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هاي  تحليل مهاجرت نخبگان و تأثير سياست 

  هاي سيستم با استفاده از پوياييبازدارنده 
  1راد سيدحامد موسوي

  2حسين قدسيان

  
  چكيده 

عنوان يـك پديـده اجتمـاعي كـه محصـول عوامـل        موضوع خروج نخبگان و نيروهاي متخصص از كشور به
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه ايران مطرح اسـت، بـر فرآينـدهاي رشـد و توسـعه اقتصـادي،       

ميليـون   5 سـاالنه  به گواهي آمارها،با توجه به اينكه . اعي اثرات زيانباري بر جاي گذشته استسياسي و اجتم
هاي خروج نخبگـان   رود، دستيابي به انگيزه دالر از سرمايه كشور به ازاي خروج هر نخبه از كشور از دست مي

از كشور و شناسايي عوامل مؤثر بر خروج نخبگان از كشور و بررسي راهكارهـاي اجرايـي و عملـي و كنتـرل     
تحليل انواع سناريوهاي مطـرح و تـأثير    هدف اين مقاله،. خروج نخبگان از كشور بيش از پيش ضروري است

هـاي   هاي اين مسأله و روابط علي معلولي، بازخوردهـا و حلقـه   علت پيچيدگي به. آنها بر ميزان مهاجرت است
با اعمال سياست كاهش : نتايج نشان داد. هاي سيستم در اين تحقيق استفاده شده است علي از رويكرد پويايي

بـه  . بر نرخ خروج نخبگان تأثير چنداني گذاشت و تعـداد آنهـا را كـاهش داد    توان تنش در روابط خارجي نمي
ساالري در انتصـاب افـراد در مشـاغل علمـي،      شود، ضمن رعايت شايسته مسئولين بلندپايه دولتي پيشنهاد مي

  .مديريتي و حاكميت، نسبت به بهبود امنيت شغلي و وضعيت اشتغال نخبگان اقدام نمايند
    هاي سيستم روج نخبگان، پيشرفت علمي، مهاجرت، فرار مغزها و پوياييخ: واژگان كليدي

                                                                                                                                                             
ــي، دانشـــگاه       . 1 ــكده فنـــي و مهندسـ ــي صـــنايع، دانشـ ــتاديار، بخـــش مهندسـ ــهيد بـــاهنر كرمـــان   اسـ شـ
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دانشـــــجوي كارشناســـــي ارشـــــد، مهندســـــي صـــــنايع، دانشـــــگاه آزاد اســـــالمي واحـــــد كرمـــــان  . 2
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  مقدمه
جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگـي   248مصوب (مطابق سند راهبردي كشور در امور نخبگان 

شود كه در خلق و گسترش علـم،   ، نخبه به فردي برجسته و كارآمد اطالق مي)1391در مهرماه 
هاي اسالمي اثرگذاري بـارز   مديريت كشور در چارچوب ارزشفناوري، هنر، ادب، فرهنگ و 
هـاي ذاتـي از    هاي وي بر پايه هوش، خالقيت، انگيزه و توانمندي داشته باشد و همچنين فعاليت

هاي اكتسابي از سوي ديگر، موجب سرعت بخشـيدن   يك سو و خبرگي، تخصص و توانمندي
توان عنوان نخبه را به فردي اطـالق كـرد     به عبارت ديگر، مي. به پيشرفت و اعتالي كشور شود

كه اثرگذاري وي در توليد علم، هنر و فناوري قابل لمـس باشـد و همچنـين هـوش، خالقيـت،      
كارآفريني و نبوغ فكري او در راستاي توليد دانش و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشـد  

هـاي ارتبـاطي، فاصـله بـين      در دوران كنوني كه در اثر فنـاوري . و توسعه علمي و متوازن گردد
هـا يـا نخبگـان قابـل      جوامع جهت تبادالت اطالعاتي بسيار كم شده است، شايد پديده فرار مغز

هاي اقتصادي، فرهنگي كه در بين جوامع و كشورهاي مختلـف   با توجه به شكاف. درك نباشد
  ).83-93: 1389فوالدي، (تر خواهد شد  وجود دارد اين پديده قابل لمس

هـاي كشـورهاي    هاجرت نخبگان يا فرار مغزها در واقـع تبـديل بـه يكـي از چـالش     پديده م
شناسان، اين پديده بـه   از نگاه آسيب. يافته و يا در حال توسعه مانند ايران شده است كمتر توسعه

يافتـه و يـا در حـال توسـعه، توسـط كشـورهاي        نوعي استثمارشدگي كشـورهاي كمتـر توسـعه   
يافته و يا  تنها در كشورهاي كمتر توسعه در حال حاضر اين پديده نه. ودر يافته به شمار مي توسعه

شود كه نمونه آن، مهاجرت نخبگان  يافته نيز ديده مي در حال توسعه، بلكه در كشورهاي توسعه
براي مثال، كانـادا، آلمـان، انگلسـتان و    . از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي پيشرفته ديگر است

ويـژه   ر صدر كشورهايي بودند كه نيروهاي متخصص آنها به خارج، بهد 1962سوئيس در سال 
عوامــل اقتصــادي، سياســي، اجتمــاعي و ). 23-38: 1381طلــوع، (انــد  آمريكــا مهــاجرت كــرده

در بحـث مبادلـه مغزهـا    . فرهنگي كشورها از داليل اصلي مهاجرت نخبگان از كشورشان است
و فرستنده وجود دارد و هنگامي كـه نـرخ    يك جريان دو طرفه مهاجرت بين دو كشور گيرنده

يك جريان بيش از نرخ جريان ديگر باشد، از اصطالح فرار مغزها يـا خـروخ نخبگـان اسـتفاده     
  .شود مي

هـا بـراي توسـعه علـم و      در دو دهه گذشته با توجه به فضاي حـاكم، بسـياري از زيرسـاخت   
بـا ايـن   . ماندن در كشور نموده اسـت  دانش براي جوانان اهل علم مهيا شده و آنان را اميدوار به
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هـاي   حال درصد زيادي از نخبگان و برگزيدگان علمي كشـور تمايـل بـه مهـاجرت بـه كشـور      
در اين ميان عوامل و مسـائل زيـادي از نظـر سياسـي، اقتصـادي،      . يافته و پيشرفته را دارند توسعه

از . خبگان شـده اسـت  وجود دارند كه باعث دلسرد شدن و مهاجرت ن.... اجتماعي، آموزشي و
توان به باال بودن نرخ تـورم، پـايين بـودن سـطح رفـاه اجتمـاعي، بيكـاري،         جمله اين مسائل مي

هاي  نتايج مطالعات و گزارش. امنيت شغلي و نقش كمرنگ نخبگان در اداره كشور اشاره كرد
از  علمي و آماري برخي محققان، بر مهاجرت نسبت قابل توجهي از نخبگـان علمـي بـه خـارج    

آمارهاي رسـمي، خـروج نخبگـان علمـي از ايـران را قابـل مالحظـه نشـان         . كشور داللت دارد
ريـزي بنيـاد    عنوان نمونه، مطابق آمار ارائه شده توسط معاون امـور فرهنگـي و برنامـه    به. دهد مي

هاي  درصد دارندگان مدال 30، 1386تا  1382هاي  ، طي سال1392ملي نخبگان در مهرماه سال 
هـاي آزمـون سراسـري بـه خـارج از كشـور كـوچ         درصد برترين 25ادهاي علمي و حدود المپي
هـاي معتبـر ايـران انجـام      تحقيقات ديگري كه در سـطح دانشـگاه  ). 1: 1392حسيني، (اند  كرده

نفـر كـه از سـوي دانشـگاه بـراي كسـب         18طـور متوسـط از هـر     شده، نشان داده است كـه بـه  
مـازني،  (انـد   انـد، تنهـا سـه نفـر بـه ايـران بازگشـته        اعزام شدهيافته    تخصص به كشورهاي توسع

هزار نفر نخبه مهندس و دكتـرا از ايـران، پديـده فـرار      150سال اخير، با خروج  20طي ). 1394
  ).1: 1394 1شيخي بهاروند،(ميليارد دالر هزينه بر كشور تحميل كرده است  400مغزها 

ران، عوامـل بسـياز زيـادي در خـروج     بر اساس تحقيقـات صـورت گرفتـه توسـط پژوهشـگ     
تــوان بــه دو دســته عوامــل داخلــي و خــارجي  تــرين آنهــا را مــي نخبگــان تــأثير دارنــد كــه مهــم

هــاي مختلــف در كشــورهاي  كــه در زمينــه) اي جاذبــه(از عوامــل خــارجي . بنــدي كــرد تقســيم
لي و باال بودن سطح توان به باال بودن سطح رفاهي و ما پذير وجود دارد، مي يافته يا مهاجر توسعه

نيـز  ) اي دافعـه (عوامل داخلي . پذير اشاره كرد هاي كشورهاي مهاجر علمي و تحقيقاتي دانشگاه
گونـه   در اين رويكرد، انگيزه و علت اين. از ديگر عوامل مؤثر بر خروج نخبگان از كشور است

كننـده   تشـديد هـاي داخلـي    ويژگي. وجو كرد ها را بيشتر بايد در مسائل داخلي جست مهاجرت
خروج نخبگان حول محورهاي عوامل سياسي و اجتمـاعي، عوامـل علمـي و فرهنگـي، عوامـل      

هـا را   تـرين ويژگـي   مهم). 36-47: 1384جاوداني، (اقتصادي، آموزشي، شغلي و معيشتي است 
عدم ارتباط مناسـب  . 2پايين بودن شأن و جايگاه نخبگان در كشور، . 1:  توان چنين برشمرد مي

ساالري در مشاغل علمي، مديريتي و حاكميتي،  ضعف نظام شايسته. 3ها،  نعت و دانشگاهبين ص
                                                                                                                                                             
1. http://yaftenews.ir/2014-08-22-19-23-33/11924-fmaghz.html  
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كمبـود  . 5هاي برتر جهـان،   هاي ايران با دانشگاه ارتباط ضعبف آموزشي و پژوهشي دانشگاه. 4
عـدم حمايـت   . 6امكانات پژوهشي و تحقيقاتي براي نخبگان و متخصصـين در داخـل كشـور،    

پايين بودن سطح رفـاهي و مـالي نخبگـان در    . 7ريني و اشتغال نخبگان، مناسب دولت از كارآف
هـاي كشـورهاي    هاي ايران نسبت بـه دانشـگاه   پايين بودن سطح علمي دانشگاه. 8داخل كشور، 
وجــود فرهنــگ . 10تحــريم سياســي، علمــي و اقتصــادي ايــران توســط غــرب، . 9مهاجرپــذير، 

  .يت شغلي نخبگانعدم امن. 11هاي كشور و  مهاجرت در دانشگاه
توان به شـرح   ترين عواملي را كه در بازگشت مهاجران از كشور تأثير دارد مي همچنين مهم

ــمرد   ــر برش ــوك(زي ــراقي،  فرت ــانواده و   . 1): 139-167: 1387زاده و اش ــه خ ــق ب ــاس تعل احس
هاي فرهنگي و احسـاس مسـئوليت نسـبت بـه مـردم و كشـور        آموزش. 2هاي عاطفي،  وابستگي

  .نارضايتي از فرهنگ غرب .3خود و 
راهكارهاي گوناگوني توسط محققـان، كارشناسـان و مسـئوالن مربوطـه بـراي جلـوگيري        

. 1: تـرين آنهـا عبارتنـد از    اي از مهـم  خروج نخبگان از كشور پيشـنهاد شـده اسـت كـه گزيـده     
درگيـر  . 2اي اسـت،   خـورده  جلوگيري از خروج نخبگان و تحصيلكردگان كـه روش شكسـت  

نيـافتگي را مشـكل خـود دانسـته و در      طوري كه آنان توسـعه  بگان در مقوله توسعه، بهكردن نخ
اي فراهم آيد تا  شرايط مادي به گونه. 3شرايط حاد و سخت بمانند و حاضر به همكاري باشند، 

: 1384صادقي و اففي، (حل دركره جنوبي موفق بوده است  اند برگردند؛ اين راه افرادي كه رفته
ل زندگي نخبگان از نظر مكاني مهم نيست، بلكه بايد از تخصص، مهارت و سرمايه مح. 4، )25

توسـعه ارتبـاط بـين دانشـگاه و     . 5تواند در ايران بـه كـار گرفتـه شـود،      آنها استفاده كرد كه مي
سـاماندهي  . 7فراهم نمودن امكانات پژوهشي و تحقيقي براي نخبگان و متخصصين، . 6صنعت، 

سـاالري و اسـتفاده بيشـتر از     رعايت نظام شايسته. 8ي و اقتصادي نخبگان، شأن و منزلت اجتماع
فراهم نمودن زمينه ارتباط آموزشي . 9نخبگان در مشاغل مديريتي و نهادهاي علمي در كشور، 

گسترش روابط سياسي، علمـي  . 10هاي برتر جهان،  و پژوهشي نخبگان و متخصصين با دانشگاه
حمايــت دولــت از . 11وجــود در روابــط خــارجي بــا دنيــا و هــاي م و اقتصــادي و رفــع چــالش
  . كارآفريني و اشتغال نخبگان

هاي مختلف يك سيستم، الزم است افراد تالش كنند كـه رفتـار    علت تعامالت بين بخش به
توانـد از طريـق مطالعـه و شـناخت      اين درك فقط مي. سيستم را با نگرش سيستمي درك كنند

بـا توجـه بـه تعـدد و پيچيـدگي      . ا در قالب يك سيستم به دست آيـد همه اجزا و ارتباط بين آنه
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عوامل و راهكارهاي مؤثر بر خروج نخبگان از كشور و همچنين وجود روابط علـي و معلـولي،   
رسد بهترين راه بـراي حـل ايـن مشـكل،      هاي علي بين اين عوامل، به نظر مي بازخوردها و حلقه

در ادامـه بـه مـرور ادبيـات مسـأله مـورد تحقيـق و        . ستهاي سيستم ا استفاده از رويكرد پويايي
  . هاي ديناميكي و مدل سيستم ديناميك مسأله و تحليل آن پرداخته خواهد شد پيشينه سيستم

  مباني نظري
هاي زيادي شكل گرفته است كـه ميرتربـاني و خـاوري     براي بررسي علل مهاجرت افراد، نظريه

  . شود ها بيان مي در ادامه برخي از اين نظريه. اند كردهبسياري از آنها مرور ) 233-199: 1393(
نظريه مهاجرت اقتصاد نئوكالسيك بر اين اساس اسـت كـه ميـل بـه مهـاجرت ناشـي از آن       

در . است كه افراد تمايل دارند رفاه خود را، با توجه به محدوديت بودجـه، بـه حـداكثر رسـانند    
فراد براي رفع محروميت خـويش از امكانـات   گويد كه ا همين راستا، نظريه محروميت نسبي مي
نظريه نيروي انساني نيز بر اين اعتقاد است كـه دليـل   . كنند مادي و معنوي، اقدام به مهاجرت مي

گيـري بيشـتر از تـوان آنهـا اسـت؛ بـه عبـارتي نيـروي          مهاجرت نخبگان و متخصصان براي بهره
نظريه انتقال معكوس فناوري نيـز بـر   . شدرود كه بيشترين بازدهي را داشته با انساني به جايي مي

آالت و  يافتـه و صـنعتي در مقابـل فـروش ماشـين      اين فرضيه استوار است كه كشورهاي توسـعه 
تـرين سـرمايه را كـه     هاي پيشرفته به كشـورهاي جهـان سـوم بـا ارزش     محصوالت با تكنولوژي

  . گيرند يافته و ماهر آنان است به خدمت مي مغزهاي پرورش
هاي مشهور در بحث مهاجرت، نظريه جاذبه و دافعه است كه اساس اين  از نظريه يكي ديگر

كننـده در مبـدأ و عوامـل     بر مبناي اين نظريه، عوامل دفع. باشد تحقيق نيز بر مبناي اين نظريه مي
تـوان در ذيـل عوامـل     كه ميرا مواردي . باشند كننده در مقصد، داليل مهاجرت افراد مي جذب
افـزايش فاصـله طبقـاتي، محـدوديت آزادي، فرهنـگ كـاري       : كننـده قـرار داد عبارتنـد از    دفع

ناكارآمد، كمبود امكانـات تحقيقـاتي و پـايين بـودن اسـتانداردهاي پژوهشـي، عـدم تعـادل در         
، عـواملي وجـود   كننـده  در مقابل عوامل دفع. بازي قانوني و پارتي عدالتي، بي درآمد و هزينه، بي

: ايـن عوامـل عبارتنـد از   . شـود  دارد كه باعث جذب نخبگان و متخصصان در كشور مقصد مـي 
فرصت ادامه تحصيل، رفاه اجتماعي، تعادل هزينـه و درآمـد، سيسـتم آموزشـي كارآمـد، رفـاه       

  . هاي شغلي و امنيت شغلي هاي سياسي و اجتماعي، وجود فرصت اقتصادي، آزادي
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  پيشينه پژوهش
در پژوهشي توصيفي با عنوان بررسي نگرش اعضـاي هيـأت علمـي نسـبت بـه      ) 1385(حي صال

به ايـن نتيجـه رسـيد    ) دانشگاه مازندران: مورد مطالعه(علل مهاجرت نخبگان به خارج از كشور 
هـاي علمـي، نبـود تسـهيالت الزم بـراي       كه عواملي نظير عدم توجه اجتماعي به ارزش فعاليـت 

عنـوان عوامـل    ق و دسـتمزد و احسـاس وجـود تبعـيض و نـابرابري بـه      پژوهش، پايين بودن حقو
نتـايج ايـن تحقيـق    . در مهاجرت نخبگان علمي به خارج از كشور مؤثر هستند) رانشي(اي  دافعه

اي  امكانات مادي و رفاهي بهتر براي زندگي، ارتقاي رشد علمي و حرفه: دهد همچنين نشان مي
ه دستمزد بيشتر، آسايش رواني و اجتماعي بهتـر بـراي   هاي شغلي بهتر، دسترسي ب وجود فرصت

خود و خانواده، عالقه به زندگي در يك جامعه بدون احساس تبعيض و در نهايت ارتبـاط بهتـر   
عنـوان عوامـل كششـي     تخصص با نيازهاي جامعه خارجي به ترتيب در ديدگاه اعضاي هيأت به

  . قلمداد شدند
در پژوهشـي بـه روش   ) 154 -178: 1393(و پورقاضي نيا  بستني، عليوردي جانعليزاده چوب

بـه ايـن نتيجـه    » كـوچي نخبگـان علمـي    شناختي تمايل به بـرون  بررسي جامعه«پيمايشي با عنوان 
درصـد تمايـل بـه     54كننده در اين مطالعه، حدود  رسيدند كه بيش از نيمي از نخبگان مشاركت

. كننـدگان مايـل بـه مهـاجرت بودنـد      ركتاند و بيش از يك چهارم اين ش ماندن در ايران داشته
كوچي نخبگان علمي به شرايط و عملكرد عـامالن اجتمـاعي در داخـل و خـارج      تمايل به برون

از نظر جمعيت مورد بررسي، برايند پايين بودن جاذبه مبـدأ و بـاال بـودن    . شود كشور مربوط مي
در ميـان عوامـل كششـي،     .كوچي نخبگان اسـت  دافعه مبدأ و جاذبه مقصد سبب تمايل به برون

كند  اي است كه پاسخگويان را متمايل به مهاجرت مي ترين جاذبه هاي اشتغال، با اهميت فرصت
و دو عامل نامساعد بودن زمينه براي ادامه تحصيل و پژوهش و عدم قدرداني كـافي از نخبگـان   

  . شوند هايي هستند كه سبب تمايل به مهاجرت اين نخبگان مي ترين دافعه علمي مهم
هــاي  جوانــان، جهــاني شــدن و مهــاجرت«در پژوهشــي بــا عنــوان ) 41-75: 1385(ذكــايي 

اي از مصرف مكان و  عنوان تجربه به اين نتيجه رسيد كه مهاجرت به» المللي در ميان نخبگان بين
هـاي زنـدگي و رفتـاري رايـج در ميـان طيفـي از        حلي براي پر كردن فرصت عنوان راه فضا و به

در اين پـژوهش محقـق بـا الهـام از مفهـوم نـوگرايي بازانـديش متعلـق بـه          . ان استنخبگان جو
مدرن معاصر و با استفاده از رويكرد نظريه مبنايي به دنبال روشن ساختن  متفكران مدرن و پست

هاي اجتماعي و فرهنگـي   ها و زمينه تفسير، معنا و اهميت رفتار مهاجرتي نخبگان جوان و انگيزه
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هاي جهاني شدن  نتايج پژوهش كيفي انجام شده بيانگر تأثير آشكار فرايند. ر استمؤثر اين رفتا
همچنـين در  . هـاي ايـن گـروه از جوانـان اسـت      ها و ارزش هاي جهان وطني بر گرايش و ارزش

اي و  هاي حرفه هاي فردي زندگي و ارتقاي مهارت ها و سبك سطح فردي تمايل به حفظ سليقه
هـاي   اي محـرك مهمـي در انتخـاب رفتـار     هاي فكـري و حرفـه   تواناييتحصيلي و نياز به اثبات 
روش تحقيق اسـتفاده شـده در ايـن پـژوهش، روش نظريـه مبنـايي       . شود مهاجرتي محسوب مي

است كه از مصاحبه نيمه استاندارد و مسـأله محـور بـراي جمـع آوري اطالعـات اسـتفاده شـده        
  . است

ميزان تمايل بـه  «وهشي پيمايشي پستي با عنوان در پژ) 9-15: 1384(عالءالديني و همكاران 
به اين نتيجه رسيدند كه متوسط تمايل بـه مهـاجرت در   » مهاجرت و علل آن در پزشكان ايراني

اين تمايل در مردان و زنان اندكي . درصد است 3/53مقياس صفر تا صد در بين پزشكان ايراني
و در افـراد مجـرد بيشـتر از افـراد     ) اندرصد در زن  50درصد در مردان و   6/54(متفاوت است 

ساز اين تمايـل   ترين عوامل زمينه مهم). ها درصد در متأهل  51در مجردها و  8/61(متأهل است 
از نظر پزشـكان درآمـد كـم مشـاغل پزشـكي، درآمـد ناكـافي و هزينـه و تـورم زيـاد، وجـود            

ود امكانـات رفـاهي بـوده    هاي موجود در جامعه، نياز به پيشرفت شغلي و فقدان يـا كمبـ   تبعيض
آوري اطالعات در اين تحقيق پرسشنامه بوده و جامعه آماري آن پزشكان ثبت  ابزار جمع. است

  . بوده است 1379شده در بانك اطالعات سازمان نظام پزشكي در سال 
در پژوهشـي پيمايشـي توصـيفي و رويكـرد     ) 33-42: 1394(هـا، ريـاحي و عـارفي     صحبتي

بررسـي مهـاجرت علمـي پژوهشـگران و متخصصـان ايرانـي حـوزه علـوم         «سنجي با عنـوان   علم
بـه ايـن   » يافته و صنعتي در پايگاه اطالعاتي اسكوپوس هاي كشورهاي توسعه پزشكي به دانشگاه

نتيجه رسيدند كه آمار مهاجرت در ميان پژوهشگران و متخصصان مرد بيشتر از پژوهشگران زن 
ن افراد، كشورهاي اياالت متحده آمريكـا و كانـادا بـوده    بعالوه مقصد بيش از نيمي از اي. است

هـاي تشـويقي و مـالي بسـيار مناسـب ايـن        توان بـه سياسـت   ترين عوامل آن مي است كه از مهم
گـذار   هاي مسأله و روابط علي معلولي بين عوامل تأثير با توجه به پيچيدگي. كشورها اشاره كرد

هــا و تحليــل  علــي بــراي درك ايــن چــالش هــاي بــر مهــاجرت نخبگــان و بازخوردهــا و حلقــه
  . راهكارهاي الزمه نياز است كه از رويكرد سيستم ديناميك استفاده شود
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 روش پژوهش

هـاي پويـاي    سـازي و بهبـود سيسـتم    شناسي براي مطالعه، تحليل، شـبيه  پويايي سيستم يك روش
). Barlas, 2006: 79-87(اقتصادي و مديريتي، با اسـتفاده از ديـدگاه بـازخوردي اسـت      -اجتماعي

هـاي تجـاري و مســائل    گـذاري  هـاي گونـاگوني از جملـه سياسـت     هـا در زمينـه   پويـايي سيسـتم  
شناسي و پزشكي، انرژي  ، زيست)Barlas, 2002:1131-1175; Sterman, 2002:501-531(استراتژيك 

گيـري پويـا،    هـاي آموزشـي، اقتصـاد خـرد و كـالن، مطالعـات تصـميم        و محيط زيست، برنامـه 
ــه ــتراتژيك  برنام ــزي اس ــاعي،  )Sterman, 2002: 501-531(ري ــار سياســي و اجتم ــت، رفت ، سياس

-Spector, 2006: 33(يادگيري، ارزشيابي، برنامه درسي، مديريت منابع انساني، يادگيري سازماني 

  . و بسياري موارد ديگر به كار گرفته شده است) 42
در دانشـگاه  ) Sterman )2001: 86-90ت كـه  فرآيند مدلسازي پويا در اين تحقيق فرايندي اسـ 

شناسايي و تعريف دقيق مسـأله و انتخـاب   . 1: ارائه كرد كه مراحل آن عبارت است از آي تي ام
افـزار،   سازي مدل در نرم تدوين مدل و فرموله كردن و پياده. 3فرضيه ديناميكي، . 2مرز سيستم، 

هايي كه براي ساخت  معرفي گام. ها ياستاعتبارسنجي و آزمايش مدل و تدوين و ارزيابي س. 4
مدل الزم است، به اين معني نيست كه پس از انجام هر گام، ديگر نيازي به تجديدنظر در نتايج 

سازي يك فرآيند تكراري، رفـت و   به دست آمده وجود ندارد، بلكه بايد توجه داشت كه مدل
  ). Sterman, 2002: 501-531(افت برگشتي و داراي بازخور است تا نهايت به مدل مدنظر دست ي

 هاي پژوهش يافته

بندي عوامل مؤثر در خروج نخبگان از كشور كـه در بخـش مقدمـه ذكـر شـد،       با توجه به جمع
هـاي   شناسـي پويـايي   مدل سيستم ديناميكي براي مسأله خروج نخبگان از كشور بر اساس روش

  . اي استرمن به شرح زير ارائه شده است سيستم و فرايند پنج مرحله

  شناسايي و تعريف دقيق مسأله: 1مرحله 

هـاي سيسـتم خـروج     سازي و تحليل ديناميك طور كه ذكر شد، هدف از اين تحقيق، مدل مانه
مـرز سيسـتم كشـور ايـران و     . هاي جلـوگيري از خـروج نخبگـان اسـت     نخبگان از كشور و راه

  . محدوده انساني مدل نخبگان داخل كشور در تمام سطوح تحصيلي است



 45  ...هاي بازدارنده سياست تحليل مهاجرت نخبگان و تأثير

  
  نمودار زيرسيستم. 1شكل 

  هاي علي معلولي ناميكي، روابط و حلقهفرضيه دي: 2مرحله 

در مقدمه بيان شد كه عوامل مؤثر بر خروج نخبگان شامل دو دسـته عوامـل داخلـي و خـارجي     
شـود و   اي از عوامل وجود دارد كه باعث بازگشـت نخبگـان بـه كشـور مـي      بوده و نيز مجموعه

همچنين راهكارهايي توسط محققين و پژوهشگران براي جلوگيري از خروج نخبگان از كشور 
گـذار بـر خـروج نخبگـان از      در اينجـا عوامـل تـأثير   . ور مطرح شده بوديا بازگشت آنان به كش

يك دسته اثر افزايشي و دسته ديگـر اثـر كاهشـي بـر نـرخ      : كنيم كشور را به دو دسته تقسيم مي
هاي زير روابط علي و معلولي موجود بـين   در شكل. نخبگان از كشور دارند) مهاجرت(خروج 
   .هاي مدل نشان داده شده است متغير

   

نخبگان با تحصيالت
دانشگاهی

نخبگان با تحصيالت
نخبگان صنعتمتوسطه

کشور ایران

خروج نخبگان
از ایران

المپيادیها رتبه های برتر
جشنواره ها

رتبه های برتر کنکور

المپيادی ها

رتبه های برتر دانشگاهها
در رشته های مختلف
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  نمودار علي معلولي عوامل افراينده ميزان مهاجرت. 2شكل 

 R1حلقه . هاي علي معلولي عوامل افزاينده ميزان مهاجرت نشان داده شده است حلقه 2در شكل 
با افزايش تفاوت سـطح علمـي، عوامـل    . دهد اثر تفاوت سطح علمي داخل و خارج را نشان مي

يابـد و بـا    ه و در نتيجه نرخ مهـاجرت نخبگـان افـزايش مـي    افزاينده ميزان مهاجرت افزايش يافت
  . يابد افزايش نرخ مهاجرت نخبگان تفاوت سطح علمي داخل وخارج افزايش مي

بـا  . دهـد  تأثير اساتيد ايراني خارج از كشور بر نرخ مهاجرت نخبگـان را نشـان مـي    R2حلقه 
فتن دانشـجويان متقاضـي   افزايش تعداد اسـاتيد ايرانـي خـارج از كشـور، احتمـال پـذيرش گـر       

يابد و در نتيجه عوامل افزاينـده ميـزان مهـاجرت و نـرخ      تحصيل در خارج از كشور افزايش مي
  . يابد مهاجرت نخبگان افزايش مي

فرهنـگ مهـاجرت عوامـل    . هاي كشور اشاره دارد به فرهنگ مهاجرت در دانشگاه R3حلقه 
. يابـد  نـرخ مهـاجرت نخبگـان افـزايش مـي      افزاينده ميزان مهاجرت را افـزايش داده و در نتيجـه  

يابـد و   با افزايش نرخ مهاجرت نخبگـان تعـداد نخبگـان داخـل كشـور كـاهش مـي        R4درحلقه 
يابـد و بـه تبـع آن عوامـل افزاينـده       درنتيجه فرهنگ مهاجرت در دانشگاههي كشور افزايش مي
  . يابد ميزان مهاجرت و در نتييجه نرخ مهاجرت نخبگان افزايش مي

نرخ مهاجرت نخبگان
R4

تنش ها در روابط
خارجی

تحریم های سياسی
علمی و اقتصادی

روابط علمی اقتصادی و
سياسی با دنيا

+

-

عوامل افزاینده
ميزان مهاجرت

+

فرهنگ مهاجرت در
دانشگاههای کشور

+

+

تفاوت سطح علمی
داخل و خارج

پذیرش گرفتن

اساتيد ایرانی خارج
از کشور

R2
R3

R1

رعایت شایسته ساالری در
مشاغل مدیریت ،علمی و

حاکميتی

امنيت شغلی و وضعيت
اشتغال نخبگان

-
-

سطح علمی داخل 

سطح علمی خارج 

نخبگان داخل کشور 

-

-

ا  ارتباط آموزشی و پژوهشی ب
دانشگاههای برتر جهان 

+

-
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  نمودار علي معلولي عوامل كاهنده ميزان مهاجرت.  3شكل 

در حلقه . هاي علي معلولي عوامل كاهنده ميزان مهاجرت نشان داده شده است حلقه 3در شكل 
R3    هـاي شـغلي و عوامـل كاهنـده ميـزان مهـاجرت        با افزايش كارآفريني دانـش بنيـان، فرصـت

افزايش يافته و در نتيجه نرخ مهـاجرت نخبگـان كـاهش يافتـه و تعـداد نخبگـان داخـل كشـور         
هـاي شـغلي، ارتبـاط     اثر كارآفريني دانـش بنيـان را بـر ايجـاد فرصـت      R6حلقه . يابد افزايش مي

ها با نياز صنايع داخلي و اثر بخشي سيستم  هاي آموزشي دانشگاه ق رشتهدانشگاه و صنعت، انطبا
هاي شغلي واقعي، شأن و جايگـاه علمـي،    با افزايش فرصت R7در حلقه . دهد آموزشي نشان مي

اجتماعي و اقتصادي نخبگان و عوامل كاهنده ميـزان مهـاجرت افـزايش يافتـه و در نتيجـه نـرخ       
  . يابد مهاجرت نخبگان كاهش مي

نرخ مهاجرت نخبگان 

عوامل کاهنده
ميزان مهاجرت 

آموزشهای فرهنگی
و اعتقادی

تعلقات و وابستگيهای 
خانوادگی

نارضایتی از
فرهنگ غرب 

شان و جایگاه علمی
اجتماعی و اقتصادی

نخبگان

ارتباط صنعت و
دانشگاه

فرصتهای شغلی

کار آفرینی دانش
بنيان

-

+

R5
+
+

+

R6 رشته های آموزشی
دانشگاهها منطبق با نياز

صنایع داخل

اثر بخشی
سيستم آموزشی

+

+

+

R7

تم بروز شدن سيس
آموزشی و پژوهشی 

بروز شدن کارائی علم 
در کشور 

+

نخبگان داخل کشور  حمايت دولت

+

انی  فشار داخلی برای بروز رس
ور  سيستم آموزشی و پژوهشی کش

+

+فرصتهای شغلی واقعی 
+

+

-
ا  ارتباط آموزشی و پژئهشی ب

دانشگاههای برتر جهان 

+

حمايت های پژوهشی  +

+
+
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  گذار بر نرخ مهاجرت نخبگان نمودار علي معلولي كلي عوامل اثر.  4شكل 

  افزار سازي مدل در نرم تدوين مدل، فرموله كردن و پياده: 3مرحله 

منظور كاهش ميزان خـروج نخبگـان از كشـور بـر اسـاس       هايي به تحليل مدل و پيشنهاد سياست
متغيرهـاي  . سازي شـده اسـت   افزار پياده مانجام گرفته است و مدل در نر 4مدل ديناميكي شكل 

اصلي اين مدل نرخ نخبه شـدن، تعـداد نخبگـان، نـرخ مهـاجرت و تعـداد مهـاجران اسـت كـه          
  . نشان داده شده است 5افزار در شكل  سازي كامل آنها در نرم پياده

نرخ مهاجرت نخبگان

عوامل کاهنده
ميزان مهاجرت

آموزشهای فرهنگی
و اعتقادی

تعلقات و وابستگيهای
خانوادگی

نارضایتی از
فرهنگ غرب

شان و جایگاه علمی
اجتماعی و اقتصادی

نخبگان

ارتباط صنعت و
دانشگاه

فرصتهای شغلی

کار آفرینی دانش
بنيان

-

+

R5
+
+

+

+
R6

R4

تنش ها در روابط
خارجی

تحریم های سياسی
علمی و اقتصادی

روابط علمی اقتصادی و
سياسی با دنيا

+

-

رشته های آموزشی
دانشگاهها منطبق با نياز

صنایع داخل

اثر بخشی
سيستم آموزشی

+

+

+

عوامل افزاینده
ميزان مهاجرت

+

فرهنگ مهاجرت در
دانشگاههای کشور

+

+

تفاوت سطح علمی
داخل و خارج

پذیرش گرفتن

اساتيد ایرانی خارج
از کشور

R2
R3

R1

رعایت شایسته ساالری در
مشاغل مدیریت ،علمی و

حاکميتی

امنيت شغلی و وضعيت
اشتغال نخبگان

ارتباط آموزشی و
پژوهشی با دانشگاههای

برتر جهان

-
-

-

تفاوت سطح رفاه
داخل و خارج

+

R7

+

ارتباط آموزشی و پژوهشی>
<با دانشگاههای برتر جهان

بروز شدن سيستم
آموزشی و پژوهشی

بروز شدن کارائی علم
در کشور

حمايت های پژوهشی

+

+

+

+

سطح علمی داخل

سطح علمی خارج

حمايت های>
<پژوهشی

-

نخبگان داخل کشور

-

حمايت دولت

+

سطح رفاه داخل

+

-

سطح رفاه خارج
+

فشار داخلی برای بروز رسانی
سيستم آموزشی و پژوهشی کشور

+

+فرصتهای شغلی واقعی
+

+

-

R8
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  جريان نمودار. 5 شكل

  اعتبار سنجي و آزمايش مدل: 4مرحله 

براي اينكـه مـدل سـاخته    . هاي سيستم اعتبارسنجي مدل است اييهاي مهم در پوي يكي از بخش
هـاي مربـوط    ها مفيد باشد، بايد براي افرادي كه درگير موقعيت شده در تجزيه و تحليل سياست

هاي اعتبار را پشت سـر   به همين منظور، يك مدل پس از آنكه آزمون. هستند، قابل اعتماد باشد
محقر و علـي  (هاي مختلف مورد استفاده قرار بگيرد  ياستتواند براي بررسي اثر س گذاشت، مي

  ). 269-292: 1385مروتي، 
صـورت   آوري شـده بـه   هـاي جمـع   تـوان بـه كمـك داده    هاي سيستم را مي هاي پويايي مدل

ميداني و با استفاده از ادبيات موجود به شكلي تعديل كرد و اعتبار بخشيد كه در نهايت ابـزاري  
در ايـن  ). Evans, 2001: 143(هـاي مختلـف توسـعه داد     ها و شبيه سازيبراي تست كردن سناريو

در آزمـون حـد نهـايي    . تحقيق از آزمون حد نهايي براي اعتبار سنجي مدل استفاده شـده اسـت  
ساالري در مشـاغل علمـي،    مانند ميزان حمايت دولت، رعايت شايسته(مقدار متغيرهاي مدل را 

Migration culture

Incremantal factors

Decremental factors

The number of
teachers abroad

Different comfort level
inside and outside

Probability accepts

Job opportunity

Family allegiances

Cultral and believe
training

Dissatisfaction with
the West culture

Knowledge-based
Entrepreneurship

University industry
relationship

Effective education

Iranian universities
associated with the world's

top universities

Scientific political and
economic Boycotts

The tension in
foreign relations

R7

R6

R5

Respect for meritocracy in
management and

governance and scientific
jobs

++

+

+

-
-

Job security and
employment status of

the elite

-

+

+
+

Social and economic
Dignity for elite

+

Political economic and
scientific relations

-

+

+

R2
R1

<Iranian universities
associated with the world's

top universities>

R8

Supporting
research

+

Elites

Elite rate
Imigrants

Imigration rate

+

-

+

<Imigrants>

+

Update Educational
and research system

Scientific level
inside

Scientific level
outside

+

Comfort level
inside

Comfort level
outside

+

+-

+
government

support

Update science
performance

<Update science
performance>

Educational programs
according to the needs of

domestic industries

+

R3

R9<Supporting
research>

Internal force for updting
educational and research

system

<Supporting
research>

Population

<Time>

<Elites>

-

Normalized job
opportunity

+

+
+

+

different scientific level
inside and out side

R4
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نگـي و اعتقـادي، امنيـت شـغلي و فشـار داخلـي بـراي        هـاي فره  مديريتي و حاكميتي، آمـوزش 
هـاي بسـيار زيـاد و بسـيار كـم تغييـر داده و        در حالت) روزرساني سيستم آمورشي و پژوهشي به

نتـايج تحليـل    8تـا   6هـاي   در شـكل . شود ميزان حساسيت مدل در برابر اين تغييرات بررسي مي
و تعداد نخبگان در داخل كشور حساسيت تنش در روابط خارجي روي نرخ مهاجرت نخبگان 

  . نشان داده شده است

  
  نمودار ميزان تنش در روابط خارجي. 6شكل 

  
  تحليل حساسيت نرخ مهاجرت نخبگان. 7شكل 



 51  ...هاي بازدارنده سياست تحليل مهاجرت نخبگان و تأثير

  
  تحليل حساسيت تعداد مهاجران. 8شكل 

بعد از اطمينـان  . كند نتايج به دست آمده، حساسيت نتايج مدل را نسبت به شرايط اوليه تأييد مي
سازي نتايج مربوط به نرخ مهاجرت نخبگـان   نسبي از نتايج مدل، در ادامه از اين مدل براي شبيه

  . و ساير متغيرهاي مهم مرتبط با آن استفاده شده است

  ها تدوين و ارزيابي سياست: 5مرحله 

خروجي متغيرهاي نرخ نخبه شدن، تعداد نخبگان داخل كشور، نرخ مهاجرت نخبگان و تعـداد  
هاي كاهنـده ميـزان مهـاجرت نخبگـان ماننـد       مهاجران براي حالت اوليه و قبل از اعمال سياست

روزرساني سيستم آموزشي و پژوهشي، كـاهش تـنش در روابـط خـارجي،      فشار داخلي براي به
افزايش امنيت شغلي و وضعيت اشـتغال نخبگـان و افـزايش ميـزان رعايـت      هاي دولت،  حمايت
  .نشان داده شده است 12تا  9ساالري در مشاغل مديريت، علمي و حاكميتي در شكل شايسته

   

  
  نمودار نرخ نخبه شدن در حالت اوليه. 9شكل 
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  نمودار تعداد نخبگان در كشور در حالت اوليه. 10شكل 

  
  مهاجرت نخبگان در حالت اوليهنمودارنرخ . 11شكل

  
  نمودار تعداد مهاجران در حالت اوليه. 12شكل 

دهند كه در شرايط موجود نرخ نخبه شدن در كشور با شـيب كمـي در    هاي باال نشان مي نمودار
 7سال اول افزايش داشته، سپس تا سال  2تعداد نخبگان در داخل كشور در . حال افزايش است

رشـد كمـي داشـته و در ادامـه بـا شـيب بسـيار         12تا سال  7كاهش چشمگيري داشته و از سال 



 53  ...هاي بازدارنده سياست تحليل مهاجرت نخبگان و تأثير

هـزار نفـر نخبـه در     800حـدود   50كـه در پايـان سـال     طـوري  افزايش است؛ بهناچيزي در حال 
سـال اول بـه    4نـرخ مهـاجرت در   . كشور است كه از مقدار يك ميليون نخبه اوليه كمتـر اسـت  

 200نرخ مهاجرت كاهش يافته و تقريبًا به حـدود   7تا 4از سال . يابد برابر افزايش مي 10بيش از
طـور كلـي در پايـان     يابد و بـه  ر ادامه با شيب بسيار كمي افزايش ميد. رسد هزارنفر در سال مي

اما تعداد مهـاجران بـا شـيب قابـل تـوجهي در      . رسد هزار نفر در سال مي 284به حدود  50سال 
ميليـون نخبـه مهـاجر     15نزديـك بـه بـيش از     50كه در پايان سال  طوري  حال افزايش است، به

  . داريم
هاي مختلفي را دارد، براي كاهش  ه قابليت تجزيه و تحليل سياستاز آنجا كه مدل ارائه شد

ها را روي مدل اعمال كرد كه در ادامـه   اي از سياست ميزان نرخ مهاجرت نخبگان بايد مجموعه
  . شود به شرح آنها پرداخته مي

  كاهش تنش در روابط خارجي كـه اثـر خـود را از طريـق طريـق فرهنـگ       : 1سياست
  . گذارد رت نخبگان ميمهاجرت بر نرخ مهاج

  ساالري و امنيت شـغلي كـه اثـر خـود را از طريـق فرهنـگ        رعايت شايسته: 2سياست
  . گذارند مهاجرت بر نرخ مهاجرت نخبگان مي

  بهبود امنيت شغلي و وضعيت اشتغال نخبگان:  3سياست .  
  روزرساني سيتم آموزشي و پژوهشي كه اثر خـود را از   فشار داخلي براي به: 4سياست

هـاي   روز شدن كارايي علم، حمايـت  طريق بروز شدن سيستم آموزشي و پژوهشي، به
هاي شـغلي بـر نـرخ مهـاجرت      پژوهشي، ارتباط صنعت و دانشگاه و در نهايت فرصت

  . گذارد نخبگان مي
  هـاي   كارآفريني دانش بنيان كه از طريـق ايجـاد فرصـت   حمايت دولتي از : 5سياست

  . گذارد شغلي اثر خود را بر نرخ مهاجرت نخبگان مي
  هاي فرهنگي و اعتقادي و تعلقـات خـانوادگي از عوامـل كاهنـده      آموزش: 6سياست

ميزان مهاجرت نخبگان هستند كه بايد در طول دوران تحصيل تبليغات مناسب در اين 
  . خصوص صورت پذيرد

، افــزايش رعايــت 1بــه  8/0هــاي كــاهش تــنش در روابــط خــارجي از   بــا اعمــال سياســت
 9/0بـه   3/0و بهبود امنيـت شـغلي و وضـعيت اشـتغال نخبگـان از       9/0به  3/0ساالري از  شايسته
افـزايش   1شود، نرخ نخبه شدن بر اثـر اعمـال سياسـت     مشاهده مي) 13(طور كه در شكل  همان
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هـيچ گونـه تغييـر قابـل تـوجهي مشـاهده        3و  2اثـر اعمـال سياسـت     قابل تـوجهي دارد، امـا در  
  . شود نمي

  
  2، 1، 3هاي  نرخ نخبه شدن بر اثر اعمال سياست. 13 شكل

ــت  ــال سياس ــا اعم ــارجي از     ب ــط خ ــنش در رواب ــاهش ت ــاي ك ــه  8/0ه ــت  1ب ــزايش رعاي ، اف
 9/0بـه  3/0از  و بهبـود امنيـت شـغلي و وضـعيت اشـتغال نخبگـان      9/0بـه   3/0ساالري از  شايسته
سـال   2هـا در   شو، تعداد نخبگان بر اثر اعمال اين سياست مشاهده مي 14طور كه در شكل  همان

بـا افـزايش    12تـا   7شود و سـپس از سـال    اول افزايش دارد، سپس تا با روند كاهشي مواجه مي
ه حالـت  مانـد و در كـل نسـبت بـ     به همين وضع ثابت مي 50مواجه شده و در ادامه تا پايان سال 

  . اوليه كمي افزايش دارد



 55  ...هاي بازدارنده سياست تحليل مهاجرت نخبگان و تأثير

  
  3، 2، 1هاي  تعداد نخبگان بر اثر اعمال سياست. 14شكل 

ــت  ــال سياس ــا اعم ــارجي از     ب ــط خ ــنش در رواب ــاهش ت ــاي ك ــه  8/0ه ــت  1ب ــزايش رعاي ، اف
، 9/0بـه   3/0و بهبود امنيت شـغلي و وضـعيت اشـتغال نخبگـان از      9/0به  3/0ساالري از  شايسته
افـزايش   1شود، نرخ مهاجرت بـر اثـر اعمـال سياسـت      مشاهده مي) 13( طور كه در شكل همان

گونـه تغييــر قابـل تــوجهي مشــاهده    هــيچ 3و  2قابـل تــوجهي دارد، امـا در اثــر اعمـال سياســت    
  . شود نمي

  
  3، 2، 1هاي  نرخ مهاجرت بر اثر اعمال سياست. 15شكل 
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افــزايش رعايــت  ،1بــه  8/0هــاي كــاهش تــنش در روابــط خــارجي از   بــا اعمــال سياســت
، 9/0بـه   3/0و بهبود امنيت شـغلي و وضـعيت اشـتغال نخبگـان از      9/0به  3/0ساالري از  شايسته
افـزايش   1شود، نرخ مهاجرت بـر اثـر اعمـال سياسـت      مشاهده مي) 13(طور كه در شكل  همان

هـيچ گونـه تغييـر قابـل تـوجهي مشـاهده        3و  2قابل تـوجهي دارد، امـا در اثـر اعمـال سياسـت      
  . شود مين

  
 3، 2، 1هاي  تعداد مهاجران بر اثر اعمال سياست. 16شكل 

 8/0بـه  3/0از ) روزرساني سيسـتم آموزشـي و پژوهشـي    فشار داخلي براي به( 4با اعمال سياست
شود، تعداد نخبگان و نرخ نخبه شـدن افـزايش    طور كه مشاهده مي ، همان)20تا  17هاي  شكل(

شـود، بلكـه    تنها كاهشي در نرخ مهاجرت نخبگان و تعداد مهاجران مشـاهده نمـي   بايد، اما نه مي
دهـد كـه بـا اعمـال ايـن سياسـت،        اين نشان مي. شوند ايل توجهي نيز در آنها ديده ميافزايش ق

هـاي   گـذاري  كدام در كشـور بـاقي نمانـده و سـرمايه     صورت گرفته است، اما هيچ پرورش نخبه
پـذير   هـاي مهـاجر   هنگفتي كه براي پرورش نخبگان كشـور متحمـل شـده اسـت، بـراي كشـور      

  . نخبگان بوده است
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  روزرساني سيستم آموزشي و پژوهشي نرخ نخبه شدن در اثر اعمال سياست به. 17شكل 

  
  روزرساني سيستم آموزشي و پژوهشي تعداد نخبگان در اثر اعمال سياست فشار داخلي براي به. 18شكل 

  
  روزرساني سيستم آموزشي و پژوهشي نرخ مهاجرت در اثر اعمال سياست فشار داخلي براي به. 19شكل 
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  روزرساني سيستم آموزشي و پژوهشي تعداد مهاجران نخبه در اثر اعمال سياست فشار داخلي براي به .20شكل

و تبليغـات مناسـب در جهـت     8/0بـه   2/0هاي حمايت دولت از كارآفريني از  با اعمال سياست
طـور كـه مشـاهده     ، همـان )25تـا  22هـاي   شكل( 9/0به  6/0هاي فرهنگي و اعتقادي از  آموزش

تعداد نخبگان داخل كشور كمـي افـزايش داشـته    . نرخ نخبه شدن تغييري نداشته استشود،  مي
طـور كلـي ايـن افـزايش قايـل توجـه نبـوده         بيشتر بوده، ولي به 6است كه در اثر اعمال سياست 

تعداد مهاجران نيـز بـه همـان انـدازه     . نرخ مهاجرت نخبگان نيز تغيير چنداني نداشته است. است
  . ش داشته استافزايش نخبگان كاه

  
  هاي فرهنگي و اعتقادي هاي حمايت دولت از كارآفريني و افزايش سطح آموزش نرخ نخبه شدن در اثر اعمال سياست. 21شكل 
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هاي  هاي حمايت دولت از كار آفريني وافزايش سطح آموزش تعداد نخبگان داخل كشور در اثر اعمال سياست. 22شكل 

  فرهنگي و اعتقادي

  
هاي  هاي حمايت دولت از كارآفريني وافزايش سطح آموزش نرخ مهاجرت نخبگان در اثر اعمال سياست. 23شكل 

  فرهنگي و اعتقادي
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هاي  هاي حمايت دولت از كارآفريني وافزايش سطح آموزش تعداد مهاجران نخبه در اثر اعمال سياست. 24شكل 

  فرهنگي و اعتقادي

  
هاي  هاي حمايت دولت از كارآفريني وافزايش سطح آموزش اعمال سياستتعداد مهاجران نخبه در اثر . 25شكل 

 فرهنگي و اعتقادي
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  گيري بندي و نتيجه جمع
هاي ممكـن اجـرا شـد، بـه      هاي فوق كه با توجه به مرز سيستم و اهرم گذاري در اجراي سياست

خـروج   توان بر نرخ اين نتيجه رسيديم كه با اعمال سياست كاهش تنش در روابط خارجي نمي
هاي بهبـود رعايـت    با اجراي سياست. نخبگان تأثير چنداني گذاشت و تعداد آنها را كاهش داد

ساالري و امنيت شغلي و وضغيت اشتغال نخبگان تغييـري در نـرخ مهـاجرت نخبگـان و      شايسته
شود، اما نـرخ نخبـه شـدن و تعـداد نخبگـان داخـل كشـور در حـال          تعدا مهاجران مشاهده نمي

بنابراين اجراي اين دو سياست تا حدود بر جلوگيري از روند خـروج نخبگـان از   . افزايش است
  . توان آنها را تقويت كرد كشور مؤثر است و مي

روزرساني سيستم آموزشي و پژوهشي، بـه ايـن نتيجـه     با اجراي سياست فشار داخلي براي به
شـود، بلكـه    مشاهده نمـي تنها كاهشي در نرخ مهاجرت نخبگان و تعداد مهاجران  رسيديم كه نه

دهـد كـه بـا اعمـال ايـن سياسـت،        اين نشان مي. شوند افزايش قايل توجهي نيز در آنها ديده مي
هـاي   گـذاري  كدام در كشـور بـاقي نمانـده و سـرمايه     صورت گرفته است، اما هيچ پرورش نخبه

پـذير   هـاي مهـاجر   هنگفتي كه براي پرورش نخبگان كشـور متحمـل شـده اسـت، بـراي كشـور      
  . تنهايي براي كشور هيچ منفعتي به دنبال ندارد بنابراين اجراي اين سياست به. نخبگان بوده است

هاي فرهنگـي و   هاي حمايت دولت از كارآفريني و افزايش سطح آموزش با اجراي سياست
هاي اوليه كـاهش   نرخ نخبه شدن در سال. شود اعتقادي، تغييري در نرخ نخبه شدن مشاهده نمي

تعداد مهاجران كمي كاهش دارد كه ناشي از كاهش نرخ مهـاجرت در چنـد سـال    . كمي دارد
توان گفت كه اجراي اين دو سياست منجـر بـه پـرورش نخبـه در كشـور       بنابراين مي. اول است

كه تعداد مهاجران نيز كاهش ناچيزي داشته است، پس اين سياست نيز در  نشده و با توجه به اين
تنهـايي پيشـنهاد    ز كشور نـاموق اسـت و اجـراي ايـن سياسـت بـه      كاهش روند خروج نخبگان ا

  . شود نمي
هـاي فـوق، بـه مسـئولين بلندپايـه دولتـي        با توجه به نتايج به دست آمده از اجـراي سياسـت  

ساالري در انتصاب افراد در مشاغل علمي، مديريتي و  شود كه ضمن رعايت شايسته پيشنهاد مي
  . لي و وضعيت اشتغال نخبگان اقدام نمايندحاكميتي، نسبت به بهبود امنيت شغ
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