپیشرف کشور؛هاوپژوهشگاهها؛


دانشگاه
 کاهشرقاب هایناعالممیاناعضایپژوهشییاهیئ علمی کنار  ذاشت عوامل عیاعی یا ایدئولوییکی یا قومی در  زینش یا ارزیابی موفقی هایعلمیپژوهشگران؛
قانون ذاریدرزمینۀحمای هایمالکی فکریومعنویازپژوهشگرانونخبگان(در

زمینۀایدههاواختراعات)؛
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 تقوی مؤعسات حامی نظرات و اختراعات (مانند پارکهای علمی) دانشجویان نخبه وممتاز؛
 پشتیبانی مالی ،تجهیزات و امکانات رفاهی و اقتصادی برای حمای از پژوهشگران ودانشگاهیان؛
 توجه به پژوهشگران و مبتکران عاک در عایر شهرعتانهای کشور و فراهمآوردنعاختارهای اجتماعی الزم برای ایجاد فرص های برابر در زمینههایی همچون آموزشی،
اقتصادی،فرهنگی،رفاهیوخدماتیبرایجلو یریازمهاجرتآنانبهتهرانیاخارااز
کشور؛
هایقومیدرعرصههایعلمیو

 ارتقایمشارک اقشاریهمچونجوانان،زنانو روهپژوهشی که عبب انسجام اجتماعی آنها با یکدیگر برای رقمزدن عرنوشتی مشترک
میشود؛

ایکهنتیجۀپژوهشهایدانشگاهبرای

 تقوی پیوندمیاندول ،دانشگاهوصنع به ونه
یریوعملیاتیکردن


هایدولتیوخصوصیوصاحبانصنایعمبناییدرتصمیم

عازمان
تصمیمهاواقعشود؛

 کاعت از توععۀ نامتوازنِ 0برخی رشتهها در مقایسه با دیگر رشتهها و همچنی ایجادبسترها و ظرفی های الزم برای رشتههای پرتقاضا و متناعب با اهداف الگوی پیشرف 
جامعهدرراعتایکاعت ازتورممتقاضیاندرتعدادیازرشتهها؛
 تنظیم «عاختار نظام اشتغال» با «عاختار نظام آموزشی» از  ریق بازنگری جامع مسئوالن(وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و شورای عالی انقالب فرهنگی) در رشتههای
دانشگاهیبهویژهدرمقا عتحصیالتتکمیلیدرجه کاعت ازبیکاریهایناشیازآن

دعتهازرشتههایدانشگاهیدارایآیند شغلیمبهمیانامشخ


؛
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درفراتحلیل 

پیوستمنابعومآخذ:لیستمقاالتبررسیشده
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مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات ،شمارۀ  ،7صص755و .774
 .15فکوهی ،ناصر و مرضیه ابراهیمی (« )1133دایاسپورای علمی ایرانی و نقش آن در بومیسازی علووم
اجتماعی در ایران» ،مطالعات اجتماعی ایران ،شمارۀ  ،5صص111و .113
 .14ساروخانی ،باقر و جهانی دولتآباد ،اسماعیل (« )1133ساختار روابط انسانی در خانواده و گرایش به
مهاجرت نخبگان» ،دانشنامۀ علوم اجتماعی ،شمارۀ  ،1صص43و .37
 .17نوری حکمت ،سمیه و دیگران (« )1133عوامل مؤرر بر مهاجرت نخبگان از دیدگاه دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی ایران» ،گامهای توسعه در آموزش پزشکی ،شمارۀ  ،7صص131و .134
 * .13عالءالدینی ،پویا (« )1133مهاجرت نیروی کار متخصص و نیمهماهر ایرانی :وضعیت ،نیروهای
محرک و آرار» ،انجمن جمعیتشناسی ایران ،شمارۀ  ،7صص37و .111
 .13فرتوکزاده ،حمیدرضا و اشراقی ،حسن (« )1137مدلسازی دینامیکی پدیدۀ مهاجرت نخبگان و
نقش نظام آموزش عالی در آن» ،پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،شمارۀ  ،51صص113و 175
 .71تائب ،سعید (« )1137مهاجرت نخبگان :شکست روند توسعه» ،فصلنامۀ سیاست خارجی ،شمارۀ
 ،35صص17و .13
 .71بیابانی ،غالمحسین و هادیانفر ،سید کمال (« )1137مهاجر سرمایۀ انسانی ،شهروند جهانی»،
جمعیت ،شمارۀ 45و ،44صص43و .44
 .77فالحی ،کیومرث و منوریان ،عباس (« )1137بررسی عوامل مهاجرت نخبگان (سرمایههای انسانی) و
ارائۀ راهبردهای مناسب برای پیشگیری از این پدیده» ،دانش و توسعه ،شمارۀ  ،74صص117و .117
 .71عسگری ،حشمتاله و دیگران (« )1137بررسی علل فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به
کشورهای  OECDدر قالب مدل جاذبه» ،اقتصاد مقداری ،شمارۀ  ،7صص1و .77
 .74قلیپور ،آرین و دیگران (« )1134تیریر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان» ،رهیافت ،شمارۀ ،41
صص15و .45
* .75ذاکر صالحی ،غالمرضا (« )1134فراتحلیل مطالعات انجامشده در زمینۀ جذب نخبگان و پیشگیری
از مهاجرت آنان» ،مجلۀ جامعهشناسی ایران ،شمارۀ  ،73صص111و .115
.74محسنی تبریزی ،علیرضا و عدل ،ماندانا (« )1134بررسی عوامل روانشناختی اجتماعی مؤرر بر
تمایل اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهر تهران به مهاجرت به خارج» ،نامۀ انجمن
جمعیتشناسی ایران ،شمارۀ  ،4صص71و .33

.77خواجهنوری ،بیژن و سروش ،مریم (« )1135بررسی عوامل مؤرر بر نگرش جوانان به
مهاجرت از کشور (نمونۀ مطالعهشده :جوانان شهر شیراز)» ،مجلۀ علوم اجتماعی ،شمارۀ ،7
صص47و .31
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 .73صالحی عمران ،ابراهیم (« )1135بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به علل مهاجرت نخبگان
به خارج از کشور» ،نامۀ علوم اجتماعی ،شمارۀ  ،73صص54و .31
 .73شاهآبادی ،ابوالفضل و دیگران ( « )1135بررسی عوامل مؤرر بر فرار مغزها (مطالعۀ موردی ایران)»،
پژوهشنامۀ بازگانی ،شمارۀ  ،13صص13و .37
 .11اسماعیلی ،مهدی (« )1135پیرامون مهاجرت نخبگان» ،راهبرد توسعه ،شمارۀ  ،5صص117و .137
 .11حاجییوسفی ،امیرمحمد و بهمرد ،سمیه ( « )1135چرایی مهاجرت نخبگان از ایران پس از پایان
جنگ تحمیلی» ،پژوهشنامۀ علوم سیاسی ،شمارۀ  ،4صص77و .44
 .17ذکایی ،سعید (« )1135جوانان ،جهانیشدن و مهاجرتهای بینالمللی :پزوهشی در میان نخبگان
جوان» ،جامعهشناسی ایران ،شمارۀ  ،74صص41و .75
 .11جواهری ،فاطمه و سراجزاده ،سید حسن (« )1134بررسی عوامل مؤرر بر گرایش دانشجوبان به
مهاجرت به خارج از کشور» ،زبان و ادبیات فارسی ،شمارۀ 51و ،51صص51و .33
 .14عالءالدینی ،پویا و امامی ،یحیی (« )1134جهانیشدن ،مهاجرت و فقر در ایران» ،رفاه اجتماعی،
شمارۀ  ،13صص.711-143
 .15جاودانی ،حمید (« )1134بررسی عوامل داخلی تقویتکنندۀ فرایند خروج نخبگان علمی از کشور»،
فرایند مدیریت و توسعه ،شمارۀ  ،47صص14و .47
 .14صادقی ،عباس و افقی ،نادر (« )1134نقش دانشگاهها در کاهش مهاجرت نخبگان» ،رهیافت ،شمارۀ
 ،14صص77و .11
 .17عالءالدینی ،فرشید و دیگران (« )1134میزان تمایل به مهاجرت و علل آن در پزشکان ایرانی» ،مجلۀ
پژوهشی حکیم ،شمارۀ  ،1صص3و .15
 .13چلپی ،مسعود و رسولی ،عباس (« )1131تحلیل تطبیقی فرار مغزها در سطوح خرد و کالن»،
پژوهشنامۀ علوم انسانی ،شمارۀ 41و ،47صص11و .14
 .13محمدی الموتی ،مسعود (« )1131جهانیشدن و مهاجرت نخبگان :بررسی تجربۀ ایران» ،رفاه
اجتماعی ،شمارۀ  ،15صص713و .717
 .41سید میرزایی ،محمد (« )1131نگاهی به پدیدۀ فرار مغزها» ،نامۀ پژوهش فرهنگی ،شمارۀ ،3
صص31و .37
 .41قانعی راد ،محمد امین (« )1131توسعۀ ناموزون آموزش عالی ،بیکاری دانشآموختگان و مهاجرت
نخبگان» ،رفاه اجتماعی ،شمارۀ  ،15صص147و .713
 .47نوکاریزی ،محسن ( « )1131جغرافیای فرار مغزها و تیریر آن بر جریان اطالعات» ،کتابداری و
اطالعرسانی ،شمارۀ  ،77صص74و .13
 .41قانعی راد ،محمدامین (« )1131نهادینهشدن علم ،نگهداری و استقرار مغزها» ،رهیافت ،شمارۀ ،73
صص71و .34
 .44ابراهیمی ،یزدان (« )1131بررسی عوامل اقتصادی مؤرر بر تمایل دانشجویان رشتههای برق و
کامپیوتر به مهاجرت» ،پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،شمارۀ 71و ،74صص75و .34
 .45مردیها ،سید مرتضی (« )1131نخبگان میان وطنگرایی و جهانگرایی» ،پژوهش حقوق عمومی،
شمارۀ  ،4صص113و .111
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 .44خلیلی ،رضا (« )1131مهاجرت نخبگان :پدیدهای اجتماعی یا موضوع امنیت ملی» ،مطالعات
راهبردی ،شمارۀ  ،14صص471و .447
* .47زارع ،بیژن (« )1131فرار مغزها :علل و راهکارها» ،پژوهشهای تربیتی ،شمارۀ  ،7صص35و .141
 .43مجتهدزاده ،پیروز (« )1131فرار مغزها :چیستی ،چرایی و چگونگی» ،فصلنامۀ مطالعات راهبردی،
شمارۀ  ،4صص451و . 441
 .43خلیلی ،رضا (« )1131مهاجرت نخبگان در عصر اطالعات :بازاندیشی در فرصتها ،تهدیدها و
راهکارها» ،مطالعات راهبردی ،شمارۀ  ،14صص571و .531
 .51علیآبادی ،علی (« )1131فرار مغزها در عصر جهانیشدن» ،مطالعات راهبردی ،شمارۀ ،14
صص535و .411
 .51خضری ،محمد (« )1131دالیل و پیامدهای اقتصادی فرار مغزها» ،مطالعات راهبردی ،شمارۀ ،14
صص547و .577

