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Abstract  Article Info 

Introduction: Elite and efficient human resources play a vital role in the various national arenas 

and, therefore, their good management is crucial. Elite migration or brain drain among developing 

countries is of great importance, as these countries lose more capital in the process of international 

human capital flows, and their development is usually slowed by this phenomenon. The main 

purpose of the current study was to investigate the extent and mechanism of the impact of elite 

migration on the development of home countries as well as presenting opportunities and challenges 

for policymaking in this field. 

Methods: The study was systematically reviewed using the PRISMA protocol in international 

(PubMed, Scopus, Google Scholar) and national databases (SID, Magiran, ISC). According to 

PICOS strategy, published papers until July 2019 in both English and Persian language using a 

variety of combinations of keywords such as brain drain, challenges, developed country, 

development, migration, elite, policy, developing country and their Persian equivalent was 

searched. After searching and selecting articles, the text of the final articles was evaluated with the 

help of PRISMA checklist. Finally, the relationship between elite migration and development and 

related policies was presented as narrative synthesis. 

Results: With a detailed review of the final analyzed papers, factors and variables affecting the 

three main issues could be identified that are central to migration and development: a) brain drain 

and development; b) the financial flows in the result of elite migration; c) the role of immigrant 

elite communities in development. By systematically reviewing the papers, we find that the 

potential impacts of elite migration on development are complex and multidimensional which 

require multidimensional response from policymakers. The impacts of elite migration can be 

positive or negative depending on the country, economic and social trends of the country and create 

opportunities or constraints for economic, social and human development. 
Conclusion: In general, immigrant elite societies can play an important role in the economic, 

social and political development of their home countries. Immigrant elite communities can be the 

source of ideas, knowledge and skills, and social capital. Communications and networks of elite 

immigrant communities with their home country can serve as an important channel for enhancing 

the positive impacts of immigration on the country of origin. However, many developing countries, 

including Iran, still suffer from elite immigration or brain drain. Therefore, in order to realize the 

positive effects of elite migration, there is a need for rigorous and comprehensive policymaking 

that will undoubtedly include challenges such as the need for significant international dialogue and 

cooperation. 
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 ده کی چ
. مهاجرت شودیم یمهم تلق اریمطلوب آنها بس تیریمد ل، یدل نیدارند و به هم یاتینقش ح ، یمختلف مل ینخبه و کارآمد در عرصه ها یمنابع انسان : مقدمه

 های هیسرما ، یانسان هیاسرم یالمللنیب انیجر ندیکشورها در فرآ نیبرخوردار است، چراکه ا  ییباال تیدر حال توسعه از اهم یکشورها نیفرار مغزها در ب اینخبگان 
مهاجرت نخبگان  یاثرگذار سمیو مکان زانیم یپژوهش حاضر بررس اصلی هدف. شود یکند م ده، یپد نیا  رتأثی تحت هاآنرا از دست داده و معموالً توسعه  یشتریب

 است. نهیزم نیدر ا  یاستگذاریس یارائه فرصت ها و چالشها برا  نیمبدأ و همچن کشورهای  بر توسعه

   PubMed   ،Google Scholar)    یالملل  نیب  یاطالعات  یدر بانک ها  PRISMAمطالعه به صورت مرور نظام مند و با استفاده از پروتکل    نیا   ها: روش
 یو فارس یسیبه دو زبان انگل 1398 ریتا ت افتهی، مقاالت انتشار PICOS ی( صورت گرفت. با توجه به استراتژ ISCو SID ،Magiran) ی( و ملScopusو 
، brain drain ،challenges ،developed country ،development های دواژهیکل های دواژهیاز کل یمتنوع  باتیاستفاده از ترک با

Migration ،elite  ،Policy ،developing country  با  ی. پس از انجام جستجو و انتخاب مقاالت، متن مقاالت نهائدیآنهاجستجو گرد یو معادل فارس
 یتیمربوطه به صورت سنتز روا  یها یاستگذاریرابطه مهاجرت نخبگان و توسعه و س تیقرار گرفت و در نها یفیک یابیمورد ارز PRISMA  ستیکمک چک ل

 .دیارائه گرد
 لیمهاجرت و توسعه را تشک تیکه محور یموثر در سه موضوع اصل یرهایتوان عوامل و متغ یشده؛ م لیتحل ییمقاالت نها اتیجزئ قیبا مرور دقها: یافته

نظام مند  رورکرد. با م میاز مهاجرت نخبگان و ج( نقش جوامع نخبگان مهاجر در توسعه تقس یناش یمال یها انیرا به الف( فرار مغزها و توسعه، ب( جر دهندیم
 راتیدارد. تأث استگذارانیس یاز سو یبه پاسخ چند بعد ازیاست و ن یو چند بعد دهیچیبر توسعه پبالقوه مهاجرت نخبگان  راتیکه تأث میشو یمطالعات، متوجه م

 ، یتوسعه اقتصاد یرا برا  ییها تیمحدود ا یباشد و فرصت ها  یمنف ایتواند مثبت  یآن کشور، م یو اجتماع  یمهاجرت نخبگان بسته به نوع کشور، روند اقتصاد
 کند.   جادیا  یو انسان یاجتماع

مبدا خود داشته باشند. جوامع نخبگان  یکشورها یاسیو س یاجتماع  ، یدر توسعه اقتصاد یتوانند نقش مهم یجوامع نخبگان مهاجر م یبه طور کلگیری: نتیجه
توانند  یدارند م دگان مهاجر با کشور خوکه جوامع نخب ییباشند. ارتباطات و شبکه ها یاجتماع  یها هیها، دانش ها و مهارت ها، و سرما دهیتواند منبع ا  یمهاجر م

از مهاجرت  ران، یدر حال توسعه از جمله ا   یاز کشورها  یاریوجود هنوز بس  نیمثبت مهاجرت بر کشور مبدا عمل کند. با ا   راتیتأث  تیتقو یبرا   یبه عنوان کانال مهم
از  ییو جامع است که مسلماً چالشها قیجانبه، دق مهه یها یاستگذاریبه س ازیمثبت مهاجرت نخبگان، ن راتیمحقق شدن تاث یشوند. لذا برا  ینخبگان متضرر م

 مطرح خواهد بود.   زین یالملل نیقابل توجه در سطح ب یبه گفتگو و همکار ازیجمله ن

 
 مرور نظام مند ، یاستگذاریمهاجرت نخبگان، فرار مغزها، توسعه، س : واژگان کلیدی
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 مقدمه

قابل توجه   یو رشد اقتصاد یبا توسعه فن آور ریاخ یدر دهه ها
  ی قاتیبه مراکز تحق  یمنابع مال  قیو تزر  افتهیتوسعه    یدر کشورها
و جامع کوتاه و   قیدق یها ی زیبرنامه ر نیو همچن یو دانشگاه

کشورها را جذب  گریکشورها؛ نخبگان خود و د نیبلند مدت، ا
و   یباعث رشد علم  یین امر، از سویکرده و به کار گرفته اند که ا

باعث   گرید یی شده و از سو افتهیتوسعه  یکشورها یاقتصاد
که  دهیال توسعه گرددر ح ینخبه در کشورها یروهایکاهش ن

 تیکشورها داشته است و در نها نیا یسوء بر رشد اقتصاد ریتاث
شده   افتهیتوسعه  یکشورها به کشورها ن یا یمنجر به وابستگ

  رات یتواند تأث یوجود دارد که مهاجرت م نهیرید یاعتقاداست. 
فرستنده و  یدر کشورها یو اجتماع یدر توسعه اقتصاد یمهم

توجه مجدد به   ریاخ یمهاجر داشته باشد، در سالها رندهیپذ
مطرح شده است. از   راتیتأث نیا یساز نهیدرک و به  یچگونگ

  افته ی  شیفزاو شدت مهاجرت نخبگان ا  یدگیچیپ  اس،یآنجا که مق
حاصل شود که مهاجرت نخبگان، به    نانیچگونه اطم  نکه یاست، ا

مهاجرت به نفع    ی حت  اینرساند و    ب یدر حال توسعه آس  یکشورها
(.   1قرار گرفته است ) یآن کشورها باشد، مورد توجه و بررس

ارائه   ی (، گزارشGCIM) یالملل نیمهاجرت ب یجهان ونیسیکم
  ه ینموده و توص انیمهاجرت بر توسعه را ب راتیداده که در آن تأث

از   ریناپذ یی جدا یبه بخش دیبا یالملل نیکرده که مهاجرت ب
در  ،یرشد اقتصاد یبرا یو جهان یمنطقه ا ،یمل یها یاستراتژ
  ن یشود. طبق ا لیتبد افتهیدر حال توسعه و توسعه  یکشورها

توسعه    یفرصت مهم برا  کی تواند    یگزارش مهاجرت نخبگان م
  ی م نیکه، تضم یآن باشد. بطور لیاز پتانس یو استفاده حداکثر

 یتوسعه در کشورها یامدهایکند که مهاجرت نخبگان به پ
  ی چگونگ نییتع یبه معنا ن یرساند. ا ینم بیدرحال توسعه آس

کاهش   یبرا ی نخبه به عنوان ابزار جراناز مها دتر یاستفاده مف
 یبهره مند  ازمندین  نیدر کشور مبدأ است. ا  یفقر و توسعه اقتصاد

نمودن جوامع   ریدرگ لیتسه  یو بهتر برا دیجد یها وهیاز ش
 یموارد  نهایزادگاه خود است. ا  یمهاجران نخبه در توسعه کشورها

  ع یسگذاران توسعه در سطح و  است یتوسط س  ستیبا  یاست که م
  اگرچه (. 2) ردیمدنظر قرار گ یو در همه سطوح و در هر کشور

  ی معتبر و استاندارد برا یمطالعات پژوهش یها افتهیاستفاده از 
چالش   دیموثر باشد اما، نبا تواند یبل اجرا مقا یها استیاتخاذ س

  ن یها را دست کم گرفت. تدو  یاستگذاریمربوط به توسعه س  یها
مهاجرت نخبگان    تیدر رابطه با محور  استیجامع س  یرساختهایز

دارد. در وحله    یبه بررس  ازین   یاصل  نهیزم  رو توسعه، حداقل در چها
مهاجرت نخبگان بر اقتصاد و جامعه،   راتیدرک بهتر تأث  یاول، برا
در دستور  یستیجامع تر با یشواهد بهتر و روش ها یجستجو

توانند   یم استگذارانیصورت س نی. تنها در اردیکار قرار گ
از مهاجرت   ی از توسعه ناش نانیاطم ی مداخالت را برا نیمؤثرتر

 شتریب یمستلزم انسجام و هماهنگ اً،ینخبگان انجام دهند. ثان
و در   افتهیتوسعه  یدر کشورها یها در سطح مل یاستگذاریس

که مهاجرت   یگسترده ا  یها  نهیحال توسعه است. با توجه به زم
  جاد یا یکه برا یقابل توجه  لیدارد و پتانس ر ینخبگان بر آنها تأث

 یها یکشورها دارد، استراتژ یاستگذاریس یها تیتضاد در اولو
است. ثالثاً،  یضرور یدولت نیب یگفتگو و هماهنگ یمؤثر برا

و  ندهایبهتر از فرآ یبا نقشه بردار دیها با نهیزم نیدر ا یشرویپ
 یشوند. افراد و سازمانها ی ابیارز است،یبه اهداف س یابیدست

و مدل    لمناسب انتقا  یها، کانال ها  استیس  یاجرا  یمناسب برا
با توجه به   ان،یشوند. در پا یطراح دیبا زیموثر ن یابیارز یها

 نیب  یمهاجرت نخبگان، گفتگو و همکار  دهیپد  یالملل  نیب  تیماه
حاصل شود که اقدامات    نانی الزم خواهد بود تا اطم  یشتریب  یالملل

  استگذاران یکشور موثر بوده است. در مجموع، س  ک یانجام شده در  
را که   ییکنند، ابزارها نیاهداف مناسب را تدو دیاب نهیزم نیدر ا

کنند، در داخل    ییرا شناسا  ابندیتوان به آن اهداف دست    یبا آن م
 نانیمؤثر آنها اطم یکنند تا از اجرا یدولت ها همکار نیو ب

کنند  هیخود ته  تیموفق یاب یارز یرا برا ییحاصل شود و روشها
فرار مغزها   یمسئله مهاجرت نخبگان و بعبارت اگرچه (.4و3)

  ی ایاز زوا یو هر از چند گاه ستین رانیدر ا یموضوع تازه ا
وجود، با توجه به دانش   نیبا ا  رد،یگ یمختلف مورد بحث قرار م

رابطه مهاجرت نخبگان و توسعه   نییکه به تب یما، مطالعه ا
  ن یدر ا استگذارانیس  یبرا شرویپ یبپردازد و فرصتها و چالش ها

 نیلذا مطالعه حاضر به ا ست،یدسترس ن حوزه را شرح دهد، در
 یبه مسائل شتریحوزه ب نیدر ا نیشیپردازد. مطالعات پ یمهم م

مهاجرت نخبگان، عوامل موثر بر   یها زهیهمچون علل و انگ
جذب و گردش نخبگان، نقش دانشگاه   استیمهاجرت نخبگان، س

دست پرداخته اند    ن یاز ا  یها در کاهش مهاجرت نخبگان و مسائل
از   ی در مورد برخ استگذاران یس ی را برا ی مطالعه نکات نیا (.7-5)

رو در حوزه مهاجرت نخبگان و توسعه ارائه داده   شیپ  یچالش ها
ه را  در مورد مهاجرت و توسع یاستگذاریس یامدهایپ نیو همچن

 داشته است.   انیب

 هاروش 

مربوط به مهاجرت و   یمطالعه به منظور استخراج محورها نیا
حوزه   نیدر ا یساستگذار یفرصتها و چالشها نیتوسعه و همچن

  ل یو تحل یابیارز جستجو، ها به صورت مرور نظام مند انجام شد.
 PRISMA or) زمایمستندات مقاالت با استفاده از پروتکل پر

Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses  در دو مرحله صورت )
مطالعات منتشر شده تا   یمرحله اول، ابتدا جستجو در گرفت.

 یعلم یها گاهیاز پا یو فارس یسیبه دو زبان انگل 1398 رماهیت
و   Google Scholarو  PubMed،Scopus یالملل نیب
جستجو    یانجام شد. برا  ISCو    SID  ،Magiran  یداخل  گاهیپا
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 ,PICOS (Problem یها با توجه به استراتژ  گاهیپا نیدر ا

Intervention, Comparison, Outcomes, Study 

type  )های دواژهی، مقاالت با استفاده از کل brain drain  ،
challenges ،developed country ،development  ،
Migration،elite ،Policy ،developing country   و

آنها شامل فرار مغزها، مهاجرت، نخبگان، توسعه،   یمعادل فارس
در حال توسعه، چالش ها،   یکشورها افته،ی عهتوس یکشورها

  ی پزشک یموضوع نیها، که با استفاده از سرعناو استیس
(MeSH در )PubMed مختلف  باتیو با ترک بدست آمد

و   AND یعملکرد یدهایو کمک کل گریکدیها با  دواژهیکل
ORمدنظر، استخراج    های  گاهیاز پا  کیهر    یدر صفحه جستجو
مرحله دوم مطالعه، ابتدا مطالعات جستجو شده بر اساس   در.  دیگرد

با   و مطالعه قرار گرفت. سپس  یمورد بررس  ده،یعنوان و چک
  ی متن کامل مقاالت انتخاب شده، مقاالت نهائ یمطالعه اجمال

مقاالت استخراج شده متناسب با نوع مطالعه    تیفیشدند. ک  ی بررس
 PRISMA (Preferred ستیبا استفاده از چک ل

Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses) ی با بررس جیقرار گرفته و نتا ی ابیمورد ارز  
بذکر است   الزمشد.  حیتشر یمتن کامل مقاالت انتخاب یمحتوا

به   سندگانیصورت گرفته، دو نفر از نو ندیاز فرا نانیجهت اطم
صورت گرفته را انجام دادند که در   یصورت مستقل جستجوها

جلسات   یاختالف ط   یاکثر موارد باهم انطباق داشت و موارد جزئ
مقاالت   یاز غربالگر  پس  منجر شد.  یبا هم به جمع بندمشترک  

 یینها  لیو تحل  یابیخالصه و اصل مقاالت، ارز  یمنتخب و بررس 
مقاالت از لحاظ  یابتدا محتوا یانجام شد. در مرحله نهائ

و   جیقرار گرفت و نتا یو روش بکار رفته مورد بررس یمتدولوژ
مقاالت از   یمحتوا. سپس دیمقاالت مشخص گرد یتمرکز اصل

 Narrative) یتیروش سنتز روا ه محتوا ب لیتحل قیطر

synthesisدیدر بحث ارائه گرد ی( در قالب نکات . 

 نتایج
ذکرشده،   یعلم یها گاهی مقاالت از پا یجستجو هیاول جهینت

  ، یبعد  یصورت گرفته در گام ها  ی نیمقاله بود. در بازب  116شامل  
به علت عدم   ز یمقاله ن 13بودن،  رمرتبط یمقاله به علت غ 52

بودن از مطالعه   یمقاله به علت تکرار 8به متن کامل،  یدسترس
ها از مطالعه کنار  دهیچک لعهبا مطا زیمقاله ن 17و  دیخارج گرد

مقاله   17از  ماندهیمقاله باق 26گذاشته شد و با مطالعه متن کامل 
 .دیستفاده گردها ا  لیارائه تحل یبرا
توان    یصورت گرفته، م  یدر کل و بر اساس مرور مطالعات انتخاب 

 تیکه محور یموثر در سه موضوع اصل یرهایعوامل و متغ
را به الف( فرار مغزها و   دهندیم لیمهاجرت و توسعه را تشک

از مهاجرت نخبگان و ج( نقش    ی ناش  ی مال  یها  انیتوسعه، ب( جر
 یدیکل یهاچالشکرد.  می جوامع نخبگان مهاجر در توسعه تقس

از   ی موضوعات و خالصه ا نیاز ا ک یدر هر  استگذارانیس یبرا
 یایکاهش اثرات سوء و استفاده از مزا یموجود برا یها نهیگز

 ارائه شده است.   زیموجود ن
 کلیدی در مهاجرت و توسعه مسائل

 میشو  ی شده؛ متوجه م  لیتحل  ییمقاالت نها  اتیجزئ  قیمرور دق  با
است و  یو چند بعد دهیچیبالقوه مهاجرت بر توسعه پ راتیکه تأث

دارد. همانطور که   استگذاران یس یاز سو یبه پاسخ چند بعد ازین
تواند    ی مهاجرت نخبگان م  رات یشود، تأث  یمشاهده م  1  در جدول

توسعه    یرا برا  ییها  تیمحدود  ای  اباشد و فرصت ه  یمنف  ایمثبت  
کند. اثرات آن بسته به نوع   جادیا یو انسان یاجتماع ،یاقتصاد

  ی ژگیو و اسیمق نیآن و همچن یو اجتماع یکشور، روند اقتصاد
مهاجران متفاوت خواهد بود. به   یمهاجرت و رفتار فرد یها

 یمهاجرت، چشم اندازها اس یعنوان مثال، بسته به نوع و مق
  ه یدر آموزش و سرما  یگذار  هیسرما  یها  زهیتواند انگ  یم  تمهاجر
 .کاهش دهد ای شیافزا یرا بصورت محل یانسان

 مهاجرت نخبگان بر توسعه یمنف ایمثبت  راتی. تاث1 جدول
  توسعهنخبگان بر مهاجرت  یمنف احتمالی  راتی تأث توسعه  نخبگان بر مهاجرت مثبت یاحتمال راتی تأث

 ی جهان  یراندمان اقتصاد شیافزا •

 ارز به کشور مقصد.  ورود  •

  ی دیجد  یها  فرصت جایی که  موارد( مناسب است، به خصوص در    شتری )در بمهاجر  فرد    یبرا •
 .ست ی نمبدا در کشور  او یبرا

 . کاهش دهد مبداکشور  ی از بخش ها یدر برخرا   یکاری مهاجرت ممکن است ب •

 در کشور مقصد.  گوناگون یاز کشورها یگذار هیسرما ی وفن آورارائه  •

 .رنده ی فرستنده و پذ یکشورها نی تجارت ب انی جر شیافزا •

 انسانی. ی ها یگذار هیدر آموزش و سرما یگذار هیسرما کیتحر •

 توسعه جامعه محلی خود کمک نماید. تواند به  یمافراد مهاجر  رخواهانهی خ یها ت ی فعال •

 ی در مبدا. خدمات ضرور ت ی فی و کاهش ک نخبگان بومیاز دست دادن  •

 نخبگان در سازندگی کشور مبدا. کمبود سهم  لی به دل یکاهش رشد و بهره ور •

 . در آموزش یعموم یها یگذار هیکمتر از سرما یبازده •

 . شود مبدادرآمد در کشور  پراکندگی شیممکن است باعث افزا گزینشیمهاجرت  •

 .بالقوه را از دست دهد یاتی ، درآمد مالمبداکشور  •

مهاجران،   سرمایه گذاری ارسالی پذیرنده ها؛ که با کم شدن یوابستگات اقتصادی و خطر •
 . شود دیمشکل تشد

 .مناطق یدر امالک و مستغالت، در برخ ژهی، بویتورم لی پتانس •
 

به سه   ژهیو یبا نگاه راتیتأث نیاز ا یبرخ یبررسبحث در بخش 
ی ناشی از  مال یها انی، جر)فرار مغزها و توسعه انیمجموعه جر

  وندیکه پنقش جوامع نخبگان مهاجر در توسعه(  و    مهاجرت نخبگان

، پرداخته شده است.  دهند یم  لیو توسعه را تشک نخبگان مهاجرت
 در پایان سیاستگذاری ها و چالشهای مربوطه تشریح شده است. 
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 بحث 

 الف( فرار مغزها و توسعه 

آن بر توسعه   ریکه در مورد مهاجرت و تاث یموضوع نیشتریب

 "فرار مغزها"موسوم به  یمطرح و مورد بحث است، موضوع 
(brain drain )همان مهاجرت نخبگان است. فرار مغزها به   ای

  رات یشود که در آن، مهاجرت نخبگان، تأث  یاطالق م  ییتهایموقع
ا از  در کشور مبدا دارد. خطر فرار مغزه ی و اجتماع یاقتصاد یمنف

  10از هر  باًیدر حال توسعه قطعاً قابل لمس است. تقر یکشورها
در حال   یمتولد شده در کشورها  یعال  التیتحص  یبزرگسال دارا

 یمشغول کار و زندگ افتهیتوسعه  ینفر در کشورها کیتوسعه 
 (. 8است )

تقاضا و بازار کار    افتهیتوسعه    یکشورها  رییدر حال تغ  یاقتصادها
اطالعات و ارتباطات   یدر فن آور  دیجد  یمهارت ها  یمناسب برا

و   یو مال یارتقا سطح رفاه اجتماع گرید ی کرده اند. از سو جادیا
شدن   ریو آموزش، به همراه پ شتریب ی ارائه مراقبت بهداشت

را   یمیعظ یتقاضا افته،ی توسعه یدر کشورها تیروزافزون جمع
کرده است که بخش اعظم آن توسط    جادیر ماهر اکا  یروین  یبرا

 شود.   یم نیدر حال توسعه تأم ینخبگان کشورها

کشور  یبرا شهیاز فرار مغزها هم داریپا انیجر نیا ایکه آ نیا
از مطالعات،   یبحث دارد. چرا که دسته ا  یفرستنده مضر است، جا

  ت یآن بر جمع راتیتأث لیو تحل هیعواقب فرار مغزها را با تجز
دارند که با کاهش تعداد   یم  انیکند و ب یم یمانده بررس یباق

در کشور، فرار مغزها به طور واضح    هماند  یکرده باق  لیافراد تحص
  یرا برا  ییها  بیدهد و آس  ی را کاهش م  الت یسطح متوسط تحص

 یشود که فرار مغزها دارا یکند. گفته م یم جادیا ماندهیافراد باق
و   رنخبه یافراد غ یمانند کاهش نرخ دستمزد برا یاثرات ضربه ا

 یارجخ  میمستق  یگذار  هیجذب سرما  یتر برا  نییپا  تیسطح جذاب
رشد درون زا مطابقت دارد، به موجب   یبا الگو کرد یرو نیاست. ا

 یمیموجود منافع مستق یآن دانش فرد نه تنها از نظر مهارت ها
دارد.   گران ید یبر بهره ور یمثبت رات یکند بلکه تأث یم جادیرا ا

 میرمستقیمهارت و دانش مهاجرت کنند، منافع غ یاگر افراد دارا
 .رودی دست م زاقتصاد کالن ا یبرا

کند که فرار مغزها  ی تصور را رد م نیطالعات ااز م یگرید دسته
در حال توسعه است.   یکشورها یباعث عواقب کامالً مضر برا

 یم شنهادیرا پ یمختلف یمطالعات روشها نیا لیو تحل هیتجز
کشور مبدا  یبرا یمثبت یامدهایتواند پ یکند که فرار مغزها م

  زه یخود ممکن است انگ  یدداشته باشد. چشم انداز مهاجرت به خو 
  هیسرما لیکارآموزان فراهم آورد و منجر به تشک یبرا یشتریب
 ییفرستنده مهاجر شود، مشوق ها  یدر کشورها  یو رشد کل  شتریب

  یم ادی( brain gain) "مغز  شیافزا"که از آن به عنوان اثر 
  ق یتوانند از طر یدر خارج از کشور، خود مهاجران م ی شود. حت

باعث   ی و بازرگان یتجار یشبکه ها جادیها و ا هارسال حوال
خود شوند. بازگشت   یوطن یبه کشورها یاقتصاد ی سودرسان

انتشار دانش و   قی مهاجران به کشور خود، منبع بالقوه رشد از طر
 (. 9،10است ) یفناور

 غزها بر توسعه فرار م راتیتاث  یتجرب شواهد

 ییایدهد که پو یموجود از مطالعات مختلف نشان م شواهد
  ی است و کشورها را به روش دهیچیپ ندیفرآ کیمهاجرت نخبگان 

مهاجرت نخبگان    یدهد. بعبارت  یقرار م  ریناهمگن تحت تأث  اریبس
متخصصان   متیاثرات متفاوت و خاص هر کشور است. عز  یدارا

در هنگام کمبود  ن،با مهارت مانند پزشکان، پرستاران و مهندسا
 یو اجتماع  یاقتصاد  یامدهایممکن است پ  ادیز  یعرضه و تقاضا

چند   یسه چهارم تمام پزشکان ط  مبابوهیمخرب داشته باشد. در ز
  مت یکنند. عز یمهاجرت م یسال بعد از اتمام دانشکده پزشک

  یو اجتماع  یخدمات پزشک  تیظرفبر    یمتخصصان بهداشت  نیچن
  ن یدر ا یو اجتماع یبهداشت ی اساس یازهایبه ن یی پاسخگو یبرا

 انیب  ی(. در مطالعه ا11گذاشته است )  یمنف  ریکشور فرستنده تأث
و کانادا مهاجرت کرده  کایکه به آمر ییشده که اگر پزشکان غنا

بهداشت   تیدر وضع  یدار  یاند، به کشور خود برگردند، بهبود معن
نشده  نجاما یخاص لیو تحل هیرخ خواهد داد. اگرچه، هنوز تجز

 (. 12است )

بد نباشد که   نقدریفرار مغزها ا تیحال، ممکن است واقع نیا با
موارد، خروج نخبگان با ورود   ی. در بعضدیآ یابتدا به چشم م

  ن یممکن است جبران شود که البته ا گرینخبگان از کشور د
دست، اثر   نیمورد از ا  کیکند.    یصدق نم  رانیموضوع در مورد ا

متحده مهاجرت  االتیاست که به ا ییپزشکان کانادا ینویدوم
شوند که  یآنها م نیگزیجا یجنوب یقایکنند و پزشکان آفر یم

  ی (. حت13صورت مهاجرت نخبگان محسوس نخواهد بود )  نیدر ا
کشورها، مانند کوبا، چشم انداز امکان مهاجرت   نیرتریدر فق

به آموزش و مهارت   یابیدست یالزم برا یها زه یممکن است انگ
در  شتریب یها یگذار هیسرما جادیا اعثدهد و ب شیرا افزا

درصد از  30حدود  د،یمطالعه جد کی(. در 14آموزش گردد )
د که  قرار گرفته اند اذعان داشتن یکه مورد بررس یپزشکان هند
مطالعاتشان  یتالش آنها برا زانیمهاجرت بر م یچشم اندازها

 (.  15مثبت داشته است ) ریتأث

خالص    ریباشد، تأث  "فرار مغز"از    شتریب  "مغز  شیافزا"که    یهنگام
دهد    یبر رفاه و رشد ممکن است مثبت باشد. شواهد فوق نشان م

  یانسان هیسرما جادیا یتواند برا یکه در موارد خاص مهاجرت م
به همان   دیاز کشورها شا ی برخ یمؤثر باشد. در واقع، دولت ها

نگران فرار مغزها نباشند. فقدان    دهد،  یاندازه که مطالعات نشان م
است که مهاجرت را   یمعن نیبد النیفارغ التحص یفرصت برا

 دانست.   یاسیو س یاقتصاد دیمف یاستراتژ کیتوان  یم

  ینم یبانیپشت یط شواهد تجربمثبت بطور کامل توس ریتصو نیا
مهاجرت نخبگان ممکن است با   یشود. چرا که احتمال باال

  ی از موارد  ریکشور همراه باشد. به غ  یلیتحص  یکاهش دستاوردها
به گسترش   یاشاره ا ی(، شواهد جهان16) نیپیلیمانند ف ییاستثنا
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فرار مغزها   جهیدر نت  مبداکرده نخبه در کشور    لیکار تحص  یروین
نرخ بازگشت مهاجران و سطح  نیشده که ب انیب نیندارد. همچن

 (. 1وجود دارد ) یدرآمد در کشور مبدا ارتباط منف

 مغزها و ارتباط آن با توسعه  گردش

 رندهیدر کشور پذ  شهیهم  یکنند برا  یکه مهاجرت م  یکسان  همه
 در خارج از کشور یمدت طوالن یمانند و لزوماً برا ینم یباق

اقامت ندارند. آنها ممکن است به وطن بازگردند و تجربه و  
را با خود به همراه آوردند، همانطور که در بازگشت  ینیکارآفر

شده است. مهاجران  همشاهد 1980در دهه  ی وانیمهاجران تا

  "گردش مغزها" اتریروند پو کیممکن است به دنبال  نیهمچن
(brain circulationچند )(. 17و بروند ) ندیا یبار ب  نی 

دهند،   یمهاجرت را شکل م ط یو شرا تیماه اس،یکه مق یعوامل
 ای یمهاجرت بازگشت یاقتصاد راتیکامالً درک نشده اند. تأث

.  ستیمشخص ن زیفرستنده ن یکشورها یبرا "گردش مغزها"
مربوط به فرصت    ن یگردند، و ا  ی باز م  یمختلف  لیمهاجران به دال

از   ی . برخست ا رندهیفرستنده و پذ یموجود در کشورها یها
ندارند، بلکه در عوض اهداف   یمهاجران هرگز هدف اقامت دائم

 (. 17کوتاه مدت مانند پس انداز پول دارند )

دهد که   یدر انگلستان نشان م  Findlayتوسط    لیو تحل  هیتجز
به  ( و بطور مشا18است )  نیینرخ بازگشت مهاجران نخبه نسبتاً پا

 یمتحده باق االتیها در ا یدرصد هند 87ها و  ینیدرصد چ 91
 (.  15مانده اند )

به کشور   یمناسب مهاجران بازگشت رشیمجدد و پذ یهماهنگ
  ی است. اگرچه مسائل مربوط به هماهنگ یامر مهم زیمبدا ن

برخوردار است، اما  یاریبس تیاز اهم یو اجتماع یروانشناخت
  ژهیکشور مبدا به و یمجدد اقتصاد یمعموالً مطالعات بر هماهنگ

 دهیپد ک ی نی. استبازار کار و اشتغال معطوف بوده ا  ه یاز زاو
مجدد و    ی هماهنگ  نیا  نکهی سنجش ا  یاست و تالش برا  دهیچیپ

از   یدشوار است. بخش ارینه بس ایبوده  زیآم تیموفق رش،یپذ
به   یچه مدت یدارد که مهاجر برا ی بستگ نیا اغلب به تیموفق

آنها چگونه   یاشتغال و درآمد داخل زان یوطن برگشته است و م
در بازار کار عملکرد   یبوده است. در بنگالدش، افراد نخبه بازگشت

 یمناسب و آموزش ها  یمهاجران وام ها  تنام،یداشتند. در و  یخوب
 (.19کردند ) افتیدر یتیریمد

و در همه جا، بر   شهیدر مورد فرار مغزها، مثل هم جیرا کردیرو
در حال توسعه  یمهاجران نخبه که از کشورها ادیز اریتعداد بس
بالقوه  یها نهیکه هز یشود. در حال یشوند، محدود م یخارج م

  ی را برا  ییایتواند مزا  یاغلب م  یافراد  نیچن  ییوجود دارد، جابجا
شامل   شهیمهاجرت هم ،نی بر ا الوهفراهم کند. ع نفعانیهمه ذ

شود، چرا که تعداد مهاجران  ینم یدائم ایطرفه  کی یانهایجر
 (.17است ) شی در حال افزا یو گردش ینخبه بازگشت

درک  دیدارد که با استگذارانیس یبرا یمهم یامدهایموارد پ نیا
مثبت   یاست و چگونه جنبه ها  یکنند که فرار مغزها چه موضوع

  شه یارتقاء دهند. اگرچه فرار مغزها ممکن است همگردش مغز را 
مشکل بزرگ در    کیوجود ممکن است    نیمشکل ساز نباشد، با ا

  جاد یا ران یمانند ا توسعه در حال  یاز بخش ها در کشورها یبرخ
است که مشخص شود که کجا  نیا ندهیفزا ی. چالش تجربدینما

که به عنوان    یزیشود، چ  یو چه زمان فرار مغزها مانع از توسعه م

(. با درک  20شود ) ی ( خوانده مbrain strain) "یکمبود مغز"
داشته   یمنف ر یتأث تواند یکجا و چگونه مهاجرت م نکه یبهتر از ا

 اتخاذ کرد. یمؤثرتر و هدفمند تر یاستهایتوان س  یمباشد، 

 از مهاجرت نخبگان  یناش یمال یانهای( جرب
 ینخبگان مهاجر به کشورها  یل( ارساRemittance)  یها  حواله

روند   یتوانند برا یاست. حواله ها م شیو رو به افزا ادیمبدا ز
از   یاریبس ی داشته باشند. حواله ها برا یاریبس یایتوسعه مزا

دارند،    یارز  یها  تیدر حال توسعه که معموال محدود  یکشورها
 یکشورها  ان یشود. در م  یمحسوب م   یارز  یمنبع ارزنده و درآمد

در حال توسعه که با کمبود مداوم در بازار کار روبرو هستند،  
  ی حواله، مؤلفه مهم استراتژ افتیدر یکار در ازا یرویصادرات ن

دهد. حواله ها ممکن است در زمان رکود  یم لیتوسعه را تشک
 ریپذ بیآس یاقتصادها کی و به تحر ابندی شیافزا ،یاقتصاد

 کمک کنند. 

  ی ا ژهیو تیاز مناطق و کشورها از اهم یبعض یها برا حواله
سهم  یجنوب یایو آس نیالت یکایآمر یبرخوردارند. کشورها

دهند. حواله   ی را به خود اختصاص م ی جهان یاز حواله ها یبزرگ
از درآمد   یکوچک به عنوان درصد یاز کشور ها ی برخ یها برا

حال  نید. با اشون یم یتلق یناخالص داخل  دیاز تول یو بخش یمل
حواله ها با رشد در   زان یاز آن است که م یاز مطالعات حاک یبرخ

 (.  21،22دارند ) یمنف یمبدا همبستگ یکشورها

 یبر بازار کار داخل یمال انیجر یامدهایپ

خانواده فرد مهاجر در وطن  یحواله ها به اعضا شهیهم باًیتقر
درآمد   شیبه طور خودکار منجر به افزا نیشود، اما ا یارسال م

  ی خانواده را وادار م  یشود. حواله ها اغلب اعضا  ی خانواده نم  یبرا
که حواله   یدهند. هنگام  رییو رفتار خود را تغ  یزندگ  وهیکنند تا ش

  شتر یشود، احتمال تورمِ ب یم نهیهز یرفمص یکاالها یها برا
را  یدیمصارف تولدر  یگذار هیسرما نییوجود دارد که بازده پا

  ی رو، در دراز مدت، حواله ها م نی(. از ا21،22کند ) یم عیتسر
بگذارد که در   یمنف ریتأث یتواند به طور بالقوه بر رشد اقتصاد

بر رشد   احواله ه یمنف ریتأث زیو همکاران ن  Chamiمطالعه
  113  یکار بوده از داده ها  جادیحواله ها مانع از ا  نکه یو ا  یاقتصاد

 (.  23کشور مختلف ارائه شده است )

 ها  یگذار  هیبر سرما یمال انیجر یامدهایپ

 "رمولدیبطور غ"حواله ها  نکهیبر ا یمبن جیتصور را برخالف
(unproductivelyهز )شوند، حواله ها بدون توجه به   یم نهی

بر اقتصاد  یاثرات انبساط ی توانند دارا یکردن م نهینحوه هز
توانند به   یحواله ها م ،یگذار  هیداشته باشند. در صورت سرما
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 یموثر باشند. از آنجا که خانوارها  دیدر رشد تول  یقابل توجه   زانیم
مصرف کاالها و خدمات خود را  زانیکننده حواله، م افتیدر

  ی شغل م جادیباعث ا ییتقاضا شیافزا نیدهند، چن یم شیافزا
 زیکنند ن ینم افتیکه حواله در گرید یرو خانوارها نیاز ا کند،

که   ییکاالها  ن،یدهند. عالوه بر ا  شیتوانند درآمد خود را افزا  یم
  ی مانند غذا و آموزش تلق  ،یمصرف  یممکن است به عنوان کاالها

در    یانسان  هیسرما  شیافزا  یبرا   یا  هیممکن است سرما  زیشوند، ن
 (.  21،22نظر گرفته شوند )

حواله   نیدهد ارتباط مثبت ب  یوجود دارد که نشان م  یادیز  شواهد
نشان   ریاخ قاتیکالن وجود دارد. تحق یها یگذار هیها و سرما

با   سهیکنند در مقا یم افتیکه حواله در ییداده که خانوارها
  نه یمصرف و هز  یبرا  یکمتر  نه یدر واقع هز  رمهاجر،یغ  یخانوارها

کنند.   یم  نهیو مسکن هز  آموزش      یگذار  هیسرما  یبرا  یشتریب
 لیتما  زیکنند ن  یم  افتیدر یالملل  نیب  یکه حواله ها  ییخانوارها
 (. 21،22دارند )  ینیکارآفر  یها  تیدر فعال  شتریب  ی گذار  هیبه سرما

کشور را  یتوانند اعتبار مال یشده است که حواله ها م استدالل
 یالملل  نیب  یآن به بازارها  ی دسترس  ق یطر  ن یبهبود بخشند و از ا

با درآمد  یاز آنجا که کشورها قت،یکنند. در حق تیرا تقو هیسرما
که  یدر حال رند،یگ یسود را از حواله ها م نیشتریمتوسط ب
بالقوه  یاقتصاد یایمزا هاجرتو کم م ریفق اریبس یکشورها

توانند به   یحواله ها نم ن،ی هند. بنابراد یمهاجرت را از دست م
توسعه    یبرا  یرسم  یکمک ها  یمناسب برا  نیگزیجا  کیعنوان  

به    یشخص  انیکه حواله ها جر  ییوجود از آنجا  نیشوند. با ا  یتلق
را برآورده  رندهیگ یازهاین ی به خوب نیاست، بنابرا گریشخص د

را دارند که رفاه خانوار را بهبود بخشند و  ییتوانا نیکنند و ا یم
 از شدت فقر در کشور بکاهند.  

 ( نقش جوامع نخبگان مهاجر در توسعه ج

در   یتوانند نقش مهم یم ینخبگان مهاجر به طور کل جوامع
مبدا خود داشته   یکشورها ی اسیو س یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد

نقش فراتر از ارسال پول به وطن در قالب حواله است.    نیباشند. ا
ها و    تیها، رفتارها، هو  دهیتواند منبع ا   یجوامع نخبگان مهاجر م

دارد )که آن  انیکشورها جر نیباشند که ب یاجتماع یها هیسرما

(. ندیگو ی( مsocial remittances) "یاجتماع ی حواله ها"را 
خود  یدانش و مهارت هاتوانند  یمهاجران م ب،یترت نیبه هم

 technological) "یفن آور یحواله ها")که گاه به آنها 

remittancesیاسیس یها وهیها و ش دهیا یحت ای( ندیگو  ی( م 

(  remittances political) "یاسیس یها الهحو")که آن را 
که جوامع   یینامد( را انتقال دهند. ارتباطات و شبکه ها یم

 یتوانند به عنوان کانال مهم  ینخبگان مهاجر با کشور خود دارند م
مثبت مهاجرت بر کشور فرستنده عمل کنند   راتیتأث  تیتقو  یبرا
(25،24   .) 

 یدانش و انتشار فناور یها شبکه

مغز  شیافزا لیدر مورد پتانس ریدر بحث اخ یاز عناصر اصل یکی
  ی م  جادیا  انیدانش بن  یاستدالل است که مهاجران شبکه ها  نیا

  ی را به کشور خود منتقل م دیجد یها یها و فناور دهیکنند که ا
 یرشد اقتصاد  ت یتقو  یتواند برا  یم  یفن آور  یها  شرفتیکنند. پ

  ی گذار هیو سرما هیسرما ناردر حال توسعه در ک یدر کشورها
 نیشود که انتشار ب یمهم باشد. استدالل م اریبس یانسان یها

  ی در بهبود بهره ور  یقابل توجه   ریها تأث  یها و فناور  دهیا  یالملل
با تعداد    یعامل رشد کل بهره ور  افته،یتوسعه    یدارد. در کشورها

و توسعه   قیتحق یها نهیهز زانیدانشمندان و مهندسان و م
  ی اطالعات، به نظر م  یارتباطات و فناور  شرفتیاست. با پ  مرتبط

  ل یاز فاصله دور قابل تحو یا ندهیدانش به طور فزا نیرسد که ا
 (.25،24در حال توسعه است ) یو ارائه به کشورها

شبکه   یو نگهدار  جادینخبگان در ا  یالملل  نیکه مهاجرت ب  ینقش
که    ییکند، قابل توجه است. شبکه ها  یم  فایا  یدانش فرامل  یها
 یمختلف  یها  تیهستند و فعال  ی متک  اریبس  نترنت یجود دارند به او

 ،یمشاوره تخصص ،یانتقال فناور ،یقاتیتحق یاز جمله پروژه ها
را به وطن   یخارج یشرکتها باتو آوردن شع یآموزش یدوره ها

 (.  26دهند ) یخود انجام م

 دو جانبه  تجارت

  ی م  یتجارت و مهاجرت نخبگان را بررس  نیروابط ب  ریاخ  مطالعات
  ی است که جوامع نخبگان مهاجر و شبکه ها  نیا  یاصل  دهیکنند. ا
نواقص   یتوانند بر رفع برخ یمرتبط با آنها م یو تجار یاجتماع

موجود در بازار تجارت دوجانبه کمک کنند. چراکه مهاجران نخبه  
طلع خود م یدر کشورها یگذار هیتجارت و سرما یاز فرصتها

 زین دیجد یاز فرصت ها یارتباط یشبکه ها قیهستند و از طر
در   یگذار هیتوانند فرصت سرما  یم نیشوند. آنها همچن یآگاه م

قرارداد    یاجرا  یرا برا  یشتری ب  یکنند و ضمانت ها  ت یوطن را تقو
 (.  27ارائه دهند )

 یخارج میمستق یگذار هیسرما

ممکن   نیمرتبط با آنها همچن  ینخبگان مهاجر و شبکه ها  جوامع
باشد.   یالملل  نیب  یها  هیسرما  انیاست به عنوان محرک بالقوه جر

در کشور خود  یگذار هیبه سرما گرانی د بیدر ترغ توانندیآنها م
به  ازیکه ن یعینوع نقش ممکن است در صنا نیموثر باشند. ا
برخوردار باشد. جوامع   یا ژهیت ویدارند، از اهم ییاطالعات باال

  ت یریو مد یخارج یشرکا ع یسر افتنینخبگان مهاجر امکان 
  ی را مقدور م یو زبان یفرهنگ یدر مرزها یتجار دهیچیروابط پ
است که در آن   شرفتهیپ عیچالش در صنا کی ژهیبه و  نیسازند. ا

   شوند   یم فیها بطور مداوم بازتعر یمحصوالت، بازارها و فناور
ماه کوتاه تر است   9که چرخه محصوالت به طور معمول از    ییجا
(28 .) 

 ها؛ فرصت ها و چالش ها یاستگذاریس
در رابطه با  لیکه ذکر شد نه تنها وسعت موضوعات دخ یمطالب

 یچالش ها اس یدهد، بلکه مق ی مهاجرت و توسعه را نشان م
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  ی داده ها گاهیبا پا ییاروی رو یرا برا استگذارانیس یرو شیپ
بخش    نی. در اکندیم  ریتصو  زیرا ن  فیتوص  رقابلیبزرگ اما غالباً غ

  ر یتوانند تأث یها م یاستگذاریشده که در آن س یحوزه بررس 12
  نه یفرستنده مهاجران نخبه به  یمهاجرت را بر توسعه در کشورها

آن و   یمربوط به اجرا یو چالشها استی. هر حوزه سندینما
 دهیارائه گرد  یعمل  ینمونه ها  نیدر صورت وجود، بهتر  نیهمچن
 (.29-36است )

 از شکار نخبگان   یریجلوگ یکشورها برا نیب یهمکار .1
کدهای  تیهدف؛ الزام آور کردن رعا نیا یبرا یکل استیس

وضع شده چندجانبه مهاجرت نخبگان، به گونه ای که   یرفتار
کشورهایی که کدهای اخالقی استخدام را دریافت کرده یا در آن 
ثبت نام کرده اند، بتوانند در مورد اقدامات بین المللی استخدام 

  ی آژانس چند جانبه برا  کیتوان    یراستا م  نیپاسخگو باشند. در ا
 یتوان سازوکار  یکرد. م  جادینظارت و کنترل استخدام کنندگان ا

 یآژانس ها ی رقانونیغ یها  وهیکرد که به موجب آن ش جادیا
مستقل به مقامات   ی حسابرس ندیفرآ کی ق یاستخدام از طر

 .مربوطه گزارش شود

از کشورها کماکان از آن   یاست که فقط برخ  نیا یاصل چالش
همچنان به صورت نامحدود   گر ید ی کنند، و برخ یم یرویپ

تواند    ی کدها م  یاجرا  گرید  یکنند. از سو  ینخبگان را استخدام م
ممکن است   رانهیسختگ یقانون ها یو اجرا میدشوار باشد. تنظ

 .کندرا بر خود مهاجران وارد  یاضاف یها نهیهز

 یجهت حفظ منافع مهاجران، کشورها ییتوافق نامه ها .2
  رندهیفرستنده و پذ

متشکل از دو کشور فرستنده و   دیهر توافقنامه دوجانبه با یطراح
تعداد    ی توانند برا  ی م  افتهیتوسعه    یمهاجر باشد. کشورها  رندهیپذ

توافق   نیصادر کنند. ا یکار یاز مهاجران، مجوزها یمشخص
بازار کار  یازهایکه در درجه اول با هدف رفع ن ینامه ها، در حال

  ز ی ن یخاص یتوانند بندها یشود، م یانجام م رندهیپذ یکشورها
پس انداز  یبه حساب ها یداشته باشند )به عنوان مثال دسترس 

بازگشت( که منجر به  یاز دستمزد برا  یحفظ بخش ژه،یو
توسعه شود. کسب مهارت توسط مهاجران در کشور  یامدهایپ
توانند شامل تعهدات   یشود. توافق نامه ها م بیترغ دیبا زبانیم
در   یاضاف یآموزش ها یمال نیتأم یبرا افتهی وسعهت یشورهاک

توانند   یدر حال توسعه م یاستخدام باشد. کشورها یبخش ها
مهاجران در  یبرا یامور اقتصاد لیتسه  یرا برا ییها استیس

  ی برنامه ها ای یتجار یحال بازگشت )به عنوان مثال وام ها
و   کوادروو ا ایاسپان نیب یمشابه  یکنند. طرحها نی( تدویآموزش
منعقد شده    ریاخ  یدر سالها  النکای و سر  ایتالیا  یدولت ها  نیهمچن
 است. 

بازار کار ممکن است  یها تیاست که اولو نیموجود ا چالش
  ی اهداف توسعه باق ی برا یکم یهمچنان ارجح باشند و فضا

  ستم یو س یبند هیسهم قیکار از طر یازهاین تیریبگذارد. مد

دهندگان در  اتیسخت خواهد بود. مال اریبس رمنعطفیغ یها
  ی برا یضافا یها نهیهز نی به تأم یلیتما افتهیتوسعه  یکشورها

در برابر اهداف توسعه   دیبا یاستخدام مهاجران ندارند. منافع مل
 گسترده تر متعادل شود.

 مطلوب اقامت و بازگشت مهاجران نخبه  طی ارتقاء شرا .3

 بیآس "یکمبود مغز"ه که در برابر درحال توسع یکشورها در
از بهبود  نانیاطم یبرا یشتریاقدامات ب ستیبا یهستند، م ریپذ

انجام دهند تا فرار نخبگان   یاسیو س یکالن اقتصاد طیشرا
تواند در جهت  یتوسعه م ی برا یرسم ی. کمک هاابدیکاهش 

در حال   یورهاکش  یاصل  یدر بخش ها   طی بهبود دستمزدها و شرا
 توسعه باشد.  

توسعه ممکن است استدالل کنند که اختصاص منابع    متخصصان
کاهش   یاستراتژ  نیدر جهت کاهش مهاجرت ممکن است مؤثرتر

 فقر نباشد. 

 کار در کشور مبدا طیبهبود شرا .4

از نخبگان در حال خروج نه تنها از  یاریبس نکهیتوجه به ا با
  ت یشکا زیکار در وطن ن فیضع ط یبلکه از شرا فیدستمزد ضع
  ت یریآموزش و تبادل، بهبود مد  یفرصت ها  ستیبا  یدارند، لذا م
برقرار شود. طرح   یو عدالت اجتماع تیارتقاء شفاف ، یمنابع انسان

بر شواهد و  یبود که مبتن هندموثر خوا اریبس یوقت یقیتشو یها
  زه یتوانند انگ یانتظارات کارکنان هستند، که م لیو تحل هیتجز

 کنند.  نیرا تام  ی و خانوادگ یحرفه ا ،یاقتصاد یاه

در کشور مقصد    ادیز  یدستمزدها  نه، یزم  ن یتالش ها در ا  رغمیعل
 یمهاجرت نخبگان م یاصل یکننده ها نییاز تع یکیهنوز هم 

 باشد.  

  ی حفظ کارمندان مراقبت ها یرا برا یاریغنا اقدامات بس دولت
ساعات کار که  یاضاف نهیبه کار گرفته است. کمک هز یبهداشت

شده، با هدف افزایش قابل توجه حقوق و   جادیا 1999در سال 
، مجلس غنا  2002دستمزد پزشکان صورت گرفته است. در سال 

از مهاجرت پزشکان    یریجلوگ  یبرا  یگذار  هیدالر سرما  ونیلیم  3
خودرو را   63 راً یو پرستاران انجام داد. وزارت بهداشت غنا اخ

که در معرض  "به پزشکان جوان  عیتوز یکرده برا یداریخر

ماندن در وطن   یبرا زهیانگ  کیبه عنوان  "مهاجرت هستند
به پرستاران داده   زیخودروها ن نیاز ا یداده است. تعداد لیتحو

 (.37خدمت کرده اند ) شتریب ای لشده که به مدت سه سا

 در حال توسعه   یکشورها یانسان هیجبران سرما .5

  ی کنند م ی م رشیکه مهاجران نخبه پذ افتهیتوسعه  یکشورها
را با دولت    زا یو  نهیبر درآمد آنها و درآمد حاصل از هز  اتیتوانند مال

است که مهاجران   نیا گرید ریمبدا به اشتراک بگذارند. متغ
مبدا بپردازند.   یپس از مهاجرت را به کشورها یاتیتعهدات مال

مهاجران نخبه هستند، به دولت    خدام به است  لیکه ما  یانیکارفرما
 افتهیتوسعه  یرا پرداخت کنند. کشورها یکشور مبدا مبلغ یها

(  compensation fund)   "صندوق جبران خسارت"توانند    یم
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  ی م تیکه در آن فعال یاصل یو بخشها یمهاجران بازگشت یبرا
تواند بطور    ی توسعه م  ی برا  ی رسم  یکنند. کمک ها  س یکنند، تأس

که مهاجران نخبه    ییدر کشورها  یانسان  ه یسرما  تیتقو  یابر  ژهیو
 . ابدیکنند، اختصاص  یاعزام م

 یدهندگان در کشورها  اتیمال  تیبه حما  ازیها ن  یاستگذاریس  نیا
دارد. احتماالً اختالف نظر در مورد جبران خسارت  افتهیتوسعه 

خود مهاجران، و   ایمهاجر  انیکارفرما زبان،یتوسط دولت م
جبران خسارت وجود دارد. به طور    یمحاسبه و جمع آور  یچگونگ

و تحت چه   یچه کس نکهیا  ردمشابه، احتماالً اختالف نظر در مو
 د داشت. کند اختالف نظر وجود خواه افتیغرامت در یطیشرا

 نخبگان مهاجر   یاجتماع تیقابل انتقال بودن حقوق مربوط به حما .6

و انتقال   یدولت یاخذ حقوق بازنشستگ یمهاجران نخبه برا به
به کشور مبدا سازوکار ارائه گردد. ارائه    یپس انداز شخص یپولها

  ت یاشکال حما گریو د یاطالعات در مورد حقوق بازنشستگ 
نه تنها در دوره کار نخبه مهاجر در خارج از کشور بلکه   ،یاجتماع

 اتیگردد. بازپرداخت مال محققبازگشت آنها به کشور مبدا  یبرا
 انجام شود.بر درآمد هنگام بازگشت به کشور مبدا به فرد نخبه 

نقل و انتقاالت،    تیریدر محاسبه سطوح حق و حقوق و مد  چالش
دارند، وجود خواهد    یفیضع  یمال  رساخت یکه ز  ییکشورها  ژهیبه و

  ن یممکن است سنگ  یادار  یها   نهیهز  ز،یداشت. در مورد مبالغ ناچ
 اندک است.  اریبس نهیزم نیدر ا یالملل نیب یها یباشد. همکار

 بازگشت نخبگان  یبرا زهیانگ جادیا .7

  ی ها  زهیتوان انگ  یبر اقدامات ذکر شده در بخش در باال، م  عالوه
  د یبا نیامر همچن نیبازگشت ارائه کرد. ا ی برا زین یرمالیغ

دهد.  شیکشورها و مهاجران افزا نیانتقال مهارت را ب لیپتانس
در بازار کار وطن به  نیمهارت و تجربه مهاجر نکهیاز ا نانیاطم
شود تا از هدر رفت مهارت در بازگشت  ینحو استفاده م نیبهتر

  "فرار مغز معکوس" ی شود. فراهم آوردن فرصت برا یریجلوگ
(reverse brain drainبا فراهم کردن فرصت برا ) نخبگان   ی

در  یگذراندن وقت خود در کشورها یبرا افتهیتوسعه  یکشورها
داوطلبانه موجود و چه از  یبرنامه ها قیحال توسعه، چه از طر

 مبادله مهاجران نخبه. یها امهبرن قیطر

بازگشت نخبگان الزم است.   ی از اجبار برا ی راستا نوع نیا در
در حال توسعه مخالف    یکشورها  یبرا  ی بودجه ا  میمستق  تیحما

توسعه است.   یبرا یرسم یکمک ها  نیدر تأم یفعل یروش ها
قابل  یها زهیحاد به انگ ط یدر شرا یاحتماالً بخش خصوص

 دارد. ازین یتوجه 

 اریبازگشت اتباع بس قیتشو یکه برا ییحال حاضر برنامه ها در
 یشده اند، توسط کشورها  یساکن خارج از کشور طراح  ختهیفره

  ی قاتیبودجه تحق لندیشوند. به عنوان مثال، تا ی فرستنده اجرا م
  ی خود ارائه م یرا به نخبگان بازگشت ی پول یو مشوق ها گسترده
جذاب حقوق و   یها بسته نیچ ب، یترت نی(. به هم38دهد )

 (.  15را ارائه داده است ) یخارج یبه ارزها ی دستمزد، و دسترس

 یم افتیمقصد  یابتکار بازگشت در کشورها یاز طرح ها یبرخ
  یی قایدرصد از کارآموزان آفر 80به  کیشود. به عنوان مثال، نزد

بهداشت   یمل یتویکه توسط انست دزیا یقاتی تحق یدر برنامه ها
 یشوند پس از کسب آموزش ها یمتحده برگزار م االتیدر ا

به کار رفته  یها مشوقگردند. از  یباز م قایبه آفر یدانشگاه
در کشور مبدا، ارائه   یبهداشت یها رساختیشامل توسعه ز

 یزاهایاستفاده از و  نیهنگام بازگشت و همچن  یقاتیتحق  یبانیپشت
از اقامت دائم   یریجلوگ  یکوتاه مدت و توافق نامه بازپرداخت برا

 (.39متحده قابل ذکر است ) االتیدر ا

   یتوسط نخبگان بازگشت ینیکارآفر .8
 یتهایاز فعال  تیحما  یتوانند برا  یم  یگذار  هیسرما  یها  قصندو
  ه یشود. صندوق سرما جادی ا ،یمهاجران نخبه بازگشت ینیکارآفر

 جادیا  تواندیشود، م  یاداره م  یکه توسط مهاجران بازگشت  ،یگذار
وام    یکند. به نخبگان بازگشت  لیرا تسه   یو تجار  یشبکه اجتماع

 ارائه شود.  ینیشروع کارآفر یبرا یا ارانهی

به مقررات مناسب دارد. به گونه    ازیاز سوءاستفاده ن  یریجلوگ  یبرا
شده باشد که هم فرد مهاجر و هم کشور مبدا بهره  یطراح یا

 مند شوند. 

  ی را برا  یکننده حواله تالش خاص  افتیدر  یاکوادور، بانک ها  در
دهند، از جمله   یمهاجران انجام م  یمناسب برا  یبسته ها  یطراح

 my) "خانواده من، کشور من، خانه من"برنامه بازگشت 

family, my country, my home  که توسط )
مهاجران که از  یرا برا یشود، و وام یاجرا م  Solidadoبانک
  ی تا کسب و کار کوچک راه انداز دهدی ارئه م گردندی بازم ایاسپان

 (.40دهند ) لیشکت یکنند و خانه و زندگ 

 در حال توسعه   یکشورها یمال یها ی دسترس شیافزا .9

 یبه مؤسسات مال یهمگ قایو شمال آفر انهیدر خاورم ییکشورها
( اجازه داده اند  یمؤسسات خرد مال ی خود )از جمله برخ یداخل

  ق یطر ن یرا در نقاط خارج از کشور افتتاح کنند تا از ا یشعبات
 نیخدمات را به نخبگان مهاجر خود ارائه دهند، از جمله مهمتر

موجود که   یاست. موسسات مال یآنها خدمات حواله و نرخ رقابت
توانند خدمات پس انداز    یشود م  یآن حواله ها ارسال م  قیاز طر

  ن یارائه دهند. ا شانیخود را به مهاجران و خانواده ها یو اعتبار
  ه یکند تا پس انداز و سرما ی م بیترغ حواله را یها رندهیامر گ
  ی رارا ب یا هیتواند سرما ی را انجام دهند و م یشتریب یگذار

 خرد فراهم کند. نانیکارآفر ریاعتبار سا

در حال   یکالن در کشورها  یگذار  هیبه سرما  ازیرو؛ ن  شیپ  چالش
  ر یو سا یرسم یبه حواله ها یباشد. باز کردن دسترس  یتوسعه م

در حال توسعه،   یدر کشورها رتریفق یبه گروه ها یخدمات مال
 طلبد. یرا م یگریاقدامات هدفمند د

 یسالها  یمهاجران در ط  یدالر از حواله ها  اردیلیم  4حدوداً    هیترک
اوراق   یاندازه احتمال نیداشته است. تخم ییدرآمدزا 4-2000

با   یجهانبانک  ه یاما محاسبات اول ست، یآسان ن ندهیبهادار در آ
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دهد    ی، نشان م2003سال    ی برا  نیمهاجر  یزیاستفاده از ارقام وار
دالر  اردیلیم 9توانند بالقوه  یم عهدر حال توس یکه کشورها

 (.36کسب کنند ) هیسرما یالملل نیب یساالنه از بازارها

 در وطن  ینخبگان بازگشت  یگذار هیسرما زهیانگ شیافزا .10

  ی ا زه یمهاجران، انگ یارسال یحواله ها یتوسعه ا ریتأث تیتقو
در وطن خود فراهم   یگذار هیپس انداز و سرما یآنها برا یبرا
 کند. یم

 یتوسعه ا یها تینوع فعال نییدر تع یرو دشوار شیپ چالش
 انجام، خواهد بود.  یبرا

 مبدأ یجامعه نخبگان مهاجر و کشورها نیب وندیپ جادیا .11

  ن یب  یتواند روابط محکم تر  یم  ی عتیدوتاب  یبه شهروند  یدسترس
  ی برا یا ژه یکند. بودجه و جادیمهاجر ا رنده یکشور فرستنده و پذ

و توسعه کشور مبدا در  یاجتماع ،یفرهنگ یوندهایاز پ تیحما
کاالها  میمستق دیخر ینظر گرفته شود. فراهم آوردن فرصت برا

  ی اساس یکاالها ی حت ای یرمان د مهیخدمات )به عنوان مثال ب ای
 ( توسط مهاجران انجام شود. ییمانند مواد غذا یخانگ

از   نانیکشورها به منظور اطم نیب یو ادار یاسیس یهمکار
ارائه   یبرا یخصوص یاست. شرکتها یالزام وندیپ یداریپا

الزم را داشته   زهیانگ دیاطالعات و خدمات در خارج از کشور با
 است.  ازیمناسب کاال ن لیاز تحو نانیاطم یباشند. به سازوکارها

  ن یو سنگال به مهاجران ا نیدر پرو، آرژانت ییمارکت ها سوپر
خود در کشور   یرا که به خانواده ها  ییدهند تا کاالها  یامکان را م
 (.41کنند ) دیخر نیشوند، به صورت آنال یداده م لیمبداء تحو

 مبدا یمهاجران به مشارکت در توسعه کشورها قیتشو .12

توسعه   یتهایتواند از فعال یمهاجر م رندهیفرستنده و گ یکشورها
  ی م نیکنند. ا تیشوند حما یم یبانیکه توسط مهاجران پشت یا

 تیحما  ایمبدا    یدر کشورها  یگذار  ه یسرما  یبرا  یا  زهیتواند انگ
مهاجران  یشبکه ها جادیبازگشت موقت باشد. ا  یاز برنامه ها

 دیمف تواندیانتقال دانش و مهارت م یبرا نهیگسترش زم یبرا
از دانش و تخصص   توانیباشد. در کشورهای درحال توسعه م 

فعالیت  مهاجران استفاده شود تا برنامه ریزی و / یا حتی اجرای
جوامع مهاجر و  نیارتباط ب شی. افزاردیهای توسعه انجام گ

مبدأ، با هدف   یمستقر در کشورها یجامعه مدن یسازمانها
از   بانیپشت یتوسعه ا یو پروژه ها ازین موردمناطق  ییشناسا

 در دستور کار باشد.  یکمک فن ای یمال تیحما قیطر

 تیبه استقبال از فعال  یلیمبدا ممکن است تما  یاز کشورها  یبرخ
خطر وجود دارد که  نینداشته باشند. ا یمهاجران بازگشت یها

 .ندیمناطق و گروهها کمک نما یمهاجران تنها به برخ

  ، یمالز یدهه گذشته در دولت ها ک ی یدانش ط یها شبکه 
  نده یکشورها، به طور فزا گریاز د شیب لند،یو تا یجنوب یقایآفر

کردن مهاجران استفاده کرده اند و از   ریدرگ یبرا نترنتیاز ا یا
غالبا  ،ی انتشار دانش فن یبرا  یمراکز سی تأس یمهاجران برا

به دنبال  نیپرداخته اند و همچن یعلم یدانشها ریو سا یمهندس

 یداخل یو نهاد یفرد یمهاجران با شرکا نیب یهمکار جادیا
، قانون بازگشت استعداد   Joseph Bidden(. سناتور8،9هستند )

 االتیا میمق یارائه کرد، که به مهاجران قانون 2003را در نوامبر 
متحده موقتاً   االت یا میمق یدهد مهاجران قانون  یمتحده اجازه م

 یرساختهایز یتابع خود برگردند و در توسعه و بازساز کشوربه 
 (. 42باشند ) میآن کشور سه 

 گیرینتیجه
 تیریمد یها برا یگذار استیس نهیمطالب ارائه شده در زم

 یادیز  یدهد که کارها  یاثرات مهاجرت نخبگان بر توسعه نشان م
ارتباط مهاجرت و توسعه شامل   نکهیانجام شود. با توجه به ا دیبا

و نقش جوامع  یمال انیاز فرار مغزها، جر یا دهیچیپ اناتیجر
 استیس یرو شیپ یهانخبگان مهاجر در توسعه است، چالش

متناسب با همه چالشها اگر  ی استگذاریاست. س ادیز اریگذاران بس
هرگونه   نکهیا ینباشد دشوار است. برا رممکنیغ نهیزم نیدر ا

  نفعان، یاز ذ ی عیوس ف یاز ط دی مؤثر باشد، با یاستگذاریمداخله و س
و در حال توسعه، آژانس    افتهیتوسعه    یورهاگذاران در کش  استیس
و خود   ی و بخش خصوص یردولتیغ یجانبه، سازمان ها چند یها

 گرفت.    یهمکار زینخبگان مهاجر ن
سه حوزه )فرار مغزها،   نی از ا  کیکه گفته شد، در هر    همانطور

  ییاستهایو نقش جوامع نخبگان مهاجر در توسعه(، س یمال انیجر
توسعه   یمثبت مهاجرت را برا یایتوانند مزا یوجود دارد که م

و   وندهایمشوق ها، پ ق یتوان فرار مغزها را از طر یکنند. م تیتقو
 یبه بخش ها بیکاهش آس ظوربه من یگذار هیسرما شیافزا
  جادیا لیتسه  ق یکرد. از طر تیریتوسعه مد یدر کشورها یدیکل

جوامع مهاجران    لیتوان از پتانس  یم  ی و اجتماع  یتجار  یشبکه ها
 نخبه استفاده کرد. 

نکته قابل ذکر است که با وجود مطالعات گسترده   نیا  انیپا  در
روابط   ن یدهد، ا ی مهاجرت و توسعه را نشان م نیکه ارتباط ب یا

  ک ی جادیا یهنوز هم به صورت شفاف درک نشده است. لذا برا
تعداد  دیحوزه ها با نیدر ا استگذارانیس یشواهد جامع برا گاهیپا
 .ردیگ  صورت قاتیاز مطالعات و تحق یادیز

 

 ی سپاسگزار
همکاران و همه   هیو کل  دی از اسات  دانندیبر خود الزم م  نیمحقق

 یمطالعه مشارکت و همکار نیدر انجام ا ی نوعکه به  یزانیعز
 .دینما  یتشکر و قدردان مانهیاند، صمداشته 

 
 تضاد منافع 

در  یگونه تضاد منافع چیکه ه ندینمایم حیتصر سندگانینو
 مطالعه حاضر وجود ندارد.
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