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له مهاجرت نخبگـان  ئهاي مربوط به مساي از پژوهشمقاله حاضر، تالشی است براي تحلیل مجدد مجموعه

هـاي  هـاي پـژوهش   استفاده از برآیند یافتـه . انجام شده است در ایران و نقدي بر آنچه تا کنون در این زمینه

سـازي   نـده بـه منظـور ترکیـب و یکپارچـه     هاي پژوهشی از مطالعات منفرد و پراک آوري یافته مختلف، جمع

 مـرور اهمیـت   دالیـل تـرین  از مهـم  ،ریـزي  در راستاي برنامـه  ن جهت استفاده علمی و کاربرديهاي آ یافته

شده، اطالعات توصیفی مفیدي  انجامسیستماتیک  مرورروش  بادر این مطالعه که . سیستماتیک حاضر است

ارائـه   در ایـران  هاي انجام گرفته در زمینه مهاجرت نخبگانشابعاد روش شناختی و محتوایی پژوه پیرامون

شناختی و نظري نیاز روش در ابعاد ،این مورد هاي انجام شده دردهند که پژوهشنتایج نشان می. شده است

ها بیشتر درصدد سنجش پیمایش. به ساماندهی دارد و کمتر پیمایش جدي در این زمینه صورت گرفته است

هـاي  این از جمله خالء وگان مهاجرت کرده پرداخته داخل به مهاجرت بوده و کمتر به نخبگرایش نخبگان 

  .مطالعاتی در حوزه مهاجرت نخبگان است

  ایران اتیک، مهاجرت نخبگان، فرار مغزها وسیستم مرور :واژگان کلیدي
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  مقدمه

عتی، از دسـت دادن  رو براي توسعه منابع انسـانی در جوامـع دولـت هـاي غیرصـن     بزرگ پیش مسئله

نـاتوانی   :متغیرهـایی همچـون  ). 2008ژویـگ،  ( سـت  1"فـرار مغزهـا  "استعدادهاي انسانی از طریق 

هـاي خـانوادگی، آمـوزش    ها در سطح دستمزد، امکانات پژوهشـی انـدك، گرفتـاري   سیاسی، تفاوت

ــار   ــه ک ــوط ب ــاي مرب ــاداش ه ــدان و پ ــی توان   ،فرزن ــه م ــالی هســتند ک ــل احتم ــه عوام ــاز جمل                 د ن

وقتـی  . شان ترغیب کننـد آموخته هاي کشورهاي جهان سوم را براي خروج از سرزمین مادري دانش

فرار "، "فرار مغزها" :هایی همچونشود، ابتدا به فکر واژهمی"مهاجرت نخبگان"صحبت از اصطالح 

بـا نگـاهی بدبینانـه،    ي ا عـده  ،در نگـاه اول  کـه  معنـی بـدین   ؛افتیممی "هافرار سرمایه"و  "نخبگان

 اي عـده  ،در نگـاه دوم  و به وطن و طماع تلقـی مـی کننـد    کنندگان به وراي مرزها را خائنمهاجرت

   شـدن جوامـع  محـور   -مهاجرت و چرخش مغزها را خصلت خاص جهانی شدن اطالعات و دانش

در عصـر  زیرا  ،اي چند وجهی باشدرسد که موضوع مهاجرت نخبگان پدیدهمی لذا به نظر. می دانند

ذاتا منفی نـام بـرد، بلکـه بایـد      ايمقوله به عنوان توان از فرار مغزها و مهاجرت نخبگان  حاضر نمی

نظریـه  "ایـن نـوع نگـاه در     .فرصت هاي ناشی از امکان مهاجرت را شناسایی و بهره بـرداري نمـود  

هانی شدن به ویـژه  ج را نظریه جهانی شدن معتقد است کهزی نیز مورد نظر بوده است، "هانی شدنج

فرصت هاي جدیدي را براي استفاده بهتر از نیروي انسـانی متخصـص در    ،"جهانی شدن بازار کار"

مقیاس جهانی فراهم آورده و دسترسی متخصصان کشورهاي در حال توسعه را به بازار کار پیشـرفته  

وري اسـت تـا   بنـابراین ضـر  ). 210: 1383محمـدي المـوتی،   (صنعتی به مراتب افزایش داده اسـت  

   .از زوایاي مختلف بررسی نمودرا  "مهاجرت نخبگان"موضوع 

کشور را از یک سرمایه ملی که در  ،"فرار مغزها"مهاجرت نخبگان و ،در بررسی موضوع از نگاه اول

 در مـؤثري  عامـل  انسانی زیرا سرمایه ،کندواقع می تواند در خدمت توسعه کشور باشد بی بهره می

 و طبیعـی  نسـبی  مزیـت  نقـش  کـاهش  تکنولوژیکی، شکاف عمیق پرکردن ادي،اقتص توسعه و رشد

 منظور سهم همین به .شودمی محسوب توسعه، درحال کشورهاي اکتسابی مزیت نسبی نقش افزایش

 انسـانی  سـرمایه  بایـد  زمانی که اما .شود می انسانی نیروي آموزش صرف آنها منابع از توجهی قابل

 متوجـه  ناپـذیري  جبـران  زیـان  و خـارج شـده   "مغزهـا  فرار" شکل به ،قرارگیرد برداري بهره مورد

 هزار تحصیل 180هر ساله  ،هابرابر برخی گزارش در این خصوص. کندمی توسعه درحال کشورهاي

صندوق بین المللی پـول در آمـاري نشـان داد کـه     . کرده به عناوین مختلف از ایران خارج می شوند

. کشور در حال توسعه و توسـعه نیافتـه جهـان، مقـام اول را دارد     91ین ایران از نظر فرار مغزها در ب

هزار نفر از ایرانیان تحصیل کرده براي خـروج از ایـران اقـدام     180تا  150طبق این آمار، ساالنه بین 
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 32براساس برآوردهاي موجود، بیش از دو و نـیم میلیـون نفـر ایرانـی در     ). 1385داورزنی، (کنندمی

ندگی می کنند که از این عده یک و نیم میلیون نفر در آمریکاي شمالی و نیم میلیون کشور خارجی ز

از  1380تـا   1370هـاي در خـالل سـال  ). 123: 1383محمدي الموتی، (نفر در اروپا زندگی می کنند

ز ایفاي تعهدات خود امتنـاع ورزیـده کـه    ا نفر 800بیش از  ،دانشجوي اعزامی به خارج 4000تعداد 

سرمایه هاي فکـري   اغلبآموختگان در کشور که  شی از فقدان حضور این دسته از دانشخسارت نا

لـذا موضـوع نخبگـان و    . شـود وثیقه نیز جبران نمی می شوند، حتی در صورت اخذ کشور محسوب

 مسـئله چند وجهـی بـودن   . برداري از سرمایه انسانی آنان، موضوعی پیچیده و چند وجهی استبهره

هیچ تک عاملی را نتوان به عنوان عامل موثر بر پدیـده مهـاجرت    شود کهعث میمهاجرت نخبگان با

اي از عوامل در کنار یکدیگر و در تعامل با هـم در تعیـین الگـوي    بلکه مجموعه ،مغزها معرفی نمود

  ). 1380فرجادي،(مهاجرت موثر هستند

اط را نیز باید در ارتبدر کنار پیچیدگی و چند وجهی بودن موضوع مهاجرت نخبگان، مشکل دیگري 

 همچنین .ي که کشور را ترك می کنند، نداریمما آمار دقیقی درباره افراد با آن به آن افزود و آن اینکه

زمینه آنها چیست؟ چه مدت قصد دارند که در جاهاي دیگر بمانند؟ آنها کجا می روند پس نمی دانیم

      اطالعــاتی، تصــمیم ســازي و -يســامانه مشــخص آمــار در کشــور مــا،). 2007، 1کوهــل(و چــرا؟

). 114: 1386ذاکر صـالحی،  (تصمیم گیري در زمینه حفظ و جذب نیروي انسانی نخبه موجود نیست

 ).2007کوهل، (عالوه بر مشکالت فوق، پیمایش ها در مورد فرار مغزها نیز نادر هستند

اما در بعضـی از کشـورها    ،هاي جهان سوم را در بر گرفته استبیشتر کشور ، فرار مغزهابه طور کلی

بـه  ) مبـدا (المللی افراد متخصص از کشورهاي در حال توسعه جریان مهاجرت بین. میزان آن باالست

 ).74: 1390طیبـی،  ( در دو دهه اخیر رشد چشمگیري داشـته اسـت  ) مقصد(کشورهاي توسعه یافته 

روند آن شروع شـده   ی است که به طور مشخص از دهۀ چهل شمسییکشور ما نیز از جمله کشورها

گرچه در طول سال هاي اخیر، برنامه هایی براي جلوگیري از . و هر ساله بر میزان آن افزوده می شود

 یهـای اما چنین برنامـه  ،فرار مغزها توسط سازمان هاي مختلف از جمله وزارت علوم به اجرا درآمده

و رضایت  مسئلهو جلوگیري از این توان مقابله  ،محدود، مقطعی و بدون نیازسنجی بوده و در نتیجه

یافتن راهی براي خـروج  . نخبگان را نداشته و در روند مهاجرت آنها تأثیر بسیار ناچیزي داشته است

مستلزم پژوهش و سرمایه گذاري عظیم مادي و معنوي در این بخش بسیار مهم اسـت   ،از این پدیده

در زمینـه چرایـی و   . را بـه بـار مـی آورد   خسارات جبران ناپـذیري   مسئلهو عدم توجه کافی به این 

اما خأل یک تحقیق جامع  ،چگونگی مهاجرت فرهیختگان در ایران چند پژوهش صورت گرفته است
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کـه از   ؛ پژوهشـی که به دسته بندي علت ها و کم و کیف فرار مغزها پرداخته باشد احساس می شود

دسته بندي کرد تا  ،کشور خارج می شوندطریق آن بتوان دالیل دانش آموختگان و استادانی را که از 

اجـراي طـرح هـاي مطالعـه     . از آن طریق راهکارهاي مناسب براي جلوگیري از این پدیده را یافـت 

آنها را با یکدیگر ترکیب کنـد و   ،سیستماتیک می تواند با شناسایی نقاط انفصال و انقطاع پژوهش ها

ها، زمینۀ مناسبی براي دستیابی به سوي دانشی  طرحاز این طریق عالوه بر استفاده و بکارگیري نتایج 

 رونـد مطلـوب   بـه طـی  و  نمایدشناسایی و ترمیم را ضعف هاي دیگر پژوهش ها  پدید آورد،بومی 

 .کند فرایند بهینه سازي تحقیقات کمک

فـرار   مسـئله تحقیق حاضر، تالشی است براي تحلیل مجدد مجموعه اي از پژوهش هاي مربوط بـه  

هـاي مختلـف،    هاي پـژوهش  استفاده از برآیند یافته. ي بر آنچه تا کنون انجام شده استمغزها و نقد

سـازي   هاي پژوهشی از مطالعـات منفـرد و پراکنـده بـه منظـور ترکیـب و یکپارچـه        آوري یافته جمع

از مهمترین عـواملی اسـت کـه     ریزي، ي آن جهت استفاده علمی و کاربردي در راستاي برنامهها یافته

هـا   مطالعۀ روش شـناختی ایـن پـروژه    ،از طرف دیگر. میت انجام تحقیق حاضر شده استموجب اه

تواند نقاط ضعف و قوت کارهاي پژوهشی مربوط به مهاجرت نخبگان را در کشور نشان دهد تـا   می

 ،و از سـوي دیگـر   ودبا تحلیل روش شناسانه، در بهینه سازي کارهاي پژوهشی تالش ش ،سو از یک

 :هاي اجرایی کشور از جمله تیک یافته ها، امکان ارائه نتایج براي برنامه ریزان سازمانسیستما مروربا 

وزارت علوم و بهداشت درمان، آموزش پزشکی، بنیاد ملی نخبگان و وزارت کار و امـور اجتمـاعی،   

  .فراهم آید

  :است زیر قرار هبدین ترتیب، سئواالت این پژوهش ب

 ختی چگونه است؟ارزیابی پژوهش ها از نظر روش شنا .1

پژوهش هاي انجام یافته از چه مبانی نظري و تجربی و مدل مفهومی در تحقیقات خود سود  .2

 جسته اند و میزان ارتباط چارچوب هاي نظري آنها با موضوع اصلی به چه میزان است؟

 ند؟ا ها کدام دالیل و عوامل موثر بر مهاجرت خارجی نخبگان از نظر این پژوهش .3

قیقات انجام شده، چه موضوعات و محورهاي تحقیقاتی بـراي حـل معضـل    با توجه به تح  .4

 مهاجرت نخبگان براي پژوهش هاي آینده می توان ارائه داد؟

  به سازمان هاي ذیربط جهت پیشگیري از پدیده فـرار مغزهـا   را چه راهکارها و پیشنهاداتی   .5

  می توان ارائه نمود؟
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  پژوهشپیشینه 

 "مطالعات انجام شده در زمینه جذب نخبگان و پیشـگیري از مهـاجرت  فراتحلیل "تحقیقی با عنوان 

  .منتشر شده است 1386انجام و نتایج آن در سال  1384آنان توسط غالمرضا ذاکر صالحی در سال 

هدف این فراتحلیل، بررسی نتایج کلی و کاربردي از طریق ترکیب منـابع و مطالعـاتی اسـت کـه در     

  .صورت گرفته است "گان و پیشگیري از فرار مغزهاجذب نخب"داخل کشور در زمینه 

انجام شده، دو  1384اثر علمی مربوط به قبل از سال  48این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی 

نتـایج نشـان داد کـه     ،در بعد روش شناختی. بعد روش شناختی و محتوایی را مدنظر قرار داده است

نباشت خوبی از ایده هاي نظري و راهکارهاي عملی را ارائه مطالعات مورد بررسی در عین حال که ا

عدم سازگاري بین اهـداف، چـارچوب   : از جمله ؛داراي اشکاالت و نواقص متعددي هستند ،کنندمی

 تکنیـک هـاي پیشـرفته تجزیـه و تحلیـل و     نظري، روش تحقیق، نتایج و راهکارها، عدم اسـتفاده از  

  .مناسب نبودن حجم نمونه

 :وایی نیز این فراتحلیل پس از آسیب شناسی مطالعات و مشخص کردن مشکالتی چـون از جنبه محت

در جستجوي  ،عدم تناسب نتایج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق

طرح هـا مبتنـی بـر    درصد  6/39در این بررسی مشخص شد . تئوري مشترك و بنیادین تحقیق برآمد

در . درصد مبتنی بر آموزه هاي نظري مشابه و مـرتبط بـا آن بـوده انـد     4/37ه و تئوري جاذبه ـ دافع 

درصد آثار به سایر تئوري ها تاکید کرده اند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول  6/16درجه سوم 

     و دوم نداشته و به دلیل وسـعت و قابلیـت فراگیـري کـه تئـوري جاذبـه ـ دافعـه دارد مـی تـوان از           

  .به عنوان مکمل بهره گرفت "چرخش مغزها"وزه هاي آن ها چون  مبحث آم

پیشنهاد ارائه شده، کلـی و تنهـا    255درصد از  72در زمینه راهکارهاي پیشنهادي، نتایج نشان داد که 

 1384منابع فرا تحلیل شده در این مطالعه مربوط به قبل از سال . درصد آنها ماهیت اجرایی دارند 28

اي کـه در ارتبـاط   لـذا تنهـا پیشـینه    .دهـد بع منتشر شده در شش سال اخیر را پوشش نمیبوده و منا

  .اي بود که توضیح داده شدمستقیم با مطالعه حاضر بود، همین مطالعه

   پژوهش ادبیات نظري

زیـرا   باید از الگوهاي نظري مختلف کمـک گرفـت،  براي روشن شدن ابعاد مسئله مهاجرت نخبگان 

     اي است که نمی تـوان شـتاب زده بـا آن برخـورد کـرد و در تحقیقـات کـاربردي        لهمسئفرار مغزها 

پدیده فرار مغزها داراي علل مختلفی است که . به مبانی نظري آن نیز توجه خاصی داشت الزم است

زیرا در بررسی  ،در بخش مبانی نظري، نیازمند الگوهاي نظري مختلفی براي تبیین علل آن می باشیم
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را تبیین نماید و هـر  ) فرار مغزها( مسئلهعیت اجتماعی، نظریه واحدي نمی تواند تمامی ابعاد یک واق

  .را شناسایی و تعیین می کنند مسئلهکدام از نظریات و رویکردهاي نظري بعد یا ابعادي خاص از 

ر آن والرشتاین سرمایه داري تاریخی را به عنوان نظامی تعریف مـی کنـد کـه د   : 1نظریه نظام جهانی

انباشت بی انتهاي سرمایه، هدف و غایت اقتصادي است و این سیاست اقتصادي به مبادلـه فرهنگـی   

در . این در حالی است که این مبادلـه هـا برابـر نیسـتند      -شورهاي پیرامون و مرکز می انجامدبین ک

     سـرازیر  نتیجه این مبادله اقتصادي، جریان سرمایه خـالص زیـادي از کشـورهاي پیرامـون بـه مرکـز       

می شود و فرایند فرار مغزها در واقع بخشی از فرایند کلی انباشت سرمایه از کشورهاي پیرامـون بـه   

در نظریه نظام جهانی این تفاوت توسعه اقتصادي در کشورهاي پیرامـون و  . دگردمرکز محسوب می 

کشـورهاي مرکـز و    مرکز است که منجر به مهاجرت بین المللی می شود و این رابطه نامتقـارن بـین  

  .پیرامون به پیشرفت مرکز و پسرفت پیرامون می انجامد

و  2در ارتباط با مهاجرت بین المللی نیروي کار ماهر، دو الگوي بین المللی: الگوي بین المللی و ملی

وي فـرار  . مطـرح شـده اسـت    )1965( 4الگوي بین المللی به وسیله جانسـون . اندمطرح شده 3ملی

یعنـی سـرمایۀ    -ن المللی براي تولید یک عامـل خـاص  منعکس کنندة عملکرد بازار بیتنها  مغزها را

سرمایۀ انسانی از مناطقی که داراي بازدهی پایین تـر اسـت،    ،طبق نظر وي. در نظر می گیرد -انسانی

 است جریان می یابـد و انتقـال تخصـص   خارج می شود و به سمت مناطقی که داراي بازدهی بیشتر 

 روبـل هاري جانسون، گ. میزبان و هم براي کشور فرستنده، داراي سود دوطرفه است هم براي کشور

در این الگو سرمایۀ . در مقابل این الگو، الگوي ملی قرار دارد. و اسکات از طرفداران این الگو هستند

جزء جدایی ناپذیر توسعۀ اقتصادي و اجتماعی کشور است و مهاجرت سرمایۀ انسـانی   ،انسانی ماهر

یـاز  هر موجب می شود که اقتصاد کشورهاي در حال توسعه به پایین تر از سـطح حـداقل مـورد ن   ما

 به وجود آیدکاهش تولید  د خأل نیروي انسانی ماهر در کشور و با ایجا سرمایۀ انسانی ماهر تنزل کند

تکین، ایتکین، طرفداران این الگو به ویژه پا. افکنده شوندبه مخاطره  هاي توسعه ربرنامه ،و در نهایت

ثروتمنـدترین  تومان و گادفري معتقدند که مهاجرت نیروي انسانی مـاهر بـه نفـع پیشـرفته تـرین و      

  ).1979، 5عبداللهی(کشورها و به زیان کشورهاي جهان سوم است 

مهاجرت را به صورت یک پیوستار بین مهـاجرت   )1993( 6ریچموند :نظریه ساختارگرایی مهاجرت

اي از آزادي، از استراتژي همه خانواده ها در عین حفظ درجه گیرد کهدر نظر میل و واکنش پذیر فعا

                                                 
1 World System 
2 International model 
3 National model 
4 Janson 

5     Abdollahi 
6 Richmond 
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کند که آزادي عمـل در مهـاجرت بـه وسـیله     وي یک نظریه ساختاري ارائه می. کنندفشار پیروي می

فـرد را داخـل سـاختار     ،ایـن الگـو  . ساختارهاي اجتماعی که افراد در آن قرار دارند محدود می شود

فرد به آن تعلق دارد، می بینـد و مهـاجرت، یـک واکـنش انفعـالی بـه محـیط سیاسـی،          اجتماعی که

نیز الگـوي خـود   ) 1995( ریت. شودمیاجتماعی، و اقتصادي که در کنترل عامل کنشگر نیست تلقی 

را براساس تعیین کنندگی عامل کنشگر در ارتباط با ساختارهاي اجتماعی متمایز می کند و دو الگوي 

در مقابل این دیدگاه، دیدگاه فردگرایی صرف . کندساختاري و ساختاربندي را مطرح می نئوکالسیک

وجود دارد که بر نقش عامل کنشگر در مهاجرت تأکید دارد و بر این نظر است که عامل، یک تصمیم 

  ).1378غفوري و اکبري، (عقالنی را براساس ارزیابی از سود ـ زیان مهاجرت انتخاب می کند

مهاجرت را نتیجه تعامل افراد با ساختارهاي اجتماعی کـه در   ،مدل ساختاربندي :ختاربندينظریه سا

عامالن به عنوان موجوداتی خودآگاه و اعمال آن هـا   ،در این دیدگاه. گیرددر نظر می ،آن جاي دارند

تنها نقـش   این ساختارهاي اجتماعی نه. گذارندبازتولید کننده ساختارهایی است که بر آن ها تاثیر می

در حالی که الگوهاي  -ر می سازنداي بر اعمال فرد ندارند، بلکه آن ها را به انجام عملی قادبازدارنده

ساختارگرایی و فردگرایی تبیین هاي متناقضی از رفتار مهاجرت دارند و اولـی از نقـش سـاختارها و    

کنجانسمی و (دهد هم پیوند میالگوي مبوکانج این دو الگو را به . کنددومی از نقش عامل غفلت می

 ).2007، 1همکاران

در نوع نگرش و جهت گیري شناختی و مدیریتی نسبت به خروج نیروي متخصص از کشورها، بـه   

 ست کـه یـک رویکـرد   2شکار مغزها ،رویکرد نخست :طور کلی سه رویکرد اساسی ارائه شده است

نگر و  سو ن نگر، کششی مدار، یکدر این رویکرد، روش تحلیل برو. مارکسیستی محسوب می شود

فرایندي نیت مند و داوطلبانه نیست، بلکه پاسـخی اسـت    ،مهاجرت تقلیل گراست و معتقد است که

عقالنی نیست و ناشـی   ،ماهیت تصمیم گیري. شودکه از محدودیت هاي شغلی و سکونتی ناشی می

رویکـرد  . ریشه خارجی دارنـد  از اثر تهدید و فشار سیاسی و اقتصادي است که این تهدیدات عمدتا

در این رویکرد، مهاجرت متخصصان محصول نقش آفرینی و تعامل مسـتقیم و  . دوم، فرار مغزهاست

غیرمستقیم عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است و این فرایند با فقدان نظـام  

: 1380طایفی، (شود تقویت می نبود سیاست کارآمد نیروي انسانی در کشور توسعه نیافتهآموزشی و 

در . ست 3رویکرد سوم، چرخش مغزها. کندي رشد کشورهاي فرستنده است ،این رویکرد پیامد). 8

نـه از دسـت دادن آن هـا و     ،ن به معنـی سـرمایه گـذاري بـالقوه اسـت     ااین رویکرد، مهاجرت ماهر

نابع انسانی آموزش یافته در دانشمندان و تحصیل کرده ها که به خارج مهاجرت می کنند، به عنوان م

                                                 
1 Kangasniemi et al  
2 Hunting brain 
3 Brain circulation 
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فعالیت هاي حرفه اي و در شرایط بهتر از آن چه که در کشور مبدأشان به آن ها ارائه می شده اسـت  

که به وسیلۀ سرمایه هاي دیگران شکل گرفته و کامـل   ر کشور مبدأ بتواند از این منابعاگ. مشغول اند

  .ست خواهد آوردشده، استفاده کند، نسبت به قبل چیزهاي بیشتري به د

الگوي دیگر، نظریه جهانی شدن است که مـی تـوان آن را بـه عنـوان گسـترش      : نظریه جهانی شدن

همان روابط که مومقعیت هاي مکـانی دور از هـم را   . روابط اجتماعی در سطوح جهانی تعریف کرد

ترهـا بـا آن   چنان به هم پیوند می دهد که هر رویداد محلی تحت تاثیر رویدادهاي دیگري کـه کیلوم 

آغـاز آن بـه    ،جهانی شدن با فرایند نوگرایی هم زمان است و از ایـن رو . فاصله دارد، شکل می گیرد

جهانی شدن، شامل فرایندهاي نظامند کردن اقتصاد، روابط بـین الملـل در   . گرددقرن شانزدهم بر می

مان تشدید شده و در این فرایند در طول ز. بین دولت ها و ظهور یک فرهنگ یا آگاهی جهانی است

محمـل آشـکار ایـن کـار، جریـان مهـاجران       . در سریع ترین مرحله توسعه خود اسـت  ،حال حاضر

مهـاجرت متخصصـان بـه    . اقتصادي از بخش هاي نسبتاً کم رونق به بخش هاي نسبتاً پررونق اسـت 

ی و نـابرابري  به طور خاص نتیجه افزایش تعامل جهان ،بطور عام و به آمریکا ،کشورهاي توسعه یافته

بـا   ،از یـک طـرف  . جهانی پایدار میان ملت ها که هر دو بازتاب روند جهانی شدن هستند، می باشد

شدت گرفتن فرایند جهانی شدن، روابط بین کشورها بویژه بین جهان در حال توسعه و جهان توسعه 

را از لحاظ توسـعه   این فرایند می تواند اختالف کلی کشورها ،یافته تقویت می شود و از طرف دیگر

گسترش ارتباطات جهانی و نابرابري میان کشورها، اختالفات موجود بین آنها . یافتگی استمرار بخشد

مهاجرت متخصصان به کشورهاي توسعه یافتـه و بـویژه بـه ایـاالت متحـده را توضـیح             ،و در نتیجه

  ).1380طیبی نیا، (دهد می

تحت تـاثیر عوامـل جـاذب نقـاط      اغلبافراد ) 1970(بوگنجبراساس نظریه مو :1دافعه-نظریه جاذبه

مطابق ایـن   ،به عبارت دیگر. مهاجرپذیر و عوامل دافع نقاط مهاجرفرست اقدام به مهاجرت می کنند

مرزي به عنوان علل کششی  مجموعه اي از علل و عوامل محیطی اعم از درون مرزي و برون ،نظریه

ــد، گســترش  و رانشــی، ــر رون ــه تغیی ــاجرت نیروهــاي متخصــص از کشــور   منجــر ب ــداوم مه               و ت

نظریه خود را با ارائه تعریف وسیعی از مهـاجرت شـروع    ،اورت لی). 1368لهسائی زاده، (می شوند

 داند و معتقد است که صرف نظر ازمی کند و مهاجرت را تغییر دائمی یا تقریباً دائمی محل اقامت می

ت یا صعوبت کار، هر عمل مهاجرت حاوي سلسـله موانـع دخالـت    کوتاهی یا دوري مسافت، سهول

عوامل مرتبط بـا کشـور مبـدأ    ) الف :داندرا در مهاجرت نخبگان موثر می او چهار عامل. کننده است

او  .عوامل شخصی) د ؛موانع دخالت کننده) ج ؛عوامل مرتبط با کشور مقصد مهاجرت) ب ؛مهاجرت

                                                 
1 Pull-push tactors 
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و کشورها داراي عوامل مثبت، منفی و خنثی هستند کـه مـردم را   معتقد است که هر یک از منطقه ها 

کننـد و اثـر هـر یـک از ایـن عوامـل بنـابر شخصـیت و         از آن محل دور، جذب و یا بی تفاوت مـی 

سن، تحصیالت، سطح مهاجرت، جنس، نژاد و گروه هاي قومی متفاوت  :خصوصیات فردي از جمله

هم در مبـدأ و هـم در   (منفی و خنثی براي افراد مختلف مجموعه عوامل مثبت،  ،بنابراین. خواهد بود

اما مجموعه عواملی وجود دارد که اکثر مـردم نسـبت بـه آنهـا واکـنش      . متفاوت خواهد بود) مقصد

نظیر مزدهاي باالتر، فرصت هاي شغلی بیشتر، تسـهیالت رفـاهی بهتـر، انتظـارات و      ؛یکسانی دارند

ت عوامل مثبت و منفی مقصد نیز به عنوان عنصـر مهمـی   مخاطرات که از دیدگاه اورت لی نیز شناخ

گردد و وجود تماس هاي مشخص خانوادگی و قـومی در مقصـد و   در فرایند مهاجرت محسوب می

  .چگونگی آن می تواند تاثیر مهمی در این شناخت بگذارد

طـایفی،  (ود زیر فهرست نمانشی و کششی را می توان به شرح رعوامل موثر  ،با استفاده از این نظریه

  ):1371؛ صالحی، 1380؛ سلجوقی، 1380

شرایط نامطلوب اقتصـادي، تحـوالت سیاسـی،     :عوامل رانشی که در برگیرنده مؤلفه هاي چون) الف

کم توجهی به امور پژوهشی و تحقیقی، رقابت پذیري پـایین و عـدم انطبـاق سـطوح اسـتانداردهاي      

پایین بـودن دسـتمزدها در مقایسـه بـا کشـورهاي      زندگی کشور با معیارهاي جهانی، بحران اشتغال، 

توسعه یافته، رشد جمعیت کشور، ضعف سیستم آموزشی در دانشگاه ها، پایین بود سطح تکنولوژي، 

عدم برنامه ریزي در جذب نخبگان، کاهش شأن و منزلت اجتماعی نخبگان و وضعیت اجتماعی زنان 

  .است

یش سـهمیه اتبـاع کشـورهاي آسیاسـی، امکانـات      افـزا  :هاي چونعوامل کششی که شامل مؤلفه) ب

صنعتی کشورهاي پیشرفته، امید به آینده بهتر، دسترسی به فرصت هاي آموزشی بهتر، درآمـد بـاالتر   

فعالیت هاي پژوهشی، جذابیت هاي زندگی مدرن، دسترسی آسان به فرصت هـاي شـغلی، میـل بـه     

  .دباشثبات سیاسی، کاهش فاصله اطالعاتی و جهانی شدن می

پدیده مهاجرت را بایـد در چـارچوب مفـاهیم سـرمایه داري جهـان و       ،در نظریه تضاد: نظریه تضاد

معلـول توسـعه نـابرابر و از سـوي      ،از این منظر، مهاجرت از یک سو. توسعه نیافتگی جستجو نمود

هر و لذا تا زمانی که وضعیت نابرابر میـان شـ  . عامل گسترش و تعمیق نابرابري در جامعه است ،دیگر

روستا و فقیر و غنی در کشورهاي عقب مانده و توسعه نیافته از بین نرود، تقلیل یا به حداقل رساندن 

  . مهاجرت امکان پذیر نیست
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 ،براي تحلیل مهاجرت به کار گرفته شـد  1960نظریه سرمایه انسانی که در دهه: نظریه سرمایه انسانی

ایـن نگـرش بـا تلقـی     . پرورده بسیار مناسب اسـت  از دیدگاه برخی تحلیل گران براي نیروي انسانی

       مهارت و تخصص انسان به عنوان کـاالیی در بـازار عرضـه و تقاضـاي کـار، بـه تحلیـل مهـاجرت         

منظور آن است که نیروي انسانی پرورده مانند سرمایه مـالی بـراي دسـتاوردهاي بهتـر از     . می پردازد

بنـابراین، تصـمیم گیـري افـراد     . دهی را داشـته باشـند  جایی به جاي دیگري می رود تا بیشترین بـاز 

      متخصص به کوچ، به مثابه نوعی تصمیم گیري بـراي سـرمایه گـذاري و بهـره بـرداري از آن تلقـی      

       مهارت انسـانی را صـرفا بـه عنـوان کـاالیی اقتصـادي       ،اما این نگرش). 1382حسینی نژاد،(دمی شو

به ویژه این کـه  . اسی، اجتماعی و فرهنگی فرار مغزها باز می ماندمی انگارد و از تبیین جنبه هاي سی

هـاي کـالن جامعـه شـناختی را مـورد      نگرد و جنبهمهاجرت را تنها در سطح جامعه شناسی خرد می

  .دهدتوجه قرار نمی

» 1انتقـال معکـوس فنـاوري   «نگرش دیگر، تلقی فرار مغزها بـه مثابـه   : نظریه انتقال معکوس فناوري

قضیه فـرار   1974در سال ) کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل متحد(لیل گران آنکتاد تح. است

روشـن اسـت کـه منظـور     . بازشناسـی کردنـد  » انتقال معکـوس فنـاوري  «مغزها را بصورت پارادایم 

هاي ماشینی و کارشناسان سازمان ملل متحد این است که کشورهاي پیشرفته صنعتی در برابر دستگاه

آورند مغزهـاي  فروشند، گرانبهاترین پاداشی که بدست میفنی که کشورهاي جهان سوم می کاالهاي

     این فرضیه در حالی کـه نقادانـه و واقـع بینانـه بـه نظـر       . پرورده و نیروهاي ماهر این کشورها است

گوشه چشمی به روابط نابرابر و غیرعادي کشورهاي ثروتمند با کشـورهاي کمتـر توسـعه     رسد ومی

تر شدن محرومیت کشـورهاي فرسـتنده نیـروي انسـانی آزمـوده      یافته دارد و بطور مستقیم بر پیچیده

  . نمی تواند تبیین کنده همه الگوهاي فرار مغزها باشد که اکنون در جهان جریان دارد ،کندتوجه می

  ئـه ایـن   ارا. هـا در تبیـین مهـاجرت نخبگـان هسـتند     ترین تئـوري هاي یاد شده، برخی از مهمتئوري

تواند امکان تلفیق و ترکیب عناصـر و مفـاهیم سـازگار آنـان را فـراهم      ها در کنار یکدیگر میتئوري

  . تر یاري رساندنموده و ما را در دستیابی به یک نظریه جامع

  هـا را در  این است که میـزان اسـتفاده و سـهم هـر یـک از تئـوري       نیز ف مطالعه حاضراهدایکی از 

 ،بـه عبـارتی  . مورد بررسـی قـرار دهـد    -مطالعات بررسی شده در تحقیق حاضر –قهاي تحقینمونه

ها مورد استفاده هاي یاد شده، چه وزنی در تبیین مهاجرت نخبگان دارند و کدام یک از تئوريتئوري

  ها برخوردارند؟؟ کدام تئوري از قدرت تبیین باالتري نسبت به سایر تئوريبیشتري قرار گرفته اند

                                                 
1 Revers Transfer Technology 
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  پژوهشسی روش شنا

 1"مرور نقلی": دو دسته مقاله مروري وجود دارد ،به طور کلی. نوعی مطالعه مروري است ،این مقاله

 ،است روشی سنتی است و با توجه به اینکه یک فرایند ذهنی "مرور نقلی" . 2"مرور سیستماتیک"و 

جـود باشـد،   هـاي محـدودي مو  مستعد خطا و تورش می باشد و فقط در مواردي که شـواهد و داده 

امه ریزي شده تمام مطالعات در مرور سیستماتیک، با شناسایی دقیق، منظم و برن. ارزشمند خواهد بود

روش مـورد   .می توان نقد عینی تري انجام داد و به مشکالت مربوط به مرور نقلی فـائق آمـد   مرتبط

  .باشداز نوع مرور سیستماتیک می ،استفاده شده در مقاله حاضر

بـاال از بـرآورد مـورد نظـر     آن است که بـه یـک تـوان     ،سازد سیستماتیک را ارزشمند میآنچه مرور 

از قـدرت تفسـیر   ) مـثال حجـم نمونـه ناکـافی    (زیرا بسیاري از مطالعات به علل گوناگون  ،رسیم می

بـا   ،شـود  اما مرور سیستماتیک و متاآنالیزي که اغلب متعاقب آن انجام مـی  ؛مناسبی برخوردار نیستند

تواند با توان باالتري آنهـا را بررسـی    رسد و لذا می کردن مطالعات به حجم نمونه باالتري می ترکیب

  .گیري بهتري ارائه دهد نتیجه ،و در نهایت ندک

تحقیقات انجام شده در حوزه مهاجرت نخبگان در ایران بررسـی و اطالعـات مـورد     ،در این مطالعه 

مـورد   پیشـنهادها و راهکارهـا ارائـه شـده     هـا و  تـه نیاز در دسته بندي موضوعی، روش شناسـی یاف 

قبل از مطالعه و بررسی متون، ابتدا کاربرگی بر اساس اهداف تحقیـق طراحـی   . فراتحلیل قرار گرفت

شد که پس از آموزش نحوه تکمیل آن، فرم در اختیار تیم پژوهشی جهت استخراج داده هـاي مـورد   

اصـوال فـیش بـرداري از اسـناد و مـدارك       ،العات اسـنادي در مط. نیاز از منابع مورد نظر قرار گرفت

اما در مطالعات فراتحلیـل از آنجـا کـه     ،مکتوب شیوه اصلی جمع آوري اطالعات محسوب می شود

ها شود، بنابراین فیش برداري با استفاده از فیشچارچوب و نحوه استخراج مطالب از قبل طراحی می

در تحقیق حاضر نیز براساس معیارهاي مـورد نظـر در   . شودهاي از قبل طراحی شده انجام مییا فرم

فراتحلیل و نیز سواالت و اهداف تحقیـق، یـک فـرم جمـع آوري اطالعـات تهیـه و تـدوین شـد و         

اما فراتحلیل مورد استفاده در تحقیق حاضر از . اطالعات مورد نظر با استفاده از آن جمع آوري شدند

 بودند عبارتتحقیق حاضر در قالب فراتحلیل به صورت کیفی  از جمله دالیل انجام. نوع کیفی است

  :از

کمبود پیشینه تحقیقات کمی در مورد مهاجرت نخبگان در ایران که این موضوع به علت نو بـودن   -

  زه تحقیقات در ایران می باشد؛بحث در حو

                                                 
1  - Narrative Review 
2  - Systematic Review 
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  ؛هاجرت نخبگاننبود مطالعات و پیمایش هاي طولی در سطح ملی و یا منطقه اي و محلی درباره م -

مشکل اعتبار در زمینه اندازه گیري، نمونه گیري و اعتبار آماري پژوهش ها و قابلیـت اعتمـاد ایـن     -

  ؛گونه مطالعات

تفاوت در سطح تحلیل خرد، میانه و کالن که با توجه به کمبود تحقیقات در این زمینـه در ایـران،    -

  ؛گرددکار مقایسه مشکل می

جربی، ایران به این موضوع پرداخته شده در زمینه مبانی نظري، ادبیات ت هایی که درضعف پژوهش -

بحث خطاها، فرضـیات آمـاري، درجـات آزادي، سـطوح معنـاداري،       جزئیات روشی و آماري مانند

  .حقیق و عدم حمایت آنان از یکدیگرمختلف ت يعدم انسجام اجزا در نهایت، هاي موازي وآزمون

  معۀ آماري و نمونۀ تحقیقاج

 هـاي میدان مطالعه و جامعۀ آماري تحقیق، پایان نامه هاي تحصیلی مقاطع تحصیالت تکمیلی، طـرح 

در بررسـی  . شده در زمینه مهـاجرت نخبگـان مـی باشـند     نوشتهپژوهشی و مقاالت علمی پژوهشی 

 28پـروژه،   6عنوان اثر در زمینه مهاجرت نخبگان شناسایی شد که در این میان  80مقدماتی، بیش از 

زمان انجام اثر، جامعه شناسـی بـودن    :براساس شاخص هایی چونکه کتاب  7مقاله و  27پایان نامه، 

همچون روایی و پایایی مناسب، (موضوع، مقاطع تحصیلی و رعایت حداقلی از قواعد روش شناسانه 

) روش نمونه گیري و روش آماري صحیح، فرضیه ها و سـوال هـاي مناسـب بـا موضـوع پـژوهش      

  .الزم براي بازنگري را دارا بودند، گزینش نهایی شدندچارچوب 

  ابزار جمع آوري داده ها

از چک لیست گـزینش طـرح هـاي پژوهشـی از طریـق سـاخت        ،براي گردآوري داده هاي پژوهش

طرح هاي پژوهشی براساس این چک لیست که شـامل مولفـه هـاي    . کاربرگ فراتحلیلی استفاده شد

ها، فرضـیه هـا، اهـداف، جامعـه آمـاري، نمونـه گیـري، روش         روش شناختی پژوهش مانند پرسش

با استفاده از این کاربرگ، . پژوهش، روش آماري، روایی و پایایی است، براي فراتحلیل انتخاب شدند

  :هر طرح کدگزاري و در برگیرنده موارد زیر شد

ماهیت پروژه، نوع تحقیق، شماره سند، عنوان اثر، محقق و نویسنده، زمان انجام، مکان انجام، نوع اثر، 

، کلید واژه هـا،  مسئلهقلمرو رشته اي اثر، نوع تحقیق از نظر روش جمع آوري داده ها، چکیده، طرح 

اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، ادبیات تحقیق، مبانی نظري، مدل علّی تحقیق، روش تحقیـق، ابـزار   
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ري، آزمون هاي آماري، شیوه تحلیل جمع آوري داده ها، روایی، پایایی، حجم نمونه، روش نمونه گی

  .داده ها، نتیجه گیري، راهکار، پیشنهادات، فهرست منابع فارسی و فهرست منابع التین

  پژوهشیافته هاي 

  بررسی مولفه هاي شکلی و روش شناسی

  معرفی قالب آثار علمی

    ر قالـب  در اولین بخش تحلیل داده ها، الزم است تا آثـار بررسـی شـده در تحقیـق حاضـر در چهـا      

-طرح هاي پژوهشی، پایان نامه هاي تحصیلی، کُتب و مقاالت معتبر علمـی کـه در نشـریات علمـی    

  . پژوهشی چاپ شده بودند، معرفی شوند

          عنــوان  28عنــوان طــرح پژوهشــی،  6اثــر بررســی شــده،  68براســاس نتــایج تحقیــق، از مجمــوع 

عنـوان کتـاب    7عنوان مقـاالت علمـی و    27یلی، پایان نامه هاي تحصیلی در مقاطع تحصیالت تکم

 10,3درصـد مقـاالت و    39,7درصد پایان نامـه،   41,2درصد طرح پژوهشی،  8,8 ،به عبارتی. بودند

با توجه به آمار فوق، حجـم قابـل قبـولی از    . درصد نیز کتاب هاي مربوط به مهاجرت نخبگان بودند

ه که ضرورت انجام فراتحلیل حاضر، بیش از پـیش  مطالعات در ارتباط با مهاجرت نخبگان انجام شد

   .شدمی احساس 

  پراکندگی هدف هاي کالن آثار علمی

با توجه به تنوع و گستردگی موضوعات مورد بررسی در ارتباط با مهاجرت نخبگان، طبیعتا محققـان  

از نیمی از براساس داده هاي پژوهش، بیش . نیز اهداف مختلفی را متناسب با موضوع دنبال کرده اند

مطالعات انجام شده در حوزه مهاجرت نخبگان، فقط در بخش توصـیف بـوده کـه محققـان بـدنبال      

بررسی پدیده مهاجرت نخبگان، نگرش و گرایش آنها به خروج از کشور، توصیف روند مهاجرت و 

جرت درصد به بررسی متغیرهاي تاثیر گـذار بـر مهـا    16,2. بوده اندبررسی دوره هاي اعزام نخبگان 

درصــد در ارتبــاط بــا پیشــگیري از مهــاجرت و  16,2نخبگــان و شــناخت علــت هــاي مهــاجرت، 

یـک   -متاسـفانه  –درصد به بررسی پیامدها و تبعات خـروج نخبگـان و تنهـا     3راهکارهاي جذب، 

که آن هم در سطح رساله تحصـیلی بـوده   درصد به بررسی آسیب شناسی مهاجرت نخبگان پرداخته 

است و مطالعه تطبیقی که به بررسی تجربیات سایر کشورها به ویژه کشورهایی که همانند کشور مـا،  

  . مهاجرت نخبگان مواجه اند، مشاهده نشد مسئلهبا 

سطوح بررسی موضوع مهاجرت نخبگان در آثار مربوطه به تفکیک در سـطوح کـالن، میانـه و    

  خرد
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 -مطالعات را به تفکیک در سطح کالنبخش، هدف این بوده که سطوح بررسی اهداف کالن  در این

بـه   -سطح میانه  -فرار مغزها در کشورهاي جهان سوم بررسی اثرات جهانی شدن بر ،به عنوان مثال

ن ایرانی خارج از کشور و سطح نقش وزارت امور خارجه در سامان دهی امور دانشجویا ،عنوان مثال

خـال   ،یم تـا از ایـن طریـق   یتفکیـک نمـا  یش دانشـجویان بـه مهـاجرت از کشـور     بررسی گرا -خرد

براي تحقیقـات آینـده   بتوان و  شودموضوعات انجام شده در حوزه مهاجرت نخبگان، بهتر شناسایی 

بدین ترتیب، داده هاي پژوهش نشان می دهد که . موضوعات کاربردي تر و جدیدتري را پیشنهاد داد

درصـد در سـطح    14,7لعات انجام شده، موضوع مهاجرت نخبگان را در سطح کالن، درصد مطا 75

  .درصد مسئله یاد شده را در سطح خرد بررسی نموده اند 10میانه و تنها 

  قلمرو رشته اي آثار علمی

از آنجا که موضوع مهاجرت نخبگان و ابعاد مرتبط با آن می تواند تحت تـاثیر متغیرهـاي اجتمـاعی،    

براسـاس یافتـه   . آثار موجود هم در حوزه هاي مختلف می باشند ،تصادي و فرهنگی باشدسیاسی، اق

درصد  22,1درصد پژوهش ها در زمینه جامعه شناسی،  32,2هاي به دست آمده از فراتحلیل حاضر، 

درصـد در حـوزه    7,4درصد در حوزه اقتصاد،  8,8، "میان رشته اي"درصد  19,1در زمینه مدیریت، 

 1,5درصـد در حـوزه فلسـفه،     1,5درصد در حوزه علوم پزشـکی،   1,5ی و روان شناسی، علوم تربیت

  .درصد نیز در حوزه جغرافیا بوده است 1,5درصد در حوزه حقوق و 

  روش تحقیق آثار

 48,5(روش پژوهش غالب مورد استفاده در آثار بررسی شـده، روش اسـنادي و کتابخانـه اي بـوده     

 ،همچنـین . االت و کتاب ها این روش مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت    که البته بیشتر در مق) درصد

درصد دومین روش پرکاربرد در آثار مورد بررسی بوده که بیشـتر در   30,9روش پیمایشی با فراوانی 

درصد، تحلیل  5,8تحلیل ثانویه آماري با . طرح هاي پژوهشی و پایان نامه ها به کار گرفته شده است

درصد از جمله روش هاي دیگر پژوهش در مطالعات  1,5روش کیفی هر کدام با  محتوا، فراتحلیل و

  .انجام شده بودند

در آثـار مـورد    میدان مطالعه، تکنیک جمع آوري اطالعات و تکنیک تجزیه و تحلیـل داده هـا  

  بررسی

پایان نامـه هـا و طـرح هـاي     ( هاپژوهش 1درصد 64,7براساس داده هاي به دست آمده از پژوهش، 

 درصـد از   17,6. از ابزار پرسشنامه براي جمع آوري داده هاي تحقیق اسـتفاده نمـوده انـد   ) وهشیپژ

                                                 
  .اند استفاده نموده) چک لیست(آوري اطالعات از پرسشنامه توضیج اینکه در برخی از مطالعات اسنادي، محققان براي جمع - 1
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درصد از کاربرگ فراتحلیلی اسـتفاده   2,9درصد فیش برداري و  8,9، )بررسی آماري( داده هاي خام

نکـه  ضمن ای. درصد پژوهش ها نیز ابزار جمع آوري داده ها را مشخص نکرده بودند 5,9. نموده اند

  .ها، اشاره به استفاده همزمان از پرسشنامه، مصاحبه و فیش برداري داشتندبرخی پژوهش

هاي تجزیه و تحلیل داده ها، با توجه به تقسیم بندي آزمون هاي آماري به توصیفی در بررسی تکنیک

. و تبیینی، تکنیک هاي تجزیه و تحلیل هم در دو بخش کلی توصیف و تبیین در نظـر گرفتـه شـدند   

فراوانـی، درصـد، نمـا، میـانگین،     ( درصد مطالعات از شاخص هاي آماري در بخش توصـیف  20,7

درصد از آماره هاي استنباطی ماننـد آزمـون فـی،     49,8. استفاده نموده اند) انحراف معیار و واریانس

کاي اسکوئر، تااوکندال، تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون ساده، تفـاوت میـانگین هـا و ضـریب     

آثار، از آزمون هاي آماري پیشرفته تر همچون رگرسیون چند  11,8تنها در . پیرسون استفاده شده بود

  .متغیره، تحلیل مسیر و مدل معادالت ساختاري استفاده شده است

  ضعیت فرضیه ها در آثار بررسی شدهبررسی و

یه بوده اند که اهتمام کـم  فاقد فرض) درصد 35,3( اثر 24، اثر 68از مجموع  ،با توجه به نتایج تحقیق

نیز داراي فرضیه بـوده  ) درصد 64,7(اثر 44. ها نشان می دهدمحققان را به داشتن فرضیه در پژوهش

فرضیه  2,8که میانگین  بدست آمد فرضیه 126مجموع اند، اثري که داراي فرضیه بوده 44از بین . اند

نکته قابـل توجـه در   . تا بوده است 20ه و حداکثر فرضی 1حداقل فرضیه . براي هر تحقیق بوده است

  .درصد فرضیه ها، اثبات شده اند 70بخش فرضیه ها این بود که بیش از 

  هاي محتواییبررسی جنبه

ها، جنبه هاي محتوایی فراتحلیل کیفـی کـه در آن چهـار مولفـه همخـوانی      در بخش دوم تحلیل داده

ثیرگذار بر مهاجرت نخبگان و راهکارهـا مـورد   نتایج با اهداف و فرضیات، مبانی نظري، متغیرهاي تا

  .بررسی قرار خواهند گرفت

  ضیات تحقیقمیزان همخوانی نتایج با اهداف و فر

معموال محققان در بیان اهداف گرفتار عبارات کلی و پرجاذبه اي می شوند که در عمل چارچوب ها 

بیان چنین  .)126: 1386لحی، ذاکرصا(جازه نیل به آن اهداف را نمی دهدو محدودیت هاي تحقیق، ا

تحقیق با هدف تحقیق شده  ياهداف کلی و  دست نیافتنی، موجب عدم سازگاري نتایج و سایر اجزا

درصـد مـوارد ایـن اشـکال      28در آثار بررسی شده، در . و به اعتبار و انسجام پژوهش لطمه می زند

  .اف و فرضیات نمی باشدنتایج پژوهش متناسب با اهد ،به عبارتی. اساسی به چشم می خورد

  بررسی مبانی نظري آثار علمی
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در بررسی آثار مشخص شد که مبانی نظري برخی پژوهش ها بسیار از هم گسیخته و مبهم بودند که 

لـذا بصـورت شـفاف بـه      .به سختی می توان تشخیص داد که دقیقا از کدام تئوري استفاده نموده اند

بیش از یک نظریه استفاده نموده اند از صورت ترکیبی، ه ب ربرخی آثا. خاصی اشاره نکرده اندتئوري 

  . درصد کل آثار را شامل می شد 8,34و  برخی آثار نیز فاقد تئوري بودند که 

براي تبیین علت هاي مهاجرت نخبگان، نظریه هاي مختلفی در پـژوهش هـاي بررسـی شـده مـورد      

معکوس فناوري، دوگانگی سـاختار، محرومیـت    نظریه سرمایه انسانی، انتقال. استفاده قرار گرفته اند

نسبی، مرکز پیرامون، بازار کار دوگانه، نظریه تحصیل مغزها، نظریـه چـرخش مغزهـا، نظریـه شـکار      

مغزها، نظریه اجتماعات پژوهشی، جهانی شدن، نظریه نظام آموزشی اقتباسی، نظریه بحـران منزلـت،    

ک، بازار دوگانه کار، اقتصـاد جدیـد مهـاجرت، نظـام     نظریه جاذبه ـ دافعه، نظریه اقتصادي نئوکالسی 

جهانی و تداوم مهاجرت بین المللی، از جمله نظریه هایی بودند که در پژوهش هـاي بررسـی شـده    

نظریه محوري بوده و بـه   "دافعه-جاذبه"براساس مطالعه قبلی نظریه . مورد استفاده قرار گرفته بودند

ذاکرصـالحی،  (اند همه نظریات یاد شده را در خود جاي دهـد دلیل فراگیري و شمولی که دارد می تو

در دسته بندي نظریه ها و مباحث تئوري در پژوهش هاي بررسی شده، پی می بریم که  .)120: 1386

از سهم کمتـري برخـوردار    یهایبیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند و چه تئوري یهایچه نوع تئوري

 هش ها توانسته اند وظیفه بـه آزمـون کشـیدن نظریـه هـاي مربوطـه بـه       بوده اند و اینکه آیا این پژو

  و نتیجه آزمون چه بوده است؟ مهاجرت نخبگان را عهده دار شوند

پژوهش هایی که داراي مبانی نظري بوده اند، بدین گونه تقسیم  ،1براین اساس و با توجه به جدول  

  :بندي شدند

  هاجرت نخبگان در آثار بررسی شدهتبیین کننده م یهاینظریه توزیع :1جدول 

  درصد  فراوانی  مبانی نظري آثار  ردیف

  18,4  12  تئوري کشش ورانش  1

  9,2  6  نظریه جهانی شدن  2

  7,7  5  مدل ملی گرا  3

  6,1  4  مدیریت منابع انسانی  4

  6,1  4  نظریه نظام جهانی والراشتاین  5

  4,6  3  چرخش مغزها  6

  4,6  3  زمدل عاملیت ساختار آنتونی گیدن  7

  3  2  نظریه نئوکالسیک مهاجرت  8

  3  2  نظریه هاي انگیزشی و رضایت شغلی  9
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  3  2  نظریه بازار کار دوگانه  10

  1,5  1  نظریه نیازها و انگیزش  11

  1,5  1  نظریه ساختارگرا  12

  1,5  1  نظریه کنش ارتباطی  13

  1,5  1  الگوي جهان گرا یا بین المللی  14

  1,5  1  نیاز کشورهاي مقصد  15

  1,5  1  نابرابري آموزشی  16

  1,5  1  رویکرد مبتنی بر عینی و ذهنی  18

  1,5  1  رویکرد مبتنی بر عام گرایی و خاص گرایی  19

  1,5  1  نظریه اقتصاد جدید مهاجرت  20

  1,5  1  نظریه شبکه  21

  1,5  1  تئوري وابستگی  22

  1,5  1  نظریه سرمایه انسانی  23

  1,5  1  نظریه سرمایه اجتماعی  24

  1,5  1  نظریه انتقال معکوس فناوري  25

  1,5  1  نظریه محرومیت نسبی  26

  1,5  1  نظریه مرکز پیرامون  27

  1,5  1  نظریه تحصیل مغزها  28

  1,5  1  نظریه شکار مغزها  29

  1,5  1  نظریه اجتماعات پژوهشی  30

  1,5  1  نظریه نظام آموزشی اقتباسی  31

  1,5  1  نظریه بحران منزلتی  32

  6  4  )فاقد نظریه(سایر   34

  100  68  جمع کل  33

  

  بررسی متغیرهاي تاثیر گذار بر مهاجرت نخبگان

توان در بررسی متغیرهاي تاثیر گذار بر مهاجرت نخبگان می ،مشخص است 2 جدولهمانطور که در 

اي و عوامـل مربـوط بـه    این متغیرها و عوامل را در سه گروه عوامل مربوط به مقصد، عوامل واسطه

  :تقسیم کرد مبدا
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  تاثیر گذار بر مهاجرت نخبگان در آثار بررسی شده یمتغیرهای توزیع: 2جدول 

  درصد  فراوانی  متغیرها  عامل  ردیف

1  

  عامل مقصد

 8,5  10  کسب درآمد بیشتر

 6,8  8  دسترسی به امکانات آموزشی بهتر  2

 6,8  8  جاذبه هاي کشور مقصد  3

 5,9  7  رفاه و امکانات زندگی بیشتر  4

 5,1  6  نیاز کشورهاي خارجی به نخبگان  5

 5,1  6  تامین آتیه خود و فرزندان  6

 5,1  6  فرصت هاي فرهنگی بهتر  7

 4,2  5  فرصت هاي مطالعاتی  8

  3,4  4  تسهیل قوانین مهاجرت  9

 3,4  4  زمینه براي تحصیالت فرزندان  10

  2/54  64    جمع  

1  

عامل 

  اي واسطه

 3,4  4  جهانی شدن

 2,5  3  رتباطات اجتماعی و فرهنگی با خارجا  2

 2,5  3  روابط نامتقارن  3

 2,5  3  ویژگی هاي فردي و خانوادگی  4

 2,5  3  بحران هویت  5

  6/13  16    جمع  

1  

  عامل مبدا

 1,7  2  ناکارآمدي ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

 1,7  2  بوروکراسی ناسالم  2

 1,7  2  ضعف بنیانهاي دموکراسی  3

 1,7  2  بی ثباتی سیاسی  4

 1,7  2  بیکاري  5

 1,7  2  توسعه نیافتگی کشور مبدا  6

 1,7  2  )مالی، جانی و شغلی(نبود امنیت  7

 1,7  2  نبود رضایت شغلی و فرصت پیشرفت  8

 1,7  2  فضاي نامناسب اجتماعی براي نخبگان   9

 1,7  2  بی ثباتی اقتصادي  10

 1,7  2  نابرابري اقتصادي  11

  0,8  1  ضعف نهادهاي پژوهشی  12

 0,8  1  دولتی بودن پژوهش  13

 0,8  1  عدم شایسته ساالري  14

 0,8  1  ضعف نهاد علم در ایران  15

 0,8  1  بهره وري ناکافی از نخبگان  16

 0,8  1  ناکافی بودن اعتبارات پژوهشی  17

 0,8  1  ناعادالنه بودن گزینش نخبگان  18

 0,8  1  اتالف مغزها  19

 0,8  1  کاهش منزلت اجتماعی دانشمندان  20

 0,8  1  بی عدالتی در اخذ مالیات  21

 0,8  1  شرایط بد بازار کار  22
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 0,8  1  فقدان تسهیالت مناسب اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  23

 0,8  1  فراهم نبودن زمینه فعالیت در رشته تحصیلی  24

 0,8  1  پائین بودن نرخ رشد سرانه کشور  25

 0,8  1  قوانین دست و پاگیر براي نخبگان  26

 0,8  1  بازدهی پائین سرمایه در کشور مبدا  27

 2/32  38    جمع  

  100  118    جمع کل  

  

با توجه نتایج بیان شده در جدول، متغیرهاي مربوط به عامل مقصد یعنی جاذبه هـا و قابلیـت هـاي     

در . ل تاثیر گذار بر مهاجرت نخبگان بـوده اسـت  درصد مهم ترین عام 2/54کشورهاي مهاجرپذیر با 

درصـد قـرار     2/32انـش جمعـاً بـا    ردو متغیر عوامل مربوط به کشور مبدا یعنی عوامل  ،مرحله دوم

 6/13عوامل واسطه اي مانند تحوالت جهانی یا عوامـل فـردي و خـانوادگی بـا      ،در رتبه سوم .دارند

توان گفت که متغیرهاي زیادي بر مهاجرت مل بیان شده میبنابراین با توجه به عوا. درصد قرار دارند

  :اشاره کرد موارد زیر توان بهنخبگان موثر بوده اند که از آن جمله می

کسب درآمد بیشتر، دسترسی به امکانات آموزشـی بهتـر، جاذبـه هـاي کشـور مقصـد، ناکارآمـدي         

، بوروکراسی ناسالم، ضعف زندگی بیشترساختارهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، رفاه و امکانات 

مـالی،  (بنیانهاي دموکراسی، بی ثباتی سیاسی، جهانی شدن، توسعه نیافتگی کشور مبـدا، نبـود امنیـت   

، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی با خارج، نبـود رضـایت شـغلی و فرصـت پیشـرفت،      )جانی و شغلی

بد بـا آنهـا، بـی ثبـاتی اقتصـادي،      روابط نامتقارن، فضاي نامناسب اجتماعی براي نخبگان و برخورد 

نابرابري اقتصادي، نیاز کشورهاي خـارجی بـه نخبگـان، ضـعف نهادهـاي پژوهشـی، دولتـی بـودن         

پژوهش، تامین آتیه خود و فرزندان، ویژگی هاي فردي و خانوادگی، عدم شایسته سـاالري، ضـعف   

اي فرهنگـی بهتـر، فرصـت    نهاد علم در ایران، بهره وري ناکافی از نخبگان، بحران هویت، فرصت ه

هاي مطالعاتی، تسهیل قوانین مهاجرت، ناکافی بـودن اعتبـارات پژوهشـی، ناعادالنـه بـودن گـزینش       

نخبگان، اتالف مغزها، کاهش منزلت اجتماعی دانشمندان، بی عدالتی در اخذ مالیات، شرایط بد بازار 

راي تحصیالت فرزنـدان، فـراهم   کار، فقدان تسهیالت مناسب اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، زمینه ب

نبودن زمینه فعالیت در رشته تحصیلی، پائین بودن نرخ رشد سرانه کشور، قوانین دست و پاگیر براي 

  نخبگان و بازدهی پائین سرمایه در کشور مبدا 

  جهت پیشگیري و کاهش مهاجرت نخبگانثار مورد بررسی پیشنهادات و راهکارهاي آ

ها و تخصص هاي آن هـا   رانیان خارج از کشور، محل زندگی و تجمیع آنهم اکنون آمار دقیقی از ای

توانـد ضـعف   مـی روزآمـد  وجود یک بانک اطالعاتی . تا بتوان با آنها ارتباط برقرار کرد وجود ندارد
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براي ایجاد ایـن  . برطرف کندجامع در این مورد می شود، کنونی اطالعات را که مانع هرگونه تحلیل 

 ،ساده ترین راه در این مسیر ،به عنوان نمونه. زیربناهاي جامعه اطالعاتی بهره جستتوان از بستر می

در . که اخبار و اطالعات در این زمینه را رد و بدل کنـد دازي یک شبکه اجتماعی مجازي است راه ان

گام هن. توانند گمنام باشند، اما هدف تبادل اطالعات پیرامون موضوع نخبگان باشداین شبکه افراد می

، طراحی یک وب به عنوان نمونه. توان دنبال نمودهاي دیگري نیز میتشکیل این بانک اطالعاتی ایده

براي برقراري ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و برگزاري اجالس هاي مجازي بـا اسـتفاده از   سایت 

این بانـک اطالعـاتی و   چارچوب  که در تواند باشدتوان ایرانیان خارج از کشور از دیگر اقداماتی می

  .ها بهره جستتوان از آندر فضاي مجازي می ههاي ایجاد شدسایر فرصت

عدم انگیزه کار در حوزه تحقیق، توجه ناکافی به تخصص گرایی، نظام حقوق و مزایاي بسیار ناکافی 

ج تحقیقاتی خـار  -و ناکارآمد، بودجه هاي اندك پژوهشی، ارتباط ضعیف متخصصان با مراکز علمی

اما این راه حل نیز جز با صرف وقت . این عوامل دافعه هستند وشمار دیگر جز از کشور و عوامل بی

زیاد و هزینه هاي سنگین عملی نخواهد بود و چون جریان توسعه جریانی به سـرعت پـیش رونـده    

ازگشـت،  بنابراین می توان گفت کـه گزینـه ب  . عاقالنه ترین راه استفاده از کوتاهترین راه است ،است

امـا راه دومـی نیـز    . رسد و از طرفی نیازمند عزمی ملی و همه جانبه اسـت گزینه مناسبی به نظر نمی

  .وجود دارد و آن هم تجهیز این متخصصان از راه دور و همکاري با آنها براي توسعه کشور است

وي کار ماهر ارائه پیشنهادات ارائه شده در دو استراتژي جداگانه حفظ نیروي کار ماهر و بازیافت نیر

فقط گزینه استخدام نخبگان در بخش کلیدي، توسعۀ امکانات پژوهشی  ،شده است که استراتژي اول

از دو گزینه بازگشـت   ،امکانات رفاهی و تعمیق دموکراسی را در بر می گیرد و در استراتژي بازیافت

  :و برقراري ارتباط میان نخبگان سخن به میان آمده است

حفظ نیروي کار ماهر که در برگیرنده چهار بعد اصلی استخدام مغزها در بخـش هـاي   استراتژي  -1

      کلیدي کشور،  تامین امکانـات رفـاهی ـ اقتصـادي مناسـب،  فـراهم نمـودن امکانـات پژوهشـی و          

      بهینه سازي سیستم آموزش کشور در راستاي توسـعه فرهنگـی،  ایجـاد فضـاي فکـري بـاز و نقـاد        

  . باشدمی

گزینه بازگشت که راهکار دست یابی  ،اول :استراتژي بازیافت که در برگیرنده دو بعد اصلی است -2

گزینه ارتباط که بر اساس آن الزم است با شناسایی و  ،دوم عملی کردن مورد قبل است؛ مسئلهبه این 

د و توسعه کشور ایجاد پیوند با این افراد از طریق شبکه هاي ارتباطی از این گونه افراد در جهت رش

  .بهره برد
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  نتیجه گیري بحث و 

هـاي  سیستماتیک حاضر، بررسی تحقیقات انجام شده در زمینـۀ مهـاجرت   مرورهدف اصلی اجراي 

در این فرایند . ریزي و مقابله با پدیده فرار مغزها بودخارجی نخبگان و ارائه پیشنهادات جهت برنامه

روش کیفی، بـه دسـته بنـدي موضـوعات مطالعـه شـده،        سیستماتیک به مرورپژوهشی با استفاده از 

این تحقیقات از نظر وضعیت موجـود   بررسی روش هاي بکار گرفته، طبقه بندي و تحلیل یافته هاي

  .علل و پیامدها پرداخته شده است و

در این مطالعه تحقیقات . روشی اصلی در این طرح، مطالعه اسنادي از نوع تحلیل محتواي متون است

شده در حوزه مهـاجرت نخبگـان در ایـران بررسـی و داده هـاي مـورد نیـاز در دسـته بنـدي          انجام 

نتـایج  . ها و پیشنهادها و راهکارها ارائه  و مورد  فراتحلیل قرار گرفتندموضوعی، روش شناسی یافته

تحقیق نشان داد که بیش از نیمی از مطالعات انجام شده در حوزه مهاجرت نخبگان، فقـط در بخـش   

یف بوده که محققان بدنبال بررسی پدیده مهاجرت نخبگان، نگرش و گرایش آنها بـه خـروج از   توص

درصد به بررسی  16,2. کشور، توصیف روند مهاجرت و بررسی دوره هاي اعزام نخبگان پرداخته اند

درصد در ارتبـاط بـا    16,2متغیرهاي تاثیر گذار بر مهاجرت نخبگان و شناخت علت هاي مهاجرت، 

درصد به بررسی پیامدها و تبعـات خـروج نخبگـان و     3ري از مهاجرت و راهکارهاي جذب، پیشگی

تنها یک درصد به بررسی آسیب شناسی مهاجرت نخبگان پرداخته شده که آن هـم در سـطح رسـاله    

  . تحصیلی بوده است

براي تبیین علت هاي مهاجرت نخبگان، نظریه هاي مختلفی در پـژوهش هـاي بررسـی شـده مـورد      

نظریه سرمایه انسانی، انتقال معکوس فناوري، دوگانگی سـاختار، محرومیـت    :تفاده قرار گرفته انداس

نسبی، مرکز پیرامون، بازار کار دوگانه، نظریه تحصیل مغزها، نظریه چرخه مغزها، نظریه شکار مغزها، 

زلـت،  نظریـه   نظریه اجتماعات پژوهشی، جهانی شدن، نظریه نظام آموزشی اقتباسی، نظریه بحران من

جاذبه ـ دافعه، نظریه اقتصادي نئوکالسیک، بازار دوگانه کار، اقتصاد جدید مهاجرت، نظام جهـانی و   

بیشترین کاربرد را در مبانی نظري آثار در تبیـین   "دافعه-جاذبه"نظریه  که تداوم مهاجرت بین المللی

  .داراستعلل مهاجرت نخبگان 

درصد مهم ترین عامل تـاثیر گـذار بـر     8,5با  "کسب درآمد بیشتر"با توجه به نتایج فراتحلیل، متغیر 

  فراتحلیـل حاضـر کـه نقـدي اسـت بـر       . مهاجرت نخبگان در بین مطالعات انجام شـده بـوده اسـت   

هاي انجام شده در حوزه  هاي انجام شده در حوزه مهاجرت نخبگان، ضمن بازبینی پژوهش پژوهش

  .این زمینه نیاز شدید به سامان دهی داردنشان داد که پژوهش در  ،مهاجرت نخبگان
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  پیشنهادها

از آن جا که دست یابی به توسعه همه جانبه و پایدار اساساً یک هدف بلندمدت است، در خصـوص  

تجربه بین المللـی  . مهاجرت نیروي انسانی متخصص از کشور، راهکارهاي متفاوتی نیز متصور است

راه کارها، اتخاذ سیاست هایی است به منظـور اسـتفاده هـر    نشان می دهد که از جمله مهم ترین این 

چه بیش تر از توان و ظرفیت متخصصان مقیم خارج بدون آن که نیاز به بازگردانیدن دائم آن هـا بـه   

در این شرایط، مناسب است که در چارچوب برنامـه هـاي توسـعه، راهکارهـایی     . داخل کشور باشد

از متخصصان ایرانی خارج از کشور که در ارتباط نهادینه  مشخص براي تشکیل و توسعه شبکه هایی

 ،از سـوي دیگـر  . و مستمر با دانشگاه ها و مراکز علمی و فنـی کشـور باشـند، در نظـر گرفتـه شـود      

نشان می دهد که ایجاد انگیزه قوي براي مانـدن  لی براي پیش گیري از فرار مغزها تجربیات بین المل

ود، مهم ترین سیاست بلندمدت و اساسـی بـراي پیشـگیري از    متخصصان و نخبگان در کشورهاي خ

ایـن هـدف تنهـا از    . مهاجرت گسترده نیروي انسانی متخصص از کشورهاي در حال توسـعه اسـت  

چرا که  ي، سیاسی و فرهنگی تحقق پذیر است،طریق توسعه همه جانبه این کشورها در ابعاد اقتصاد

زدها در کشورهاي در حال توسعه افزایش یافته و بـه  با توسعه همه جانبه در واقع، هم سطح دست م

دست مزدهاي کشورهاي توسعه یافته نزدیک می شوند و هم تفاوت دست مزدها، دیگـر انگیـزه اي   

با توسعه سیاسی و اجتمـاعی   ،در کنار این موارد. براي خروج متخصصان از کشور خود نخواهد بود

ی نخبگان و برخـورداري از شـأن و احتـرام الزمـه در     این کشورها زمینه براي بروز استعدادهاي ذهن

 ،بنابراین. آیداي قوي براي ماندن آنها در کشور خود به شمار میجامعه فراهم می آید که خود انگیزه

اي، به توسعه همه مهاجرت گسترده نیروي انسانی متخصص در بلندمدت و به طور ریشه مسئلهحل 

توسعه وابسته است و کلیه سیاست هایی کـه بـه توسـعه همـه      جانبه و پایدار در کشورهاي در حال

  .گیرنددر خدمت پیش گیري از فرار مغزها قرار می ،کنندجانبه این کشورها کمک می

از جمله تاثیرات جهانی شدن بر  -با توجه به نتایج تحقیق، بیشتر مطالعات انجام شده در سطح کالن

لـذا انجـام    .استبوده  -مهاجرت نخبگان از جهان سوم مهاجرت نخبگان، اثرات بازار کار جهانی و

هـا،  تحقیقاتی در سطح خرد و با توجه به الزامات رشته ها و اقشار مختلف مهاجران و بررسی نگرش

کـه بررسـی هـایی در زمینـه      الزم اسـت  ،به عـالوه . رسدباورها و رفتارهاي آنها ضروري به نظر می

گـان از کشـور بـر روي شـرایط سیاسـی، اجتمـاعی و       تاثیرات مهاجرت متخصصان و تحصـیل کرد 

که آیا تاثیرات این پدیده تماماً منفی می باشـد یـا اینکـه ایـن      مسئلهاقتصادي صورت گیرد و به این 

مانـدن و مهـاجرت نکـردن نیروهـاي انسـانی      باید دید کـه  . توجه شود هم روند جوانب مثبت دارد

ود در جامعه چه مقدار بازدهی و سود خواهد داشت تحصیل کرده با توجه به شرایط و امکانات موج
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هـاي ایـن نیروهـا    گیري از استعدادها و ظرفیـت بهره امکان ،شرایط و امکانات موجودبا و آیا اصوالً 

  . وجود دارد

 دنبـال تبیـین علـل مهـاجرت نخبگـان      ه نشان داد که عمده تحقیقات انجام شده ب این پژوهشنتایج 

بنابراین با توجـه بـه اطالعـات انـدك در ایـن       .اي بازگشت و جذب نخبگانه اند تا بررسی راهبوده

بخش، نیاز است که تحقیقات آینده به بررسی شیوه هاي بازگشت و همینطور حفـظ نخبگـان توجـه    

  . داشته باشند

نخبگـان   ،ذکر است که جامعه آماري بیشتر تحقیقات انجام شده در مـورد مهـاجرت نخبگـان    شایان

، تـر در ایـن زمینـه   دست یابی به دیدگاهی روشـن تـر و جـامع     که ندکشور بوده ا موجود در داخل

  .را نیز طلب می کندخارج از کشور  آراي نخبگانبررسی 
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  .رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ".عملیات پرواز

  ها بررسی اثرات علمی فرصت مطالعاتی بر اعضاي هیأت علمی دانشگاه" )1382(صمدي، علی :

  .ارشناسی ارشد، دانشگاه تهرانرساله ک ".نمونه موردي دانشگاه تهران

  بـا  (المللی  بررسی جامعه شناختی گردش نیروي کار ماهر در سطح بین ") 1382(عباسی، رسول

  .ارشد، دانشگاه شهید بهشتیرساله کارشناسی ".)تاکید بر پیمایش در زمینه فرار مغزها از ایران

   ها در کشورهاي جهان سومبررسی اثرات جهانی شدن بر فرار مغز") 1381(علی آبادي، علـی." 

  .رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی

  ارتبـاطی (و روابـط اجتمـاعی   ) گفتمـانی (بررسی تأثیر روابط فرهنگی  ")1381(قاسمی، اکرم (

رساله کارشناسـی ارشـد امـور فرهنگـی،  دانشـگاه عالمـه        ".اجتماع علمی بر گرایش دانشجویان

  .طباطبائی

 سیستم نگهداشت نیروي انسانی متخصص دانشگاه تهران بـر بهسـازي   ") 1378(اسمی، معصومهق

  .رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ".آن

   بررسی نقش برخی از پارامترهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصـادي بـر    ")1380(طوسی، محمدرضـا

  .ریزي و توسعههش در برنامهموسسه عالی پژو، کارشناسی ارشد نامهپایان ".اروند مهاجرت مغزه

 رسـاله   ".بررسی نگرش اعضاي هیأت علمی نسبت به مهاجرت مغزهـا " )1380(طیبی نیا، موسی

  .دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد،

 رساله  ".عوامل موثر بر گرایش جوانان به اشتغال در خارج از کشور" )1379(نیا، مصطفی ظهیري

  .کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

 رسـاله کارشناسـی ارشـد،     ".)س(نخبگان در دیدگاه امام خمینی " )1376(وشکی، محمدصادق ک

  .دانشگاه امام صادق

  رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ".نخبه گرایی مشارکتی" )1383(مصلح، پگاه.  

 رسـاله کارشناسـی ارشـد،     ".جذب و نگهداري نیروي انسانی متخصـص " )1373(محمدي، علی

  .هراندانشگاه ت

  

 



 

٢٨ 
  

A Study on Iranian Elite Migration  

Ali Asghar Esmaelzadeh 

Academic Member,Kharazmi Academic Center of Education, Culture and Research 

Gholam Reza Zaker Salehi 

Ph.d., Assistant Professor, Institute for Research and Planning in Higher Education 
 

Received:30 Dec. 2014  

Accepted:28 Jan. 2014 

The article is a systematic review of the research done concerning elite 

migrations or brain drain in Iran, based on meta-analysis method. The 

outcome of the research findings, collect and disseminate research findings 

of individual studies to combine and integrate the findings of scientific and 

applied for, in line with the planning of the most important factors that led 

to the present systematic review. In this study, a systematic review of 

methods used. Useful descriptive information on the dimensions of 

methodological and substantive research has been done in the field of elite 

migration in Iran. The results show that in this case the dimensions of 

methodological and theoretical studies are needed to organize and less 

serious survey has been done in this area. Further studies are planned to 

assess the tendency to migrate into the elite of the elite migration has been 

less, such gaps in research in the field of migration and the elite. 
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