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  از منظر اقتصاد سياسي بين الملل مهاجرت نخبگان از ايران  علل
  ) 1380(با تأكيد بر دهه ي 

  
 2سعيد خاوري نژاد -  1سعيد ميرترابي

 21/3/1393تاريخ دريافت: 

  15/6/1393تاريخ پذيرش: 
  چكيده  

        پژوهش حاضر سـعي دارد بـا توجـه بـه عوامـل تأثيرگـذار در حـوزه ي اقتصـاد سياسـي          
بين المللي، به شناسايي داليل مهاجرت نخبگان از ايران از منظر امور آموزشي و پژوهشـي  

بپردازد. بخش عمده و برجسته ي نهادهـاي  .ش 1380ها در دهه  هاي مربوط به آن و كاستي
آموزشي و پژوهشي كشور بر اساس بودجه و برنامه هـاي دولـت اداره مـي شـوند كـه در      

دن دولت در جامعه و حوزه ي اقتصاد سياسي خوانده مي شود اصطالح حوزه ي درگير ش
مـي تـوان در اقتصـاد    ب نخبگان فكري كشورهاي مختلـف را  و از سوي ديگر عوامل جاذ

سياسي جهاني امروز جستجو كرد. هدف مقالـه درك درسـت عوامـل مربـوط بـه سـاختار       
هـاجرت  هـاي آن بـر تشـديد م    اثرگـذاري ضـعف   ي آموزش و پژوهش در كشور و نحوه

 توزيـع  نوشـتار،  در ايـن  به ايـن منظـور  كردگان برتر به خارج است.  متخصصان و تحصيل
                                                             

 saeedmirtorabi@gmail.comعضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي. . 1

 azadazadazadi@yahoo.com  دانشگاه آزاد واحد چالوس.  - كارشناسي ارشد علوم سياسيدانش آموخته ي . 2

 الملليفصلنامه تحقيقات سياسي بين
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا

 199-233/ صص1393تابستان -  دهمنوزشماره 
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گرفته است  قرار دافعه و جاذبه نظريه ي بستر در پژوهشي، و آموزشي حوزه ي در بودجه
 رفته شـرايط  هم روي شوند كه شناسايي مي خارجي كننده جذب و داخلي كننده دفع موارد و

آمده اين است كه وجـود   دست كنند. نتيجه به مي ايجاد يرون از كشور رابه ب مهاجرت بالقوه
گـذاري در   هاي اقتصادي شـامل كمبودهـا در سـرمايه    دافعه ي داخلي در زمينه ي حمايت

نسـبت بودجـه پژوهشـي بـه توليـد      «هاي آموزشي و پژوهشي كه در سـه حـوزه ي    بخش
كـار بـه كـل     بـه  شـگران مشـغول  نسبت تعـداد پژوه «، »ناخالص داخلي يا بودجه كل كشور

مـورد ارزيـابي قـرار    » تركيب دولتـي ـ خصوصـي اعتبـارات پژوهشـي     «و » جمعيت كشور
ترين داليل اقتصادي  ها، از مهم هاي خارجي در اين زمينه گيرد و از طرف ديگر جذابيت مي

در اسـت. مقالـه   .ش 1380مهاجرت فزاينده ي نخبگان علمي به خـارج از كشـور در دهـه    
 از روش تحليلي و توصيفي بهره گرفته است.و تحليل داده ها تجزيه 

، اقتصاد سياسي ها دافعه ،ها جاذبه ،پژوهشي هزينه هاي ،مهاجرت نخبگان گان كليدي:واژ
  بين الملل.

  
 مقدمه

ويژه نيروي متخصص، در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر جامعه  نيروي انساني به
انساني از ابزارهاي مهم توسعه است و توسعه نيز منوط ي  مايهكند. سر ايفا مي نقش اساسي

هاي انسـاني يـا همـان نيروهـاي      به عبارت ديگر، سرمايه انساني است. ي به حفظ سرمايه
متخصص و ماهر، هم ابزار و هم هدف توسعه هستند. امروزه نيروي ذهني، مغزي، تفكر و 

تواند  ديشمندان و روشنفكران ميشود و مهاجرت ان مديريت جامعه يك ثروت محسوب مي
 علمي يك سرزمين را با چالش جدي مواجه كند.  ي موازنه

صـورت   هـاي اخيـر بـه    ويژه در سـال  بهاز كشور گير نخبگان علمي  مهاجرت چشم
دانـش و فنـاوري در    ي كننـده درآمـده و روشـن اسـت كـه رونـد توسـعه        اي نگران مسأله
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نصـيب نمانـده اسـت. در دوران جديـد و      گوار بينا ي ب اين پديدهكشورمان از آثار مخرّ
جهاني شدن فرهنـگ و گسـترش انقـالب    ي ويژه با پديده  همگام با تحوالت شتابان آن، به

اي از مهـاجرت نخبگـان علمـي هسـتيم. اكنـون       هـا، شـاهد ابعـاد تـازه     رسـانه  ارتباطات و
نساني پژوهنده، مندي از نيروهاي ا هاي بنيادين توسعه دگرگون شده و شاخص بهره شاخص

ي، چون ميزان هاي كم هاي ذهني و مانند آن، جاي شاخص اق و كارا و توجه به خالقيتخلّ
مهـاجرت نخبگـان علمـي،     ي پرداختن بـه مسـأله   پستوليد ناخالص ملي را گرفته است. 

چون و چرا دارد. بنابراين در اين پژوهش بـه بررسـي نقـش     ويژه در كشور ما اهميت بي به
هاي پژوهشي در مهاجرت نخبگان از ايران در دهه  گذاري آموزش و سرمايهاسي سياقتصاد 

  خواهيم پرداخت..ش  1380
فـرار    ي شده در خصوص وسعت و دامنه پديـده   آمارهاي رسمي و غيررسمي ارائه

مغزها در ايران گوياي اين واقعيت است كه امروزه جريان خروج نيروي انساني متخصـص  
ها، پزشـكان،   دانشگاه تادانچون اس ه انساني باال و بسيار كارآمدي همو برخوردار از سرماي

صورت يك معضل سياسي، اقتصادي و اجتماعي در كشور  ، به...و  گران، مهندسان پژوهش
  زيادي را در كشور برانگيخته است.   هاي ها و نگراني درآمده و بيم

هزار نفر از ايرانيـاني كـه در    60.ش1389در سال  مجلس شوراي اسالمي بنابر آمار
غالبـاً  شـوند. ايـن افـراد     مـي  بندي دسته نخبه مهاجرانمهاجرت كرده اند در زمره  اين سال

بوده ها  هايي در المپيادهاي علمي بوده و يا جزء نفرات برتر كنكور و يا دانشگاه داراي مقام
در  المللـي پـول   صـندوق بـين   .)20/1/1392(ويكي پديا به نقل از روزنامـه اطالعـات،   اند

 91ايران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در ميـان   :است خود اعالم كردهم . 2009گزارش سال 
ــام نخســت را داراســت    ــان، مق ــه جه ــا توســعه نيافت ــران  كشــور در حــال توســعه ي (ته

برپايه برخي آمارهاي تقريبي، زيان مالي مهاجرت نخبگـان يـا مغزهـا    . )31/5/1389امروز،
به طور دقيق روشن نيست كه  البته  .ميليارد دالر برآورد شده است 38براي كشور بيش از 
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كشورها از لحـاظ شـمار مهـاجران در     ي رقم مورد نظر چگونه محاسبه شده است. مقايسه
م در ميان ده .1999دهد كه ايران در سال  ز نشان مينيروي كار ماهر و متخصص ني ي طبقه

ترتيب هفتم و ششم  م به.1998و  1997هاي  ايران در سال ي كشور نخست بوده است. رتبه
رقـم   .)89:  1383م به رتبـه پـنجم رسـيده اسـت (اخـوان كـاظمي،       .1999بوده و در سال 

بـرآورد شـده    هزار نفر 180تا  150 بين مهاجرت نخبگان ايراني به كشورهاي غربي ساالنه
ه.ش اين گونـه تخمـين زده شـده     1387مهاجرت دارندگان تحصيالت عالي در سالاست. 
نفـر   5475 حـدود  سـاالنه و  نفر دكتـرا  3تا  2،نفر كارشناس ارشد 15 روزانهخروج  :است

 . )1/8/1389 افراد داراي مدرك كارشناسي (روزنامه ابتكار،

آور  مدال 176از مجموع  ،.ش 1357پيروزي انقالب دهند كه پس از  آمارها نشان مي
نفـر آنـان اكنـون در كشـور حضـور ندارنـد. در يـك         163علمي جهان تعـداد    المپيادهاي

انجام شده  .ش1378نظرسنجي كه توسط انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران در سال 
و   صـورت امكـان   انـد كـه در   درصد دانشجويان جامعه آماري خاطر نشان كرده 7/83است 

) 558ـ   559:  1380رونـد. (خضـري،    فراهم بودن شرايط مهاجرت به خارج از كشور مـي 
چند سالي است كه آمار رسمي درباره خروج نخبگان از كشور منتشر نمي شود و بنـابراين  

آمارهاي اما  شود، بايد با احتياط برخورد كردبا آماري كه از سوي محافل مختلف اعالم مي 
  كند.مي به چنين موضوعي را گوشزد  نذكر شده اهميت لزوم پرداخت ناگوار

تـرين   مهـم در همين راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ اين پرسش مهم است كـه  
اقتصاد سياسي كدامند؟پاسـخي  از منظر .ش 1380عوامل مهاجرت نخبگان در ايران در دهه 

ناكارآمـدي نسـبي سـاختار     «كه به عنوان فرضيه به اين پرسش داده شـده ايـن اسـت كـه     
تـرين عوامـل مهـاجرت نخبگـان در دهـه       از مهم، كشوردولت محور آموزشي و پژوهشي 

    .»آيد حساب مي به.ش 1380
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مهـاجرت   ي نظـري پديـده   ي بـه عرصـه   در مسير آزمون فرضيه ي مطـرح شـده،  
در تاريخي اين پديده و كم و كيف امر مهاجرت  ي سابقه شود و سپس نخبگان پرداخته مي

گيـرد. در ادامـه بـه تـأثيرات سـاختار پژوهشـي كشـور بـر          هر دوره مورد بررسي قرار مي
به سه مطرح شده، اين عوامل  ي شود و بر اساس نظريه مهاجرت نخبگان از ايران توجه مي

پژوهش كشور بـه توليـد ناخـالص ملـي، شـاخص       ي شوند. نسبت بودجه دسته تقسيم مي
و توسعه، تركيب دولتي و خصوصي   تحقيق ي در عرصه كار به گران مشغول تعداد پژوهش

مستندات ارائه شـده   پايانترين عوامل مورد بررسي خواهند بود. در  اعتبارات پژوهشي مهم
 .شدد نبراي اثبات صحت نظريه و متغيرها ارزيابي خواه

  
  پژوهش ي پيشينه

كشـورهاي   سـوي  طور عمده مهاجرت از جوامـع در حـال توسـعه بـه     تحقيقات خارجي به
پردازنـد. آثـار بـه     دهند و در اين بين گاه به ايران مـي  توسعه يافته را مورد بررسي قرار مي

كه در اين ميان به ذكر تنها چند مـورد   است درآمده نسبت وسيعي در اين زمينه به نگارش
  شود: اكتفا مي

 ؛نويسد يم اقتصاد فرار مغزهااي تحت عنوان  م در مقاله. 2002در سال  1آدد استارك
انساني اسـت و كشـوري    ي توسعه كمبود سرمايه حال يكي از داليل مهم فقر كشورهاي در

دچار بدبختي است كه مقدار سرمايه انساني تشكيل شده در آن كمتر از خسـارت ناشـي از   
دارد اگر دانشمندان جوان كشورشان را ترك كنند، دانشـگاهيان   مهاجرت باشد. وي بيان مي

 )Stark: 2002(دهند.  موزش و تحقيق را كاهش ميتر كيفيت آ مسن

مهاجرت اقتصـادي و فـرار   اي تحت عنوان  م. در مقاله 2003در سال  2ريچارد آدامز
كشور  24ها در خصوص  كرده فراگيري مهاجرت تحصيلي  دامنه با هدف تشخيص  مغزها

                                                             
1- Oded Stark 
2- Richard Adams 
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كشـورهاي   دارد مهـاجرت  و بيـان مـي   اسـت  صادركننده نيروي انساني به مطالعه پرداختـه 
توسـعه   حـال  آموختگان كشورهاي در توسعه در حال افزايش و بيشتر مهاجران، دانش حال در

  جـواري جغرافيـايي كشـورهاي مبـدأ و مقصـد و       چنين علل اين پديده را هم و هم است
 )Adams, 2003(داند.  ديده در كشور مبدأ مي ويژه جمعيت آموزش جمعيت، به ي اندازه

تحصـيالت و  م تحـت عنـوان   . 2006زي و مصـيب در سـال   در تحقيقي كـه شـيرا  
اند،  انجام داده خارج از كشور، عامل به وجود آوردنده جامعه آمريكايي ـ ايراني  مهاجرت به

 نفر بوده 101اين تحقيق،  ي اند. نمونه ها به آمريكا پرداخته مهاجرت ايراني  به بررسي علت
هـاي تحصـيالتي    اند: فرصت چنين عنوان كردهو افراد نمونه، داليل مهاجرت خود را  است

درصد)، فشارهاي سياسي  46هاي اجتماعي در ايران ( درصد)، فقدان آزادي 87در آمريكا (
 4/71ها را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و      درصد از علت 12و  15و مذهبي به ترتيب 

در ايـران   درصد معتقد بودند كه اگر يك موقعيت اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي مناسـبي   
  . )Shirazi & Mossayeb, 2006(بازخواهند گشت   دريافت كنند، به ايران

هدف داخلـي   ي اكثريت قريب به اتفاق تحقيقات داخلي نيز ضمن توجه به جامعه
كنند. در اين رابطـه بايـد گفـت اكثـر ايـن مطالعـات        بر عوامل مهاجرت از ايران تمركز مي

جا تنها به چند تحقيـق انجـام    . در ايناستجتماعي علوم ا ي داخلي، توصيفي و در حوزه
  پردازيم: مي 80شده در دهه 

بررسي رضـايت شـغلي و     در تحقيقي تحت عنوان.ش 1380حميد آراسته در سال 
نفـر از   481در بـين  التحصيالن خارج از كشـور   عوامل مهاجرت اعضاي هيأت علمي فارغ

گويد كه عالوه بـر عوامـل شـغلي     ميخارج از كشور  ي آموخته اعضاي هيأت علمي دانش
(فرصت پيشرفت) و عوامل شخصي (رفاه فردي و خـانوادگي)، متغيرهـاي ديگـري ماننـد     

سـاز   عوامـل زمينـه    آزادي شغلي، آزادي عملي و شرايط اجتماعي ـ سياسي بهتر، از جملـه  
   .)1380مهاجرت اعضاي هيأت علمي وجود دارد (آراسته، 
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بررسي عوامـل اقتصـادي مـؤثر بـر     تحقيقي با عنوان در .ش 1381ابراهيمي در سال
دانشـجوي ايـن دو    203روي بر   ،هاي برق و كامپيوتر به مهاجرت رشته  تمايل دانشجويان

دهـد كـه    رشته در دو دانشگاه تهران و صنعتي شريف انجـام داده اسـت. نتـايج نشـان مـي     
از ساعات كار، مـبهم بـودن   عواملي مثل عدم بها دادن به نوآوري و ابتكار، استفاده مطلوب 

هاي شغلي در گرايش به مهاجرت  آينده اقتصادي، عدم كفايت حقوق، دستمزدها و فرصت
  . )1381افراد نمونه نقش داشته است (ابراهيمي، 

از فرار مغزها تا پديده نو و  اي تحت عنوان  در مقاله.ش 1382مهدي دهقان در سال 
پردازد. هدف اين  ي به بررسي پديده فرار مغزها ميبه صورت توصيف ناشناخته مبادله مغزها
و در قسمت نخست مقاله به بررسي پيامدهاي  است ي فرار مغز ها مطالعه شناسايي پديده

 ي پردازد و عامل اصلي توسـعه را سـرمايه   فرار نخبگان، براي كشورهاي مبدأ و مقصد مي
فـرار مغزهـا بـر كشـورهاي     نخسـتين تـأثير    ،داند. محقق انساني و نيروي كار متخصص مي

دارد بـا   چنـين بيـان مـي    دانـد و هـم   ها مي يافته يا مبدأ مهاجران را اتالف هزينه كمترتوسعه
ــدان      ــدها مي ــعه، ناكارآم ــال توس ــورهاي درح ــا از كش ــروج مغزه ــد   خ ــد ش           دار خواهن

  .)1382(دهقان، 
مـؤثر بـر   عوامـل  در تحقيقي تحت عنـوان  .ش 1384زاده در سال  جواهري و سراج

نفـري از دانشـجويان    1522يـك نمونـه   مهاجرت خـارج از كشـور     گرايش دانشجويان به
اند. نتايج اين  تحليل ثانويه به بررسي پرداخته  و با روش است هاي ايران را برگزيده دانشگاه

درصـد در   5/17درصد از دانشـجويان در سـطح متوسـط و     5/59دهد كه  مطالعه نشان مي
ها درصدد مهـاجرت   درصد از آن 23به مهاجرت از كشور دارند و فقط  سطح زياد، گرايش

عنـوان عوامـل بازدارنـده و     بـه » دينداري«و » پايبندي به جامعه ملي«نيستند. نقش دو متغير 
كننده گـرايش   عنوان عوامل ترغيب به» نگرش انتقادي نسبت به شرايط كنوني و آتي جامعه«

گرايش به مهـاجرت در مـردان     چنين يد قرار گرفته همبه مهاجرت، از نظر آماري مورد تأي
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(جـواهري و   بيشتر از زنان و در پايگاه اقتصادي و اجتماعي باال، بيش از پايگاه پايين است
    .)1384زاده،  سراج

بررسي نگرش اعضاي هيأت در تحقيقي با عنوان .ش 1385صالحي عمران در سال 
به بررسي مهاجرت نخبگان خارج از كشور  علمي نسبت به علل مهاجرت نخبگان علمي به

اعضاي هيأت علمي دانشگاه مازندران بوده  ي است. جامعه آماري اين مطالعه كليه  پرداخته
هاي خارجي)  هاي داخلي) و عوامل كششي (جاذبه است. دو دسته از عواملي رانشي (دافعه

هاي علمي،  ه ارزش فعاليتعدم توجه اجتماعي ب«اند. عواملي نظير  قرار گرفته  مورد بررسي
نبود تسهيالت الزم براي پژوهش، پايين بودن حقوق و دستمزد و احساس وجود تبعيض و 

عنوان عواملي رانشي در مهاجرت نخبگان علمي به  به» زياد«و » خيلي زياد«طور  به» نابرابري
نـات مـادي و   امكا«نشان داده كـه    اند. نتايج اين تحقيق هم چنين خارج از كشور مؤثر بوده

هـاي شـغلي بهتـر،     اي، وجود فرصت رفاهي بهتر براي زندگي، ارتقاي رشد علمي و حرفه
خود و خانواده، عالقـه بـه     دسترسي به دستمزد بيشتر، آسايش رواني و اجتماعي بهتر براي

زندگي در يك جامعه بدون احساس تبعيض و در نهايت ارتباط بهتـر بـا نيازهـاي جامعـه     
انـد   عنوان عوامل كششي قلمـداد شـده   ب در ديدگاه اعضاي هيأت علمي بهترتي به» خارجي

  . )1385(صالحي عمران، 
  

  كردهاي نظري مهاجرت نخبگان روي
مطرح است   هاي متفاوتي تبيين عوامل مؤثر بر مهاجرت نيروي متخصص نظريه ي در زمينه

ه ورود بـه بحـث و   صورتي كـه شـيو   شود. در طور خالصه اشاره مي ها به كه به برخي از آن
گاه اين  نظر بگيريم آن عنوان منظر در ها را به مهاجرت نخبگان در اين نظريهي بررسي پديده 

شوند كه فرار مغزها را از يك يا چند بعد مورد بررسـي   ها به دو دسته كلي تقسيم مي نظريه
  قرار خواهند داد.
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ين است، بهتـرين و  ب هاي خوش مهاجرت اقتصاد نئوكالسيك، كه از نظريه ي نظريه
 .)De Haas, 2011: 9(  مهاجرت اسـت  ي ترين پارادايم كاركردگرايي در حوزه شده شناخته

پردازان، ارنسـت جـورج    ها از راونشتاين بسيار تأثير پذيرفتند. بسياري از نظريه نئوكالسيك
         م. 1885اي در سـال   داننـد. او در مقالـه   راونشتاين را پدر مطالعـات مهـاجرت مـدرن مـي    

با عنوان قوانين مهاجرت نظريـات خـود را بيـان داشـت. بـا گـذري بـر افكـار مهـاجرتيِ          
هاي راونشتاين بر آنان پي برد. فرض اساسي در اين  توان به اثرات نظريه ها، مي نئوكالسيك

پارادايم آن است كه افراد تمايل دارند رفاه خود را، با توجه به محدويت بودجه، به حداكثر 
تر كالن و خرد تقسـيم   اين نظريه به دو جريان كلي . )27: 1391ند (وثوقي و حجتي، رسان
 شود. مي

و ديگران،  1نظام جهاني شامل امانوئل والرشتاين ي براساس ديدگاه طرفداران نظريه
جذب منابع كشـورهاي    داري نيازمند انباشت سرمايه است و اين هدف موجب نظام سرمايه

شود. فرآيند فرار مغزها نيز بخشي از فرآيند انباشت سـرمايه محسـوب    پيرامون به مركز مي
قابليت فناوري، تراكم سـرمايه    شود. ناموزوني در انباشت سرمايه، درجه توسعه و تجمع مي

  .)71: 1382همراه دارد (عباسي،  انساني براي كشور ميزبان را به
كار گرفته شـد،   اجرت بهم براي تحليل مه.1960كه در دهه نظريه ي سرمايه انساني 

رود تا بيشـترين بـازدهي را    است كه نيروي انساني پرورده از جايي به جايي ديگر مي  برآن
گيـري بـراي    مثابـه نـوعي تصـميم    گيري افراد متخصـص بـه كـوچ، بـه     باشد. تصميم  داشته
  .)666ـ667: 1383شود (ارشاد،  مي برداري از آن تقال و بهره  گذاري سرمايه

شده و بيانگر آن است  ارائه 3و شوارز وللر 2محروميت نسبي توسط منگاالم ي نظريه
  ها و امور مطلوب، تحت شرايط خاصي، موجب مهـاجرت  احساس محروميت از ارزش  كه
قادرنباشـد،   شود. براساس اين نظريه، زماني كه جامعه بـه تـأمين نسـبي نيازهـاي افـراد      مي

                                                             
1- Immanuel Wallerstein 
2- Mangalam 
3- Schwarz- weller 
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يابد. يكي از اين رفتارهاي جمعي مهاجرت است  جمعي افزايش مي  احتمال بروز رفتارهاي
يابد. در شرايط محروميـت نسـبي، افـراد     احتمال وقوع آن افزايش مي  كه در چنين شرايطي

كننـد   از امكانـات مـادي و معنـوي اقـدام بـه مهـاجرت مـي         براي رفع محروميت خـويش 
  .)36: 1386زاده،  (لهاسايي

شـورهاي پيشـرفته صـنعتي در مقابـل     انتقال معكوس فناوري، كي  بر اساس نظريه
بهـاترين پاداشـي    هاي ماشيني و كاالهاي فني به كشورهاي جهان سوم گران فروش دستگاه

آورند مغزهاي پرورده و ماهر آنان است. هر چند اين نظريه در مورد تمـامي   دست مي كه به
كاال، تقسـيم  اين جريان شامل انتقال سرمايه،  . )144: 1386كشورها صادق نيست (ستوده، 

توليد، ارزش و قواعد هنجاري و فني از مركـز بـه پيرامـون اسـت.       كار كارگاهي، مديريت
بالعكس، جريان از پيرامون به مركز، شامل انتقال سرمايه به شكل سود، بهره و ربايش مواد 
اوليه و نيروي كار ماهر و غيرماهر است و اين جريان ورودي و خروجي در بسـتر روابـط   

   .)120: 1375گيرد (چلبي،  رن صورت مينامتقا
شد مفهوم فرار مغزها را بـه   هاي ماركسيستي مطرح مي اي كه بر اساس ديدگاه نظريه

منزله بردگـاني تلقـي    . در اين ديدگاه نخبگان بهكند تعبير مي» هاي خاكستري قاچاق سلول«
جوي  ي نظام سلطهور شوند كه از روي اجبار و بدون حق انتخاب ناچارند در جهت بهره مي

خدمت كنند. اين گروه، فرار مغزها را در اثر فريب، توطئه و اغـواگري  » رباينده«كشورهاي 
آورنـد.   دانند و بدين جهت اين مهاجرت را نوعي اجبار به حساب مي كشورهاي مقصد مي

شـمار   هاي اقتصـادي بـه   ترين سرمايه هاي انساني كه از مهم فريفتن نخبگان و جذب سرمايه
روند شيوه جديد استعمار علمي ـ فرهنگي است. اين ديدگاه گروهي اسـت كـه جهـان      مي

  .)13ـ14: 1381دانند (وقوفي،  سوم را در معرض تهاجم دستاوردهاي فرهنگي مي
اند از چند بعد، در چارچوب نگرشي نظـام يافتـه،    هايي نيز كوشيده در مقابل، نظريه

اي كـه   ترين نظريـه  ورد بررسي قرار دهند. مهمديگر م نقش عوامل متعدد را به موازات يك
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هـاي   م مورد توجه محافل علمي قرار گرفـت تحـت عنـوان مـدل    . 20و  19در اواخر قرن 
طور كلي به دو دسته عوامل توجـه   پردازان به ها، نظريه . در اين مدلشدجاذبه و دافعه ارائه 

مبـدأ) شـده    ي سكان خود (منطقهها از محل ا داشته اند: ابتدا عواملي كه باعث دافعه انسان
. در ادامـه بـه دو   شـود  مقصد مـي  ي ها در منطقه است و سپس عواملي كه باعث جذب آن

  شود: شده در اين زمينه پرداخته مي نظريه مشهور ارائه
قانون جاذبه و دافعه براى اولين بار توسط راونشتاين مطرح شـد كـه بـا اسـتفاده از     

د. قـوانين مهـاجرت   كرت از ولز به انگلستان را تحليل م مهاجر.1881هاى سال  سرشمارى
طور عقاليى  شمار آورد كه به راونشتاين از اولين تعاريفى است كه مهاجرين را اشخاصى به

كردند. به عقيده او، مهاجرين  يابى به زندگى اقتصادى بهتر اقدام به مهاجرت مي براى دست
كننـد. راونشـتاين    ها بدهد، نقل مكان مـي  هاى اقتصادى بيشترى به آن به مناطقى كه فرصت

سـوي   كننده اجتماعى، اقتصادى و فيزيكـى، فـرد مهـاجر را بـه     عوامل جذب كه برآن است
و عوامل نـامطلوب اجتمـاعى، اقتصـادى و فيزيكـى او را از محـل       كند مهاجرت جلب مي

تـر هسـتند    گيرد عوامل جاذبه از عوامل دافعه مهم كند. وى نتيجه مي اقامت خويش دفع مي
  .)51: 1380نيا،  (طيبي

  
 كرد پژوهش منتخب و روي ي نظريه

جاذبـه و دافعـه    ي بهترين شكل قادر به پيشبرد بحث است نظريه جا به اين اي كه در  نظريه
كننـده در مقصـد    كننده در مبدأ و عوامل جذب كه به عوامل دفعاست  بوده  1اورت اس. لي

اره دارد. اگرچه او نظريه خود را براي توضـيح داليـل   اش ،شود كه مهاجرت به آن انجام مي
مهاجرت از روستاها به شهرها بيان كرده بود اما منطق موجود در آن براي توضـيح چرايـي   

چـه كـه    مهاجرت نخبگان از كشورهاي خود به كشورهاي پيشرفته قابل اسـتفاده اسـت. آن  

                                                             
1- Everett S. Lee 
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ول بـه دو گـروه عوامـل    طـور معمـ   شود به باعث ترك وطن و اقامت در سرزمين ديگر مي
اين عوامل با ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي  .شود: عوامل دافعه و عوامل جاذبه مربوط مي

به دافعه جاي داد  مربوط ي توان در دسته ترين مواردي كه مي و تخصصي ارتباط دارند. مهم
مبـود  عبارتند از: افزايش فاصـله طبقـاتي، محـدوديت آزادي، فرهنـگ كـاري ناكارآمـد، ك      

امكانات تحقيقاتي و پايين بودن استانداردهاي پژوهشي، عـدم تعـادل در درآمـد و هزينـه،     
قانوني و پارتي بازي. در مقابل علل رانشي، مـواردي وجـود دارد كـه باعـث      عدالتي، بي بي

گردد. ايـن عوامـل كششـي عبارتنـد از: فرصـت ادامـه        جذب نخبگان در كشوري ديگر مي
تعادل هزينه و درآمد، سيسـتم آموزشـي كارآمـد، رفـاه اقتصـادي،       تحصيل، رفاه اجتماعي،

 هاي شغلي و امنيت شغلي.  آزادي سياسي و اجتماعي، وجود فرصت

مهـاجرت بـه     اورت اس. لي عوامل مؤثر بـر گـرايش بـه    ي بنابراين براساس نظريه
و  هاي شخصي و ويژگي  هايي از قبيل خصوصيات توان در چارچوب خارج از كشور را مي

در   سپس عوامل برانگيزنده و بازدارنده در مبدأ و هم چنين عوامل برانگيزنـده و بازدارنـده  
  .)68: 1371گر مورد بررسي قرار داد (زنجاني،  مقصد و عوامل مداخله

 را هاي اقتصادي آموزش و پژوهش اين است كه مؤلفه كرد ما در اين پژوهش روي
داخلـي   ي كننده دهيم و ضمن شناسايي موارد دفع يجاذبه و دافعه قرار م ي در بستر نظريه
پژوهشي به توليـد ناخـالص داخلـي،     ي خارجي كه شامل نسبت بودجه ي و جذب كننده

اي محققان به نسبت جمعيت كل كشور و تركيب دولتي ـ خصوصـي    ميزان مشاركت حرفه
با سـنجش   ايانپدر  .كنند شوند و شرايط بالقوه مهاجرت را ايجاد مي اعتبارات پژوهشي مي

محروميـت نسـبي بـه     ي مهاجرت در قالـب نظريـه   ي هاي عملي كننده ها توسط گزاره آن
 يابيم. مي تحليل نهايي خود دست

جاذبه ـ دافعه اورت لي را با متغيرهاي مطـرح    ي حال در صورتي كه كليات نظريه
هاي مـالي   كه ضعف در حمايت رهنمون مي شويمنتيجه به اين شده در نظريه تركيب كنيم 
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از نهادهاي پژوهشي و هم چنين نقش جدي دولت در اين امر يك عامل دافعه و از ديگـر  
هـاي پژوهشـي بـه توليـد      صورتي كه نسبت پايين بودجه . بهاستعوامل مهاجرت نخبگان 

ناخالص داخلي كشور، نسبت پايين محققان به جمعيت كـل كشـور و هـم چنـين حضـور      
هـاي جـدي در سـاختار     ضعف نشان دهنده يپژوهشي  پررنگ دولت در تركيب اعتبارات

يافته عامل جاذبه  آموزشي و پژوهشي كشور و وجود عكس اين موارد در كشورهاي توسعه
  است.

 
  سير تاريخي مهاجرت نخبگان از ايران

طـور   بـه .ش 1340عنوان يك آسيب اجتماعي از دهه  مهاجرت نخبگان در ايران به ي پديده
هايي مشخص شـده اسـت كـه     براي اين پديده دوره  ز نظر تاريخيگسترده ظهور يافت و ا

بـه اتفـاق    رسيم كه اكثريت قريـب  پس از مطالعه آثار تحقيقي در اين زمينه به اين نتيجه مي
كـه   اسـت  . هم چنين ديده شـده استبندي شامل سه دوره  محققان بر اين باورند اين دسته

هاي مهاجرتي نخبگان بـه خـارج از    ين دورهبراي تعي »موج«ي برخي آثار پژوهشي از واژه 
 كنند: كشور استفاده مي

ــه ،. دوره اول1 ــاي  ده ــال   .ش 1350و  1340ه ــران در س ــالب اي ــروزي انق ــا پي        ت
  سياسي، اقتصادي و فرهنگي بـا غـرب  ه هاي دوره مراود  گيرد. در اين را دربرمي. ش 1375

 گسترش يافت. 

تـا    يعني مقارن با پيـروزي انقـالب  .ش 1358و  1357هاي  شامل سال ،. دوره دوم2
كسـاني بودنـد كـه از پيـروزي انقـالب        ها مهاجران شـامل  شد. در اين سال پايان جنگ مي

با فرهنگ حاكم بر جامعه همخواني نداشتند و يا به علت شرايط نامسـاعد   ند وبود  ناراضي
 كشور را ترك كردند. ،جنگ و فضاي دشوار شغلي
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.ش  1367موج جديد مهاجرت كه پس از پايـان جنـگ، از سـال     . دوره سوم نيز3
به اوج خور رسيد. اين دوره .ش  1380و  1370شروع شد را دربرمي گرفت و در دو دهه 

 چنان ادامه دارد. هم

  
  تا انقالب.ش  1330دوره اول: از دهه 

تحـده  تحكيم روابط ايران و اياالت م 1332مرداد سال  28طور مشخص پيش از كودتاي  به
هـا و   هـا، برنامـه   هاي سياسي ـ اقتصادي در ايران و سياست  آمريكا، شروع دور تازه فعاليت

ويـژه آمريكـا    جريان رشد اقتصادي، آغازگر اعزام جدي محصالن به كشورهاي خارجي، به
  هاي خود را متوجه تربيت متخصصان كرد. گيري بود و رشد اقتصادي يكي از سمت
     1350و  1340هـاي دهـه    هاي دانشجويي در سـال  آراميافزايش مسائل سياسي و نا

هـا (منشـي    آموختگـان دبيرسـتان   ها در پذيرش روزافـزون دانـش   و نيز ناتواني دانشگاه.ش 
. در حالي كه شد) موجب حركت و هجرت ايرانيان به غرب 124: 1380طوسي و مدرس، 

بـه حـدود   .ش 1345ـ   1355هزار نفر بـود در ده سـاله    45، 1335تعداد مهاجران در سال 
  . )130: 1388هزار نفر رسيد (جانمردي،  700

 در و نفت قيمت ناگهاني افزايش با ش.1350 دهه اوايل هم چنين از طرف ديگر در

 از ايرانيـان  خـروج  و دانشـجو  اعـزام  جريان داخلي، ناخالص رشد توليد نتيجه، باال رفتن

ايـن امـر توسـط     . )37: 1388پـوران،  آبـادي و   گيرد (شاه خود مي شدت مضاعفي به كشور
  شود. عنوان دليل اصلي اولين موج مهاجرتي عنوان مي بسياري از محققان به

  
  دوره دوم: از انقالب تا پايان جنگ

با وقوع انقالب آغاز شد كه منجر بـه تغييـرات   .ش 1358ها از سال  ج دوم اين مهاجرتمو
ا و ديگـر كشـورها شـد. در ايـن دوره،     مهمي در حجم و الگوي مهاجرت ايرانيان به آمريك
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هـاي   اندركاران امـور اقتصـادي و اقليـت    رتبه، دست مهاجران بيشتر شامل متخصصان عالي
  . )21ـ  30: 1379مذهبي بودند (طايفي، 

زمـان بـا انقـالب، شـمار دانشـجويان       يعني هم.ش 1357ـ   1358در سال تحصيلي 
ـ   1359نفـر در سـال    51310نفر به  45340 هاي اياالت متحده از پذيرفته شده در دانشگاه

افزايش يافت. در واقع ايران در مقايسه با ديگر كشورها بيشترين شـمار دانشـجو   .ش 1358
  .)Torbat, 2002: 276-277(را در اياالت متحده داشت 

درصد از ايرانيـان مهـاجر    23م اياالت متحده، حدود . 1980بر پايه سرشماري سال 
اند كه در مقايسـه بـا    شگاهي در سطح كارشناسي ارشد و يا دكترا بودهداراي تحصيالت دان

درصد در ميان ديگر مهاجران خارجي بسـيار چشـمگير اسـت (منشـي طوسـي،       5/12رقم 
1380  :126(.  

ميليـون نفـر از ايـران خـارج      5/2حـدود  .ش 1355ـ   1365رفته در فاصله  هم روي
رسـيد (جـانمردي،    1365زار نفر در سـال  ه 852شدند. تعداد مهاجران در اواخر جنگ به 

1388 :130(.  
هـاي   دهد كه در سـال  مهاجرت آمريكا نشان ميي شده از سوي اداره  آمارهاي ارائه

نفر ايراني اجازه ورود به خاك آمريكا داده شده است كه در  258183به   م. 1971ـ   1998
  .)Torbat, 2002: 277(اند  ها پس از انقالب پذيرفته شده درصد آن 90حدود 

  
  دوره سوم: پس از جنگ تا زمان حاضر

پس از جنگ، اوضاع داخلي تغيير كرد و ديگر داليل گذشته عامل مهـاجرت نبـود. انگيـزه    
ها پس از پايان گرفتن جنگ و آغاز دوران سازندگي، بيشـتر، يـافتن كـار و ادامـه      مهاجرت

روندي كه شوربختانه بـه   تحصيل بود و همين داليل سبب شد روند مهاجرت تشديد شود؛
  چنان ادامه دارد.  هاي گوناگون هم شكل
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هـزار ايرانـي بـا     240م حـدود  . 1993بر پايه آمارهاي سازمان ملل متحد در سـال  
وقـت   نفر عضو تمـام  1862اند كه از اين شمار،  كرده تحصيالت عالي در آمريكا زندگي مي

مي بودند. اين در حالي است كـه  وقت هيأت عل نفر عضو پاره 3200هيأت علمي و حدود 
وقت در كل مراكز آموزش عالي ايران (بـا رتبـه دانشـيار و     علمي تمام  تعداد اعضاي هيأت

نفـر   6000نفر و تعداد اسـتادياران حـدود    1900حدود .ش  1375 - 1376استاد) در سال 
   .)42: 1384بوده است (ماهروزاده، 

ن دفتر خدمات مهاجرت آمريكا، تا بر اساس گزارش بانك اطالعات علمي متخصصا
نفر ايراني با تحصيالت كارشناسي و باالتر در اين مراكـز   37362م مشخصات . 1997سال 

درصد كارشناسي  33درصد در سطح دكترا،  29ثبت شده است كه از اين تعداد تحصيالت 
  .)235: 1382درصد كارشناسي بوده است (حسيني نژاد،  48ارشد و 

طور متوسـط   هر روز به 78داد كه در سال  اداره گذرنامه نشان ميآمارهاي خروجي 
شدند (اخوان كاظمي،  نفر داراي مدرك دكترا از كشور خارج مي 5/3كارشناس ارشد و  15

1383 :86(.  
درصـد از برنـدگان و    5/92اعالم كـرد  .ش 1381علي رشيدي در تحقيقي در سال 

هـزار تـن از    182اند و در حـال حاضـر    ردهنخبگان المپيادهاي ايراني به خارج مهاجرت ك
انـد.   متخصصان و مديران مياني كشور تنها براي مهاجرت به كانادا در تهران ثبت نام نمـوده 

 2ترتيب ساالنه  اين برند و به سر مي ميليون ايراني متخصص در خارج از كشور به 4اكنون  هم
  .)181: 1381رود (رشيدي،  ميليارد دالر از كشور بيرون مي
 1380دهد در دهه  م] نيز نشان مي. 2009المللي پول [در سال  آمارهاي صندوق بين

اند كه نسبت به جمعيت كشـور، در   التحصيل از ايران خارج شده هزار فارغ 150ـ   180 ش.
: 1378زاده و اشـراقي،   كشور جهان، ايران از اين نظر در صـدر قـرار دارد (فرتـوك    91بين 
142(.  
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  هاي پژوهشي گذاري آموزش و سرمايهسياسي اقتصاد 
طور كلي، فرهنـگ   ي و كيفي نظام آموزشي و بهتوان براي سنجش كم عوامل متعددي را مي

ها، تعداد مقـاالت   هاي موجود در آن ها و كتاب آموزشي يك كشور برشمرد: تعداد كتابخانه
شـجو، تعـداد   تحقيقـاتي، تعـداد دان   ي علمي، تعداد نشريات علمي ادواري موجود، بودجه

چاپ شده از استادان داخلي  علمي، تعداد مقاالت  هاي ها و گردهمايي استادان، تعداد همايش
بـه نخبگـان كشـور، تعـداد      هاي علمـي اعطـايي    المللي، تعداد جايزه در نشريات معتبر بين

 در كشور، تعـداد ناشـران   تحقيقاتي   ها در المپيادهاي علمي، تعداد نهادها و مؤسسات نشان
امـا   مـل هسـتند  از جملـه ايـن عوا   ...رسـيده و  ثبت و ابتكارات به  و تعداد اختراعات  علمي
شناسـي پـژوهش در    ها كه در بسـياري از مقـاالت پژوهشـي در زمينـه آسـيب      ترين آن مهم

نسـبت بودجـه   «كننـده   بسيار تعيين ي خورد شامل سه مؤلفه چشم مي كشورهاي مختلف به
، »پژوهش به كل بودجـه كشـور)    ص داخلي (يا نسبت بودجهپژوهش كشور به توليد ناخال

و در نهايـت،  » و توسـعه   تحقيـق  ي كار در عرصـه  به گران مشغول پژوهش شاخص تعداد«
 ي توان آن سه را در حـوزه  كه مي» تركيب (دولتي و خصوصي بودن) اعتبارات پژوهشي «

  گذاري در پژوهش جاي داد. كلي سرمايه
در كشـور مـا   .ش 1370هاي آغازين دهـه   ويژه در سال به ناچيز تحقيقات ي بودجه

ترين عامل تفاوت و نابرابري ميان كشـورهاي   يكي از علل فرار مغزهاست. فرار مغزها مهم
توسعه است. اختصاص بودجه مناسب و ايجـاد امكانـات بـراي احـداث      حال پيشرفته و در

  ).147: 1381(وقوفي،  ش دهدتواند پديده فرار مغزها را كاه فضاي تحقيقي و پژوهشي مي
هاي مربوط، يكي ديگر از  گذاري و شاخص از طرف ديگر در رابطه با بحث سرمايه

علل اصلي ساختاري فرار مغزها، ساختار اقتصادي و مديريتي رانتي در كشور است. هزينـه  
هـاي توليـد، و ارائـه     جهت توليد كاالهـا، روش   گذاري در تحقيق و توسعه كردن و سرمايه

واحـدهاي    هـايي اسـت كـه در آن،    تـرين و مـؤثرترين روش   دمات جديد يكـي از مهـم  خ
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هـا و   منظـور تشـويق بنگـاه    طـور معمـول بـه    پردازند. به ديگر به رقابت مي اقتصادي با يك
منظور  كنند و نيز به گذاري در تحقيق و توسعه مي اقتصادي كه مبادرت به سرمايه  واحدهاي

ها (سواري مجاني گرفتن) بسـياري از   ها از دستاوردهاي آن نگاهجلوگيري از استفاده ساير ب
. حال اگر دولت و مديريت سياسـي  كنند اعطاي مجوزهاي انحصاري مي  كشورها اقدام به

سـري مجوزهـاي صـوري و ايجـاد      كشور اين فرآيند خالق و كارآمـد را بـا اعطـاي يـك    
گـذاري   اي براي سرمايه ز انگيزهها و واحدهاي اقتصادي ني سري موانع مختل كند، بنگاه يك

هاي پژوهش و تحقيـق نيـز بـا ركـود      در تحقيق و توسعه نخواهند داشت و در عمل، زمينه
منجـر بـه كـاهش كارآفرينـان و       گذاري در تحقيق و توسعه شوند. كاهش سرمايه مواجه مي

بـه  شود تا مديران و كارآفرينان خـالق   كاهش خالقيت و نوآوري خواهد شد كه باعث مي
جو از دور خارج شوند. در اين صورت افراد متخصص و كارآفرين كه بـا   نفع مديران رانت

اي براي عرضـه   شوند و يا انگيزه ها و مهارتشان مواجه مي نبود تقاضا براي عرضه تخصص
  .)563ـ  564: 1380آن ندارند سعي در خروج از كشور خواهند كرد (خضري، 

ررسـي كيفيـت شـرايط آموزشـي و درك بهتـر      منظـور ب  طور كه گفته شـد بـه   همان
ويـژه   توسـعه بـه   حال چگونگي ارتباط شرايط آموزشي و مهاجرت نخبگان از كشورهاي در

توان معيارهـايي از قبيـل سـه     يافته اروپايي و آمريكاي شمالي مي ايران به كشورهاي توسعه
سـبت  شاخص مهم نسبت بودجه پژوهش كشور به توليد ناخالص داخلي و يـا شـاخص ن  

كـار در   بـه  پژوهش كشور به كل بودجه كشور، شاخص تعداد پژوهشـگران مشـغول    بودجه
و توسعه و هم چنين تركيب اعتبارات پژوهشي استفاده كرد كه هر كـدام بـا     عرصه تحقيق

ها و  توضيح يك جنبه از وضعيت حوزه پژوهشي و تحقيقاتي كشور به روشن شدن كاستي
   :دهاي آن كمك خواهند كر قابليت
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  نسبت بودجه پژوهش كشور به توليد ناخالص داخلي
ـ    عنوان كليدي پژوهش به ي ترين فعاليت علمي در كشورها براي توسعه سـطح كيفـي و كم

رو هـر سـاله بـا     به آن همواره مورد توجـه بـود و از ايـن     توليد و ارتقاي روندهاي مربوط
 ازاي شود به وبرو هستيم. گفته مييافته ر توجهي روزافزون به اين امر در كشورهاي توسعه

آيـد (نـوري    دسـت مـي   به سود واحد 30 پژوهش، معادل گذاري در سرمايه پولي واحد هر
  .)8: 1387كوهاني، 

م ميانگين شاخص سهم اعتبـارات  .1998براساس آمار و اطالعات يونسكو در سال 
كـه بيشـترين    اسـت  درصد برآورد شده 91/0در كل جهان   پژوهشي از توليد ناخالص ملي

ترين مقـدار آن بـراي كشـورهاي روانـدا،      درصد) و كم 3/4به كشور سوئد ( رقم آن مربوط
درصد  5/0پاناما، قرقيزستان و مالتا (صفر درصد) بوده است. مقدار اين شاخص براي ايران 

  ).6: 1379(مهدياني،  است  را داشته 100از  70برآورد شده كه نسبت به كل جهان رتبه 
در گزارشـي تحـت عنــوان   .ش 1388تحقيقـات راهبـردي در ســال    ي دهپژوهشـك 

نگراني خود را از رونـد نزولـي   » 1389نگاهي به پژوهش و فناوري در اليحه بودجه سال «
هـاي   صورت مقايسه اعتبارات پژوهشـي در سـال   اعتبارات پژوهش در بودجه كل كشور به

كه .ش 1384شود كه از سال  حظه مياخير نشان داده است. از اعداد و ارقام اين جدول مال
باالترين درصد سهم اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده، 

دليـل افـزايش توليـد ناخـالص داخلـي رقـم        همواره اين درصد كاهش يافته اسـت امـا بـه   
سـال   بيشتر از سال قبل بوده است امـا در اليحـه بودجـه   .ش 1388اختصاص يافته تا سال 

از  .)13: 1388ياضـي و ديگـران،    هم درصد و هم رقم اعتبار كاهش يافته است (قره 1389
برنامـه، سـهم پـژوهش از توليـد ناخـالص داخلـي (بـدون احتسـاب           نامه طرف ديگر هفته

درصد و در سـال   40/0معادل .ش 1380هاي دولتي) را در سال  اعتبارات پژوهشي شركت
.ش 1389م چنين درصد رشد اعتبـارات پژوهشـي سـال    درصد و ه 42/0معادل .ش 1389
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درصد ذكر كرده است و مجمـوع سـهم پـژوهش از     4/1را معادل .ش 1388نسبت به سال 
هـاي دولتـي) را بـراي سـال      توليد ناخالص داخلي (با احتساب اعتبارات پژوهشي شـركت 

ارات درصد و رشد اعتبـ  51/0معادل .ش 1389درصد، و براي سال  58/0معادل .ش 1388
ذكـر كـرده اسـت. (كـاظم،     .ش  1388درصد (كاهش) نسبت بـه سـال    -2/12پژوهشي را 

1388 :18(  
ها كه درست باشد، فاصـله   جاست كه به هرحال هر كدام از اين گزارش اما نكته اين

ي  شده پژوهش از توليد ناخالص داخلي در پايان برنامـه  بيني درصدي پيش 2زيادي با سهم 
پنجم توسعه براي اعتبارات تحقيقاتي به ميزان  ي بيني قانون برنامه پيشچهارم توسعه دارد. 

رسد با ايـن رونـد رو بـه كـاهش، ايـن       درصد توليد ناخالص داخلي است كه به نظر مي 3
پـژوهش   ي كه در نگرش مديران نسبت بـه مسـأله   هدف، قابل تحقق نخواهد بود، مگر اين

جـدول زيـر بـه مقايسـه سـهم       .)6: 1390، وجود آيد (شكاري و زواري تغييري اساسي به
.ش 1389 تـا  1383هـاي   پژوهش از توليد ناخالص داخلي در قوانين و لوايح بودجه سـال 

  پردازد: مي
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  سال
ــالص   ــد ناخ تولي

  داخلي
  اعتبارات پژوهشي

  (در اليحه)

ســهم پــژوهش از 
  توليد

  ناخالص داخلي
  52/0  7140  1406032  (قانون) 1383
  63/0  1038  1701214  ن)(قانو 1384
  45/0  9173  2038432  (اليحه) 1385
  32/0  9225  2890347  (اليحه) 1386
  34/0  11867  3508258  (اليحه) 1387
  35/0  15727  4480841  (اليحه) 1388
  25/0  13618  5412856  (اليحه) 1389

  
  .ش1383 تا 1389هاي  جه سالسهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي در قوانين و لوايح بود ي : مقايسه1جدول 

  13:  1388ياضي و ديگران،  منبع: قره
  ها به درصد است. نسبتو توضيحات: ارقام به ميليون ريال 

  
 داخلـي،  ناخـالص  توليـد  .ش،1384سـال  در در ادامه اين اطالعات، بايد گفت كـه 

 سهم و الري ميليارد 1759750معادل  بودجه قانون اعتبارات ريال، ميليارد 1697305معادل 

 در سـال  مقادير اين كه بوده ريال ميليارد 13171با  برابر بودجه قانون از اعتبارات پژوهش

 ميليـارد  46518و  ريـال  ميليـارد  2242881ريال،  ميليارد 3494851به  ترتيب به .ش،1387

 قانون اعتبارات از پژوهش ) كه سهم199:  1387زميني،  است (محمدنژاد عالي رسيده ريال

 نسـبت  بنابراين، .)200درصد رشد داشت (همان :  1/60 ش،.1384به نسبت سال  هبودج
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درصد به  76/0 از بودجه قانون اعتبارات كل به بودجه قانون از اعتبارات پژوهش اعتبارات
 78/0از  داخلي ناخالص توليد به بودجه قانون اعتبارات از و نسبت اعتبارات پژوهش 07/2

طور  به .ش1387 سال در پژوهشي اعتبارات است. رشد يافته درصدافزايش 33/1درصد به 
 بـر  مبنـي  كشـور  كـل .ش  1387 سـال  قـانون بودجـه   26 بند مفاد بيني پيش دليل به عمده

 انتفـاعي  و مؤسسـات  ها دولتي، بانك هاي شركت عملياتي درآمد از درصد يك اختصاص

  .)199است (همان:  پژوهش امر به دولت به وابسته
يافته آمريكاي شـمالي و اروپـاي    مقايسه اين آمار با كشورهاي توسعه اما در صورت

سطح اختالف جدي ميان اين  نشان دهنده يهاي فاحشي رسيد كه  توان به تفاوت غربي مي
كشورها با ايران در زمينه نسبت بودجه پژوهش كشور به توليد ناخالص داخلي و يـا ملـي   

دفتر آمار كميسيون اروپا اطالعاتي پيرامون نسبت  است. جدول زير متعلق به پايگاه اينترنتي
     هاي تحقيق و توسعه به توليـد ناخـالص داخلـي در كشـورهاي پيشـرفته اروپـايي و        هزينه

  دهد: هم چنين ژاپن و آمريكا را نشان مي
  

  2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006 2007 2008 2009  2010  
 99/1 03/2 97/1 89/1 86/1 86/1 86/1 87/1 94/1 07/2 97/1  بلژيك

 06/3 06/3 85/2 58/2 48/2 46/2 48/2 58/2 51/2 39/2 24/2  دانمارك

 82/2 82/2 69/2 53/2 54/2 51/2 50/2 54/2 50/2 47/2 47/2  آلمان

 26/2 26/2 12/2 08/2 11/2 11/2 16/2 18/2 24/2 20/2 15/2  فرانسه

 26/1 26/1 21/1 17/1 13/1 09/1 09/1 10/1 12/1 08/1 04/1  ايتاليا

 83/1 82/1 77/1 81/1 88/1 90/1 93/1 92/1 88/1 93/1 94/1  هلند

 16/2 72/2 67/2 51/2 44/2 46/2 24/2 24/2 12/2 05/2 93/1  اتريش

 87/3 92/3 70/3 47/3 48/3 48/3 45/3 44/3 36/3 32/3 35/3  فنالند

 42/3 61/3 70/3 40/3 68/3 56/3 58/3 80/3 - 13/4 -  سوئد

 77/1 86/1 79/1 78/1 75/1 73/1 68/1 75/1 79/1 79/1 81/1  انگلستان
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 71/1 80/1 61/1 62/1 49/1 52/1 58/1 71/1 66/1 59/1 -  نروژ

 -  - 45/3 44/3 40/3 32/3 17/3 12/3 17/3 20/3 04/3  ژاپن

 -  - 79/2 66/2 60/2 56/2 53/2 60/2 60/2 71/2 69/2  آمريكا

  
ناخالص داخلي براي تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي  ي سبت هزينه: ن2جدول 

  م.2000ـ  2010هاي  يافته منتخب اروپايي به عالوه ژاپن و آمريكا در سال توسعه
  1392خرداد  30هاي تحقيق و توسعه:  منبع: گزيده آمار پايگاه اينترنتي دفتر آمار كميسيون اروپا، هزينه

  ارقام به درصد هستند. توضيحات:
  

چه مسلم است اين اسـت كـه تحقيقـات، فقـط بـا بودجـه پـيش         از طرفي ديگر آن
ايـم خـرج    ها، همين بودجه كمتر از نيم درصد را هم نتوانسته رود و در بسياري از سال نمي

هـاي تحقيقـاتي كسـر و بـه      هاي سال از بودجـه  كنيم و در بسياري از موارد ديگر، در ميانه
هاي جاري و عمراني منتقل شده است. پس هـدف تنهـا نبايـد رسـاندن بودجـه بـه        بودجه

درصد مشخصي از توليد ناخالص داخلي باشد، بلكه همراه آن بايد به سـاير مسـائل (مثـل    
سازي) نيز توجه كافي شود (شكاري  گران و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فرهنگ تعداد پژوهش

  .)5: 1390و زواري، 
  

 و توسعه  تحقيق ي كار در عرصه به  گران مشغول وهششاخص تعداد پژ

 هـاي  مقايسـه  گـردد،  ميسر مي گران پژوهش توسط هاي پژوهشي كانون توفيق جا كه از آن

  بـود. در رابطـه بـا     خواهـد  توجـه  جالـب  نيز» تعداد محققين«لحاظ  از كشورها آماري بين
ميزان توسعه يـافتگي علمـي    گران در كشورها و تقسيم بندي رايج در زمينه تعداد پژوهش

بندي بانك جهاني اشاره كرد كه بر اساس آن كشـورها، بـه نسـبت تعـداد      توان به دسته مي
گـروه كشـورهاي پيشـرفته،     4 محققان خود در هر يك ميليـون نفـر از جمعيـت خـود بـه     
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مانـده تقسـيم    عقب توسعه و هم چنين كشورهاي حال در يافته، كشورهاي توسعهي كشورها
 ميليون يك در نفر 2500 از گران در كشوري بيشتر د. در صورتي كه تعداد پژوهششون مي

پيشـرفته جـا داد. اگـر ايـن      كشورهاي توان اين كشور را در گروه نفر جمعيت آن باشد مي
گـاه بـا كشـوري     جمعيـت برسـد آن   نفـر  ميليـون  يـك  در محقق 1000 نسبت به بيشتر از

 يـك  در محقـق  500 از ي كه اين نسبت تـا بيشـتر  رو هستيم و در صورته يافته روب توسعه

توسـعه خواهنـد ناميـد. در     حال گاه كشور مورد نظر را در جمعيت تقليل يابد آن نفر ميليون
ها در هـر يـك    مانده قرار دارند كه تعداد پژوهشگر آن بندي كشورهاي عقب اين دسته پايان

نامند  مانده مي ز لحاظ تعريفي، عقبها را ا است كه آن 200ميليون نفر از جمعيتشان كمتر از 
 .)8: 1387(نوري كوهاني، 

ميليـون    كار تحقيق و پژوهش در يك به گر مشغول  ميانگين شاخص تعداد پژوهش
كه سه كشـور ژاپـن،    است نفر بوده 1269م برابر .1998نفر جمعيت براي كل دنيا در سال 

هاي اول تـا سـوم را كسـب     نفر رتبه 3732و  4000نفر،  6309ترتيب با  ايسلند و آمريكا به
 125نفر بدترين وضعيت را داشته است. اين شاخص براي ايـران   8اند و جاماييكا با  كرده

 .)6: 1379را داشته است (مهدياني،  100از  72نفر ثبت شده كه در كل جهان رتبه 

همـراه افـزودن جمعيـت محققـان      مركز آمار ايـران تعـداد محققـان داخلـي را (بـه     
  صورت زير اعالم كرد: ادامه يافت]) به.ش  1388هاي علميه [كه تا سال  هحوز

 

 سال
محقق 

 وقت تمام
 وقت پاره

تعداد محقق در يك ميليون 
 جمعيت

1375 7113 8347 118 

1377 12390 8223 200 

1379 14878 10062 232 
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1381 12448 6882 188 

1383 22553 18010 330 

1385  34836 23473 494 

  
در .ش 1375ـ  1385هاي  گر و نسبت آن به جمعيت در ايران در سال تعداد پژوهش ي : مقايسه3دول ج

  فواصل دو ساله
  هاي مختلف از آمارهاي مركز آمار ايران در سال نقل ، به11:  1390منبع: شكاري و زواري، 

  توضيحات: تعداد افراد به نفر است.
 

هاي تحقيق و توسعه توسط  ي از فعاليتالزم به ذكر است كه بر اساس طرح آمارگير
.ش 1388و  1378هـاي   وقـت نيـز در كشـور در سـال     مركز آمار ايران، تعداد محققان تمام

ترتيب  وقت در زمان مشابه به نفر و هم چنين تعداد محققان پاره 26856و  22985ترتيب  به
ميـان  شـاهد كـاهش ايـن جمعيـت در      .ش1385بود كه نسبت به سـال   74288و  84826

وقـت بـوده اسـت. در طـرح آمـارگيري از       وقت و افزايش تعداد محققان پـاره  محققان تمام
هاي تحقيق و توسعه توسط مركز آمار ايران، به چهار گروه مراجعه و كسب اطـالع   فعاليت

نفـر كـاركن و داراي    50هاي صنعتي باالي  شده است: مراكز و مؤسسات تحقيقاتي، كارگاه
نفـر   10هـاي علميـه بـا     مراكز و مؤسسات آموزش عـالي و حـوزه   بخش تحقيق و توسعه،

  .)1389كاركن و بيشتر (مركز آمار ايران، 
چون  اي هم يافته توسعه  اي اين ميزان را با كشورهاي در صورتي كه با نگاهي مقايسه

ـ  ژاپن، آمريكا، آلمان و كشورهاي مشابه مقايسه كنيم با آمارهايي بسيار جالب رو ه توجه روب
گر در ايـران در نيمـه    آمار پژوهش.ش 1387شويم. در حالي كه نوري كوهاني در سال  يم

كند، ايـن نسـبت در    نفر عنوان مي 336را به نسبت هر يك ميليون نفر، .ش 1380اول دهه 
برابر بيشتر از آمارهاي داخلي ايـران اسـت (نـوري     15كشورهاي صنعتي بسيار باالتر و تا 
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معناي حضور تعداد بيشتر محقق در اين كشورهاست  ن واقعيتي بهچني .)11: 1387كوهاني، 
جمعيت پيشرفته اروپايي را از اين جدول خـارج كنـيم    و در صورتي كه آمار كشورهاي كم

تفاوت ماند  تري مانند آمريكا بي توان نسبت به اين شاخص در كشور پرجمعيت باز هم نمي
عنوان مقصدي بـراي   چنان به يت خود هممحقق در هر يك ميليون نفر از جمع 4099كه با 

هاي ايران را بـا   مهاجرت برترين نخبگان علمي ايران باقي مانده است. جدول زير شاخص
  كند: چند كشور پيشرفته صنعتي و هم چنين تركيه و كره جنوبي مقايسه مي

  
  تعداد محقق در هر ميليون نفر  كشور
  5321  ژاپن
  4099  آمريكا
  3153  آلمان
  2880  وبيكره جن
  336  ايران
  306  تركيه

  3000  متوسط كشورهاي صنعتي
  1200  متوسط جهاني

  
  .ش1380 ي گر در هر ميليون نفر در ايران و كشورهاي مختلف در اواسط دهه متوسط تعداد پژوهش: 4جدول 

  1387: 11منبع: نوري كوهاني، 
  توضيحات: تعداد افراد به نفر است.
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نفـر در   3000ورهاي پيشرفته صنعتي در ايـن دوره  متوسط جمعيت محققان در كش
نفره  1200برابر متوسط جهاني  5/2هر يك ميليون نفر از جمعيت كشورها برآورد شده كه 
يافتـه   توسـعه و كمتـر توسـعه    حال در هر يك ميليون نفر است. اين نسبت در كشورهاي در

هـاي   پژوهشـي و كاسـتي   تـر  به نسبت ضـعيف  ي بنيه كه حكايت ازتر بوده و  بسيار پايين
البتـه مهـاجرت نخبگـان كـه اغلـب در بـاالترين سـطوح         داردكرده  نيروي انساني تحصيل

تواند يكي از داليل كاهش بيشتر اين  مي ،افتد آموزشي و پژوهشي در اين كشورها اتفاق مي
  نرخ نيز در نظر گرفته شود.

  
 تركيب دولتي و خصوصي اعتبارات پژوهشي

يعني تركيب سهم دولت و بخـش خصوصـي در تـأمين اعتبـارات      در مورد شاخص سوم،
خصوصي و كاهش سهم دولت   پژوهشي، بايد خاطر نشان كرد كه روند افزايش سهم بخش

در هر كشور حاكي از رشد تحقيق و توسعه در آن كشور است و بـالعكس. وجـود عامـل    
ابل توجهي در كه بخش خصوصي سهم ق است يافته باعث شده رقابت در كشورهاي توسعه

تأمين اعتبارات پژوهشي داشته باشد اما اين موضوع در ايران و بسياري ديگر از كشورهاي 
  توسعه وجود ندارد.  حال در

تحقيـق و توسـعه در   «اي تحـت عنـوان    در مقاله.ش 1379عليرضا مهدياني در سال 
ن سـهم  م] ميـانگي . 1998در حـال حاضـر [  «نويسـد:   در خبرنامه آموزش عالي مـي » جهان
درصـد   79/45بخش خصوصي   درصد و سهم 21/54ها در تأمين اعتبارات پژوهش  دولت

درصـد بـراي بخـش     2/9درصد براي دولت و  6/90ها در ايران  است. مقادير اين شاخص
» را دارد 100از  82خصوصي ثبت شده است كـه در مقايسـه بـا كشـورهاي جهـان رتبـه       

   . )6: 1379(مهدياني، 
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پژوهش؛ پيش نياز توسعه كشورها: «در مقاله .ش 1387هاني در سال پرويز نوري كو
كنـد در   اكتشاف و توليد، اعالم مـي  ي در مجله» پژوهش در صنعت نفت؛ بايدها و نبايدها

دصـد اسـت. (نـوري     6/90سهم بخش دولتي از اعتبارات تحقيقاتي .ش 1380اواسط دهه 
  )11: 1387كوهاني، 

نشـان  وضعيت كشورهاي اروپايي در اين زمينه نيـز   آمارهاي كميسيون اروپا درباره
  هاي خصوصي است: سهم بيشتر بخش دهنده ي

  

  
  بخش دولتي  هاي تجاري شركت

ــرمايه گـــذاري  سـ
  خارجي

2005  2010  2005  2010  2005  2010  
 1/12 4/12 3/25 7/24 6/58 7/59  بلژيك

 8/8 1/10 7/27 6/27 3/60 5/59  دانمارك

 8/3 7/3 7/29 4/28 1/66 6/67  آلمان

 3/7 5/7 7/39 6/38 0/57 9/51  فرانسه

 4/9 0/8 1/24 7/50 2/44 7/39  ايتاليا

 8/10 0/12 9/40 8/38 1/45 3/46  هلند

 4/16 0/18 9/38 9/35 3/44 6/45  اتريش

 9/6 3/6 7/25 7/25 1/66 9/66  فنالند

 4/10 1/8 5/27 5/24 8/58 9/36  سوئد

 4/16 3/19 1/32 7/32 1/45 1/42  انگلستان

 2/8 1/8 8/46 6/43 6/43 8/46  نروژ
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 4/0 3/0 6/15 8/16 2/78 1/76  ژاپن

  - - 1/27 2/30 3/76 3/64  آمريكا
هاي تحقيق و توسعه در كشورهاي  هاي خصوصي، دولتي و خارجي در هزينه : سهم بخش5جدول 

  م. 2010و  2005 هاي منتخب اروپايي به عالوه ژاپن و آمريكا در سال ي يافته توسعه
  1392خرداد  30هاي تحقيق و توسعه:  منبع: آمار پايگاه اينترنتي دفتر آمار كميسيون اروپا، هزينه

  توضيحات: ارقام به درصد هستند.
  

جدول باال و مقايسه اين ارقام به وضوح مشخص است كه مشـاركت   ي با مشاهده
دهند بيشتر  را تشكيل مي هاي تجاري كه عمده بخش خصوصي اقتصاد اين كشورها شركت
هـاي پژوهشـي و علمـي     گذاري رو نقش دولت در سرمايه هاي دولتي است. از اين از بخش

هـا كـه كـارايي بيشـتري      و مسئوليت عمده در اين حوزه به اين شـركت  است كاهش يافته
هاي خارجي و تشكيل بخش قابل تـوجهي   شود. هم چنين حضور سرمايه واگذار مي ،دارند

هـايي   ها قابل توجه است. در حالي كه در ايران بخـش اعظـم چنـين سـرمايه     ودجهاز اين ب
رو در برابـر ناكارآمـدي سـاختاري احتمـالي و      و از ايـن  اسـت  توسط دولت فـراهم شـده  

  شود. پذيرمي اي بخش دولتي آسيب هاي بودجه محدوديت
پژوهش، آن را به متصدي اصلي بخش تحقيـق و   ي حضور پررنگ دولت در حوزه

هاي مادي الزم  كند. دولت با در دست داشتن بخش اعظم سرمايه وسعه در ايران تبديل ميت
براي پژوهش ضمن در دسـت گـرفتن مسـئوليت اصـلي در ايـن حـوزه، تمـام مشـكالت         

ها و كندي فعاليت  و كاستي است ساختاري و بوروكراتيك خود را به اين حوزه وارد كرده
هاي پژوهشـي   زننده به روند رشد فعاليت عوامل آسيبتواند به يكي از  در بخش دولتي مي

 در كشور تبديل شود.
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  گيري نتيجه
توان به ايـن   هاي نسبي بخش پژوهش در كشور مي بر اساس بررسي نمودهاي عيني كاستي

انگيزگـي و   گذاري در امر پژوهش در ايـران از داليـل بـي    نتيجه رسيد كه ضعف در سرمايه
پژوهشي به توليد ناخالص  ي . هم چنين نسبت پايين بودجههاي داخلي خواهد شد كاستي

صنعتي از عوامل اثرگـذار  ي  يافته داخلي يا بودجه كل كشور در قياس با كشورهاي توسعه
گـران   بـه تعـداد پـژوهش    هـاي مربـوط   مهم بر مهاجرت نخبگان است. از طرفي شـاخص 

ي در قيـاس بـا   وجـود شـكافي جـد    ي دهنـده  كار به جمعيت كـل كشـور نشـان    به مشغول
 گيري از ظرفيت تخصـص داخلـي   يافته بوده و دال بر بيكاري و عدم بهره كشورهاي توسعه

معناي عـدم   ست. تركيب دولتي اعتبارات پژوهشي و كم بودن سهم بخش خصوصي نيز بها
  فعاليت و حضور جدي بخش خصوصي در امر پژوهش است.

ضيه اين پژوهش قصد دارد به اين توان اعالم كرد فر با توجه به يافته هاي حاضر مي
.ش 1380ويژه در دهـه   پرسش پاسخ دهد كه اقتصاد آموزش و ساختار پژوهش در ايران به

آموزشي ـ پژوهشي در كشورهاي توسعه يافته  ي هايي كه در قياس با حوزه به سبب كاستي
صصـان  ترين عوامل تشديد مهاجرت نخبگان و تشويق متخ مهاجر پذير دارد به يكي از مهم

هـاي شـغلي و تحقيقـاتي     كرده هاي داخلي به خروج از كشور و يافتن موقعيـت  و تحصيل
  مناسب در خارج تبديل مي شود.

كارهايي است كه مانع از تشـديد مهـاجرت بـه     ها و راه اين پژوهش متضمن توصيه
ها  هخارج هستند و از اين رو بايد عنوان كرد توجه به بعد اقتصاد در آموزش و افزايش هزين

تواند در كاهش ميـزان مهـاجرت    هاي مربوطه مي و اعتبارات پژوهشي و توسعه زيرساخت
هـاي پژوهشـي بـه     متخصصان داخلي نقش بسيار مهمي داشته باشد. توجه به نسبت بودجه

ناپذير دارد  مربوط نيز اهميتي وصف هايتوليد ناخالص داخلي و بهتر كردن وضعيت اعتبار
نسـبت   هاي شغلي و افزايش نرخ مشـاركت متخصصـان بـه    فرصت ي تواند به توسعه و مي
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 ي تر ايشـان در حـوزه   معناي حضور پررنگ جمعيت كل كشور منجر شود كه اين امر نيز به
هـاي بيشـتر    گذاري سازي براي سرمايه كار خواهد بود. حمايت از بخش خصوصي و زمينه

تـر شـدن افـق كـاهش      روشن تواند به هاي خارجي نيز مي ويژه جذب سرمايه غير دولتي به
  مهاجرت در ايران ختم شود.
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  منابع
، تهـران،  شناسي نظم، تشريح و تحليل نظري نظـم اجتمـاعي   جامعه)، 1375چلبي، مسعود (

 نشر ني. 

 سمت. ، تهران،مهاجرت)، 1380اهللا ( حبيب زنجاني،

  ، تهران، نداي آريانا.ايران شناسي مسائل اجتماعيجامعه)، 1386اهللا ( ستوده، هدايت
  ، شيراز، انتشارات نويد.نظريات مهاجرت)، 1386زاده، عبدالعلي ( لهاسايي

، تهـران،  فرار مغزها: بررسي مهاجرت نخبگان از زواياي گونـاگون )، 1381وقوفي، حسن (
  بيستون.

ي بـرق  ها بررسي عوامل اقتصادي مؤثر به تمايل دانشجويان رشته«)، 1381ابراهيمي،يزدان (
  .1، شماره 8، دوره پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، »و كامپيوتر به مهاجرت

، »نگاهي به پديده مهـاجرت متخصصـان و نخبگـان علمـي    «)، 1383اخوان كاظمي، بهرام (
  .208و  207شماره اطالعات سياسي ـ اقتصادي، 

الگوهاي مختلـف آن  گيري  مباني نظري فرار مغزها برحسب شكل«)، 1383ارشاد، فرهنگ (
  ايران.  شناسي ، تهران، انجمن جامعه5، شماره مسائل اجتماعي ايران، »در شرايط كنوني

جالي وطن: بررسـي عوامـل مـوثر بـر     «)، 1384زاده ( جواهري، فاطمه و سيد حسن سراج
دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني      مجلـه ، »گرايش دانشجويان به مهاجرت به خـارج 

  .51 و 50نامه علوم اجتماعي، شماره  ، ويژهلمدانشگاه تربيت مع
شناختي پديده مهاجرت نخبگان در ايران از سال  مطالعه جامعه«)، 1388جانمردي، مهوش (

  .3، شماره 7، سال پيك نور، »(مورد مطالعه: سقز در استان كردستان) 1385تا  1332
  .41، شماره راهبرد، »هاي مهاجرت سيري در نظريه«)، 1385حسيني، حسين ( حاج

، سال مطالعات راهبردي، »داليل و پيامدهاي اقتصادي فرار مغزها«)، 1380خضري، محمد (
  .41، شماره 4
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اطالعـات  ، »از فرار مغزها تا پديده نـو و ناشـناخته مبادلـه مغزهـا    «)، 1382دهقان، مهدي (
  .12و  11، شماره سياسي ـ اقتصادي

، »بر متغيرهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسينقش تحوالت اقتصادي «)، 1381رشيدي، علي (
  .182و  181، شماره 17، سال اطالعات سياسي ـ اقتصادي

روي تحقيـق :   ترين چالش پـيش  مهم«)، 1390شكاري، غالمعباس و محمد ابراهيم زواري (
 .همايش ملي مديريت پژوهش و فناوري، »كمبود بودجه يا فرهنگ پژوهش كشور

اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصـادي (مطالعـه   «)، 1388ه پوران (آبادي، ابوالفضل و رقي شاه
  .52، شماره نامه بازرگاني پژوهش، »موردي ايران)

بررسي نگـرش اعضـاي هيـأت علمـي نسـبت بـه علـل        «)، 1385صالحي عمران، ابراهيم (
  .28، شماره نامه علوم اجتماعي، »مهاجرت نخبگان به خارج از كشور

عوامل مؤثر بر خروج نيروهاي متخصص   گرا در بررسي ش نظامنگر«)، 1379طايفي، علي (
انـدازهاي   سمينار بررسي مسائل و مشكالت و چشـم ، »از كشور (فرار يا شكار مغزها)

  .آموختگان آموزش عالي در ايران اشتغال دانش  آتي
مدلسـازي دينـاميكي پديـده مهـاجرت     «)، 1378زاده، حميد رضا و حسن اشـراقي (  فرتوك

، ريزي در آمـوزش عـالي   پژوهش و برنامه، »نقش نظام آموزش عالي در آن نخبگان و
  .50شماره 

نگاهي به پژوهش و فناوري در اليحـه بودجـه سـال    «)، 1388ياضي، بهزاد و همكاران ( قره
  .پژوهشكده تحقيقات راهبردي، »1389

، امـه برن، »كل كشـور  1389سيماي پژوهش در اليحه بودجه سال «)، 1388كاظم، رخساره (
  .356، شماره 8سال 

، 2، سـال  خبرنامـه آمـوزش عـالي   ، »تحقيق و توسعه در جهان«)، 1379مهدياني، عليرضا (
  .14شماره 
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الگوهـاي سـكونتي ايرانيـان در ايـاالت     «)، 1380منشي طوسي، محمد تقي و علي مدرس (
  .61، شماره تحقيقات جغرافيايي، »متحده آمريكا
 ،چشم انـداز ارتباطـات فرهنگـي   ، »رت نخبگان و علل آنمهاج«)، 1384ماهروزاده، طيبه (

  .17شماره 
نياز توسعه كشورها: پژوهش در صنعت نفت؛  پژوهش؛ پيش«)، 1387نوري كوهاني، پرويز (
  .53، شماره اكتشاف و توليد، »بايدها و نبايدها

 كننـدگان در توسـعه   الملل، مشـاركت  مهاجران بين«)، 1391حجتي ( مجيد و وثوقي، منصور
  .2 ، شماره4 سال ،ايران اجتماعي توسعه مطالعات، »زادگاهي، مورد مطالعه شهر الر

  بررسي رضايت شغلي و عوامل مهـاجرت اعضـاي هيـأت علمـي    «)، 1380آراسته، حميد (
، وزارت ريزي آموزش عـالي  مؤسسه پژوهش و برنامه، »التحصيل خارج از كشور فارغ

  علوم، تحقيقات و فناوري.
فنـاوري   و تحقيقـات  عـالي،  آمـوزش  ملي گزارش)، 1387زميني، يوسف ( يعال محمدنژاد
عـالي، وزارت علـوم،    آمـوزش  ريـزي  برنامـه  و پـژوهش  ، تهران، مؤسسه1387سال 

  تحقيقات و فناوري.
توسـعه   و تحقيـق  فعاليـت  داراي هـاي  از كارگاه آمارگيري نتايج«)، 1389مركز آمار ايران (

1389.«  
شناختي گردش نيروي كار ماهر در سطح بين المللي  رسي جامعهبر) «1382عباسي، رسول (

نامـه كارشناسـي ارشـد     پايـان ، »با تأكيد بر پيمايشـي در زمينـه فـرار مغزهـا از ايـران     
  شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي. ، گروه جامعهپژوهشگري علوم اجتماعي

مغزهـا؛   بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي نسـبت بـه مهـاجرت   ) «1380نيا، موسي ( طيبي
، نامـه كارشناسـي ارشـد رشـته جامعـه شناسـي       پايـان ، »مطالعه موردي دانشگاه شيراز

 دانشگاه شيراز.
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 30، رجـوع در  هاي تحقيق و توسعه هزينهتا.)،  پايگاه اينترنتي دفتر آمار كميسيون اروپا (بي
  ، قابل دسترسي در:1392خرداد 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/R_%26_D_expe
nditure 
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