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Abstract

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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چکیده
مقدمه :منابع انسانی نخبه و کارآمد در عرصه های مختلف ملی ،نقش حیاتی دارند و به همین دلیل ،مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم تلقی میشود .مهاجرت
نخبگان یا فرار مغزها در بین کشورهای در حال توسعه از اهمیت باالیی برخوردار است ،چراکه این کشورها در فرآیند جریان بینالمللی سرمایه انسانی ،سرمایه های
بیشتری را از دست داده و معموالً توسعه آنها تحت تأثیر این پدیده ،کند می شود .هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان و مکانیسم اثرگذاری مهاجرت نخبگان
بر توسعه کشورهای مبدأ و همچنین ارائه فرصت ها و چالشها برای سیاستگذاری در این زمینه است.
روشها :این مطالعه به صورت مرور نظام مند و با استفاده از پروتکل  PRISMAدر بانک های اطالعاتی بین المللی ( Google Scholar ،PubMed
و  )Scopusو ملی ( Magiran ،SIDو ) ISCصورت گرفت .با توجه به استراتژی  ،PICOSمقاالت انتشار یافته تا تیر  1398به دو زبان انگلیسی و فارسی
با استفاده از ترکیبات متنوعی از کلیدواژه های کلیدواژه های ،development ،developed country ،challenges ،brain drain
 developing country،Policy،elite ،Migrationو معادل فارسی آنهاجستجو گردید .پس از انجام جستجو و انتخاب مقاالت ،متن مقاالت نهائی با
کمک چک لیست  PRISMAمورد ارزیابی کیفی قرار گرفت و در نهایت رابطه مهاجرت نخبگان و توسعه و سیاستگذاری های مربوطه به صورت سنتز روایتی
ارائه گردید.
یافتهها :با مرور دقیق جزئیات مقاالت نهایی تحلیل شده؛ می توان عوامل و متغیرهای موثر در سه موضوع اصلی که محوریت مهاجرت و توسعه را تشکیل
میدهند را به الف) فرار مغزها و توسعه ،ب) جریان های مالی ناشی از مهاجرت نخبگان و ج) نقش جوامع نخبگان مهاجر در توسعه تقسیم کرد .با مرور نظام مند
مطالعات ،متوجه می شویم که تأثیرات بالقوه مهاجرت نخبگان بر توسعه پیچیده و چند بعدی است و نیاز به پاسخ چند بعدی از سوی سیاستگذاران دارد .تأثیرات
مهاجرت نخبگان بسته به نوع کشور ،روند اقتصادی و اجتماعی آن کشور ،می تواند مثبت یا منفی باشد و فرصت ها یا محدودیت هایی را برای توسعه اقتصادی،
اجتماعی و انسانی ایجاد کند.
نتیجهگیری :به طور کلی جوامع نخبگان مهاجر می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشورهای مبدا خود داشته باشند .جوامع نخبگان
مهاجر می تواند منبع ایده ها ،دانش ها و مهارت ها ،و سرمایه های اجتماعی باشند .ارتباطات و شبکه هایی که جوامع نخبگان مهاجر با کشور خود دارند می توانند
به عنوان کانال مهمی برای تقویت تأثیرات مثبت مهاجرت بر کشور مبدا عمل کند .با این وجود هنوز بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ،از مهاجرت
نخبگان متضرر می شوند .لذا برای محقق شدن تاثیرات مثبت مهاجرت نخبگان ،نیاز به سیاستگذاری های همه جانبه ،دقیق و جامع است که مسلماً چالشهایی از
جمله نیاز به گفتگو و همکاری قابل توجه در سطح بین المللی نیز مطرح خواهد بود.
واژگان کلیدی :مهاجرت نخبگان ،فرار مغزها ،توسعه ،سیاستگذاری ،مرور نظام مند
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مقدمه
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روشها
این مطالعه به منظور استخراج محورهای مربوط به مهاجرت و
توسعه و همچنین فرصتها و چالشهای ساستگذاری در این حوزه
ها به صورت مرور نظام مند انجام شد .جستجو ،ارزیابی و تحلیل
مستندات مقاالت با استفاده از پروتکل پریزما ( PRISMA or
Preferred Reporting Items for Systematic
 )Reviews and Meta-Analysesدر دو مرحله صورت

گرفت .در مرحله اول ،ابتدا جستجوی مطالعات منتشر شده تا
تیرماه  1398به دو زبان انگلیسی و فارسی از پایگاه های علمی
بین المللی  Scopus،PubMedو  Google Scholarو
پایگاه داخلی  Magiran ،SIDو  ISCانجام شد .برای جستجو
Edu Stra Med Sci
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در دهه های اخیر با توسعه فن آوری و رشد اقتصادی قابل توجه
در کشورهای توسعه یافته و تزریق منابع مالی به مراکز تحقیقاتی
و دانشگاهی و همچنین برنامه ریزی های دقیق و جامع کوتاه و
بلند مدت ،این کشورها؛ نخبگان خود و دیگر کشورها را جذب
کرده و به کار گرفته اند که این امر ،از سویی باعث رشد علمی و
اقتصادی کشورهای توسعه یافته شده و از سویی دیگر باعث
کاهش نیروهای نخبه در کشورهای در حال توسعه گردیده که
تاثیر سوء بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است و در نهایت
منجر به وابستگی این کشورها به کشورهای توسعه یافته شده
است .اعتقادی دیرینه وجود دارد که مهاجرت می تواند تأثیرات
مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای فرستنده و
پذیرنده مهاجر داشته باشد ،در سالهای اخیر توجه مجدد به
چگونگی درک و بهینه سازی این تأثیرات مطرح شده است .از
آنجا که مقیاس ،پیچیدگی و شدت مهاجرت نخبگان افزایش یافته
است ،اینکه چگونه اطمینان حاصل شود که مهاجرت نخبگان ،به
کشورهای در حال توسعه آسیب نرساند و یا حتی مهاجرت به نفع
آن کشورها باشد ،مورد توجه و بررسی قرار گرفته است (.)1
کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی ( ،)GCIMگزارشی ارائه
داده که در آن تأثیرات مهاجرت بر توسعه را بیان نموده و توصیه
کرده که مهاجرت بین المللی باید به بخشی جدایی ناپذیر از
استراتژی های ملی ،منطقه ای و جهانی برای رشد اقتصادی ،در
کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تبدیل شود .طبق این
گزارش مهاجرت نخبگان می تواند یک فرصت مهم برای توسعه
و استفاده حداکثری از پتانسیل آن باشد .بطوری که ،تضمین می
کند که مهاجرت نخبگان به پیامدهای توسعه در کشورهای
درحال توسعه آسیب نمی رساند .این به معنای تعیین چگونگی
استفاده مفیدتر از مهاجران نخبه به عنوان ابزاری برای کاهش
فقر و توسعه اقتصادی در کشور مبدأ است .این نیازمند بهره مندی
از شیوه های جدید و بهتر برای تسهیل درگیر نمودن جوامع
مهاجران نخبه در توسعه کشورهای زادگاه خود است .اینها مواردی
است که می بایست توسط سیاست گذاران توسعه در سطح وسیع
و در همه سطوح و در هر کشوری مدنظر قرار گیرد ( .)2اگرچه
استفاده از یافته های مطالعات پژوهشی معتبر و استاندارد برای
اتخاذ سیاست های قابل اجرا میتواند موثر باشد اما ،نباید چالش
های مربوط به توسعه سیاستگذاری ها را دست کم گرفت .تدوین
زیرساختهای جامع سیاست در رابطه با محوریت مهاجرت نخبگان
و توسعه ،حداقل در چهار زمینه اصلی نیاز به بررسی دارد .در وحله
اول ،برای درک بهتر تأثیرات مهاجرت نخبگان بر اقتصاد و جامعه،
جستجوی شواهد بهتر و روش های جامع تر بایستی در دستور
کار قرار گیرد .تنها در این صورت سیاستگذاران می توانند
مؤثرترین مداخالت را برای اطمینان از توسعه ناشی از مهاجرت

نخبگان انجام دهند .ثانیاً ،مستلزم انسجام و هماهنگی بیشتر
سیاستگذاری ها در سطح ملی در کشورهای توسعه یافته و در
حال توسعه است .با توجه به زمینه های گسترده ای که مهاجرت
نخبگان بر آنها تأثیر دارد و پتانسیل قابل توجهی که برای ایجاد
تضاد در اولویت های سیاستگذاری کشورها دارد ،استراتژی های
مؤثر برای گفتگو و هماهنگی بین دولتی ضروری است .ثالثاً،
پیشروی در این زمینه ها باید با نقشه برداری بهتر از فرآیندها و
دستیابی به اهداف سیاست ،ارزیابی شوند .افراد و سازمانهای
مناسب برای اجرای سیاست ها ،کانال های مناسب انتقال و مدل
های ارزیابی موثر نیز باید طراحی شوند .در پایان ،با توجه به
ماهیت بین المللی پدیده مهاجرت نخبگان ،گفتگو و همکاری بین
المللی بیشتری الزم خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که اقدامات
انجام شده در یک کشور موثر بوده است .در مجموع ،سیاستگذاران
در این زمینه باید اهداف مناسب را تدوین کنند ،ابزارهایی را که
با آن می توان به آن اهداف دست یابند را شناسایی کنند ،در داخل
و بین دولت ها همکاری کنند تا از اجرای مؤثر آنها اطمینان
حاصل شود و روشهایی را برای ارزیابی موفقیت خود تهیه کنند
(3و .)4اگرچه مسئله مهاجرت نخبگان و بعبارتی فرار مغزها
موضوع تازه ای در ایران نیست و هر از چند گاهی از زوایای
مختلف مورد بحث قرار می گیرد ،با این وجود ،با توجه به دانش
ما ،مطالعه ای که به تبیین رابطه مهاجرت نخبگان و توسعه
بپردازد و فرصتها و چالش های پیشرو برای سیاستگذاران در این
حوزه را شرح دهد ،در دسترس نیست ،لذا مطالعه حاضر به این
مهم می پردازد .مطالعات پیشین در این حوزه بیشتر به مسائلی
همچون علل و انگیزه های مهاجرت نخبگان ،عوامل موثر بر
مهاجرت نخبگان ،سیاست جذب و گردش نخبگان ،نقش دانشگاه
ها در کاهش مهاجرت نخبگان و مسائلی از این دست پرداخته اند
( .)7-5این مطالعه نکاتی را برای سیاستگذاران در مورد برخی از
چالش های پیش رو در حوزه مهاجرت نخبگان و توسعه ارائه داده
و همچنین پیامدهای سیاستگذاری در مورد مهاجرت و توسعه را
بیان داشته است.

در این پایگاه ها با توجه به استراتژی PICOS (Problem,
Intervention, Comparison, Outcomes, Study
)  ،typeمقاالت با استفاده از کلیدواژه های ،brain drain

نتایج

،development ،developed country ،challenges
 developing country ،Policy،elite ،Migrationو
معادل فارسی آنها شامل فرار مغزها ،مهاجرت ،نخبگان ،توسعه،
کشورهای توسعه یافته ،کشورهای در حال توسعه ،چالش ها،
سیاست ها ،که با استفاده از سرعناوین موضوعی پزشکی
( )MeSHدر  PubMedبدست آمد و با ترکیبات مختلف
کلیدواژه ها با یکدیگر و کمک کلیدهای عملکردی  ANDو
ORدر صفحه جستجوی هر یک از پایگاه های مدنظر ،استخراج
گردید .در مرحله دوم مطالعه ،ابتدا مطالعات جستجو شده بر اساس
عنوان و چکیده ،مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .سپس با
مطالعه اجمالی متن کامل مقاالت انتخاب شده ،مقاالت نهائی
بررسی شدند .کیفیت مقاالت استخراج شده متناسب با نوع مطالعه
با استفاده از چک لیست PRISMA (Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and

مسائل کلیدی در مهاجرت و توسعه

) Meta-Analysesمورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با بررسی
محتوای متن کامل مقاالت انتخابی تشریح شد .الزم بذکر است
جهت اطمینان از فرایند صورت گرفته ،دو نفر از نویسندگان به
صورت مستقل جستجوهای صورت گرفته را انجام دادند که در
اکثر موارد باهم انطباق داشت و موارد جزئی اختالف طی جلسات
مشترک با هم به جمع بندی منجر شد .پس از غربالگری مقاالت
منتخب و بررسی خالصه و اصل مقاالت ،ارزیابی و تحلیل نهایی
انجام شد .در مرحله نهائی ابتدا محتوای مقاالت از لحاظ
متدولوژی و روش بکار رفته مورد بررسی قرار گرفت و نتایج و
تمرکز اصلی مقاالت مشخص گردید .سپس محتوای مقاالت از
طریق تحلیل محتوا به روش سنتز روایتی ( Narrative
 )synthesisدر قالب نکاتی در بحث ارائه گردید.

با مرور دقیق جزئیات مقاالت نهایی تحلیل شده؛ متوجه می شویم
که تأثیرات بالقوه مهاجرت بر توسعه پیچیده و چند بعدی است و
نیاز به پاسخ چند بعدی از سوی سیاستگذاران دارد .همانطور که
در جدول  1مشاهده می شود ،تأثیرات مهاجرت نخبگان می تواند
مثبت یا منفی باشد و فرصت ها یا محدودیت هایی را برای توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و انسانی ایجاد کند .اثرات آن بسته به نوع
کشور ،روند اقتصادی و اجتماعی آن و همچنین مقیاس و ویژگی
های مهاجرت و رفتار فردی مهاجران متفاوت خواهد بود .به
عنوان مثال ،بسته به نوع و مقیاس مهاجرت ،چشم اندازهای
مهاجرت می تواند انگیزه های سرمایه گذاری در آموزش و سرمایه
انسانی را بصورت محلی افزایش یا کاهش دهد.

جدول  .1تاثیرات مثبت یا منفی مهاجرت نخبگان بر توسعه
تأثیرات احتمالی مثبت مهاجرت نخبگان بر توسعه
•
•
•
•
•
•
•
•

تأثیرات احتمالی منفی مهاجرت نخبگان بر توسعه

افزایش راندمان اقتصادی جهانی
ورود ارز به کشور مقصد.
برای فرد مهاجر (در بیشتر موارد) مناسب است ،به خصوص در جایی که فرصت های جدیدی
برای او در کشور مبدا نیست.
مهاجرت ممکن است بیکاری را در برخی از بخش های کشور مبدا کاهش دهد.
ارائه فن آوری و سرمایه گذاری از کشورهای گوناگون در کشور مقصد.
افزایش جریان تجارت بین کشورهای فرستنده و پذیرنده.
تحریک سرمایه گذاری در آموزش و سرمایه گذاری های انسانی.
فعالیت های خیرخواهانه افراد مهاجر می تواند به توسعه جامعه محلی خود کمک نماید.

در بخش بحث بررسی برخی از این تأثیرات با نگاهی ویژه به سه
مجموعه جریان (فرار مغزها و توسعه ،جریان های مالی ناشی از
مهاجرت نخبگان و نقش جوامع نخبگان مهاجر در توسعه) که پیوند
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•
•
•
•
•
•
•

از دست دادن نخبگان بومی و کاهش کیفیت خدمات ضروری در مبدا.
کاهش رشد و بهره وری به دلیل کمبود سهم نخبگان در سازندگی کشور مبدا.
بازدهی کمتر از سرمایه گذاری های عمومی در آموزش.
مهاجرت گزینشی ممکن است باعث افزایش پراکندگی درآمد در کشور مبدا شود.
کشور مبدا ،درآمد مالیاتی بالقوه را از دست دهد.
خطرات اقتصادی و وابستگی پذیرنده ها؛ که با کم شدن سرمایه گذاری ارسالی مهاجران،
مشکل تشدید شود.
پتانسیل تورمی ،بویژه در امالک و مستغالت ،در برخی مناطق.

مهاجرت نخبگان و توسعه را تشکیل می دهند ،پرداخته شده است.
در پایان سیاستگذاری ها و چالشهای مربوطه تشریح شده است.
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نتیجه اولیه جستجوی مقاالت از پایگاه های علمی ذکرشده،
شامل  116مقاله بود .در بازبینی صورت گرفته در گام های بعدی،
 52مقاله به علت غیرمرتبط بودن 13 ،مقاله نیز به علت عدم
دسترسی به متن کامل 8 ،مقاله به علت تکراری بودن از مطالعه
خارج گردید و  17مقاله نیز با مطالعه چکیده ها از مطالعه کنار
گذاشته شد و با مطالعه متن کامل  26مقاله باقیمانده از  17مقاله
برای ارائه تحلیل ها استفاده گردید.
در کل و بر اساس مرور مطالعات انتخابی صورت گرفته ،می توان
عوامل و متغیرهای موثر در سه موضوع اصلی که محوریت
مهاجرت و توسعه را تشکیل میدهند را به الف) فرار مغزها و
توسعه ،ب) جریان های مالی ناشی از مهاجرت نخبگان و ج) نقش
جوامع نخبگان مهاجر در توسعه تقسیم کرد .چالشهای کلیدی
برای سیاستگذاران در هر یک از این موضوعات و خالصه ای از
گزینه های موجود برای کاهش اثرات سوء و استفاده از مزایای
موجود نیز ارائه شده است.

مهاجرت نخبگان و رابطه آن با توسعه :فرصتها و چالش ها برای سیاستگذاران

بحث
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الف) فرار مغزها و توسعه
بیشترین موضوعی که در مورد مهاجرت و تاثیر آن بر توسعه
مطرح و مورد بحث است ،موضوعی موسوم به "فرار مغزها"
( )brain drainیا همان مهاجرت نخبگان است .فرار مغزها به
موقعیتهایی اطالق می شود که در آن ،مهاجرت نخبگان ،تأثیرات
منفی اقتصادی و اجتماعی در کشور مبدا دارد .خطر فرار مغزها از
کشورهای در حال توسعه قطعاً قابل لمس است .تقریباً از هر 10
بزرگسال دارای تحصیالت عالی متولد شده در کشورهای در حال
توسعه یک نفر در کشورهای توسعه یافته مشغول کار و زندگی
است (.)8
اقتصادهای در حال تغییر کشورهای توسعه یافته تقاضا و بازار کار
مناسب برای مهارت های جدید در فن آوری اطالعات و ارتباطات
ایجاد کرده اند .از سوی دیگر ارتقا سطح رفاه اجتماعی و مالی و
ارائه مراقبت بهداشتی بیشتر و آموزش ،به همراه پیر شدن
روزافزون جمعیت در کشورهای توسعه یافته ،تقاضای عظیمی را
برای نیروی کار ماهر ایجاد کرده است که بخش اعظم آن توسط
نخبگان کشورهای در حال توسعه تأمین می شود.
این که آیا این جریان پایدار از فرار مغزها همیشه برای کشور
فرستنده مضر است ،جای بحث دارد .چرا که دسته ای از مطالعات،
عواقب فرار مغزها را با تجزیه و تحلیل تأثیرات آن بر جمعیت
باقی مانده بررسی می کند و بیان می دارند که با کاهش تعداد
افراد تحصیل کرده باقی مانده در کشور ،فرار مغزها به طور واضح
سطح متوسط تحصیالت را کاهش می دهد و آسیب هایی را برای
افراد باقیمانده ایجاد می کند .گفته می شود که فرار مغزها دارای
اثرات ضربه ای مانند کاهش نرخ دستمزد برای افراد غیرنخبه و
سطح جذابیت پایین تر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
است .این رویکرد با الگوی رشد درون زا مطابقت دارد ،به موجب
آن دانش فرد نه تنها از نظر مهارت های موجود منافع مستقیمی
را ایجاد می کند بلکه تأثیرات مثبتی بر بهره وری دیگران دارد.
اگر افراد دارای مهارت و دانش مهاجرت کنند ،منافع غیرمستقیم
برای اقتصاد کالن از دست میرود.
دسته دیگری از مطالعات این تصور را رد می کند که فرار مغزها
باعث عواقب کامالً مضر برای کشورهای در حال توسعه است.
تجزیه و تحلیل این مطالعات روشهای مختلفی را پیشنهاد می
کند که فرار مغزها می تواند پیامدهای مثبتی برای کشور مبدا
داشته باشد .چشم انداز مهاجرت به خودی خود ممکن است انگیزه
بیشتری برای کارآموزان فراهم آورد و منجر به تشکیل سرمایه
بیشتر و رشد کلی در کشورهای فرستنده مهاجر شود ،مشوق هایی
که از آن به عنوان اثر "افزایش مغز" ( )brain gainیاد می
شود .حتی در خارج از کشور ،خود مهاجران می توانند از طریق
ارسال حواله ها و ایجاد شبکه های تجاری و بازرگانی باعث
سودرسانی اقتصادی به کشورهای وطنی خود شوند .بازگشت

مهاجران به کشور خود ،منبع بالقوه رشد از طریق انتشار دانش و
فناوری است (.)9،10
شواهد تجربی تاثیرات فرار مغزها بر توسعه
شواهد موجود از مطالعات مختلف نشان می دهد که پویایی
مهاجرت نخبگان یک فرآیند پیچیده است و کشورها را به روشی
بسیار ناهمگن تحت تأثیر قرار می دهد .بعبارتی مهاجرت نخبگان
دارای اثرات متفاوت و خاص هر کشور است .عزیمت متخصصان
با مهارت مانند پزشکان ،پرستاران و مهندسان ،در هنگام کمبود
عرضه و تقاضای زیاد ممکن است پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
مخرب داشته باشد .در زیمبابوه سه چهارم تمام پزشکان طی چند
سال بعد از اتمام دانشکده پزشکی مهاجرت می کنند .عزیمت
چنین متخصصان بهداشتی بر ظرفیت خدمات پزشکی و اجتماعی
برای پاسخگویی به نیازهای اساسی بهداشتی و اجتماعی در این
کشور فرستنده تأثیر منفی گذاشته است ( .)11در مطالعه ای بیان
شده که اگر پزشکان غنایی که به آمریکا و کانادا مهاجرت کرده
اند ،به کشور خود برگردند ،بهبود معنی داری در وضعیت بهداشت
رخ خواهد داد .اگرچه ،هنوز تجزیه و تحلیل خاصی انجام نشده
است (.)12
با این حال ،ممکن است واقعیت فرار مغزها اینقدر بد نباشد که
ابتدا به چشم می آید .در بعضی موارد ،خروج نخبگان با ورود
نخبگان از کشور دیگر ممکن است جبران شود که البته این
موضوع در مورد ایران صدق نمی کند .یک مورد از این دست ،اثر
دومینوی پزشکان کانادایی است که به ایاالت متحده مهاجرت
می کنند و پزشکان آفریقای جنوبی جایگزین آنها می شوند که
در این صورت مهاجرت نخبگان محسوس نخواهد بود ( .)13حتی
در فقیرترین کشورها ،مانند کوبا ،چشم انداز امکان مهاجرت
ممکن است انگیزه های الزم برای دستیابی به آموزش و مهارت
را افزایش دهد و باعث ایجاد سرمایه گذاری های بیشتر در
آموزش گردد ( .)14در یک مطالعه جدید ،حدود  30درصد از
پزشکان هندی که مورد بررسی قرار گرفته اند اذعان داشتند که
چشم اندازهای مهاجرت بر میزان تالش آنها برای مطالعاتشان
تأثیر مثبت داشته است (.)15
هنگامی که "افزایش مغز" بیشتر از "فرار مغز" باشد ،تأثیر خالص
بر رفاه و رشد ممکن است مثبت باشد .شواهد فوق نشان می دهد
که در موارد خاص مهاجرت می تواند برای ایجاد سرمایه انسانی
مؤثر باشد .در واقع ،دولت های برخی از کشورها شاید به همان
اندازه که مطالعات نشان می دهد ،نگران فرار مغزها نباشند .فقدان
فرصت برای فارغ التحصیالن بدین معنی است که مهاجرت را
می توان یک استراتژی مفید اقتصادی و سیاسی دانست.
این تصویر مثبت بطور کامل توسط شواهد تجربی پشتیبانی نمی
شود .چرا که احتمال باالی مهاجرت نخبگان ممکن است با
کاهش دستاوردهای تحصیلی کشور همراه باشد .به غیر از مواردی
استثنایی مانند فیلیپین ( ،)16شواهد جهانی اشاره ای به گسترش
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نیروی کار تحصیل کرده نخبه در کشور مبدا در نتیجه فرار مغزها
ندارد .همچنین بیان شده که بین نرخ بازگشت مهاجران و سطح
درآمد در کشور مبدا ارتباط منفی وجود دارد (.)1
گردش مغزها و ارتباط آن با توسعه
همه کسانی که مهاجرت می کنند برای همیشه در کشور پذیرنده
باقی نمی مانند و لزوماً برای مدت طوالنی در خارج از کشور
اقامت ندارند .آنها ممکن است به وطن بازگردند و تجربه و
کارآفرینی را با خود به همراه آوردند ،همانطور که در بازگشت
مهاجران تایوانی در دهه  1980مشاهده شده است .مهاجران
همچنین ممکن است به دنبال یک روند پویاتر "گردش مغزها"
( )brain circulationچندین بار بیایند و بروند (.)17
عواملی که مقیاس ،ماهیت و شرایط مهاجرت را شکل می دهند،
کامالً درک نشده اند .تأثیرات اقتصادی مهاجرت بازگشتی یا
"گردش مغزها" برای کشورهای فرستنده نیز مشخص نیست.
مهاجران به دالیل مختلفی باز می گردند ،و این مربوط به فرصت
های موجود در کشورهای فرستنده و پذیرنده است .برخی از
مهاجران هرگز هدف اقامت دائمی ندارند ،بلکه در عوض اهداف
کوتاه مدت مانند پس انداز پول دارند (.)17
تجزیه و تحلیل توسط  Findlayدر انگلستان نشان می دهد که
نرخ بازگشت مهاجران نخبه نسبتاً پایین است ( )18و بطور مشابه
 91درصد چینی ها و  87درصد هندی ها در ایاالت متحده باقی
مانده اند (.)15
هماهنگی مجدد و پذیرش مناسب مهاجران بازگشتی به کشور
مبدا نیز امر مهمی است .اگرچه مسائل مربوط به هماهنگی
روانشناختی و اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است ،اما
معموالً مطالعات بر هماهنگی مجدد اقتصادی کشور مبدا به ویژه
از زاویه بازار کار و اشتغال معطوف بوده است .این یک پدیده
پیچیده است و تالش برای سنجش اینکه این هماهنگی مجدد و
پذیرش ،موفقیت آمیز بوده یا نه بسیار دشوار است .بخشی از
موفقیت اغلب به این بستگی دارد که مهاجر برای چه مدتی به
وطن برگشته است و میزان اشتغال و درآمد داخلی آنها چگونه
بوده است .در بنگالدش ،افراد نخبه بازگشتی در بازار کار عملکرد
خوبی داشتند .در ویتنام ،مهاجران وام های مناسب و آموزش های
مدیریتی دریافت کردند (.)19
رویکرد رایج در مورد فرار مغزها ،مثل همیشه و در همه جا ،بر
تعداد بسیار زیاد مهاجران نخبه که از کشورهای در حال توسعه
خارج می شوند ،محدود می شود .در حالی که هزینه های بالقوه
وجود دارد ،جابجایی چنین افرادی اغلب می تواند مزایایی را برای
همه ذینفعان فراهم کند .عالوه بر این ،مهاجرت همیشه شامل
جریانهای یک طرفه یا دائمی نمی شود ،چرا که تعداد مهاجران
نخبه بازگشتی و گردشی در حال افزایش است (.)17
این موارد پیامدهای مهمی برای سیاستگذاران دارد که باید درک
کنند که فرار مغزها چه موضوعی است و چگونه جنبه های مثبت

گردش مغز را ارتقاء دهند .اگرچه فرار مغزها ممکن است همیشه
مشکل ساز نباشد ،با این وجود ممکن است یک مشکل بزرگ در
برخی از بخش ها در کشورهای در حال توسعه مانند ایران ایجاد
نماید .چالش تجربی فزاینده این است که مشخص شود که کجا
و چه زمان فرار مغزها مانع از توسعه می شود ،چیزی که به عنوان
"کمبود مغزی" ( )brain strainخوانده می شود ( .)20با درک
بهتر از اینکه کجا و چگونه مهاجرت میتواند تأثیر منفی داشته
باشد ،می توان سیاستهای مؤثرتر و هدفمند تری اتخاذ کرد.
ب) جریانهای مالی ناشی از مهاجرت نخبگان
حواله های ( )Remittanceارسالی نخبگان مهاجر به کشورهای
مبدا زیاد و رو به افزایش است .حواله ها می توانند برای روند
توسعه مزایای بسیاری داشته باشند .حواله ها برای بسیاری از
کشورهای در حال توسعه که معموال محدودیت های ارزی دارند،
منبع ارزنده و درآمدی ارزی محسوب می شود .در میان کشورهای
در حال توسعه که با کمبود مداوم در بازار کار روبرو هستند،
صادرات نیروی کار در ازای دریافت حواله ،مؤلفه مهم استراتژی
توسعه را تشکیل می دهد .حواله ها ممکن است در زمان رکود
اقتصادی ،افزایش یابند و به تحریک اقتصادهای آسیب پذیر
کمک کنند.
حواله ها برای بعضی از مناطق و کشورها از اهمیت ویژه ای
برخوردارند .کشورهای آمریکای التین و آسیای جنوبی سهم
بزرگی از حواله های جهانی را به خود اختصاص می دهند .حواله
ها برای برخی از کشور های کوچک به عنوان درصدی از درآمد
ملی و بخشی از تولید ناخالص داخلی تلقی می شوند .با این حال
برخی از مطالعات حاکی از آن است که میزان حواله ها با رشد در
کشورهای مبدا همبستگی منفی دارند (.)21،22
پیامدهای جریان مالی بر بازار کار داخلی
تقریباً همیشه حواله ها به اعضای خانواده فرد مهاجر در وطن
ارسال می شود ،اما این به طور خودکار منجر به افزایش درآمد
برای خانواده نمی شود .حواله ها اغلب اعضای خانواده را وادار می
کنند تا شیوه زندگی و رفتار خود را تغییر دهند .هنگامی که حواله
ها برای کاالهای مصرفی هزینه می شود ،احتمال تورمِ بیشتر
وجود دارد که بازده پایین سرمایه گذاری در مصارف تولیدی را
تسریع می کند ( .)21،22از این رو ،در دراز مدت ،حواله ها می
تواند به طور بالقوه بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد که در
مطالعه Chamiو همکاران نیز تأثیر منفی حواله ها بر رشد
اقتصادی و اینکه حواله ها مانع از ایجاد کار بوده از داده های 113
کشور مختلف ارائه شده است (.)23
پیامدهای جریان مالی بر سرمایه گذاری ها
برخالف تصور رایج مبنی بر اینکه حواله ها "بطور غیرمولد"
( )unproductivelyهزینه می شوند ،حواله ها بدون توجه به
نحوه هزینه کردن می توانند دارای اثرات انبساطی بر اقتصاد
داشته باشند .در صورت سرمایه گذاری ،حواله ها می توانند به
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میزان قابل توجهی در رشد تولید موثر باشند .از آنجا که خانوارهای
دریافت کننده حواله ،میزان مصرف کاالها و خدمات خود را
افزایش می دهند ،چنین افزایش تقاضایی باعث ایجاد شغل می
کند ،از این رو خانوارهای دیگر که حواله دریافت نمی کنند نیز
می توانند درآمد خود را افزایش دهند .عالوه بر این ،کاالهایی که
ممکن است به عنوان کاالهای مصرفی ،مانند غذا و آموزش تلقی
شوند ،نیز ممکن است سرمایه ای برای افزایش سرمایه انسانی در
نظر گرفته شوند (.)21،22
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد ارتباط مثبت بین حواله
ها و سرمایه گذاری های کالن وجود دارد .تحقیقات اخیر نشان
داده که خانوارهایی که حواله دریافت می کنند در مقایسه با
خانوارهای غیرمهاجر ،در واقع هزینه کمتری برای مصرف و هزینه
بیشتری برای سرمایه گذاری آموزش و مسکن هزینه می کنند.
خانوارهایی که حواله های بین المللی دریافت می کنند نیز تمایل
به سرمایه گذاری بیشتر در فعالیت های کارآفرینی دارند (.)21،22
استدالل شده است که حواله ها می توانند اعتبار مالی کشور را
بهبود بخشند و از این طریق دسترسی آن به بازارهای بین المللی
سرمایه را تقویت کنند .در حقیقت ،از آنجا که کشورهای با درآمد
متوسط بیشترین سود را از حواله ها می گیرند ،در حالی که
کشورهای بسیار فقیر و کم مهاجرت مزایای اقتصادی بالقوه
مهاجرت را از دست می دهند .بنابراین ،حواله ها نمی توانند به
عنوان یک جایگزین مناسب برای کمک های رسمی برای توسعه
تلقی شوند .با این وجود از آنجایی که حواله ها جریان شخصی به
شخص دیگر است ،بنابراین به خوبی نیازهای گیرنده را برآورده
می کنند و این توانایی را دارند که رفاه خانوار را بهبود بخشند و
از شدت فقر در کشور بکاهند.
ج) نقش جوامع نخبگان مهاجر در توسعه
جوامع نخبگان مهاجر به طور کلی می توانند نقش مهمی در
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشورهای مبدا خود داشته
باشند .این نقش فراتر از ارسال پول به وطن در قالب حواله است.
جوامع نخبگان مهاجر می تواند منبع ایده ها ،رفتارها ،هویت ها و
سرمایه های اجتماعی باشند که بین کشورها جریان دارد (که آن
را "حواله های اجتماعی" ( )social remittancesمی گویند).
به همین ترتیب ،مهاجران می توانند دانش و مهارت های خود
(که گاه به آنها "حواله های فن آوری" ( technological
 )remittancesمی گویند) یا حتی ایده ها و شیوه های سیاسی
(که آن را "حواله های سیاسی" ()remittances political
می نامد) را انتقال دهند .ارتباطات و شبکه هایی که جوامع
نخبگان مهاجر با کشور خود دارند می توانند به عنوان کانال مهمی
برای تقویت تأثیرات مثبت مهاجرت بر کشور فرستنده عمل کنند
(.)25،24
شبکه های دانش و انتشار فناوری

یکی از عناصر اصلی در بحث اخیر در مورد پتانسیل افزایش مغز
این استدالل است که مهاجران شبکه های دانش بنیان ایجاد می
کنند که ایده ها و فناوری های جدید را به کشور خود منتقل می
کنند .پیشرفت های فن آوری می تواند برای تقویت رشد اقتصادی
در کشورهای در حال توسعه در کنار سرمایه و سرمایه گذاری
های انسانی بسیار مهم باشد .استدالل می شود که انتشار بین
المللی ایده ها و فناوری ها تأثیر قابل توجهی در بهبود بهره وری
دارد .در کشورهای توسعه یافته ،عامل رشد کل بهره وری با تعداد
دانشمندان و مهندسان و میزان هزینه های تحقیق و توسعه
مرتبط است .با پیشرفت ارتباطات و فناوری اطالعات ،به نظر می
رسد که این دانش به طور فزاینده ای از فاصله دور قابل تحویل
و ارائه به کشورهای در حال توسعه است (.)25،24
نقشی که مهاجرت بین المللی نخبگان در ایجاد و نگهداری شبکه
های دانش فراملی ایفا می کند ،قابل توجه است .شبکه هایی که
وجود دارند به اینترنت بسیار متکی هستند و فعالیت های مختلفی
از جمله پروژه های تحقیقاتی ،انتقال فناوری ،مشاوره تخصصی،
دوره های آموزشی و آوردن شعبات شرکتهای خارجی را به وطن
خود انجام می دهند (.)26
تجارت دو جانبه
مطالعات اخیر روابط بین تجارت و مهاجرت نخبگان را بررسی می
کنند .ایده اصلی این است که جوامع نخبگان مهاجر و شبکه های
اجتماعی و تجاری مرتبط با آنها می توانند بر رفع برخی نواقص
موجود در بازار تجارت دوجانبه کمک کنند .چراکه مهاجران نخبه
از فرصتهای تجارت و سرمایه گذاری در کشورهای خود مطلع
هستند و از طریق شبکه های ارتباطی از فرصت های جدید نیز
آگاه می شوند .آنها همچنین می توانند فرصت سرمایه گذاری در
وطن را تقویت کنند و ضمانت های بیشتری را برای اجرای قرارداد
ارائه دهند (.)27
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
جوامع نخبگان مهاجر و شبکه های مرتبط با آنها همچنین ممکن
است به عنوان محرک بالقوه جریان سرمایه های بین المللی باشد.
آنها میتوانند در ترغیب دیگران به سرمایه گذاری در کشور خود
موثر باشند .این نوع نقش ممکن است در صنایعی که نیاز به
اطالعات باالیی دارند ،از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد .جوامع
نخبگان مهاجر امکان یافتن سریع شرکای خارجی و مدیریت
روابط پیچیده تجاری در مرزهای فرهنگی و زبانی را مقدور می
سازند .این به ویژه یک چالش در صنایع پیشرفته است که در آن
محصوالت ،بازارها و فناوری ها بطور مداوم بازتعریف می شوند
جایی که چرخه محصوالت به طور معمول از  9ماه کوتاه تر است
(.)28
سیاستگذاری ها؛ فرصت ها و چالش ها
مطالبی که ذکر شد نه تنها وسعت موضوعات دخیل در رابطه با
مهاجرت و توسعه را نشان می دهد ،بلکه مقیاس چالش های
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پیش روی سیاستگذاران را برای رویارویی با پایگاه داده های
بزرگ اما غالباً غیرقابل توصیف را نیز تصویر میکند .در این بخش
 12حوزه بررسی شده که در آن سیاستگذاری ها می توانند تأثیر
مهاجرت را بر توسعه در کشورهای فرستنده مهاجران نخبه بهینه
نمایند .هر حوزه سیاست و چالشهای مربوط به اجرای آن و
همچنین در صورت وجود ،بهترین نمونه های عملی ارائه گردیده
است (.)29-36
 .1همکاری بین کشورها برای جلوگیری از شکار نخبگان
سیاست کلی برای این هدف؛ الزام آور کردن رعایت کدهای
رفتاری وضع شده چندجانبه مهاجرت نخبگان ،به گونه ای که
کشورهایی که کدهای اخالقی استخدام را دریافت کرده یا در آن
ثبت نام کرده اند ،بتوانند در مورد اقدامات بین المللی استخدام
پاسخگو باشند .در این راستا می توان یک آژانس چند جانبه برای
نظارت و کنترل استخدام کنندگان ایجاد کرد .می توان سازوکاری
ایجاد کرد که به موجب آن شیوه های غیرقانونی آژانس های
استخدام از طریق یک فرآیند حسابرسی مستقل به مقامات
مربوطه گزارش شود.
چالش اصلی این است که فقط برخی از کشورها کماکان از آن
پیروی می کنند ،و برخی دیگر همچنان به صورت نامحدود
نخبگان را استخدام می کنند .از سوی دیگر اجرای کدها می تواند
دشوار باشد .تنظیم و اجرای قانون های سختگیرانه ممکن است
هزینه های اضافی را بر خود مهاجران وارد کند.
 .2توافق نامه هایی جهت حفظ منافع مهاجران ،کشورهای
فرستنده و پذیرنده
طراحی هر توافقنامه دوجانبه باید متشکل از دو کشور فرستنده و
پذیرنده مهاجر باشد .کشورهای توسعه یافته می توانند برای تعداد
مشخصی از مهاجران ،مجوزهای کاری صادر کنند .این توافق
نامه ها ،در حالی که در درجه اول با هدف رفع نیازهای بازار کار
کشورهای پذیرنده انجام می شود ،می توانند بندهای خاصی نیز
داشته باشند (به عنوان مثال دسترسی به حساب های پس انداز
ویژه ،حفظ بخشی از دستمزد برای بازگشت) که منجر به
پیامدهای توسعه شود .کسب مهارت توسط مهاجران در کشور
میزبان باید ترغیب شود .توافق نامه ها می توانند شامل تعهدات
کشورهای توسعه یافته برای تأمین مالی آموزش های اضافی در
بخش های استخدام باشد .کشورهای در حال توسعه می توانند
سیاست هایی را برای تسهیل امور اقتصادی برای مهاجران در
حال بازگشت (به عنوان مثال وام های تجاری یا برنامه های
آموزشی) تدوین کنند .طرحهای مشابهی بین اسپانیا و اکوادرو و
همچنین دولت های ایتالیا و سریالنکا در سالهای اخیر منعقد شده
است.
چالش موجود این است که اولویت های بازار کار ممکن است
همچنان ارجح باشند و فضای کمی برای اهداف توسعه باقی
بگذارد .مدیریت نیازهای کار از طریق سهمیه بندی و سیستم

های غیرمنعطف بسیار سخت خواهد بود .مالیات دهندگان در
کشورهای توسعه یافته تمایلی به تأمین هزینه های اضافی برای
استخدام مهاجران ندارند .منافع ملی باید در برابر اهداف توسعه
گسترده تر متعادل شود.
 .3ارتقاء شرایط مطلوب اقامت و بازگشت مهاجران نخبه
در کشورهای درحال توسعه که در برابر "کمبود مغزی" آسیب
پذیر هستند ،می بایست اقدامات بیشتری برای اطمینان از بهبود
شرایط کالن اقتصادی و سیاسی انجام دهند تا فرار نخبگان
کاهش یابد .کمک های رسمی برای توسعه می تواند در جهت
بهبود دستمزدها و شرایط در بخش های اصلی کشورهای در حال
توسعه باشد.
متخصصان توسعه ممکن است استدالل کنند که اختصاص منابع
در جهت کاهش مهاجرت ممکن است مؤثرترین استراتژی کاهش
فقر نباشد.
 .4بهبود شرایط کار در کشور مبدا
با توجه به اینکه بسیاری از نخبگان در حال خروج نه تنها از
دستمزد ضعیف بلکه از شرایط ضعیف کار در وطن نیز شکایت
دارند ،لذا می بایست فرصت های آموزش و تبادل ،بهبود مدیریت
منابع انسانی ،ارتقاء شفافیت و عدالت اجتماعی برقرار شود .طرح
های تشویقی وقتی بسیار موثر خواهند بود که مبتنی بر شواهد و
تجزیه و تحلیل انتظارات کارکنان هستند ،که می توانند انگیزه
های اقتصادی ،حرفه ای و خانوادگی را تامین کنند.
علیرغم تالش ها در این زمینه ،دستمزدهای زیاد در کشور مقصد
هنوز هم یکی از تعیین کننده های اصلی مهاجرت نخبگان می
باشد.
دولت غنا اقدامات بسیاری را برای حفظ کارمندان مراقبت های
بهداشتی به کار گرفته است .کمک هزینه اضافی ساعات کار که
در سال  1999ایجاد شده ،با هدف افزایش قابل توجه حقوق و
دستمزد پزشکان صورت گرفته است .در سال  ،2002مجلس غنا
 3میلیون دالر سرمایه گذاری برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان
و پرستاران انجام داد .وزارت بهداشت غنا اخیراً  63خودرو را
خریداری کرده برای توزیع به پزشکان جوان "که در معرض
مهاجرت هستند" به عنوان یک انگیزه برای ماندن در وطن
تحویل داده است .تعدادی از این خودروها نیز به پرستاران داده
شده که به مدت سه سال یا بیشتر خدمت کرده اند (.)37
 .5جبران سرمایه انسانی کشورهای در حال توسعه
کشورهای توسعه یافته که مهاجران نخبه پذیرش می کنند می
توانند مالیات بر درآمد آنها و درآمد حاصل از هزینه ویزا را با دولت
مبدا به اشتراک بگذارند .متغیر دیگر این است که مهاجران
تعهدات مالیاتی پس از مهاجرت را به کشورهای مبدا بپردازند.
کارفرمایانی که مایل به استخدام مهاجران نخبه هستند ،به دولت
های کشور مبدا مبلغی را پرداخت کنند .کشورهای توسعه یافته
می توانند "صندوق جبران خسارت" ()compensation fund
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برای مهاجران بازگشتی و بخشهای اصلی که در آن فعالیت می
کنند ،تأسیس کنند .کمک های رسمی برای توسعه می تواند بطور
ویژه برای تقویت سرمایه انسانی در کشورهایی که مهاجران نخبه
اعزام می کنند ،اختصاص یابد.
این سیاستگذاری ها نیاز به حمایت مالیات دهندگان در کشورهای
توسعه یافته دارد .احتماالً اختالف نظر در مورد جبران خسارت
توسط دولت میزبان ،کارفرمایان مهاجر یا خود مهاجران ،و
چگونگی محاسبه و جمع آوری جبران خسارت وجود دارد .به طور
مشابه ،احتماالً اختالف نظر در مورد اینکه چه کسی و تحت چه
شرایطی غرامت دریافت کند اختالف نظر وجود خواهد داشت.
 .6قابل انتقال بودن حقوق مربوط به حمایت اجتماعی نخبگان مهاجر
به مهاجران نخبه برای اخذ حقوق بازنشستگی دولتی و انتقال
پولهای پس انداز شخصی به کشور مبدا سازوکار ارائه گردد .ارائه
اطالعات در مورد حقوق بازنشستگی و دیگر اشکال حمایت
اجتماعی ،نه تنها در دوره کار نخبه مهاجر در خارج از کشور بلکه
برای بازگشت آنها به کشور مبدا محقق گردد .بازپرداخت مالیات
بر درآمد هنگام بازگشت به کشور مبدا به فرد نخبه انجام شود.
چالش در محاسبه سطوح حق و حقوق و مدیریت نقل و انتقاالت،
به ویژه کشورهایی که زیرساخت مالی ضعیفی دارند ،وجود خواهد
داشت .در مورد مبالغ ناچیز ،هزینه های اداری ممکن است سنگین
باشد .همکاری های بین المللی در این زمینه بسیار اندک است.
 .7ایجاد انگیزه برای بازگشت نخبگان
عالوه بر اقدامات ذکر شده در بخش در باال ،می توان انگیزه های
غیرمالی نیز برای بازگشت ارائه کرد .این امر همچنین باید
پتانسیل انتقال مهارت را بین کشورها و مهاجران افزایش دهد.
اطمینان از اینکه مهارت و تجربه مهاجرین در بازار کار وطن به
بهترین نحو استفاده می شود تا از هدر رفت مهارت در بازگشت
جلوگیری شود .فراهم آوردن فرصت برای "فرار مغز معکوس"
( )reverse brain drainبا فراهم کردن فرصت برای نخبگان
کشورهای توسعه یافته برای گذراندن وقت خود در کشورهای در
حال توسعه ،چه از طریق برنامه های داوطلبانه موجود و چه از
طریق برنامه های مبادله مهاجران نخبه.
در این راستا نوعی از اجبار برای بازگشت نخبگان الزم است.
حمایت مستقیم بودجه ای برای کشورهای در حال توسعه مخالف
روش های فعلی در تأمین کمک های رسمی برای توسعه است.
احتماالً بخش خصوصی در شرایط حاد به انگیزه های قابل
توجهی نیاز دارد.
در حال حاضر برنامه هایی که برای تشویق بازگشت اتباع بسیار
فرهیخته ساکن خارج از کشور طراحی شده اند ،توسط کشورهای
فرستنده اجرا می شوند .به عنوان مثال ،تایلند بودجه تحقیقاتی
گسترده و مشوق های پولی را به نخبگان بازگشتی خود ارائه می
دهد ( .)38به همین ترتیب ،چین بسته های جذاب حقوق و
دستمزد ،و دسترسی به ارزهای خارجی را ارائه داده است (.)15

برخی از طرح های ابتکار بازگشت در کشورهای مقصد یافت می
شود .به عنوان مثال ،نزدیک به  80درصد از کارآموزان آفریقایی
در برنامه های تحقیقاتی ایدز که توسط انستیتوی ملی بهداشت
در ایاالت متحده برگزار می شوند پس از کسب آموزش های
دانشگاهی به آفریقا باز می گردند .از مشوق های به کار رفته
شامل توسعه زیرساخت های بهداشتی در کشور مبدا ،ارائه
پشتیبانی تحقیقاتی هنگام بازگشت و همچنین استفاده از ویزاهای
کوتاه مدت و توافق نامه بازپرداخت برای جلوگیری از اقامت دائم
در ایاالت متحده قابل ذکر است (.)39
 .8کارآفرینی توسط نخبگان بازگشتی
صندوق های سرمایه گذاری می توانند برای حمایت از فعالیتهای
کارآفرینی مهاجران نخبه بازگشتی ،ایجاد شود .صندوق سرمایه
گذاری ،که توسط مهاجران بازگشتی اداره می شود ،میتواند ایجاد
شبکه اجتماعی و تجاری را تسهیل کند .به نخبگان بازگشتی وام
یارانه ای برای شروع کارآفرینی ارائه شود.
برای جلوگیری از سوءاستفاده نیاز به مقررات مناسب دارد .به گونه
ای طراحی شده باشد که هم فرد مهاجر و هم کشور مبدا بهره
مند شوند.
در اکوادور ،بانک های دریافت کننده حواله تالش خاصی را برای
طراحی بسته های مناسب برای مهاجران انجام می دهند ،از جمله
برنامه بازگشت "خانواده من ،کشور من ،خانه من" ( my
 )family, my country, my homeکه توسط
بانک Solidadoاجرا می شود ،و وامی را برای مهاجران که از
اسپانیا بازمیگردند ارئه میدهد تا کسب و کار کوچک راه اندازی
کنند و خانه و زندگی تشکیل دهند (.)40
 .9افزایش دسترسی های مالی کشورهای در حال توسعه
کشورهایی در خاورمیانه و شمال آفریقا همگی به مؤسسات مالی
داخلی خود (از جمله برخی مؤسسات خرد مالی) اجازه داده اند
شعباتی را در نقاط خارج از کشور افتتاح کنند تا از این طریق
خدمات را به نخبگان مهاجر خود ارائه دهند ،از جمله مهمترین
آنها خدمات حواله و نرخ رقابتی است .موسسات مالی موجود که
از طریق آن حواله ها ارسال می شود می توانند خدمات پس انداز
و اعتباری خود را به مهاجران و خانواده هایشان ارائه دهند .این
امر گیرنده های حواله را ترغیب می کند تا پس انداز و سرمایه
گذاری بیشتری را انجام دهند و می تواند سرمایه ای را برای
اعتبار سایر کارآفرینان خرد فراهم کند.
چالش پیش رو؛ نیاز به سرمایه گذاری کالن در کشورهای در حال
توسعه می باشد .باز کردن دسترسی به حواله های رسمی و سایر
خدمات مالی به گروه های فقیرتر در کشورهای در حال توسعه،
اقدامات هدفمند دیگری را می طلبد.
ترکیه حدوداً  4میلیارد دالر از حواله های مهاجران در طی سالهای
 4-2000درآمدزایی داشته است .تخمین اندازه احتمالی اوراق
بهادار در آینده آسان نیست ،اما محاسبات اولیه بانک جهانی با
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نتیجهگیری
مطالب ارائه شده در زمینه سیاست گذاری ها برای مدیریت
اثرات مهاجرت نخبگان بر توسعه نشان می دهد که کارهای زیادی
باید انجام شود .با توجه به اینکه ارتباط مهاجرت و توسعه شامل
جریانات پیچیده ای از فرار مغزها ،جریان مالی و نقش جوامع
نخبگان مهاجر در توسعه است ،چالشهای پیش روی سیاست
گذاران بسیار زیاد است .سیاستگذاری متناسب با همه چالشها اگر
در این زمینه غیرممکن نباشد دشوار است .برای اینکه هرگونه
مداخله و سیاستگذاری مؤثر باشد ،باید از طیف وسیعی از ذینفعان،
سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،آژانس
های چند جانبه ،سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی و خود
نخبگان مهاجر نیز همکاری گرفت.
همانطور که گفته شد ،در هر یک از این سه حوزه (فرار مغزها،
جریان مالی و نقش جوامع نخبگان مهاجر در توسعه) ،سیاستهایی
وجود دارد که می توانند مزایای مثبت مهاجرت را برای توسعه
تقویت کنند .می توان فرار مغزها را از طریق مشوق ها ،پیوندها و
افزایش سرمایه گذاری به منظور کاهش آسیب به بخش های
کلیدی در کشورهای توسعه مدیریت کرد .از طریق تسهیل ایجاد
شبکه های تجاری و اجتماعی می توان از پتانسیل جوامع مهاجران
نخبه استفاده کرد.
در پایان این نکته قابل ذکر است که با وجود مطالعات گسترده
ای که ارتباط بین مهاجرت و توسعه را نشان می دهد ،این روابط
هنوز هم به صورت شفاف درک نشده است .لذا برای ایجاد یک
پایگاه شواهد جامع برای سیاستگذاران در این حوزه ها باید تعداد
زیادی از مطالعات و تحقیقات صورت گیرد.
سپاسگزاری
محققین بر خود الزم میدانند از اساتید و کلیه همکاران و همه
عزیزانی که بهنوعی در انجام این مطالعه مشارکت و همکاری
داشتهاند ،صمیمانه تشکر و قدردانی نماید.
تضاد منافع
نویسندگان تصریح مینمایند که هیچ گونه تضاد منافعی در
مطالعه حاضر وجود ندارد.
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استفاده از ارقام واریزی مهاجرین برای سال  ،2003نشان می دهد
که کشورهای در حال توسعه می توانند بالقوه  9میلیارد دالر
ساالنه از بازارهای بین المللی سرمایه کسب کنند (.)36
 .10افزایش انگیزه سرمایه گذاری نخبگان بازگشتی در وطن
تقویت تأثیر توسعه ای حواله های ارسالی مهاجران ،انگیزه ای
برای آنها برای پس انداز و سرمایه گذاری در وطن خود فراهم
می کند.
چالش پیش رو دشواری در تعیین نوع فعالیت های توسعه ای
برای انجام ،خواهد بود.
 .11ایجاد پیوند بین جامعه نخبگان مهاجر و کشورهای مبدأ
دسترسی به شهروندی دوتابیعتی می تواند روابط محکم تری بین
کشور فرستنده و پذیرنده مهاجر ایجاد کند .بودجه ویژه ای برای
حمایت از پیوندهای فرهنگی ،اجتماعی و توسعه کشور مبدا در
نظر گرفته شود .فراهم آوردن فرصت برای خرید مستقیم کاالها
یا خدمات (به عنوان مثال بیمه درمانی یا حتی کاالهای اساسی
خانگی مانند مواد غذایی) توسط مهاجران انجام شود.
همکاری سیاسی و اداری بین کشورها به منظور اطمینان از
پایداری پیوند الزامی است .شرکتهای خصوصی برای ارائه
اطالعات و خدمات در خارج از کشور باید انگیزه الزم را داشته
باشند .به سازوکارهای اطمینان از تحویل مناسب کاال نیاز است.
سوپر مارکت هایی در پرو ،آرژانتین و سنگال به مهاجران این
امکان را می دهند تا کاالهایی را که به خانواده های خود در کشور
مبداء تحویل داده می شوند ،به صورت آنالین خرید کنند (.)41
 .12تشویق مهاجران به مشارکت در توسعه کشورهای مبدا
کشورهای فرستنده و گیرنده مهاجر می تواند از فعالیتهای توسعه
ای که توسط مهاجران پشتیبانی می شوند حمایت کنند .این می
تواند انگیزه ای برای سرمایه گذاری در کشورهای مبدا یا حمایت
از برنامه های بازگشت موقت باشد .ایجاد شبکه های مهاجران
برای گسترش زمینه برای انتقال دانش و مهارت میتواند مفید
باشد .در کشورهای درحال توسعه میتوان از دانش و تخصص
مهاجران استفاده شود تا برنامه ریزی و  /یا حتی اجرای فعالیت
های توسعه انجام گیرد .افزایش ارتباط بین جوامع مهاجر و
سازمانهای جامعه مدنی مستقر در کشورهای مبدأ ،با هدف
شناسایی مناطق مورد نیاز و پروژه های توسعه ای پشتیبان از
طریق حمایت مالی یا کمک فنی در دستور کار باشد.
برخی از کشورهای مبدا ممکن است تمایلی به استقبال از فعالیت
های مهاجران بازگشتی نداشته باشند .این خطر وجود دارد که
مهاجران تنها به برخی مناطق و گروهها کمک نمایند.
شبکه های دانش طی یک دهه گذشته در دولت های مالزی،
آفریقای جنوبی و تایلند ،بیش از دیگر کشورها ،به طور فزاینده
ای از اینترنت برای درگیر کردن مهاجران استفاده کرده اند و از
مهاجران برای تأسیس مراکزی برای انتشار دانش فنی ،غالبا
مهندسی و سایر دانشهای علمی پرداخته اند و همچنین به دنبال

ایجاد همکاری بین مهاجران با شرکای فردی و نهادی داخلی
هستند ( .)8،9سناتور ، Joseph Biddenقانون بازگشت استعداد
را در نوامبر  2003ارائه کرد ،که به مهاجران قانونی مقیم ایاالت
متحده اجازه می دهد مهاجران قانونی مقیم ایاالت متحده موقتاً
به کشور تابع خود برگردند و در توسعه و بازسازی زیرساختهای
آن کشور سهیم باشند (.)42
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