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Abstract 

One of the applications of sociology of 
science, as a specific branch of sociology of 
knowledge, is to advert the interplay between 
society and science, especially sociological 
problems of science institution. This article 
tries to review some statistics concerning 
brain drain in Iran and the world, to present 
the typology of these migrations, and to 
analyze the brain drain issue by using 
documentary research and re-analysis of 
statistics methods, and applying the synthetic 
approach of sociology of science. In general, 
some of the most important theoretical 
findings of this article are as follow: 1) In 
spite of increasing in the contribution of 
science production and scientific progresses 
of the country, the statistics of Iranian brain 
drain is still high. 2) In light of the interplay 
of society and science institution, 10 types of 
Iranian brain drain can be discovered and 
found. 3) According to the sight contained in 
sociology of science, it is necessary to advert 
the examples of the effect of scientific 
communities’ norms on elites, the effect of 
socio-economical structures and norms on 
the scientific work, the role of researchers’ 
networks, and the role of social and 
cognitive structures. The synthetic approach 
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attends simultaneously to two elements of 
agency and structure in its analysis. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1394 تابستان، 2، شماره هفتم سال

 

  

  شناسی علم به مهاجرت نخبگان با تأکید بر جامعه ایرانرهیافت تلفیقی جامعه
  *2منش ، ایمان عرفان1محمد توکل

  شناسی دانشگاه تهرانجامعهاستاد  -1
  شناسی فرهنگی دانشگاه تهران دانشجوي دکتري جامعه -2

  

  دهیچک
ویژه مسائل  به(شناسی معرفت، پرداختن به تأثیر و تأثر میان جامعه و علماي تخصصی از جامعهعنوان شاخه شناسی علم بهیکی از کاربردهاي جامعه

ها، شناسی این مهاجرتضمن مرور برخی آمارهاي مرتبط با مهاجرت نخبگان در ایران و جهان و همچنین ارائه سنخاین مقاله، . است) شناختی نهاد علم جامعه
برخی . شناسی علم، به تحلیل مسأله مهاجرت نخبگان بپردازدپژوهش اسنادي و تحلیل مجدد آماري و با رویکرد تلفیقی جامعه کند با استفاده از روشتالش می
) 2هاي علمی کشور، آمار مهاجرت نخبگان ایرانی همچنان باالست؛ علیرغم افزایش سهم تولید علم و پیشرفت) 1: هاي نظري مقاله عبارتند ازافتهترین یاز مهم

شناسی علم، بر اساس بینش مندرج در جامعه) 3سنخ از مهاجرت نخبگان ایرانی قابل کشف و شناسایی است؛  10در پرتو تأثیر متقابل جامعه و نهاد علم، 
هاي هاي علمی، نقش شبکهاقتصادي بر فعالیت-ضرورت دارد به مصادیق تأثیر هنجارهاي اجتماعات علمی بر نخبگان، تأثیر ساختارها و هنجارهاي اجتماعی

  .یت و ساختار توجه داردرهیافت تلفیقی در تحلیل خود، همزمان به دو مؤلفه عامل. ارتباطی محققان و نقش ساختارهاي اجتماعی و شناختی توجه شود
  
  علم و فناوريرویکرد تلفیقی، شناسی علم، شناسی مهاجرت، جامعهمهاجرت نخبگان، فرار مغزها، سنخ: ها واژهدیلک
  
  1مقدمه -1

. شناسی معرفت استاي از جامعهشناسی علم شاخهجامعه
یا عناصر آن مانند (مطالعه و تحلیل رابطه میان علم 

دانشمندان، نهادهاي آموزشی و پژوهشی، مؤسسات علمی، 
ها و همچنین هنجارهاي علمی، فضاي ها، کتابخانهدانشگاه

هاي آن مانند افراد، یا زیرمجموعه(جامعه  با) علمی و غیره
 امکانات اقتصادي و اجتماعی، نهادهاي سیاسی یا دینی،

موضوع ) هاي تاریخی، نظامی، فکري و غیرهمؤلفه
یکی از موضوعات ]. 1[دهد شناسی علم را تشکیل می جامعه

فرار «و » مهاجرت نخبگان«شناسی علم، مسأله مهم در جامعه
در واقع، فرار مغزها شکلی از مهاجرت نخبگان . است 12»مغزها

نخبگان است که بر عوامل دافعه یا رانشی محیط اجتماعی در 
                                                 

  iman.erfanmanesh@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده  1*
21-Brain Drain 

به لحاظ منطقی، رابطه مهاجرت . معه مبدأ تأکید داردجا
در . است» عموم و خصوص مطلق«نخبگان و فرار مغزها 

جامعه ایران نیز، در برخی موارد، مهاجرت نخبگان به شکل 
در این مقاله، با توجه به اعم بودن مفهوم (. فرار مغزهاست

شود اما در استفاده می عبارتمهاجرت نخبگان، از همین 
). وارد مقتضی از مفهوم فرار مغزها استفاده خواهد شدم

اساتید، (ها و عوامل اجتماعی و محیطی بر دانشمندان مؤلفه
. و محیط کاري آنها تأثیرگذار است) پژوهشگران یا نخبگان
شود که بر اي اجتماعی تعریف میمهاجرت نخبگان مسأله

 سی بنا بهطبق آن، افراد داراي استعداد علمی، اقتصادي یا سیا
و تسهیالت،  دالیل محیط اجتماعی از جمله کمبود امکانات

اعتنایی به تولیدات یا  ضعف در نظام آموزشی و دانشگاهی، بی
هاي علمی، فقدان نظام جذب و تقویت دستاوردها و ایده

توجهی نسبت  نظرات خالقانه، مشکالت در تأمین مالی، یا کم
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هاي پژوهشی و طرح گذاري داخلی در حمایت ازبه سرمایه
علمی و موضوعات سیاسی یا ایدئولوژیکی، اقدام به مهاجرت 

. کننددائمی یا موقت از مرزهاي جغرافیایی کشورشان می
شرایط اجتماعی حاکم بر جوامع در حال توسعه و برخی از 

هاي علمی آنها، پدیده مهاجرت نخبگان را به مسأله ضعف
مستقیم یا غیرمستقیم بر  اجتماعی مهمی تبدیل کرده و به طور

از جمله . روند پیشرفت و توسعه کشور تأثیرگذار بوده است
تبعات این پدیده، انتقال و بالتبع کمبود نیروي انسانی 

یافته  در مقابل، سهم کشورهاي توسعه. متخصص و ماهر است
نتیجه چنین شرایطی . از این پدیده، توسعه بیشتر خواهد بود

یان جامعه میزبان و جامعه مبدأ خواهد شدن به شکاف م افزوده
اثرات منفی و  1382وزارت کار و امور اجتماعی در سال . بود

مثبت مهاجرت نیروي کار ماهر کشورهاي در حال توسعه از 
  ].2[برشمرده است  1جمله ایران را مطابق جدول 

اثرات منفی و مثبت مهاجرت نیروي کار ماهر از کشورهاي ) 1جدول 
  توسعهدر حال 

  کار نیروي مهاجرت مثبت اثرات  کار اثرات منفی مهاجرت نیروي
کاهش سرمایه انسانی الزم براي رشد  -

  و توسعه اقتصادي
افزایش نرخ دستمزد نیروي متخصص  -

  در داخل و در نتیجه افزایش تورم و فقر
گذاري خارجی به اثر منفی بر سرمایه -

  گذاريدلیل افزایش ریسک سرمایه
ها و اثرات منفی بر مدیریت -

اي که متخصصان  هاي گروهی فعالیت
  نقش هماهنگی آنها را بر عهده دارند

گذاري ملی کاهش مصرف و سرمایه -
در اثر خروج نیروي انسانی ماهر داراي 

  درآمدهاي باال
  افزایش نرخ پیري جمعیت کشور -
  کاهش بهره هوشی جمعیت کشور -

آنها در صورت بازگشت مهاجران،  -
توانند باعث افزایش سطح علمی می

  و فنی کشور شوند
افزایش درآمدهاي ارزي کشور در  -

صورت بازگرداندن بخشی از 
  درآمدهاي ارزي توسط مهاجران

هاي جدید کمک به انتقال فناوري -
  به کشور توسط مهاجران

هاي علمی و گسترش همکاري -
فنی بین کشورهاي در حال توسعه و 

  یافته توسعهکشورهاي 
کمک به مشارکت بیشتر کشورهاي  -

المللی  در حال توسعه در تجارت بین
  خدمات

  
توسط  1950نخستین بار در دهه » فرار مغزها«اصطالح 

انجمن سلطنتی بریتانیا و به دنبال مهاجرت بخشی از نیروهاي 
]. 3[کار و دانشگاه به خارج از این کشور به کار برده شد 

تعبیرها و اصطالحات دیگري نیز براي پدیده مهاجرت 
که نخبگان و به اعتبار نوع نگرش به این مسأله، مطرح شده 

سرریز شدن «، »شکار مغزها«، »جذب مغزها«، »رانش مغزها«
. از آن جمله هستند» تبادل مغزها«و » صدور مغزها«، »مغزها

مهاجرت نخبگان عمدتاً به سمت کشورهاي غربی و 

توان یافت که در آن البته مواردي را می. یافته است توسعه
ه یافته بود کشورهاي غیرتوسعه مهاجرت نخبگان به سمت 

در  1970به عنوان مثال، پس از بحران اقتصادي سال. است
غنا، بسیاري از پزشکان و پرستاران به نیجریه مهاجرت کردند 

همچنین، در کشورهاي غربی نیز به ویژه در پی ]. 4[
هاي جهانی و جنگ سرد، مهاجرت نخبگان اتفاق افتاد  جنگ

به ویژه از (توان به مهاجرت اروپائیان به عنوان مثال، می]. 5[
اما در ]. 6[اشاره کرد  1960به آمریکا در دهه ) انگلیس

مجموع برخی معتقدند که مسأله مهاجرت نخبگان، به ویژه در 
شکل فرار مغزها، صرفاً از مبدأ کشورهاي در حال توسعه 

  ].7[گیرد  شکل می
مهاجرت نخبگان در  ازنخست ایران  هبا در نظر گرفتن رتب

ها و مطالعات و جهان، انجام پژوهشمیان کشورهاي منطقه 
این مسأله،  هورت نظري یا انضمامی درباره صشناختی بجامعه

این مقاله، با استفاده از . است واجد اولویت و ضرورت
شناسی علم نسبت به مسأله مهاجرت رویکرد تحلیلی جامعه
کند تا ضمن مرور آمارهاي موجود، به نخبگان، تالش می

نخبگان ایرانی و ارائه تفسیر و تحلیلی شناسی مهاجرت سنخ
  .شناختی از آن بپردازدجامعه

  
  پیشینه پژوهش -2

درباره تراکمی شدن  1راد با استفاده از نظریه گیبونزقانعی
ها، مراکز و کادرهاي علمی در آموزش عالی، به تراکم فعالیت
نوعی مرکزیت علمی در شهر . شهر تهران اشاره کرده است

دارد که باعث شده تا بیشتر تسهیالت و امکانات تهران وجود 
ها و آموزش عالی در تهران متمرکز و از مادي براي پژوهش

اشباع شهر . ها کاسته شودکیفیت وضعیت در سایر استان
تهران باعث سرریز شدن نخبگان و تمایل آنها به مهاجرت از 

شده در این پژوهش  بر اساس آمار ارائه. شودکشور می
درصد از واحدهایی که فعالیت  9/43، )1382به سال  مربوط(

درصد از پژوهشگران  5/41شان پژوهش و توسعه بوده،  اصلی
درصد از شاغالن پژوهشی داراي مدرك  54وقت و   تمام

صادقی و افقی در  ].8[دکتري، در تهران متمرکز بودند 
ها در اي با تمرکز بر روي عوامل زیر، نقش دانشگاه مقاله

هاي اهمیت گروه: اند مهاجرت نخبگان را تحلیل کردهکاهش 
                                                 
1-Gibbons 
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ها، توجه به علمی و اجرایی، ساختارهاي درونی دانشگاه
هاي مجازي، تبادالت علمی ها، اهمیت دانشگاهقوانین دانشگاه

المللی،  هاي پژوهشی مشترك بیناساتید و دانشجویان، طرح
شور هاي خارج از کهاي مشترك با دانشگاهبرگزاري دوره

اي به بررسی سه عامل اساسی جاودانی در مقاله. ]9[
کننده فرآیند خروج نخبگان ایرانی از کشور پرداخته و  تقویت

اجتماعی و اقتصادي، به -ضمن مطالعه دو عامل سیاسی
مسائل مرتبط با نهاد علم و نظام آموزشی در کشور نیز اشاره 

با  ترین دالیل علمی مرتبطاین پژوهش مهم. کرده است
: مهاجرت نخبگان را به صورت زیر احصاء کرده است

ناباوري به علم و دستاوردهاي علمی، ضعف ساختاري و 
سازي براي توسعه علمی، وجود توجهی به فرآیند تصمیم کم
هاي ساالري بر فعالیتدر کشور، سلطه دیوان» نابازار علمی«

صالحی عمرانبا . ]10[علمی و مشکالت نظام آموزشی کشور 
علمی دانشگاه  هیأت ءنفر از اعضا 140 اتنظر دریافت

مازندران، به بررسی چند متغیر تأثیرگذار بر مهاجرت پرداخته 
مدل رانشی و کششی اورت  پژوهشمدل نظري این . است
مهاجرت براي  هترین عوامل جاذبه و دافعمهم و بوده 1لی

بوده است  2از دیدگاه این پژوهش به شرح جدول  ایرانیان
]11.[  

سازي از مهاجرت زاده و اشراقی در پژوهشی به مدلفرتوك
در این مدل . اندنخبگان و نقش آموزش عالی در آن پرداخته

سازي، به عواملی همچون تبدیل دانش به ارزش، فرصت
بنیان، همگرایی نخبگان، آموزش متناسب با کارآفرینی دانش

بگان هاي شخصیتی نخنیاز جامعه و ضرورت تقویت ویژگی
اي،  فکوهی و ابراهیمی در مقاله. ]12[توجه شده است 

                                                 
1-Everett's Lee 

علمی ایرانی ) هاي دانشی خارج از کشورشبکه( 2دیاسپوراي
. اندسازي علوم اجتماعی را بررسی کردهو نقش آن در بومی

مولد و ) 1: هاي مطالعه مذکور عبارتند ازترین یافتهمهم
حوزه علوم کرده در  غیرمولد بودن پژوهشگران مهاجرت

ضرورت تقویت علم و ) 2انسانی و اجتماعی براي ایران؛ 
سازي مشروط بومی) 3روابط علمی به ویژه در علوم انسانی؛ 

علوم انسانی و اجتماعی با در نظر داشتن حدي از استقالل و 
هاي علمی و مشارکت قوي علمی فراهم کردن آزادي) 4
ه تحلیل تأثیر اي بآبادي و همکاران در مطالعهشاه]. 13[

حمایت از حقوق مالکیت فکري بر مهاجرت نخبگان 
هاي نظري پژوهش مذکور عبارتند ترین یافتهمهم. اندپرداخته

تأثیر منفی عدم حمایت از حقوق مالکیت فکري بر ) 1: از
محور بودن ساختار منابع و سرمایه) 2مهاجرت نخبگان؛ 

بودن محور اقتصادي کشورهاي در حال توسعه و دانش
تأثیر کمبود ) 3یافته و  ساختار اقتصادي کشورهاي توسعه

امکانات و ساختار غیراستاندارد و سنتی نظام آموزشی 
  . ]14[کشورهاي در حال توسعه بر مهاجرت نخبگان 

هاي مربوط به مهاجران فکري به پیدایش شبکه 4و بروان 3میر 
ها این شبکه. اندخصوصاً در زمینه علم و فناوري اشاره کرده

هاي دانشجویی، انجمن-هاي دانشگاهیشبکه: عبارتند از
محلی مهاجران متخصص، انتقال دانش از طریق مهاجران مقیم 

آنها به . فکري- مهاجران علمیهاي خارج از کشور، شبکه
هاي پیشنهاددهنده المللی، شبکه هاي علمی بیننقش کنفرانس

هاي هاي علمی در خارج از کشور و فرصتهمکاري
به عنوان رابطی میان  SIPAشبکه : اندمطالعاتی اشاره کرده

شبکه  Red Caldasنخبگان هند و ایاالت متحده آمریکا، 

                                                 
2-Diaspora 
3-Meyer 
4-Brown 

  عوامل رانشی و کششی مؤثر بر مهاجرت نخبگان ایرانی) 2جدول 

 عوامل کششی  عوامل رانشی

ین بودن حقوق و دستمزد؛عدم توجه پائ شغلی؛هاي فراهم نبودن فرصت
 عدم احساس وجود یک جامعه هاي علمی؛اجتماعی به ارزش فعالیت

نبود تسهیالت الزم براي پژوهش؛ دسترسی محدود به منابع  ساالر؛شایسته
علمی معتبر؛ وجود فشارهاي سیاسی؛ نبود آزادي در ابراز عقیده؛ وجود 

  تبعیض و احساس نابرابري

به حقوق و دستمزد بیشتر؛ امکانات مادي و رفاهی بهتر براي  دسترسی
هاي بهتر هاي شغلی بهتر؛ آسایش خانوادگی؛ جاذبهزندگی؛ وجود فرصت

رشد علمی  ءفرهنگی براي زندگی؛ ارتباط تخصصی با نیازهاي جامعه؛ ارتقا
هاي سیاسی فردي؛ عالقه به زندگی در یک جامعه اي؛ وجود آزاديو حرفه
 حساس تبعیضبدون ا
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شبکه جذب نخبگان در  BGNمتخصصان علمی در کلمبیا، 
 ISRAدر نیجریه،  ANAدر رومانی،  FORSفیلیپین، بنیاد 
به بررسی  1ساکسنین. ]15[در عربستان  ASTAدر ایرلند و 

وي . مهاجرت نخبگان هندي و چینی به آمریکا پرداخته است
هاي بعدي مهاجران، با مراجعت به بر این باور است که نسل
اي را در فناوري رشد فزاینده اندکشورهاي خود، توانسته
این تحقیق به عامل تحرك اجتماعی و . اطالعات ایجاد نمایند

از . شدن توجه کرده استاقتصادي منتج از شرایط جهانی
طرفه در تأثیر سرمایه و فناوري میان اینرو، نوعی جریان دو

طرفه شده کشورهاي میزبان و مبدأ، جایگزین جریان یک
هاي دانش خارج به بررسی شبکه 2اتالکسمیر و و. ]16[است 

در میان کشورهاي عضو سازمان توسعه  3)دیاسپورا(از کشور
ها از نظر آنها این شبکه. اندهاي اقتصادي پرداختهو همکاري

نقش مؤثري در نگهداشت نیروهاي متخصص در قلمروي 
در این زمینه، اینترنت سهم هم مهمی . اندعلم و فناوري داشته

. به مشارکت و ارتباطات از راه دور کمک کرده است داشته و
هاي مذکور هم هاي شبکهآنها البته به بررسی مزایا و آسیب

به بررسی پدیده مهاجرت مغزها در  4سجاد. ]17[ اندپرداخته
پاکستان پرداخته و به سرمایه اقتصادي پائین نخبگان پاکستانی 

ی فرد تأثیر این موضوع بر وضعیت اجتماع. اشاره کرده است
ایجاد . دهدگذارده و میل به مهاجرت را در او افزایش می

قوانین عادالنه در جامعه، اصالح ساختار نظام آموزشی سنتی 
ساالري از و اصالح رفتار اجتماعی در جهت شایسته

گوپته و . ]18[شده توسط وي هستند  راهکارهاي توصیه
صصان در میان متخ 6به مهاجرت معکوس نخبگان 5جاداو

یکی از دالیل بازگشت مهاجران هندي، . اندهندي اشاره کرده
داري و توسعه بیشتر هاي اخیر کشورهاي سرمایهبحران

سهم دولت هند در ایجاد . اقتصادي در هند معرفی شده است
شرایط و تسهیالت داخل کشور نیز قابل توجه ارزیابی شده 

 2010سال بر طبق آمارها، حدود یک میلیون هندي در . است
  .]19[اند به کشور خود بازگشته

هاي مذکور عمدتاً ناظر به بررسی تأثیر یک یا چند پژوهش
متغیر مستقل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی یا حقوقی تأثیرگذار 
                                                 
1-Saxenian 
2-Wattlaux 
3-DKN(Diaspora Knowledge Networks) 
4-Sajjad 
5-Gupte & Jadhav 
6-Reverse Brain Drain 

بر مسأله مهاجرت نخبگان بوده و کمتر بر متغیرهاي موجود 
پژوهش . انددر نهاد علم و اجتماعات علمی تمرکز کرده

ما نقش خود در تحلیل مهاجرت نخبگان را در پرتو حاضر ا
شناسی علم نسبت به رهیافتی جدید و برآمده از جامعه

این رهیافت، ضمن آگاهی از . داندمهاجرت این قشر می
متغیرهاي مستقل گوناگون اجتماعی، تمرکز خود را بر 

هاي میانجی مستقر در نظام علمی و اجتماعات علمی  مؤلفه
  .ه استکشور قرار داد

  
  شناسی علمرهیافت تلفیقی جامعه: رویکرد نظري -3
  انواع رویکردهاي تحلیلی 3-1

شناسی علم براي تحلیل هاي عمده در جامعهگیريجهت
شود مسائل نظري یا انضمامی در سه رویکرد زیر خالصه می

]20[ :  
 گرارویکرد درون 3-1-1

اي کوچک در این رویکرد، اجتماع علمی خود به مثابه جامعه
ها در زمینه مناسبات در این چارچوب، پژوهش. شودتلقی می

هاي هاي علمی و تأثیرات آن بر تولید علم، شبکهدرونی گروه
ها و ساختارهاي ارتباطی درون علم و همچنین ارزش

شناختی اجتماع علمی مطالعه جامعه. اجتماعی علم متمرکزند
عی رفتارهاي هاي جممطالعه جنبه: شامل موارد زیر است

کارکنان علمی؛ هنجارها و خُلقیات علمی دانشمندان؛ 
ها؛ ها و همکاريهاي ارتباطی بین دانشمندان؛ رقابت شبکه

نظم و انضباط درون این اجتماع؛ مقبولیت، رسمیت و 
. مشروعیت علمی و همچنین سیستم انگیزش و پاداش نهادها

ین رویکرد متعلق به ا 7شود که نظریات رابرت مرتنگفته می
  .بوده است

  گرارویکرد برون 3-1-2
در این رویکرد به رابطه میان عوامل ساختاري بیرونی و 

تأثیرات گسترده اجتماعی، اقتصادي و . شوددرونی توجه می
شدن روابط سیاسی بر سازمان علمی و نقش دانشمندان، نهادي

اجتماعی و کارکردهاي اجتماعی علم در جامعه و همچنین 
فهم ساختارها و روندهاي اجتماعی مرتبط با علم از 

بررسی چگونگی . محورهاي تحلیلی این رویکرد هستند
پاسخگویی نظام آموزش عالی به نیازهاي اجتماعی از 
                                                 
7-R. Merton 
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در . موضوعات در دستور کار بسیاري از کشورهاست
تگذاري علمی با توجه به عوامل اجتماعی، مطالعات سیاس

هاي هایی براي اولویتاقتصادي و فرهنگی به اتخاذ استراتژي
توان به رسالت علم در تحقق می. شودعلمی مبادرت می

وابستگی قلمرو علمی . پیشرفت و توسعه ملی نیز اشاره کرد
هاي علمی کشورهاي کشورهاي در حال توسعه به اولویت

یکی از مسائل قابل بررسی در رویکرد یافته  توسعه
  .گراست برون

  رویکرد شناختی 3-1-3
شناسی معرفت این رویکرد بیشتر به دنبال پروراندن جامعه

علمی است و روابط میان عوامل ساختاري درونی و شناختی، 
ختی عمدتاً در قالب درك تغییرِ شنا. شوندبررسی و تحلیل می

پذیرد و رونی صورت میساختار اجتماعی د عوامل شناختی
. به ساختار داخلی و بسط و گسترش دانش علمی توجه دارد

هاي شناختی و نهادي و بنابراین بررسی ارتباطات میان نظام
تغییر، وظیفه مهم ) کنش متقابلی(همچنین آزمودن پویایی 

نظریات پارادایمی توماس . شودشناسی علم تلقی میجامعه
  .دارددر این رویکرد قرار  1کوهن

  رهیافت تلفیقی 3-2
مسأله مهاجرت نخبگان، موضوعی است که متأثر از هنجارها 

و با رابطه نخبگان با یکدیگر و قواعد درون اجتماعات علمی، 
هاي نهادهاي علمی، و رابطه نهادهاي علمی با سایر سازمان

به ویژه (بنابراین اتخاذ نوعی رویکرد تلفیقی . اجتماعی است
شناسی در بررسی جامعه) گراگرا و بروندو رویکرد درون

رو قرار خواهد داد  تري را پیشمهاجرت نخبگان، تحلیل جامع
عدي و فرآیندي استزیرا مهاجرت نخبگان مسأله اي چندب.  

  
  شناسی مقالهروش -4

هاي پژوهش اسنادي، بازخوانی متون و این مقاله از روش
روش اسنادي . کندآمارهاي موجود، استفاده می تحلیل مجدد

یعنی تحلیل آن دسته از اسنادي که شامل اطالعات درباره 
ها یا موضوعاتی است که پژوهشگر قصد مطالعه آنها را پدیده
با استفاده از این روش، امکان کاوش تفسیري . ]21[دارد 

هاي مختلف و مطالعات نظري یا آماري پیشین پیرامون دیدگاه
شناسی موضوعات، نخکشف، استخراج و س. شودمیسر می

                                                 
1-T. Kuhn 

یکی از انواع ]. 25-22[هاي روش اسنادي هستند تکنیک
ها و نتایج فرعی پژوهش اسنادي، تحلیل مجدد داده

هاي دولتی یا سازمان. شده است هاي گزارش پژوهش
هاي ها به طور منظم، آمارهایی درباره پدیدهپژوهشگاه

منتشر اجتماعی مانند مهاجرت، ازدواج، طالق و بیکاري 
. ]26[یابند کنند که در سایر منابع پژوهشی بازتاب می می

هاي موجود از دو مشخصه استدالل منطقی تحلیل مجدد داده
هاي برگرفته تواند دادهپژوهشگر می. و تکرار برخوردار است

از این گونه آمارها را استفاده کرده یا مجدداً تحلیل کند 
هاي ي قوي و واقعیتهاي نظرمشروط بر اینکه بر استنتاج

  .]27[تجربی استوار باشند 
در ادامه و مطابق سؤاالت و هدف این پژوهش، مقاله تمرکز 

  :خود را بر سه محور زیر قرار خواهد داد
  نگاهی به آمارهاي مهاجرت نخبگان -1
شناسی مهاجرت شناسی علم به سنخرویکرد جامعه -2

  نخبگان
مهاجرت نخبگان در پرتو ارتباط مسائل نهاد علم با مسأله  -3

  رهیافت تلفیقی
  
  نگاهی به آمارهاي مهاجرت نخبگان -5

آمار مهاجرت با استفاده از منابع متنوعی همچون آمار مرزي، 
هاي هاي ملی و پژوهشدفاتر ثبت جمعیتی، سرشماري

این . ]4[شود المللی، برآورد و تخمین زده می هاي بینسازمان
ها نبوده و همواره میان آمار اجرتدهنده تمامی مهآمار، نشان

شود رسمی و آمار واقعی، شکافی وجود دارد که باعث می
همچنین هر گونه . برآوردها از دقت الزم برخوردار نباشند

آماري که حاکی از پدیده مهاجرت نخبگان باشد کمتر به طور 
در . گیرد رسمی منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار می

: ت آمار مربوط به مهاجرت نخبگان عبارتند ازمجموع، مشکال
جامع نبودن، همراه بودن با اغراق، کتمان کردن آمار، احتمال 

المللی براي ثبت دقیق،  ورزي، فقدان مرجع ملی یا بینغرض
هاي اقتصادي و روز نبودن، داشتن مالحظات یا مصلحتبه

اي ه، عدم شمول انواع و سنخ)مانند مسأله پناهندگی(سیاسی 
همچنین . و دسترسی ناقص به مهاجران 2متعدد مهاجرت

                                                 
 مقاله 6بخش : بنگرید به -2
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هاي توان هرگونه مهاجرت افراد براي تحصیل در دانشگاهنمی
خارج از کشور را مهاجرت نخبگان تلقی کرد زیرا اوالً؛ همه 

هاي آن مهاجران نخبه نیستند و چه بسا در دانشگاه
هاي یا با معدلنام کرده باشند  ثبت) یا بعضاً نامعتبر(معتبر نیمه

؛ ترك کشور به  متوسط و ضعیف فارغ التحصیل شوند و ثانیاً
هاي اجتماعی، قصد تحصیل عمدتاً همراه با برساخت

این . شودپیوند داده می» فرار مغزها«اقتصادي یا سیاسی پدیده 
موضوع نیز بر دشواري چگونگی مواجهه پژوهشگران با 

  .افزاید مسأله مهاجرت نخبگان می
  مارهاي برخی از کشورهاآ 5-1

 1960ها از دهه معتقد است موج جدید مهاجرت 1اسکلدون
تا به حال، کشورهاي آسیایی را دربر گرفته که داراي پنج 

مهاجرت براي اقامت، دانشجویان، نیروي : ]28[طیف است 
درصد از  90بیش از . کار، نیروي کار ماهر و پناهندگی

ضو سازمان توسعه و کشور ع 30مهاجران متخصص دنیا در 
درصد از آنها در شش کشور  80همکاري اقتصادیو بیش از 

آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه ساکن هستند 
یافته، حدود  هاي اخیر، پنج کشور کمتر توسعهدر سال]. 29[

نیروي متخصص دانشگاهی  ثلثحدود کشور و هفت  نصف،
، 2006در سال ]. 30[اند داده خود را بر اثر مهاجرت از دست

بخش امور اجتماعی و اقتصادي سازمان ملل گزارشی درباره 
میزان نخبگان مهاجر از کل مهاجران متعلق به کشورهاي 

را اعالم کرد که  2000خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال 
  ].31[آمده است  3خالصه آن در جدول 

ن متعلق به کشورهاي میزان نخبگان مهاجر از کل مهاجرا) 3جدول 
  2000خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال 

 کشور
(%)میزان   

نخبگان 
 مهاجر

 کشور
(%)میزان   

نخبگان 
 مهاجر

 کشور
(%)میزان   

نخبگان 
 مهاجر

 23 الجزایر 85 اردن 85 ایران
 24 ترکیه 79 بحرین 85 امارات
 87 عربستان 69 عراق 72 سوریه
 90 کویت 85 قطر 79 عمان
 82 مصر 29 مراکش 72 لبنان

 

                                                 
1-Skeldon 

آمارها حاکی از مهاجرت نخبگان از کشورهاي در حال 
یافته و به ویژه کشور  توسعه به سمت کشورهاي توسعه

ونیم میلیون  شود که حدود یکتخمین زده می. آمریکاست
متخصص مهاجر در کشورهاي صنعتی و پیشرفته ساکن 

متخصصان ، یک میلیون نفر از 2004در سال .هستند
یافته کار و  یافته در کشورهاي توسعه کشورهاي کمتر توسعه

همچنین در خصوص مهاجرت نخبگان . کردندزندگی می
متعلق به کشورهاي پیشرفته نیز آمارها حاکی از مهاجرت آنها 

 70، حدود 2003بر اساس نظرسنجی سال . به آمریکاست
درصد از دانشجویان اروپایی مشغول به تحصیل در 

در ]. 32[هاي آمریکا، قصد ماندن در آنجا را داشتند  نشگاهدا
، تعداد دانشجویان کشورهاي جنوب و 1980اواخر دهه 

 200000شرقی آسیا در ایاالت متحده و کانادا به حدود  جنوب
درصد کل دانشجویان خارجی در آمریکاي  45نفر یعنی 
 900000، بیش از 1990در اوایل دهه . ]28[رسید  شمالی می

نفر از متخصصانبا تجربه به ویژه در بخش فناوري اطالعات 
(IT)  از کشورهاي هند، چین و روسیه به ایاالت متحده

 30000، هر ساله حدود 1990در دهه ].30[مهاجرت کردند 
 12، از 1995در سال . کردندنیوزلندي کشور را ترك می

میلیون نفري که داراي مدارك علمی و مهندسی بوده یا در 
کار بودند  شاغل علمی و مهندسی ایاالت متحده مشغول بهم

درصد این افراد خارجی  72درصدشان خارجی بوده و  12
طی ]. 15[هم مهاجرانی از کشورهاي در حال توسعه بودند 

، مهاجران ساکن در کشورهاي عضو 2000تا  1990هاي سال
درصد  50 (OECD)سازمان توسعه و همکاري اقتصادي 

در فیلیپین، بیشتر مهاجران مربوط ].30[است  افزایش داشته
پرستار  100000به بخش سالمت هستند به طوري که حدود 

از این کشور مهاجرت  2006تا  1994هاي در بین سال
در مجموع، حدود هشت میلیون فیلیپینی در سایر .کردند

در مورد پاکستان نیز گفته . کشورها مشغول به کار هستند
 100000درصد از  30تنها حدود شود که ساالنه  می

دانشجویی که در خارج از پاکستان مشغول تحصیل هستند به 
 1800، حدود 2007در سال . کنندکشورشان مراجعت می

دولت پاکستان تالش ]. 18[مهندس، پاکستان را ترك کردند 
کرده تا با فراهم آوردن درآمدها، تسهیالت شغلی و مسکن، 

همچنین، آمارها نشان . باز گرداندبخشی از آنها را به کشور 
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نفر، مالزي را  140000، حدود 2007دهند که در سال می
ها به دلیل افزایش جرایم، مهاجرت ترك کردند که بیشتر این
گرفتن حقوق بشرو نظام سنتی و  تعصب نژادي، نادیده

، حدود 2007به عالوه در سال . ناکارآمد آموزشی بوده است
در ]. 30[ها در استرالیا ساکن شدند دينفر از نیوزلن 24000

درصد از مهاجران نیروي پزشکی در  48، حدود 2009سال 
درصد از آمریکاي التین بودند  52شیلی از کانادا و حدود 

]33.[  
در چند سال اخیر، جاذبه مهاجرت به آمریکا کاهش یافته 

هاي مالی و توان به بحراناز دالیل این موضوع می. است
در مقابل، به . اشاره کرد) جرایم(اامنی اجتماعی افزایش ن

این فرآیند، . جذابیت کشورهاي هند و چین افزوده شده است
ترین شود که از مهممهاجرت معکوس نخبگان نامیده می

دالیل آن، توازن قدرت اقتصاد جهانی و افزایش سرعت 
بر طبق آمار . روزشدن فناوري در کشورهاي آسیایی است به

آموختگان هندي از ، اکثر دانش2001تا  1964هاي بین سال
روند مهاجرت  2002کردند اما از سال این کشور مهاجرت می

همچنین، تخمین زده شده . درصد کاهش یافته است 16به 
 1990دانشجویی که در اواسط دهه  100000است که از هر 

، حدود 2005تا  2003هاي چین را ترك کردند بین سال
کره جنوبی و ترکیه نیز . انده کشور خود بازگشتهنفر ب 20000

به دلیل . انددر کاستن از پدیده مهاجرت نخبگان موفق بوده
هاي ورود به اروپا، ترکیه تبدیل به مرکزي براي محدودیت

جذب نخبگان، به ویژه از حوزه دریاي سیاه و خاورمیانه شده 
ها در هاي گذشته، تعداد قابل توجهی از تركطی دهه. است

آلمان ساکن بودند اما امروزه، آمارها حاکی از بازگشت نسل 
نفر  33229، 2006در سال . اول و دوم آنها به کشورشان است

 36 همچنین. هاي مقیم آلمان به کشورشان بازگشتنداز ترك
درصد از جوانان دانشگاهی آلمانی با ریشه و تبار ترکی، آینده 

  ].30[کنند خود را در ترکیه دنبال می
  آمارهاي مربوط به ایران 5-2
: ]34[توان به سه موج مهاجرت نخبگان ایرانی اشاره کرد می
آغاز انقالب اسالمی تا ) 2شمسی  50و  40هاي دهه) 1

بر اساس . پس از جنگ تحمیلی تاکنون) 3انقالب فرهنگی 
ایرانی  240000، حدود 1993گزارش سازمان ملل در سال 

کردند که از این آمریکا زندگی می داراي تحصیالت عالی در

نفر  3200علمی و  وقت هیأت نفر عضو تمام 1862تعداد، 
، تعداد 1998در سال ]. 35[علمی بودند  وقت هیأت عضو نیمه

هاي مهندسی و علوم پایه به طور استاد ایرانی رشته 1369
، 1999در سال ]. 36[وقت در آمریکا مشغول به کار بودند تمام

متخصص  182000رت کانادا اعالم کرد که حدود اداره مهاج
نام  و مدیر میانی از ایران در سفارت کانادا براي مهاجرت ثبت

بندي مهاجرت نخبگان، در رده 2000در سال ]. 37[کردند 
طبق سرشماري ]. 38[ایران داراي باالترین رتبه در آسیا بود 

لیت ترین اقکرده ، ایرانیان مقیم آمریکا، تحصیل2002سال 
درصدشان مدرك کارشناسی  69ساکن در این کشور بوده و 

درصد از  92در همان سال، حدود ]. 39[اند  یا باالتر داشته
هاي المپیاد، در خارج از کشور مشغول به ادامه  دارندگان مدال

، 2003همچنین در سال ]. 37[تحصیل و پژوهش بودند 
ات تحصیل هاي اماردانشجوي ایرانی در دانشگاه 3000حدود 
نفر نیز در کشورهاي حاشیه  200000کردند و حدود می

نفر در کره جنوبی و  4000نفر در ژاپن،  35000فارس،  خلیج
بر اساس ]. 40[نفر در استرالیا مشغول به کار بودند  67000

، ایران از 2003گزارش سالیانه وزارت مهاجرت کانادا در سال 
دتاً از نوع مهاجران لحاظ ارسال مهاجر به این کشور که عم
در همان سال، ]. 11[ماهر هستند هفتمین کشور جهان بود 

وزارت کار کانادا اعالم کرد که این کشور از منبع مهاجرت 
در سال ]. 40[میلیون دالر منتفع شده است  40ایرانیان حدود 

المللی پول اعالم کرد که ایران بیشترین  ، صندوق بین2006
یافته و در  کشور توسعه 91در بین  آمار مهاجرت نخبگان را
کرده  نفر تحصیل 180000تا  150000حال توسعه و با حدود 

پزشک و  150000در همان سال، حدود . در سال دارد
-13در سال تحصیلی ]. 37[مهندس ایرانی در آمریکا بودند 

درصد  25، تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا با 2012
  ].41[ر رسید نف 8700افزایش به بیش از 

دهد که ایران با المللی پول نشان می گزارش صندوق بین
کرده در میان نخبگان نفر مرد و زن تحصیل 105000

دانشگاهی مهاجر در آمریکا، رتبه سوم را پس از چین و هند 
نفر در  228000و  265000این کشورها به ترتیب با . دارد
 4ل اخیر، حدود طی چند سا. هاي اول و دوم قرار دارندرتبه

المللی علمی، مهاجرت  برنده مدال المپیادهاي بین 5نفر از هر 
بنا بر . اندبه آمریکا، کانادا و اروپاي غربی را انتخاب کرده
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 38اعالم وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، این مسأله حدود 
میلیارد دالر ضرر ساالنه براي دولت به همراه داشته است 

مار مربوط به مهاجرت ایرانیان به برخی آ 4در جدول ]. 30[
  ].42[سال اخیر آمده است  50یافته در  از کشورهاي توسعه

شده در آمریکا، آلمان، کانادا،  تعداد مهاجران ایرانی پذیرفته) 4جدول 
  2005تا  1960هاي  سوئد و انگلیس طی سال

کشور 
مقصد 
 مهاجرین

دهه 
1960 

دهه 
1970 

دهه 
1980 

دهه 
1990 

تا  2000
2005 

 55098 112597 154875 46152 10291 آمریکا

 6024 24131 67022 14173 7298 آلمان

 25350 41329 20700 3455 620 کانادا

 6086 16804 38167 3249 384 سوئد

 8640 12665 ---  ---  ---  انگلستان

 
شناسی مهاجرت شناسی علم به سنخرویکرد جامعه -6

 نخبگان
آمده از رهیافت  نظري و اکتشافی فراهم یکی از دستاوردهاي

گرا و گرا، درونرویکرد برون(شناسی علم تلفیقی جامعه
شناسی مهاجرت نخبگان ، ضرورت توجه به سنخ)شناختی

ایرانی است زیرا انواع مهاجرت نخبگان متأثر از ساختار 
هاي درون اجتماعات علمی، هنجارها و روابط شبکه

تر اجتماعی، اقتصادي روندهاي کالنهاي آنها و برخی  ارزش
 لذا. شوندو علمی در جامعه است که در آمارها منعکس نمی

سنخ از مهاجرت نخبگان ایرانی را کشف و  10توان می
 :]43[بندي کرد  طبقه

  حضوري یا غیرحضوري 6-1
در بخشی از نظریات، مهاجرت نخبگان تماماً مترادف با 

در مقابل، امروزه . ودشمهاجرت حضوري نخبگان تعریف می
مهاجرت غیرحضوري نخبگان ایرانی نیز مطرح است به 

هاي نخبگان ایرانی اي که استفاده عملی از آراء و پژوهش گونه
در مراکز و نهادهاي خارجی، نوعی مهاجرت اندیشه محسوب 

  .شودمی
  موقت یا دائمی 6-2

ها، ترك موقت موطن به قصد یادگیري دانش برخی از دیدگاه
ا حرفه در خارج از مرزهاي ملی را نوعی مهاجرت نخبگان ی

تواند زمینه مهاجرت دائم مغزها را در پی معرفی کرده که می
برخی از نخبگان ایرانی که قصد اولیه مهاجرت . داشته باشد

موقت را دارند پس از حضور در جامعه مقصد، تصمیم به 
  .گیرندعدم بازگشت می

  ناقص یا کامل 6-3
ه نخبگان ایرانی پس از مهاجرت از کشور، همچنان کهنگامی

در تولید و توزیع علم براي کشور خود سهیم بوده و مشارکت 
به . داشته باشند نوعی مهاجرت ناقص مغزها انجام شده است

هاي ملی، عنوان مثال، مشارکت برخی از نخبگان در همایش
اما اگر پس از . شودمصداقی از مهاجرت ناقص تلقی می

شان با کشور به کلی قطع شود مهاجرت  جرت، ارتباطمها
  .کامل رخ داده است

  گذارانهگذارانه یا غیرسرمایهسرمایه 6-4
گذارانه، مهاجرت فرد به قصد منظور از مهاجرت سرمایه

کسب دانش، مهارت و تجربه بوده و قصد بازگشت در آن 
به عبارت دیگر، مهاجرت به جوامع مقصد . لحاظ شده است

گذاري در دانش یا مهارت به منظور افزایش سرمایه نوعی
وري محسوب شده و سود علمی ناشی از این بهره

یک . گذاري، در بلند مدت براي کشور مبدأ خواهد بود سرمایه
گذارانه در ایران، اعزام نمونه تاریخی از مهاجرت سرمایه

التحصیالن دارالفنون در پی اصالحات سیاسی،  برخی از فارغ
هاي تحصیلی تخصیص بورسیه. ي و علمی امیرکبیر بودادار

هاي اخیر، و به البته در سال. نیز بر مبناي چنین نگرشی است
هاي علمی در موازات افزایش سهم تولید علم و پیشرفت

گذارانه به قصد جبران کمبودهاي کشور، مهاجرت سرمایه
در مقابل، . نیروي مهارتی و فکري هم کاهش داشته است

گذارانه، نوعی مهاجرت براي انتقال رت غیرسرمایهمهاج
) جامعه میزبان(اندوخته علمی یا مهارتی به کشور مقصد 
  .کند است و عمدتاً سودي عاید جامعه مبدأ نمی

  آشکار یا پنهان 6-5
مهاجرت آشکار به تمهیدات مقدماتی و اقدامات علنی براي 

شورهاي خروج از کشور و ورود به مراکز علمی و اقتصادي ک
مهاجرت پنهان، ناشی از . شودپیشرفته اطالق می

و  شهاي روانی اجتماعی و انفعال نخبه در کشور سرخوردگی
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هاي ها و پژوهشدر مقابل، رغبت براي مشارکت در همایش
در این حالت، نخبگان . یافته است کشورهاي توسعه

هاي نظري و مهارتی خود را صرفاً براي کشورهاي  خالقیت
دهند و در زمان حضور در کشور خود، ه بروز میپیشرفت

در این شرایط، نخبه در . دهندتمایلی به مشارکت نشان نمی
ت و تخصص او در کشور خود حضور دارد اما فکر، مهار

هاي براي هدایت فکري و سیاست .مکان دیگري است
تواند در کاستن از مهاجرت پنهان هاي نخبگان، میخالقیت

  .باشدمؤثر ) یا ضمنی(
  مشتاقانه یا ناگزیرانه 6-6

یافته  که نخبگان براي مهاجرت به کشورهاي توسعه هنگامی
آورند نوعی فرار رؤیاپردازي کرده و مقدمات آن را فراهم می

گیرد اما چنانچه شرایط یا مهاجرت مشتاقانه شکل می
اجتماعی در جامعه مبدأ، راهی جز مهاجرت را براي نخبگان 

وجود . مهاجرت ناگزیرانه صورت گرفته استباقی نگذارد 
تعصبات مذهبی، ساختار سنتی و متصلب آموزشی، عقاید 

هاي طبقاتی هاي جنسیتی و محدودیتنژادپرستانه، محدودیت
تواند به اي هستند که می ترین عوامل اجتماعیاز مهم
کشورهایی که در ]. 1[هاي از سر ناچاري منجر شود مهاجرت

دهند ساختاري از خود مقاومت نشان میمقابل اصالحات 
به عنوان . کنندنخبگان خود را عمدتاً ناگزیر به مهاجرت می

هاي اي به بررسی برخی محدودیتنمونه، سجاد در مقاله
ناشی از ساختار سنتی آموزش در پاکستان اشاره کرده است 

]18 .[  
  شدگیخوداقدامی یا دعوت 6-7

هاي اولیه، نجام بررسیبرخی از نخبگان ایرانی پس از ا
آوردن مقدمات، اخذ پذیرش از دانشگاه و شناسایی  فراهم

چنین مهاجرتی از نوع . کنندمقصد اقدام به مهاجرت می
در مقابل، برخی از . شده است ریزيخوداقدامی و برنامه

نخبگان ایرانی توسط مراکز واقع در کشورهاي مقصد 
براي حضور یا شناسایی شده و از آنها ) یافته توسعه(

هاي ارسالی به البته سطح دعوتنامه. شودمهاجرت، دعوت می
آنها بنا به موقعیت و جایگاه علمی و مهارتی فرد متفاوت 

هایی که براي توان به دعوتنامهبه عنوان مثال، می. است
آموزان و دانشجویان المپیادي یا پیشنهادهایی که طی دو  دانش

هایی همچون صنعتی شریف گاهدهه اخیر به دانشجویان دانش
  .ارسال شده اشاره کرد

  شتابان یا تدریجی 6-8
پدیده مهاجرت نخبگان بنا به دالیل متعددي از جمله شرایط 

در . تواند در بازه زمانی کوتاهی رخ دهدنامساعد اجتماعی می
مقابل، مهاجرت ممکن است به شیوه تدریجی و در بازه 

ابتدا، نخبه تصمیمی براي  در. تري پدید آیدزمانی طوالنی
او ممکن است بارها تالش نماید تا با . مهاجرت ندارد

اقداماتی مانند نوشتن طرح، مالقات با رؤساي مراکز علمی یا 
هاي علمی، مصاحبه، مهاجرت داخلی و سیاسی، تشکیل شبکه

اما در صورت . غیره شرایط موجود را به نفع خود تغییر دهد
شود ر یا پژوهش در کشور دلسرد میعدم حصول نتیجه، از کا

و به شناسایی محیطی که به ایجاد حس مولدبودنش کمک 
  .نمایدکند اقدام می

  فردي یا گروهی 6-9
در صورتی که همکاران یک نخبه یا متخصص، تمایل خود را 
براي مهاجرت اعالم نمایند نوعی نیاز بیرونی و حس مشترك 

را متمایل به خروج از تواند فرد گیرد که میجمعی شکل می
در مهاجرت گروهی، اطالعات بیشتري درباره . کشور نماید

هاي و نحوه خروج، شرایط زندگی در کشور مقصد، هزینه
رو، شرایط شغلی و همچنین دستمزد در اختیار  تسهیالت پیش
اي براي تبادل تواند به شبکهاین گروه می. گیردفرد قرار می

تبدیل شود و در مواردي به اطالعات در زمینه مهاجرت 
االصول، هنگامی که فرد در  علی. جذب سایرین هم بیانجامد

گروهی عضو باشد که افراد مشابه با وضعیت او قصد 
مهاجرت را داشته باشند تمایل بیشتري براي مهاجرت در فرد 

امروزه، برخی از نخبگان ایرانی از طریق . ایجاد خواهد شد
با ) هاي اجتماعی فضاي مجازيهایمیل یا شبک(فضاي مجازي 

یکدیگر در ارتباط بوده و اطالعات متعددي را درباره کم و 
هاي خارج از کیف مهاجرت و شرایط تحصیل در دانشگاه

  .گذارندکشور به اشتراك می
  واسطه باواسطه یا بی 6-10

اگر مهاجرت نخبگان توسط مراکز هدایت نخبگان انجام شود 
واسطه به  در مقابل، مهاجرت بی. ستاین مهاجرت با واسطه ا

ها و در شکل اول، شبکه. معناي فقدان نهاد میانجی است
اند اطالعات کافی مراکزي که براي امر مهاجرت تشکیل شده
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دهند و تسهیالت الزم را را در اختیار فرد متقاضی قرار می
همچنین در برخی موارد، این واسطه ممکن . آورندفراهم می

به عنوان مثال، . دولتی و رسمی باشد است یک نهاد
اي بین مراکز دولتی کشور مقصد توانند واسطهها میسفارتخانه

 Redهاي دانشگاهی و تحقیقاتی مانند شبکه. و نخبه باشند

Caldas  در کلمبیا از مصادیق بارز مهاجرت باواسطه
در ایران، برخی دفاتر مهاجرت زمینه ]. 15[شود محسوب می
فضاي . اندراي تعدادي از نخبگان فراهم آوردهحقوقی را ب

هاي تبلیغاتی جمعی از جمله پیامک مجازي و وسایل ارتباط
ها و مؤسسات خصوصی هم در جذب افکار شرکت

  .انددانشجویان مؤثر بوده
  
ارتباط مسائل نهاد علم با مسأله مهاجرت نخبگـان   -7

  در پرتو رهیافت تلفیقی
شناسی شده در جامعه مطرح با در نظر گرفتن رویکردهاي

علم، تالش براي درك ساختارها و روندهاي اجتماعی مرتبط 
همان میزان سودمند بوده که فهم  به) گرارویکرد برون(با علم 

حائز ) رویکرد شناختی(ساختار داخلی و شناختی نهاد علم 
مسأله مهاجرت نخبگان، هم از عوامل درونی . اهمیت است

سازمان درونی، یکپارچگی اجتماعی، اجتماع علمی مانند 
هاي پژوهشی و هم از توافق جمعی و مناسبات درونی گروه

عوامل بیرونی و تأثیرات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی متأثر 
را باید در ارتباط ) فکري و مهارتی(مهاجرت نخبگان . شودمی

. اي از چندین مؤلفه تحلیل کرد با مجموعه به هم وابسته
ی را میمجموعه این  سازند که در پی آن، اجزاء، متعامالً کلّ

براي این مجموعه . گیردپدیده مهاجرت نخبگان شکل می
فرهنگی و غیراجتماعی -توان اجزاء اجتماعیمی) سیستم(
ها، عقاید، باورها، نگرش. را شناسایی کرد) تکنیکی و محیطی(

ها، اهداف و الگوهاي رفتاري موجود در جامعه و انگیزه
عد فرهنگی و ماع علمی کشور را میاجت توان موارد مربوط به ب

هایی است که وضعیت علم وابسته به ارزش. ارزشی دانست
روابط درونی و برونی . اش رواج دارددر محیط اجتماعی

ها و نهادهاي اجتماعی به همراه الگوها و روابط سازمان
هاي قدرت، جمعی، گروهی و پایگاهی در کنار ساخت

عد و سلسله حقوقی مراتبی از جمله مواردي است که به ب
علم و فناوري در پاسخ به نیازهاي . اجتماعی مرتبط هستند

در ادامه و براي  .پذیرداجتماعی شکل گرفته و از آنها تأثیر می
ساز مهاجرت توانند زمینهنمونه به برخی مصادیقی که می

 .شودنخبگان باشند اشاره می

  و اعتماد اجتماعیضعف در انسجام  7-1
گرایی ایرانی داراي ماهیتی خویشاوندي است روحیه جمع

هاي گروهی رسمی نیازمند در مقابل، انجام فعالیت. ]44[
هاي علمی نخبگان از فعالیت. گرایی علمی استروحیه جمع

آید اما روحیه طریق همکاري و مشارکت متقابل فراهم می
سمت منافع شخصی علمی غالب در ایران داراي جهتی به 

بوده و مصالح جمعی به منظور پیشرفت ملی در آن کمرنگ 
هاي گروهی موفق، به به همین دلیل، مشارکت. شده است

چنین . اي نیستویژه در علوم انسانی، ویژگی برجسته
تواند به محرکی براي مهاجرت نخبگان مبدل شرایطی می

پیوستگی ضعف در انسجام و اعتماد اجتماعی از به هم . شود
روابط متقابل میان پژوهشگران کاسته و زمینه را براي انتقال 

هاي بعدي دانشجویان یا پژوهشگران این روحیه به نسل
فقدان تعهد کاري مطلوب یا الزم در برخی . کندفراهم می

افراد، یکی از عمده دالیل ضعف در انسجام و اعتماد 
  .اجتماعی است

  ينگرمسائل بر سر راه آینده 7-2
، در مقابل »گراییحال«ها حاکی از غلبه نوعی پژوهشبرخی 

بسیاري ]. 45[در اجتماعات علمی ایرانیان است » نگريآینده«
اي کوتاه و متناظر با شرایط حال را از الگوهاي رفتاري، دامنه

هاي سیاستگذاري اهداف حلقه]. 46[کنند گیري میهدف
ا بیش از اندازه هاي پژوهشی، یعلمی و فناورانه و گروه

اند یا متناظر با وضعیت نیافتنی بلندپروازانه و در نتیجه دست
نگري الزم اندیشی و آیندهمدت و در نتیجه فاقد مآل کوتاه

نگري،  این در حالی است که آینده]. 47[براي توسعه هستند 
هاي بینی و ارزیابی آینده از خصایص مرتبط با فعالیتپیش

مغتنم شمردن حال و واگذاشتن . شوندعلمی محسوب می
آینده به زمان خود تناسبی با روحیه دانشمندان و متخصصان 

کننده  ندارد بلکه از جمله عوامل فرهنگی و ارزشی دفع
نگري، یکی از دالیل ضعف در آینده. رودبه شمار می) رانشی(

ها و سستی در سردرگمی در چگونگی اجراي دستور العمل
ساالرانه شدن نهاد علمی نیز بر این دیوان. عزم علمی است

  .ضعف افزوده است
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  کم توجهی به منزلت و قدرت علم و دانشمند 7-3
با هزار تأسف و اندوه «الدین اسدآبادي معتقد بود  سیدجمال

توان گفت که سبب فقر و فاقه و مسکنت و ذل و بدبختی می
ر علم اهالی مشرق زمین از آن است که آنها به هیچ وجه، مقدا

دانند و شرف و منزلت دانشمندان را و عالم را نمی
کنند که علم صناعی است و چنان خیال می. . . شناسند  نمی

ثمر و کار و حرفه فایده و بیاي است بیفضول و زائد و پیشه
و اگر اهالی مشرق زمین از این خواب . . . بیکاران است 

» هند گردیدمضمحل و نابود خوا. . . غفلت بیدار نشوند 
امروزه در نزد ایرانیان، ارزش، منزلت، مرجعیت و . ]48[

قدرت علم و عالم افزایش یافته اما هنوز داراي جایگاه واالیی 
نیست یا باور به نقش آنها در توسعه و پیشرفت کشور، قوت 

بعضاً ذهنیت برخی از مردم با نقش و کارکرد . الزم را ندارد
اگر این واقعیت که علم . ه استاجتماعی علم و فناوري بیگان

در رفاه مادي و آرامش روانی افراد یک جامعه نقشی اساسی 
بر عهده دارد در اذهان عمومی نقش ببندد نگرش افراد نسبت 

بخشی از این مسأله به فرهنگ . به علم تغییر خواهد کرد
نگرش به معرفت . عمومی موجود در جامعه مربوط است

تی تمدنی، در رفع بسیاري از علمی به مثابه قدرت معرف
برخی . ]49[نیازهاي ابزاري و اقتصادي کارگشا و مفید است 

یابند که منزلت اجتماعی  نخبگان وقتی به این تصور دست می
شود تمایلی براي حضور و دستاوردهاي آنان نازل انگاشته می

اگر نهادي شدن علم در جامعه . دائم در کشور نخواهند داشت
شود سیاستگذاري براي نگهداشت و تقویت  ارزشمند تلقی

هاي مهم، حل یکی از راه. نخبگان نیز تقویت خواهد شد
شده استفاده از زبانی در علم است که مردم آن را زبانی رمزي

در این صورت، مردم نسبت به . ]1[و بیگانه از خود نپندارند 
اهمیت و نقش مباحث علمی در زندگی روزمره و حل 

  .گاهی خواهند یافتشان آمشکالت
  بنیانحرکت به سمت صنعت و قوانین دانشکندي  7-4

ضعف یا قوت پیوند میان دولت، دانشگاه و صنعت یکی از 
عد اجتماعی مسأله مهاجرت نخبگان مهم ترین موضوعات در ب
هاي کشور به نحوي در برخی موارد، سیاستگذاري. است

کنند تصور میشود که پژوهشگران و دانشگاهیان انجام می
هاي هاي تقنینی و اجرایی بدون توجه به پژوهشمشی خط

ها برآمده از آنان شکل گرفته یا برخی از قوانین و سیاست

احساس . هاي علمی و فناورانه آنها نیستندنتایج پژوهش
نخبگان نسبت به فقدان یا ضعف تأثیر اجتماعی آنها در 

تواند به کشور میگیري مؤثر در امور سازي یا تصمیمتصمیم
همچنین، تمایل اندك براي . مهاجرت برخی از آنها منجر شود

هاي صنعتی و سازي دستاوردهاي علمی توسط سازمانتجاري
  . تولیدي یکی از دالیل سرخوردگی برخی نخبگان است

  و تأمینات مادي 1مسائل حقوق مالکیت فکري 7-5
ان و هاي حقوقی و مادي از محققضعف یا قوت در حمایت

رود نخبگان، عامل مهمی در مهاجرت نخبگان به شمار می
 2ها و ثبت اختراعاتچنانچه حقوق مالکیت فکري ایده. ]14[

محدود باشد بخشی از انگیزه پژوهشی متخصصان یا 
. پژوهشگران مبدع، تحت الشعاع این امر قرار خواهد گرفت

همچنین تا زمانی که پژوهشگران و دانشگاهیان از تأمینات 
مند نباشند هدف بسیاري از آنها مالی و مادي کافی بهره

مانند (چگونگی افزایش درآمد و حل مشکالت اقتصادي 
افزایش . هاي غیرعلمی خواهد بودز طریق مشغولیتا) مسکن

وسوي عالئق و موضوعات  تواند سمتچنین خصلتی می
شان تغییر شان به سمت منافع مالیپژوهشی آنها را از تخصص

که پایگاه اجتماعی نخبگان در مقابل، هنگامی. جهت دهد
برخوردار از مزایاي الزم باشد شرایط مساعدتري براي فعالیت 

  .و پژوهشی شکل خواهد گرفت علمی
  توزیع جغرافیایی ناهمگون علم و  گراییمرکز 7-6

هاي برابر ناشی از ها، عدم فرصتبر طبق برخی از پژوهش
تر میان پایتخت شکاف بین شهر و روستا و به شکلی ملموس

تواند به طور غیرمستقیم در وقوع پدیده و سایر شهرها می
فقدان ساختارهاي ]. 8[د مهاجرت نخبگان تأثیرگذار باش

هایی هاي برابر در زمینهاجتماعی الزم براي ایجاد فرصت
همچون آموزش، اقتصاد و رفاه و خدمات، مهاجرت را به 

در نتیجه، ترکیبی از . یافته تبدیل خواهد کرداي سازمانپدیده
عوامل انگیزشی، محیطی، اقتصادي و علمی شکل خواهند 

شهرها و مهاجرت به کالن گرفت که فرد را ناگزیر به
به ویژه شهرهاي داراي مراکز و بنیادهاي (هاي داخلی  متروپل

در برخی موارد، چنین . کندمی) علمی و پژوهشی معتبر
گیري احساس محرومیت نسبی در هایی باعث شکلمهاجرت

                                                 
1-IPR(Intellectual Property Rights) 
2-Patent 
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اي براي مهاجرت به خارج تواند در ادامه زمینهافراد شده و می
گیري یا در مقابل، حمایت از شکل. کند از کشور را نیز فراهم

هاي دانشگاهی مبتنی بر اقلیم و نیازهاي بومی تقویت رشته
هاي جلوگیري از مسأله حل شهرها و روستاها، یکی از راه

روز نبودن منابع همچنین، محدود بودن یا به. مرکزگرایی است
اي براي مهاجرت در تواند به زمینههاي علمی هم میو پایگاه

  .میان پژوهشگران و متخصصان مبدل شود
  مسائل مربوط به مشارکت فراقشري در تولید علم  7-7

. همه اقشار و طبقات جامعه در روند توسعه ملی نقش دارند
هاي ارتقاء مشارکت اقشاري همچون جوانان، زنان و گروه

هاي علمی و پژوهشی، باعث انسجام قومی در عرصه
براي رقم زدن سرنوشتی مشترك اجتماعی آنها با یکدیگر 

هاي علمی، فارغ قدرت اجتماعی کنشگران در محیط. شودمی
از خاستگاه اجتماعی و اقتصادي آنها و با عنایت به توان 

که درون برخی از هنگامی. شودشان ارزیابی میعلمی و فنی
اجتماعات علمی قواعدي آشکار یا ضمنی در جهت تقدم 

ها وجود اي خاص از مزایا و پاداشهمندي بیشتر عدبراي بهره
هاي غیرسازنده و غیرعلمی داشته باشد فضایی مبتنی بر رقابت

این موضوع براي جامعه ایران که داراي . حاکم خواهد شد
هاي محلی است حائز اهمیت بوده و تنوع اقوام و فرهنگ

پس . تواند بخشی از دلیل مهاجرت نخبگان را تفسیر نماید می
ها و امتیازات طبقاتی یا اسالمی، بسیاري از تبعیضاز انقالب 

قشري موجود در نهاد علم و نظام آموزشی کاسته شد اما 
همچنان نیاز است تا بر مشارکت همگانی در توسعه علم و 

ها و مراکز البته حضور زنان در دانشگاه. پژوهش اهتمام شود
  .]50[علمی و پژوهشی یکی از دستاوردها بوده است 

  ها و مشاغل مرتبطشباع یا تورم در برخی رشتها 7-8
کشور ) عوامل بیرونی(هاي کالن اجتماعی برخی از اولویت

هاي باعث شده تا حمایت، هدایت و توسعه برخی از رشته
بیش از ) هاي ریاضی و علوم تجربیبه ویژه رشته(دانشگاهی 

پیش مورد توجه قرار گیرد اما به طور همزمان بسترها و 
این مسأله سبب . هاي الزم براي آنها فعال نشده استظرفیت

شود تا جمع کثیري از داوطلبان جوان، مترصد حضور در می
هاي دانشگاهی مزبور شوند اما با توجه به کثرت رشته

سایر . شوند ها وارد میمتقاضیان، فقط برخی از آنها به دانشگاه
م سوق هاي درجه دوهاي یا به رشتهافراد، یا به دانشگاه

) و مالی(یابند و تعدادي نیز که داراي توانایی علمی  می
همچنین . بیشتري هستند تمایل به مهاجرت پیدا خواهند کرد

ها باعث بر هم خوردن تعادل توسعه نامتوازن برخی از رشته
  .میان ساختار اشتغال و نظام آموزشی شده است

  ضعف در شبکه ارتباطی و دیپلماسی علم و فناوري 7-9
ها و باز شدن معارف  از بین رفتن فاصلهاز نظر شهید مطهري، 

ها را براى شرق و غرب بهروى یکدیگر بهترین فرصت
ها مطالعه و نتایج قرناز  وجود آورده تابه پژوهشگران
 کردهاستفاده  انددست آمدهه هاى مختلف بکه از راه پژوهش
 بگشاینداى  هاى تازهراه ،کار بردن نیروى ابداع و ابتکار و با به

المللی  هاي آموزشی و پژوهشی ملی و بینتقویت شبکه. ]51[
هاي تقویت ارتباط میان پژوهشگران و متخصصان یکی از راه

هاي مجازي علمی با خصلتی شبکه. با یکدیگر است
فرامکانی، ضرورت به حضور فیزیکی پژوهشگران و 

هاي مجازي، دانشگاه. ]52[متخصصان را از میان برده است 
هایی از جراحی از راه دور یا کنفرانس از راه دور، نمونه

هاي ارتباطی و اطالعاتی جدید در بکارگیري امکانات فناوري
گیري از استعدادهاي پژوهشگران یا متخصصان راستاي بهره

باور به چنین . داخلی فارغ از جغرافیاي سکونت آنهاست
و استفاده » خبگانچرخش ن«امکانی، گویاي پذیرش رویکرد 

البته . کرده نیز خواهد بود هاي نخبگان مهاجرتاز توانایی
ضرورت توجه به دیپلماسی علم و فناوري براي فراهم کردن 

 . بسترهاي مقتضی هم حائز اهمیت است

  هامسائل مربوط به تحول محتواي علوم و رشته 7-10
شناسی علم، در نظام بر اساس رویکرد شناختی در جامعه

ها لمی جامعه ایران، تحول و ارتقاء برخی از علوم و رشتهع
سو و منطبق با چندان هم) به ویژه علوم انسانی اجتماعی(

بینش . تغییرات و تحوالت نظام اجتماعی حرکت نکرده است
تعاملی دیالکتیکی مندرج در رویکرد مذکور بر این منطق 

اپذیر هاي اجتماعی، متصلب و تغییرناستوار است که پدیده
نیستند بلکه حاصل ترکیبی از ذهنیت، معنا و غایت بوده و 

آنها بر یکدیگر تأثیر . همواره در حال تغییر و شدن هستند
به . ]53[کنند گذاشته و یکدیگر را محدود و مشروط می

پذیري در طول زمان، شناختی، پویایی و انعطافلحاظ معرفت
هاي علمی مآالً تهریزي رشکند تا توسعه و برنامهاقتضاء می

متناظر با تحوالت زمان، اقتضائات معرفتی جدید و نیازهاي 



  1394تابستان ، 2م، شماره هفتفصلنامه سیاست علم و فناوري، سال  ،منش محمد توکل، ایمان عرفان

95 

سازي، کاربردي به تأخیر افتادن بومی. روز جامعه حرکت کند
تواند یا تخصصی نبودن برخی علوم در داخل کشور، می

  .اي براي مهاجرت به خارج از کشور را فراهم نمایدانگیزه
  
  گیري نتیجه -8

ها و توسعه در هر کشوري عالوه بر اینکه به برنامهپیشرفت و 
اندازهاي رشد و توسعه نیاز دارد به پرورش، تقویت، چشم

بکارگیري و نگهداشت نیروي متخصص و متبحر براي 
شناسی علم، جامعه. ریزي، اجرا و پایش نیازمند است برنامه

 این قابلیت را دارد تا عالوه بر فهم جامع ابعاد مختلف مسأله
گیري از مهاجرت نخبگان، راهکارهایی را به منظور بهره

ضرورت پیشگیري از مهاجرت . متخصصان ارائه نماید
هاي نخبگان به دلیل کاستن از تبعات ناشی از خروج سرمایه

هاي علمی یا امتیازات مهارتی  ابداعات نظري و ساخته(فکري 
اختراعات و فناوري یا اموال نقدي و (، مادي )و تجربی
میزان رشد علم، تعداد دانشمندان و (و منزلتی ) دارایی
هاي به طور مضاعف در کانون تحلیل) هاي علمیپیشرفت
شناسی مسائل نهاد علم و نظام اجتماعی ایران قرار جامعه
در این راستا، مقاله حاضر تالش کرد تا مسأله مهاجرت . دارد

فیقی نخبگان ایرانی را با استفاده از بینش و رهیافت تل
در مجموع، . شناسی علم، واکاوي و تحلیل نماید جامعه
هاي نظري و اکتشافی این مقاله ها و ارزیابیترین یافته مهم

  :عبارتند از
هاي علمی ایران در دهه اخیر، همچنان علیرغم پیشرفت -1

آمارهاي مهاجرت نخبگان حاکی از رتبه نخست ایران در بین 
اساس تکنیک تحلیل مجدد البته بر . کشورهاي منطقه است

هاي آماري باید به چند مشکل موجود در آمارهاي داده
جامع نبودن، همراه بودن با : مهاجرت نخبگان توجه کرد

ورزي، فقدان مرجع اغراق، کتمان کردن آمار، احتمال غرض
روز نبودن، داشتن المللی براي ثبت دقیق، به ملی یا بین

مانند مسأله (سیاسی  هاي اقتصادي ومالحظات یا مصلحت
هاي متعدد مهاجرت و ، در بر نگرفتن انواع و سنخ)پناهندگی

توان هرگونه همچنین نمی. دسترسی ناقص به مهاجران
هاي خارج از کشور مهاجرت افراد براي تحصیل در دانشگاه

را مهاجرت نخبگان تلقی کرد زیرا اوالً؛ همه آن مهاجران نخبه 
) یا بعضاً نامعتبر(معتبر  هاي نیمهاهنیستند و چه بسا در دانشگ

هاي متوسط و ضعیف نام کرده باشند یا با معدل ثبت
التحصیل شوند و ثانیاً؛ ترك کشور به قصد تحصیل عمدتاً  فارغ

هاي اجتماعی، اقتصادي یا سیاسی پدیده همراه با برساخت
این موضوع نیز بر دشواري . شودپیوند داده می» فرار مغزها«

مواجهه پژوهشگران با مسأله مهاجرت نخبگان چگونگی 
مقاله تالش کرد تا بر اساس بینش اکتشافی  لذا. افزاید می

شناسی علم، توجه نظري خود را به سمت مندرج در جامعه
  .شناسی مهاجرت نخبگان ایرانی متمرکز نمایدسنخ

هاي متعددي از مهاجرت براي متخصصان، سنخ -2
: رانی قابل شناسایی استپژوهشگران یا دانشجویان ای

حضوري یا غیرحضوري، موقت یا دائمی، ناقص یا کامل، 
گذارانه، آشکار یا پنهان، مشتاقانه گذارانه یا غیرسرمایهسرمایه

شدگی، شتابان یا تدریجی، یا ناگزیرانه، خوداقدامی یا دعوت
هایی چنین سنخ. واسطه فردي یا گروهی، باواسطه یا بی

اي از مهاجرت اندن بخش قابل مالحظهدهنده مخفی م نشان
  .نخبگان از دید آمارهاست

رویکردهاي (شناسی علم بر اساس رهیافت تلفیقی جامعه -3
، مسائل اجتماعی مرتبط با نهاد )گرا و شناختیگرا، بروندرون

علم به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر مهاجرت نخبگان اثر 
عوامل درونی  مسأله مهاجرت نخبگان، هم از. گذارد می

اجتماع علمی مانند سازمان درونی، یکپارچگی اجتماعی، 
هاي پژوهشی و هم از توافق جمعی و مناسبات درونی گروه

عوامل بیرونی و تأثیرات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی متأثر 
را باید در ارتباط ) فکري و مهارتی(مهاجرت نخبگان . شودمی

. ین مؤلفه تحلیل کرداي از چندبا مجموعه به هم وابسته
ی را می سازند که در پی آن، مجموعه این اجزاء متعامالً کلّ

ترین برخی از مهم. گیردپدیده مهاجرت نخبگان شکل می
ضعف در : مسائلی که در این مقاله برجسته شدند عبارتند از

انسجام و اعتماد اجتماعی، مسائل موجود بر سر راه 
و قدرت علم و دانشمند،  توجهی به منزلت نگري، کم آینده

بنیان، مسائل حرکت به سمت صنعت و قوانین دانشکندي 
حقوق مالکیت فکري و تأمینات مادي، توزیع جغرافیایی 
ناهمگون و مرکزگرایی در علم و پژوهش، مسائل مربوط به 
مشارکت فراقشري در تولید علم و پژوهشگري، اشباع یا تورم 

ضعف در شبکه ارتباطی و  ها و مشاغل مرتبط،در برخی رشته
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