
 

 

 

 

 1نقش آموزش عالی فرامرزی در پویایی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص

 نعمت اله عزیزی2
 پرستو علیخانی3

  شیرکوه محمدی4

 33/34/3333تاریخ دریافت:

 22/32/3334تاریخ پذیرش:

 چکیده

دریافت و فهم تجارب اساتید از تحصیل در کشورهای خارجی است؛ اینکه چه هدف پژوهش حاضر، 

نمود. تا بر این اساس، عوامل دافعه در کشور مبدأ نیز ها را به ماندن، ترغیب میهایی آنها و ظرفیتپتانسیل

ی بر منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی مبتنشود، شناسایی گردد. بهها میکه موجب مهاجرت آن

استاد دانشگاه، بر اساس  7مطالعه پدیدارشناسانه با اساتید دانشگاه کردستان استفاده شد که از این جامعه، 

ها نیز از آوری دادهمنظور جمعگیری هدفمند )دارای تحصیالت خارجه( انتخاب شدند. بهروش نمونه

تم  4ری باز استفاده شد که درمجموع ها از روش تحلیل تم مبتنی بر کدگذامصاحبه عمیق و برای تحلیل آن

ها نشان داد آنچه موجبات مهاجرت را تر بود استخراج شد. یافتهمقوله فرعی 33یا طبقه کلی که دربردارنده 

های سیاسی، استانداردهای اقتصادی، و جوّ سازمانی است. با آورد: نبود بسترهای تحقیقاتی، تنشفراهم می

تعهدات اخالقی به خانواده و ) دگان در پژوهش، تعهدات و تعلقات اجتماعیکنناستناد بر تجارب مشارکت

نژادپرستی  بعضاً تنوع نژادی و) های فرهنگی و جمعیتی کشور میزبانپرستی(، مشخصهدوستان، حس میهن

                                                                                                                                        
ارتباط با علل موثر بر عدم مراجعت دانش  در کشور از خارج کردهاساتید تحصیل دیدگاه بررسی نتیجه پژوهش مقاله این. 3

 . است 3332آموختگان به کشور )نقش آموزش عالی فرامرزی در مهاجرت متخصصان به خارج از کشور (در سال 

 دانشگاه کردستان،  نویسنده مسئول. ستاد گروه علوم تربیتیا .2 

 .بهشتى شهید دانشگاه عالى آموزش در رسانیاطالع فناورى دکتراى دانشجوى .3 

 .دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تهران. 4 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 27

http://ihej.ir/article-1-377-fa.html


                                            3333 پاییز  چهارمشماره  سال ششم  / فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران 22

رضایت درونی( عواملی بودند که تصمیم به ) ها(؛ و عالیق فردیی طوالنی مهاجرپذیری آندلیل سابقه به

نمود. بنابراین، فراهم کردن بستر مناسب برای تحکیم پیوندهای علمی و ها ایجاد میگشت را در آنباز

دانشگاهی و از انزوا خارج کردن مؤسسات دانشگاهی کشور، تسهیل روند مهاجرت ایرانیان متخصص مقیم 

تواند در صان میاستادان و متخص به داخل کشور و تحلیل عمیق و مستمر نیازها و نظرات خارج از کشور

 راستای کند کردن مهاجرت و معکوس کردن روند آن بسیار کارگشا باشد.

 واژگان کلیدی:

 های انتقالی، فرار مغزها.آموزش، جریان آموزش عالی فرامرزی، کیفیت 
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 مقدمه و بیان مسئله

مناسب برای بهبود مستمر  هایاستراتژیو اتخاذ  "کیفیت"مقوله بنیاندانشدر شرایط اقتصادی 

، برنامه ریزان و مدیران گذارانسیاستهم برای  عالی آموزش مهم در مسائل یکی از آن به

بسیاری . این در حالی است که در آموزش عالی و هم برای ذینفعان کلیدی آن مبدل شده است

ی اداری، مالی بسترها و شرایط مناسب پشتیبانخال توسعه  ویژه در کشورهای دربهاز کشورها 

در  توسعهدرحالی کشورهای نناتوا روازاینو علمی برای ارتقای این مقوله مهیا نشده است. 

محدودیت  و از طرفی باکیفیتپاسخ به رشد تقاضای روزافزون برای برخورداری از آموزشی 

این دانشجویان  المللیبینظرفیت مراکز دانشگاهی معتبر از سوی دیگر، سبب تحرک و پویایی 

شده است. این امر ضرورت بررسی و  باکیفیتکشورها برای برخورداری از خدمات آموزشی 

 زمینه یک عنوانبهو سازوکارهای آموزشی و پژوهشی آن را نه صرفاً  عالی تحلیل نظام آموزش

 پویایی شرایطی، چنین تحت .کرده است دوچندان المللیبینیک موضوع  منزلهبهبلکه  ملی

تر ساختن پایدار برای محرک ضروری یک مثابهبه ،بامهارتافراد مجرب و  المللیبین

 هایجریاناین  شدنمطرح با .گرددمحسوب می فرهنگی و اقتصادی شدنجهانی رایندهایف

 رفتن" از، توسعهدرحال کشورهای آیا که آیدمی وجود به سؤال این دانشجویی، المللیبین

 هایجریانتفسیر  هرچندزیان؟  یا برندمی سود "مرزها  از بیرون به خود درخشان استعدادهای

است.  کنندهگمراه، بسیار «فرار مغزها»تحت عنوان  ایبر اساس مسئله صرفاً، المللیبینانتقالی 

و تعمدی  ریزیطرحیافته و های انحصاری کشورهای توسعهتوان سیاست، نمیدر این میان

نادیده گرفت. با این وصف،  متخصصان دیگر کشورها مهاجرت هایطرحهدفمند آنان را از 

کشور از کرده خارج از تحصیلدریافت و فهم تجارب اساتید تحلیل هدف پژوهش حاضر، 

یک محرک اصلی در تحرک، جابجایی و  مثابهبهمرزی -نقش و کارکرد آموزش عالی فرا

را به ماندن در  هاآن هاییظرفیتو  هاپتانسیلمهاجرت متخصصان کشور است؛ اینکه چه 

عوامل های آنان بتوان شاید با تأمل در آرا و دیدگاه. نمایدمیکشورهای محل تحصیل، ترغیب 

 د.نموشود، شناسایی می هاآننیز که موجب مهاجرت  مبدأدافعه در کشور 

و نوآوری است که جایگاه  1 "پیشرفت  "آموزش عالی در پیوند نزدیک با مفهوم  تردیدبی
 هادانشگاهروزافزونی در حال بهتر شدن است. به این معنا که  صورتبهآن در جامعه  اجتماعی

                                                                                                                                        
3 progress 
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تقاضاهای خاصی از آموزش  هرکدامدر تعامل نزدیک با انبوهی از جوامع بیرونی هستند که 

اقتصادی از آموزش عالی انتظار دارد افراد را به دانش و  یجامعهعالی دارند. برای مثال، 
توسعه اقتصادی، مجهز کند. تسهیل فرایند ( جهت محوردانش)اقتصاد مدرن  موردنیازمهارت 

از انتظارات روزافزونی  مجموعه فشارتحتآموزش عالی خود را این امر سبب شده است تا 

و  نهادهابار مسئولیت دیگر  هادانشگاهکه  رسدمیبه نظر درواقع بیند. فرسا بطاقتمتضاد و 

جامعه »و  «شدنجهانی»هرچند  . بر این اساس1کشندمیه دوش بدر این حوزه را  مؤسسات

باشند؛ اما میتغییرات اخیر در ماهیت جوامع صنعتی اساساً ناظر به مفاهیمی هستند که  «دانش

به  آموزش عالی در این میانهای علمی و آکادمیک این مفاهیم سبب شده تا توجه به جنبه

شاید به همین دلیل است . 2اندازها( مبدل گرددها )چشمدورنمامحل تالقی تمام این تغییرات و 
-به نظر می کنندهبسیار تعییننقش آموزش عالی در توسعه نظام اجتماعی جهانی اطالعات، که 

توان انتظار داشت که آموزش عالی بتواند نسبت به تحوالت روز جامعه از می روازاین رسد.

نیازها و انتظارات فرهنگی جامعه، دنیای کار، دیگر واکنش سیاسی نشان داده و در برابر  خود

از  سطوح نظام آموزشی، دانشجویان و معلمان به شکل مناسب و قابل قبولی پاسخگو باشد.

توان نقش آموزش عالی را در تعمیم و گسترش دانش در جوامع نمیروی است که  همین

 (.ESF,2008نادیده گرفت ) توسعهدرحالصنعتی شده و کشورهای 
 مفهومی همانند تمرکز داشت، پیدایش دانشگاهی سازی درونی بر که پروتستان جنبش از پس

ایجاد و  ،بیستم قرن میانه در منزله پیامد اقدامات استعمارگرانه دول قدرتمندبه «سوم جهان»

 المللیبین یحوزه و مسیر با این وصف در حال حاضر. کرد تسریع را ملی هایدانشگاه گسترش
امکان  محور،دانش اطالعات و اقتصاد در این میان، فناوری .است احیاشده دوباره ،(علمی) دانشگاه
 کرده مراکز دانشگاهی بیشتر و علمیاعضای هیئت دانشجویان، برای و جابجایی مکانی را تحرک

 ه است.ها بسیار مؤثر بوددانشگاه شدن المللیاقتصادی در توسعه ابعاد بین نظام تردیدبی. است
سرعت  نبوده و شفاف و روشن هاالمللی شدن دانشگاهمقوله بین نمود و نما که رو هرچندازاین

                                                                                                                                        
3 over-burdened university 

، مفهوم شدن به لحاظ جغرافیایی، قدرت و اختیارانداز(: جهانیچشمدورنماست ) 4دارای  Beerkens ازنظر شدنجهانی  2

 .(ESF,2008سازمانی و معنای فرهنگی )
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 رشد کشورها؛ 1ملی امنیت و سیاسی هاینظیر واقعیت متغیری نیز متأثر از عوامل آن پیشرفت

 ویزا و تحصیل هایهزینه افزایش و دولتی هایسیاست خصوصی؛ بخش در عالی آموزش
 استفاده رشد غیراروپایی؛ دانشجویان بر مالیات و هاهزینه تحمیل و اروپایی هایسیاست ؛(روادید)

 یادگیری درسی؛ یبرنامه شدن المللیبین آموزشی؛ و تحقیقاتی تبادل منظوربه انگلیسی زبان از

کانونی  عنوان یکی از موضوعاتباشد، این مقوله بهکیفی می اطمینان و کنترل مشکالت الکترونیکی؛
 (.Altbach & Knight,2007) ماند خواهد باقی عالی آموزش در

ای کنندهخیره طوربه هادانشگاه المللییندر بعد ب فعالیت گذشته، یدهه دو طول در ،وجودبااین

 برای رقابت حال در( یافتهتوسعه کشورهای ویژهبه) کشورها از بسیاری است؛ یافتهگسترش

 جهان در گسترده حضور و آموزشی هایبرنامه و مؤسسات میزبانی خارجی، دانشجویان جذب

 از دیگر یکی تقاضا جذب و دسترسی تأمینبر این اساس،  (.OECD,2008) هستند

 آموزش هایدوره در بیشتری افراد، گذشته به نسبت چون است؛ شدن المللیبین هایزمینه

 هاتوانایی و عالیق از متمایزی یحوزه تطبیق و کردن همساز به این و، شوندمی پذیرفته عالی

 جهانتر علمی در های گستردهآنان به حوزه دسترسی تمایل افراد به نسبت لذا، دارد؛ نیاز

 Altbach) گرددبرمی انبوه عالی آموزشتا حد زیادی به گسترش  امر این. است یافتهافزایش

& Knight,2007؛Maclean & Pavlova, 2011.) 

 جهان سراسر در مرزی -فرا عالی آموزش سریع یتوسعه شاهد ، مایکم و بیست قرنطبعاً در 

 با و شدهتبدیل شدنجهانی اصلی فرایند هاییکی از بخش به عالی آموزشدر آن  که یمسته

 ناتوانی دلیل بهای چنین پدیده. استگریبان بهدست مرزی -فرا تقاضای و عرضهپدیده 

در حال تشدید  دانشجویان جهانی تقاضای افزایش کردن برآورده در توسعهدرحال کشورهای

 با کشور، خارج تحصیالت یواسطهبه دانشجویان فرهنگی تجارب سازیالبته غنی. است

 کار، بازار سیاسی، فرهنگی، مشارکت از ترکیبی به دستیابی منظوربه هاآن از هادولت پشتیبانی

 را خارجی دانشجویان آموزش، کنندگانازآنجاکه عرضههرحال به. شودمی تسهیل تجارت، و

 موردبحث ملیی ٔ  صرفاً درزمینه تواننمی دیگر را عالی آموزشبینند، می درآمد منبع عنوانبه

ادامه  و مطالعه برایتمایل دارند که  دانشجویان جهان، سراسر ، اینکه دردرنتیجه. قرارداد

                                                                                                                                        
 اعطای و امنیتی هایمحدودیت کشورها، دیگر و آمریکا در. گذاردمی تأثیر المللیبین عالی آموزش بر تروریسم، یمسئله .3 

 نیز المللیبین و مرزیبرون دانشجویان جریان بر تروریسم از ترس ،. درنتیجهاست بررسیقابل که است موضوعاتی ویزا

 .است تأثیرگذار
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 ناپذیراجتنابکنند، به یک واقعیت هاجرت به خارج از کشور محل سکونت خود متحصیل 

 (.Okoli,2013) مبدل شده است

 ابزاری و ملی اقتصادی محرکه و رشد موتور عالی آموزش ازآنجاکه گفت، توانمی طورکلیبه

در  المللیبین رقابت افزایش پیشرفته برای است؛ درکشورهای جمعی هایآرمان تحقق برای

 سرمایه و نوآوری دانش، تولید و روزافزون این نظام در به نقش مهم ،محوردانش اقتصاد

بر  بلکه دسترسی برابر به آموزش عالی، بر تنهانه که طوری شودمیتوجه  موردنیاز انسانی

 (.Odhiambo,2011) شودبسیار تأکید می خدمات آن نیز بهبود کیفیت

 که استمبدل شده  کلیدی موضوعمشارکت مردم به یک  ،شدنجهانی عصر از طرف دیگر در

 تحت. سازند فراهم را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، یتوسعه موجبات تا سازدمی قادر را آنان

 اصلی و محرک منزلهبهنیروی انسانی ماهر و متخصص  المللیبین پویایی شرایطی، چنین

 . لذاگرددمیمحسوب  فرهنگی و اقتصادی شدنجهانی فرایندهای نگهداری برای ضروری

 باید قادر باشند متخصصان ببرند، سود دانش اقتصاد از توسعهدرحال کشورهای اینکه برای

 (.Rizvi,2005) ، جذب نمایندکنندمی زندگی کجا اینکه از نظرصرف خود راموردنیاز 
 هایمشارکت بیشتر چه هر یتوسعه نیازمند جهانی، یکپارچه محوردانش بر همین اساس اقتصاد 

 مشاغل اکثر در را باال سطح هایمهارت برای تقاضا که است ماهر کار نیروی میان در پویایی و انتقالی

 به میل فرامرزی عالی آموزش درواقع،(. Odhiambo,2011 ؛Rizvi,2005) است کرده ایجاد

 دارد را( دانشجویان) ماهر کارگران مهاجرت طریق از کشورها بین تفاهم متقابل ترویج

(Okoli,2013.) ی فرارمرزی، افزایش پدیده -های آموزش عالی فرااما در این میان، یکی از نگرانی 

 ,Odhiambo ;ها در میان کشورهاست )توسعه و افزایش گردش مهارتمغزها از کشورهای درحال

2011; Okoli, 2013 Dawood, 2008; OECD, 2008; Rizvi, 2005 ،به تعبیر یونسکو .)

سویه آن ی علمی بین کشورهاست که با خصیصه یکل غیر هنجاری مبادلهفرار نیروهای متخصص شک

منزله یکی از (. طبعاً تداوم این مسئله به3333طایفی،) یافته استبه اکثراً به سود کشورهای توسعه

 که گردد. هرچندمحسوب می توسعهدرحال کشورهای از بسیاری در عوامل تشدید رکود و افت

 گرفتن شدت حال در نیز یکم و بیست یسده در و نیست تازه ایپدیده اهیدانشگ و علمی جابجایی

 از بعضی توسط ملی سطح در انحصاری هایسیاست از بعضی وجود یواسطهبه روندی چنین اما بوده،

 کشورهای سایر و آمریکا به مغزها فرا یپدیده توصیف درنتیجه، .است محدودشده جهان، کشورهای

 (.Gavazi, Ghahremani, Alikhani,2011)تصور گردد  که است آن از ترپیچیده بسیار غربی
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 پویایی و تحصیل، 2مغزها گردش ،3مانند خون روی مغزها هاییواژه با «مغزها فرار» اصطالح

 کشورهای از، ارشد )سطح باال( و تحرک کارشناسان جنبش به که شودمی تعبیر نیز ،3مغزها

 تجربه، دانش، دادن دست از عنوانبه مغزها فرار. دارد اشاره صنعتی کشورهای به توسعهدرحال

 دیگر به جغرافیایی موقعیت هرگونه یا کشور منطقه، یک از انسانی تخصص و مهارت

 کشورهای از معموالً حالت این. (Odhiambo,2011) شودمی تعریف نیز ،هاموقعیت

 طوربه کنندهنگران عمیقاً پدیده این هرحالبه. دهدمی رخ یافتهتوسعه به توسعهدرحال

 یک عنوانبه بلکه ،هاملت میان آموزشی روابط در تنهانهبوده و  موردبحث ایگسترده

 است. بررسی و کنکاش مورد نیز سوم، جهان کشورهای مورد در توسعه ناهنجاری

، موج مهاجرت نخبگان ایرانی نیز به کشورهای اروپایی، آمریکا و المللیبینمطابق آمارهای 

 (. همچنین،3332ذاکر صالحی، ) است، هنوز مهار نشده فارسخلیج یحاشیهکشورهای  اخیراً

نیروهای ماهر و  دادن دست از حال در آفریقا قاره کشورهای چون مناطقی دهدمی نشان آمارها

شدت به به اجتماعی و اقتصادی، علمی ،فناورانه هایپیشرفت برای کهمتخصص خود هستند 

 نرخ بودن پایین و انسانی هایسرمایه خروج افزایش برای هشدار نوعی این. است نیاز هاآن

 در آفریقا اقتصادی کمیسیون کهطوریبه است. عالی آموزش در گذاریسرمایه بازگشت

 چنین ینتیجه. کندمی توصیف " مغز از خالی آفریقای " را آینده سال 22 متحد، ملل سازمان

 شکاف کردن پر برای خارجی تخصص به آفریقایی مؤسسات یفزاینده وابستگی وضعیتی،

 خود نگرانی نیز جهانی بانک(. Tebeje,2007) مغزهاست فرار توسط ایجادشده انسانی منابع

، توسعهدرحال کشورهای از 4اطالعاتی )دانشکاران( کارگران مهاجرت نرخ سریع افزایش از را

-این نهاد بین. ندارند را هایشاندانشگاه تقویت و نگهداری برای الزم شرایط که کندمی بیان

 تأخیر به را هاکشور آن اقتصادی رشد ناچاربه ای،پدیده چنینبروز  که کندمی المللی پیشنهاد

 صورتبه را مهاجرت این منفی اثر نیز،( UNDP) متحد ملل سازمان عمران یبرنامه. اندازدمی

 و وضعیت، این از جلوگیری برای را توجهیقابل هایسیاست و است کرده گزارش مستند

                                                                                                                                        
1 hemorrhage brain 
2 brain circulation 
3 brain mobility or brain gain 
4 Knowledge workers 
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 ،توسعهدرحال کشورهای برای فقطنه نگرانی این. است نموده اتخاذ ها،گرایش این شدن بدتر

 .هست نیز ماهر بسیار کارگران زیان به بلکه

 جنبش اگرچه کندمیو استدالل  نگردمیدیگر به این مسئله  ایزاویهاز  (7002) 1البته تبیج

 ییکپارچهدانش  اقتصاد است، اما در شدنجهانی ناپذیراجتناب مردم، از پیامدهای انتقالی

. برندمی سود کارگران جهانی گردش از دو هر ،یافتهتوسعه و توسعهدرحال کشورهای جهانی،

 موقتی مهاجرت کهوقتی. نیز مفید است توسعهدرحال کشورهای برای حقیقت در مغزها فرار

 اینکه ولو. دهدمی افزایش اقتصادی منابع در را برابری و وریبهره متوسط مغزها است، فرار

. است اقتصاد در انسانی یسرمایه از گذشته میانگین سطوح از مثبت تابعی ،وریبهره متوسط

 افزایش را اقتصاد یک وریبهره همواره متوسط موقتی، مهاجرت که کنندمی ادعا اقتصاددانان

 متوسط که کنندمیرا معرفی  2بهینه  و مطلوب مغزهای فرار دیگر، اقتصادی هایمدل. دهدمی

 کسب از پس کارگران اگر ویژهبه. دهدمی افزایش را توسعهدرحال کشورهای وریبهره

 همچنین (.Rizvi,2005کشورشان برگردند )به  پیشرفته، اقتصادهای در مهارت و تخصص

 و کشورشان به را خود درآمدهای از بخشی ماهر مهاجران وقتی داده است نشان تحقیقات

 را ملی درآمد که دارند فزایندگی هم به اثرات ارسالی، وجوه ،گردانندبرمی خود خاستگاه

با لحاظ کردن این جوانب،  ، بنابراین(Rizvi,2005؛ Dawood,2008) دهدمی افزایش

 عنوان تحت فردمنحصربه یمسئله یک برحسب را انتقالی جریانات تمام اگر است کنندهگمراه

 کنیم. تفسیر "مغزها فرار" عمومی

 ینتیجه دو تواندمی کنندمی پرداخت شهریه که خارجی دانشجویان پذیرش دیگر سویی از

 هایدانشگاه برای افزوده پول و سرمایه با همراه ایآینده ابتدا: باشد داشته دربر مشخص

 و فرهنگی اجتماعی، هایسرمایه هاآن که دارد وجود امکان این دوم. دارد هاآن یپذیرنده

 با شدهپذیرفته دانشجویان ،هااین بر عالوه. برگردانند کشورهایشان به را مختلفی فکری

 هایدانش به تهاجم حتی و زدن ضربه امکان که آورندمی را هاییدانش و هاایده خودشان

 (.Gavazi et al., 2011) باشد داشته همراه به را هاآن یپذیرنده هایموسسه در غربی مسلط

                                                                                                                                        
3 Tebeje 
2 optimal brain drain 
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. کنندمییاد  3مغزها مهاجرت عنوانبه فرار مغزها یپدیدهاز  هندی اقتصاددانانبا این تفاسیر 

مبین  ،4مغزها یمبادله و، مغزها فرار ،3مغزها صادرات ،2مغزها شدن جاری بیرون به هاآن ازنظر

 از نیروی کار ماهر حرکت ماهر است. مردم مهاجرت از را متفاوتی هایکیفیت ها وشیوه

 مبادالت تا دهدمی اجازه هاآن به مغزها صادرات عنوانبه شاید ،توسعهدرحال کشورهای

 شدن جاری بیرون به. کنند کسب را دارند نیاز آن به شاناقتصادی بقای برای که را خارجی

 کشورشان در صفر نهایی وریبهره با مازاد افراد بیکار یا مهاجرت به نیز (مغزها خروج) مغزها

 حد از کمتر استفاده) غیر بهینه کارگیریبهکه اغلب به دلیل عوامل متعددی مانند  کندمیاشاره 

 خود کشور در محدود هایکامیابی ناکافی، امکانات، منابع نادرست تخصیص(، مطلوب

 (.Rizvi,2005گردد )تشدید می ،(میزبان کشور در محدود اندازچشم)

جهانی را در ارتباط با فرار مغزها  داریسرمایههمچنین، بسیار حائز اهمیت است که ساختار 

ساختار  ینتیجه 5جهانی والرشتاین هاینظامتئوری  ازنظرفرار مغزها،  یایدهدور نداریم.  ازنظر

مختلف از  هایمدلکاربرد  یواسطهبهتا  کندمیجهانی است که شرایطی را ایجاد  داریسرمایه

و توزیع قدرت سیاسی، رشد اقتصادی برای برخی  دولتی آالتماشینکنترل نیروی کار، 

 المللیبینبرای دیگر کشورها، فراهم آید. این نظام، بر اساس تقسیم  نیافتگیتوسعهکشورها و 

 .کندمینیروی کار است که ارتباط مناطق مختلف را در طول هم تعیین 

را پیشنهاد  "خارجی "، و"پیرامون"، "نیمه پیرامون"، "هسته"رسته اقتصادی  والرشتاین چهار

ها، اهمیت نسبی هر منطقه را توان تمام مناطق جهان را در آن قرارداد. این رستهکند که میمی

داری کشورهای هسته، بیشترین منفعت را از اقتصاد سرمایه کند.نی توصیف میدر اقتصاد جها

ندارند و قادرند مازاد  المللترین واسطه را برای کنترل تجارت بینبرند و کوچکجهانی می

کشورهای پیرامون، توسط دیگر  سرمایه را از تجارت برای منفعت خودشان، استخراج کنند.

کنند. در این میان، هریک از مناطق مواد خام را به هسته صادر می شوند وها کنترل میدولت

ی کشورهای پیرامون و نیمه پیرامون( برای توسعه) هاای در کاستن یا به حاشیه راندن آنهسته

                                                                                                                                        
3 brain migration 

2 brain outflow 

3 brain export 

4 brain exchange 

2 Wallerstein 
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شان در نظام اقتصاد جهانی، در تالش هستند. چنین نظامی، مردم بامهارت و موقعیت نسبی

عالوه این امر، کنند. بهرامون را برای مهاجرت به هسته تشویق میی پیرامون و نیمه پیفرهیخته

دهد که فرار مغزها یک پیامد سازد. این امر نشان میتر میموقعیت هسته را در جهان قوی

نیافتگی و داری جهانی است که منجر به بازتولید توسعهبینی از سرمایهساختاری قابل پیش

نگارندگان مقاله با عنایت به تجارب  3(. در شکل Rizvi,2005شود )نابرابری جهانی می

پیرامون -مرزی از طرفی، نظریه مرکز-پیرامون دامنه و تبعات آموزش عالی فرا کشورها سایر

های خود از طرف دیگر در قالب یک مدل ( و همچنین تجارب و استنتاج2332ریزوی )

 اند.بندی نمودهمفهومی صورت

 
 پیرامون -ی مرکزی نظریهبامالحظه المللیبین هایجریان. 1 شکل

 هدف پژوهش

تحلیل، فهم و دریافت تجارب اساتید دانشگاه کردستان از تحصیل در  باهدفاین پژوهش 
، و شناسایی پیامدهای ناشی مبدأاستخراج عوامل دافعه در کشور  منظوربهکشورهای خارجی 

 سی زیر بود.آزمون پرسش اسا درصدداز آن انجام و 

 پژوهش سؤال
که پس  اندکدممیزبان( و عوامل دافعه ) خارجیجاذبه در کشورهای  هایظرفیت و هاپتانسیل 

 ؟نمایدمی ترغیب بازگشت یا ماندن آموختگان و متخصصان را بهاز اتمام تحصیالت، دانش
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 شناسیروش

 هاکنندهمشارکتاست که دانش را در دیدگاه  ایگونهبهزیربنای فلسفی مسئله پژوهش حاضر 

سازنده  شناسیمعرفت، این زیربنای فلسفی مبتنی بر درواقع. کندمی وجوجست)متخصصان( 

بنابراین  شوند.میمنجر  2تحقیقاتی هستند که به رویکرد کیفی کنندهمنعکساست که  3گرایی

که  دهدمیمضافاً اینکه شواهد نشان استفاده شد.  مذکور برای واکاوی مسئله حاضر از رویکرد
؛ 2332ول، کرساست ) 3جدید و نوظهور هایدادهتحقیق کیفی، رویکردی مناسب برای کشف 

، 2؛ ماکسول3333، 4مارشال و راسمن؛ 2333؛ دونوگ و پانچ، 2332؛ هاچ، 2333ول، کرس

بود که مستلزم بررسی و  ایگونهبهماهیت پژوهش حاضر  ازآنجاکهاز طرف دیگر، (. 3332

استفاده شد.  2، تجارب و نظرات اساتید دانشگاه بود، از روش پدیدارشناسیهادیدگاهتحلیل 

پژوهش کیفی است که به بررسی و تحلیل ژرف  هایروشروش پدیدارشناسی یکی از 
 ازدپردمیخاصی  هایپدیده، احساسات و تجارب گروه نمونه در رابطه با پدیده یا هادیدگاه
از اساتید  دسته آنجامعه پژوهش نیز شامل (. 2332هاچ، ؛ 2332؛ کرسول، 2333ول، )کرس

اند. بنابراین دانشگاه کردستان بود که دوره تحصیلی دکترای خود در خارج از کشور گذرانده

 گیرینمونه با استفاده از روش نظری و هاینمونهکنندگان از روش برای تعیین تعداد مشارکت
. خالصه نفر از اساتید مصاحبه به عمل آمد 7 با درنهایتبهره گرفته شد که  7ندهدفم

 آمده است. 3کنندگان در جدول های مشارکتهای جمعیت شناختی و دیدگاهویژگی

ای که گونههای پژوهش نیز از مصاحبه عمیق یا باز استفاده شد. بهمنظور گردآوری دادهبه

شد و بدون و باز در ارتباط با موضوع پژوهش مواجه میشونده با یک سؤال کلی مصاحبه
نمود. دلیل استفاده از این نوع مصاحبه آن بود که های خود را بیان میگونه محدودیتی دیدگاههیچ

ها را ها و تجارب آنبینیکنندگان، جهانهای مشارکتمحقق بتواند بدون محدود کردن دیدگاه

ذکر عنوان زیربنای فلسفی تحقیقات کیفی مطرح شد. شایانهتر ببررسی و واکاوی کند که پیش

                                                                                                                                        
3 Constructivist epistemology 

2 Qualitative approach 

3 Emerging data 

4 Marshall and Rossman 
5 Maxwell 
2 Phenomenology 

7 Purposeful sampling 
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صوت برای ثبت و ها، از ضبطکنندهها و با کسب اجازه از مشارکتاست که در جریان مصاحبه

 های متنی تبدیل شدند.نوشتهها استفاده شد و پس از پیاده شدن، به دستضبط داده

 آمدهدستبه هایمقولهو بازبینی  تحلیل( 3اقدامات زیر انجام شد: نیز  هاداده یابی اعتباربرای  

روش از  (2 (.2332ول، ؛ کرس3332)ماکسول، 3و اساتید گروه نمونه نظرانصاحبتوسط 

کنندگان در مشارکتهای محققان به تفسیرها و تحلیل ارائه برکننده که مبتنی بازخورد مشارکت
برای اصالح و ویرایش مواردی که توسط محققان ور طاست و همین حین انجام مصاحبه

و ها دریافت همکاران نیز برای یکپارچه کردن داده ات( نظر3اند، استفاده شد. شده بدفهم

 شدهارائه هاکنندهمشارکتمستقیمی نیز از  هایقولنقلعالوه بر آن،  قرار گرفت. مورداستفاده
 2با استفاده از روش تحلیل تم انمحقق درنهایت .ایدبیفز هایافتهبر اعتبار  تواندمیاست که 

پژوهش پرداخت. در این نوع تحلیل، ابتدا  هاییافته، به تحلیل و تفسیر 3مبتنی بر کدگذاری باز
شده و فرایند تلخیص و کاهش کدها تا  کدگذاری کننده گردآوری ومشارکتاطالعات از افراد 

دست پیدا کنیم که بتواند کدهای  تریگسترده هایطبقهو  هامقولهکه به  کندمیجایی ادامه پیدا 
مقوله استخراج شدند که  33این پژوهش،  (. در2332را شامل شود )کرسول،  ترجزئی

از فرایند کدگذاری نیز در  اینمونه طبقه )تم( قرار گرفتند. 4 یزیرمجموعه، در درنهایت

 .4های تحقیقات آموزشی استموزهشناسی آورده شده است که بر اساس آبخش روشپایان
 

 کنندگانمشارکت. اطالعات مربوط به 1جدول 

                                                                                                                                        
3 Member checking 

2 Thematic analysis 

3 Open coding 

4Creswell J. w. (2012). Educational research: planning, conducting and evaluatingquantitative 

and qualitative research. Pearson. Boston. P: 246. 

 شوندهخالصه دیدگاه مصاحبه دانشکده محل تحصیل ردیف

شونده مصاحبه

 3شماره 
 انگلستان

 -فنی

 مهندسی

برای هر فردی، مطلوب است که تماماً به ایران برگرده و 
داشته باشد. وآمد مدت همچنان رفتصورت کوتاهالبته به

های ولی استانداردهای علمی سطح پایین، و زیرساخت
 نماید.ضعیف، میل به بازگشت بلندمدت را تشدید می

شونده مصاحبه

 2شماره 
 کشاورزی آلمان

پذیری بیشتری میره؛ کرده انتظار مسئولیتاز افراد تحصیل
پذیری نسبت که کشور خودش که با امکانات آن مسئولیت

انگیزه هرحال، بر نگشتن و بیاند. بهباال رسیدهبه مدارج 
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شدن، میتونه دالیل شخصی خودش رو هم داشته باشه. 
من با کار کردن فرد در اونجا مخالفم نه با تحصیل و  درکل،

 کسب تجربه.

شونده مصاحبه

 3شماره 
 استرالیا

 -فنی

 مهندسی

نوعی گردشِ با تأمل بیشتر، که فرد پس از مدتی برگرده و 
فرار مغزها صورت نگیره، تا حدی طبیعیه. یعنی به بحث 

آشنایی با جوامع مختلف بر میگرده. اما  انتقال دانش، ثروت،
ی پایاپای اگر بخواهیم جهت انتقال این پدیده به معادله

سوق داده بشه اقدامات و تسهیالت الزمه. در صورت 
های کشور خودشون رو تعامل دانش و فرهنگ، افراد خوبی

ها به دنیای واقعی تبدیل کم ایده آلهتر درک میکنن و کمب
میشن و آگاهانه تصمیم میگیرن. تا اینکه مقیاس صفر و 

 یکرو تصور کنند.

شونده مصاحبه

 4شماره 
 کشاورزی روسیه

مند بشه و کرده، پس از مدتی عالقهطبیعیه که فرد تحصیل

مسائل براش تدریج خیلی از تعلقاتی در اون ایجاد بشه و به

قابل هضم بشه. به نظر می رسه که رمز موفقیت کشورهای 

کننده، اعتماد و پایبندی اونها به تسهیالت شون جذب

که خودمون در زیر اقیانوسی از دروغ زندگی هست درحالی

 کنیم.می

شونده مصاحبه

 2شماره 
 علوم پایه مالزی

ترین و شاید دلیل مشترک مهاجرت و برنگشتن، ساده

ث اقتصادیه. مشکالت ما، درون سیستمیه. در تجارت بح

مغزها، باید دو طرف چیزی برای صادر کردن داشته 

باشن. نه اینکه صادرکننده صرف بود. پس بایستی چیزی 

ارتباط سعی برای عرضه هم وجود داشته باشه و دراین

 کنن که خودشون رو به استانداردها برسونن.

 شوندهمصاحبه

 2 شماره
 آلمان

 -فنی

 مهندسی

چیز جایگاه متأسفانه در مجامع علمی و آکادمیک ایران، هیچ

و ارزش واقعی خودش رو نداره. مخصوصاً پژوهش و 

تحقیقات علمی. یعنی توضیح دقیقی از رفتار علمی و 

که استانداردهای عملکرد در این حوزه، ارائه نشده. درحالی

 میگرده. اعتبار به استاد دانشگاه به همین تحقیقاتش بر

گردند مجموعه از عوامل ساختاری و نگرشی سبب میعلوم  انگلستان شوندهمصاحبه
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کردگان و متخصصان خارج از کشور به که ابتدا تحصیل انسانی 7 شماره

ای دچار گردند و سپس در جستجوی انفعال گری حرفه

زمینه فعالیت علمی و تحقیقاتی در فراسوی مرزهای 

 موطن خود برآیند.کشور و مهاجرت از 
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 هاداده وتحلیلتجزیه

نبود بسترهای  نمایدمی فراهم را مهاجرت موجبات آنچه داد های این مطالعه نشانیافته

 تجارب بر استناد با .است سازمانی جوّو  اقتصادی، استانداردهای سیاسی، هایتنش تحقیقاتی،

 و خانواده به اخالقی تعهدات) اجتماعی تعلقات و تعهدات پژوهش، در کنندگانمشارکت

و  نژادی تنوع) میزبان کشور جمعیتی و فرهنگی هایمشخصه ،(پرستیمیهن حس دوستان،

( درونی رضایت) فردی عالیق و ؛(هاآن مهاجرپذیری طوالنی یسابقه دلیل به نژادپرستی بعضاً

 پیشنهاد چنین لذا. نمودمی ایجاد هاآن در را بازگشت به ، تصمیمایتااندازه که بودند عواملی

 محدود بسیار ایران در تحریم شرایط به توجه با دانشگاهی و علمی پیوندهای ازآنجاکه: دادند

 میزبانی و پایاپای روابط سمت به و کاسته ایسیاسی هایتنش چنین از که است بهتر است،

 انتقاالت و ویزا اخذ تسهیل با مهاجرت روند شود؛ حرکت المللیبین هایشرکت از ایران

 استعدادها حفظ منظورالزم است به و عکوس پیداکردهم روند متخصص، افراد و سرمایه قانونی

 .شناسی اهتمام گرددو مطالعات آسیب صورت مستمر نسبت به انجام نیازسنجیبه
 

 پژوهش هایمؤلفهو  هاطبقه. 2جدول 

 مقوالت اصلی مقوالت فرعی
 مسئله پژوهش

تم اصلی()  

هاو پروژه هاسازی دانستهشرایط و بسترهای فناورانه برای پیاده نبود  
بسترهای 
 تحقیقاتی

 

عوامل دافعه یا
 

فشار در کشور مبدأ )ایران(
 

علمی( پیوندهای) المللیمحدودیت شرکت در کنفرانس و مجامع بین  

 ویژه در علوم انسانی(به) نبود اعتبار و منزلت پژوهشی

 ارتباطات محدودشرایط تحریم و 
های تنش

 سیاسی
 های فرد و جامعه به دلیل نبود آزادی بیانتضاد میان ایدئولوژی

 مسائل اخذ ویزا

 شرایط و امکانات رفاهی ناکافی برای زندگی
استانداردهای 

 اقتصادی
 شرایط کاری نامطلوب

 تفاوت ارزی با کشور میزبان

 سیستماتیک( در محیط کاری) عدم هماهنگی و پیوستگی 

 جوسازمانی
 ایمدت و دورهتسهیالت کوتاه

 گیری بر اساس رابطه و قومیت )تلفن کاری و آشنابازی(تصمیم

 پذیری سازمانینبود اعتماد و مسئولیت
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 فرایند کدگذاری و تحلیل مصاحبه ها: مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -کار پژوهشی
شرکت در 

 -کنفرانس
 رضایت
 اعتبار -درونی

  و دانشگاهی فضای اید، گذرانده ایران از خارج در را دکترا تحصیالت اینکه به توجه با

   کنید؟ می توصیف چگونه را ایران ی جامعه

  این به دارن دوست هستن تر قوی که کسانی ای، بهانه به کنیم نگا اگه دنیا جای هر در

 هاشون خیلی ها ایرانی دیدم می شخصا من... .  و مطالعاتی فرصت تحصیل،. برن کشورها

  برگردن وقت، چند هر بتونن که(کشور اون مثل دقیقا نه)باشه شرایطی داشتن دوست

  هایی پروژه گاهی مثال  کنید؟ اشاره مواردی به میتونید چیه؟ شرایط از منظورتون. ایران

  در امکانش که دارن نیاز پیشرفته های تکنولوژی به سازی پیاده زمان در که میشه انجام

  هست امکانش بشه، تر قوی دنیا کشورهای با ارتباطش ایران اگر اما. نداره وجود ایران

  هم ایران واسه زایی درآمد نوعی این و کنن همکاری ایران با اونجا تحقیقاتی های تیم

  اومده، پیش تحریم مثل شرایط سیاسی چون اخیر سال سه دو در متاسفانه ولی. هست

  پس. بره می بین از رو ارتباطی چنین امکان که کرده ایجاد هم رو تنش ها و مشکالتی

  .کنن سازی پیاده رو خودشون های دانسته تونن نمی خونن، می درس که کسایی

  من. کنه شرکت کنفرانس چندین در مثال الزمه که استاده یه بقای پژوهشی کار انجام

 .بیشتره ام درونی رضایت اینجا میکردم احساس چون. برگشتم تحصیالتم بعد شخصا

  پایین سطح دلیلش. برگردم دیگه سال دو یکی بخوام که میاد پیش گاهی ولی 

  .بود ام اولیه نیازهای نشدن برآورده و اقتصادیه استانداردهای

  شرایط میره، جلوتر چه هر و. همستمر که میشن قائل نخبه فرد برای رو شرایطی ها اون

  اون در عزت و احترام که بصورتیه جوّش که انگلیس بخصوص. میشه بهتر و بهتر کاری

  جو جامعه، فضای بله، کلیه؟ بطور اجتماعی فضای همون جو از منظورتون داره، وجود

  که کسی. نداره بستگی سازمان در فرد موقعیت به عزت و احترام که. نهادها و ها سازمان

  و. دارن احترام هم مثل گروه، کارشناس مثال یا استاد یه با میده انجام خدماتی کار

  و هماهنگی ایران، کاری محیط در. زنن نمی صدا "دکتر" مثال عناوین با رو همدیگر

  تمام حاوی که کردم دریافت رو پاکتی انگلستان، در اول روز من. نداره وجود پیوستگی

  از استفاده برای پسوردها یوزر و شناسایی های کارت تمام. بود الزم های راهنمایی

  سیستم با تا داشتم زیادی شدهای و آمد علمی، هیات بعنوان اینجا من اما.... .  و کتابخانه

  تیکه نگرفته، شکل اینجا های سازمان در سیستم! دانشجو یک به برسه چه. شدم آشنا اینجا

  می شوک یه مثل و میشه سرخوردگی باعث ها این. میاره نظمی بی این و. اقماریه و تیکه

  کاری محیط و سازمانی جو شما نظر از پس. برگرده مجددا فرد اون میشه باعث و مونه

  یه آموزشی و پژوهشی ی روحیه میتونه این و. باشه سیستمی رویکرد یه از متاثر بایستی

 .... .بده قرار تاثیر تحت رو استاد

 کدها
تم اصلی 

و سایر 
تفکرات  
   و نظرات

پیاده سازی 
 -پروژه ها

تکنولوژی 
 پیشرفته 

 -شرایط تحریم
  -سیاسی -ارتباط

پیاده سازی 
دانسته، 

 -همکاری

استانداردها
 -ی اقتصادی
نیاز های 

 اولیه

 -جو سازمانی
 -محیط کاری
هماهنگی و 

 -پیوستگی
شرایط  -سیستم
شرایط  -کاری
احترام  -مستمر
 وعزت

استانداردهای 

 اقتصادی

 -جو سازمانی
 شرایط کاری

مناسب برای 

 ل نقل قو

 تنش سیاسی

علت بازگشت 

 ایران به

علت 
بازگشت 
مجدد به 

 کشور میزبان

مناسب برای 

 نقل قول
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 بسترهای تحقیقاتی -1

 هاپروژهو  هادانسته سازیپیادهنبود شرایط و بسترهای فناورانه برای  - 1-1

 اتخاذ علم تولید جهتِ به متفاوتی پژوهشی هایشیوه مختلف، هایرشته در که است بدیهی

طور توان بهمی تفاوت، همین تبعبه. است متفاوت علم، تولید مسیرهای ،دیگرعبارتبه. شودمی

 هاپدیده توصیفِ به ریاضی و منطقی معادالت طریق از مهندسی -فنی علوم که گفت مثال

خطی برای توصیف و  معیار از چنین گیریبهرهدر عمل  که است حالی در این ؛پردازندمی

نه ممکن است و نه  اجتماعی علمی مطرح در حوزه علوم انسانی و هایسوژهتحلیل پدیدها و 

بسترهای فناورانه و  حرکت از تئوری به عمل نیازمنددرهرصورت رسد. منطقی به نظر می
ح است. اما به مهندسی و علوم پایه مطر -های فنیتجهیزات مدرن است که بیشتر در رشته

دالیلی ازجمله ساختارهای اقتصادی، دستاوردهای فکری دانشگاهیان در سطح تئوری متوقف 

و طبیعتاً باید اذعان نمود که  گیردها در کشورهای پیشرفته نمود عینی به خود میو نتایج آن

تولید های اساسی فرایند پژوهش و مؤلفهاز های علمی و فناوری سرمایه، منابع و زیرساخت
علم است که فقدان و ناکافی بودن آن، شکاف عظیمی را ازنظر توسعه فناورانه ایجاد کرده 

هایی است که زمینه ماندگاری طیف زیادی از ترین دغدغهاین امر ازجمله مهم است.
ای برای کند و یا زمینه و انگیزهها ایجاد میمتخصصان ایرانی را در کشورهای محل تحصیل آن

 باشد.مهاجرت اساتید، متخصصان و پژوهشگران کشور به آن کشورها می ندتشدید رو

 کند:های مهندسی صحبت می، از ناتمام ماندن پروژه3ی ی شمارهشوندهمصاحبه

مثل  دقیقاًنه ) باشهخیلی هاشون دوست داشتن شرایطی  هاایرانیدیدم می شخصاًمن 
ها این شرایط فراهم وقت، برگردن ایران. اما خیلی وقت هرچندبتونن  که( اون کشور

 هایتکنولوژیانجام میشه که در زمان پیاده سازی به  هاییپروژهگاهی  مثالًنیست. 

 (.3شماره  شوندهمصاحبهپیشرفته نیاز دارن که امکانش در ایران وجود نداره )
 ای علمی(پیونده) المللیبینمحدودیت شرکت در کنفرانس و مجامع  -1-2

علمی، فراهم نبودن بسترهای ارتباطی و پیوندهای پژوهشی های اعضای هیئتیکی از نگرانی
ها نیاز دارند تا در شرایط مدرن، با همتایان خود بدون محدودیت مکانی، در است. چراکه آن

یان ای دانشگاهگذاری دانش از عالیق حرفهدیگر، تسهیم و به اشتراکعبارتارتباط باشند. به

-ها، میالمللی و کنفرانسهای ارتباطی ازجمله حضور در مجامع بینواسطه کانالاست که به

های ارتباطی و مجازی ی فناوریواسطهاگرچه فرایند تعامالت بهتواند تحقق یابد. 

مانده و شده است اما هنوز ارتباط چهره به چهره و مستقیم، به قوت خود باقیدگرگون
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تأثیر از های پیوندی، بیهرحال، محدودیتخود را حفظ نموده است. به تأثیرگذاری خاص

آورد تا افراد جهت حفظ هویت و های سیاسی و اقتصادی نبوده و موجباتی را فراهم میجریان
 های خود و تسهیم هرچه بهتر آن، به کشورهای دیگر مهاجرت نمایند.دانسته

المللی و خود را از شرکت در مجامع بین ، تجربه ناکامی2و  2شوندگان شماره مصاحبه

 کنند:چنین بیان میدستیابی به منابع علمی معتبر، این

بنویسی، در  ایمقالهمیخوای  مثالًدر ایران امکان نداره.  واقعاًچیزی  بینیمیگاهی 

رو بخوای پرداخت کنی.  ایمقالهچاپ  یهزینهشرکت کنی، و یا  المللیبینکنفرانس 

. شاید تنها شرایط اقتصادی دهنمیاین اجازه رو  هاتحریماقتصادی ایران و اما شرایط 

 (.2شماره  شوندهمصاحبه) کنهنباشه اما همین میتونه زندگی رو برای اون فرد سخت 

واریز پول برای  یاجازهکشورهای مورد تحریم رو میشناسن و فیلترهایی که هست  IPاونها 

 .(2 شماره شوندهمصاحبه) دهنمیکنفرانس یا دانلود مقاله 

 در علوم انسانی( ویژهبه) پژوهشینبود اعتبار و منزلت  -3-1

ی حاضر، هنوز جایگاه حقیقی خود را نیافته است. به این معنا که پژوهش در جامعه "پژوهش"

فاقد چهارچوب ارزیابی کیفی و فاقد فرهنگ علمی و اخالقی است. در این میان، عدم اهتمام 
طور خاص و عدم تأمین اعتبار و سرمایه الزم طور عام و به علوم انسانی بهای علمی بهحوزهبه 

اعتنایی نسبت به پژوهش اصیل را در پژوهشگران های علمی موجبات بیجهت انجام فعالیت
 هر از بیشاین حوزه فراهم نموده است. این در حالی است که پژوهشگران حوزه علوم انسانی 

 آگاهاندرکاران نسبت به این حوزه علمی دفمند و متعمدانه دسته اعتناییبی از دیگری گروه
 تأمل است:قابل 7شونده شماره ارتباط نظرات مصاحبهدراین .هستند

تحقیقاتی کشور، -های علمیگیری در خصوص توسعه فعالیتدر سازوکارهای تصمیم

گردد؛ علوم انسانی مبذول نمیتنها کمترین توجه به شرایط و استلزامات پژوهش در نه

بلکه باوری نیز به اثربخشی پژوهش و فعالیت علمی در این حوزه در میان مدیران و 
مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود ندارد. این امر سبب شده تا به 

جایگاه علمی علوم مذکور وقعی نهاده شود و نه اعتبار و منابع الزم برای انجام 

بینی گردد. استفاده از ضرایب و مبنای محاسباتی ربط پیشای علمی ذیهفعالیت

تر در محاسبه و پرداخت پژوهانه )گرانت( به اساتید علوم انسانی متفاوت و البته پایین
های کشور برآیند طبیعی حاکمیت چنین در دانشگاه هادر مقایسه با اساتید سایر حوزه

 باشد.تفکری می
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 خروجی افزایش و پژوهشی هایفعالیت به تشویق لزوماً ،یموانعچنین  بردن بین از هرچند

 گیرندمی قرار استاندارد مدیریت هایشیوه پوشش تحت پیشنهادات، و هاتوصیه بیشتر. نیست
 اساسی هایمهارت و پژوهش برای کیفی چهارچوب یک تدوین لذا. است نیاز تغییر برای که

چراکه پژوهش در معنای حقیقی و  .رسدمی نظر به ضروری تحقیقاتی هایپروژه مدیریت برای

را  تدریس و آموزش از غنی بودن اطمینانو  شغلی رضایت، فکری انگیزشاخالقی خود، 
 نماید.تضمین می

 گوید:، از تجارب خود در کشور آلمان می2ی شونده شمارهباره، مصاحبهدراین

چیز جایگاه و ارزش واقعی خودش رو متأسفانه در مجامع علمی و آکادمیک ایران، هیچ
نداره. مخصوصاً پژوهش و تحقیقات علمی. یعنی توضیح دقیقی از رفتار علمی و 

که اعتبار به استاد دانشگاه به استانداردهای عملکرد در این حوزه، ارائه نشده. درحالی
 همین تحقیقاتش بر میگرده.

 ارتباط با جایگاه پرمنزلت علوم انسانی در 4شونده شماره همچنین، دیدگاه و تجارب مصاحبه
 و ایحرفه اجتماعی، زندگی کیفیت تقویت سبب انسانی علومحائز اهمیت است. چرا که 

 است جامعه ارزشی و اجتماعی هایبنیان ترمیم و اصالح آن، یعمده هدف و .شودمی عقالنی

 (.3332 عزیزی،)
در کشورهای جهان سوم فقط به علوم فنی و پایه توجه میشه. اما در کشورهای اروپایی و 

، رفتارشناسی و ... شون شناسیجامعهاهمیت میدن. وقتی اون ها  واقعاًآمریکا به علوم انسانی 
ما و عالیق مردم مون  یجامعه هاآمریکاییخوب باشه، میدونن با این جامعه چکار کنن. شاید 

 .شتر از خودمون بشناسن. این مسائلیه که اون ها بهش اهمیت میدنرو بی

 سیاسی های. تنش2

 محدود ارتباطات و تحریم شرایط -2-1

تأثیر نبوده المللی و آموزش عالی بیهای بینمسائل امنیتی و مباحثی ازجمله تروریسم بر جریان

است. همین امر، عرصه را بر تعامالت علمی نیز تنگ نموده است. بنابراین، طبیعی است 

 سطح در را فرد نیازهای و انتظارات حاضر در کشوری، سیاسی و اجتماعی وضعیتکه هنگامی

گیرد و المللی و اقامت دائم و بلندمدت صورت میهای بیننسازد، جریان برآورده آن حداقل

 ارتباط با این مسئله نیست.المللی نیز بیبازگشتی در کار نخواهد بود. حضور در جوامع بین
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ی مهمی در ارتباط با پیامدهای تحریم و محدودیت ارتباطات به نکته 3شونده شماره مصاحبه

 اشاره دارد:

عی گردشِ با تأمل بیشتر، که فرد پس از مدتی برگرده و فرار مغزها صورت نگیره، تا حدی نو

آشنایی با جوامع مختلف بر میگرده. اما اگر بخواهیم  طبیعیه. یعنی به بحث انتقال دانش، ثروت،

ی پایاپای سوق داده بشه اقدامات و تسهیالت الزمه. در صورت جهت انتقال این پدیده به معادله

ها به های کشور خودشون رو بهتر درک میکنن و کم کم ایده آلتعامل دانش و فرهنگ، افراد خوبی

دنیای واقعی تبدیل میشن و آگاهانه تصمیم میگیرن. تا اینکه مقیاس صفر و یک رو تصور کنند. 

 ها شکل بگیره.های اقتصادی و سیاسی مانع شده تا درک درستی از ایده آلمتأسفانه تحریم

 بیان آزادی نبود دلیل به جامعه و فرد هایایدئولوژی میان تضاد -2-2

 هایو یا جنبه نمادین دارد. ارزش نبوده مطرح چندان در بسیاری از جوامع سیاسی هایآزادی

ی مسلط، کند تا وضعیت موجود به نفع طبقهمی تبعیت حاکم هایایدئولوژی از نیز اجتماعی

حاکم سعی دارد با توزیع تفکرات مطلوب و موردنظر خود، مانع از ی حفظ شود. درواقع، طبقه

دیگر، عبارتیها شود. بهآگاهی اکثریت، جهت پی بردن و حساسیت نسبت به نابرابری

 ها.ایدئولوژی ابزاری است برای پنهان نمودن منافع کالن و منطقی جلوه دادن آن

ای های مختلف جامعه، تااندازهیان گروهالبته الزم به ذکر است که توجه به تکثر آرا در م 

 غیرممکن خواهد بود.

 کند:باره، چنین بیان می، استدالل خود را دراین2ی شونده شمارهمصاحبه

شاید کسی در کشور  مثالًمباحث اجتماعی و سیاسی در ایران خیلی بیشتر مطرحه. 

یعنی از وضعیت  که داره نمی تونه تحمل کنه، ایفردی هایدیدگاهخودش بر اساس 

سیاسی کشورش راضی نیست. بعضی تغییرات خیلی راحت نیستن یعنی حالت 

ایدئولوژی داره. و فرد ترجیح میده که از کشورش بره. شاید تغییر مباحث اقتصادی 

 (.2شماره  شوندهمصاحبه) باشهاز تغییرات سیاسی  ترراحت ایتااندازه

 ویزا اخذ مسائل -2-3

های های سیاسی است که محدودیتویزا در ارتباط با شرایط تحریم و تنشاخذ مسائل تحلیل 

 کرده است:، به پیامدهای آن، اشاره3ی ی شمارهشوندهپیوندی را موجب شده است. مصاحبه
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 مثالًبخوایم فرار مغزها رو به مهاجرت تبدیل کنیم اقدامات و تسهیالت الزمه.  آگه

یه شو بصورت غیر قانونی انتقال میده. اما دولت کسی که میخواد به کشوری بره، سرما

می تونه این هزینه رو خودش بگیره و این انتقاالت، قانونی انجام بشه. این نوعی 

تسهیالته که فرد فکر می کنه راحت بتونه رفت و آمد داشته باشه. ایران کشوریه که 

کافی نیست.  یازهاندمردمش با سایر کشورها کمتره یعنی ارتباطات مون به  وآمدرفت

و این باعث میشه اطالعات مون از دنیای خارج کم بشه. و بهشتی رو تصور کنیم که 

اونجا خوب باشه و اینجا  چیزهمههر چه زودتر باید بریم. اما به این صورت نیست که 

بد. همچین مقیاسی نیست. ولی به دلیل همین عدم شناخت، افراد به این وضعیت می 

صفر، اونجا به سمت صد حرکت می کنه. و وضعیت صفر و  سمت هبرسن که اینجا 

 صدسالهیک در ذهن افراد پیش میاد. و باعث فرار مغزها میشه. اما این مشکل چندین 

که وجود داره و شاید بخشی از اون به دوران صفویه بر میگرده که ایران به لحاظ 

رو کم می کنه و  آمدشورفتمذهبی از کشورهای دیگه ایزوله میشه و این مقداری 

 یمدینهدر اروپا میشن و همین باعث میشه نوعی  ایپیشرفتهمتوجه تمدن  دفعهیکبعد 

 (.3شماره  شوندهمصاحبه) بگیرهفاضله نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکا شکل 
 اقتصادی. استانداردهای 3

برای اشتغال، بعالوه ی فقدان ساختار اقتصادی کشور برای ایجاد  روزافزونتقاضای اجتماعی 

کارآمد  هایسیاستتولید و خدمات؛ فقدان  هایعرصهجدید شغلی در  هایظرفیت یتوسعهو 

ایستای آموزشی، منجر به ایجاد شرایط نامطلوب کاری و امکانات  هاینظامنیروی انسانی و 

محدودی از  اندازچشمتفاوت ارزی با کشور میزبان،  یعالوهبهرفاهی ناکافی شده است. که 

ناشی از روابط سیاسی  هایتحریماز  تأثیربی. این امر، کندمیترسیم نیز شرایط اقتصادی را 

 به ، افراددرنتیجهساخته است.  رنگکمنیست که حضور تجاری و اقتصادی کشورها را 

 آیند.برمی یافتهسعهتو کشورهای در زندگی بهتر استانداردهای وجویجست

 کنند:باره چنین بیان میشوندگان دراینمصاحبه

 زندگی برای ناکافی رفاهی امکانات و شرایط -3-1
فردی که درس میخونه و تالش میکنه، درسته که یکی از اهدافش ممکنه خدمت به جامعه 

رفاه خودش هم هست. و انکار اون دروغه. تا حدودی شاید فرد در  دنبال به هرکسیباشه، اما 
کنه اما کافیه در کشور خودش حداقلِ این  مقاومتمقابل امکانات و شرایط زندگی مرفه 
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سست میشه و فرار مغزها اتفاق می افته  یواشیواشنیازهای رفاهی براش فراهم نشه. 
 (.4شماره  شوندهمصاحبه)
 نامطلوب کاری شرایط -3-2

سیاسی تا حدودی نقش دارن. البته این طبیعیه که مردمان کشورهای دیگه دوست  هایتنش
به کشور مادری، تناقض  باعالقهتمایل طبیعیه و  بهداشته باشن به کشورهای پیشرفته برن. این 

وقتی از  میشهباعث  کاری ونداره. و این خاص ایران نیست. ولی مقداری مسائل اقتصادی 
رو خوب ببینه. هر چند رفتن به خاطر کار و وضعیت بهتره  چیزهمهکسی خارج میشه، و  ایران

هم باید در نظر داشت که در کشور خودشه که می تونه شهروند درجه  رواینحق اون فرده. اما 
 (.3شماره  شوندهمصاحبه) کنهیک باشه و خیلی مسائل رو درک و حل 

 کاهش شدید ارزش پول ملی -3-3
تواند علل مختلفی داشته توسعه، مینیافته و درحالارزش پول رایج در کشورهای توسعهکاهش 

آفرینی کارآمد، تنش غیر های پولی، مالی و اقتصادیتوان به سیاستباشد. ازجمله این علل می
گیری یک المللی و درنهایت شکلها و قوانین بینالمللی و عدم توجه به میثاقدر روابط بین

ویژه هرحال کاهش شدید ارزش پولی ملی کشور بهقتصادی مبتنی بر رانت اشاره کرد. بهنظام ا
شدت از دست برود و ها و درآمدهای افراد بههای اخیر سبب شده تا ارزش سرمایهدر سال

المللی به پایین سطح ممکن خود برسد. سطح برابری پول کشور در مقایسه با ارزهای معتبر بین
های بخش خصوصی از کشور بیانجامد و این امر هم به خروج سریع سرمایهطبیعی است که 

 ای برای تسریع روند مهاجرت متخصصان کشور مبدل گردد.هم به زمینه
 غیر سازندهجوّ سازمانی . 4

بر اساس قومیت و رابطه؛ عدم هماهنگی و  گیریتصمیم؛ ایدورهو  مدتکوتاهتسهیالت 
سازمانی، مانع از  پذیریمسئولیتپیوستگی سیستماتیک در محیط کاری؛ و نبود اعتماد و 

، چنین مسائلی سالمت سازمان را به خطر دیگرعبارتبهشود. پویایی افراد در سازمان می
را در  ایحرفه یتوسعه یهافرصت؛ عدم رضایت شغلی را به همراه خواهد داشت و اندازدمی

که  اندرسیدهامروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ  .بردمیسازمان از بین 
و نیروی  هاسازمانبه مسائل اخالقی و فرار از تعهدات اجتماعی به از بین رفتن  اعتناییبی

 سازمانی منجر خواهد شد.
 کاری محیط در( سیستماتیک) پیوستگی و هماهنگی عدم -4-1

 هایمؤلفهتجربه خود از تحصیل در کشور انگلستان، به  بابیان 3 یشماره یشوندهمصاحبه
 اشاره دارد: 2 و 3فرعی 
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اون ها شرایطی رو برای فرد نخبه قائل میشن که مستمره. و هر چه جلوتر میره، شرایط 
کاری بهتر و بهتر میشه. بخصوص انگلیس که جوّش بصورتیه که احترام و عزت در 
اون وجود داره که به موقعیت فرد در سازمان بستگی نداره. کسی که کار خدماتی 

شناس گروه، مثل هم احترام دارن. و همدیگر رو با کار مثالًانجام میده با یه استاد یا 
در محیط کاری ایران، هماهنگی و پیوستگی وجود . صدا نمی زنن "دکتر" مثالًعناوین 

 هایراهنمایینداره. من روز اول در انگلستان، پاکتی رو دریافت کردم که حاوی تمام 
اده از کتابخانه و ..... اما شناسایی و یوزر پسوردها برای استف هایکارتالزم بود. تمام 

زیادی داشتم تا با سیستم اینجا آشنا شدم.  آمدوشدهای، علمیهیئت عنوانبهمن اینجا 
اینجا شکل نگرفته، تیکه تیکه و  هایسازمانچه برسه به یک دانشجو! سیستم در 

باعث سرخوردگی میشه و مثل یه شوک می مونه  هااینمیاره.  نظمیبیاقماریه. و این 
 (.3شماره  شوندهمصاحبهبرگرده ) مجدداًو باعث میشه اون فرد 

 ایدوره و مدتکوتاه تسهیالت -4-2
تدریج مند بشه و تعلقاتی در اون ایجاد بشه و بهکرده، پس از مدتی عالقهطبیعیه که فرد تحصیل

کننده، جذبهضم بشه. به نظر می رسه که رمز موفقیت کشورهای خیلی از مسائل براش قابل
که خودمون در زیر اقیانوسی از دروغ اعتماد و پایبندی اونها به تسهیالت شون هست درحالی

 (.4شونده شماره مصاحبه) کنیمزندگی می

 (آشنابازی و کاری تلفن) قومیت و رابطه اساس بر گیریتصمیم -4-3
یضه. منظورم از تبعیض، کرده آنچه مطلوب نیست و اون رو اذیت میکنه، تبعبرای یک فرد تحصیل

انتخاب بر اساس عدم شایستگیه؛ بر اساس رابطه، تلفن کاری، بر اساس قومیت. نبود عدالت در 
 (.2شونده شماره مصاحبه) جذب دانشجویان، موجب بی انگیزگی و ترک وطن میشه

 سازمانی پذیریمسئولیت و اعتماد نبود -4-4
پذیری نسبت به کشور ی بیشتری میره؛ مسئولیتپذیرکرده انتظار مسئولیتاز افراد تحصیل

انگیزه شدن، میتونه هرحال، برنگشتن و بیاند. بهخودش که با امکانات آن به مدارج باال رسیده
من باکار کردن فرد در اونجا مخالفم نه با  دالیل شخصی خودش رو هم داشته باشه. درکل،

 (.2شونده شماره مصاحبه) تحصیل و کسب تجربه

 گیرینتیجهبحث و 

بررسی مبانی نظری و تجربی مربوط به پدیده پویایی و مهاجرت دانشجویان و متخصصان 

کشورهای جهان سوم، مبین آن است که تحرک، جابجایی و نهایت مهاجرت متخصصان کشور به 

از ای عنوان یک پدید چندوجهی، متأثر از مجموعهیافته بهویژه کشورهای توسعهدیگر کشورها به
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نماید در ذیل ها نشان داد آنچه موجبات مهاجرت را فراهم میعوامل است. در این پژوهش، یافته

های سیاسی، استانداردهای اقتصادی و عواملی چون نبود بسترهای مناسب و کافی تحقیقاتی، تنش

ی آموزش و یابد. در این میان آماده نبودن بستر و شرایط فناورانه مناسب براجوّ سازمانی نمود می

ها و مجامع های تحقیقاتی، محدودیت حضور اساتید و پژوهشگران کشور در کنفرانسانجام پروژه

المللی و محدودیت اعطای فرصت مطالعاتی به اساتید دانشگاه به دلیل وضعیت نامناسب علمی بین

بار و منزلت اقتصادی کشور و فقدان اعتبارات مالی کافی در مراکز دانشگاهی کشور و همچنین اعت

عنوان های پژوهشی مناسب بهویژه در علوم انسانی ناظر بر فقدان بسترها و ظرفیتپایین پژوهشی به

زا های سیاسی تنشمشییکی از عوامل دافعه متخصصان کشور است. طبعاً تأکید بر بعضی از خط

ها و مؤسسات انشگاهالمللی دهای بیندر روابط با دیگر دول جهان سبب شده دامنه و شعاع تحریم

آموزشی و پژوهشی کشور را نیز در بربگیرد. این امر سبب شده است عالوه بر محدود شدن 

دسترسی اساتید و پژوهشگران کشور به منابع علمی و فنی موردنیاز، روابط علمی میان پژوهشگران 

علمی به  های دوجانبهکشور با متخصصان دیگر کشورها نیز محدودشده و بسیاری از همکاری

حالت تعلیق درآید. مضافاً بسیاری از مجالت علمی معتبر از پذیرش و چاپ مقاالت نویسندگان 

تر شدن ضوابط صدور روادید برای متخصصان ایرانی از ایرانی امتناع نماید. بدیهی است که سخت

 پیامدهای طبیعی این چالش است.

ن دریافتی اساتید و متخصصان کشور از سوی دیگر مقایسه وضعیت معیشتی و اقتصادی و میزا

 دیگرعبارتبهاست.  ارتباطدراین مالحظهقابلالمللی نشان از شکاف با نورم متعارف بین

از شرایط مشابه در دیگر کشورها  ترپایینباالترین میزان حقوق و دستمزد اساتید کشور بسیار 

ر موارد اگر فراتر از کشورهای های زندگی در کشور در بیشتاست. این در حالی است که هزینه

پیشرفته نباشد کمتر از آن نیست. به این مورد باید تفاوت فاحش میان ارزش پول ملی )ریال( 

اقتصادی اخیر در کشور به کمتر از  هایبحرانرا با دیگر ارزهای معتبر اضافه نمود که با 

شده شرایط اقتصادی،  ارزش خود تنزل نموده است. نتیجه طبیعی این چالش به بدتر سومیک

رفاهی و معیشتی اساتید کشور انجامیده و همسو با دیگر عوامل میل خروج از کشور را 

و سازمانی نیز کاهش دامنه  انسانی کشور تشدید نموده است. از بعد فرهنگی هایسرمایه

آزادی آکادمیک و استقالل علمی اساتید و کمرنگ شدن فضای نقد و انتقاد در فضای 

در  غیرعادالنهو  تحقیرآمیزبسته، غیر سازنده،  جوسازمانیهی از طرفی و حاکمیت یک دانشگا

ای و شغلی و اعمال استانداردهای چندگانه در برخورد با افراد با فرایندهای مختلف حرفه
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مختلف مذهبی، نژادی )قومی( و حتی سیاسی از طرف دیگر سبب شده تا تلقی  هایزمینهپیش

بر تصمیمات سازمانی  اثرگذارو  غیرموجهگیری و عوامل ای ناسالم تصمیمافراد از سازوکاره

 هرچه بیشتر به خروج تحریض نماید. هاآندانشگاه، 

تعهدات ) اجتماعیدر پژوهش، تعهدات و تعلقات  کنندگانمشارکتبا استناد بر تجارب 

تی کشور های فرهنگی و جمعی(، مشخصهپرستیمیهناخالقی به خانواده و دوستان، حس 

(؛ و عالیق هاآن مهاجرپذیریسابقه طوالنی  دلیل به نژادپرستی بعضاً وتنوع نژادی ) میزبان

. لذا نمودمیایجاد  هاآنرضایت درونی( عواملی بودند که تصمیم به بازگشت را در ) فردی

پیوندهای علمی و دانشگاهی با توجه به شرایط تحریم در  ازآنجاکهآنان بر این باور بودند 

کاسته و به سمت روابط  ایسیاسی هایتنشایران بسیار محدود است، بهتر است که از چنین 

حرکت شود؛ روند مهاجرت با تسهیل اخذ  المللیبین هایشرکتپایاپای و میزبانی ایران از 

 هاینیازسنجیو  پیداکردهصص، روند متقابل ویزا و انتقاالت قانونی سرمایه و افراد متخ

 آید. عمل بهحفظ استعدادها، همواره  منظوربهمستمری 

توسعه همواره گرفتار تشدید خروج و مهاجرت نیروهای زبده، خالق و هرحال جوامع درحالبه

امه زند وجود فرصت ادهایی که به تشدید این زمینه دامن میاند. ازجمله زمینهمتخصص خود بوده

طرح است. مرزی قابل-تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی است که در قالب آموزش عالی فرا

نفسه امر تنها فییافته نههرچند امکان ادامه تحصیل در مراکز دانشگاهی معتبر در کشورهای توسعه

 مساعی میان پژوهشگران و اندیشمندان جوامع مختلف و همچنیننامطلوبی نیست بلکه به تشریک

انجامد؛ اما شواهد از روند بازگشت به تقویت امکان انتقال دانش و فناوری روز به کشور نیز می

مرزی به عمل خروج -دهد که مقوله آموزش عالی فرانیروهای زبده و متخصص کشور نشان می

با این تفاسیر تا زمانی که  دائمی متخصصان و نیروهای انسانی برجسته کشور مبدل شده است.

توسعه، نتوانند عوامل جاذبه و دافعه مؤثر بر مهاجرت و متخصصان را های کشورهای درحالدولت

های مناسبی را برای معکوس کردن این روند اتخاذ نکنند، در عمل خوبی تحلیل کنند و استراتژیبه

کار نخواهد بود و یا سیر بازگشت  گونه که انتظار دارند بازگشتی دربا شکست مواجه شده و آن

 کرد. روند منطقی تبعیت نخواهدهای انسانی به داخل کشور از یکسرمایه
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