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 دهيچک
اين مسئله در کشور ايران نیز در . تر شده است پیش، ابعاد آن گسترده  اي است که از چند دهه مسئله مهاجرت نخبگان علمي، پديده :زمينه و هدف

العه برآنیم تا به ارائه راهكارهايي بهه  با توجه به اهمیت حفظ و نگهداري نیروهاي نخبه در کشور در اين مط. باشد حال تبديل شدن به يک بحران مي

 .منظور جلوگیري از اين بحران بپردازيم

. ي، با استفاده از سامانه نظر جمع، نظرات خبرگان و صاحبنظران در خصوص مسئله مهاجرت نخبگان دريافت و تحلیل شدفیک مطالعهدر اين : روش

 .استفاده شد Maxqdaفزار ها از روش کدگذاري، تحلیل محتوا و نرم ا براي تحلیل داده

. پیامدهاي مهاجرت نخبگان و راهكارهاي مديريت مهاجرت نخبگان تقسیم شهد   علل مهاجرت نخبگان، ياصل طبقه سه هاي کلیدي در پیام: ها يافته

مل جاذبه کشورهاي مقصهد،  و عوا مبدأ يعوامل دافعه کشورها رمقولهيز 2 با علل مهاجرت نخبگان شامل ياصل طبقه سه استخراج به ها داده لیتحل

، مسئله قیشناخت دقزير مقوله  6و فرصت هاي مهاجرت نخبگان، راهكارهاي مهاجرت نخبگان با  دهايتهدزيرمقوله  2پیامدهاي مهاجرت نخبگان با 

 يرویه و حفظ کرامهت ن  گاهيجا يارتقا ي،ساالر ستهيو شا ياصالح نظام ادار ي،نظام نوآور تياستقرار و تقو، از نخبگان تياصالح نظام پرورش و حما

 .منجر شد اران کالنگذ استیعهد س ي،انسان

 انتظهار  گهذاران  اسهت یس از. انهد  کرده دایپ شيگرا مهاجرت به مقصد کشور در اديز يها جاذبه و کشور در دافعه مسائل لیدل بهنخبگان : گيري نتيجه

 و ي نخبگانماندگار موانع رفع و تيريمد درخصوص شفاف ينیقوان و هارنامهب متخصص، يروهاین مهاجرت روند تيريمد و يریشگیپ يبرا تا رود يم

 .کنند نيتدو ها جاذبه تيتقو
 

 جاذبه، عوامل دافعه، فرار مغزها، مهاجرت : ها واژهکليد
 

 مقدمه
توسعه داراي جمعیهت جهوان    حال عنوان يكي از کشورهاي در ايران به

حهال تحصهیل و همینهین     توجهي از آن شامل جوانهان در  که بخش قابل

باشد ؛ با مشهكالت خهاص خهود در زمینهه      التحصیالن دانشگاهي مي فارغ

از جملهه خهروج درصهدي از ايهن      اي متخصصهان،  رسیدگي به امور حرفه

اي خهود   متخصصان به خارج به منظور ارتقها  شهرايط تحصهیلي و حرفهه    

کردگان علمهي کهه در اصهطالح،     اين روند خروج تحصیل. (0)روست  هروب

شهود در   تر فرار مغزها نامیده مهي  عبارت بدبینانه يا به « جرت نخبگانمها»

اي داشته است به طوري که براساس آمهار   سالیان اخیر رشد قابل مالحظه

سالنامه مههاجرتي ايهران، تعهداد دانشهجويان ايرانهي در خهارج از کشهور        

 2113هزار دانشجو در سهال   09درسالیان اخیر روند صعودي داشته و از 

همینین بهر   .(2)رسیده است 2101هزار دانشجو در سال  56الدي به می

اساس آمار غیر رسمي، مهاجرت داوطلبانه نیروي متخصص تحصیلكرده و 

نیروي کار ماهر در سه سال گذشته منجر به خروج بهیش از چههار ههزار    

. هزار نفر بها مهدارف فهوی لیسهاند و دکتهرا شهده اسهت        311پزشک و 

که آمار دقیقي از مهاجرت متخصصهان در دسهت نیسهت؛ امها در      درحالي
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 سمیه نوري حكمت

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /12

ت میزان تمايل به مهاجرت پزشكان و پرسهتاران بسهیار قابهل    بخش سالم

دههد حهدود نیمهي از پزشهكان تمايهل بهه        تأمل است و شواهد نشان مي

رت هاي اخیر، سهن اقهدام بهه مههاج     همینین در سال. (3)مهاجرت دارند

دهد پزشكاني که قصد مهاجرت دارند  شواهد نشان مي. کاهش يافته است

. (4)کننهد  التحصیلي به مهاجرت اقهدام مهي   هاي اولیه پد از فارغ در سال

اي با سابقه و قديمي اسهت؛ امها رونهد و     مهاجرت پزشكان در ايران پديده

 .(5 ،3)شتاب اخیر آن بسیار قابل توجه شده است

و  ههاي جهدي در امهر آمهوزش     سالمت يكي از معضهل  مهاجرت نخبگان

نیروهاي علمي در کشور است کهه پیامهدهاي متعهدد     برداري از دانش اين بهره

تهأییر مسهتقیم آن بهر    . شهود  مدت و بلندمدتي براي آن درنظر گرفته مي کوتاه

 اي اسهت کهه حتهي در    سالمت جامعه و ناکارآمدي خهدمات سهالمت، پديهده   

امها چهرا يهک متخصهص بها       تهوان منكهر آن شهد؛    نیز نمهي  ترين نگاه سطحي

هاي متمهادي   کارشناس حوزه سالمت پد از طي مراحل سخت کنكور و سال

کند؟ چه داليلي پشت اين تصمیم مههم قهرار    درس خواندن قصد مهاجرت مي

راي هايي را بايد به  چه گام اي انديشید؟ توان براي اين موضوع چاره آيا مي دارد؟

زواياي پنههان ايهن پديهده مههم      کاهش بار منفي مهاجرت بر جامعه برداشت؟

براي پاسخگويي به اين سواالت و سواالت ديگهر دربهاره    اجتماعي چه هستند؟

  .ترين راه، بررسي موضوع از ديد فرهیختگان جامعه است اين موضوع، اساسي

ه بر همین اساس، مطالعه حاضهر بهه بررسهي زوايهاي مختلهل مسهئل      

مهاجرت نخبگان، پیامدها و شناسايي راهكارهاي مديريت اين مسهئله بها   

 .پردازد رويكرد جمع سپاري مي

 

 روش
هاي اين مطالعه به صورت کیفي و از نوع تحلیل  آوري داده روش جمع

ها، مصاحبه ساختارمند با خبرگان آشنا با  ابزار جمع آوري داده. محتوا بود

اي انتخاب خبرگان و صاحبنظران از روش بر .مسئله مهاجرت نخبگان بود

  .نمونه گیري هدفمند استفاده شد

 : عبارت بود ازمصاحبه براي شرکت در  معیارهاي انتخاب خبرگان

 گذاري در زمینه مهاجرت  تجربه کار کارشناسي، مديريتي و يا سیاست

 نخبگان؛

  سابقه انجام پژوهش و مطالعات مشابه در داخل کشور؛ 

 آموزش و اخالی فرهنگستان علوم پزشكي عضويت در گروه. 

افههراد اغلهه  تعريههل نخبگههان در مطالعههات مختلههل، متفههاوت بههوده؛ امهها 

. تحصیلكرده در سطوح باال به عنوان معیار عملیاتي نخبگي دانسته شهده اسهت  

از متخصصان سه دسته  طور عمده بهاين مطالعه هم ضمن پذيرش اين تعريل، 

 .اند استفاده کرده است مشغول به کار بوده به عنوان هیئت علمي فوی، که

ها با استفاده از سامانه نظرجمع و دريافت نظرات در قاله  مهتن    داده

ابتهدا طهي تمهاس تلفنهي بها       .آوري شهد  نوشتاري و فايهل صهوتي جمهع   

متخصصان، داليل، ضرورت و اهداف مطالعه توضیح داده شد و در صهورت  

 . تاده شدموافقت، پیوند سامانه براي ايشان فرس

بهر مههاجرت نخبگهاه، پیامهدها و      مهؤیر االت شامل علل و عوامهل  ؤس

هها مشهخص و    هاي آن روندمفاهیم کلیدي و . راهكارهاي مديريت آن بود

در . گر انجهام شهد   ها، تحلیل توسط دو تحلیل براي اطمینان از تحلیل داده

ل بهراي تحلیه  . گر سوم کمک خواسته شهد  موارد عدم اتفای نظر از تحلیل

 Maxqdaههاي کیفهي    افهزار تحلیهل داده   ها از روش کدگهذاري و نهرم   داده

 . استفاده شد

 

 ها يافته
ههاي   زيرمقولهه تهديهدها و فرصهت    2پیامدهاي مههاجرت نخبگهان بها    

زير مقوله شناخت دقیق  6مهاجرت نخبگان، راهكارهاي مهاجرت نخبگان با 

ار و تقويهت نظهام   مسئله، اصالح نظام پرورش و حمايت از نخبگهان، اسهتقر  

ساالري، ارتقاي جايگاه و حفظ کرامهت   نوآوري، اصالح نظام اداري و شايسته

نظهرات در   تحلیهل . گهذاران کهالن منجهر شهد     نیروي انساني، عهد سیاست

بخش داليل مههاجرت نخبگهان، پیامهدهاي     3سپاري در قال   سامانه جمع

 . اند ه شدهمهاجرت نخبگان و راهكارهاي مديريت مهاجرت نخبگان ارائ

 

 داليل مهاجرت نخبگان
 عوامل دافعه کشورهاي مبدأ

 عوامل اجتماعی

یباتي و احساس ناامني، افت حد تعلق به  هاي بي در اين حوزه مقوله

هاي اجتمهاعي، وجهود فرهنهگ مههاجرت و عهدم       سرزمین، کاهش آزادي

 . اطمینان نسبت آينده اشاره شد

 

 عوامل اقتصادي

تصادي ناشي از وضهعیت کلهي اقتصهادي    بخش مهمي از مشكالت اق

تر آن ناشي از اين است کهه ماننهد بسهیاري از     کشور است؛ اما بخش مهم

 .شود کشورهاي پیشرفته، يک متخصص به صورت خاص ديده نمي

 

 عوامل سازمانی و اداري

ساالري، فشهارهاي شهغلي وتحصهیلي، تنگناههاي نظهام       نبود شايسته

اي ضهوابط و ضهعل در مهديريت    پژوهش و آموزش، حاکمیت روابهط بجه  

 . نخبگان اشاره شد

عدم وجود برنامه صحیح در جههت  »و  «شفاف نبودن قوانین موجود»

کهارگیري   هها در جذب و به  از عوامل ضعل سیستم «کارگیري اين افراد هب

 .شود متخصصان محسوب مي

 

 عوامل سياسی

بهه   توجهي بي»و  «عدم ارتباط مستمر با مراکز علمي خارج از کشور»
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 ا و راهكارهاي مسئله مهاجرت نخبگان در ايرانه ريشه

 13/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

هاي آموزشي خارج از کشور و عدم اعطا  اعزام اعضاي هیئت علمي به دوره

در مهاجرت متخصصان به ويژه اعضهاي هیئهت علمهي     «مدت بورس کوتاه

 .ییرگذار استأعلوم پايه ت

ساالري در مهديريت نیروههاي نخبهه جامعهه،      عالوه بر ضعل شايسته

ههاي   در تمهام حهوزه  هاي نابرابر و به عنوان يک اصل نهادينه شده  فرصت

 . زندگي افراد، باعث آزار و اذيت نخبگان جامعه هم شده است

 

 عوامل جاذبه کشورهاي مقصد

شرايط ويژه کشورهاي مقصد و استقبال ايشان مورد اشاره قرار گرفته 

 . است

در کل، ساختارهاي اجتماعي و اقتصهادي کشهورهاي مقصهد نیهز در     

شهود افهراد بهیش از     ن باعث ميجهاني شد. جذب نخبگان تأییرگذار است

 . قبل، شرايط کشور و جامعه محلي خود را با ساير جوامع مقايسه کنند

شرايط اقتصادي بهتر در کشهور مقصهد، اسهتفاده بهتهر و     »همینین 

مورد حمايت قرار )بیشتر از توان فكري و علمي اين افراد در کشور مقصد 

ه و آسايش، فهراهم بهودن   رفا ، امید بیشتر به زندگي،(گرفتن و ديده شدن

احترام عمهومي بیشهتر و درآمهد    »، «بسترهاي بهتر براي تحقیق و توسعه

باالتر در مقايسه با بسیاري مشاغل ديگر، چه دوران تحصیل چه بعد از آن 

هاي  ، از جذابیت«وکیفیت زندگي و امكاناتي که ازايران به مرات  بهتر است

 . رودکشورهاي مقصد براي مهاجرت به شمار مي 

 

 پيامدهاي مهاجرت نخبگان
پیامدهاي مهاجرت نخبگان شامل تهديدهاي مهاجرت نخبگهان  

ههايي نظیهر از دسهت رفهتن      مقولهه . هاي مترت  بر آن بود و فرصت

نیروهاي انساني باکیفیت، هدر رفت منابع آموزشي، عق  ماندگي در 

المللي و تشهديد احسهاس يهأس و ناامیهدي، تهديهدهاي       رقابت بین

 .رت نخبگان بودندمهاج

 

 از دست رفتن نيروهاي انسانی باکيفيت
ها و افهت ذخیهره    جايگزيني افراد ناشايست، افت سطح علمي دانشگاه

 . ترين محورهاي اين بخش بودند ژنتیک کشور مهم

به دلیل تخصصي بودن نوع  «ريزي درازمدت هاي برنامه حذف فرصت»

 .رود ار ميهاي ديگر مهاجرت متخصصان به شم کار از آسی 

 

 هدر رفت منابع آموزشی
براي تربیت يک متخصص به ويژه در حوزه آموزش پزشكي، به دلیهل  

و تجهیزات آموزشي از  هاي زياد تربیت متخصصان از يكسو و امكانات سال

اتالف ». شود آموزشي تحمیل مي هاي زيادي به سیستم سوي ديگر، هزينه

ههم بهه    «آموزش نیروي انسانيافزايش هزينه »و  «سرمايه انساني و مالي

افراد احتماالً با ضري   دلیل کمبود نیروي متخصص و هم به دلیل آموزش

 . تر، از نتايج مهاجر متخصصان است هوشي پايین

 

 ها براي نظام سالمت چالش
نهابرابري سهالمت    افت کیفیت خدمات بهداشهت و درمهان و تشهديد   

 . ترين محورهاي اين مقوله بودند مهم

نخبگان حیطه پزشكي، موج  تضعیل سیستم بهداشهتي و  مهاجرت 

 .بیند خدمات شده که در خط اول جامعه و مردم آسی  مي درماني در ارائه

 

 المللی ماندگی در رقابت بين عقب
المللي فرصهت مناسهبي بهراي ايجهاد      حضور در مجامع بین»رقابت و 

ني ضعیل و که نیروي انسا «کند هاي جديد همكاري در دنیا فراهم مي افق

در واقع وقتهي کهه متخصصهان يهک      .کند ناکارآمد اين امكان را سل  مي

کنند، منافع آنها هم به کشور مقصهد منتقهل و باعهث     جامعه مهاجرت مي

 .شود المللي مي عق  افتادگي کشور مبدأ در رقابت بین

 

 س و نااميديأتشديد احساس ي
احساسهات  ايجاد احساس ياس و ناامیدي در احاد جامعه، کاهش 

ترين محورهاي  هاي الگوپذيري نسل جوان مهم دوستانه و چالش وطن

 . اين مقوله بودند

 

 هاي مهاجرت نخبگان فرصت
هايي را نیهز بهراي جامعهه مبهدأ      تواند فرصت مهاجرت متخصصان مي

اي از نخبگان مهاجر باعث انتقال علهم بهه کشهور و     ايجاد کند چرا که عده

 .شوند افزايش سطح سواد کشور مي

 

 راهکارهاي مديريت مهاجرت نخبگان

هاي شناخت دقیق  توان در مقوله راهكارهاي مورد توجه خبرگان را مي

مسئله، استقرار و تقويت نظام نوآوري، ارتقاي جايگاه و حفظ کرامت نیروي 

 .بندي کرد گذاران کالن، طبقه انساني و تعهد سیاست

 

 شناخت دقيق مسئله
بنابراين . ريزي کرد توان براي آن برنامه نميبدون شناخت دقیق مسئله 

رأس کارهاي قابهل   در «مند يابي اين مسئله با انجام تحقیقات نظام ريشه»

 .انجام براي اين پديده است

 

 اصالح نظام پرورش و حمايت از نخبگان
هاي  هاي تقويت استعدادها و کارگاه ريزي براي برگزاري کالس با برنامه

 .حاتي انجام دادتوان اصال مهارتي مي
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 سمیه نوري حكمت

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /14

 استقرار و تقويت نظام نوآوري
ههاي خهارج از کشهور،     ه المللي، ارتباط بها دانشهگا   تقويت تعامالت بین

ارتباط با نخبگان ايراني خارج از کشور، تقويت ارتباط دانشهگاه و صهنعت،   

سهاالري مهمتهرين    اصالحات نظام آموزش و اصالح نظام اداري و شايسته

 . ام نوآوري بودندمحورهاي در مقوله نظ

اي برخوردارند  هاي اختصاصي المللي، از ظرفیت هاي مطرح بین دانشگاه

تواند بخشي از تمايالت علم طلبي و روحیه پیشهرفت   که تعامل با آنها مي

 . اقناع کند اعضاي هیئت علمي را

 

 ساالري و شايسته اصالح نظام اداري

موجهود در افهراد،   ههاي   ساالري و توجه به تخصص و استعداد شايسته

بايههد از نظههرات  نقههش بههاالتري در جههذب نیههروي انسههاني دارد؛ بنههابراين

ههاي کهالن و خهرد     گیهري  کارشناسي و فني نیروهاي کارآمد در تصهمیم 

هاي فكر بها حضهور    هاي نخبگاني و اتای همینین بايد گروه. استفاده شود

افهراد کهه    استعدادهاي جوان تشكیل شود تا بتوان از ظرفیت اين گروه از

 .سهم بااليي در مهاجرت دارند استفاده کرد

 

 ارتقاي جايگاه و حفظ کرامت نيروي انسانی
اعتالي شأن اعضاي هیئت علمي، تأمین رفاه دانشجويان، حمايهت از  

شاغالن مناطق محروم و اصالح نظام پرداخت مهمترين محورهاي مقولهه  

 . اعتالي جايگاه نیروي انساني بود

ک عضو هیئت علمي باتوجه به صرف کس  دانش پد توجه به شأن ي

 . هاي متمادي از ابعاد متفاوتي برخوردار است از گذران سال

شناسايي افراد برجسته و خبره در هر حیطه پزشكي و حمايت تمام و 

جا از موارد ذکهر   هاي بي کمال از آنها در جهت رفاه مالي و نداشتن دغدغه

 .ي دانشگاه استشده در توجه به شأن يک هیئت علم

 

 گذاران کالن  تعهد سياست

تقويت امید به آينده، پرهیز از راهكارهاي تدافعي، غلط و الگو برداري 

المللههي مفههاهیمي بودنههد کههه در مقولههه تعهههد    از تجههارب موفههق بههین 

 .گذاران کالن دسته بندي شدند سیاست

 

 المللی الگو برداري از تجارب موفق بين
در مهديريت اعضهاي هیئهت     ساير کشهورها نگاهي به تجربیات موفق 

علمي و نیز متخصصان و يها دانشهجويان تحصهیالت تكمیلهي و پزشهكان      

 . باشد مؤیرتواند براي ايجاد رضايت شغلي در اين اقشار  طرحي، مي

 

 گيري بحث و نتيجه
هاي اين مطالعه، در بخش علهل مههاجرت    تحلیل دادهبراساس نتايج 

امل دافعه کشورهاي مبدأ و عوامهل جاذبهه   عو: زيرمقوله شامل 2 نخبگان،

توان بهه نظريهات    در تبیین اين نتیجه مي. کشورهاي مقصد، استخراج شد

در  (D. S. Thomas) نظريه دوري توماس. دافعه اشاره کرد -مهاجرت جاذيه

در تبیین داليل  0966در سال  (Evert. Lee) و نظريه اورت لي 0940سال 

ه را وارد ادبیات مهاجرت کردند که مطالعهه  دافع –جاذبه مهاجرت، تئوري

حاضر با اين تئوري ها همخواني دارد؛ اما نكته قابل توجه در تحلیل نتايج 

عمده  اين مطالعه اين بودکه درپاسخ به سوال داليل مهاجرت متخصصان،

که در ارتباط با داليل مهاجرت در سهامانه مطهرح شهده بودنهد      اظهاراتي

کشهور بهود و بها توجهه بهه اينكهه پهد از انجهام         عوامل دافعهه   مربوط به

شماري از  ها به اشباع رسید؛ اما تعداد بسیار انگشت هاي زياد، داده مصاحبه

ايهن غلبهه    .پاسخگويان به عوامل جاذبه کشورهاي مقصد پرداختهه بودنهد  

فاحش عوامل دافعهه بهر عوامهل جاذبهه، گويهاي ايهن اسهت کهه از ديهد          

دافعه پررنگ است که متخصصاني که واقعا  صاحبنظران، آنقدر نقش عوامل

هايي که در کشور مقصد وجهود   انديشند نه به دلیل جاذبه به مهاجرت مي

هها در دو   دارد و نه به دلیل اختالف معمولي يا کم اين سهطح از جهذابیت  

به  کنند؛ بلكه به دلیل بار سنگین عوامل دافعه کشور و کشور مهاجرت مي

 . کنند مبدأ، مهاجرت مي د در کشورشرايط موجو از خاطر فرار

اي چند بعدي است که داليل متعددي بر آن مترته    مهاجرت پديده

. يكي از داليل اصلي مهاجرت نخبگان، مسائل اقتصادي اسهت  .(6-1)است

 مطالعات ديگر نیز داليل متعددي را به عنوان داليهل اقتصهادي مههاجرت   

مهواردي از قبیهل عهدم تناسه      . (04-00, 3) نخبگان ذکهر کهرده اسهت   

هاي زندگي، ارزش پايین نهرخ برابهري بها ارز     دستمزد با نرخ تورم و هزينه

پول کشور در مقايسه با ساير کشورها، بي یباتي اقتصادي و نبود امیهد بهه   

, 9)آيند  داليل مهاجرت متخصصان به حساب ميآينده اقتصادي کشور از 

تهوان اشهاره کهرد کهه عمهده نظريهات        درتبیین اين دسته داليل مي. (03

 . اند مهاجرت داليل اقتصادي را در بطن خود مورد اشاره قرار داده

ت متخصصان عالوه بر داليل اقتصادي، داليل اجتماعي نیز در مهاجر

نتايج برخي مطالعات نشان داده است که تهأییر  . کنند ي ايفا ميمؤیرنقش 

داليلهي همیهون    .تر از عوامل اقتصادي است حتي پررنگ عوامل اجتماعي

هاي  احساس نیاز به امنیت اجتماعي، کیفیت زندگي باالتر، امنیت و آزادي

لت اجتمهاعي  اجتماعي بیشتر، تبعیض اجتماعي، بي توجهي به شأن و منز

ساالري در انتصابات، مالف بهودن رابطهه بهه جهاي      نخبگان، نبود شايسته

ضابطه در جامعه و پاسخگونبودن مسئوالن، در تعدادي از مطالعات مهورد  

صاحبنظران قهرار   تأکیدتوجه قرار گرفته است که در اين مطالعه نیز مورد 

 (.02-04، 6-1، 3) گرفتند

یز به دفعات مشاهده شهد کهه پاسهخگو    در تحلیل نتايج اين مطالعه ن

ها و افت جايگاه اجتمهاعي يهک فهرد     ابتدا به شأن اجتماعي و تغییر ارزش

کرد و اين نشان از اهمیت ويژه اين  تحصیلكرده و نخبه در جامعه اشاره مي

توان اشهاره   در تبیین اين پديده مي. اين مسئله قابل انتظار بود. امر داشت
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 ا و راهكارهاي مسئله مهاجرت نخبگان در ايرانه ريشه

 15/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

يرانیان عمدتاً به کشهورهاي بسهیار پیشهرفته در    کرد که الگوي مهاجرت ا

دهد که وقتي مهاجرت از نوع جنوب بهه   جريان است و مطالعات نشان مي

يا شهمال بهه شهمال    ( مثل کشورهاي افريقايي به افريقاي جنوبي)جنوب 

باشد داليل اقتصادي بیشتر مطرح هستند و با توجه ( مثل کانادا به امريكا)

مشهابه، سههم داليهل و     ينسهب طهور   بهه هنگهي  به شهرايط اجتمهاعي و فر  

اين در حالي . هاي مرتبط با مسائل اجتماعي و سیاسي کمرنگ است انگیزه

است که الگوي مهاجرت متخصصان ايراني جنوب به شمال است و نشهان  

دهنده اين است که در نگاه اول اين داليل غیر اقتصادي هستند کهه يهک   

 (.05-06، 01)کنند  يمتخصص ايراني را وادار به مهاجرت م

ههاي   فرصهت . بخشي از داليل مهاجرت مربوط به داليل شغلي اسهت 

شغلي کم در داخل کشور و بها ندادن به نوآوري و ابتكار در داخل کشور و 

عدم اطمینان نسبت به آينده شغلي و روشن نبودن مسیر ارتقاي شغلي، از 

عدم توجه بهه نظهر   دهند  مطالعات نشان مي. اند جمله اين داليل ذکر شده

ها و جامعه و احسهاس عهدم تاییرگهذار بهودن در      نخبگان در اداره دانشگاه

زدگي  همینین سیاست. رود جامعه از داليل مهاجرت نخبگان به شمار مي

-9, 6, 3)زند هاي علمي به اين داليل دامن مي جامعه و به ويژه در محیط

عدالتي در نظام آموزشي مبتني بر  کم توجهي به امر پژوهش و بي. (06, 1

هاي گونهاگون، بهه ويهژه در تحصهیالت تكمیلهي، از ديگهر داليهل         سهمیه

 (.00-03، 6، 3)مهاجرت متخصصان است 

اين مطالعه با طرح سوال دوم، بهه پیامهدهاي مههاجرت متخصصهان     

بهدأ را بهه خطهر    مهاجرت متخصصان فرايند توسعه کشورهاي م. پرداخت

از نظر پیامدهاي اقتصادي منفي مهاجرت برکشهور  . (01-09 ،5)اندازد مي

بها  )هاي پزشكي  مبدأ، هزينه تربیت يک نیروي متخصص به ويژه در رشته

بسهیار قابهل توجهه    ( ههاي تحصهیل و ماهیهت رشهته     توجه به تعداد سال

همینین حذف افهراد تحصهیل کهرده جامعهه بهر فضهاي کلهي        . (6)است

 .اجتماعي جامعه تاییرگذاراست

يا افت کیفیت ذخاير  (Intellectual Dilution) موضوع رقیق شدن مغزها

ژنتیكي انساني کشور يكي ديگر از پیامدهاي مورد توجه مهاجرت نخبگان 

. گذارد مهاجرت انتخابي نخبگان ایري مخرب بر توسعه ملل مي. (21)است

بديهي است که بار توسعه و پیشرفت جوامع بر دوش هوشمندان و نخبگان 

اي باشهد کهه    گونه حال وقتي در يک جامعه شرايط به. اي است هر جامعه

کنند، نه تنهها خهروج آنهها بهه طهور       ر گذر زمان آن را ترف مينخبگان د

کند؛ بلكه در دراز مدت، ذخیره ژنتیكي کشهور   مستقیم جامعه را متایر مي

هاي آتي، روند انتقال ضراي  باالي هوشهي   کند و در نسل را نیز فقیرتر مي

ايهن امهر در مهورد کشهور     . شود با اختالل مواجه مي« هاي آينده نسل»به 

توسهعه دانهش   . اتلند طي بیش از نیم قرن به دقت مطالعه شده اسهت اسك

بشري بیش از هر چیز وابسته به نبوغ است و مهاجرت نخبگان منجر به از 

 . شود دست دادن نوابغ مي

برخي از کشورها براي بازگرداندن مهاجران خود از بهبود شرايط کشور 

. (21-22 ،06 ،02 ،5)انهد   و يا از راهكارهاي دلگرم کننهده، سهود جسهته   

. شود بهبود شرايط کاري باعث کاهش مهاجرت و يا بازگشت مهاجران مي

همینین داليل خانوادگي دلیل مهمي براي بازگشت و يا عاملي قوي براي 

هاي اين مطالعه نشان داد سههم عوامهل    با اين حال، يافته. (1)ماندن است

تر از عوامل جاذبه ساير کشورها براي مهاجرت  دافعه در کشور بسیار پررنگ

و قابهل   مهؤیر رسد گزينه بازگشت در کوتهاه مهدت گزينهه     است، بنظر مي

مطالعهاتي  . باشداجرايي نبوده و مستلزم اصالحات نظام اداري و اجتماعي 

که بر روي مهاجرت مجدد خبرگان پد از يكبار برگشت به کشهور انجهام   

شده است نشان مي دهد بازگشت بدون تمهیدات براي اصالح اموري کهه  

باعث رانده شدن متخصصان شده است، فقط به هدر رفتن و سهرخوردگي  

 .(22 ،03)انجامد  بیشتر نیروهاي بازگشت کننده مي

اگر چه در برخي مطالعات، مهاجرت نخبگهان در همهه مهوارد پديهده     

منفي و آسی  رساني دانسته نشده است؛ اما به دلیل بحرانهي بهودن ايهن    

مسئله در کشوري مانند ايران، الگوهاي فايده رسان بهه نظهر قابهل تأمهل     

، افراد بین کشور (Circulation model) در الگوي چرخش نخبگان. آيند نمي

هاي زماني  خود و کشور مقصد در چرخش رفت و برگشت هستند و در بازه

مختلل براي کار يا تحصیل در کشور مقصد حضور دارند و مجدداً به کشور 

مبدأ را از دانش، تجربه و سرمايه اقتصادي خود  گردند و کشور خود باز مي

تهر مواجههه بها پديهده      اقهع بینانهه  سازند؛ لذا يكي از راههاي و مند مي بهره

گزينهه پراکنهدگي در مههاجرت    . مهاجرت نخبگان، گزينه پراکندگي است

توانهد از متخصصهان و    مورد تاکید بسیاري واقع شده است هر کشوري مي

کند، فوايد خاصهي   مهاجران متخصص، بدون توجه به جايي که زندگي مي

اي ايفهاي   امل دافعه بهه گونهه  را برگیرد؛ اما بر اساس نتايج اين مطالعه، عو

نند که جاي زيادي براي استفاده از متخصصان خارج کشهور بهه    نقش مي 

 (.0)ماندا صورت چرخشي باز نمي

قهوانین،   اصهالح  کشهور،  اصالحات در ساختارهاي اجتماعي و سیاسي

گهذاران و مهديران، توسهعه ظرفیهت      پاسخگويي سیاست و تقويت شفافیت

اهكار براي مواجهه با پديده مهاجرت نخبگان و مشارکت مدني، مهمترين ر

اعتمادسهازي، ايجهاد یبهات    . باشهد  کاهش آیار منفي آن براي کشهور مهي  

سیاسي و اقتصادي و تقويت امید به آينده به خصوص در نسل جوان و در 

میان نخبگان، باعهث تقويهت احسهاس تعلهق آنهان بهه کشهور و پهذيرش         

. شهود ايل نخبگان به مهاجرت ميمسئولیت در قبال آينده آن و کاهش تم

هاي علمي و فرهنگي،  المللي، به ويژه در زمینه همینین توسعه روابط بین

ههاي   المللهي در حهوزه  ها و تالش براي کس  اعتبار بین تقويت زيرساخت

المللي و ايجاد  آموزشي و تحقیقاتي براي پذيرش دانشجويان و استادان بین

المللي به دور  هاي تحقیقاتي بین در تیمفرصت همكاري پژوهشگران ايراني 

از فضاي امنیتي، نیاز نخبگان به تعامل با دنیاي علمي را تا حهدود زيهادي   

 . کند مرتفع مي

به شرايط کلهي کشهور بهر     هعمدطور  بهاي که  با توجه به عوامل دافعه
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گردد، به نظر مي رسد راهكارهاي اساسي اين حوزه عالوه بر زمهان بهر    مي

. گذاري کشور احتیاج دارد اختیاراتي در حد سطوح باالي سیاستبودن به 

بنابراين مواردي که به عنوان راهكارهاي کوتاه مدت و میان مدت در ايهن  

واقع خواهند شد کهه تصهمیم گیهران و     مؤیرمطالعه ذکر شده در صورتي 

قانونگذاران به سرعت اين پیش فهر  را بپذيرنهد کهه مسهئله مههاجرت      

ئله مهم، حساس و به سرعت پیشرونده اسهت و بهراي   متخصصان يک مس

قرار گرفته و به سهرعت   مواجهه با آن، بايد به شكل بسیار ويژه در اولويت

 . اي انديشیده شود براي آن چاره

 

 ها و پيشنهادها محدوديت
هاي اين مطالعه، بررسي داليل سیاسهي   ترين محدوديت يكي از اصلي

بهه دلیهل   . اً تهورش پاسهخگو دارنهد   داليل سیاسهي، ماهیته  . مهاجرت بود

مانهد؛ امها بهراي     مالحظات سیاسي، بسهیاري از داليهل ناگفتهه بهاقي مهي     

شههود  دسترسههي بههه بخههش بیشههتري از داليههل سیاسههي پیشههنهاد مههي  

 .هاي باز اکتشافي با متخصصان انجام شود مصاحبه

هاي متخصصهان در   محدوديت ديگر اين مطالعه عدم ورود همه گروه

دلیل اين امر هم به قابل شناسايي نبودن و قابل سنجش . شدمطالعه مي با

اين مطالعه در کنار نظريات . گردد هاي متخصصان بر مي نبودن تمام دسته

دانشجويان، از نظرات اعضاي هیئت علمي و مديران دانشگاهي نیز استفاده 

 . کرده است

ه اي طراحي شد ک با هدف تأمین محرمانگي اطالعات، سامانه به گونه

انتشار نظرات براي سهاير خبرگهان منهوط بهه اجهازه صهاحبنظر باشهد و        

با اين . شود درغیراينصورت نظرات، تنها براي تیم تحلیلگر نمايش داده مي

شهود   حال با توجه به اهمیهت پرسهش سهواالت اکتشهافي، پیشهنهاد مهي      

تري با شرايط مصاحبه حضوري براي فهم بیشهتر زوايهاي    مطالعات عمیق

 .بگان تدارف ديده شودمهاجرت نخ
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Abstract 
Background: Brain drain is a phenomenon that has become more widespread in recent decades. This issue is 

gradually becoming a crisis in Iran. Considering the importance of maintaining the elites in the country, this study 

endeavors to offer solutions to manage this crisis. 

Methods: In this qualitative study, the opinions of experts on the issue of brain darin were received and analyzed 

using a crowdsourcing system. Coding method, content analysis and Maxqda10.2 qualitative data analysis software 

were used to analyse data. 

Results: Key results were classified into three main categories: causes of brain drain, its consequences and management 

strategies. Data analysis lead to extraction of three main categories including: 1) causes of elite migration with two 

subcategories of repulsive factors of origin and gravity of destination countries;  2) consequences of elite migration with 

2 subcategories of elite migration threats and elite migration opportunities; and 3) elite migration strategies with six 

subcategories of accurate problem recognition, reforming the nurturing system and supporting the elites, establishing 

and strengthening the system of innovation, reforming the administrative system and meritocracy, promoting the status 

and dignity of human resources,  fulfilment of the obligationof macro-policymakers. 

Conclusion: Elites tend to migrate due to repulsion of the country of origin and multiplicity ofattractions in the 

destination country. Policymakers in various fields are expected to develop clear programs and laws to manage and 

eliminate retention of elites and strengthen attractions to prevent the brain drain. 
 
Keywords: Attractions, Brain Drain, Emigration and Immigration, Repulsion Factors 
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