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Pathology of the policies of the Islamic Republic of Iran to control the migration of elites 
Elite migration has been one of the issues that has faced many challenges in the country 
since the formation of the Islamic Revolution. From the Islamic Revolution and then the 
imposed war, it was obvious that due to the change of the political system as well as the 
political, economic and social instabilities resulting from the war, a wave of migration and 
brain drain from Iran would occur. But the continuation of the process of elite migration 
after the end of the war (and the establishment of a political order in Iran) raises the 
question of what are the policies of the Islamic Republic of Iran to combat the migration of 
scientific elites? In response to this hypothesis, it has been suggested that the policy of the 
Islamic Republic of Iran to combat elite migration, including economic policies, policies to 
return elites to the country, facilities granted to finalists of the Olympiad, policies to play a 
pivotal role in the student mobility market Be international and policy-making in the field of 
research. The results of the present study show that the Islamic Republic of Iran has 
adopted various policies to combat the migration of elites. The most important of these 
policies are economic policies, policies to return the elites to the country, facilities to be 
awarded to the finalists of the Olympiad, policies to play a pivotal role in the international 
student mobility market and policy-making in the field of research. Is. However, these 
policies have faced numerous harms and challenges that have failed to prevent the 
migration of elites. The most important of these injuries are injuries caused by research 
policies, lack of proper information about support programs, pathology of policies resulting 
from the mobility of international students, and injuries caused by lack of proper bedding 
for the elite. In the present study, using the method of basic-theoretical research in a 
descriptive-analytical method and based on library studies, different angles of this issue are 

addressed . 
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 آسیب شناسی سیاستگذاری های جمهوری اسالمی ایران برای مهار مهاجرت نخبگان
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 3فائزه تقی پور 

 

 چکیده

های زیادی روبرو را با چالش گیری انقالب اسالمی تا کنون کشورمهاجرت نخبگان از جمله مسائلی بوده است که از زمان شکل

های سیاسی، ثباتیاز وقوع انقالب اسالمی و سپس جنگ تحمیلی بدیهی بود که به سبب تغییر نظام سیاسی و همچنین بی .کرده است

اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ، موج مهاجرت و فرار مغزها از ایران به وجود آید. اما ادامه روند مهاجرت نخبگان پس از پایان جنگ 

سازد که سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران در جهت مقابله با ران( این سوال را به ذهن متبادر می)و برقراری سامان سیاسی در ای

مهاجرت نخبگان علمی کدامند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران در جهت مقابله با 

 به ییاعطا التیتسه، کشور داخل به نخبگان بازگشت جهت در یاستگذاریس مهاجرت نخبگان شامل سیاست گذاریهای اقتصادی،

 در یاستگذرایسی و المللنیب انیدانشجو تحرک بازار در یمحور نقش یفایا جهت در یاستگذاریس، ادیالمپ یینها مرحله دگانیبرگز

دهد که جمهوری اسالمی ایران در جهت مقابله با مهاجرت نخبگان، سیاست گذاری باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می پژوهش حوزه

 جهت در یاستگذاریس های مختلفی را به کار گرفته است. از مهم ترین این سیاستگذاری ها می توان به سیاست گذاریهای اقتصادی،

 در یمحور نقش یفایا جهت در یاستگذاریس، ادیالمپ یینها مرحله دگانیبرگز به ییاعطا التیتسه، کشور داخل به نخبگان بازگشت

را به کار گرفته است. با این حال، این سیاست گذاری ها با آسیب  پژوهش حوزه در یاستگذرایسی و المللنیب انیدانشجو تحرک بازار

ها و چالش های متعددی مواجه بوده است که نتوانسته است از مهاجرت نخبگان جلوگیری کند. از مهم ترین این آسیب ها می توان به 

 یهایاستگذاریس یشناس بیآسی، تیحما یاهبرنامه به نسبت مناسب یرسان اطالع عدمی، پژوهش یهایگذاراستیس از یناش یهابیآس

اشاره داشت. در پژوهش حاضر با  نخبگان یبرا مناسب یبسترساز عدم از یناش یهابیآسی و المللنیب انیدانشجو تحرک از یناش

به زوایای مختلف این مساله تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای  -نظری به روش توصیفی –روش پژوهش بنیادی استفاده از 

 پرداخته می شود.

 کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ای از افراد باهوش مهاجرت نخبگان یعنی عدههای اجتماعی قرن معاصر، مهاجرت نخبگان است. یکی از مهم ترین پدیده

روند. این در حالی است تر میهای توسعه یافتههای مختلف، کشور خودشان را ترک کرده و به سوی کشورو مستعد در زمینه

نشانند که با این کار که آنان از امکانات و منابع کشور ابتدایی خود استفاده کرده و بازدهی آن را در کشورهای دیگر به ثمر می

آورد. این پدیده که به نوعی کشور مبداً ضرر و کشور مقصد در ازای ایجاد برخی امکانات سود بسیار زیادی به دست می

شود. برای جلوگیری از این مسئله کشورهای در حالی توسعه می اثرات زیانبار هویتیتوان آن را »استثمار نو« خواند باعث می

دو راه دارند یا چنان حس ناسیونالیستی در میان مردم خود ایجاد کنند که تمام دغدغه مردم شان کمک به کشور و هم وطنان 

مکانات و شرایط مانع از دست رفتن افراد خود بشوند. این موارد و امکانات شامل مسائل خود باشد یا با فراهم آوردن برخی ا

 شرایط و ، فراهم نمودنی هر جامعه خواهان پیشرفتباشد که الزمهاجتماعی، سیاسى اقتصادی، فرهنگی و زیربنایی می

 است.امکانات 

ها از ایران به جایی رسیده است که اکنون میزان فرار مغزاما  دارای سابقه ای طوالنی می باشد.از ایران  مهاجرت نخبگان

اگر بخواهیم موجهای مهاجرتی در ایران را ها در جهان در آورده است. ایران را جزو سه کشور دارای باال ترین میزان فرار مغز

 توان به چند موج اشاره داشت:تشریح سازیم می

 ایران مهاجرت پارسیان به هند پس از ورود اسالم به -

 های شیعیمهاجرت اهل سنت به کشورهای همسایه پس از ظهور دولت -

هر چند طی سالهای گذشته اقداماتی در ها در افزایش مهاجرت نخبگان بر کسی پوشیده نیست. نقش دولتبه طور کلی، 

گوی  ه بتواند جوابمهاجرت نخبگان صورت گرفته ولی با این حال باید گفت که این اقدامات در حدی نیست ک مهارجهت 

ها و تقاضاهای آنان باشد. مهاجرت نخبگان در ابعاد مختلف روند توسعه و امنیت ملی نخبگان و تامین کننده خواست

های خود محروم شود تا کشور از شمار زیادی از بهترین سرمایهکند. این مهم باعث میجمهوری اسالمی ایران را تضعیف می

برای اداره امور روزمره و مدیریت دولت و نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود نیز همچون شود تا آن جا که تدریجاً 

ساز به هدر ها و مراکز پژوهشی، دچار فقر و نا به سامانی و بحران خواهد شد. از سوی دیگر، مهاجرت نخبگان، زمینهدانشگاه

های تمام این هزینه ها،ه است و با خارج شدن آنهایی است که صرف آموزش و تربیت نیروهای متخصص شدرفتن هزینه

بهره و یا کم بهره باشد، کشور در مسائل برند. زمانی که کشور از وجود نخبگان بیهنگفت را با خود به کشور مقصد می

 شود. مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... با بحران مواجه می

 مفهوم مهاجرت نخبگان

 ثروتمند. کشورهای به فقیر کشورهای از ماهر کارگران و کرده تحصیل افراد مهاجرت از است عبارت نخبگان مهاجرت

 یا و متخصص نیروهای که گیردمی قرار استفاده مورد زمانی نخبگان گردش اصطالح که نمود اشاره نکته این به باید همچنین

 توانمینفوذ،  و اقتدار مالک دو گزیند. براساسمی اقامت کشور آن در و کرده عزیمت دیگری کشور به کشور یک نخبه

کاریزمایی،  مالکیت، نخبگان تکنوکراتیک، نخبگان مذهبی، نخبگان و سنتی نخبگان کرد: تقسیم دسته شش به را نخبگان

 جوامع در اجتماعی نظام تناسب به است مذکور، ممکن نخبگان از یک هر سمبولیک، البته ایدئولوژیک، نخبگان نخبگان

 شد. قائل نخبگان و متخصصان، روشنفکران مهاجرت بین توانمی که است تفاوتی دیگر توجه قابل نکته شوند. مطرح خاصی

 که بودند افرادیها کرده تحصیل و متخصصان از منظور است. مهمترها مهاجرت انواع همه از الذکر فوق گروه سه مهاجرت

 اطالق گروه این به "جدید متوسط طبقه "در اصطالح بعدها که بودند آورده بدست را علمی مشاغل و دانشگاهی تحصیالت

 و دفتری تر عادیهای حرفه شاغالن از مرکب تر اقشار پایین و باال سطحهای مدیریت و علمی، فنی شاغل افراد شامل که شد
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آفرینش،  در که دانندمی افرادی از تری کوچک های بسیارگروه از متشکل معموالً را روشنفکران که حالی در شد.می اجرایی

 همه در تقریباً را روشنفکران رسدمی نظر به این بنابر. دارند مستقیمی نقشها اندیشه و فرهنگی محصوالت نقادی و انتقال

 (.24-25: 1384یافت )صادقی و افقی،  توانمی جوامع

 های حوزه مهاجرت نخبگاننظریه

های مهمی در عرصه جامعه شناسی و علوم سیاسی وجود دارد که در این بخش به خصوص مهاجرت نخبگان، نظریهدر 

 پردازیم:تشریح مهم ترین آنها می

 جاذب -عوامل دافع  یهنظر-1

لهسایی زاده، مهاجرت« مطرح شد ) یهای تحت عنوان »نظردر مقاله 19۶۶در سال  یل بار توسط اورت یناول یهنظر این

جاذب در )خاستگاه و کوچگاه(  -فع دا عوامل حسب بر مغزها فرار تبین ۔یهای نظریلتحل ینتر ییابتدا ینبنابرا(. 12: 13۶8

 (.3۶۶: 1389ارشاد، )مبدا و مقصد مهاجرت( بوده است )

 کرد: یمدسته تقس چهاربه  توانمی را جرت نخبگان از دیدگاه لیعوامل تاثیرگذار در مها

  که با حوزه مبدا ارتباط دارند یعوامل -1

 که با حوزه مقصد ارتباط دارند یعوامل -2

 عوامل باز دارنده  -3

 (12-14: 13۶8زاده،  یی)لهسا یعوامل شخص -4

استفاده کردند.  ینظر یمبنا یناز ا یتویسممکتب پوز یافتگانو پرورش  ییو رفتارگرا ییطرفداران نگرش کارکردگرا عموما

است  یهیهای آن هستند. بدکرده و به دنبال علت یگیری تلققابل اندازه یدادهرو یکمهاجرت را به عنوان  اًعموم یلگرانتحل ینا

 یرسخت تحت تأث یگرمکان به مکان د یککه مهاجرت از  یباشد. در حال یدادهمقدم بر رو یدعلته با یمنطق صور ینبر اساس ا

بر  یتیجس ینگرش تعادل بخش حرکتها یهفرار مغزها، بر پا یژهمهاجرت، بو یهتحلیل قض یبترت ینهست. بد یزن یخیتار یطشرا

: 13۶8سایی زاده، لهسئوال رفته است ) یربه شدت ز ییاز مکتب کارکردگرا یجاذبه و به دنبال نقاد -اثر کار کرد عوامل دافع 

14 .) 

 المللی الگوی جهان گرا یا بین -2

المللی برای یک عامل در این الگو که به وسیله جانسون مطرح گردید، فرار مغزها تنها منعکس کننده عملکرد بازار بین

 یههمانند سرما یانسان یهالگو، سرماتولید خاص، یعنی سرمایه انسانی )ژئوپلیتیک نیروی انسانی متخصص( است. در این 

 یا) یاییاست خارج شده و به سمت مناطق جغراف یتر یینبازده پا یکه دارا ی(مشاغل یا) یاییاز مناطق جغراف یزیکیف

 یسود دو طرفه، هم برا ی: انتقال تخصص دارایدگوالگو می ین. ایابدمی یاناست جر یشتریب یبازده یکه دارا ی(مشاغل

عدم مداخله  یاستس یعنیعدم مداخله دولت در کار مردم،  یاستس یدباکشور فرستنده است و می یهم برا و یزبانکشور م

 (.18-19: 1383گودرزی و فیض اربابی، در مهاجرت دنبال شود )

مهاجرت  یتیکژئوپل یدهکنند که پدبحث می ینجانسون«، گروبل و اسکات چن یالگو، به طور اخص »هار ینا طرفداران

الگو  یناگر چه در ایب، ترت ینخواهد شد. به ا یجهان یدمنافع تول یشموجب افزا یالمللبین یدگاهماهر از د یانسان یروین یالمللبین

 یزبانکشور م یدکه عا یکه مجموع منافع یتا زمان یکشور مادر باشد؛ ول یانماهر به ز یانسان یروین یالمللممکن است مهاجرت بین

 یمنافع جهان یشماهر موجب افزا یانسان یروین یالمللباشد، مهاجرت بین یشترکشور ما در ب یانشود از زهاجر میو شخص م

 (. 2: 1370فرجادی، خواهد شد )
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سنجد و معتقد است که پدیده مهاجرت المللی، مهاجرت نخبگان را بر اساس سود میدر واقع، الگوی جهان گرا یا بین

ز سود برای کشورهای مقصد است. از این دیدگاه، کشورهای پرطرفدار برای مهاجرت، با استفاده از برای نخبگان، سرشار ا

 اهرم و ابزارهای تشویقی درصدد هستند تا نخبگان کشورهای جهان سوم را جذب کنند.

 یدرون کشور یاگرا  یمل یالگو -3

 یلپتانس ینماهر امروزه بعنوان کارآمدتر یانسانیه جهان گراست، معتقد است که سرما یالگو که نقطه مقابل الگو این

شود که ماهر موجب می یانسان یهکشور است و مهاجرت سرما یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یرناپذ ییجزء جدا یتیکیژئوپل

 یروین ءخال یجادماهر تنزل نموده و با ا یانسان یهسرما یازتر از سطح حداقل مورد ن ییندر حال توسعه به پا یاقتصاد کشورها

 .افکندهای توسعه را به مخاطره میبرنامهیت، در کشور مادر خواهد شد و در نها یدماهر در کشور، موجب کاهش تول یانسان

 عقب ملل اینکه به نظر است معتقد و گویدمی مبدأ کشورهای خصوص در پدیده این مضار و منافع از گرا ملی دیدگاه

 ندتواننمی و هستند متخصص انسانی نیروی نیازمند توسعه مسیر در وگام نهادن خود تکنولوژیکی شکاف پرکردن برای مانده

ًً  کامال و دانندمی مجاز توسعه درحال کشورهای برای را آن صنعتی کشورهای که تکنولوژیی هم تکنولوژی، آن تا بمانند منتظر

 اینگونه یابد. جریانها آن کند، بسویمی گرفتار تکنولوژیکی صنعتی وابستگی به را کشورهایشان و است شده فیلترینگ

 از استفاده خود، نیازمند تکنولوژیکی شکاف نمودن برطرف و ماندگی عقب جبران و آسایش و رفاه افزایش برای کشورها

 به، لطفی مشا موضوعات و شدن خدمات، جهانی و کاال آزاد تجارت همچنان که معتقدند و بوده انسانی سرمایة و متخصصان

 کرد رها خود حال به را انسانی نیروی خروج و شد امیدوار در آینده نیز مغزها فرار بودن مفید به تواننداشته، نمیها آن حال به

 (.44-45: 1385شاه آبادی و دیگران، )

 شدن:  جهانینظریه  -5

تاثیر تکنولوزی و ارتباطات بر پدیده فرار مغزها، نظریات جهانی شدن است. جی.ای.  هدربار نظریات نتری طمرتبازیکی

(. گسترش 108: 1382گیری فرایند جهانی شدن عبارت از )شولت، شولت بر این باور است که چهار زمینه اصلی شکل

 های نظارتی. داده پردازی و ایجاد شبکه های تکنولوژیکی درارتباطات وگرایی، تحول سرمایه داری، نوآوریعقل

شوند. های مختلف جذب میهای نوین سبب برداشتن مرزها شده است و افراد به سمت مکانبراین اساس، عامل فناوری

هر جا که قدرت جاذبه بیشتری داشته باشد، افراد به آنجا کشیده خواهند شد. انتونی گیدنز جهانی شدن را حاوی نیروهای 

المللی بر عرضه ملی(، فشار از پایین به باال (. فشار از باال به پایین )تاثیر عرصه بین359: 1387داند )ازکیا و غفاری، میمتضاد 

گیری مناطق جدید اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراتر از مرزهای ملی(. )تحرکات جدید داخلی( و فشار به اطراف )شکل

عالوه بر تاثیر پذیری از فشارهای بیرونی و داخلی، خود از توان بیشتری در فشار  بنابراین، افراد متخصص و تحصیل کرده

دانند و آن را به منزله آوردن به اطراف بهره مند هستند. برخی از نظریات جهانی شدن، اصطالح فرار مغزها را درست نمی

گراهام تامپسون معتقدند رهاورد اصلی جهانی کنند. از این رو، پل هرست و ها« مطرح میها« و »چرخش ایده»تبادل اندیشه

(. مالکوم واترز معتقد است 7: 1382شدن و ماهیت اصلی آن، تحرک و جابه جایی فزاینده افکار و اطالعات است )شولت، 

(. محیطی 199: 1379افتد )واترز، های پر رونق تر اتفاق میهای کم رونق به بخشمهاجرت در فرایند جهانی شدن از بخش

ه رونق علمی و یا اقتصادی در آنجا بیشتر باشد، توجه بیشتری را به خود جذب خواهد کرد. بی. گبرورلد معتقد است ک

های غربی یعنی مصرف، دانش و آزادی های جمعی و جهانی شدن فرهنگی که برآمده از ایدهاطالعات فراهم آمده از رسانه

حاشیه رانده شده و افراد ناراضی خصوصاً در کشورهای در حال های به فردی است، سبب شده است که جوانان، گروه

 (.49-50: 1393گردد )توکل و عرفان منش، توسعه به جهان غرب مهارجت کنند. عمده این مسئله به کمبود منابع نیز باز می
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 چارچوب نظری پژوهش

اصطالح ساخت یابی که حاکی از وجود قوام باشد. کارگزار می –چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه ساختار 

گرا، آنتونی گیدنز، اخذ شده است. گیدنز بر مندشناس تاریخبخشی فعال و مستمر بین کارگزار و ساختار است، از جامعه

نویسد: منظور من کند؛ وی چنین میم رفتارها و تحوالت اجتماعی تأکید میدوسویگی یا تأثیر متقابل ساختار و کارگزار در فه

های اجتماعی، هم وسیله و هم نتیجه اعمالی است که از کنشگران های ساختاری نظاماز دوسویگی، آن است که ویژگی

و محدودیت ساز. دهند؛ ساخت هم مشوق و توان بخش است و هم بازدارنده های یادشده را تشکیل میسرزده و نظام

شوند اما همان قواعد و منابع از براساس مفهوم دو سویگی ساخت، کنشگران در کنشگری به قواعد و منابعی، متوسل می

 .شوندها نیز دوباره شکل گرفته یا متحول میرهگذر همین کنش

هم باید به محیط یا بستر ساختاری  توان هیچ خط تمایز یا تقابلی آشکار میان این دو مفهوم کشید یعنیلذا از دید وی نمی

های کارگزاران های آنها کردارها و کنشها و مشوقهای وضعیت مند عامالن انسانی توجه کرد که براساس محدودیتیا کنش

 .های کنشگران و کارگزاران انسانی توجه کردهای آگاهانه و اولویتشود و هم باید به آگاهی و کنشانجام می

ها با ساخت یبه ساختار دارند و تمام یبستگ یهای اجتماعکنش یآنها وجود دارد. تمام ینروابط دوگانه ب یدنزبه گفته گ

از  یرویشد داند. به پ یدهدر هم تن یهای انسانیتهای فعالیانها در جرو ساخت اسر و کار دارند. عملکرده یکنش اجتماع

شود. به می یتلق یانسان یبه مثابه کارگزار یانسان یو کارگزاری، انسان به عنوان کارگزاران یکارگزاران انسانیدنز، گ یهنظر

ای است که یچیدهای از شبکه پمجموعهی، انسان یجا کارگزار یننز، در ایدگ یینکه با استنتاج از تب یمکنطور خالصه اشاره می

 یطهستند که در اثر شرا یکنشگرانی، ران انسانآورد، و کارگزافرار مغزها را به وجود می یبه طور کل یابه نام مهاجرت  یعمل

که تحت تأثیر  یدنزشوند. گمی زهابه نام فرار مغ یموضوع یخود، عامل اصل ینشموجود کشور و با گز یاجتماع - یخیتار

 ییو ساختار گرا ییمکتب کار کردگرا یخواهد چالش کالن نگرماکس وبر و باالخره آلفرد شوتز قرار دارد، مییم، مارکس، دورک

: 138۶ارشاد و حمایت خواه جهرمی، بنا نهد ) یقیای تلفیهکرده و نظر یلرا تعد ییگرا یدارو پد یکنش متقابل نماد یو خردنگر

 یکدیگرپردازان آنان را نقطه مقابل  یهنظر یردو موضع، که سا ینخود را از ب یابیساخت  یهتر، او نظر روشن یبه عبارت(. 15

 یگرهای مربوط به فرد از طرف دیهطرف و نظر یکهای مربوط به جمع از یهنظر یناز ب یعنیآورد، کنند، به وجود میمی یتلق

 (.424: 1383 )استونزه

است.  یاجتماع یکنشگران و ساختارها یانمناسب م یوندارائه پی، اجتماع یهنظر یارویرو یمسئله اصل یدنزنظر گ به

بوده  یگرهای دیهنظر یردامنگ یوستهاو پ یده« که به عقیشدن بر »دو گانه انگار یردچ یاست برا یکوشش یساختاربند یهنظر

 (202: 1383یوستو، )ک یاجتماع یبه ساختارها یادهد می ویتلوکه با به کنش گران ا یاست، دو گانه انگار

در  یدارد و کارگزار انسان یرتأث ین عمل کارگزاران انساندر شکل داد یکالن اجتماع یکه ساختارها یشداندمی ینچن وی

ساختار« از  ی»دوگانگ یبترت ین(. بد3۶8: 1380مؤثر است )ارشاد، ی، ساختار اجتماع ینساختن جامعه، به عنوان گسترده تر

به  یکنش ینای است که چنیلهو هم وس یدآبه وجود می یمعناست که ساختارها هم به دست کنشگران انسان ینبد یدنزگ نظر

 سازند.می یررا محدود و امکان پذ یکنند اما آنها هم کنش انسانمی یجادها اگیرد. ساختارها را انسانکمک آن صورت می

 سیر تحول تاریخی مهاجرت نخبگان علمی در ایران

ی قبل و بعد از انقالب اسالمی تقسیم بندی توان به دو دستهتاریخی مربوط به مهاجرت نخبگان در ایران را میتحوالت 

 شود:کرد که در ادامه به آن پرداخته می
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 قبل از انقالب اسالمی -1

در  یرانبه خارج ا یرانیاناز مهاجرت ا .است کشور ایران در طول تاریخ شاهد جریان مهاجرین به دالیل مختلف بوده

. اما آثار به دست آمده در تورفان و ترکستان موید مهاجرت یمدر دست ندار یقیاز اسالم، اطالعات چندان دق یشدوران پ

 ییگرا یزرتشت یاستتوان احتمال داد که با توجه به سمهر در اروپا می یینبا گسترش آ ینسامان است، همچن ینبد یانمانو

 یژهبه و یرانیاناز ا یگروهیران، پس از فتح ا یرا ترک کرده باشند، در دوره اسالم یرانایین، آ ینا روانیاز پ یبرخیان، ساسان

است که ارباب فن و  یهیبدیختند، گر ینباور داشتند به هند و چ یزرتشت یینکه هنوز به آ یو آنان یانای از خاندان ساسانعده

های از مهاجرتیموریان، مغوالن و تهای ورشیبه هندوستان بعد از  یرانیاناند. مهاجرت ابوده یاربس ینانا یانمدر  یزهنر ن

بر  یانصفو یی. دوران فرمانروایختندگر یبه آناتول ینزم یراناز نخبگان ا یاریورش مغوالن بسیدر زمان  است. یختار یگروه

 یرانیو نخبگان ا یبانو هند شده است. کوچ اد یعثمان یشهرهابه  یرانیانمهاجرت ا یای است که باعث فزوندورهیز، ن یرانا

مهاجرت  .در شبه قاره شد یفارس یاتدر نظم و گسترش زبان و ادب یسبک هند یدایشدوره، باعث پ ینبه شبه قاره هند، در ا

تعداد آنان را در دربار اکبرشاه  یخبه هند چنان بود که منتخب التوار یرانیشاعران، حقوقدانان اپزشکان، نخبگان و خردورزان، 

 (.114: 1387فالحی و منوریان، شمرد )شاعر بر می 1۶7یم، حک 15دانشمند،  ۶9عارف،  38 یهند

مشروطه و در  نهضتهایی در دوران ناصرالدین شاه و بعد از آن انجام شد که بعد از  جایی مشروطه جابه نهضتقبل از 

جایی دورة مشروطه و بعد  هرحال، جابه به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. بهها داخلی، تعدادی از ایرانیهای تداوم ناامنی

به ها دینی نظیر ارامنه و یهودیهای مهاجرت اقلیتبوده است.  از آن بیشتر به سبب فقدان امنیت و سخت شدن معیشت

رایج در جامعه های هایی از مهاجرت فارس نمونه ر به کشورهای حوزة خلیجکشورهای مختلف نظیر آمریکا و جویندگان کا

 .است

های شاه، مجلس را به توپ بست مشروطه خواهان به سفارتخانه یکه محمد عل یهنگام نیز یمشروطه خواه یاندر جر

وجود داشتند که تعداد  یروشنفکران و نخبگانینان، ا یان. در میختندگر یگرد یدر تهران پناه جستند و به کشورها یخارج

از اتباع  یاریبسی، دو جنگ جهان یانو در جر یشورو یالیستیانقالب سوس یهم آمدند. در پ داز آنان در اروپا گر یادیز

ر و فن کارشناسان و صاحبان فک ینانا یانپناه آوردند. در م یرانهای ارمنستان، قزاقستان، گرجستان و... به ایتو مل یهروس

 منشاء اثر شدند.  اگونهای گون( و دانشینمابودند و در صنعت و هنر )از جمله س یاربس

طور مشخص پیش از  اوایل دهة پنجاه میالدی را باید آغاز دورة انتقال متخصصان به خارج از کشور به حساب آورد. به

ها برنامه ها،تازة عملکردهای امپریالیستی در ایران و سیاستتحکیم روابط ایران و آمریکا، شروع دور  1332مرداد  28کودتای 

و جریان رشد اقتصادی آغازگر اعزام جدی محصالن به کشورهای خارجی، باالخص آمریکا بود و رشد اقتصادی یکی از 

در تربیت متخصصان کرد. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم که مسئلة مهاجرت نخبگان  خود را متوجههای سمتگیری

برخی از  .تر شدکرده و متخصص نمایان صورت یک پدیدة آشکار رخ نمود، جریان مهاجرت ایرانیان تحصیل جهان به

)جانمردی،  است کننده بوده جذب کارشناسان اعتقاد دارند که در کشور ما عوامل گریزانندة مغزها همواره نیرومندتر از عوامل

138۶ :130-129 .) 

کرده و به خدمت کشور را ترک یران، ا یاز دانشگاهها هشد یلدرصد پزشکان فارغ التحص 30به  یکنزد 1350در سال 

 .دندآمیکا در از جمله آمریگر، د یبازار کار کشورها

 یاسیو س یاجتماعصی، جنبه تخص یشتراز انقالب، ب یشپ یدر سالها، متحده یاالتدر ا یرانیجوان ا یزه اقامت پزشکانانگ

 یک حزب، یعنی به را منحل کردوتنها یرانا یاسیاحزاب س ه همهشا (1354)اسفند  1975مارس  در ی.داشت تا اقتصاد

 یندانشگاهها خواست که در او  از جمله کارکنان دولتیرانیان، اجازه ماندن داد. او از همه ایران« ا یز ملترستاخ»حزب 
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اعالم کرد:  یسخنران یک دره کرد. شا یریحزب جلوگ ینمسلح در ا یروهایکارکنان ن یتقط از عضوف و حزب عضوشوند

از فعاالن  یشمار یجهکشور را ترک کنند. در نت یدبایوندند، به آن بپ خواهندپذیرند و نمیحزب را نمی ینآنان که اصول ا

 یتبه ماه باتوجه .کشور را ترک کردند یجتحمل کنند، به تدر راه شا یزدگ واپس خواستندکه نمی یانیو دانشگاه یاسیس

 یاناز پا پس واند داشته یعال یالتتحص یرانیمهاجران ا یشترتوان استدالل کرد که بمییکا، به آمر یرانیانمهاجرت ا یانجر

 اند. ماندگار شده یکاگوناگون در آمر یلبه دالیل، تحص

 اسالمیروند مهاجرت نخبگان ایرانی بعد از انقالب  -2

مهوری اسالمی ایران از جمله کشورهایی است که با مساله مهاجرت نخبگان و فرار مغزها روبرو بوده و هست. به نظر ج

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، موج مهاجرت ثباتیبه سبب تغییر نظام سیاسی و همچنین بی، رسد با وقوع انقالب اسالمیمی

روند مهاجرت نخبگان در ایران تا امروز ادامه یافته است و به نظر میر سد علل و عوامل . آمدو فرار مغزها از ایران به وجود 

گیری انقالب اسالمی تا کنون بگان علمی در ایران را زمان شکلمهمی در این امر تاثیرگذار بوده است. به طور کلی، مهاجرت نخ

گیری انقالب اسالمی تا پایان جنگ و مرحله دوم از پایان جنگ تا توان به دو بخش تقسیم کرد. مقطع اول از زمان شکلرا می

 پردازیم.ی تا کنون میگیری انقالب اسالمامروز. در این بخش، به بررسی روند مهاجرت نخبگان در ایران از زمان شکل

 1367گیری انقالب اسالمی تا سال الف: روند مهاجرت نخبگان ایرانی از زمان شکل

ثباتی در از آنجایی که در دوره انقالب اسالمی تا پایان جنگ، کشور با مسائلی مانند انقالب اسالمی و جنگ و بی

نمود. معموال تحوالت جرت از ایران تا حد زیادی طبیعی میهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبرو بود، مهاعرصه

های کند. در بحبوحه انقالب، یعنی ماهشدید اجتماعی و سیاسی مانند انقالب، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها را تشدید می

ان نخبه را بر آنها نهاد، توان عنوو پس از آن قشر وسیعی، از ایران فرار کردند. اکثر این مهاجرین که نمی 1357پیش از بهمن 

کسانی بودند که به علت وابستگی به رژیم پهلوی و به دلیل تحت تعقیب بودن یا ترس از تحت تعقیب واقع شدن، مهاجرت 

 کردند.

ها از سوی دیگر، موج دیگری از مهاجرت پس از انقالب را موجب وقوع جنگ از یک سو و انقالب فرهنگی در دانشگاه

هاجران کسانی بودند که به علت جنگ تحمیلی و به سبب طوالنی شدن آن، شرایط را برای زندگی مناسب شد. یک دسته از م

کردند و دانستند. اینها اغلب کسانی بودند که برای فرار از خدمت سربازی در سنین پایین اقدام به مهاجرت مینمی

بودند که شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ  توانستند در کشورهای غربی به کسب و کار دست یابند و یا کسانیمی

نمودند، در کشورهای اروپایی به تحصیل پرداخته و دانستند. کسانی که در سنین پایین اقدام به مهاجرت میرا قابل تحمل نمی

 ها موجب مهاجرت یا فرار دو دسته از نخبگان شد. یک گروه،شدند. بسته شدن دانشگاهموفق به کسب تخصص می

ای مشغول به متخصصان جوانی بودند که در اوایل انقالب با اشتیاق فراوان به ایران بازگشته و هر کدام در دانشگاه یا مؤسسه

کار شده بودند، اما به دلیل اینکه هنوز به طور پیمانی یا ساعتی به تدریس اشتغال داشتند و به استخدام رسمی در نیامده 

های به کشور محل تحصیالت شان بازگشتند. گروه دوم کسانی بودند که مشمول پاک سازی بودند، با بسته شدن دانشگاهها

 (.122: 1385)کمیلی،  دوران انقالب از دانشگاهها و مؤسسات و ادارات دولتی شدند

 1399تا سال  1367ب: روند مهاجرت نخبگان ایرانی از سال 

رفت مهاجرت نخبگان و فرار مغزها کاهش یابد اما برخی مدارک و ، هر چند انتظار می13۶8با پایان جنگ تحمیلی در سال 

دهد اینگونه نبوده است. البته باید خاطرنشان ساخت مهم ترین مانع انجام تحقیقات در این زمینه، فقدان اطالعات و شواهد نشان می

هاجرپذیر از میزان واقعی مهاجرت نخبگان و متخصصان آمار صحیح و متمرکز چه در کشورهای مهاجر فرست و چه کشورهای م

ایرانیان بیشتر به آمریکا، کانادا و تا حدی به استرالیا و برخی کشورهای اروپایی رفتند.  1370است. پس از پایان جنگ به ویژه از دهه 
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پزشکی، کامپیوتر، مخابرات و الکترونیک های آنها عموما دارندگان تحصیالت عالیه با سابقه تخصصی در ایران بوده و اکثرا در رشته

ها خوش درخشیدند. برای نمونه، کشور آمریکا در مقایسه با دیگر های کارآفرین در این رشتهدر مراکز تحقیقاتی و شرکت

که در کشورهای غربی چون کانادا، انگلستان و استرالیا بیشترین پزشکان مهاجر ایرانی را در خود جای داده است. براساس آماری 

کند که نیم درصد پزشکان شاغل در امریکا را پزشک ایرانی مهاجر در آمریکا زندگی می 4002منتشر شد،  2005یک مطالعه در سال 

 (.31: 1385، و بهمرد حاجی یوسفیشوند )شامل می

به طور عمده نفر دانشجوی بورسیه که  4300مجموع  براساس آمارهای غیر رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از

درصد پس از پایان دوره تحصیلی  12اند حدود )ه.ش( برای ادامه تحصیل به خارج اعزام شده 1372تا سال  13۶4از سال 

)هش( هنوز باز نگشته بودند. البته احتمال بازگشت درصد کمی از این افراد همچنان وجود دارد،  1377خود یعنی تا سال 

والنی تر شدن دوره تحصیلی، ادامه تحصیل یکی از اعضای خانواده و مانند اینها، مدت زیرا ممکن است به دالیلی نظیر ط

های مختلف به خارج مورد اعضای هیئت علمی که به صورت این مقطع در بیشتری در کشور مقصد بمانند. همین آمارها در

عضو  151)هش(،  1377تا  13۶9سال  دانشگاه و موسسه آموزش عالی، از 28دهد از رفته و مراجعت نکرده اند، نشان می

درصد(،  29درصد( و مرخصی بدون حقوق ) 8درصد(، فرصت مطالعاتی ) 3هیئت علمی تحت عناوین مأموریت تحصیلی )

مورد که رشته تحصیلی شان مشخص  9۶ماه بوده است. از  43تا  20اند. متوسط تأخیر این افراد بین خارج شده و بر نگشته

 17درصد در گروه علوم پایه،  23درصد در گروه کشاورزی و دام پزشکی،  24روه فنی و مهندسی، درصد در گ 34است، 

 (.۶5: 1390جهان پور، اند )درصد در گروه هنر بوده 2درصد در گروه علوم انسانی و 

 139۶در سال  هزار نفر 53جمعیت دانشجویان به حدود  تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به مرور و با افزایش

های اخیر ثابت شده المللی ایرانی روندی فزاینده داشته است؛ اما تعداد آنها در سالعلیرغم اینکه تعداد دانشجویان بین. رسید

 هزار نفر ثابت باقی مانده است.  52و در تراز 

میان  به جابه جایی در المللی در کشورهای مختلف و افزایش میلهای جذب دانشجویان بینعلی رغم اینکه استراتژی

المللی در جهان شده است، اما نرخ رشد جمعیت دانشجویان دانشجویان موجب رشد سریع جمعیت دانشجویان بین

المللی در جهان کندتر بوده است. بدین ترتیب، سهم المللی ایرانی در قیاس با نرخ رشد جمعیت دانشجویان بینبین

 3/1 روندی کاهشی به خود گرفته و از حدود 1391جهان از سال المللی دانشجوفرستی ایران از کل بازار دانشجویان بین

 درصد رسیده است. 9/0درصد به حدود 
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 (139۶تا  1379ی دانشجو فرستی ایران در جهان )رتبه 1شکل 

  

بدین ترتیب، على رغم روند صعودی جمعیت دانشجویان خروجی، اما رتبه ایران در میان کشورهای دانشجوفرست، 

المللی بوده است که تا ام در اعزام دانشجویان بین2۶کشور ایران، دارای رتبه  1379ل توجهی داشته است. در سال تغییرات قاب

های گردد. اگر چه در بازه سالجهان نائل می 29بیشترین میزان خود، یعنی رتبه  روندی صعودی طی کرده و به 1382سال 

به کمترین مقدار یعنی رتبه  1391گیرد، به طوری که در سال ه خود میمیالدی، این رتبه روندی کاهنده ب 1391تا  1382

 یابد. دست می 139۶دانشجوفرستی در سال  رسد، ولی در ادامه روندی صعودی را طی کرده و به رتبه بیستمدوازدهم می

توسط رصدخانه مهاجرت  1397بر اساس نتایج پیمایش سنجش میل به مهاجرت دانشجویان و فارغ التحصیالن ایرانی در سال 

کند، عاملی که در دانشجویان و فارغ التحصیالن برای مهاجرت انگیزه ایجاد می 30نفر در آن شرکت کرده اند، از میان  925ایران که 

ها، امکان پیشرفت شغلی، نظم و قانون مداری جامعه، عالقه به ناامیدی از اصالح امور کشور، سطح درآمد و تناسب آن با هزینه

کسب سابقه تحصیلی یا کاری در خارج از کشور، شایسته ساالری، امکان یافتن شغل و میل به تجربه زندگی در خارج از کشور، به 

بواسطه بازگشت  1398و  1397ترتیب هشت عامل اصلی انگیزاننده هستند. همچنین اگرچه پیش از تحوالت اقتصادی در سالهای 

درصد شده  ۶3ان تمایل به مهاجرت داشته اند، اما این تحوالت موجب افزایش این میل تا درصد از دانشجوی 30ها، حدود تحریم

های است. با این وجود، باید در نظر داشته باشیم که میان تمایل به مهاجرت و اقدام به مهاجرت تفاوت بسیاری است. بنابر پیمایش

درصد از جمعیت جهان(. در این سال  15میلیون نفر از جمعیت جهان میل به مهاجرت دارند ) 700بیش از  139۶گالوپ در سال 

دهد که در کل جهان بسیاری از میلیون نفر بوده است. این واقعیت نشان می 2۶۶طبق آمار بانک جهانی، تعداد مهاجران در جهان 

 (. 2019کنند )رصد خانه مهاجرت ایران، و اقدام عملی در این مسیر می مردم صرفا میل به مهاجرت دارند و کمتر برنامه ریزی

 سیاست گذاریها و برنامه ریزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص مقابله با مهاجرت نخبگان

 نخبگان در بعد اقتصادیگذاری و مدیریت مهاجرت سیاست -1

 و استناد قابل مراجع بر مبتنی اطالعات و آمار اساس بر که است آن از حاکی ایران جامعه روی پیش مهم واقعیت

های چالش و مسائل"های ایرانیان به خارج از کشور های صورت گرفته، نیروی محرکه اصلی مهاجرتیمایشپ همچنین
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پناهجوئی،  دانشجوئی، مهاجرت و تحصیلی جابجائی: مختلف مهاجرتیهای کانال قالب در را خود که است "اقتصادی

در میان اقشار مختلف بخصوص در  "به مهاجرت میل" چشمگیر رفتن باالدهد. می بروز خانوادگی حتی و کاری مهاجرت

موید تاثیر اساسی مسائل  میان دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی بر اثر تحوالت اقتصادی در طول سه سال گذشته

از طرف دیگر، نرخ چشمگیر بازگشت متخصصان ایرانی به داخل کشور و اقتصادی بر مهاجرت در جامعه ایران است. 

ارتباط با داخل و تالش در جهت بهبود و اصالح  همچنین میل و رغبت باالی ایرانیان داخل و خارج از کشور جهت حفط

 باشد. ه میگذاری و برنامه ریزی در این حوزای برای تالش در جهت سیاستهای امیدوار کنندهامور کشور، نشانه

که بر آن تاکید زیادی  کشورهای در سیاست گذاریبا در نظر گرفتن دو واقعیت فوق الذکر، یک راهکار کلی و بنیادین 

، ضرورت تغییر رویکرد اقتصاد ایران به سمت بکارگیری نیروهای دانشی و تسریع حرکت هدفمند و نظام مند در شده است

های انسانی تحصیل کرده در داخل کشور و هم چنین انگیزاندن ب حداکثری سرمایهبا هدف جذ "اقتصاد دانش بنیان"جهت 

 دو اساس همین برنیروهای متخصص و فارغ التحصیالن خارج از کشور جهت بازگشت به داخل کشور است. 

 جهت در کشور بالدرنگ حرکت و هدفمند سوگیری ضرورت -1گذاری اصلی کشور در این زمینه شامل: سیاست

با هدف ظرفیت  کشور در بنیان دانش اقتصاد توسعه بر تمرکز -2 و نخبگان مهاجرت حوزه در محور دادهگذاری تسیاس

های انسانی در داخل و یا زمینه چینی بازگشت متخصصان و فارغ التحصیالن خارج از کشور سازی برای بکارگیری سرمایه

  (.۶1: 1399مطرح است )افشاری، 

 سیاستگذاری در جهت بازگشت نخبگان به داخل کشور -2

با مهاجرت نخبگان علمی، تالش برای بازگرداندن آنها  های جمهوری اسالمی ایران، در جهت مقابلهسیاست گذاری از دیگر

اجرایی  (1400تا  1395)از سال  سال گذشته پنجطرح حمایت از بازگشت نخبگان از های حمایتی است. با استفاده از مشوق

صعودی داشته روند  2020تا سال  2015به داخل کشور از سال  نرخ بازگشت متخصصان و فارغ التحصیالن ایرانیاست.  شده

فناوری ریاست جمهوری، جمعیت متخصصان بازگشته از تراز  -طوریکه بر اساس آمار بدست آمده از معاونت علمیه است. ب

رسیده است که این میزان رشد جمعیت متخصصان بازگشتی به  2020نفر در سال  1500میالدی به تراز  2015نفر در سال  100

ت اقتصادی چند سال گذشته در نوع خود کم نظیر است. مجموع جذب دانشجویان کشور در دوران اخیر علی رغم تحوال

المللی در داخل کشور و همچنین نرخ بازگشت متخصصان ایرانی باعث ارتقاء شاخص خالص چرخش نخبگان ایرانی از بین

 شده است.  2017در سال ( -31/0) به 2011در سال ( -4۶/0تراز )

های وزارت علوم گذارینیز در سیاست و دانشمندان ایرانی غیر مقیم مکاری با متخصصانطرح ههمچنین در این رابطه، 

های فناورانه به کشور و هم چنین ایجاد ارتباط مؤثر به منظور انتقال دانش، تجربه و ایدهدنبال شده است. بر این اساس، 

و فناوری منتخب توسط معاونت علمی و فناوری دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم با همتایان داخلی و مراکز علمی 

به صورت رسمی آغاز شده  1394المللی علم و فناوری طراحی شده و از اسفند سال ریاست جمهوری و مرکز تعامالت بین

طرح ایجاد سازوکاری جهت بهره مندی از دانش و تجارت ارزشمند دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر  است. هدف اصلی این

های فناورانه و برگزاری سخنرانی و هایی همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، اساتید مدعو و معین، فعالیتدر قالب برنامهمقیم 

توان به ارائه کارگاه تخصصی با تأکید بر مدل چرخش نخبگان تعریف شده است. از جمله مهم ترین دستاوردهای این طرح می

 فارغ التحصیالن بازگشتی اشاره کرد. نفر از  400تسهیالت به بیش از هزار و 

نخبه ایرانی غیرمقیم جذب  200ها در بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاه1398در سال 

توانند از طریق وزارت علوم جذب کنند میها شدند و بر این اساس افرادی که مدرک دکتری خود را دریافت میدانشگاه

 برمبنی داشته، طرحی نخبگان ملی بنیاد و علمی الملل، معاونتبین امور معاونت که هاییریزیبرنامه دنبال به وند.ها شدانشگاه
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جمهوری نیز معاونت علمی و فناوری ریاست  1399در سال .گرفت قرار بنیاد این کار دستور در کشور نخبگان بازگشت

کنند. منظور از دریافت هشت خدمت، ارائه تسهیالتی است که اعالم کرد ایرانیان نخبه غیرمقیم هشت خدمت دریافت می

، به انگیزهبر ایجاد  شود تا به این وسیله، عالوههای تشویقی و حمایتی برای جذب نخبگان غیرمقیم ارائه میعنوان بستهبه

»حمایت از  .مندی از دانش این افراد در کشور فراهم شودآموختگان و نخبگان خارج از کشور، امکان بهرهفعالیت دانش

ها دهندههای نوپا«، »تسهیالت پسادکتری«، »حمایت از اشتغال در مراکز نوآوری و شتاب های فناورانه و ایجاد شرکتفعالیت

های معتبر الت دوره فرصت مطالعاتی«، »تسهیالت مسکن«، »حمایت از اشتغال در شرکتعنوان مربی و مشاور«، »تسهی به

عنوان اساتید مدعو و معین« نام  های تخصصی«، »حمایت از همکاری بهداخلی«، »حمایت از برگزاری سخنرانی و کارگاه

جمهوری به  فناوری ریاستهشت خدمت اصلی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با حمایت معاونت علمی و 

های داخلی که ایرانیان نخبه را شود. براساس این برنامه، شرکتایرانیان نخبه متخصص و کارآفرین خارج از کشور عرضه می

های های مالی، گرنت و پژوهانهبر انواع حمایتتوانند مورد حمایت این معاونت قرار بگیرند، عالوه استخدام کنند می

 توانند از تسهیالت رفاهی مانند تسهیالت مسکن برخوردار شونیان نخبه در صورت مراجعه به کشور میمختلف، ایران

 (.23: 1399)مهنایی، 

 تسهیالت اعطایی به برگزیدگان مرحله نهایی المپیاد - 3

ایجاد تسهیالتی برای های خود، مبادرت به در جهت مقابله با مهاجرت نخبگان، جمهوری اسالمی ایران در سیاست گذاری

 شود:برگزیدگان مرحله نهایی المپیادها کرده است. این تسهیالت به سه دسته تقسیم می

 تسهیالت آموزشیالف: 

طبق  توان به تسهیالت آموزشی کرد. بر این اساسمی برگزیدگان مرحله نهایی المپیاداز مهم ترین تسهیالت اعطایی به 

 11/04/1393ارشد« مصوب نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ماده دوم »آیین

نامه از دانشجویی را با دریافت معرفی-المپیادهای علمی مرحله نهایی 15تا  1های های دولتی کشور اختیار دارند، رتبهدانشگاه

صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش کنند. استفاده از این اختیار های مرتبط به ن رشته یا رشتهدبیرخانه المپیاد برای ورود به هما

رود، به نحوی که دانشجویان همان دانشگاه( یک رویه عملی تثبیت شده به شمار می ها )علی الخصوص برایتوسط دانشگاه

نامه امکان طبق »آیین .شوندسی ارشد پذیرش میهای برگزیده المپیاد همواره در مقطع کارشناجز در موارد استثنایی رتبه

، 1383/11/28های اضافی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد« مصوب گذراندن درس

با های دیگر را انتخاب کنند و همزمان های رشتهواحد از درس 12توانند حداکثر های اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد میرتبه

های مذکور به ای مبنی بر گذراندن درسنامهها را نیز بگذرانند. دانشگاه در پایان مجاز است گواهیرشته خود، آن درس

نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری« طبق جدول ارزشیابی »آیین .دانشجو اعطا کند

امتیاز برای متقاضیان  5تا  1دانشجویی واجد -له نهایی المپیادهای علمیمرح 15تا  1های کسب رتبه 1393/03/27مصوب 

نامه با بهترین نمره ممکن یا تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون خواهد بود؛ این در حالی است که برای مثال دفاع پایان

طبق جدول ارزشیابی  .یاز خواهد بودامت 4تألیف یک کتاب بسیار عالی که مرتبط با رشته تحصیلی باشد، هر کدام صرفاً واجد 

ها پیشنهاد شده است که برای برگزیدگان المپیادهای های ادوار گذشته نیز به دانشگاههای اجرایی آزموننامهپیشنهادی شیوه

بنیاد ملی امتیاز قائل شوند ) (Ph.D) دکتری دوره ورودی متمرکزنیمه آزمون تخصصی ارزیابی مرحله در دانشجویی –علمی 

 (.14: 1399نخبگان، 

 های مالیحمایتب: 
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نامه گیرد. طبق »آیینگیرند و جوایزی به ایشان تعلق میهای اول تا سوم همه ساله طی جشنی مورد تقدیر قرار میرتبه 

 مصوب ها و مؤسسات آموزش عالی کشور«اعطای کمک هزینه و بورس تحصیلی به استعدادهای درخشان در دانشگاه

های کارشناسی و کارشناسی ارشد تا زمانی های اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد در طول تحصیل در دوره، رتبه20/04/1379

که بورسیه نشده باشد، از محل صندوق استعدادهای درخشان مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور کمک هزینه تحصیلی 

های اول تا سوم طبق کسب رتبهارت علوم و بنیاد ملی نخبگان گذاری وزهمچنین بر اساس سیاست دریافت خواهد کرد.

های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر ادوار گذشته در هر سه مقطع های اعطای جایزهنامهجدول نخست شیوه

ل طبق آخرین کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای اخذ جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان واجد امتیاز است؛ برای مثا

های اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد تعلق امتیاز به رتبه 300تا  50نامه موجود حسب مقطع تحصیلی متقاضی جایزه بین شیوه

مقاله در  4نامه امتیاز رتبه نخست المپیاد )در مقطع ارشد( برابر با نگارش خواهد گرفت. شایان ذکر است که طبق همان شیوه

در برخی موارد دیده  .خواهد بود )با فرض اینکه خود داوطلب تنها نویسنده مقاله باشد (Q1المللی )نمعتبرین مجالت بی

: 1399بنیاد ملی نخبگان، کنند )( پرداخت می15تا  1های ها نیز مبالغی را به برگزیدگان المپیاد )رتبهشده است که دانشگاه

19-18.) 

 تسهیالت نظام وظیفه ج:

های جمهوری اسالمی ایران در جهت مقابله با مهاجرت نخبگان ایجاد شده است از دیگر تسهیالت که در سیاست گذاری

طبق جدول امتیازات توان به ایجاد تسهیالتی در حوزه نظام وظیفه برای برگزیدگان مرحله نهایی المپیادها اشاره داشت. می

رئیس 139۶/11/10دانشگاهی از تسهیالت خدمت نظام وظیفة تخصصی« مصوب آموختگان برترِ مندی دانشنامه بهره»شیوه

امتیاز خواهد بود؛ این در حالی است که  120تا  80بنیاد ملی نخبگان، کسب رتبه اول تا سوم در مرحله نهایی المپیاد واجد 

صرفاً  20( با نمره 1.03ی ترازسازبرای مثال فارغ التحصیلی شدن از مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی )ضریب هم

 (.22: 1399بنیاد ملی نخبگان، امتیاز خواهد داشت ) 102.5

 مالی در حین تحصیلهای کمكاعطای  -3

در  های مالی را در دستور کار خود قرار داده است.های خود برای نخبگان، اعطای کمکدر سیاتس گذاری بنیاد نخبگان 

دهد. قرار می دانشجویانعنوان کمک هزینه تحصیلی در اختیار این  طول مدتی از زمان تحصیل دانشجویان نخبه مبلغی را به

طور مستقیم در اختیار نخبگان قرار  کمک هزینه به جای اینکه به با توجه به کمبود امکانات آموزشی و پژوهشی، چنانچه این

پرداخت  .کردشد، رضایت بیشتر خود نخبگان را نیز فراهم میصرف میها و ایجاد پژوهشکدهها گیرد، برای تجهیز آزمایشگاه

صورت عدم برآورده شدن آن، مستقیم اینگونه مبالغ هنگفت خطر باال بردن توقعات و انتظارات نخبگان را نیز دارد که در 

حمایت صحیح و اصولی دولت از کارآفرینی هم مانع از خروج نخبگان .باعث افزایش مهاجرت در بین ایشان خواهد شد

 دهد.شود و هم آمار بیکاری را در کشور کاهش میمی

 المللی دانشجویان بین تحرکبازار  سیاستگذاری در جهت ایفای نقش محوری در-4

المللی کاهش جمعیت و یا محدودیت جابه جایی بینهای جمهوری اسالمی ایران، در سیاست گذاری نکته راهبردی دیگر

المللی است. این موضوع ممکن است از دانشجویان ایرانی در جهان و تنزل جایگاه ایران در بازار جهانی دانشجویان بین

و خوشحالی باشد. اما با در نظر داشتن نگاه راهبردی ضرورت حفظ سهم پایدار ایران در بازار دیدگاه برخی موجب مسرت 

از سوخت موتور انتقال و توسعه دانش و فناوری در کشور، یکی از به عنوان بخشی  "چرخش نخبگان و دانشجویان"جهانی 

است. زیرا  المللی آنهاحدودیت جابه جایی بینتهدیدهای اصلی این حوزه، کاهش جمعیت دانشجویان ایرانی در جهان و یا م

المللی دانشجویان و متخصصان سهم مهمی در توسعه دانش و فناوری و حتی افزایش قدرت نرم کشورهای در جایی بینجابه
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حفظ و حراست بخشی از سهم ایران،  های جمهوری اسالمیگذاریدر سیاست لذا همواره کند.حال توسعه اعم از ایران ایفا می

و حیاتی است. همچنان که در چند ماه پیش از شیوع کرونا،  چرخش نخبگان بسیار مهم "المللیو جایگاه ایران در بازار بین

این موضوع است که دسترسی  های محدود کننده دولت آمریکا در ورود دانشجویان و متخصصان ایرانی و چینی مویدسیاست

ای و جهانی تبدیل شده های منطقهها در منازعات و رقابتهای دولتبه منابع دانش و فناوری روز دنیا به یکی از دغدغه

 (.21: 1399حسینی، است )

ص همراه با رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، تقاضا برای جذب مهاجران تحصیل کرده و متخصاز سوی دیگر، 

المللی، یکی از مهم ترین انواع به نسبت نیروی کار ساده به شدت رو به افزایش است. جابه جایی دانشجویان در سطح بین

های اخیر کشورهای بسیاری سعی در بکارگیری رویکرد های قانونمند، منظم و امن است، به همین دلیل در سالمهاجرت

المللی های مهم مرتبط با بیناعزام دانشجویان خارجی، یکی از شاخصاند. جذب و چرخش دانشجویان و نخبگان داشته

شدن آموزش عالی است. افزایش و کاهش رتبه کشور در این شاخت، بیانگر میزان آمادگی یا عدم آمادگی فضای ملی، شامل 

: 139۶)حسینی مقدم، های آموزشی، پژوهشی، رفاعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی برای این موضوع است زیرساخت

المللی در ایران گذاری صورت گرفته در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تعداد دانشجویان بینطبق هدف و سیاست (.۶9

هایی که جزو صد دانشگاه برتر طبق این قانون تعداد دانشگاه هزار نفر افزایش یابد. هم چنین 75باید به  1400سال پایان تا 

سازمان برنامه و بودجه ) شعبه برسد 1۶به  ۶ها نیز بایستی از برسد و تعداد شعب خارجی دانشگاه 10باید به  ۶ز آسیا هستند ا

  (.99: 139۶کشور 

 ی در حوزه پژوهشارسیاستگذ -5

 و ریال میلیارد 1759750 معادل بودجه قانون ریال، اعتبارات میلیارد 1۶97305 داخلی، معادل ناخالص ش، تولید. 1384 سال در

 3494851 به ترتیب ش، به. 1387 سال در مقادیر این که بوده ریال میلیارد 13171 با برابر بودجه قانون اعتبارات از پژوهش سهم

 از پژوهش سهم ( که199: 1387زمینی،  عالی محمدنژادمیلیارد ریال رسیده است ) 4۶518 و ریال میلیارد 2242881ریال،  میلیارد

(. بنابراین، نسبت 200: 1387زمینی،  عالی درصد رشد داشت )محمدنژاد 1/۶0. ش، 1384سال  نسبت به قانون بودجه اعتبارات

 از پژوهش اعتبارات نسبت و 07/2درصد به  7۶/0از  بودجه قانون اعتبارات کل به بودجه قانون اعتبارات از پژوهش اعتبارات

سال  در پژوهشی اعتبارات است. رشد یافته درصدافزایش 33/1درصد به  78/0از  لص داخلیناخا تولید به بودجه قانون اعتبارات

 از درصد یک . ش کل کشور مبنی بر اختصاص1387قانون بودجه سال  2۶بند  مفاد پیش بینی دلیل به . ش به طور عمده1387

: 1387زمینی،  عالی است )محمدنژاد پژوهش امر به دولت به انتفاعی وابسته مؤسسات ها ودولتی، بانکهای شرکت عملیاتی درآمد

199 .) 

 گذاری جمهوری اسالمی ایرانآسیب شناسی سیاست

 گذاریهای پژوهشیهای ناشی از سیاستآسیب -1

جهان  کل در ملی ناخالص تولید از اعتبارات پژوهشی سهم شاخص میانگین م. 1998 سال در یونسکو اطالعات و آمار براساس

رواندا،  کشورهای برای آن مقدار ترین کم درصد( و 3/4سوئد ) کشور به مربوط آن بیشترین رقم که است شده برآورد درصد 91/0

 رتبه جهان کل به نسبت که شده درصد برآورد 5/0ایران  برای شاخص این است. مقدار بوده درصد( صفر) مالتا و پاناما، قرقیزستان

 (. ۶: 1379است )مهدیانی،  داشته را 100 از 70

 بودجه الیحه در فناوری و پژوهش به عنوان »نگاهی تحت گزارشی در ش. 139۶ سال در راهبردی تحقیقاتی پژوهشکده

 در پژوهشی اعتبارات مقایسه صورت به کشور کل بودجه در پژوهش نزولی اعتبارات روند از را خود « نگرانی139۶سال 

 سهم درصد باالترین که ش. 1384 سال از که شودمی مالحظه جدول این ارقام و اعداد است. از داده نشان اخیرهای سال
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 افزایش دلیل به اما است یافته کاهش درصد این داده، همواره اختصاص خود به را داخلی ناخالص تولید از تحقیقاتی اعتبارات

 هم 139۶سال  بودجه الیحه در اما است بوده قبل سال از بیشتر ش. 139۶ سال تا یافته اختصاص رقم داخلی ناخالص تولید

 (. 13: 1397است )قره یاضی و دیگران،  یافته کاهش اعتبار رقم هم و درصد

 دولتی(های شرکت پژوهشی احتساب اعتبارات بدون) داخلی ناخالص تولید از پژوهش برنامه، سهم نامه هفته دیگر از طرف

 پژوهشی اعتبارات رشد درصد چنین هم و درصد 42/0. ش معادل 1389درصد و در سال  40/0معادل  ش. 1380 سال در را

 با) داخلی ناخالص از تولید پژوهش سهم مجموع و است کرده ذکر درصد 4/1معادل  را ش. 1388 سال به ش نسبت. 1389 سال

 51/0. ش معادل 1389درصد، و برای سال  58/0. ش معادل 1388سال  برای را دولتی(های شرکت پژوهشی اعتبارات احتساب

. ش ذکر شده است )میرترابی و خاوری نژاد، 1388سال  درصد )کاهش( نسبت به – 2/12درصد و رشد اعتبارات پژوهشی را 

1393 :218-217 .) 

 های حمایتیعدم اطالع رسانی مناسب نسبت به برنامه -2

یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در برقراری ارتباط با تعداد بیشتری از دانشجویان و تحصیل کردگان مهاجر، اطالع 

که  "عوامل موثر بر خروج و بازگشت ایرانیان مهاجر"های حمایتی دولت است. در پرسشنامه رسانی مناسب نسبت به برنامه

درصد نیز نسبت  34و حدود  ندها بهره منداند که از این برنامهحدود نیمی از افراد اذعان کرده اجرا شده است 139۶در سال 

های حمایتی دولت اطالعی ندارند و در صورت افزایش آگاهی بخشی در این زمینه، میل به بازگشت و جمعیت به برنامه

 تواند افزایش یابد. این موضوع در نمودار زیر نشان داده شده است.ز وطن میدانشجویان و متخصصان ایرانی خارج ا

 

 المللیتحرک دانشجویان بینهای ناشی از آسیب شناسی سیاستگذاری -3

المللی بسیار اندک است. این سهم اندک، با اهداف مندرج در سند چشم انداز سهم کشور ایران از تحرک دانشجویان بین

تبدیل شدن به قدرت اول منطقه در عرصه علم و فناوری هم خوانی ندارد )ذاکر صالحی و صالحی نجف آبادی، یعنی 

هزار نفر در سال  19(. به عبارت دیگر، از یک طرف، افزایش تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، از حدود 2013

المللی جهان از حدود جوفرستی آن از کل بازار دانشجویان بین، با کاهش سهم دانش2017هزار نفر در سال  53تا حدود  2003

درصد همراه بوده است. هم چنین تاکنون هیچ آمار دقیق و مشخصی از میزان بازگشت ایرانیان  9/0 درصد تا حدود 3/1

گرفته نشده است.  ای نیز در راستای بازگرداندن این افراد برای خدمت به کشور، بکارخارج از وطن تهیه نشده است، برنامه

و دانشمندان ایرانی غیر مقیم است که به منظور تسهیل  تنها اقدامی که در این راستا شکل گرفته، طرح همکاری با متخصصان
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المللی علم و فناوری از شرایط ایرانیان بازگشتی و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز تعامالت بین

  .نفر از فارغ التحصیالن بازگشتی شده است 5۶0و موجب ارائه تسهیالت به بیش از هزار و  ایجاد شده است 1394سال 

 5/4 با رشدی تقریبا 1397-98تا  1390-91های تحصیلی المللی در ایران طی سالاز طرف دیگر، تعداد دانشجویان بین

 1397-98نفر در سال تحصیلی  ۶01هزار و  21به  1390-91نفر در سال تحصیلی  512هزار و  4برابری همراه بوده است و از 

دانشجو و لبنان با ارسال  810هزار و  2دانشجو، عراق با ارسال  800هزار و  13رسیده است. کشور افغانستان با اعزام حدود 

درصد از جمعیت  8۶المللی، مهم ترین کشورهای دانشجوفرست به ایران هستند که در مجموع دانشجوی بین 370حدود هزار و 

دهند. بنابر این همان طور که از آمار نیز مشهود است، ایران در میان کشورهای المللی در ایران را تشکیل میدانشجویان بین

و علیرغم اینکه کشورهای منطقه  (1397آید )صلواتی و همکاران، المللی، کشور شاخصی به حساب نمیجاذب دانشجویان بین

تصمیمی ای برای جذب دانشجویان خارجی تدارک دیده اند، در کشور ما نوعی بیهای بلند پروازانهبرنامهدر یک رقابت جدی، 

  .(1398و خأل راهبرد کالن ملی در این زمینه مشهود است )پیلوار و همکاران، 

دهد که کشور بررسی وضعیت ایران به لحاظ دو شاخص توسعه منابع انسانی و رقابت پذیری برای استعدادها نشان می

پذیری برای استعدادها از ایران به لحاظ پرورش نیروی انسانی ماهر در وضعیت مناسبی قرار دارد اما در شاخص رقابت

وضعیت مناسبی برخوردار نیست. اگرچه ایران از توانایی باالیی برای رشد و پرورش نیروی انسانی ماهر برخوردار است اما 

به نیازهای داخلی و با تمرکز بیشتر بر مسائل کشورهای غربی و پیشرفته پرورش یافته و عمال مهارت این نیروها بدون توجه 

امکان بهره مندی از تمام استعداد و توانایی این نیروها در داخل به دلیل عدم وجود بسترهای مناسب وجود ندارد. این امر 

 حل مشکالت داخلی فراهم آورده و آنها را روانه گذاری وتواند زمینه دلسردی متخصصان ایرانی را نسبت به اثرمی

کشورهایی کند که در جستجوی این استعدادها هستند. ایران از جمله کشورهایی است که در حال گذار برای تبدیل شدن به 

المللی شدن آموزش عالی از طریق جذب دانشجویان یک کشور برنامه محور در حوزه آموزش عالی است. اهتمام به بین

المللی رجی و تسهیل بازگشت دانشجویان ایرانی خارج از کشور، در اسناد باالدستی مورد توجه قرار گرفته است، اما بینخا

های محدودی که شدن آموزش عالی در ایران از بعد عملی پیشرفت چندانی نداشته است. در نتیجه به واسطهی اعمال برنامه

بازگرداندن دانشجویان خود از خارج از کشور انجام شده است، بخشی از اخیرا در راستای جذب دانشجویان خارجی یا 

المللی در این از خروج سرمایه انسانی ایران جبران شده است و بهبود نسبی در خالص جذب دانشجویان بین خسارات ناشی

ستی صورت گیرد، امکان گذاری شده در کشور به درهای هدفشود. با این وجود، اگر پیاده سازی سیاستکشور مشاهده می

گذار ایران به یک کشور برنامه محور وجود دارد و بدیهی است که توجه به مسائل و مشکالت داخلی در پرورش متخصصان 

های انسانی، عالوه بر حفظ و نگهداشت و و فارغ التحصیالن دانشگاهی و ایجاد بسترهای مناسب برای بکارگیری این سرمایه

های علمی و تکنولوژیک در های آتی به کشوری ممتاز در زمینهتواند ایران را در سالنها در کشور، میبرخورداری از منافع آ

 ای و جهانی بدل نماید.سطح منطقه

 های ناشی از عدم بسترسازی مناسب برای نخبگانآسیب -4

دهد که کشور استعدادها نشان میبررسی وضعیت ایران به لحاظ دو شاخص توسعه منابع انسانی و رقابت پذیری برای 

پذیری برای استعدادها از ایران به لحاظ پرورش نیروی انسانی ماهر در وضعیت مناسبی قرار دارد اما در شاخص رقابت

وضعیت مناسبی برخوردار نیست. شاهد این مدعا، رتبه ایران در دو مولفه انتشارات علمی و کیفیت مراکز آموزشی )پیالر 

کشور  2019شود و در سال خص رقابت پذیری جهانی است که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر مینوآوری در شا

را به خود اختصاص داده است اما بررسی وضعیت ایران در شاخص  15و  42ایران به ترتیب در دو شاخص ذکر شده رتبه 

( در 2019در سال  ۶3جهانی )رتبه  های دانشمهارت دهد که ایران به جز در مولفهرقابت پذیری برای استعدادها نشان می
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رقابت پذیری های دانش جهانی از شاخص های مهارتها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. مقایسه مولفهبقیه شاخص

پذیری ( در ایران از شاخص رقابت 2019در سال  13۶( و مهارت فارغ التحصیالن دانشگاهی )رتبه GTCIبرای استعدادها )

جهانی بیانگر این واقعیت است که اگر چه ایران از توانایی باالیی برای رشد و پرورش نیروی انسانی ماهر برخوردار است اما 

 های داخلی و با تمرکز بیشتر بر مسائل کشورهای غربی و پیشرفته پرورش یافته و عمالًاین نیروها بدون توجه به نیاز مهارت

در  بنابراین (.2۶: 1400عزتی، نایی این نیروها در داخل به دلیل عدم وجود بسترهای مناسب وجود ندارد )مندی از تواامکان بهره

گیری نظام مهارتی فارغ غفلت از نیازها و مسائل داخلی در شکلهای اتخاذی از سوی جمهوری اسالمی ایران، گذاریسیاست

بکارگیری این متخصصان موجب ایجاد شکافی عمیق میان التحصیالن دانشگاهی و همچنین عدم وجود بسترهای مناسب 

کیفیت متخصصان و فارغ التحصیالن دانشگاهی با سطح مهارتی این متخصصان و فارغ التحصیالن شده است. این امر 

را  گذاری و حل مشکالت داخلی فراهم آورده و آنهاهای دلسردی و ناامیدی متخصصان ایرانی را نسبت به اثرتواند زمینهمی

پرورش  روانه کشورهایی کند که قدردان این استعدادها هستند. بدیهی است که توجه به مسائل و مشکالت داخلی در

های انسانی عالوه بر حفظ و متخصصان و فارغ التحصیالن دانشگاهی و ایجاد بسترهای مناسب برای بکارگیری این سرمایه

های علمی و های آتی به کشوری ممتاز در زمینهتواند ایران را در سالینگهداشت و برخورداری از منافع آنها در کشور، م

 ای و جهانی بدل نماید.تکنولوژیک در سطح منطقه

 مشکالت نخبگان در برقرار ارتباط مناسب با سایر افراد -5

در برقراری ارتباط شود، ضعف آنها یکی از مشکالتی که در بسیاری از نخبگان به خصوص دانشجویان المپیادی دیده می

به عموم جامعه هستند که باعث تری نسبت ( پایینE.Q) مناسب با سایر افراد است. نخبگان عموماً دارای هوش هیجانی

صنعتی کشور جدا کردن نخبگان های شود. در یکی از دانشگاهبرخی رفتارهای خاص مانند حساس و زودرنج بودن ایشان می

دامن زد و عالوه بر اینکه فرهنگ مهاجرت را در بین ایشان بیش از پیش گسترش داد، باعث  به این ضعف از بدنه دانشجویی

حدی رسید که بعد از حدود هفت سال از تأسیس این  رواج برخی از رفتارهای ناهنجار در بین آنها نیز شد. وضعیت به

های (. در سیاست گذاری159-1۶0: 1388کردند )فرتوک زاده و اشراقی، دانشگاه آن را تعطیل  مسئوالنخوابگاه خود 

 های روانشناختی دانشجویان نخبه و المپیادی نشده است.جمهوری اسالمی ایران، توجهی به جنبه

 آسیب شناسی مقررات برای استعدادهای درخشان -6

ام از این های شناسایی و الگوهای پرورش استعدادهای برتر، بسیار متنوع است و هر کدگر چه زمان شناسایی، روشا

ریزی برای پرورش آنان در اغلب ها و الگوها موافقان و مخالفان خاص خود را دارند، اما توجه ویژه به نخبگان و برنامهروش

نوبه خود به این موضوع توجه شده شود. در ایران نیز بهعنوان موضوعی بسیار مهم و استراتژیک تلقی میکشورهای جهان به

صورت فراهم شدن زمینه مناسب با  در تا دارند را ظرفیت این – پیداست آن نام از که طورهمان – استعدادهای برتر. است

اکنون برخی از مقرراتی که برای استعدادهای هم. سرعت و کیفیت باالتری از روند معمول افراد، مراحل پیشرفت را طی نمایند

سازد وثیقه هنگام خروج از کشور، امر خروج را برای نخبگان تسهیل میاند، مانند معافیت از پرداخت  درخشان تصویب شده

 .که خود این موضوع سبب افزایش اقدام برای خروج از کشور در بین نخبگان شده است

 مالی در حین تحصیلهای کمكهای ناشی از اعطای آسیب -7

نخبگان هر کشوری سرمایه آینده برای آن کشور به چرخانند و چرخ اصلی فناوری را در کشورهای مختلف نخبگان می

های مختلف از جمله جمهوری اسالمی ایران با آگاهی از این امر، در تالش بوده است با استفاده از مشوق .آیندشمار می

است،  اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفتههای مالی، نخبگان را ترغیب به ماندن در کشور کند. در این زمینه، کمک

ولی این اقدامات کافی نیست. هنوز هم دولت و بانکها حاضر به پذیرش ریسک نیستند و بسیاری از طرحهای نخبگان در 



 

287 

ن
گا

خب
ت ن

جر
ها

ر م
ها

ی م
را

ن ب
را

 ای
ی

الم
اس

ی 
ور

مه
ج

ی 
ها

ی 
ار

ذ
تگ

اس
سی

ی 
اس

شن
ب 

سی
آ

 
 

روند. طبیعتاً مدت می با سود باالی تضمینی در کوتاههای گذارند و به سراغ طرحزمینه کارآفرینی را خیلی راحت کنار می

شدت کاهش خواهد داد، آمار بازگشت  عالوه بر اینکه مهاجرت نخبگان را بهکارآفرینی در کشور های افزایش فرصت

 (.۶1: 1392)مهری،  بخشدبه کشور را نیز بهبود میها نخبگان و بازگشت سرمایه

فرهنگی باید توجه کرد که در کشور ایران برای کسانی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند، حتی های در زمینه فعالیت

شوند. این اشکال داخل کشور قایل میهای آموختگان دانشگاه تقل از سطح آن دانشگاه، ارزش بیشتری برای دانشبعضاً مس

فرهنگی خود مشوق مهاجرت نخبگان از کشور است. درخواست رزومه انگلیسی از دانشجویان در درس زبان عمومی، 

کشورهای آسیای جنوب شرقی نظیر مالزی و سنگاپور(  برگزاری جلسات آشنایی با مزایای تحصیل در سایر کشورها )عموماً

 شود.هایی از این قبیل باعث تقویت فرهنگ مهاجرت در بین دانشجویان می در دانشگاه و فعالیت

 نتیجه گیری

جمهوری اسالمی ایران در جهت مقابله با مهاجرت نخبگان، سیاستگذاری هایی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس 

تئوری ساخت یابی به بیان جریان تولید، نظریه ساخت یابی گیدنز که به عنوان چارچوب نظری این پژوهش مطرح است، 

ریف به پیدایش و تولید ساخت تحت شرایط گوناگون و به جریان بازتولید بازتولید و انتقال ساخت ها می پردازد. در این تع

و تبدیل و تغییر ساخت ها اشاره نموده است. به عبارت دیگر گیدنز جامعه سازی را تحت عنوان ساخت یابی، ساخت سازی، 

یان می کند. به نظر وی بازتولید ساخت با به کارگیری مفهوم » ساخت دوتایی « که مفهوم مرکزی تئوری اش می باشد، ب

بر این اساس، در بعد اقتصادی،   .بازتولید ساختی به واسطه ی کنش انسانی به عنوان کارگزار و واسط صورت می گیرد

 حرکت و هدفمند سوگیری ضرورت -1گذاری اصلی کشور در این زمینه مقابله با مهاجرت نخبگان عبارت است از: سیاست

 در بنیان دانش اقتصاد توسعه بر تمرکز -2 و نخبگان مهاجرت حوزه در محور دادهگذاری سیاست جهت در کشور بالدرنگ

های انسانی در داخل و یا زمینه چینی بازگشت متخصصان و فارغ با هدف ظرفیت سازی برای بکارگیری سرمایه کشور

 مطرح است.التحصیالن خارج از کشور 

طرح از دیگر سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران، تالش در جهت بازگشت نخبگان به داخل کشور است. در این رابطه، 

 های وزارت علوم دنبال شده است.گذارینیز در سیاست مندان ایرانی غیر مقیمو دانش همکاری با متخصصان

از دیگر سیاست گذاری های جمهوری اسالمی ایران است. این  تسهیالت اعطایی به برگزیدگان مرحله نهایی المپیاد

حمایت های مالی، تسهیالت تسهیالت به انواع مختلفی تقسیم می شود که از مهم ترین آنها می توان به تسهیالت آموزشی، 

 اشاره داشت.  مالی در حین تحصیلهای کمکنظام وظیفه و اعطای 

 المللیدانشجویان بین تحرکبازار  از دیگر سیاستگذاری جمهوری اسالمی ایران،  تالش در جهت ایفای نقش محوری در

، خالهای ناشی از مهاجرت نخبگان بوده است. جمهوری اسالمی ایران در تالش بوده است با جذب  دانشجویان خارجی

 داخلی را جبران نماید.

در حوزه پژوهش نیز سیاست گذاری های جمهوری اسالمی ایران مبانی بر حمایت از ایده های خالق پژوهشی و افزایش 

 بودجه مربوط به این مهم بوده است.

ا آسیب هایی مواجه بوده است که نتوانسته با این حال، باید اشاره داشت که سیاست گذاری های جمهوری اسالمی ایران ب

است از مهاجرت نخبگان جلوگیری نماید. مهم ترین آسیب ها در بعد پژوهشی این مساله است که با وجود اینکه در سیاس 

 سهم درصد که باالترین ش. 1384 سال گذاری ها، اهمیت زیادی به بودجه های پژوهشی داده شده است با این حال، از

 دلیل به اما است یافته کاهش درصد این داده، همواره اختصاص خود به را داخلی ناخالص تولید از تحقیقاتی اعتبارات

سال  بودجه الیحه در اما است بوده قبل سال از بیشتر ش. 139۶ سال تا یافته رقم اختصاص داخلی ناخالص تولید افزایش
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توجهی به امر بودجه، باعث نارضایتی نخبگان و در نتیجه مهاجرت یافت. این بی  کاهش اعتبار رقم هم و درصد هم 139۶

 آنان بوده است.

های حمایتی از دیگر آسیب های سیاست گذاری جمهوری از سوی دیگر، عدم اطالع رسانی مناسب نسبت به برنامه

داده شده است با این حال، بی اسالمی ایران است. با وجود اینکه برنماه های حمایتی بسیاری از سوی مسئولین ترتیب 

 اطالعی نخبگان از این مهم زمینه ساز مهاجرت آنان بوده است.

نیز از دیگر مسائلی است که باید به آن اشاره  المللیتحرک دانشجویان بینهای در آسیب های ناشی از سیاستگذاری

سهم المللی تاکید شده است با این حال،  داشت. با توجود اینکه در سیاست گذاری ها، بر اهمیت تحرک دانشجویان بین

المللی بسیار اندک است. این سهم اندک، با اهداف مندرج در سند چشم انداز یعنی کشور ایران از تحرک دانشجویان بین

 .تبدیل شدن به قدرت اول منطقه در عرصه علم و فناوری هم خوانی ندارد

پذیری برای ایران در شاخص رقابتی سیاست گذاری است. عدم بسترسازی مناسب برای نخبگان از دیگر آسیب ها

استعدادها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. شاهد این مدعا، رتبه ایران در دو مولفه انتشارات علمی و کیفیت مراکز 

ه دهد که ایران به جز در مولفبررسی وضعیت ایران در شاخص رقابت پذیری برای استعدادها نشان می. آموزشی است

 ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.( در بقیه شاخص2019در سال  ۶3جهانی )رتبه  های دانشمهارت

اکنون هم از سوی دیگر،  مقررات برای استعدادهای درخشان نیز از دیگر آسیب های موجود در سیاست گذاری است.

عافیت از پرداخت وثیقه هنگام خروج از کشور، امر اند، مانند م برخی از مقرراتی که برای استعدادهای درخشان تصویب شده

سازد که خود این موضوع سبب افزایش اقدام برای خروج از کشور در بین نخبگان شده خروج را برای نخبگان تسهیل می

 .است

 حوزة انسانی نیز از دیگر آسیب های سیاست گذاری است. نخبگان علوم جمله ازها حوزه برخی نخبگان به توجهیبی

 و مصوبات و شناسایی، قوانینهای مالک درنظرگرفتن از بنیاد سطوح همة در انسانی علوم معتقدند نخبگان علوم انسانی

  اند.گرفته توجهی قراربی مورد مغزها فرار از جلوگیری برای ریزی برنامه تا تسهیالت اعطای
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