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 فرار مغزها از جنوب به شمال علل و پیامد ها

 

 محمدعلی رافت

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

rafat_shiraz1358@yahoo.com 

 

 

 چکیده 

 ینسب مزيت نقش کاهش ،یتکنولوژيک عمیق شکاف پرکردن ،یاقتصاد توسعه و رشد در یمؤثر عامل یانسانی سرمايه

 منظور سهم همین به، شودیم محسوب توسعه، درحال یکشورها یاکتساب یمزيت نسب نقش افزايش و یطبیع

 بهره مورد یانسان سرمايه بايد کهی زمان اما.شود یم یانسان ینیرو آموزش صرف آنها ازمنابع یتوجه قابل

 یم توسعه درحال یکشورها متوجه یناپذير جبران زيان و خارج شده مغزها فرار شکل به قرارگیرد، یبردار

 یماندگار افزايش ضريب و متخصصان خروج از یجلوگیر در تواند یم فرارمغزها علل یبنابراين شناساي کند

  . باشد مؤثر آنها

 نرخ ازجمله یاقتصاد عوامل تابع مغزها فرارآن است که بیانگر شده انجام مطالعات نتايج و موجود یها تئوری

 بیانگر نیز حاضر تحقیق نتايج و باشدیم اروپا و ايران بین یشاخص رفاه شکاف و کارینیرو دستمزد ،یبیکار

 ینیرو دستمزد (ب)دارد،  اروپا به ايران از مغزها فرار بریمهم و مثبت تأثیر یبیکار نرخ (الف) :که استآن

 و جنوب بین یرفاه شاخص شکاف (ج) دارد، فرار مغزها پديده بر یداریمعن و معکوس ارتباط ايران در کار

 شکاف مخارج و سرانه ثابت سرمايه تشکیل شکاف سرانه، درآمد شکاف جمله از آن یهاجانشین و شمال

 و دارد جنوب به شمال از آموختگان دانش فرار بر یداریمعن و مستقیم تأثیر جنوب و شمال بین سرانه یمل

 یبوروکراس قرمز خط يا فساد و یمدن یهاآزادی ،یسیاس حقوق، جنگ جمله از یاجتماع یسیاس عوامل (د)

 .است مغزها مؤثر فرار پديده بر داریومعنمثبت نیز بصورت

 :  فرار مغزها ، توسعه اقتصادی ، پیامدهای فرار مغزها ، مهاجرتواژگان کلیدی
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 مقدمه

و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرمايه انسانی است. ايران از جمله کشورهايی است که ترين عوامل رشد يکی از مهم

ل شده است. به عقیده کارشناسان علت فرار مغزها گذشته از عوامل اقتصادی، يدر آن فرار مغزها به يک پديده جدی تبد

 .فقدان امنیت اجتماعی، گسترش فساد و تبعیض است

شود، به کشورهايی که شرايط ری به محض اين که ببینند شرايط امکان اثرگذاری در جامعه کم میدر تمام دنیا نخبگان فک

ايم. اين امر برای کشور میزبان بسیار کنند و اين امری است که در تاريخ همواره ديدهکنند، فرار میبهتری را فراهم می

کند. اما برای کشور مادر، کشوری که اين نخبگان از آن های رشد فراهم میسودمند است و برای خود اين افراد هم زمینه

های حاکم است که باعث فرار مغزها ها و سیستماند، مسائل بسیاری در پی دارد که مقصر اصلی آن معموال دولتگريخته

 .شودمی

ری يافته و حتی کشوپديده مهاجرت مغزها در سال های اخیر يکی از مهم ترين مسايل بحث برانگیز کشورهای کمتر توسعه 

گرفته شده است که مترادف آن در فارسی  Brain Drain عنوان فرار مغزها از واژه انگلیسی ت.پیشرفته مانند کانادا بوده اس

 عبارت مهاجرت نیروی انسانی نخبه است.

دارد حجم وسیعی از ( مساله مهاجرت مغزها يا نخبگان را نبايد صرفا در دانشگاهیان خالصه کرد؛ اين طیف، امکان 1)

 را شامل شود. ... متفکران، نويسندگان، هنرمندان، صنعتگران، مخترعان و پزشکان و

( مهاجرت مغزها، پديده ای است که از قرن بیستم و به دنبال شکوفايی علم و تکنولوژی در غرب ايجاد شد و حالتی است 2)

ک کشور به کشور ديگر عمدتا از کشورهای در حال توسعه به که در آن افراد متخصص در علوم و فنون، نوابغ و نخبگان ي

سمت کشورهای توسعه يافته مهاجرت می کنند. در اين نوع مهاجرت عوامل کشش، بیشتر از عوامل فشار در امر مهاجرت 

های دخالت دارند؛ پاره ای از پژوهش گران معتقدند که علت ريشه ای تمام مهاجرت ها، شکست جوامع در برآوردن نیاز

شان است. طیف اين نیازها برای نخبگان هر کشور متفاوت است و ابعاد گوناگون امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، شهروندان

 سیاسی، علمی و فرهنگی را دربرمی گیرد.

همچون يک پديده اجتماعی مورد توجه و  1691مهاجرت نخبگان هر چند مساله ای تاريخی بوده، اما عمدتا از اوايل دهه (3)

چاره انديشی قرار گرفته است. دامنه اين پديده هر چند مربوط به کشورهای خاصی نبوده و گستره ای جهانی داشته، اما اغلب 

در ارتباط با کشورهای توسعه نیافته و يا در حال توسعه از آن سخن به میان آمده است و به دلیل همین ارتباط، همنشینی و 

خن از فرصت ها و تهديدهای فرار مغزها مفهوم يافته است. به عبارتی اين پديده به خودی همزمانی با مفهوم توسعه بوده که س

 ،نه از دست دادن فرصتی را در خود نهفته داشته و نه ايجاد تهديد می کند، اما از آن هنگام که با توسعه همنشینی  ،خود

 (193-111: 1053 نراقی،( همزمانی يافته، امکان فرصت و تهديد آن معنی دار شده است.

جانبه است و نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده موتور های توسعه همه( امروز نیروی انسانی يکی از پیش زمینه4)

-های اصلی کشور تلقی میمحرکه جامعه قلمداد می شود؛ بنابراين از دست دادن اين نیروها به مفهوم از دست دادن سرمايه

 .شود
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مختص کاالهای اقتصادی نیست و مغزها را به عنوان يک کاالی استراتژيک و قابل معامله دربرمی  در قرن بیست و يکم تجارت

 گیرد.

( در جهان کنونی مهاجرت مغزها برای کشورهای در حال توسعه به بحران تبديل شده است؛ چرا که خروج سرمايه های 5)

عه اقتصادی اين کشورها دربردارد. به همین خاطر، با انسانی از دست رفتن فرصت های بسیاری را برای طی کردن روند توس

توجه به اهمیت مساله، اين مقاله برآن است که ضمن بررسی پديده مهاجرت مغزها، علل و آثار آن، به چگونگی تبديل اين 

 .پديده به بحران در جوامع در حال توسعه بپردازد

 : اهداف

 بررسی و ارتقا سطح آگاهی در زمینه فرار مغزها 

 شناخت عوامل موثر بر فرار مغزها 

  امعرفی برخی راهکارهای موجود برای جلوگیری از فرار مغزه 

 تعريف فرار مغزها

کردگان، دانشگاهیان و دانشمندان يک کشور يا جامعه به کشورهای ديگر، اصطالحًا فرار به پديده مهاجرت گسترده تحصیل

های سیاسی و نظامی، و خطرات جانی رخ های شغلی، درگیریموقعیت شود، که معموالً به خاطر کمبودمغزها گفته می

دهد.معضل فرار مغزها يک معضل بسیار نگران کننده است و دارای اثرات زيانبار و تاسف آور، و متاسفانه در کشور های می

 .جهان سوم خصوصا ايران آمار مهاجرت نخبگان روز به روز در حال افزايش است

دی است که بر محمل يک رابطه نامتعادل بین کشور های صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه يافته فرار مغزها فرآين

جهان سوم شکل می گیرد و طی آن نیروی انسانی پرورده و نخبه از کشورهای کمتر توسعه يافته به کشورهای صنعتی 

ود خالص کشورهای صنعتی و زيان خالص کشورهای ثروتمند توسعه يافته تر منتقل می شود.و نتیجه نهايی اين فرايند به س

 .جهان سوم است

 ادبیات پژوهش

 مطالعات داخلی  

بررسی گرايش دانشجويان ” تحقیقی پیرامون  0831آقای شعبانلو دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در سال 

را انجام داده است . هدف از اين تحقیق بررسی نگرش اعضا هیئت علمی نسبت به مهاجرت مغز ها بوده  ايراناز “ به مهاجرت

 است .

به عوامل موثر به ترجیح کار کردن در خارج “ فرار مغزها انتقال معکوس تکنولوژِی”مجید محمدی در ترجمه کتاب خود به نام 

نظیر عوامل حرفه ای ، اقتصادی ، شرايط زندگی، برخوردهای اجتماعی و .... از کشور و علت مهاجرت اشاره میکند.و به عواملی 

 اشاره دارد . و به آيتم هايی نظیر فرار مغزها از حیث کشور مبدا و مقصد و... اشاره شده است .
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بررسی  ”، در مقاله خود با نام 0831،آقای محمد رضا طوسی، کارشناسی ارشد ، موسسه پژوهش در برنامه ريزی و توسعه

 نتیجه گیری را عنوان می کندکه :  اين   “نقش پارامترهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بر روند مهاجرت مغزها

 هیچ تک عاملی در مهاجرت موثر نیست بلکه مجموعه عوامل موثرند . -0

 ود دارد .در آخر نتیجه می گیرد که که میل به حرکت و جابجايی به طور سیستماتیک در افراد ماهر وج -2

 * مطالعات خارجی 

 نظريه راونشتاين:

را بیان داشت ” قوانین مهاجرت ” مقاله ای تحت عنوان  0331اين نظريه به عنوان نخستین نظريه مهاجرتی است . او در سال 

 به صورت زير است : آن را تکمیل نمود . قوانینی که راونشتاين بحث کرده است 0331و در سال 

 جرت : با هم نسبت عکس دارند .الف( فاصله و مها

 ب( مرحله بودن مهاجرت

 ج( تاب ها و بازتاب های مهاجرت ) موازنه مهاجرت از روستا به شهر بیشتر از شهر به روستا است (

 د( ارتباطات: نسبت مستقیم دارد

 هـ ( برتری انگیزه اقتصادی در مهاجرت : مهمترين عامل

 نظريه الری ساستاد:

درباره برتری اقتصادی در مهاجرت را به گونه ای ديگر مطرح میکند و به مساله مهاجرت از ديد سرمايه نظريه راونشتاين 

به نظر وی مهاجر وقتی اقدام به مهاجرت  می پردازد. اين بحث به تدريج تکمیل و به نظريه سرمايه انسانی مرسوم شد.  داری

 می کند که برای وی ارزش افزوده داشته باشد.

 اورت . سی . لینظريه 

 عامل زير معرفی می کند :  4در مقاله ) نظريه ای درباره مهاجرت ( ، مهاجرت را تحت 0111در سال 

 عوامل موجود در مبدا ) برانگیزنده يا بازدارنده ( -0

 عوامل موجود در مقصد ) برانگیزنده يا بازدارنده ( -2

 موانع موجود در مهاجرت -8

 عوامل شخصی -4

 ه تئوری عوامل دافعه و جاذبه معروف است.نظريه وی ب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 
 

 مهاجرت در کشورهای مختلف
 

هزار  181تا  151ايران از نظر فرار مغزها در صدر کشورهای جهان قرار دارد. طبق آمار صندوق بین المللی پول، ساالنه بین 

کشور در حال توسعه و  61مغزها در بین  کنند و ايران از نظر فرارنفر از ايرانیان تحصیل کرده برای خروج از ايران اقدام می

هزار ايرانی با تحصیالت عالی از کشور  181تا  151توسعه نیافته جهان مقام اول را از آن خود کرده است. خروج ساالنه 

مه ها و نهادهای دولتی مثل هفته نامیلیارد دالر سرمايه سالیانه از کشور است. طبق آمار منتشره از سازمان 51معادل خروج

،  انددانش آموزی که در سه سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده 125از  61،  سازمان مديريت و برنامه ريزی

گردند. گزارش کنند. بسیاری از آنان هرگز به ايران جهت زندگی دائم باز نمیهای آمريکا تحصیل میهم اکنون در دانشگاه

درصد به کشورهای 25های انسانی ايران به آمريکا و درصد سرمايه15زوده است که بیش از صندوق بین المللی پول در ادامه اف

 .کنندعضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا مهاجرت می

فرصتهای بهتر تحصیالتی از عوامل اصلی مهاجرت دانشجويان ايرانی به خارج از کشور است. مسئله فرار مغزها و مهاجرت 

در  .نخبگان به ديگر کشورها تا کنون به طور اساسی و زيربنايی مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار نگرفته استمتخصصین و 

وجود دارند که باعث دلسرد شدن و مهاجرت  ....، اجتماعی و اين میان عوامل و مسائل زيادی چه از نظر سیاسی، اقتصادی

تبعیض  رفتارهای،و يا است ريشه در عدم برخورد منصفانه و عادالنهتوان بحساب آورد و برخی داليل هم ممکن نخبگان می

  .باشد آمیز و عوامل ديگری داشته
 

 

بی توجهی به رشد و توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطالعات و »از سوی ديگر، برخی عوامل ساختاری چون 

دهد که ارتباط نیرومندی بین هشهای مختلف نشان میپژو .اندرا باعث افزايش پديده فرارمغزها عنوان کرده« ارتباطات

در واقع شکاف بین سطح زندگی و درآمد سرانه  .مهاجرت افراد تحصیلکرده و سطح توسعه و درآمد سرانه کشور وجود دارد

د ماهر کشورهای ثروتمند و کمتر برخوردار يکی از عوامل مهاجرت افراد تحصیلکرده به کشورهای پیشرفته است. درواقع افرا

ومتخصص به دلیل وجود تقاضا در کشورهای ديگر از قدرت انتخاب باالتری برخوردار بوده و در صورت پائین بودن سطح 

 .توانند اقدام به مهاجرت کننددستمزد در کشور مبدا سهل تر و کم هزينه تر می

 آلمان

نزديک به باالترين میزان تجربه شده فرار مغزها  آلمانمیزان فرار مغزها از کشور  سازمان همکاری اقتصادی و توسعهطبق آمار 

 بوده است ۰۵۹۱، پس از دهه کشورهای صنعتیدربین 

 عراق

میلیون عراقی از اين  ۴با به روی کار آمدن صدام حسین، موجی از مهاجرت نخبگان از عراق آغاز شد و در نتیجه در حدود 

است. برای مثال شده های اخیرکشور مهاجرت کردند. کمبود امکانات ابتدايی و نبود امنیت باعث تداوم اين روند در سال

 .انددر اين کشور کشته شده ۶۱۱۲از سال  استاد دانشگاه ۹۵گزارش شده که بیش از 

 روسیه

ها و هنرمندانی پس از و نويسنده روسیه تزاریهای چپگرای دوره يکی، خروج انقالبی روسیهرگ در در گذشته دو موج بز

وجود داشته  فروپاشی اتحاد جماهیر شورویيعنی پس از  ۰۵۵۱و ديگری، فرار بزرگ مغزها در آغاز دهه  ۰۵۰۱ انقالب اکتبر

 .است
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://www.sid.ir


 

9 
 

به عنوان  والديمیر پوتینهای مستقل پس از انتخاب مجدد ترين دوره فرار مغزها ناشی از سرکوبی مخالفان لیبرال و رسانه تازه

هزار نفر اين  ۰۹۲بیش از  ۶۱۰۲ه اداره آمار دولتی روسیه، در سال است. طبق محاسب ۶۱۰۶در مارس  روسیه جمهوررئیس

سازمان از روسیه مهاجرت کرده بودند. يک گزارش اخیر ۶۱۰۰کشور را ترک کردند. اين رقم پنج برابر کسانی است که در سال 

اند که در مقايسه با سال هزار شهروند روسی درخواست پناهندگی کرده ۴۱حدود  ۶۱۰۲دهد که در سال نشان می ملل متحد

 .درصدی است ۱۱حاکی از يک افزايش  ۶۱۰۶

 
 
 

 عوامل درونی و بیرونی مهاجرت

توان به توسعه فناوری، مهیا بودن ابزار تحقیق و پژوهش در کشورها، عدم تعادل نیروی انسانی و...  عوامل خارجی: که می

 .اشاره کرد

مسائل  -0عوامل داخلی: اين عامل به عنوان پديده اصلی فرار مغزها است که خود شامل چند دسته همچون موارد زير است:  

 فقدان توسعه اقتصادی -4فساد اداری و سوءمديريت  - 8سی فقدان توسعه سیا - 2و مشکالت فرهنگی و آموزشی 

های مختلف صنعت و فراهم بودن وسائل تحقیق و مطالعه در برخی کشورها باعث شده است که پیشرفت تکنیک در رشته

به طور  يد. کتاب وآ اين کشورها سرازير شوند و نوعی عدم تعادل از جهت نیروی متفکر انسانی پديدافراد متخصص به طرف

اين راه نیز طالبین علم و تحقیق بیشتر به طرف آنها شود؛ و ازکلی وسائل کار دانشمندان در جوامع پیشرفته بهتر تأمین می

 .گرددتر میتر و وسیعاين کشورها روز به روز غنیو تحقیقی درترتیب نیروی علمیشوند؛ بدينجلب می

شود؛ چنانچه تربیت متخصصین میه خصوص آمريکا صرف تحققات علمی و در کشورهای پیشرفته و بهای عظیمی بودجه

و صنعتی شده است. اکثر های علمی درآمد ملی آمريکا صرف پژوهش %61/4، 0191های بعمل آمده در سال طبق بررسی

 .های علوم اجتماعی در سه کشور آمريکا، انگلیس و فرانسه منتشر میشوددر زمینهمجالت علمی

اين معناست که آن دسته از پژوهشگران جهان سوم توسط چند کشور غربی، بهنین تسلطی بر منابع انتشارات علمی و لذا چ

که مايل به انتشار وسیع عقايد خود باشند، بايد نتايج تحقیقات خود را در اختیار مجالتی قرار دهند که در اختیار جوامع غربی 

باشد.پژوهش های مختلف نشان در غرب، يکی از علل مهاجرت مغزها میظیم علمی است. ضمناً وجود چنین منابع انتشاراتی ع

می دهد ارتباط نیرومندی بین مهاجرت افراد تحصیل کرده و سطح توسعه و درآمد سرانه کشور وجود دارد، در واقع شکاف 
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افراد تحصیلکرده به کشورهای  بین سطح زندگی و درآمد سرانه کشورهای ثروتمند و کمتر برخوردار يکی از عوامل مهاجرت

 .پیشرفته است

بین کشور مبدأ و مقصد ساير عوامل اقتصادی مانند نرخ بیکاری در کشور مبدأ و  سرانه و تفاوت های درآمد عالوه بر درآمد

تفاوت آن با نرخ بیکاری کشور مقصد نیز در مهاجرت متخصصان موثر است و انتظار می رود با باالرفتن نرخ بیکاری 

 .حصیلکرده ها در کشور مبدأ میزان مهاجرت افراد ماهر نیز افزايش يابدت

يی دارند که اهمیت آن کمتر از عوامل اقتصادی نیست. در واقع اعوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی نیز در مهاجرت نقش عمده

 .العمل نشان می دهندمتخصصان نسبت به عوامل سیاسی و اجتماعی حساس تر و آسیب پذيرتر بوده و به شدت عکس 

وجود تنوع عقايد سیاسی، تکثرگرايی و چندصدايی و پذيرش مشارکت افراد تحصیلکرده در اداره امور کشور موجب می شود 

ها، يکی ديگر از عوامل فرار مغز فضای سیاسی هر کشوری از سالمت بیشتری برخوردار شده و مانع مهاجرت متخصصان شود.

های مطلوب برای ارايه ها و نوع برخورد با آنهاست.از آن جمله فراهم نشدن فرصتتحصیل کرده نبودن شناخت قدر و منزلت

 .های مطالعاتی آنهاستطرح و يا پروژه

 

 علل مهاجرت مغزها
 

کارشناسان امور اجتماعی، علل گوناگونی را برای مهاجرت نیروی انسانی به ويژه از کشورهای در حال توسعه به کشورهای 

 :یان می کنند که عمده ترين اين عوامل را می توان چنین طبقه بندی کردصنعتی ب
 

 

 عوامل اقتصادی -۰
 

تقريبا تمامی افرادی که به بررسی و تحقیق در مورد پديده مهاجرت مغزها پرداخته اند، عامل اقتصادی را به عنوان مهم ترين 

 .و موثرترين عامل در اين روند در نظر گرفته اند
 

صله میان کشورهای غنی و فقیر، رابطه مبادله منفی میان اين جوامع، گسترش فقر و نرخ باالی تورم در کشورهای افزايش فا

در حال توسعه، سطح پايین زندگی و درآمد سرانه، جاذبه های مادی کشورهای توسعه يافته و فاصله موجود میان امکانات 

موزون توسعه اقتصادی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه، نابرابری زندگی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته، حرکت نا

درآمد و هزينه، عدم وجود فرصت های شغلی و امنیت شغلی، عدم انطباق تخصص و توان فارغ التحصیالن با نیازهای کشور و 

ل و کسب با انگیزه اشتغاروند کند رشد اقتصادی در جوامع در حال توسعه از جمله عللی است که در مهاجرت نیروی انسانی 

 (.2115)آدامز و پیج، درآمد اثر مستقیم دارد.
 

 عوامل سیاسی -۶
 

عدم ثبات سیاسی، بحران های پی در پی، تغییر سريع قوانین و مقررات، تهديد جنگ های داخلی و خارجی، عدم وجود امنیت 

 وامل سیاسی مهاجرت مغزها هستند.رين عفکری و برخوردهای نامناسب با اصحاب انديشه و فقدان دموکراسی از مهمت
 

 عوامل اجتماعی -۲
 

بی عدالتی، عدم امنیت اجتماعی، کمبود رفاه اجتماعی، نابرابری های بسیار در امکانات اجتماعی از جمله رفاهی، بهداشتی و 
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مغزها محسوب می اعی مهاجرت نسبت به آينده هم از جمله علل اجتم م احترام به قانون و عدم اطمینانتفريحی، عد

 (.1382)میری آشتیانی،شود.
 

 عوامل فرهنگی و علمی -۴
 

از جمله مهم ترين علل و عوامل علمی و فرهنگی موثر در مهاجرت مغزها، عدم توجه به شان و منزلت علم و عالم، الگوپذيری 

نظام آموزشی ناکارآمد و روحیه از خارج، ناهمگونی فرهنگی و سیاسی برخی از متخصصان با ارزش های حاکم بر جوامعشان، 

مدرک گرايی، کمبود تجهیزات و امکانات تحقیقاتی، فقدان نظام بهره گیری از توان علمی متخصصان، عدم مصرف بهینه 

بودجه های تحقیقاتی در عین ناکافی بودن آن، فقدان امکانات کافی برای ادامه تحصیل در دوره های تکمیلی و عدم برنامه 

 و ممتاز به خصوص در سطوح عالی. ای جذب و پرورش استعدادهای درخشانريزی مناسب بر
 

 عوامل ايدئولوژيک -۹
 

گرچه در دوران و حالت عادی اين عامل نمی تواند از اهمیت زيادی برخوردار باشد، اما در دوران بحران همچون عوامل سیاسی 

و آرای برخی از انديشمندان و نخبگان شوروی سابق با تبديل به عامل مهمی می شود؛ به عنوان مثال، عدم انطباق عقايد 

 .ايدئولوژی و نظام کمونیستی موجب مهاجرت اين گروه از افراد به غرب شد
 

شايان ذکر است که نقش اين عوامل همیشه يکسان نیست، بلکه در موارد متعدد و مقاطع زمانی خاص هر يک از آنها اهمیت 

 مهاجرت ها می شود.يع اين گونه پیدا کرده و موجب تسر
 

 پیامدهای اقتصادی مهاجرت مغزها برای کشورهای در حال توسعه
 

مهم ترين و واضح ترين آثار مهاجرت مغزها بر کشورهای در حال توسعه پیامدهای اقتصادی اين پديده است که پیامدهای 

 :تقسیم بندی کلی اين آثار عبارتند از مذکور روند توسعه اقتصادی جوامع در حال توسعه را با مانع مواجه می کند. در يک
 

 

 از بین رفتن ثروت ملی (۰
 

مهاجرت مغزها يک نوع فرار سرمايه ملی محسوب می شود و همان گونه که دنیای پیشرفته تا به حال در غارت منابع 

است. برآورد هزينه کشورهای جهان سوم عمل کرده، با جذب افراد متخصص باعث انتقال سرمايه انسانی از اين کشورها شده 

تعلیم و تربیت يک فرد از زمان تحصیالت ابتدايی تا پايان دوره دبیرستان و سپس دانشگاه نشان دهنده سرمايه گذاری دولت 

 .در زمینه منابع انسانی است

 

روی ماهر و اتالف هزينه ها، مهم ترين اثر مهاجرت مغزها بر کشور مبدا است؛ يعنی هزينه هايی که صرف تعلیم و تربیت نی

تحصیلکرده شده است. کشورهای در حال توسعه، هر سال با صرف هزينه های هنگفت برای بخش آموزش و پرورش که در 

واقع سهم مهمی از بودجه ناچیزشان است، به آموزش و تربیت انسانهای ماهر می پردازند، اما با مهاجرت اين افراد به 

خود را از دست می دهند و اين سرمايه به سوی کشور میزبان سرازير می شود.  کشورهای پیشرفته، منابع عظیمی از سرمايه

هر چه سطح تحصیالت باالتر برود، مقدار هزينه صرف شده در بخش آموزش هم بیشتر می شود؛ بنابراين با عزيمت دائمی 

 شود.ر مبداء يا فرستنده وارد میدانش آموختگان به خارج، صدمات مالی فراوانی به کشو
  

 

 انتقال معکوس تکنولوژی (۶
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مهاجرت مغزها در حقیقت انتقال معکوس تکنولوژی از کشورهای توسعه نیافته يا در حال توسعه به کشورهای پیشرفته است. 

با مهاجرت نخبگان به کشورهای توسعه يافته، با توجه به نقش مهمی که اين متخصصان می توانند در پیشرفت اقتصادی و 

کشورهای در حال توسعه داشته باشند، آثار زيانباری بر پیشرفت جوامع در حال توسعه داشته است. طبق برآورد اجتماعی 

انکتاد، مشارکت تکنولوژيکی افراد متخصصی که از کشورهای توسعه نیافته به سه کشور آمريکا، کانادا و انگلیس رفته اند، فقط 

 .الر برای کشورهای صنعتی ارزش داشته استمیلیارد د 51بیش از  1672تا  1691طی سالهای 
 

در واقع کشورهای در حال توسعه هستند که به کشورهای صنعتی پیشرفته، سرمايه و تکنولوژی ارزشمند صادر می کنند تا 

رشد و توسعه اقتصادی آنان ممکن شود و زمینه برداشت هر چه بیشتر و بهره وری هر چه عمیق تر از امکانات و اقتصاد 

 به نفع آن کشورها فراهم کنند. را خويش
 

 کاهش رشد اقتصادی (۲
 

سرمايه انسانی يکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است؛ بنابراين خروج يکباره سرمايه انسانی نه تنها يک زيان کوتاه 

می شود. اگر چه اندازه مدت است، بلکه باعث کاهش تشکیل سرمايه انسانی و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی در بلند مدت 

گیری میزان تاثیر مهاجرت مغزها و خروج متخصصان يک کشور در نرخ رشد اقتصادی و سطح فقر دشوار است، ولی شکی 

نیست که پديده فوق عامل بسیار مهمی در تشديد شرايط توسعه نیافتگی کشور است. بسیاری از مغزها، با خروجشان از کشور 

ی رشد اقتصادی کشور ضروری يه مالی خود از کشور می شوند، در حالی که اين سرمايه ها براموجب خروج خانواده و سرما

 است.
 

 تداوم چرخه توسعه نیافتگی (۴
 

بیرون رفتن افراد متخصص و کارآمد از يک کشور، مسايل ديگری را هم در پی دارد؛ وقتی متخصصان به کنار می روند، 

 هم به روال خود ادامه می دهد. توسعه نیافتگی باز ناکارآمدها میدان دار می شوند و چرخه

 پديده مهاجرت مغزها؛ بحران کشورهای در حال توسعه
 

مهاجرت در جهان کنونی تبديل به پديده ای فراگیر شده است. مهاجرت نخبگان، تنها دامن کشورهای در حال توسعه را 

مهاجرت متخصصان وجود دارد که نمونه آن مهاجرت نخبگان از نگرفته، بلکه در کشورهای توسعه يافته نیز مساله ای به نام 

 .کانادا به کشور امريکاست
 

به طور کلی مهاجرت امری مذموم و ناپسند نیست، اما پديده فرار مغزها که به خروج وسیع متخصصان و انديشمندان يک 

شود و اين مساله زمانی به عنوان يک معضل کشور اشاره دارد، برای کشور مبداء بار ارزشی اش منفی است و مذموم تلقی می 

 ن افرادی در رنج و کمبود باشد.اجتماعی مطرح می شود که کشور مهاجر فرست از فقدان چنی
 

در عصر جهانی شدن، اقتصاد صنعتی موج دومی به اقتصاد موج سومی يا اقتصاد دانش محور تغییر ماهیت داده است. در اين 

يک کاالی اقتصادی در فرآيند تولید، توزيع و مصرف، جايگاه ممتازی به دست آورده است؛ در نوع اقتصاد، اطالعات همچون 

همین زمینه متخصصان و انديشه گران، به مثابه نیروی مولد اين کاالی گرانبها، بیش از پیش صاحب قدرت و منزلت گشته اند 

 وان سرمايه انسانی ياد می شود.و از آنها به عن
 

نی متخصص باعث کندی در پیشرفت اقتصادی يک کشور می شود. يک کشور به هر اندازه هم که دارای کمبود نیروی انسا

منابع طبیعی فراوان و سرمايه کافی باشد، اگر فاقد نیروی انسانی الزم و در حد احتیاج باشد نمی تواند به برنامه های اساسی 
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ان مهاجرت مغزها را فاجعه ای بر ضد جريان توسعه تلقی کرد؛ به که برای روند توسعه الزم است، روی آورد. از اين رو می تو

 ی، خود انسان است نه منابع آن.قول تئودور شولتز کلید توسعه اقتصاد
 

در اين رابطه مساله قابل تامل اينجاست که چرا مهاجرت مغزها در کشورهای توسعه يافته از اهمیت خاصی برخوردار نبوده 

 توسعه به يک بحران تبديل شده است؟ ولی برای کشورهای در حال
 

مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی،  .واقعیت اين است که کشورهای در حال توسعه، توان حفظ نخبگان خود را ندارند

اجتماعی و فرهنگی در اين کشورها موجب گريز نخبگان از موطنشان می شود. اين در حالی است که آمار و ارقام قابل 

اينده مهاجرت نیروی انسانی از اين جوامع از طريق فرآيند مبادله مغزها جبران نمی شود. مبادله مغزها به جريان مالحظه و فز

دو طرفه مهاجرت بین کشور گیرنده و فرستنده اشاره دارد. در مواردی که جريان نهايی در يک جهت شدت دارد از اصطالح 

قع هنگامی که جريان خروجی نیروهای متخصص و تحصیلکرده ثابت باشد و فرار مغزها يا جذب مغزها استفاده می شود. در وا

ن با جريان ورودی مشابهی از ديگر کشورها جايگزين نشود، در نتیجه پديده فرار مغزها رخ می دهد و کشور مبداء به عنوا

 .بازنده در نظر گرفته می شود
 

اح، تکنسین و کارگر ماهر کشورهای در حال توسعه به بالغ بر سیصد هزار نفر مهندس، جر 1672تا  1691طی سال های 

اقامت کشورهای امريکا، کانادا و انگلیس درآمدند. بر پايه گزارش صندوق بین المللی پول روند مهاجرت نیروی انسانی از 

 بار ديگر تشديد شده است. 1661 جوامع در حال توسعه به کشورهای توسعه يافته صنعتی از اوايل دهه
 

 5/1اياالت متحده امريکا مشخص شد که از جمع هفت میلیون نفر مهاجر به اياالت متحده حدود  1661اری سال در سرشم

 يی و حوزه اقیانوس آرام بودند.میلیون نفر، دارای تحصیالت عالی هستند که از کشورهای آسیا

تحقیق و پژوهش علمی که از براساس بررسی های مرکز پژوهش های علم و تکنولوژی در دهه گذشته، متخصصان حوزه 

کشورهای در حال توسعه مهاجرت کرده اند و در حال حاضر در کشورهای صنعتی مشغول به کارند، رقمی معادل يک سوم 

متخصصان و پژوهشگران علمی و صنعتی کشورهای در حال توسعه هستند. به همین دلیل بهره وری بخش تحقیق و توسعه 

 ابر کشورهای در حال توسعه است.برابر و در تعداد اختراعات ثبت شده ده بر 5/4اپن در زمینه نشر، در امريکا، اتحاديه اروپا و ژ

آن چه مسلم است گسترش سیل مهاجرت نخبگان و متخصصان از کشورهای در حال توسعه سبب خواهد شد که اين کشورها 

طور مستقیم بر روند تولید، صادرات و توان رقابت بنگاه توان بهره گیری از علم و فناوری روز را از دست بدهند و همین امر به 

 دی کشورهای مذکور اثرگذار شود.های اقتصا
 

از سويی ديگر در فرآيند مهاجرت نخبگان و متخصصان نه تنها نخبگان که ثروت ملی يک کشور به حساب می آيند، از دست 

پذير به جوامع نخبه تبديل می شوند. نبوغ و نخبگی بر اثر  می روند، بلکه پس از گذشت قرنها از نظر ژنتیکی، کشورهای نخبه

دو عامل مهم يعنی وراثت که همان ويژگی های ژنتیکی افراد است و محیط که شرايط و بستر الزم برای رشد علمی و عقلی 

شمند از است حاصل می شود؛ براين اساس می توان نتیجه گرفت که هر نخبه ای که از کشور خارج می شود يک ژنوم هو

کشور خارج شده و با زندگی در کشور ديگر و ازدواج و تولید نسل در آن جا به تکثیر ژن های هوشمند آن کشور کمک می 

کند، پس به تدريج درصد ژن های هوشمند جوامع نخبه پذير افزايش يافته و در طوالنی مدت اختالف فاحش ژنتیکی میان 

ونه ای که جوامع نخبه پذير به جوامع نخبه بدل می شوند و بر اين اساس در زمینه کشور مبدا و مقصد ايجاد خواهد شد؛ به گ

تولید علم و فناوری، همچنان پیشتاز خواهند بود. با اين استدالل کشورهای در حال توسعه با از دست دادن نسل آينده ژنهای 

ن می دهد، زيان ديده و فرصتهای بسیاری را مهاجرت مغزها نشا رازمدت بیش از آنچه آمار و ارقامهوشمند )نخبگان( در د

 صنايع جديد از دست خواهند داد.برای تولید علم، فناوری و 
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 .مجموعه اين بررسی ها، ما را به بحران آفرينی پديده مهاجرت مغزها در کشورهای در حال توسعه رهنمون می سازد
 

هدف از اين راهبرد درگیر کردن نخبگان در  .وجه قرار گیردجذب پیشگیرانه به عنوان يک راهبرد کارآمد ديگر بايد کانون ت

مقوله توسعه و خارج کردن آنها از وضعیتی است که آنها خود را قربانیان توسعه نیافتگی تلقی نکنند، بلکه توسعه نیافتگی را 

 مشکل خود فرض کرده و در شرايط سخت بمانند و کار کنند

 رهیافت های حل بحران
 

مساله مهاجرت نخبگان برای هر کشوری نیاز به مطالعه موردی دارد و مقوله ای است که نمی توان برای آن اگر چه تبیین 

نسخه ای جهانی پیچید، اما با توجه به اشتراک برخی علل و عوامل مهاجرت مغزها از کشورهای در حال توسعه می توان 

 .رهیافت هايی برای حل اين بحران ارائه کرد
 

در حال توسعه تدابیر بسیاری برای جلوگیری از مهاجرت مغزها اتخاذ کرده اند، اما چون بیشتر آنها متوجه  تاکنون کشورهای

 .علت اصلی نبوده اند، به نتايج مطلوب نرسیده اند
 

يکی از راه های جلوگیری از مهاجرت مغزها، موضوع برنامه ريزی بلند مدت و دقیق برای استفاده از نیروی انسانی است که 

متاسفانه تاکنون در کشورهای در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته تا زمانی که شرايط محیط کار در 

کشورهای در حال توسعه تغییر نیابد و برخی عوامل ضروری، از قبیل تامین دستمزد و برابری شرايط کار، فراهم کردن امکان 

حتی با افرادی که در )رک در کار و ايجاد فرصت برای امکان تماس و تبادل نظر پیشرفت، احترام به استعداد و خالقیت، تح

خارج از کشور تخصص های مشابه دارند( تامین نشود، مهاجرت مغزها ادامه خواهد يافت، زيرا افراد متخصص در سراسر جهان 

ین نکند، مهاجرت خواهند کرد. بنابراين خواسته های مشابهی دارند؛ زمانی که امکانات سنتی کشورشان خواسته هايشان را تام

کشورهای در حال توسعه برای اينکه بتوانند متخصصان را به خود جلب کنند، ضمن توجه به رفاه مادی آنها بايد محور اصلی 

هان را براساس تامین آزادی فرد، تامین نیازها و خواسته های حرفه ای افراد، قرار داده و توجه بیشتری به نیروی جوان خوا

 .تحول بکنند
 

در واقع کشورهای در حال توسعه بايد عوامل دافعه نیروی انسانی متخصص و نخبگان خود را شناسايی کرده و درصد رفع و 

 ش اين عوامل برآيند.کاه
 

کردن از سوی ديگر جذب پیشگیرانه به عنوان يک راهبرد کارآمد ديگر بايد کانون توجه قرار گیرد. هدف از اين راهبرد درگیر 

نخبگان در مقوله توسعه و خارج کردن آنها از وضعیتی است که آنها خود را قربانیان توسعه نیافتگی تلقی نکنند، بلکه توسعه 

 شرايط سخت بمانند و کار کنند. نیافتگی را مشکل خود فرض کرده و در
 

ق توسعه ارتباطات علمی بین المللی است؛ راهکار موثر ديگر در جلوگیری از مهاجرت مغزها، تقويت روند چرخش مغزها از طري

مفهوم چرخش مغزها که به سیکل حرکت به خارج از کشور برای آموزش و سپس کسب شغل در آنجا و در نهايت بازگشت به 

 کشور اصلی را افزايش می دهد.  خانه برای دستیابی به مزايای يک فرصت خوب اشاره می کند، انتقال دانش به

 

توجه به توسعه شبکه اطالع رسانی علمی و پیوندهای عمیقی که اکثر مهاجران با جامعه علمی کشورهای  به نظر می رسد با

توسعه يافته برقرار کرده اند، مرکز اقدامات کشورهای در حال توسعه بايد به سوی ايجاد شبکه های علمی فعال برای تعامل 

می و تخصصی مهاجران متخصص در قالب مراوده علمی، نشر، متخصصین داخلی با مهاجران متخصص و بهره گیری از توان عل

کنفرانس ها، فرصت های مطالعاتی، سیستم های مشاوره علمی، و فعالیت های دانشگاهی ديگر سوق پیدا کند. اين سیاست 
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که گردش  راهبردی )چرخش مغزها( در نهايت می تواند اشتیاق و زمینه های الزم را برای بازگشت تقويت کند؛ به اين معنی

 برای جذب نخبگان پی گیری شود. مغزها به عنوان مقدمه ای
 

در اين راهکار حتی اگر امکان بازگشت دائم بسیاری از مهاجران متخصص به دلیل تثبیت زندگیشان در خارج از اين کشورها 

ی فرهنگی و خانوادگی هنوز فراهم نیايد، برقراری پیوند و ارتباط با اين مهاجران متخصص که ممکن است به دلیل پیوندها

دغدغه کشور خود را داشته باشند، سبب خواهد شد تا فرصت های الزم برای مشارکت آنها در فرآيند توسعه کشورشان به 

نحوی مفید و ثمربخش فراهم آيد؛ بدين ترتیب کشورهای در حال توسعه می توانند از نیروی انسانی ماهر و متخصص خود که 

 کل گرفته اند، بهره بگیرند.ن شبا سرمايه ديگرا

 تأثیر فرار مغزها بر کشورهای مبدأ و مقصد

سرمايه های انسانی و منابع طبیعی هر دو در رشد اقتصادی جامعه ، اثرات تعیین کننده ای دارند . تحقیقات تجربی نشان داده 

رشد اقتصادی کمک می کند . امروزه نقش  اند که سرمايه گذاری در منابع انسانی بیش از سرمايه گذاری در منابع طبیعی ، به

بنیادين و اصلی منابع نیروی انسانی در توسعه کشورها امری بديهی و روشن است و به جرئت می توان گفت که ويژگی چشم 

 . گیر و بارز کشورهای پیشرفته ، وجود نیروی انسانی کارآ و متخصّص است

 . گذاشتفرستنده و کشورهای گیرنده خواهد تأثیرات روشنی را بر کشورهای بنا بر اين ، حرکت نیروهای ماهر و غنی انسانی ،

مهم ترين اثری که پديده فرار نخبگان بر کشورهای مبدأ می گذارد ، اتالف هزينه هايی است که صرف تعلیم و تربیت نیروهای 

 . ماهر و تحصیل کرده شده است

ساب می آيد و منافع مثبت مشخصی را برای جامعه دارد ، در از آن جايی که آموزش و پرورش ، يک کاالی عمومی به ح

بنا بر اين ، کشورهای مقصد ، از دانش و تخصص نخبگان  . نتیجه رفرار مغزها ، صدمات مالی قابل توجهی حادث می شود

 . مهاجر سراسر جهان به صورت رايگان ، بهره برداری می کنند

عث خروج خانواده خود و مقدار قابل توجهی از سرمايه مّلی کشور می شوند که اين همچنین بسیاری از نخبگان با فرار خود ، با

سرمايه ، برای ارتقای رشد اقتصادی يک کشور الزم است . اين در حالی است که بعضی از مهاجرت ها باعث سودرسانی به 

 . کشورهای مهاجرفرست می شوند

 مکانیسم های پیشگیری از فرار نخبگان

همیّتی که نخبگان و متخصصّان در توسعه و پیشرفت کشور دارند ، کشورهای در حال توسعه در صدد اتخاذ با توجّه به ا

 . تدابیری هستند تا از فرار نخبگان جلوگیری کنند يا الاقل آن را کاهش دهند

 الف ـ شناخت صحیح مسئله

  نخبگان و موانع بازگشت آنها ؛انجام دادن پژوهش های میدانی در داخل و خارج از کشور از علل مهاجرت 

 بررسی تجارت کشورهای موفّق در برخورد با پديده فرار مغزها ؛ 

  انعکاس نتايج تحقیقات و تجارب به مسئوالن و تصمیم گیران و عموم مردم در جهت اصالح نگرش به پديده فرار

 . مغزها
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 ب ـ جمع آوری اطالعات

 صّصان خارج از کشور و بررسی علل و دسته بندی آنها ؛جمع آوری مجموعه های آماری از محقّقان و متخ 

  فعال نمودن نمايندگی سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خارج از کشور ، برای ايجاد ارتباط با نخبگان خارج از کشور و

 بررسی شرايط مساعد بازگشت آنها ؛

  توسعه ارتباطاتمعرفی نخبگان مقیم خارج از کشور به مراکز علمی و پژوهشی داخل کشور جهت . 

 ج ـ تشکیالت تخصصی و صنفی

  تشکیل انجمن های علمی ـ تخصّصی در داخل کشور و عضويت نخبگان مقیم خارج از کشور در آنها و دعوت از آنها

 برای سخنرانی ؛

  توسعه ارتباط تشکیالت تخصّصی و صنفی نخبگان با انجمن های صنعتی و کاربردی ، به منظور حمايت سرمايه

 . ن از دانشمندانگذارا

 . ... د ـ ايجاد مراکز تحقیقات مجهّز با مديريت حرفه ای و مناسب برای جلب نخبگان از جمله شهرک های تحقیقاتی و

ه ـ ارتقای سطح دستمزدها و يکسان سازی درآمد صاحبان مدارج علمی باال از طريق نظام هماهنگ حقوق ، در بین 

 متخصّصان و دانشمندان

 گیزه بیشتر برای تشويق به ادامه کار و تحصیل در کشورو ـ ايجاد ان

 در ايران اقدامات پیشگیرانه

های از راه دور فراهم کرده است. اين نحوه برقراری انقالب ارتباطات در دو دهه گذشته امکانات جديد و بديعی را برای ارتباط

ن بیشتر از گذشته در حال و هوای کشور مادر خود قرار ارتباط برخی آثار عملی را هم به همراه دارد، ازجمله اينکه مهاجرا

تر است. منظور از اين عبارت، آن است که فضاهای تر اين حرف با عبارت فضاهای اجتماعی فراملی راحتگیرند. بیان فنیمی

تماعی، اجتماعی يا جمعی مثل گذشته محدود به مرزهای ملی و سرزمینی يک کشور نیست. در اينجا منظور از فضای اج

 .هوای تحوالت يک کشور بودن استودر حال»همان عبارت 

ها را کمتر از هر زمان ديگری ای، ايمیل و نظیر اينها فاصلههای ماهوارهمروزه گسترش وسايل ارتباطی نظیر اينترنت، شبکه

کشور مادر خود قرار کرده و به مهاجران امکان داده هرچه بیشتر و در کمترين زمان ممکن در جريان تحوالت مختلف 

گیرند.اما چه کنیم که مانع از خروج نخبگان از کشور گرديم. تأسیس مرکز کاريابی برای فارغ التحصیالن و نخبگان دانشگاهی 

از جمله اقدامات بايسته است تا دانشجو پیش از فراغت از تحصیل بتواند بنا بر عالقه و نیاز، شغل آينده خود را انتخاب کند و 

 .فراغت از تحصیل در مراکز مورد نیاز، به خدمت گمارده شودبه محض 

شود. نبود ارتباط بین دو نهاد ارتباط صنعت و دانشگاه از جمله عوامل مهم ديگری است که موجب جلوگیری از فرار مغزها می

در دانشگاه به مباحث های عملی از جمله عوامل مهم پديده فرار مغزهاست؛ يعنی های نظری با فعالیتو عدم تناسب آموزش

شود و در صنعت، که محل کار و عمل و میدان است، اين مباحث کارايی الزم را ندارد. ارتباط اين دو صرفا نظری پرداخته می

 .ها و اشتغال زايی در صنايع استمند ساختن دانشجو و جذب سرمايهمرکز مهم از جمله عوامل قطع وابستگی و عالقه
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به علم، دانش، خلّاقیت و تحصیل ضروری است. نخبگان و تحصیل کردگان جامعه بايد در صدر توجه احترام و توجه بیشتر 

های همگانی قرار گیرند. عالوه بر اين، بايد ستادهای ويژه ای تشکیل شود و مشکالت مادی و مسئوالن فرهنگی و رسانه

 .ضربتی حل نمايندمعنوی فارغ التحصیالن و نخبگان کشور را خارج از برنامه و به صورت 

هايی نیز برای محققان و تأمین همه نیازهای علمی، تحقیقاتی، مادی و معنوی آنان در اين مجموعه، به گونه تأسیس شهرک

ای که آنان بتوانند با خیالی آسوده به حل معضالت علمی و فرهنگی جامعه همت گمارند، مطلوب است. روشن است که برای 

توان چنین کاری کرد؛ بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات، علوم انسانی، علوم پايه میهر مجموعه علمی همسويی، 

های تحقیقاتی آنان و تخصص اعتبارات و امکانات ويژه ای برای ها و بودجهو از سوی ديگر تجديدنظر جدّی در وضع دانشگاه

 .آنان در راستای تحقیق و پژوهش بايد مورد توجه باشد

که جهت  ارشناسی ارشدکو  مقطع کارشناسیای از تمامی دانشجويان طی اطالعیه دانشگاه صنعتی شريف، ۰۲۹۹در سال 

اند، دعوت بعمل آورد که بدون آزمون ورودی و در دانشگاه برتر دنیا پذيرش همراه با بورس گرفته ۶۱ادامه تحصیل، از 

  .آغاز شد ۰۲۹۹–۹۵نامه استعداد درخشان ادامه تحصیل دهند. اين پذيرش از ترم پايیز سال تحصیلی چارچوب آئین

اظهار کرد اين کمیته در حال تدوين طرحی  ۰۲۹۵جلوگیری از خروج نخبگان، در تیرماه  محمدحسن دوگانی، رئیس کمیته

های الزم مادی و معنوی را برای جلوگیری توان انگیزهاست که در صورت تأيید می رای اسالمیمجلس شوبرای ارائه به 

 تدريجی از خروج نخبگان فراهم کرد

علیرغم تالشها و مطالعات مختلفی که در کشور راجع به مديريت و کنترل پديده فرار مغزها و مهاجرت نخبگان توسط وزارت 

جمهوری با اقداماتی همچون گسترش جدی کمیت و کیفیت تولید نیروی انسانی، گسترش  علوم، معاونتهای مختلف رياست

المللی، گسترش کمی و کیفی بدنه علمی کشور )اساتید و هیات های علمی بین کیفی و کمی تحقیقات و برقراری کنفرانس

فرهنگی و اقتصادی(،شناسايی نخبگان ايرانی ها(، توجه و گرامیداشت ايرانیان موفق )از لحاظ علمی، علمی دانشگاه و پژوهشگاه

  .و برقراری تعامل موثر با آنها، انجام گرفته است ولی هنوز در ابتدای راه است و کافی نیست. 

 

 نتیجه گیری

 

پديده مهاجرت نیروی تحصیلکرده و متخصص از کشوری به کشور ديگر در سرتاسر جهان جريان دارد و تنها مختص به 

به اين دلیل کشورهای در حال توسعه نیست، بنابراين آنچه مهم است نحوه برخورد با اين پديده است. مساله مهاجرت مغزها 

ت که اگر اين کشورها نخبگانی را از دست دهند، توانايی جذب نیروهای يافته چندان بحران آفرين نیسبرای کشورهای توسعه 

متخصص يا به اصطالح مبادله مغزها را دارند. در صورتی که کشورهای در حال توسعه، نه توان حفظ نخبگان را دارند، نه 

مات جبران ناپذيری را به امکان و توان جذب نخبگان و متخصصان ديگر کشورها را، به اين دلیل مساله مهاجرت نخبگان صد

کشورهای در حال توسعه وارد می کند. بنابراين کشورهای در حال توسعه برای خروج از بحران مهاجرت مغزها بايد با نگاه به 

درون تحولی ساختاری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور خود انجام دهند، چرا که در برابر دافعه آن سوی مرزها نمی توانند 

جام دهند و حق هر انسانی است که در جستجوی تکامل و بهبودی باشد؛ اين کشورها می توانند دافعه های خود را کاری ان

کاهش دهند. مغزها هنگامی مهاجرت می کنند که گزينه ای جز رفتن ندارند و کشورهای در حال توسعه بايد اين گزينه را 

ر گیری و اجرای يک مديريت صحیح با بهره گیری از يک کادر حذف کنند. جذب و نگهداری نیروی انسانی مستلزم به کا

کارشناس در امر شناخت و بهره وری بهینه از نیروی انسانی متخصص است. ريشه يابی علتها و عوامل دفع نیروی انسانی و 

ت روند چرخش مغزها از مقابله جدی با آن از اولین گام های مديريت و اداره منابع انسانی به شمار می آيد. از سوی ديگر تقوي

بین المللی راهبرد ديگری است که می تواند به عنوان مقدمه ای برای جذب مغزها پی گیری -طريق توسعه ارتباطات علمی

شود. کشورهای در حال توسعه از طريق راهکارهای مبتنی بر چرخش مغزها، هم چون برنامه های تقويت شبکه های علمی 
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خصص بر حسب رشته های مختلف علمی، تاسیس مرکز يا دپارتمان ترجمه و انتقال تجارب. متخصصین داخلی و مهاجران مت

نوآوری ها و اختراعات مهاجران متخصص، برگزاری سالیانه و ادواری گردهم آيی و نشست های متعدد از طريق فراخوان 

حضور در عرصه های علمی و متخصصان داخلی و مهاجران متخصص و در نهايت دعوت از متخصصین مقیم در خارج برای 

آموزشی می توانند از منابع انسانی متخصص يا دارايی بالقوه خود که در خارج از مرزهايشان مستقر است، در فرآيند توسعه به 

 نحوی مفید و موثر بهره گیرند

 

مغزها برای کشورهای به هر حال، با توجه به نقش کلیدی نیروی انسانی متخصص در توسعه اقتصادی پايدار، پديده مهاجرت 

 .در حال توسعه ضايعه بزرگی است که می بايست برای جلوگیری از پیشرفت آن بدون دفع وقت اقدام کنند

آن چه سبب تبديل مهاجرت متخصصان به بحران بزرگی برای کشورهای در حال توسعه می شود، برخورد انفعالی با اين مساله 

کارشناسان اقتصادی و سیاسی، مهم ترين سرمايه هر کشور است؛ چنان چه آلمان و است،چرا که منابع انسانی بنا به اذعان 

 .ژاپن را پس از جنگ های بزرگ، هیچ سرمايه فیزيکی جز نیروی انسانی همان کشورها، احیا نکرد
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