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  ایران مهاجرت نخبگان در عوامل ررسیب

  نسرین عربیان

  چکیده

هایی که ایـن پدیـده بـر     ها و صدمه با توجه به اهمیت و نقش مهاجرت نخبگان در جامعه و آسیب

کند، این مقاله، عالوه بر شناخت دقیق پدیده فرار مغزها، عوامل مؤثر بـر آن   فرهنگ کشور وارد می

شود که در قالـب ایـن مقالـه     د و بسیاري باعث مهاجرت نخبگان میعوامل متعد. کند را بررسی می

گنجد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در این پدیده، صرفاً بررسی  نمی

این عوامل را مورد توجه قـرار داده و در پایـان نیـز بـر اسـاس دیـدگاه دانشـجویان، پیشـنهادها و         

  . شود ه بیان میراهکارهایی در این بار

 . مهاجرت، نخبگان، عوامل جاذبه، عوامل دافعه: هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  علیه السالم(دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه باقر العلوم .( 
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  قدمهم

نـه بـه میـزان منـابع      اسـت و  تههاي علمی آنها وابسـ  سرمایه اعتبار کشورها به امروزه پایه اقتدار و

نیروي  باشد، می تر ولی آنچه مهم ؛مطرح استنیز عوامل دیگري آن، گرچه مانند اموري  زیرزمینی و

  .کشور استفاده بهینه کرد معنوي موجود در این منابع مادي و اینکه چگونه بتوان از انسانی است و

دهـه   چنـد  در ،به ویژه کنون و تاقدیم  هایی است که جامعه ما ازچالش یکی از ،مهاجرت نخبگان

جامعـه یـاد    در زا بمسـائل آسـی   آن همواره به عنـوان یکـی از   از است و دهش رو به روآن  اخیر با

 نگارنده درصدد برآمده  تا ،جامعه ایران در جایگاه آن توجه به اهمیت و با این اساس و بر .شود می

امـا چـون   ؛ دهـد  قـرار  بررسیمورد  آن را بر ثرؤعوامل م ،مغزها شناخت دقیق پدیده فرار عالوه بر

توجـه بـه اهمیـت     بـا ؛ بنابراین، گنجد قالب این مقاله نمی در گسترده و بسیار ،همه عوامل بحث از

دیـدگاه   بـر اسـاس   نیـز  پایان در و پردازیم می آنهافرهنگی این پدیده به بررسی  عوامل اجتماعی و

  .شود می بیان  باره این راهکارهایی در و هاپیشنهاد ،دانشجویان

  مهاجرت نخبگان

یک  نیاز هاي مورد یتقابل داراي مهارت و موزش دیده وآ ،مغزها به مهاجرت نیروي متخصص فرار

مقصـد بـه    کشور هاي انسانی از سرمایه .شود گفته می، شوند می خارج کشور جامعه که به دالیلی از

  .اختیار آنان قرار دهد در شکوفایی را وري و روند که ابزار بهره جایی می

 علـم و  بـه دنبـال شـکوفایی    قـرن بیسـتم و   از اي است که نوعاً پدیده ،مغزها نوع فرار مهاجرت از

نخبگـان   فنون و علوم و متخصص در افرادآن  حالتی است که در غرب ایجاد شده و تکنولوژي در

 ،)یافتـه اسـت   توسـعه  کـه عمومـاً  ( دیگر به کشور ،)نیافته است توسعه کشور که عموماً( یک کشور

 ،امایـن اقـد   .دهنـد  می میزبان قرار خدمت کشور در را هاي فکري خود سرمایه و کنند مهاجرت می
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 ینـد افر هـاي تولیـدي و   فرصت ایجادهاي نوآوري،  زمینه نوعی ضربه مغزي کرده و دچار کشور را

  .اندازد می أخیربه ت راغیره  توسعه اقتصادي و و رشد

 متخصصـان کشـورهاي در   مغزها این است که مهـاجرت نخبگـان و   مورد فرار توجه در قابلنکته 

هـاي   پایـان دوره  از بالفاصله بعد  یعنی ؛گیرد صورت میترین دوره سنی آنها  فعال در ،حال توسعه

  .کنند میاقدام تخصصی دانشگاهی به مهاجرت 

  ایران مهاجرت نخبگان در

  ایران هاي مهاجرت نخبگان در دوره .الف

توان گفـت   براي این پدیده به ثبت رساند، اما می توان آغازي را گرچه نمی ،شناختی ملی دیرینهأت در

 ،دهـه اول انقـالب   در .اسـت  بروز گسـترده یافتـه   ایران ظهور و در 40دهه  از تقریباًکه این پدیده 

باعـث   وشـده   شـکوفا  دوباره بارور و، هاي اخیر سال در شد و ایجادآن  روند کاهش محسوس در

 فراینـد  توان سـه دوره مشـخص در   می این منظر از ،راینببنا ؛است حیطه شدهاین  در يموج جدید

  :مشخص کردرا یران ا این پدیده در

مقابـل   جمله گشودگی فرهنگـی در  ازعلّت،  این دوره به چند در :پیروزي انقالب تا 40دهه  از .1

گري وابستگان بـه دربـار، رشـد     هاي اقتصادي، روحیه اشرافی سیاست غرب، مدرنیزاسیون کاذب و

ورهاي غربـی  شاهد تشـدید محسـوس مهـاجرت ایرانیـان بـه کشـ      غیره،  فزاینده درآمدهاي نفتی و

  .هستیم

 -به علت حاکم شـدن شـرایط انقالبـی    ،این دوران در :پایان جنگ تحمیلی پیروزي انقالب تا از .2

  .ایرانیان ناراضی هستیمبه ویژه  ،ایرانیان شاهد مهاجرت طیف وسیعی از ،دینی برجامعه

حادثـه   از پـس  شتاب بیشـتري گرفتـه و   77سال  از و آغاز 67سال  مهاجرت که از دوره جدید .3

  .)14، ص1387 ،جعفري معطر( رسیده است اوج خود ۀکوي دانشگاه به نقط
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 .کنند زندگی می آمریکا پزشک متخصص ایرانی در مهندس و نفرهزار  200، بیش ازحال حاضر در

 ها در سراسري دانشگاه رقمی کنکور رتبه دو هاي با وروديبیشتر  ،مدهآ اساس اطالعات به دست بر

 هـاي دنیـا بـا    بهتـرین دانشـگاه   دوره لیسانس از ه تحصیل پس ازدامبراي ا لی خودسال دوم تحصی

 هـاي  سـال  مـوزي کـه در  آ دانش 135 از نفر 90حدود.کنند پذیرش دریافت می ۀنام ،بهترین امکانات

هـاي   بهتـرین دانشـگاه   یکی از در، اند صاحب مقام شده ،المپیادهاي مختلف علمی در 1378-1380

  .است درصد 3 فقط کشورکه امید به بازگشت آنها به  کنند آمریکا تحصیل می

ایرانیان تحصیل کرده براي خـروج   از نفر هزار 180تا  150که ساالنه  دهد همچنین آمارها نشان می

 بـین کشـورهاي جهـان، آسـیا     درالمللـی پـول،    صندوق بین آمار بر اساس و کنند ایران اقدام می از

ایـران بیشـترین    آسیایی نیزبین کشورهاي  در اي تحصیالت عالی ودار بیشترین نرخ مهاجرت افراد

  .)3تا، ص بیجهانشاهی، ( دارد تحصیالت عالیه را با اجرت افرادمهدرصد 

  ایران در بندي نخبگان مهاجر تیپ .ب

  :گروه تقسیم کرده استپنج به  جر رانخبگان مها ،پژوهش خود در ،دکتر ابوالقاسم طلوع

وطـن   بـه  کشـورهاي مقصـد    اتمام تحصـیل در  یه ارزي که پس ازدانشجویان داراي سهم .١

  .اند برنگشته

 کشور خارج و هزینه شخصی از کنکورها که با برگزیدگان المپیادها و دانشجویان آزاد، غیر .٢

 .ندا هدیگر مراجعت نکرد

دریافـت   با یا هزینه شخصی و هاي اول کنکورهاي سراسري که با رتبه نخبگان المپیادها و .٣

 .اند ترك کرده را کشور ،مراکز تحقیقاتی خارج دانشگاه و ازبورس 

 .اند تحصیل بازنگشته فراغت از از کشورکه بعد دانشجویان بورسیه اعزامی به خارج از .۴
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 و تخصصـی، فرهنگـی   -عمده به دالیـل علمـی   محققانی که به طور و ن، اساتیدامتخصص .۵

 .اند ترك کرده را کشور ،اقتصادي

گـروه تقسـیم    بـه سـه  نخبگان مهـاجر ایرانـی    ،زاده انجام داده که قاضی يبندي دیگر تقسیم در

  :شوند می

 ژئـوپلیتیکی جدیـد برآمـده از    دالیـل سیاسـی و   شرایط وخاطر مجموعه مهاجرانی که به  .١

گیـري   را پـی  علـت مهـاجرت خـود    انـد و  شـده مجبـور  انقالب اسالمی بـه تـرك ایـران    

ایـن   .کننـد  ل نشدنی با حاکمیت مطرح مـی ح تضادهاي رادیکال و یا هاي نسبی و مخالفت

 .استطلب  اپوزسیون اصالح و زگروه اپوزسیون براندا شامل دو ،مجموعه

 ناسـازگاري آن بـا   رفتـاري و  و دالیل فرهنگی، هنجـاري  شرایط وخاطر مهاجرانی که به  .٢

ایـن   .انـد  کـرده را ترك وطن  ،هاي جمهوري اسالمی سیاست هاي حاکم بر ارزش تعالیم و

 گفتاري و هاي تصویري و کتب، برپایی رسانه و ها هکشور به انتشار نشری خارج از در دسته

شناسـی،   برپـایی مراکـز پژوهشـی ایـران     ادبیـات و  و عرش ،هاي موسیقی تولید انواع برنامه

 .هستندمشغول غیره  تربیتی و ،آموزشی

وطن  ،شغلی امکانات بهتر براي پیشرفت علمی و متخصصانی که به دلیل جستجوي فضا و .٣

  .)47، ص1382، رشنو( اند نمودهرا ترك 

  عوامل مهاجرت نخبگان علل و

  رویکردهاي نظري .الف

 و ءاقتصادي اسـت کـه آرا   علوم انسانی، اجتماعی و اي بسیاري از موضوع بین رشته ،مهاجرت

مهـاجرت   آنهـا بـه بعـد خاصـی از     یـک از  دارد کـه هـر   گوناگون درباره آن وجود ياه هنظری
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له مهـاجرت نخبگـان   ئیکدیگر براي تبیین مسـ  ترکیب با درها  این نظریه ،نهایت در .اند ختهپردا

  .گیرند قرار میمورد استفاده 

سـاس سلسـله   ا معتقدند که مهـاجران بـر   2زوللر شوار منگاالم و 1 :نظریه محرومیت نسبی -

عیت وقتـی وضـ   .گیرنـد  براي مهاجرت تصمیم مـی  ،ارزش هاي با هدف ها یا مراتب ارزش

افراد فکر حرکت بـه   ،برآورده کند حداقل مقدار در اجتماعی موجود نتواند نیازهاي فرد را

وجـود   فقـط کـه   بـر ایـن باورنـد    ایـن دو متفکـر   .پروراننـد  سر مـی  در هاي دیگر را مکان

هـاي بسـیار    هـدف  ایـن محرومیـت بایـد از    بلکه اوالً ؛شود مهاجرت نمی سببمحرومیت 

 ها باید ذاتی نظام محلی باشـد تـا   براي رسیدن به این هدف نع موجودما باارزش باشد، ثانیاً

منابع الزم بـراي  که فرد احساس کند  ثالثاً محرومیت نسبی به عامل مهاجرت تبدیل شود و

ایـن   قـرار دارد کـه در   سـازمان اجتمـاعی او   خـارج از  هایش در محرومیت برطرف کردن

 .)191ص ،1383 ذاکر صالحی،( کند مهاجرت می احتماالً ،صورت

ـ  شامل ن،روند جهانی شد .جوامع انسانی است ویژگی ،حرکت 3 :جهانی شدن - ه حرکـت  ب

 .هاسـت  مکانیزم این حرکـت  تحول در نیروي کار و و درآمدن آزاد سرمایه، اطالعات، کاال

توانند  عالم می هر نقطه از متخصصان در ،مکان شدن با فشرده شدن زمان و عصر جهانی در

المللـی   هـاي بـین   پشت سرگذاشته، بـه اسـتخدام شـرکت    جغرافیایی را ی ومرزهاي سیاس

هـاي   اختیـار پـروژه   در تخصـص خـود را   تولید علم جهانی شریک شـوند و  در درآمده و

گیـري   شـکل  کمرنگ شدن احسـاس ملیـت و   ،آثار این پدیدهیکی از  .دهند قرار گوناگون

                                                
1. Relative Deprivation 
2.manglam & shovar zoler 
3. Globalization 
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اپـذیر  نانکار و امري واقعی، طبیعی راپدیده فرار مغزها  فرایند،این  .شهروندي جهانی است

  .)195، صهمان( رانشی توجه دارد عوامل کششی و گروه از ود و به هر داند می

مربوط به نظـام   ،حال رشد علت فرار مغزها از کشورهاي در 1:نظریه نظام آموزش اقتباسی -

 یـک نظـام آموزشـی بـه تقلیـد از      ،حـال رشـد   کشـورهاي در  بیشتر در .ستآموزشی آنها

بـر  اصل  این نظام آموزشی در لگوهاي آموزشی کشورهاي اروپایی به وجود آمده است وا

آن براي  اجتماعی خاص به وجود آمده که تقلید از فرهنگی، مدنی و اساس نیازها و پیشینۀ

همچنین چنـین تقلیـدي    و سودمند باشدتواند  نمی ،کشورهایی که داراي این سوابق نیستند

ـ   شود که توجه ج می باعث ایـن نظـام    ةوجـود آورنـد  ه وانان این کشورها بـه کشـورهاي ب

 .)196، صهمان( آموزشی معطوف شود

منزلت  ن وأمحصول نوع نگاه نخبگان به ش ،این رویکرد مهاجرت در 2:نظریه بحران منزلتی -

 ،جنبه عینی کـه رفـاه  . الف :داردجنبه  دو ،منزلت اجتماعی .جامعه است اجتماعی خود در

مزایـاي اجتمـاعی مربـوط     مواهـب و بـه  میزان برخورداري آنهـا   گی وسبک زند، معیشت

 نزلـت و م ،نأشـ  جامعه از ادراکی که به برداشت نخبگان و هاي ذهنی و جنبه .ب ؛شود می

 .گردد جایگاه آنان برمی

ن أشـ  شایسته جایگاه واقعی و منزلت و رفاه نباشند و هاي عینی در نظر شاخص ازنخبگان اگر 

کـه فضـاي   به مکـانی   ،تصمیم به مهاجرت بگیردکه فرد نخبه ممکن است  ،ندباش تهنداشخود 

 متخصصـان قائـل اسـت    ي فرهیختگان ورامنزلت باالتري ب جایگاه و ،آن عمومی اجتماعی در

  .)197-196ص ،همان(

                                                
 1.Adapted education systemtheory 

2. cisis theory of prestige 
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 .مطرح شده اسـت  2توسط دروتی توماس 1941 سال این نظریه در 1:رانش نظریه کشش و -

 و أاقتصـادي میـان مبـد    –توجه به عدم تعـادل اجتمـاعی    با مهاجرتکه معتقد است  وي

 عوامـل دیگـري در   جذب آنـان بـا   و أمبد به دفع افراد به وسیله عواملی در مقصد است و

ولـی   ،ی نیسـت فر کـا اقـد مکننده بـه   اگر چه عوامل جذب ،به بیان دیگر؛ کید داردأمقصد ت

جعفـري  ( دهـد  مـی  ءانه مهاجرت ارتقـا ستآ به که فرد را استاي  اندازه کننده تا عوامل دفع

  .)39، ص1387معطر، 

 اسـت کـه فـرار    و مبتنی بر اینمطرح شده  4ین الگو به وسیله جانسونا 3:گرا الگوي جهان -

یعنـی سـرمایه    ،المللی براي یک عامل تولید خـاص  کننده عملکرد بازار بین منعکس ،مغزها

 همشـاغلی کـ   مناطق یا رمایه فیزیکی ازس ندهمان ،سرمایه انسانی ،این الگو در .انسانی است

 دارد،مشاغلی کـه بـازدهی بیشـتري     به سمت مناطق یا خارج شده و دارد،تري  بازده پایین

 .یابد جریان می

هـم بـراي کشـور     طرفه هم براي کشـور میزبـان و   سود دو ،گوید انتقال تخصص ین الگو میا

 یعنی سیاسـت عـدم مداخلـه در    ،ردمکار م و باید سیاست عدم مداخله دولت در داردفرستنده 

المللی نیـروي انسـانی مـاهر     طرفداران این الگو معتقدند که مهاجرت بین .مهاجرت دنبال شود

این الگو ممکـن اسـت    اگر چه در ،این ترتیب هب .افزایش منابع تولید جهانی خواهد شد باعث

زمـانی کـه مجمـوع     لـی تـا  و ؛باشد نیروي انسانی ماهر به زیان کشور مادرالمللی  مهاجرت بین

بیشتر باشد، مهاجرت  زیان کشور مادر از رسد، می شخص مهاجر کشور میزبان و بهمنافعی که 

 .)27، ص1380وقوفی، ( افزایش منافع جهانی خواهد شد باعث ،روي انسانی ماهریالمللی ن بین

                                                
1. push and pull 
2. Thomas Drvty 
3. Internationalis model   

 4. Johnson 
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تماعی کشـور  اج ناپذیر توسعه اقتصادي و جدایی ءسرمایه انسانی ماهر جز 1:گرا الگوي ملی -

حـال توسـعه    شود که اقتصاد کشورهاي در می باعثمهاجرت سرمایه انسانی ماهر  است و

نیـروي   خأل ایجاد با سطح حداقل مورد نیاز سرمایه انسانی ماهر تنزل نماید و تر از به پایین

هـاي   برنامـه  ،نهایـت  در مادر شـده و  کشور کاهش تولید در باعثکشور،  انسانی ماهر در

روي انسانی ماهر یطرفداران این الگو معتقدند که مهاجرت ن .افکند به مخاطره می توسعه را

، همان( استبه زیان کشورهاي جهان سوم  ترین کشورها وثروتمند ترین و به نفع پیشرفته

  .)128ص

معتقد اسـت کـه چهـار     کند و مطرح می این نظریه را 3لی.سی.اورت 2:دافعه نظریه جاذبه و -

 :است ثیرگذارأجمله مهاجرت نخبگان ت از مهاجرت و عوامل بر از دسته

  ؛)بازدارنده یا برانگیزنده و( أمبد عوامل موجود در .1

  ؛)بازدارنده یا برانگیزنده و( مقصد عوامل موجود در .2

   ؛موانع بازدارنده .3

   .عوامل شخصی .4

، 1383 ذاکرصـالحی، ( زنـد  بـراي مهـاجرت رقـم مـی     تصمیم شخص را ،عوامل دسته از این چهار

  .)198ص

هـاي   هنظریـ همه  ،شمولی که دارد به دلیل فراگیري و ،دافعه نظریه جاذبه و باال،هاي  میان دیدگاه از

  .را داردگویی الزم  پاسخقدرت  بارهدر این  و دهد خود جاي می در مطرح شده را

                                                
1. Nationalist model 
2. pulpush 
3. Everett C.Lee 
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عـدم   هـا و  شکاف ي ازا محصول واکنش طبیعی نخبگان نسبت به مجموعه ،عوامل مهاجرت علل و

 ها در ترکیب سه گـروه از  این شکاف .سیاست است حوزه اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ و ها در تعادل

هایی کـه محصـول شـرایط     شکاف .2؛ هاي فردي مهاجران ویژگی .1 :دنده نشان می را عوامل خود

  .آن هايثیرأت المللی و نظام بین .3؛ اقتصادي داخلی است اجتماعی، فرهنگی و

ینـد  آصـورتی کـه بر   در ،اسـاس آن  بـر  جاذبه معروف است و به تئوري عوامل دافعه و ،نظریه وي

چنانچـه   اگـر  و شـود  فرد ایجـاد مـی   میل به مهاجرت در ،ت باشدببازدارنده مث عوامل برانگیزنده و

ـ یـ جریـان مهـاجرت ن   در موانـع موجـود   بـین ببـرد و   از عوامل شخصی بتواند این تمایل را ثیر أز ت

 آغـاز  بـه مقصـد   أمبـد  از را فرد حرکت خود و گیرد صورت میاي اعمال نکند، مهاجرت  ندهدارباز

جملـه عوامـل جاذبـه بـه      از أمبد در درآمد را آموزشی، اشتغال و امکانات بیشتر وي وجود .کند می

 کاشـانه و  خانـه،  محـل جدیـد، دوري از   هاي باالي زنـدگی در  هزینه ،مقابل در و آورد حساب می

  .کند عوامل دافعه محسوب می از ی محیط زیست راآلودگ

  ایران عوامل مهاجرت نخبگان در علل و .ب

نامشـخص بـودن تعـداد     به علت وسـعت و  اوالً ،ایران عوامل مهاجرت نخبگان در زمینه علل و در

افـرادي کـه قصـد     یـا  عدم دسترسی به متخصصان مهاجرت کـرده و  ثانیاً ن مقیم خارج وامتخصص

عوامـل   دربـارة  نگـرش دانشـجویان را   بنابراین، ؛فراهم نبود ، امکان پژوهش از آنهادمهاجرت دارن

  .دهیم می فرهنگی مهاجرت نخبگان مورد بررسی قرار اجتماعی و

لفـه  ؤم دو ،خارج کشور دافعه داخل و براي سنجش عوامل جاذبه و ،دافعه نظریه جاذبه و بر اساس

 بـراي  .گرفته شـد  نظر هایی در گویه ،ها لفهؤم از د که براي هر یکشفرهنگی مشخص  اجتماعی و

ـ بسته  باز و هاي الؤس اي با نامه پرسش، ثرؤفرهنگی م مشخص شدن عوامل اجتماعی و دوین شـد  ت
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 کـه در  شـود  کاربردي بیـان مـی   راهکارهاي علمی و و هاپیشنهاد ،ها داده تحلیل وتجزیه  که بعد از

  .پردازیم پایان به بیان آنها می

  :اند فرهنگی مطرح کرده جاذبه اجتماعی و به عنوان عوامل دافعه و ران عوامل زیر دانشجویا

عـدم تناسـب بـین     ؛بسـیار زیـاد   درصـد،  48پـارتی بـازي    :عوامـل دافعـه اجتمـاعی    .الف

عـدم تناسـب میـان     ؛بسیار زیـاد  درصد، 45 هاي شغلی فرصت التحصیالن آموزش عالی با فارغ

هـاي   عدم توزیع سرمایه ؛بسیار زیاد درصد، 44 نیازهاي کشور باها  التحصیالن رشته تعداد فارغ

سوي دولت  هاي بلندمدت از نداشتن برنامه ؛بسیار زیاد درصد، 36هاي مناسب  قطب کشور در

منزلـت   ن وأعدم توجه به شـ  ؛زیاد درصد، 38مین امکانات اجتماعیأدغدغه ت ؛زیاد درصد، 41

 ؛زیـاد  درصـد  38 ویژه بـه نخبگـان   هايدادن امتیازن حمایت نشدن و ؛زیاد درصد، 38 محققان

 ازعدم پشـتیبانی صـحیح    ؛زیاد درصد 36فرزندان  و نداشتن آینده اجتماعی مناسب براي خود

 درصـد  35گیـري   مراجع تصمیم تضاد در تعدد و ؛زیاددرصد،  36 مراکز آموزشی ها و دانشگاه

 بـا و  بـه طـور کلـی    .زیاد درصد، 34 جامعه تراز در متخصصان هم تبعیض بین استادان و ؛زیاد

به ترتیب نظام مدیریتی ناکارآمد، فضـاي نامناسـب اجتمـاعی،     ،توجه به درصدهاي مطرح شده

ترین عوامـل دافعـه    به عنوان مهم ،فرهنگی وجود فشارهاي اجتماعی و عدم اطمینان به آینده و

  .استاجتماعی مطرح 

 نبـود  ؛زیاد درصد، 43تخصص  هی به علم ود اولویت عدم توجه و :عوامل دافعه فرهنگی .ب

 نبـود  ؛زیـاد  درصـد،  43آزمایشـگاهی   پیشرفته بـراي کارهـاي تحقیقـاتی و    هايهیزتج ابزار و

ضـعف فضـاي    ؛زیـاد  درصد، 41 خدمات افراد متخصص گیري از بهره براينهادهاي پژوهشی 

 علمـی  هاي تحقیق وها  دانشگاه شکاف بین فرایند آموزش در ؛زیاد درصد، 41جامعه  علمی در

 33 پژوهشی کشـور  -پژوهشی مراکز علمی و پایین بودن استانداردهاي علمی ؛زیاد درصد، 34
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بـا توجـه بـه     .زیـاد  درصد، 28 پژوهشی کشور  -هاي علمی باور نداشتن ظرفیت ؛زیاد درصد،

 عـدم توجـه و   ،تـرین عامـل دافعـه فرهنگـی     تـوان گفـت کـه مهـم     می ،درصدهاي مطرح شده

 پیشـرفته بـراي کارهـاي تحقیقـی و     هـاي تجهیز و رازاب نبودتخصص و  هی به علم ود اولویت

  .استآزمایشگاهی 

وجود امکانات اجتماعی  ؛بسیار زیاد درصد، 47 مین آینده شغلیأت :عوامل جاذبه اجتماعی .ج

عـدم   ؛بسـیار زیـاد   درصـد،  30منزلت نخبگان  ن وأاحترام به ش ؛بسیار زیاد درصد، 46 مناسب

 داشتن منزلت اجتماعی مناسب براي خـود و  ؛زیاد درصد، 40ن اتمایز میان متخصص وتبعیض 

 ؛زیـاد  درصـد،  31وجود برخوردهاي اجتمـاعی بهنجـار بـا نخبگـان      ؛زیاد درصد، 38خانواده 

از میان عوامـل  . زیاد درصد، 29عدم توجه به افکار غیر علمی نخبگان  اجراي صحیح قوانین و

  .استمین آینده شغلی أل جاذبه اجتماعی تترین عام مهم ،مطرح شده

 ؛بسیار زیاد درصد، 40پژوهشی  وري وات فنادر دسترس بودن امکان :عوامل جاذبه فرهنگی .د

امکانات آموزشی براي  وجود ؛بسیار زیاد درصد، 39 ها نظر گرفتن بودجه کافی براي تحقیق در

 درصد، 44 ساالري نخبگان شایسته ؛ادبسیار زی درصد، 36 مین بودن آینده فرزندانأت فرزندان و

فضـاي بـاز    ؛زیـاد  درصد، 37 پژوهش مدت براي تحقیق و میانو مدت  ریزي کوتاه برنامه ؛زیاد

 وري وادر دسـترس بـودن امکانـات فنـ     ،شـده  بیـان میـان عوامـل    از. زیاد درصد، 33 فرهنگی

  .استترین عامل جاذبه فرهنگی مطرح  به عنوان مهم ،پژوهشی

  راهکارهاي مناسب و هاپیشنهاد

  ؛پژوهش احداث فضاي تحقیق و براياختصاص بودجه مناسب  .١

 ؛وطنی هاي کشوري و ارزش بستگی عمیق به کشور و هاي الزم براي دل ایجاد انگیزه .٢
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دادن  مراکـز پژوهشـی و   ویـژه در ه ب ،تمام سطوح کاغذبازي در کاهش مشکالت اداري و .٣

 ؛مند هالقمستقل به جوانان ع امکانات پژوهشی مشخص و

ایجاد  هاي فرهنگی و فعالیت راه هاي موجود از کاهش دافعه هاي اجتماعی و تقویت جاذبه .۴

 ؛تدوین قوانین حمایتی و ها زیرساخت

 ؛ن کشوراتوسعه بانک اطالعات متخصص تشکیل و .۵

ـ  متخصصان مقیم خارج و نخبگان و از کمک گرفتن .۶ هـاي   گیـري قطـب   ي شـکل راداخل ب

 ؛علمی قوي

 ؛هاي تحصیالت تکمیلی ش دورهگستر تقویت و .٧

صـحیحی   گونهاي که این افراد به  ن به گونهاکننده براي متخصص گرملفراهم کردن شرایط د .٨

  ؛شوندبه اجتماع معرفی 

ـ ایجاد امن نظر مین اجتماعی به متخصصان ازأتقویت پوشش خدمات نظام ت گسترش و .٩ ت ی

تقویـت   درمانی مناسب وهاي شغلی، مسکن، خدمات  گسست مواقع بحران و اجتماعی در

 ؛دوران بازنشستگی اطمینان به آینده در

تمـام   اي در صـورت منطقـه  ه منابع پژوهشی ب توزیع عادالنه امکانات وبراي ریزي  نامهبر  .١٠

 ؛ها استان

 ؛اهداف ملی کشور با خارج از المللی متخصصان داخل و ارتباط بین برايسیس مراکزي أت  .١١

 ؛قوانین مربوط به آن هاي شغلی و ایجاد فرصت راه از باال بردن امنیت شغلی متخصصان  .١٢

 ؛خدمات افراد متخصص گیري از بهره برايایجاد نهادهاي پژوهشی   .١٣

 ن وامتخصص ساماندهی امور ن واشناسایی متخصص براي هایی هسسؤم و ها ایجاد سازمان  .١۴

 ؛هاي آنها دغدغه برطرف کردن
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 ؛هاي پژوهشی اختصاص بودجه بیشتر به پروژه  .١۵

 ؛اورداشتن نخبگان کشورب  .١۶

 هـر  جلـوگیري از  تخصص و توجه زیاد به علم و جامعه و نمودن فضاي علمی در بارور  .١٧

 ؛جامعه گونه پارتی بازي در

هـا کـه    دادن انواع رشـته  قرار هیز ازپر جامعه و و توجه به نیاز بازار تربیت دانشجویان با  .١٨

 .جامعه فراهم نیست آنها در شرایط کار

  گیري نتیجه

مغزهـا   فـرار  پدیده مهاجرت و داشت که کشورمان با قرارباید ا ،مهاجرت نیروي انسانی نظر از

    .به رشدي را شاهد هستیم روند رو ،در این زمینه وروست ه ب رو

پربازده براي  هاي خالق و سرمایه سابقه،با پژوهشگران پر تجربه و ها، محققان و اساتید دانشگاه

 تعـداد  سـال اسـت و   35 باالتر از آنجایی که سن این افراد عموماً زا .تکنولوژي هستند تولید و

آنچـه کـه بیشـتر     کشور ما در ،اند خارج از کشور گذرانده در زیادي از آنان تحصیالت خود را

نه عوامل جاذبه خـارج   ،عوامل دافعه داخل کشور است ،شود باعث مهاجرت آنان از کشور می

شـرایط   فرصـت و  ،خـارج از کشـور   ان دانشجویی خود دردور چه بسا این افراد در .از کشور

حتی  اما خدمت به کشور را ؛اند داشته را مناسبی براي اقامت دائم در کشور محل تحصیل خود

شـرایطی   بـا  ،داخل کشور محیط کار گرفتن در پس از قرارولی  .اند ترجیح داده ،امکانات کم با

تـرجیح   مهـاجرت را  وکننـد   تجدیـد نظـر مـی   تصمیم خود  در ناچاربه شوند که  می رو به رو

  .دهند می

جاذبـه   ترین عوامـل دافعـه و   به عنوان مهم زیر را مواردتوان  می ،وجه به نگرش دانشجویانت با

  :فرهنگی نام برد اجتماعی و
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  .نظام مدیریتی ناکارآمد :دافعه اجتماعی

پیشـرفته   هايتجهیز ر وابزا نبود تخصص و دهی به علم و اولویت عدم توجه و: فعه فرهنگیدا

  . آزمایشگاهی براي کارهاي تحقیقی و

  .مین آینده شغلیأت: جاذبه اجتماعی

    .پژوهشی وري وادسترس بودن امکانات فن در: جاذبه فرهنگی

تفکر  هایی نیاز است که نشان از ساز و کار مجموعه تدابیر و ،ها براي حفظ این سرمایههمچنین 

 درکه  جامعه اشاره کرد منزلت نخبگان در ن وأتوان به توجه به ش جمله می از، خردمندانه دارد

 داد و تجربـه علمـی افـراد بهـا     دانشگاهی به تخصص و و یهاي علم محیط در درجه اول باید

اسـت   روشن .باز گذاشت افرادبراي رشد همه  میدان را ،حیاجن هاي شخصی و فارغ از سلیقه

مین أمقررات اجرایی براي ت ع قوانین وضو ،لت اساتیدمنز هاي مهم حفظ مقام و راه یکی ازکه 

دغدغـه   نخبگـان بـا   هنگامی که ذهن محققـان و  تا ،اجتماعی متخصصان است امنیت شغلی و

عرصه تحقیـق   توانند در هرگز نمی ،آور زندگی درگیر باشد هاي سرسام هزینه مسکن و زندگی،

علیهم –روایات زیادي از ائمه  و همچنین احادیث .خالق ظاهر شوند علمی به صورت فعال و

عالوه  .کید دارندأدانش ت منزلت اهالی علم و ن وأحفظ ش بیان شده است که همگی بر -السالم

 تحقیقـی کشـور و   اصالح محیط علمـی و  ي بهسازي وراراهکارهاي اجرایی دیگري ب ،این بر

 بیـان آن  بـه صـورت مفصـل بـه     قـبالً  کـه  راي نخبگان علمی کشور مطرح اسـت بسترسازي ب

 .یما هپرداخت

  

  

  



١٦ 
 

  منابعفهرست 

گـرایش   بـر  ثرؤهـاي مـ   بررسی زمینـه (مهاجرت نخبگان ، )1387( جعفري معطر، فریدون .1

توسـعه   سسـه تحقیقـات و  ؤم :تهـران چاپ اول، ، )کشور آموزان نخبه به مهاجرت از دانش

 .علوم انسانی

پیامدهاي مهـاجرت   و هاها، تهدید فرصت اندیشی درزبا«، )تا بی( امیررضا جهانشاهی، سید .2

 .6، شجاده ابریشم، »)فرارمغزها(نخبگان 

ـ (ژئوپلیتیک نخبگـان  ، )1382( هللارشنو، نبی ا .3 جغرافیـایی   -رویکردهـاي سیاسـی   ملی درأت

 .1382.کویر :تهران ،چاپ اول، )مهاجرت نخبگان

 ،)شناسی آموزش عالی جامعه درآمدي بر( دانشگاه ایرانی، )1383( ذاکر صالحی، غالم رضا .4

   .کویر :تهران چاپ اول،

، مرکز تحقیقـات علمـی   مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها فرار، )1379( طلوع، ابوالقاسم .5

  .کشور

، روزنامـه  »کشـور  پدیـده ایرانیـان خـارج از    جستاري بـر « ،)1379( زاده، ناصرالدین قاضی .۶

 .23/5/1379، حیات نو

چـاپ  ، )زوایاي گوناگون ان ازبررسی مهاجرت نخبگ(مغزها  فرار، )1380( وقوفی، حسن .٧

 .زهد :تهراناول، 

 

  

   

  


