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چکیده

ۀرونتدتوعتعیت کردکهدرواقعیفتعریاجتماعۀمسئلیایدهپدینوعۀمنزلبهتوانیفرارمغزهارام
یتراناۀدارد.اصوالًجامعتیمطلوبیامدهایپیطیودرشرایدرحالتوععهتبعاتمنفیکشورهایملّ
متخصت دریویترنیریکتار پترور وبتهیم،تعلتیازمنتدنیشرف ،ازپییبهالگویابیدع یبرا

ازیومتادیفکتریوکاعتت ازخههتایداخلتیاعتتعدادهای متعددتوععهاع وتقویهاجنبه
فترارمغزهتایتد پدیامتدهایوپیلدالها،ینهزمییشناعارو،ی ا.ازشودیآنمحسوبمیهاضرورت

یرانتینخبگتانارتمهتاج درباری ونا ونیهامضاعفاع .تاکنونپژوهشیقوتدقیی تبیازمندن
درشتدهیدتولیموردازمقاالتعلم54یفی،کیلتحلمقالهبااعتفادهازرو فرای انجامشدهاع .ا

ی وهمچنتیفیتوصتی(رابررعتیعلمتیهادادهیگاهجوشدهدرچهارپاو)جس 0831ازعالیرانا
کهضرورتوکتاربردرعدی(کردهاع .بهنظرمیجاهدافونتایات،)درابعادعؤاالت،فرضیابیارز

یمقتضیعلمهاییاعتگذاریکشورومضافاًعیدررصدمشکالتاجتماععلمتواندیمیلتحلفرای ا
یشناعتانهازفترارمغزهتاجامعتهیتلوتحلیبندجمعیزمؤثرباشد.درانتهانییواجراینیدرابعادتقن

اع .هکاعت ازآنارائهشدیوراهکارهایرانیا

گانواژکلید
.یاجتماعۀتوععه،فرارمغزها،مهاجرتنخبگان،مسئلیشرف ،پیران،ا

مقدمه
کتهبیانگرای واقعی اعت ،شودمیایاجتماعیتعریفمسئلهمنزلۀکهعموماًبه1فرارمغزها

محتی بتاتوجتهبتهشترای یاعیاعتی،مدیریتی،فکریدارایاعتعدادعلمی،اقتصادیافراد
                                                           

 mtavakol@ut.ac.ir                                                   دانشگاه تهران  یشناس استاد جامعه 1.
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3. Brain Drain 
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اعتنتاییجملهکمبودامکاناتوتسهیالت،ضعفدرنظامآموزشیودانشگاهی،بیاجتماعیاز
اقانته،علمی،فقداننظامجتذبوتقویت دعتتاوردهاونظتراتخلّهایبهتولیداتویاایده
هتای تذاریداخلتیدرحمایت از تر تتوجهیبتهعترمایهالی،یاکممشکالتدرتأمی م

عیاعییاایتدئولوییکی،اقتدامبتهمهتاجرتیابهلحاظتنگناهایفرهنگی،پژوهشیوعلمی
کنند.پسازمهاجرتممک اع کتهارتبتاییتامشتارک خودمیدائمییاموق ازکشور

هآیتافتردنکتشتود.بتهعبتارتدیگتر،ایختودحفتییتاقطتعۀباجامعتچنی افرادیعلمی
هنککندیاایمیقطع1مبدأۀورواب خودراباجامعشودمیجدیدۀکنندهجذبجامعمهاجرت

توانتدتبعتاتومتی،اعت )پایتداریتاموقت (پیشتی تأثیر تذارۀپسازمهاجرت،برجامع
بتهختاراازیشازیکعتالبههمراهداشتهباشد.عازمانملل،مهاجرتبمتفاوتیپیامدهای

(.4و0993:5تعریتفکتردهاعت )عتازمانملتل،«المللتیجرتبتی مهتا»منزلۀرابهکشور
یونسکومهاجرتافرادماهرراروندیاعاعیدربی عایرالگوهایمهاجرتاعالمکردهاع 

مینتۀتوعتعۀیافتهنسب بهتبعتاتآندرزکهمنشأمهمیبراینگرانیکشورهایکمترتوععه
ها،بازارهاواقتصادیوانسانیاع .همچنی فرارمغزهاتوع عهنیرویمحرکیعنیدول 

شرای اجتماعیحاکمبرجوامعدر.(www.unesco.org)شودمردمهدای وبهجلوراندهمی
فترار هتا،پدیتدآناقتصتادیوفرهنگتی،اجتماعی،علمیهایحالتوععهوبرخیازضعف

مستقیمبرروندپیشترف و ورمستقیمیاغیرمهماجتماعیتبدیلکردهوبهۀمغزهارابهمسئل
کشورتأثیر ذاربودهاع .بههمتی دلیتل،مهتاجرتبتهعتم کشتورهایغربتیوۀتوعع
جهانیوجنتگعترد،هاینگویژهدرپیجبههمالبتهدرکشورهایغربی7؛اع فتهیاهتوعع

ویتژهازبته0991ۀمهتاجرتاروپاییتانبتهآمریکتادردهت1مهاجرتنخبگانرخدادهاعت .
(.091ت0841:033یکنمونهازچنی مهاجرتیدانس )نراقی،توانمیراتانانگلس

«نیابریتاعلطنتیانجم »توع تاندرانگلس0941ۀباردردهاصطال فرارمغزهانخستی 
راازای کشوربتهکتار رفتتهشتدبهدنبالمهاجرتبخشیازنیروهایکارودانشگاهبهخا

فرارمغزهامطر شدهاع کهبتهاعتبتار تعابیردیگرینیزبرایپدید(.0999:83)مککی،
نوعنگر بهای مسئلهازاصطالحاتمتفتاوتیاعتتفادهشتدهاعت ؛رانتشمغزهتا،جتذب

،باز شت مغزهتاومغزهتاچترخش،ریزشدنمغزها،صدورمغزهتارمغزها،عرمغزها،شکا

                                                           
1. Source Society 

یافته بووده اسوت.    توسعه توان یافت که در آن مهاجرت نخبگان به سمت کشورهای غیر  مواردی را می. 7
در غنا، بسیاری از پزشکان و پرسوتاران بوه نیجریوه مهواجرت      1371مثالً پس از بحران اقتصادی سال
 755: 1134کردند. بنگرید به: لوکاس و میر، 

73و  77: 1131. بنگرید به: نوکاریزی، 1
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دهند شدتمیزانمهاجرتنخبگاناصطال فرارمغزهانشان.اع ازآنجملهاشتراکمغزها

انتقالوازدع دادننیرویانسانیمتخصت عببمهاجرتنخبگان حالپدیدهربهاع .
ۀفتتهازایت پدیتده،توعتعیاهعهمپیشرف کشتورهایتوعتعشود.از رفدیگر،میوماهر
)کشتورهایدرحتالصتادرکنندهۀوجامعت1میزبانۀشدنبهشکافمیانجامعوافزودهبیشتر

مزبتورراجنتگورقابت بترعتربتهدعت آوردنۀمستئلمتککنتزیخواهدبود.توععه(
هاازکهمواجدیدیازمهاجرتمعتقداع اعکلدون(.3100انامیدهاع )توکل،اعتعداده

:مهتاجرتبترایداردبر رفتهاع کهپنج یتف،کشورهایآعیاییرادرکنونتا0991ۀده
(.0990کار،نیرویکارماهروپناهند ی)اعکلدون،اقام ،دانشجویان،نیروی

طرحمسئله
زمینتۀمهتاجرتنامتهدرهایعلمیمتعددیدرقالتبکتتاب،مقالتهوپایتانتاکنونپژوهش

بتهبعتد ستتر 0831نخبگانوفرارمغزهادرایرانارائهشدهاع .آثارعلمیازآغازدهۀ
 یریداشتهاع .درای مدت،مسئلۀفرارمغزهابرایجامعتۀایتراناهمیت مضتاعفیچشم

عتعهیافتهومهاجرتنخبگانایرانیبراعاسآمارها،رتبۀنخس دربی کشورهایدرحالتو
متدالالمییادهتای ایرانتیبرنتدپنجنفرازهرچهارحدودوهمچنی درعطحجهانرادارد.

انتد.بنتابتراعتالمالمللیعلمی،مهاجرتبهامریکا،کاناداواروپایغربیراانتخابکتردهبی 
ولت عاالنهبترایدۀمیلیارددالرهزین83ای مسئلهحدودفنآوری،وزارتعلوم،تحقیقاتو

درجدولزیرآمارمربویبهمهاجرتایرانیانبتهبرختی(.3100)توکل،بههمراهداشتهاع 
عالاخیرآمدهاع :41افتهدریهکشورهایتوعع

 5112تا  0691شده به امریکا، آلمان، کانادا، سوئد و انگلستان طی  مهاجران ایرانی پذیرفته
باز زمانی

کشور
تا09913111دهۀ0931دهۀ0991دهۀ0991دهۀ

3114

013905904304539400349944193امریکا
93930509899133350809135آلمان
9318544319115083934841کانادا
835835983099093159139عوئد

039943951---------انگلستان
3100منبع:توکل،

                                                           
1. Host Society 
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شناعتییتابتهاولویت مهتمکشتورنیازمنتدآعتیبشدنپیشرف وتوعتعۀایترانتبدیل
شتدهدرهایانجامشناعیتمایلبرخیازنخبگاننسب بهخرواازکشوراع .پژوهشدلیل

هایمختلتفعلتوماجتمتاعی،علتومعیاعتی،اقتصتاد،حقتو ،زمینۀفرارمغزهاکهدرحوزه
هتا،مقتضیرابراییافت زمینهتواندراهکارهایعلمیمدیری وپزشکیتولیدشدهاع ،می

تحلیتلکیفتی،شتناختیفتراهایرو دالیلوپیامدهایفرارمغزهافراهمکند.یکیازویژ ی
تحلیلختودشدهاع .ای مقالهبررعیفراهایانجامبندیوارزیابیپژوهشبندی،جمع بقه

تصاصدادهاع .دلیلانتختاببهبعداخ0831شدهدرایرانازعالرابهمقاالتعلمیتولید
شناختیومتناظرباواقعیت عینتیبتودهشده،دلیلیرو هایانجامقالبمقالهازبی پژوهش

هتاینامهبتودهاعت ومضتافاًاینکتهبیشتترپتژوهشاع ؛تولیدمقالهبیشازکتابوپایان
الهبترایا تالععتایراندتاخالصۀ زار پژوهشیخودرادریکمقشده،تال کردهانجام

پژوهشگرانواجتماععلمیارائهکنند.
مطالعۀتشخیصیازوضعی تولیدعلمیمقاالتدربار مسئلۀاجتماعیفراراصلی: مسئلۀ

بندیتحلیلیوراهکارهایمقتضیدرای زمینه.مغزهایایرانیوجمع
بنتدیازآختری ۀجمتعتحلیلمقاالتباموضوعفرارمغزهتابترایارائتفراهدف اصلی: 

شناعانهازمهتاجرتنخبگتانبترای رفتهوهمچنی ارائۀتحلیلجامعههایعلمیانجامتال 
نهادهایعیاعتگذارعلمیوعایرعامالنمرتب .

پیشینۀپژوهش
تحلیلموضتوعفترارفرامنزلۀهایعلمیدرعطحملّی،دواثربهجودرمیانپژوهشوباجس 

شوند: ورخالصهمعرفیمیمغزهاقابلشناعاییاع ،کهدرادامهبه
بتامتدیری علمتیمحمتدتوکتلکته« ر مطالعاتیفرارمغزها»پژوهشیملّیباعنوان

صتفحه(بته895(اع ،درعهبختش)0835مربویبهمرکزتحقیقاتعیاع علمیکشور)
ایرانپرداختهاع :الف(تجربۀچندکشوردرمواجههبتافتراربررعیموضوعفرارمغزهادر

ها،ها،عمینارها، زار شده)رعالهمغزها؛ب(مطالعۀمحتوایی)مروروتحلیل(کارهایانجام
بندیوپیشنهادهاهایاخیردرکشورمرتب بافرارمغزها؛ا(جمع(درعالهامقاالتوکتاب

هایمواجههباآن.همچنی ای  ر پیوعتیمشتتملرارمغزهاوراهدرموردعواملمؤثردرف
برمنابعفارعیومنابعمعتبرخارجیدرارتبایبافرارمغزهادارد.پتژوهشمتذکورمنتابعدر

رابررعیکردهاع .0835دعترستاعال
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شدهدرزمینۀانجامتحلیلمطالعاتفرا»ایباعنوان(درمقاله0839رضاذاکرصالحی)غالم
تحلیلکیفتیاعتتفادهکتردهاعت وازرو فرا«جذبنخبگانوپیشگیریازمهاجرتآنان

نامتهومقالتهرابررعتیهایپژوهشتی،پایتانهایکتاب، ر پژوهشدرقالب53مجموعدر
ان،نظریاتمربویبتهمهتاجرتنخبگتالمعارفیدایر کردهاع .مقالۀموردنظر،پسازمرور

شتناختیوبررعتیهتایشتکلیورو تحلیلخودرادردوقسم ،شاملبررعیمؤلفتهفرا
را0834شدهدرای مقاله،تاعتالباز زمانیآثاربررعیهایمحتوایی،انجامدادهاع .جنبه

 یرد.میبردر
 کتههایجدیتدتریتولیتدشتدهاعتاکنونبا ذش چندی عال،مقاالتمتنوعباداده

تحلیلجدیداع .نیازمندفرا

مرورنظری
بنتدیبتهعتطو نظریاتمرتب بافرارمغزهابهاعتبارنوعنگر بهای پدیده،قابلتقستیم

ۀدرعتطحکتالن،نظریتوالرشتتای نظامجهتانیۀ.بهعنواننمونه،نظریندارد،میانهوکالنخُ
مهاجرتۀدرعطحمیانهبهتبیی مسئل یدنزیابیعاخ ۀدرعطحخردونظریعرمایۀانسانی

کتار یریرویکترددرفهموتفستیرمستئلۀفترارمغزهتا،بتهاند.نخبگانوفرارمغزهاپرداخته
هادرعطو خُرد،میانهوکالن،درای مقالتهمبنتایمتشکلازنظریه1الیهشناختیچندجامعه

تتری نظریتات،رویکتردتحلیلتیونظتریمهمتحلیلخواهدبود.درادامه،پسازمروریبر
شود:معرفیمی
 تأثیرتکنولوییوارتبا اتبرپدید تری نظریاتدرباریکیازمرتب شدن: جهانی الف(

اصتلیۀبرای باوراع کهچهارزمینشول .ای.جیاع .شدنجهانیفرارمغزها،نظریات
 رایتی،تحتول: ستر عقل(0833:013)شول ،اندازعبارتشدنیندجهانیا یریفرشکل

نظتارتی.هتایپردازیوایجادشبکهتکنولوییکیدرارتبا اتودادههایداری،نوآوریعرمایه
وافترادبتهعتم اعت برداشتت مرزهتاشتدهعتببنوی هایفنآوری،عاملبرای اعاس

انجتداشتهباشد،افترادبتهآیبیشترۀشوند.هرجاکهقدرتجاذبمیمختلفجذبهایمکان
ازکیتاو)دانتدمتیشتدنراحتاوینیروهتایمتضتادجهانی یدنزآنتونی کشیدهخواهندشد.

ملّتی(،فشتارازۀالمللتیبترعرصتبی ۀ)تأثیرعرص:فشارازباالبهپایی (0839:849غفاری،

                                                           
1. The Multi-layer Theoretical Approach 
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 قجدیتداجتمتاعی، یتریمنتا)شکل)تحرکاتجدیدداخلی(وفشاربها رافپایی بهباال
عتالوهبترکتردهفرهنگیواقتصادیفراترازمرزهایملّی(.بنابرای ،افرادمتخص وتحصیل

آوردنبتها ترافریدرفشتارشتتازتتوانبیتأثیرپذیریازفشارهایبیرونیوداخلتی،ختود
وآنراندداننمیشدن،اصطال فرارمغزهارادرع برخیازنظریاتجهانی .هستندمندبهره

 راهتاموهرعت پتلرو،ایت ازکننتد.میمطر «هاچرخشایده»و«هاتبادلاندیشه»منزلۀبه
 جتاییفزاینتدبتهشدنوماهی اصلیآن،تحرکوجامعتقدندرهاورداصلیجهانیتامیسون

ینتدامعتقتداعت مهتاجرتدرفرواتترزمتالکوم.(0833:9شول ،)افکاروا العاتاع 
.(0899:099واتترز،)افتتدمیتراتفا رونقپرهایرونقبهبخشکمهایشدنازبخشجهانی

یرابتهختودجتذببیشتترباشد،توجتهبیشترانجمحیطیکهرونقعلمیویااقتصادیدرآ
شتدنجمعیوجهتانیهایآمدهازرعانهمعتقداع ا العاتفراهم برورلد.بی خواهدکرد.
ادیفتردیاعت ،عتببشتدهغربییعنیمصرف،دانتشوآزهایبرآمدهازایدهفرهنگیکه

شدهوافرادناراضیخصوصاًدرکشورهایدرحتالبهحاشیهراندههایجوانان، روهاع که
توکتل،) ترددمیای مسئلهبهکمبودمنابعنیزباز ند.عمدکنتوععهبهجهانغربمهاجرت

3100). 
، تعادل نئوکالسیک، محرومیت نسبی، سرمایۀ انسانی و اجتمااعی:  ب( محاسبۀ عقالنی

،زمتانیکتهبتاوراومعرفیکردهاع .بتهعقالنیمهاجرتنخبگانراامریۀمسئللوئیسلی
متخصصانتمایلاقتصادیوصنعتیتشکیلشود،هایبرخوردارازپیشرف اجتماعاتانسانیِ

اقتصادیمعطتوفخواهتدبتود.ۀتکنولوییوعرمایبهعم آنمحی اجتماعیِبرخورداراز
تنهابرایوضعی درونیککشور،کهبرایمهاجرتازکشوریبهکشتوردیگترای قاعدهنه
عقالنی ابتزاری.بنابرای ،مهاجرتنخبگانامریبرآمدهاز(0893:893تودارو،)حاکماع 

کهمدلتحلیلتیدرای موضوعاشارهداردبهتعادلنئوکالعیک ۀ.نظریاع  رمحاعبهانسانِ
اعاسبهحداکثررعاندنعودوبهحداقلرعاندنضررتوانبرمیبررعیمهاجرتنخبگانرا

کنندتابهکشتوریمید.برای اعاس،افرادتال کربرایفهمکنشعقالنیمهاجری بررعی
.افتراد(0939:090برجس،)تهباشدری منفع رابهدنبالداششتهابیرویآورندکهبرایآن
ۀنظریتند.بتهدنبتالبتهحتداکثررعتاندنمزایتایعلمتیومتادیهستتمتخص وماهرنیز

مهتاجرتنخبگتانحتائزاهمیت اعت .ۀشتناختیمستئلنیزدرتبیی جامعهنسبیمحرومی 
ومواهتبازمنافعمدتبرخیکشورهایدرحالتوععه،مقطعیکوتاهدراعاسای نظریه،بر

شدهبتهدعت عتایرکشتورهاویتاتولیدبرخورداریازتکنولوییِنتایججدیدوهایفنآوری
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تتداومامابنابهدالیتلاجتمتاعی،فرهنگتی،اقتصتادییتاعیاعتی،شوندمندمیبهرهخودشان
شود.افرادمتخص درای کشورهاکهتتاحتدیمیمتوقفچنی مواهبی،هاازمندیآنبهره

شتانشتکوفاشتدهوهمچنتی نستب بتهبرخوردارازتسهیالتشده،اعتعدادنظریوعملی
شتوند؛متی،دچاراحساسمحرومی (3100:0891فان،)اند ذشتهوضعی بهتریپیداکرده

اماای محرومی درمقایسهبازمانیاع کهازمزایایتکنولوییبرخورداربودندونهزمانی
خواهتدبتود.درایت «نسبی»هامحرومی آنبنابرای ،بردند.میبهعرازآنکهدرمحرومی 
مندیبهمشارک درتولیدخالقانهازیک رفوبهرهشتا کهمیاافرادماهرشرای ،نخبگان

دهندزیترامیازرفاهاجتماعیاز رفدیگرهستند،مهاجرتبهکشورهایپیشرفتهراترجیح
ایاع تاباردیگربتوانندزنتد یِنیتسهیالتوامکانات،همچنانانگیزهنشدفرامو خا ر 

اعتاسدوبتر یبتونز.امنتد.کنعلوموفنونجدید،تجربهۀبااعتانداردهایباالتریرادرعای
بتهتوضتیحوضتعی علمتی«توزیعاجتمتاعیدانتش»و1«شدنآموز عالییتراکم»مفهوم

شتدنتراکمتی.اومعتقداعت (3111؛ یبونز،0995 یبونز،)کشورهایصنعتیپرداختهاع 
آموختگتانشدهتاحجمدانشعببزیرااع آموز عالیبرایکشورهایصنعتیمفیدبوده

بودنیزیعکند.بهعبارتدیگر،تراکمعلمی،تومؤعساتهاو ورمناعببی پژوهشگاهرابه
هتاوهتا،دانتشازمتخصصتاندر یفتیازرشتتهشتماریۀبهنسب عادالنتتوزیعِازعبارت
برابترنداشتت یعترعصنعتیبعضاًناشیازد.مهاجرتنخبگانازکشورهایغیرع هامهارت

شتدنمتخصصتانبتهایت کشتورهاعمومتاًمنجتربتههتدای ۀونیازهایاولیاع دانشبه
هتابتاظرفیت محتدودیهتاودانشتگاهپژوهشتگاهدرای شرای ،شود.میهاییخاصرشته

تتردرآناهمیت کتمهتایوباقینخبگانیابایدبهرشتهکردهدانشجویانراجذبتعدادیاز
ۀبر بقنظریتند.کنبودنشرای ،بهمهاجرتمبادرتدرصورتفراهمنندیاجامعهمراجعهک

شودکتهشترای مینوعیکاالیارزشمندتلقیۀمثابمهارتوتخص افرادبه،عرمایۀانسانی
توانتاییبترایشتکوفاییبیشتتری محی اجتماعیوهمچنی شرایطیکهبتوانتددرترمساعد

داش یاختروانیترویانستانیازداشتهباشد،دوعاملمهمدرنگهاعتعدادافرادرابههمراه
کهبتواندبهبازدهیبهترایشود.بنابرای ،شرای اجتماعیمیکشوریبهکشوردیگرمحسوب

)فکریومهارتی(منجرشود،محیطیمطلوبتشخی دادهخواهتدشتد.تحلیتلنیرویکار
ۀنظریت.اعت شناعتیاجتمتاعی()رواناعاسعواملشخصتیتیای نظریهدرعطحخردوبر

)اجتماعتاتپژوهشتی(همکارانو روهاجتمتاعیۀبهاهمی رواب وشبکعرمایۀاجتماعی
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هاراتواندموقعیتیهمراهبامشارک ،فعالی وتبادلایدهمیکه(0833:51بیکر،)شارهداردا
هایدرتیم«پیوندهایعلمی»و«اعتمادمتقابل»بههمراهداشتهباشد.درای نظریه،بردورک 

حتاظعلمتیبتهلهتایهاوتتیماشارهشدهاع .بنابرای ،نوعفضایحاکمبر روهپژوهشی
رمنتتجخواهتدشتد.متتریتاکشتتفردنسب بتهفعالیت بیۀاجتماعیعاملیاع کهبهعالق

وتتال کنندمییپیدابیشتر اجتماعیکافیبرخوردارباشند،انگیزۀمتخصصانیکهازعرمای
اجتمتاعیمنبعتیبترایۀعترمایکلم جیمزتریخواهندداش .بهتعبیراقانهوخلّاعلمیکار

.(0991:815)کلم ،کنشافراداع 
وابستتگی،نظریاتتوععهدرمکاتبمختلفیمانندنظریات توسعه، امپریالیسم علمی: ج(

.در(0839ازکیتاوغفتاری،)مهاجرتتوجهدارندۀسئلنوعازیوتقسیمکارنظامجهانیبهم
فکریکشورهایعنتیودرحالتوععهبتهمهاجرتنخبگانیعنیوابستگیوابستگیدید اه

مهاجرتنخبگانیعنیضرورتتبعی قشترنخبتهنوعازی،افته؛دردید اهیهکشورهایتوعع
ایتاالتمتحتد نظریکشورهایمدرنماننتدهایجامعهبهتولیداتصنعتیوایده وبر زید

نخبگتانیعنتیحرکت افترادمهاجرت،(والرشتای )هتقسیمکارنظامجهانیدید اامریکا؛در
تتراصتلیهتایاعتعدادودارایتواناییعلمیوتخصصیبهعم کشتورهاییکتهدرالیتهبا

عتاختی دیتد اههمچنتی آیند.میوقطبعلمیبهحسابدارندتقسیمکارجهانی،مرکزی 
کشورهایدربرای عقیدهاعتواراع کهمهاجرتنیرویکارصنعتیوعلمیازمارکسیستی

ازعتویکشتورهای«عیاعت اعتتثمار»دلیتلافتهبتهیهحالتوععهبهعم کشورهایتوعع
هتاتاضم فقیرومحتتااکتردنآنکنندمیهانیرویکارکشورهاراجذبپیشرفتهاع .آن

یبترایکارمنتدانونیترویمتخصت بیردازنتدکمترۀافته،هزینیهبهکشورهایتوععنسب 
شتناختیچتووکتهدرادبیتاتجامعته«شکارمغزهتا».اصطال (354و0991:355جونز،)

بتهایت مستئلهانتقالمعکوسفنآوری رویکرد.داردشود،رویکردمشابهیمیروعیمالحظه
ا العتاتبتهکشتورهایدرحتالتوعتعه،افتراددارایفنتآوریاشارهداردکهپتسازورود

ویتاد یریبتهبیشتروبرایتخص ِشوندمیدیدتخص واعتعدادجذبعلوموفنونج
ا رقراربتودتکنولتوییبتهرشتد،شوند.بنابرای می،جذبفنآوریآن کشورهایصادرکنند

هتابتهکشورهایدرحالتوععهمنجرشود،ای باربه تزینشافترادمتخصت وانتقتالآن
رهایدرحتالتوعتعهزیتانکشتو،افتهمنتهیخواهدشتد.درایت شترای یهکشورهایتوعع

شوند.علومجدیدیهتمکتهتوعت دانشتمندانمیوکشورهایپیشرفته،برندهتلقیبینندمی
وکندمیافتهرامجدداًتقوی یهد،کشورهایتوععشومیمقیمکشورهایصنعتیتولیدوابداع

www.edub.irwww.edub.ir



 51 .. .مقاالت  یفیک یلتحل فرا/ منشعرفانتوکل و 

 

کنتترلتکنولوییتکوشدنرامعادلنوعیانحصتاریندجهانیافرعمیرامی رعاند.میمنفع 
ودرچنتی نگتاهی،(0831:49امتی ،داند)میداریارتبا یبهنفعجوامععرمایههایرعانه

شود.میتلقی« رفهیک»و«شده راحی»مهاجرتنخبگانامری
کندتادرفهممستئلۀفترارالیه،اقتضامیشناختیچندمدلتحلیلیمبتنیبررویکردجامعه

ودالیلدرعطو خُردتاکالنحضورداشتهباشند.بترایت اعتاس،مهتاجرتمغزها،عوامل
هایمحی اجتمتاعیفترد)ماننتدشترای تکنولوییتکونخبگانعالوهبرتأثیرپذیریازجنبه

علمییاوضعی معیشتیوفرهنگی(،ازعوامل رایشیدرعطحجهانی)مانندتتأثیروعتایل
ۀجهتانیاینترنت یتارفتاهوامکانتاتپژوهشتیکشتورهایویژهشبکارتبایجمعیجدیدبه

شدنبهتأثیرمتقابلعوامتلفتردیوجهتانیدرشود.نظریاتجهانییافته(نیزمتأثرمیتوععه
 رایشوآ اهیافرادنسب بهشرای علمتیوزیستتیمطلتوبومستاعدتردرعتایرنقتای

ارزشتتمندیکتتاروفعالیتت بشتترِجهتتانمعطتتوفاعتت .نظریتتۀعتترمایۀانستتانی،نستتب بتته
کرد متخص مرتب بودهوبستریرابرایپرور وآموز نیرویانسانیمناعتبتحصیل

اعاسنظریۀعرمایۀاجتمتاعی،عتطحداندکهشأنومنزل اوارانهادهشود.همچنی ،برمی
متیدرپیونتدایازتحلیلقابلاعتفادهاع کهبراعاسآن،اجتماعاتعلمتینقتشمهمیانه

توانندمؤلفۀاعتماداجتمتاعیراکتهالزمتۀفعالیت افرادمتخص یاماهربهعهدهدارندومی
علمی،پژوهشییامهارتیاع ،تقوی کردهوبهانسجام روهعلمیکمککنند.

 

شناختیمالحظاتروش
هتابتهارائتۀیافتتهایتوصتیفیتحلیلبهشتیوهدرای مقاله،فراتحلیل: نوع و سطح فراالف( 

مشتابه،هتایپتژوهشهاونتتایجترکیبِکمّی زار  یرند بر،درتحلیلفراخواهدپرداخ .
وبررعیرواب آماریمیتانمتغیرهتایهاپژوهشبندیفراوانیمشخصاتاعتخرااوجدول

هیتکبتمطالعتاتمختلتفهتایبهدنبالتبدیلیافتتهبرای اعاس،ای مقاله.هاع پژوهش
بتهتتاکتردمشتخ تتوانخههتاینظتریوپژوهشتیرارومیای ازمقیاسمشترکاع .

تحلیتلدرفترا(.035و0939:038کنتد)ولتف،بعدیوجدیدکمکهایدادنپژوهشجه 
شتتود.متتیاعتتتفاده1ازآمارهتتایتوصتتیفیبیشتتترکیفتتی(،هتتای)دررو متتوردیواجمتتالی

نمودار،ترعیمفراوانی،فراوانیتجمعیودرصدفراوانیتجمعیکردنفراوانی،درصدمشخ 
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واریتانسو7شتاخ تغییترکیفتی،1کردننمتامشخ ،ایبراینمایشنتایجایودایرهمیله
شوند.میازارکانمهممحسوب)شاخ تغییردرمتغیرهایکیفی(ایجملهدو

فارعتیمترتب بتامهتاجرتۀالتمق40مجمتوع،درها: آماری و نمونه ۀسیمای جامعب( 
رکزم»،«پایگاهمجالتتخصصینور»ازچهارمنبععلمی0893ِت0831درباز زمانینخبگان

پرتتالجتامععلتوم»و«بانتکا العتاتنشتریاتکشتور»،«ا العاتعلمیجهاددانشگاهی
مطالعۀموردییکویاهامعطوفبهایرانمطالعاتیآنۀ.دامنقابلشناعاییبودهاع «انسانی

شتششتود؛تحلیلبررعیمیهادرفراآنمورداز54.درای قسم ،شهر)مانندتهران(اع 
شتدهدرتحلیلتحقیقاتانجتامتحلیل نجاندهنشدهاع :یکمقالهباموضوعفرامقالهدرفرا

امکتتاندلیتتل(وپتتنجمقالتتهبتتهنیستت تحلیتتل)کتتهنیازمنتتدفتترا1مهتتاجرتنخبگتتان حتتوز
کنتار ذاشتته)درزمانانجامپژوهشای مقالته(انبشبهتمامیمحتوایمطالنداشت دعترعی

شتماری یری،بهشیو تمتاممونهرو نمقالهدرپیوع مقالهآمدهاع .40لیس 4اند.شده
هایدردعترساع .شایانتذکراع کهمنظورازمقالتۀعلمتیدرپتژوهشحاضتر،نمونه

وجتوعلمیپژوهشی،علمیترویجیوعایرمقاالتعلمیتخصصیاع .بتاجست مقاالت
بهبعتد0831توانس بررعیشود،ازعالبندیمذکورمیدربی منابع،مقاالتیکهدرتقسیم

اییااعتبارینبتودهاعت .بتاایت (،انتخابیذوقی،علیقه0831 یردوتاریخمبدأ)میبررادر
تخصصییاکلتی)دردلیلمحتوایغیرهابهدرادرعایرمجالتوروزنامهتوصیفمطالبمن

حدتوضیحواضحات(مشمولبررعیقرارنگرفتهاع .
کیفیت و»و«تحلیتلهایتوصتیفیفترایافته»هایمقالهدردوبخشنتایجبررعیدرادامه

ارائهخواهدشد.«ارزیابیمقاالت

تحلیلهایتوصیفیفرا.یافته1
شتاخ رامطالعته00تحلیل،ای مقالهتال کردهاعت تتاهایتوصیفیفرادربخشیافته

شناعیپژوهشتگران،جنستی انداز:قالبمقاالت،باز زمانی،عنخهاعبارتکند.ای شاخ 
پژوهشگران،توزیعجغرافیایی،حوز پژوهشتی،مطالعتۀانضتمامی،رو پتژوهش،رویکترد

شناعیمهاجرتنخبگانوفرارمغزها.تقل،عنخنظری،متغیرهایمس
تدرقالتبعلمتیازمقتاالتدرصتد5/95،شتدهبررعیهایدرنمونهقالب مقاالت:. 0.0
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2. Index of Qualitative Variation(IQV) 
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تدرقالتبعتایرمقتاالتعلمتیدرصتد9/39وترویجیتدرصددرقالبعلمی9/3،پژوهشی
پژوهشتیبتااختصتاصبتاالتری درصتد،تمقاالتعلمی،انجامشدهاع .بنابرای تخصصی

بیشتری قالبمقاالتراداشتهاع .
درصدفراوانیفراوانینوعمقاله

395/95تپژوهشیعلمی
59/3تترویجیعلمی

تعایرمقاالتعلمی
تخصصی

039/39

:اع ایقالبمقاالتبهشکلزیرنموداردایره

 
زمانی،تاریخانتشارونتهتتاریخانجتامپتژوهشبتودهاعت .معیارباز زمانی: ۀباز. 0.5

)حتدودیتکدهته(رشتدیراشدهبامضمونفرارمغزها ییازدهعتالتوزیعمقاالتمنتشر
منظمیدارد.پراکند ینادهدونشاننمی

درصدفراوانیتجمعیدرصدفراوانیباز زمانی
تجمعی

083159/359/3
083059/333/09
08331133/09
083840/00089/33
083540/000351
083495/08355/48
083935/5393/49
083940/00809/93
083395/08898/33
083959/3503/90
089135/5589/94
089035/554011

4 

12 
29 

علمیترویجی
تخصصی
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 :اع نمودارخطیتوزیعمقاالت ییازدهعال ذشته،بهشکلزیر

 
ها،توع اعضایهیئ علمیدانشگاهمقاالتدرصد3/93:انپژوهشگر 1شناسی . سنخ0.3

درصدتوع عایرپژوهشگرانانجامشتده0/00هاوپژوهشگاهپژوهشگراندرصدتوع 9/39
هیئ علمتیفرارمغزهارااعضای پدید ری عهمدرتولیدمقاالتدربارشتاع .بنابرای ،بی

اند.هاداشتهدانشگاه
 

درصدفراوانینوعپژوهشگر

333/93هیئ علمیدانشگاه
039/39پژوهشگرپژوهشگاه

40/00عایر

 
:اع ایتوزیعنوعپژوهشگرانبهشکلزیرنموداردایره

 
درصتد9/39هاتوعت پژوهشتگرانمترد،درصدپژوهش0/90. جنسیت پژوهشگران: 0.4

                                                           
1. Typology 

4 4 

0 

5 5 

6 

2 

5 

6 

4 

2 2 

0

1

2

3

4

5

6

7

1131 1131 1137 1131 1134 1135 1134 1137 1133 1133 1131 1131 

5 

12 
28 

عایر
محققپژوهشگاه
هیئ علمیدانشگاه
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درصد(توعت زن3/3ها)صورتمشترکبی پژوهشگرانزنومردویکموردازپژوهشبه
انجامشدهاع .

 
درصدفراوانیجنسی پژوهشگر

03/3زن
830/90مرد

هایمشترکزنوپژوهش
مرد

039/39

 
شتودکتهبتیشازنیمتیازمتیبانگاهیبهجدولزیرمشتخ توزیع جغرافیایی:. 0.2

عتهمهتایتهترانتولیتدشتدهاعت ؛دانشگاهدرصددرمراکزپژوهشییا5/95مقاالتیعنی
بتی پژوهشتگرانتهترانوصتورتمشتترکبتهدرصتد9/3درصداعت و9/39ها،شهرعتان
انجامشدهاع .هاشهرعتان

 
درصدفراوانیتوزیعجغرافیایی

395/95تهران)پایتخ (
039/39هاشهرعتان

59/3هایمشترکتهرانوشهرعتانپژوهش

 
مهاجرتنخبگانبهشکلزیر پدید ایتوزیعجغرافیاییتولیدمقاالتدربارنموداردایره

اع :

 

5 
03 

39 

مشترک

شهرعتان

تهران
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ودرصتد(5/95پایتخت )هتابتی همگ پژوهشتوانبهتوزیعغیرمیواریانسۀبامحاعب
پیبرد.تفسیرواریانسبهای نحواع کتهواریتانستوزیتعجغرافیتایی(9/84پایتخ )غیر
.هرچهنستب اع 38/1برابرباهاپژوهشدربی پایتخ وغیرپایتخ )شقی(ایجملهدو
pتترتروواریانسآنکوچکتر(باشد،توزیعمتغیرهمگ تریاکوچک)بزرگدورتر41/1از

وپایتخت بی نسبیناهمگنی دهندواریانستوزیعجغرافیاییمقاالتنشانشود.بنابرای ،می
:پایتخ اع غیر

pq2  

23035606440 ///   

انتدازنظتریچشتم دهنتدازنظرمیدانتخصصیوعلمیکهنشتانپژوهشی: ۀحوز. 0.9
یعنتیبتاتحلیلتیاجتمتاعی،ایبتی رشتتهصتورتبتهدرصدازمقاالت9/53هاع پژوهش

درصدازمقتاالتبتاتبیتی 9/33اند.فرارمغزهانگریستهۀاقتصادی،فرهنگیوعیاعیبهمسئل
دردرصدبارویکردعلومعیاعیویکپژوهش5/5درصدباتحلیلاقتصادی،9/04اجتماعی،

توانآمارهاراچنی میاند.بنابرای ،پزشکیبهبررعیموضوعمهاجرتنخبگانپرداختهحوز 
مهتاجرتۀانتدکتهمستئلهابرای مطلبصحّه ذاشتتهتفسیرکردکهتقریباًنیمیازپژوهش

ایاع .حوزهوفرابُعدینخبگانموضوعیچند

درصدفراوانیحوز پژوهش

339/53ایرشتهبی 

089/33علوماجتماعی

99/04اقتصاد
35/5علومعیاعی

03/3پزشکی

پژوهشیمهاجرتنخبگانبهشکلزیراع :هایایتوزیعحوزهنموداردایره

 

2 

7 

13 22 

علومعیاعی 1
اقتصاد
علوماجتماعی
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مهتاجرتنخبگتانهتایشاخ تغییرکیفیبرایتحلیلچگونگیتوزیعپژوهشۀمحاعب
هتاپژوهشهایحوزه شدمشاهدههایشودکهنسب تفاوتمیوای  ونهتفسیراع 30/1
(So)ممک هایتفاوتبیشتری به(Sm)،30/1 درای شاخ صتفربتهمعنتیفقتداناع.

نتوعینتاهمگنیِ،.بنابرای اع تغییروناهمگنیبیشتری تغییروهمگنیکاملویکبهمعنی
قابلمالحظهاع :هایبی حوزهنزدیکبهبیشتری 

m

o

S

S
IQV   

81/0
810

659
IQV  

تتوانلحتاظانجتاممطالعتۀمتوردیوانضتمامیمتیبه. مطالعۀ موردی و انضمامی: 0.7

مقاالترابهچنددعتهتقسیمکرد:الف(دعتۀاولمطالعۀموردیوانضمامیدریکیاچنتد

هایاندتاازآمارهایموجوددرعایرپیمایششهرازایرانرادارند.ب(دعتۀدومتال کرده

هایندهند.ا(دعتۀعومازآمارهاو زار ملی،اعتفادهکنندوخودپیمایشجدیدیانجام

هایمرتب )تعدادنیرویکار،عضوهیئ علمتی،المللیدربار برخیشاخ هایبی عازمان

انتد.فراوانتیمطالعتاتخال ملیوغیره(بامهاجرتنخبگانایرانتیاعتتفادهکتردهتولیدنا

محلمطالعتهبتودهاعت کتهعمتدتاًدرصد،بیشتری 4/35موردیدرشهرتهرانبااختصاص

درصتداز3/93متمرکزبرعهدانشگاهصنعتیشریف،تهرانوعلومپزشکیایرانبودهاعت ؛

مقاالتمبتنیبرمطالعۀموردینبودهوبهتحلیلثانویهیاتحلیلمجددآمارهایامباحثنظری

دهاع .هادرچندشهرپراکندرصدازپژوهش8/08اختصاصداشتهاع و

درصدفراوانیشدهمحلمطالعه

03/3عطحملّی
004/35تهران
34/5شیراز

03/3مازندران
03/3 یالن

03/3ارعنجان
333/93فاقدمحلبرایمطالعۀموردی
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اعتتفادهازدرصتدبتا8/48درمقتاالت،شتدهبهلحاظرو اعتتفاده:پژوهشروش . 0.8

کیفی(انجتامتترکیبی)کمّی درصدبهشیو9/9کمّیوهایدرصدبارو 51کیفی،هایرو 

انداز:پرعشنامه،مصتاحبه،هاعبارتدرپژوهششدههایاعتفادههاوتکنیکرو شدهاع .

هتایآمتاری)ر رعتیونورو پژوهشاعنادی،تحلیلثانویه،تحلیلمجددآمارها،تکنیتک

غیره(.
ددرصفراوانینوعرو 

0351کمّی
358/48کیفی

89/9کیفی)ترکیبی(تکمّی

شتودامتامیوعیعیراشاملۀهادامندرپژوهششدهنظریاتاعتفادهرویکرد نظری:. 0.6

شدنبههمراهپیامدهایافزایشنقشا العتاتوارتبا تاتوجهانیۀفراوانیاعتفادهازنظری

بیشتتر)رانش(درمهتاجرتبتیشازبقیتهبتودهاعت .)کشش(ودافعههمچنی مدلجاذبه

اند.درجدولخوداعتفادهکردهپژوهشهاازنظریاتترکیبیبرایعاخت مدلنظریپژوهش

شود:میمهاجرتنخبگانمشاهدهۀدرتبیی مسئلشدهاعتفادههاینظریه ونا ونیزیر

شدنجهانی راالگویملّی راالگویجهان

محرومی نسبیانتقالمعکوسفرارمغزهاکششیورانشیمدلنظری
اقتصادجدیدمهاجرتکالعیکاقتصادنئونظامجهانی

عدال اجتماعیحقو مالکی فکرینظریۀعیستمیمهاجرت
 راییتوععۀصنع شدنآموز عالیایتودهعرمایۀانسانی

راونشتای وتودارونظریۀپارعونزAGILمدل راییتوععۀا العات
 ذاریاجتماعیفاصلهکارکرد راییعاختاریجاذبۀنیوت )رفتاری(

هتاپتژوهش(درY)متغیروابستهمنزلۀا رمهاجرتنخبگانرابهمتغیرهای مستقل:. 0.01
بنتدیبتهعوامتلعیاعتی،(دخیتلدرآن،قابتلتقستیمX)درنظربگیریم،متغیرهایمستتقل

اجتماعیاع .فراوانیعواملودالیلاجتماعیکهبهافتزایشمهتاجرتنخبگتاناقتصادیو
شود،بیشازعایرمواردبودهاع .میمنتج
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(X1عواملاجتماعی)
ایوکیفی آن،فقدانتسهیالترفاهی،ضعفدرامکاناتوتجهیزاتعلمیوفقدانپوششبیمه

شت بهشغل،نبودامکانبروزهوی شخصی،نداپژوهشی،فقدانرضای ازهمکاران،عالقه
ندادنبههایکار،بهاارزشیعاع بینیآینده،بیمراکزآموزشیباصنع ،نبودامکانپیشنداشت ارتبای

شدنمراکزایهایاجتماعی،نبودآعایشروانیواجتماعی،تودهنوآوریوابتکار،تبعیضونابرابری
هایاجتماعی،ری،ضعفمدیری منابعانسانی،ضعفدربرقراریعدال عاالآموزشی،فقدانشایسته

هایاجتماعی،یاد یریزبانبیگانه،بودنمنزل علموعالم،شکافهایاجتماعی،پایی تراکمنابسامانی
هایورودی،امنی فکری،نبودتنوعدروظیفه)عربازی(،اختالفاتخانواد ی،کنکوروآزموننظام

 رااهمیتینظماجتماعی،آرمانهایعلموفنآوری،انفعالهویتینسلجوان،بیها،ضعفپارکعر رمی
ها،ضعفاعتباربودندعتآوردهایعلمی،فقرا العاتوپژوهشکارآمدیاعاتید،بیبودنجامعه،نا

درقاب علمی،پیونددانشگاهوصنع ،فاصلۀ بقاتی،رواب خویشاوندیمحدود،مشکالتازدواا،نبو
درمعرضاعتیادبودن)موادمخدر(.

(X2عواملاقتصادی)
ثباتیشغلی،نبودتوزیععادالنۀثروت،نبودرقاب عالماقتصادی،نبودنظاممالیاتیمناعب،درآمدهایبی

هایشغلی،تورم،بیکاری،نبودفرص ارتقایپایی ،ضعفدرکیفی خدماتاقتصادی،کمبودفرص 
بهینۀبودجه.نکردنبودنبازارکار،مصرفنقل،اشباعوهایحملها،هزینهثباتینسبیقیم شغلی،بی

(X3عواملعیاعی)
هایمدنی،ضعفدرحقو نارضایتیازعملکرددول ،ضعفدرحقو عیاعی،ضعفدرآزادی

هایایدئولوییک،تسل رزیابیاعتمادیعیاعی،فشارهایعیاعی،بیگانگیعیاعی،امالکی فکری،بی
بازی،ضعفدراعتقاللدانشگاه.عاالری،پارتیدیوان

هتاییکتهدردرختاللپتژوهش شناسی مهاجرت نخبگاان و فارار مغاهاا:    سنخ .0.00
شناعتیازمهتاجرتنخبگتانوتواناقدامبهایجادنوعیعنختحلیلبررعیشدهاع ،میفرا

هاییقابلاعتحصالاع .1دو انهاعاسفرارمغزهاکردکهبر

ها،فرارمغزهامترادفبامهاجرتفیزیکینخبگانتعریفدربخشیازپژوهشفیزیکیفیزیکی/غیر

 ورموق باشد.درایکهای مهاجرتبرایهمیشهیابه ونهشود.بهمی

ها،مهاجرتفیزیکینخبگانمطر نیس بلکهمقابل،در یفدومپژوهش

هاییکنخبهبرایعایرمراکزونهادهایاعتفاد عملیازآراوپژوهش

د.شوخارجینوعیفراراندیشهمحسوبمی

ها،ترکموق مو  بهقصدیاد یریدانشیاحرفهدرایازپژوهشدعتهموق /دائمی

                                                           
1. Dichotomy 
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فرارتواندزمینۀندکهمیکنخاراازمرزهایملّیرانوعیفرارمغزهامعرفیمی
دائممغزهارادرپیداشتهباشد.درای دید اهمالک،نتیجۀعملیوپیامد

تواندبهباز ش یاماند اریفردمنجرشود.مهاجرتاع کهمی
تواندبهدوشکلناق یاکاملانجامشود.هنگامیکهنخبگانفرارمغزهامیناق /کامل

وتوزیععلمبرایکشورخودپسازمهاجرتازکشورهمچناندرتولید
عهیمبودهومشارک داشتهباشند،نوعیفرارناق مغزهاانجامشدهاع .

بهعنوانمثال،مشارک برخینخبگانایرانیمقیمخاراازکشوردر
شود.اماا رهیچارتبا یپسهایملّی،مصداقیازفرارناق تلقیمیهمایش

باکشورمبدأانجامنگیرد،مهاجرتکاملازمهاجرتازعویمهاجرنخبه
شود.تلقیمی

 ذارانه/عرمایه
 ذارانهعرمایهغیر

 ذارانه،مهاجرتفردبهقصداکتسابدانش،مهارتمنظورازمهاجرتعرمایه
وتجربهاع وقصدباز ش درآنلحاظشدهاع .بهعبارتدیگر،

 ذاریدانشوتخص فردعرمایهیافتهبرایمهاجرتبهکشورهایتوععه
نهای ،باز رداندنعودعلمیناشیازای وریبیشترودربرایبهره

 ذاریبهکشورمبدأاع .عرمایه

آشکار/پنهان
مهاجرتآشکاربهاقدامعینینخبهومتخص برایورودبهمراکزعلمیو

ننخبگانناشیازد.مهاجرتپنهاشواقتصادیکشورهایپیشرفتها ال می
هایروانیاجتماعیناشیازحضورمنفعالنهدرکشورخودودرعرخورد ی

هایکشورهایهاوپژوهشمقابل،انگیزهورغب برایمشارک درهمایش
هاییافتهاع .درای حال ،نخبگانومتخصصانایرانی،خالقی توععه

ندوکنبورعرمایه ذاریمینظریومهارتیخودراصرفاًبرایکشورهایمز
دهند.درزمانحضوردرکشورهایخود،تمایلیبهمشارک نشاننمی

بنابرای ،نخبهدرجامعۀایرانحضورداردامافکر،مهارتوتخص او
معطوفبهمکاندیگریاع .

پردازیته،رؤیایافزمانیکهنخبگانایرانیبرایمهاجرتبهکشورهایتوععهمشتاقانه/نا زیرانه
نهای بهمهاجرتمنجرشود،آورندتادرکنندومقدماتآنرافراهممیمی

نوعیفرارمشتاقانهاع .درمقابل، اهیشرای اجتماعی)مانندتعددوتنوع
 ذارد.مسائلاجتماعی(راهیجزمهاجرترابراینخبگانمحلی،باقینمی

خوداقدامی/دعوت
شد ی

آوردنمقدماتوهایاولیهوفراهمنخبگانایرانیپسازانجامبررعیبرخی
کنند.چنی مهاجرتی،ازنوعخوداقدامیشناعاییمقصد،اقدامبهمهاجرتمی

اع .درمقابل،برخینخبگانتوع مراکزواقعدرکشورهایمقصد
دعوتبههابرایحضوریامهاجرت،شودوازآنیافته(شناعاییمی)توععه

تواندمتفاوتوبنابهموقعی وهامینامهآید.البتهعطحای دعوتعملمی
توانبهمثالمیجایگاهعلمیومهارتیفرد،متفاوتباشد.بهعنوان
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شود،آموزانودانشجویانالمییادیارعالمیهاییکهبرایدانشنامهدعوت

اشارهکرد.
صورتدفعتیانجامپذیردیعنیفردپسازاتخاذتواندبهمغزهامیپدید فراردفعتی/تدریجی

تواندبهشیو تدریجیتصمیم،اقدامبهمهاجرتکند.درمقابل،فرارمغزهامی
اع 1عببمهاجرتشود.درای حال ،پدید فرارمغزها،رویدادیفرایندی

ایند،نخبۀایرانیشود.درابتدایای فرکهمهاجرتپلۀنهاییآنمحسوبمی
تصمیمیبرایمهاجرتندارد.نخس ،ویازکاریاپژوهشدرکشوردلسرد

جملهاقتصادی،فرهنگی،تواندبنابهدالیل ونا ونازشود.ای واکنشمیمی
کندتابهدنبالمحیطیاجتماعییاعیاعیناشیشود.درادامه،نخبهتال می

بودنبرایاوحاصلشود.ویممک اع بارهابرایکارباشدتااحساسمولد
تال کندتاشرای موجودرابهنفعخودتغییردهدمانندنوشت  ر ،

هایعلمی،مالقاتبارؤعایمراکزعلمییاعیاعی،تشکیلشبکه
هایاومؤثرنباشد،نخبۀمصاحبه،مهاجرتبهپایتخ وغیره.زمانیکهتال 

یافتهحی بهعم کشورهایتوععهایرانیتصمیمبهترکم
د. یرمی

درصورتیکههمکارانفردنخبه،تمایلخودرابرایمهاجرتاعالمکنند،فردی/ روهی
تواندفردرا یردکهمینوعینیازبیرونیوحسمشترکجمعیشکلمی

متمایلبهخرواازکشورکند.درمهاجرت روهی،ا العاتبیشتریدربار 
هایپیشرو،تسهیالتخروا،شرای زند یدرکشورمقصد،هزینهنحو 

تواند یرد.ای  روهمیپیشرو،شرای شغلیودعتمزددراختیارفردقرارمی
ایبرایتبادلا العاتمنجرشودودرمواردیبهجذبدیگرانبهشبکه

افراددارای)غیرآشنا(نیزبینجامد.زمانیکهفرددر روهیقرار یردکه
وضعی مشابهبااوحضوردارند،تمایلبیشتریبرایرفت ازخودنشان

«دانشگاهصنعتیشریف»تواندربی دانشجویاندهد.مصدا بارزآنرامیمی
مالحظهکرد.

ا رمهاجرتنخبگانتوع مراکزهدای نخبگانانجامشود،ای مهاجرتباواعطهباواعطه/بی
اند،هاومراکزیکهبرایامرمهاجرتتشکیلشدهاع .وجودشبکهواعطه

دهدوتسهیالتالزمرافراهما العاتکافیرادراختیارمتقاضیقرارمی
تواندیکنهاددولتیورعمیآورد.همچنی دربرخیموارد،ای واعطهمیمی

 مراکزدولتیکشورایبیتوانندواعطههامیباشد.بهعنوانمثال،عفارتخانه
واعطهبهمعناینبودنهادمقصدونخبۀایرانیباشند.درمقابل،مهاجرتبی

اع .7میانجی

                                                           
1. Procedural Event 
2. Mediator Institution 
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ها.کیفیتوارزیابیپژوهش2
ایت بررعتی،امکتانۀهاع .نتیجاعتبارپژوهش نظردرباراظهاریابیشاملتحلیل،ارزدرفرا
تتوانمتیتحلیتلآورد.درفترامیدومرافراهمۀاولودرجۀدرجهایبندیبی پژوهشدعته

دادننقتاید.هدفازدعتیابیبهخطاها،نشانکربرخیخطاهایممک رابازنماییوتصحیح
دادنونشتانبنتدیصتحیحجمتعبهیتکضعفپژوهشگرخاصینیس بلکههدف،رعیدن

(.درای مقاله،شاخ اصلیبترای41ت0990:59خههاونیازهایپژوهشیاع )روزنتال،
هادرنظرهابررعیعؤاالت،فرضیات،اهدافونتایجپژوهشیافت کیفی وارزیابیپژوهش

شناعتیتناعتبموضتوع،چتارچوبنظتریورو همچنی درارزیابیبه رفتهشدهاع .
تحلیتلبررعتیفراهایتوصیفیهاییازآندربخشیافتهشودکهجنبههانیزتوجهمیپژوهش

هایتکمیلیلحاظخواهدشد.شدودرای بخشجنبه
عؤاالتمقاالتفرارمغزهاازدوجنبتۀصتورتومحتتواقابتلها:  . سؤاالت پژوهش5.0

بررعیاع :
بتهتوانبهلحاظصتوری)فُترم(میرایعؤاالتپژوهش«بلیکی  انۀشاخ عه»اعاسبر

نشانشدهمقاالتبررعی.(0839:39)بلیکی،کردچیستی،چراییوچگونگیتقسیمۀعهدعت
تواندراند.امامیهاازعطحاولعؤاالتیعنیچیستیاعتفادهکردهتمامیپژوهشدهدکهمی

هتادرعتطحپاعتخبتهادامه،مقاالترابهچنددعتهتقسیمکرد:الف(تعدادمحتدودیازآن
متوقفماندهاع وصترفًابتهبررعتیماهیت وچیستتیپدیتد مهتاجرتعؤاالتچیستی

اند.ب(آندعتهازنخبگانومرورادبیاتنظریموجودمرتب بهای مسئلۀاجتماعیپرداخته
درصتد(،بته9/59اند)کیفی(اعتفادهکردهتهایکمّییاترکیبی)کمّیهاییکهازرو پژوهش

انتد.ا(عل کاوییاتعلیلمستئلۀفترارمغزهتاپرداختتهاندوبهعطحعؤاالتچراییرعیده
هایخوددربار بسترها،شترای هایدعتۀدومبا ستر دامنۀپژوهشبخشیازای پژوهش

تاریخیوفراینداجتماعی،دالیل،پیامدهاوراهکارهاییبترایپیشتگیری،درعتطحعتؤاالت
چگونگیقراردارند.

رفتتاری،رابهلحاظمحتواییبهعؤاالتتوانمیپاتونشاخ چند انۀاعاسهمچنی بر
تقسیمکتردای،معطوفبهجزئیاتای،فرضیهایوارزشی،احساعی،دانشی،حسی،زمینهایده

درصتد(،9/59انتد).عمد مقاالتمهاجرتنخبگانکهازپیمایشاعتفادهکرده(0991)پاتون،
اند.ایراواکاویقرارکردهایوفرضیهدانشی،زمینهای،عؤاالترفتاری،ایده

هایبعتدیدرحتوز رعدکهضرورتداردپژوهشبندی،چنی بهنظرمیبهعنوانجمع
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فرارمغزها،بیشازپیشبهعم عؤاالتچراییوچگونگیعتو یابتدوابعتادمتنتوعیاز
جزئیاتراشتاملشتود.بترایکاعتت وویژهمعطوفبهای،دانشیوبهعؤاالترفتاری،ایده

شودتاعؤاالتازعطحکلیاتوفرضیاتکلتیمدیری مسئلۀاجتماعیفرارمغزهاتوصیهمی
تراختصاصیابد.خاراشودوبهمواردجزئی

درفرضیاتمقاالتعمدتاًرابطۀمتغیرهایاجتمتاعیبتامتغیترها:  . فرضیات پژوهش5.5
فقدانتسهیالترفاهی،ضعفدرامکاناتوتجهیزاتعلمتیومهاجرتعنجیدهشدهاع .

دادنبتهنتوآوریوابتکتار،بتهشتغل،بهتانداشت پژوهشی،فقدانرضای ازهمکاران،عالقه
عاالری،ضعفمدیری منابعانسانیوضعفپیوندشدنمراکزآموزشی،فقدانشایستهایتوده

اند.دربی متغیرهایاقتصتادیع کهعنجیدهشدهتری متغیرهاییاازمهمدانشگاهوصنع 
شغلی،درآمدهایپایی ،ضعفدرکیفی خدماتاقتصتادی،کمبتودیثباتمواردیهمچونبی

ریدارند.شتشغلی،تورموبیکاریعهمبیهای فرص
دافعته(بتهبررعتیتکششتی)جاذبتهتبااعتعان ازمدلرانشیشدهبیشترمقاالتبررعی

انتد.ایترکیبیاعتفادهکردهاندودرعاخ ای مدلازنظریاتبهشیوهتخودپرداختهفرضیا
هایمنفتی(اشتارهبیشترفرضیاتنیزتأییدشدهاع زیرافرضیاتیکهبهعواملرانشی)جنبه

شتود.برختیهتایمثبت (نیتزتصتدیقدوبتارهمتیدارد، بیعتاًتأییدوعواملکششی)جنبته
رنگدیدهوعیمایمطلتوبیازهایاخیرراکمویژهدرعالیشرف علمیایرانبهها،پپژوهش

اند.مضافاًاینکهعواملرانشیصرفاًدرمبدأوجتودنتداردبلکتهوضعی موجودترعیمنکرده
هایاقتصادیومستائلفرهنگتی(درکشتورهایمقصتدتوانازعواملرانشی)مانندهزینهمی

هتابتهایت موضتوععنایت چنتدانییافته(نیزعترا  رفت .بیشتترپتژوهشتوععه)جوامع
هتاییدربتار مستائلنخبگتانایرانتیمقتیمدراند.برای اعاس،مقتضیاع پژوهشنداشته

یافتهانجامشود.جوامعتوععه
مشتخ ازمهتاجرتنخبگتانموضوعقابلتوجهدیگردرموردفرضتیات،تعریتفغیتر

توانبهقصدمانتدنویتاهاینخبگانرانمیمتغیروابستۀپژوهشاع .همۀمهاجرتمنزلۀبه
نوعیفرارتلقیکرد.برایمثال،بخشیازمهاجری نخبهپسازاتمامتحصیلبتهکشتوربتاز

1وهشمالحظهشود. ردند.بایداقساممهاجرتنخبگاندرتعریفمفاهیمپژمی
ها،تطابقوارتبایمیانعؤال،فرضتیهوحثارزیابیپژوهشدربها:  . اهداف پژوهش5.3

                                                           
 مغزها. شناسی مهاجرت نخبگان و فرار . سنخ1111بنگرید به بخش . 1
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انداماهاهدفخودرابدیعوجدیدمعرفیکردهخورتدقیقاع .برخیپژوهشهدفنیزدر
 ذاشتت بترهاابعادجدیدیازمسئلهراروش کند،صرفاًنتوعیصتحهبیشازاینکهنتایجآن

هتا،نظریتاتورتنخبگاناع .ای دعتهازپژوهشهاونظریاتپیشی مرتب بامهاجمدل
هتایختارجی راحتیخودراعمدتاًازمنابعخارجیومشابهپتژوهششد هایبررعیمدل

انتد.هایایرانراکمتترمتوردتوجتهقتراردادهکردهووضعی جامعۀدرحال ذاروویژ ی
نۀفرارمغزهاتقوی شود.ای موضوعهایکاربردیدرزمیشودتاپژوهشرو،توصیهمیای از

نیازمندمطالعۀتشخیصیصحیحوجامعازوضعی علمی،صنعتی،اقتصادیوفرهنگیایتران
درشرای فعلیاع .

هتایمسئلۀفرارمغزهانیازمندارائۀراهکارهایعملیبرایدعتتگاه ها: نتایج پژوهش .5.4
هاازچندمنظتردچتاردهدکهنتایجپژوهشنشانمیتقنینیواجراییاع .بررعیای مقاله

ضعفاع :الف(مخا ببسیاریازراهکارهاونتایجبهلحاظعازمانونهادِمترتب معلتوم
شدهعموماًدرعطحمباحثکلتیوتکترارمکترراتبتاقیمانتدهنیس .ب(راهکارهایارائه

ایتخصصتیومطلتوبیبتهشتیوهچهبرخیراهکارهامانندحمای مالکی فکتراع ؛ا ر
تتوانازمهتاجرتهاهمچنانمعتقدندکهمتیداروقابلاعمالاع .ا(برخیپژوهشجه 

بینانتهودهنتد نتیجتۀغیترواقتع رداندوای نشانهارامطلقاًبازنخبگانجلو یریکردیاآن
متوردتوجتهاعت ،هاعت .آنچتهامتروزهبتیشازپتیشمتناعببا زار پژوهشتیآنغیر

هتاصترفاًبتهبازنمتاییتبعتاتمنفتیاع .د(تعدادیازپژوهش«مدیری چرخشنخبگان»
اندوکمترازامکتانپیامتدهایمطلتوبمهاجرتنخبگانبرایجامعۀمبدأ)ایران(اشارهکرده

کنتد،اعتتفاد انتد.ه(آنچتهشترای کنتونیجهتاناقتضتامتیچرخشنخبگتانعتخ  فتته
هتایریومشارک ازراهدورازنخبگانایرانیدرعطحجهاناع مانندکنفترانسحضوغیر

هایکشتور،کارهتایمشتترکوعازینظردرتصمیمازراهدور،جراحیازراهدور،ارائۀنقطه
غیره.دربسیاریازمقاالت،مواردیادشدهچندانموردتوجتهواقتعنشتدهوصترفاًباز شت 

نظربودهاع .فیزیکینخبگانمد

بندیبحثوجمع
تتوانمقالۀعلمیدربار فرارمغزهادرایران،می54تحلیلهایای مقالهدرفراباتوجهبهیافته

رصدمقتاالتدر5/95بهچندمؤلفهکهبیانگرعیمایکلیمقاالتیادشدههستند،اشارهکرد:
توع اعضایهئیت علمتیدمقاالتدرص3/93پژوهشیانجامشدهاع .تقالبمقالۀعلمی
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هتایهتایتاپژوهشتگاهدرصدمقاالتتوع دانشگاه5/95هایکشورتولیدشدهاع .دانشگاه
درصتد9/53درصتدآثتارعتهممترداناعت .0/90تهران)پایتخ (انجامیااجراشدهاعت .

انتد.دهوبررعیکتردهای، ر کرایمیانرشتهمقاالت،موضوعفرارمغزهارابهعنوانمسئله
جانبهبتودنموضتوعمهتاجرتنخبگتاناعت .بعدیبودنوچنددهند چندای ویژ ینشان

درصتدبتهمطالعتۀمتوردیدانشتجویان4/35درصدمقاالتمطالعتۀمتوردیدارنتدکته3/89
هایشهرتهران)صنعتیشریف،دانشگاهتهرانیاعلومپزشکیتهران(اختصاصدارد.دانشگاه

اند.بتهدرصدمقاالتبارو کیفیبهتبیی یاتحلیلمسئلۀفرارمغزهاپرداخته8/48همچنی 
هتایمترتب بتاایونظریتهجاذبتهتهتاازدو انتۀرانشتیلحاظمدلنظری،بیشتترپتژوهش

درصدمقاالتاز9/59اند.همچنی شدنبهتدقیقدرامرمهاجرتنخبگانمبادرتکردهجهانی
انتد.تمتامیالتتوصیفیعبورکردهوبهعتطحچرایتی)تبیتی یتاتفستیر(رعتیدهعطحعؤا

اند.اهدافهایدارایفرضیه،بهارتبایمتغیرهایاجتماعیتوجهکردهوآنراعنجیدهپژوهش
هتا،عتازمانیتانهتادهاوپیشتنهادهایآنهابیشترً،هدفیبنیادیبودهاع اماتوصیهپژوهش

هدفنگرفتهاع .متولیخاصیرا
فرار»بندیخواهدشد:تحلیلمسئلۀفرارمغزهادرای مقالهجمعدرادامهدردوبخش،فرا

راهکارهایپیشگیریوکتاهشفترارمغزهتا)برآمتدهاز»و«مثابۀیکمسئلۀاجتماعیمغزهابه
«.مقاالت(

اجتماعیۀیکمسئلۀمثابفرارمغزهابه.1
قلمتدادکتردزیترادر«اجتمتاعیۀمستئل»تتواننتوعیمینخبگانرابهلحاظنظری،مهاجرت

هتایقتویوریشته»:راداردزیترۀمؤلفتچهاراجتماعیحداقلۀشناعی،مسئلتعاریفجامعه
هتایقابتلایجادمشکلبرایبختشیتابختش»)شیوع(،« ی سترد»،«تبعاتوعیعاجتماعی

زمجدیبرایتحلیلواقدامعملتیبترایحتلعیالزوموجود»نتیجهدرو«ازجامعهتوجهی
«.آن

ۀمهاجرتنخبگاندرایرانامری ستردهاع ورتبتۀ،مسئلودوماولۀدرارتبایبامؤلف
ومیعنیبهلحاظعۀ.ازمنظرمؤلفاع نخس ایراندرآعیاوجهان ویای سترد یمسئله

مستقیمآنبرپیشترف مستقیموغیرتأثیراتتوانبهمیمهاجرتنخبگان، زابودنِپدیدمسئله
شدنازنیرویماهرودانشمندان،ایجادخلتلدرعتازمانکتارملّیاشارهکرد.کاعتهوتوععۀ

شدنازرفاهجامعه،مشکالتدرتولیدوختدمات،ضتعفدرتعلتیمنیترویاجتماعی،کاعته

www.edub.irwww.edub.ir



1131بهار و تابستان ، 1ۀ، شمار5ۀبررسی مسائل اجتماعی ایران، دور                           43
 

مستائلیۀجملتنظتایرآناز(وR&D)وتوععهپژوهش انسانیوکادرعازی،ضعفدرحوز
.همچنی بایدتوجهداش اع مهاجرتنخبگان اع کهبرآمدهازشیوعو سترد یپدید

کهمهاجرتنخبگانبرپارامترهایاجتماعی،فرهنگی،اقتصادیوعیاعینیزتأثیرداشتتهواز
دیبرایتحلیلوحتلیعنیوجودعزمجچهارمۀهاتأثیر رفتهاع .امادرارتبایبامؤلفآن

ۀفرارمغزهتاتبتدیلبتهدغدغتۀرعدکهضرورتکاعت ازمسئلمیمهاجرتنخبگان،بهنظر
 یریاقدامیعملیمنتجنشتدهاعت .دهولیبهشکلششناعانوعیاعتمدارانتحلیلیجامعه

.درعتطحداخلتی،چنتدی اعت نهتادیمهاجرتنخبگانموضوعیاع کهمتتولیآنفترا
ودرعتطحنتدافرارمغزهتامترتب ۀمستقیمبهمسئل ورمستقیمیاغیرانهوعازمانبهختوزار

شتدنهتاجهتانیتتری آنتریازتغییراتاجتماعیوفرهنگیکهمهمجهانی،چارچوبوعیع
ۀاع ،باموضوعمهاجرتنخبگانپیوندخوردهاع .بنابرای ،عزمنهاییبرایکنتترلمستئل

چندانشدتنیافتهاع .چنددلیلبرایچنی وضعیتیوجوددارد:مهاجرتنخبگان
ایایرانتحلیلجامعویکیارچتهۀبهلحاظعملی،متناعبباوضعی وشرای جامع(الف
یامدیری ازآنشود،وجودندارد؛فرارمغزهاکهبتواندبهمدلیبرایکنترلۀازمسئل
باشتد،«ایاجتمتاعیمستئله»هنکتبتیشازایانتدکتهمهتاجرتنخبگتانبرخیمدعی(ب

شتدنتتریماننتدجهتانیشودکهبارویتدادهایاجتمتاعیکتالنمیقلمداد«رویدادی بیعی»
پیوعتهاع ؛

فرارمغزهتا،دالیتلوعوامتلدخیتلدرایت مستئله شدهدربارانجامهایدرپژوهش(ا
رعملیاتیشدهمتدولتیکهایعازمانهاتوع اماراهکارهایای پژوهشاع شناعاییشده

اع ؛
ایازمتوارددرپتارهنخبگانبوده،ۀمسائلاجتماعیواقتصادیکشورکهازعواملدافع(د
ترشدهاع ؛ترو ستردهعمیق
،یتاتغییتریاعت مادیداخلیکهازعواملنگهداشت نخبگتانتسهیالتمادیوغیر(ه
اعتفادهماندهاع ؛تابقوانی بوروکراتیکبالویچاکاهشیافتهویادرپهینکرد
ملّیدرابعادعلمی،فرهنگی،اقتصتادیوعیاعتینادیتدهۀجواناندرمسیرتوععنقش(و

نیتوانمنتدوعتهیمدرنتیجتهجوانتانختودراعتامالردیدهشدهاعت .درمتاکهی رفتهشد
هتاپدیتدلهویت اجتمتاعیرابترایآندانندونوعیانفعاخودنمیۀعرنوش خودوجامع

آوردهاع .
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(برآمدهازمقاالتگیریوکاهشفرارمغزها)راهکارهایپیش.2
مهتاجرتنخبگتانالیته،شتناختیچنتدباباز ش بهمدلتحلیلیمقالهیعنیرویکتردجامعته

د.کترایازچنتدی جتزتتحلیتلهموابستهبهۀ)فکریومهارتی(رابایددرارتبایبامجموع
دهتد.متیمهاجرتنخبگتانراشتکل عازندکهپدیدمیای اجزا،متعامالًکلیرابرۀمجموع

تکنیکتیو،فرهنگی،اقتصتادی،عیاعتی،تواناجزایاجتماعیمی)عیستم(برایای مجموعه
ا اجتمتاعیهاییاع کتهدرمحتی راشناعاییکرد.وضعی علموابستهبهارز محیطی

ها،اهدافوالگوهایرفتاریموجتوددرجامعتهوها،عقاید،باورها،انگیزهنگر رواادارد.
 روابت درونتیوبرونتیعتویهبتامستئلۀفترارمغزهتادارد.ایدورابطتهاجتماععلمیکشور

نتارهاونهادهایاجتماعیبههمراهالگوهاورواب جمعتی، روهتیوپایگتاهیدرکعازمان
متوردنظتردربرختیاجتمتاعیعوامتلۀجملتمراتبتیازقدرت،حقوقیوعلسلههایعاخ 

بایدتوجهداش کهعلموتکنولوییدرپاعخبهنیازهایاجتمتاعیشتکلمقاالتبودهاع .
درادامهتعدادیراهکارمهمبترایپیشتگیریوکتاهشازپذیرند.میهاتأثیروازآن یرندمی

شوند:جرتنخبگانکهمستخراازمقاالتبودهاع ،معرفیمیمسئلۀمها

و - تبلیغی ابزارهای با علمی و رعمی محافل در  روهی کار و جمعی روحیۀ تقوی 

ترویجیدربخشفرهنگعمومیکشور؛

هایجمعیوملّیبهجایمنافعشخصیدرزمینۀپژوهشوتوجهبهمصالحواولوی  -

 هایپژوهشی؛مشارک 

 نگرانهمتناعبباتغییراتاجتماعیجامعۀایران؛هایآیندهکار یریعیاعتگذاریبهلزوم -

 افزایشارز ومنزل علموعالِمدرجامعۀایران؛ -

 ترویجنقشاجتماعیعلموتکنولوییدربهبودوضعی افرادوپیشرف کشور؛ -

 ها؛هاوپژوهشگاهدانشگاهعالممیاناعضایپژوهشییاهیئ علمیهایناکاهشرقاب  -

ارزیابیموفقی  -  زینشیا قومیدر یا ایدئولوییکی یا  ذاشت عواملعیاعی هایکنار

 علمیپژوهشگران؛

هایمالکی فکریومعنویازپژوهشگرانونخبگان)در ذاریدرزمینۀحمای قانون -

 هاواختراعات(؛زمینۀایده
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اختراع - پارکتقوی مؤعساتحامینظراتو وات)مانند نخبه دانشجویان هایعلمی(

 ممتاز؛

و - پژوهشگران از حمای  برای اقتصادی و رفاهی امکانات و تجهیزات مالی، پشتیبانی

 دانشگاهیان؛

شهرعتان - عایر در عاک  مبتکران و پژوهشگران به فراهمتوجه و کشور آوردنهای

فرص  ایجاد برای اجتماعیالزم برابعاختارهای زمینههای در آموزشی،ر هاییهمچون

اقتصادی،فرهنگی،رفاهیوخدماتیبرایجلو یریازمهاجرتآنانبهتهرانیاخارااز

 کشور؛

زنانو روه - هایعلمیوهایقومیدرعرصهارتقایمشارک اقشاریهمچونجوانان،

آن اجتماعی انسجام عبب که رقمپژوهشی برای یکدیگر با عرنوشتیها مشترکزدن

 شود؛می

هایدانشگاهبرایایکهنتیجۀپژوهش ونهتقوی پیوندمیاندول ،دانشگاهوصنع به -

کردن یریوعملیاتیهایدولتیوخصوصیوصاحبانصنایعمبناییدرتصمیمعازمان

 هاواقعشود؛تصمیم

نا - توععۀ از رشته0متوازنِکاعت  رشتهبرخی دیگر با مقایسه در ایجادهها همچنی  و ا

ظرفی  و برایرشتهبسترها اهدافالگویپیشرف هایپرهایالزم متناعببا و تقاضا

 ها؛جامعهدرراعتایکاعت ازتورممتقاضیاندرتعدادیازرشته

اشتغال»تنظیم - نظام عاختار » آموزشی»با نظام عاختار  ریقبازنگریجامعمسئوالن« از

تحقیقات علوم، رشته)وزارت در فرهنگی( انقالب عالی شورای و فنآوری هایو

هایناشیازآنویژهدرمقا عتحصیالتتکمیلیدرجه کاعت ازبیکاریدانشگاهیبه

مشخ ؛هایدانشگاهیدارایآیند شغلیمبهمیانادعتهازرشته
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، فصلنامۀ سیاست خارجی، شمارۀ «مهاجرت نخبگان: شکست روند توسعه( »1137تائب، سعید ) .71
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، «تحلیل تطبیقی فرار مغزها در سطوح خرد و کالن( »1131چلپی، مسعود و رسولی، عباس ) .13

 .14و  11، صص47و41نامۀ علوم انسانی، شمارۀ  وهشپژ
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