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 فرار و ترک میهن دانش آموختگان از ایران

 

اگر به این مبحث بپردازیم که مهم ترین و بنیادی ترین عامل در فرایند توسعه پایدار انسان علم و تجربه است باید 

قبول کنیم ، هیچ جامعه ای با داشتن منابع، فضای مناسب و امکانات، بدون وجود انسان های آگاه، با دانش محور 

توسعه نخواهد بود وآینده نگر قابل . 

مهاجرت یا به اصطالح جابجایی پیشینه ای در پیدایشِ اجتماعات بشری دارد. حس کنجکاوی، شناخت فرهنگ ها، 

تنوع طلبی، کسب آگاهی و معرفت، سرگرمی و اشتغال و آسایش و آرامش، مهم ترین انگیزه هایی هستند که از 

بخش نموده و به آن رنگ القا کرده است گذشته تا به امروز مهاجرت را برای مهاجران لذت . 

ویژه کشورهای منطقة خاورمیانه توجه کشورهای در حال توسعه و به در مغزها فرار پدیدة در چند سال اخیر 

های اقتصادی در زمینة تبعات اقتصادی فرار مغزها، دو اقتصاددانان را به خود جلب نموده است. براساس نظریه

عنوان کاهش مستقیم سرمایة انسانی در نظر ه وجود میاید. دیدگاه سنتی فرار مغزها را بهدیدگاه سنتی و نوین ب

های سنتی مد نظر بوده، آثار مثبت ناشی از فرار مغزها گیرد، اما در دیدگاه نوین عالوه بر مواردی که در دیدگاهمی

افزایش انگیزه کسب تحصیل در  فرار مغزها در مثبت نقش بر موضوع در نیز در نظر گرفته شده است. مبحث 

ای مهاجرت و گیری آثار شبکهمدت، شکلهای کوتاه جامعه، انتقال دانش و تکنولوژی از طریق برگشت مهاجرت

درآمد برگشتی به کشورهای مبدأ در مقابل اثر منفی فرار مغزها یعنی کاهش سرمایه انسانی کشور مبدأ متمرکز 

جریان فرار مغزها اثر مثبت بر ماندگاری سرمایه انسانی کشورهای ذکر  که دارد آن از نشان است. نتیجه تحقیقات 

اند. با توجه کشور متضرر شده 5کشور از فرار مغزها منتفع و  9شده را داشته است و در لیست موجود فرار مغزها، 

دگاری آنان در کشور به متضررشدن ایران از فرار مغزها، باید با ایجاد شرایط مطلوب برای نخبگان، ضریب مان

 .افزایش یابد
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 اجتماعات میان در. گرفت نادیده نیز را مثبتش اثرات توان نمی اقدام مهاجرت را نمی توان نفی نمود ، و همچنین 

ای، کشوری و جهانی، این جابجایی ها وجود داشته و کم و بیش به یک در مقیاس های محلی، منطقه و بشری

دیل گشته استپدیده باورپذیر و فراگیر تب . 

 ،یاز معضالت اجتماع یکیکه  شودیگفته م رانیاز ا یو نخبگان علم نیبه مهاجرت متخصص رانیفرار مغزها از ا

هزار نفر از ۶۰٬ ۱۳۸۹در سال  یاسالم یکشور قرار گرفته است. بنابر آمار مجلس شورا نیا یوآموزش یاقتصاد

 یافراد دارا نی. ارندیگ ینخبه قرار م جرانمها ستیند در لسال اقدام به مهاجرت داشته ا نیکه در ا انیرانیا

ها قرار داشته اند:دانشگاه ایده و جزء نفرات برتر کنکور  یعلم یادهایدوره المپ ییهامقام . 

 : امروزه مهاجرت دردو نوع خواسته و ناخواسته، در دنیا شکل گرفته است که

اقامت دائم در کشور مقصد )مهاجر پذیر( مهاجرت نخبگان به هدف : از نوع خواسته مهاجرت . 

گیردهایی که با هدف کسب علم و تکنولوژی و پژوهش و تحقیق انجام میمهاجرت . 

های کاری )کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت(مهاجرت . 

 .مهاجرت به هدف انقالب وکودتا در قالب فرار از کشوری به کشور دیگراست : ناخواسته مهاجرت

هدف جنگ، در دو حالت درون سرزمینی و برون سرزمینی مهاجرت به . 

اند سرزمینی درون اغلب که…های غیر قابل پیش بینی مانند: سیل، زلزله، رانشِ زمین ومهاجرت به هدف حادثه . 

 .مهاجرت در قالب فرار مغزها

آموختگان علمی هنوز دانشبا توجه به اینکه تالش شده است که از این روند کاسته شود، اما درصد قابل توجهی از 

خود عنوان  2009تمایل دارند به کشورهای پیشرفته مهاجرت نمایند.صندوق بین المللی پول در گزارش سال 

کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته جهان، مقام نخست  ۹۱ میان در نخبگان، مهاجرت لحاظ به ایران نموده است 

دانندار مغزها از ایران را منتفی میرا داراست. و برخی مسئوالن حتی وجود فر . 

های اخیر مقابل شده هزار متخصص تحصیل کرده طی دهه ۱۸۰هزار تا  ۱۵۰ایران در زمینه فرار مغزها با مهاجرت 

درصد از پناهجویان ایرانی دارای مدرک باالتر  ۴۷است. طبق گزارش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان حدود 

میلیون نفر  ۴ته اند. مطابق آمار رسمی وزارت خارجه با احتساب متولیدن خارج از کشور حدود از دیپلم قرار داش

طور مستقیم از ایران مهاجرت میلیون به ۱/۵ حدود تعداد این از که کنند.ایرانی در خارج از کشور زندگی می

اندداشته  

۱۳۴۴آمارِ دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد در سال  ترین سطح و را به خارج از کشور در پایین مهاجرت ایرانیان 

دادبه عبارتی نزدیک به صفرنشان می . 
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، تغییر محسوسی در این آمار نداشته و ایران همچنان در پائین جدول مهاجرت این ۱۳۵۴سال بعد، در سال  ۱۰

 .سازمان جهانی قرار داشته است

، تا جایی که تعداد مهاجران ایرانی در طی این چهار پیمایدای سیر صعودی میدر چهل سال قبل، این آمار به گونه

برابر نسبت به گذشته نشان داده شده اند. در این میان  ۱۴۰میلیون نفر، یعنی رقمی در حدود  ۷دهه نزدیک به 

کشور مهاجر ، مقام  ۹۱مهاجرت نخبگان از نگاه صندوق بین المللی پول، معنادار است و ایران از این نظر در میان 

ت را کسب نموده استنخس . 

۱۸۰این آمار نشان دهنده آن است، که ساالنه تا  کنند. بنیاد هزار نفر از ایرانیانِ با تحصیالت عالی مهاجرت می 

نفر از مدال  ۳۰۸یعنی چهار سال،  ۸۶تا  ۸۲های ملّی نخبگانِ کشور آمار مهاجرت نخبگان را در بازه زمانی سال

نماید. هفته نامه سازمان مدیریت و برنامه های آزمون سراسری کنکور اعالم میتریننفر از بر ۳۵۰آوران المپیاد و 

دهدریزی مهاجرت بیش از سه چهارم این نخبگان را به به هدف آمریکا نشان می . 

های ثبت شده درصد از اختراع ۹۶ پول، المللی بین صندوق هایطبق تحلیل مجله اکونومیست و بر اساس داده

است، که نشان توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور ثبت شده ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۷های ن ایران بین سالتوسط متولدی

درصد است ۴۸ درصد و برای هند ۱۷ چین دهنده خروج استعدادها از کشور است، همین آمار برای کشور . 

ردید که در ید ناخالصات داخل صرف نیازهای آموزشی کشور گتول از ۱٫۵٪میالدی،  ۲۰۰۶همچنین در سال 

نفر از  ۳۰۸داشت که  اعالم ایران نخبگان ملی بنیاد قرار داشت. ۶۷مقایسه با دیگر کشورهای جهان در جایگاه رتبه 

به خارج مهاجرت داشته اند ۸۶تا  ۸۲سراسری از سال  آزمون هاینفر از برترین ۳۵۰دارندگان مدال المپیاد و   

 

اند که اکثرا متقاضی زار دانشجو تقاضای خروج از کشور را دادهه ۱۵۰حدود  ۱۳۹۱بنا بر آمار رسمی در سال 

میلیارد  ۱۵۰تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و دوره دکترا در خارج بودند. خروج این شمار از دانشجویان معادل 

گذشته از سال  ۱۴آور المپیاد طی آموزان ایرانی مدالدرصد دانش ۶۴نماید. همچنین دالر خسارت به ایران وارد می

 از بیشتر روز هر ایران بنیادین سلولهای رشته دانشمندان که داد هشدار نیز اند. حمید گورائی ایران مهاجرت داشته
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 خروج این نتیجه که نمود تاکید شوند. رئیس دانشگاه آزادمی جهان نقاط دیگر و عربی کشورهای جذب گذشته

ه مهرداد عربستانی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی است. به گفت« های باهوشایران از ژن»لی شدن خا

دانشگاه تهران ، تمنا و تمایل به مهاجرت ذهنیتی یک واقعیت اجتماعی است و شامل حاالت درونی و تخیل مردم 

 .نیست. تمایل به مهاجرت یک نشانه گاه از اوضاع کشور است

کشور، چهارمین رتبه را در ثبت نام التاری آمریکا دارد.  ۱۰۰این استاد دانشگاه تاکید کرد: ایران در میان بیش از 

وی سخنان خود را با این جمله ادامه داد که چرا همه به ترک کشور تمایل دارند؟ تحصیل از نخستین دالیل تمایل 

و  خروج از کشور است. در مراحل بعدی نیز دشواری راه اندازی کسب و کار در ایران، انتخاب سبک زندگی، آزادی

شودمهاجرت بیان می دالیل از … . 

های جغرافیایی وی با اشاره به اینکه تحقق نیافتن آرزومندی میان مردم، عمده دلیل مهاجرت آنان به خارج از مرز

شود، به فراتر از است، تصریح کرد: اگر کسی در برنامه ریزی آینده خود احساس کند که آروزهایش محقق نمی

بینند. این استاد انسان شناسی با اشاره به اینکه های خود را محقق یافته نمیامعه ایران آرزورود. مردم جها میمرز

دالیل متعدد در کنار هم باعث مهاجرت افراد شده و تنها یک دلیل عامل مهاجرت نیست، اظهار کرد: جایگاه افراد 

در صورتی که این ذهنیت نسبت به دهد. در موقعیت سیاسی و اقتصادی ساختار جامعه، ذهنیات وی را شکل می

افتدها میها نبیند، به فکر عبور از مرزها منفی شده و فرد خود را در این جایگاهجایگاه . 

عربستانی با اشاره به اینکه امید در ایران اندک است و نظام اجتماعی ایران، قادر به تولید امید نیست، گفت: اقتصاد 

های مختلف اجتماعی رابطه تنگاتنگ دارد. عنای دسترسی به قدرت و سرمایهامید با وضعیت ذهنیت سیاسی به م

ها ها ممکن باشد افراد به دنبال یافتن جایی دیگر برای تحقق آرزووقتی امید وجود داشته و دسترسی به تمنا

دی اقتصادی، اما اگر قواعد سختی داشته باشیم که نگذارد تمناهایی، چون کرامت انسانی، بهره من .نخواهند بود

به طور ناخودآگاه به دنبال فرار از سیستم هستیم.و در  شود انکار و انگاشته نادیده …حق معیشت، آزادی انتخاب و 

های فرد نادیده گرفته شودبیند که خواستهپایان افزود: اقتصاد امید زمانی آسیب می . 

هزار ایرانی  ۱۷۰ندس و پزشک ایرانی و بیش از هزار مه ۲۵۰اکنون بیش از المللی پول همو طبق آمار صندوق بین

کارشناس  ۱۵روزانه  ۸۷کنند و طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال با تحصیالت عالی در آمریکا زندگی می

المللی پول در ادامه نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند.گزارش صندوق بین ۵۴۷۵دکترا و ساالنه  ۳/۲ارشد، 

۱۵٪ش از است که بیافزوده به کشورهای عضو سازمان توسعه و  ۲۵٪ و  های انسانی ایران به آمریکاسرمایه 

کنند. در این میان، کنند. حدود چهار میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میهمکاری اقتصادی اروپا مهاجرت می

درصد از این  ۳۰ها هستند،که گروه ایرانیان خارج از کشور در آمریکا از نظر درآمدی در بین مهاجرین از برترین

طور از ها و امور دانشگاهی مشغول به کار هستند. همیندرصد در زمینه تکنیک ۲۰افراد در زمینه مدیریت و 

۲۰۰۰های گذشته مجموع صدهزار ایرانی درآلمان در سال  ۲جلد کتاب منتشر شده، در حالیکه از بین  

است. عباس میالنی اظهار دارد: که سالیانه حدود جلد کتاب منتشر شده ۰۰۱آلمان تنها  از شده ترک مهاجر میلیون

های جنگ تعداد از این کمتر نبود. این چند میلیونی که االن شوند. در سالهزار نفر از ایران خارج می۱۸۰تا  ۱۵۰

ه از ایران خارج ها از ایران رفتند هر مهندس، هر دکتر، هر وکیلی ککنند همگی در آن سالدر خارج زندگی می



5 

افزاید فرار شود. وی میشود، معادل نزدیک به یک میلیون و نیم تا دو میلیون دالر است که از ایران خارج میمی

استزده صدمه کشور اقتصاد برابر جنگ ایران و عراق به ۳۰۰مغزها در چند سال اخیر  . 

 آمارهای جدید از مهاجرت و فرار نخبگان

 

 مهاجرت

۲۰۱۷های سال ن آمارها و گزارشنگاهی به آخری دهد، از مهاجرت دانشجویان و فرار مغزها از ایران نشان می 

ادعاها و آمارهای قبلی از فرار مغزها و نخبگان ایرانی که عمده آنان از دانشجوها هستند صحت ندارد و ایران اولین 

وضعیت دانشجویان دیگر کشورها در  از WES کشور مهاجرفرست دنیا به دیگر کشورها نیست.گزارش جدید پایگاه

دهدها ایاالت متحده آمریکا را نشان میآمریکا، کاهش مهاجرت و حضور دانشجویان ایران در دانشگاه  

درصد دانشجویان  ۹۰های هند و چین دارد. ایران کشوری است که نرخ ماندگاری باالتری در مقصد نسبت به کشور

مانندا میایرانی پس از اتمام تحصیل در آمریک . 

کنند از بوم کارآفرینی کمک میهای رو به جلو که به توسعه و شکل گرفتن زیستبنا بر آمارها، انجام برخی اقدام

محقق شود و بسیاری از  ایران در نخبگان معکوس مهاجرت شده تا روندجمله توسعه استارت اپ در ایران موجب

 و مندیعالقه شده باعث ایرانی نخبه جامعه بر هااستارتاپ تأثیر بازگردند.آموختگان که به خارج رفته بودند، دانش

https://frand.fr/category/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa/
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ها برای رشته تحصیلی تغییر داشته باشد. مسئوالن دولت ایران اظهار دارند ادعاهای مبتنی بر انتخاب کنکوری

جرت دانشجویان و است و ایران در میان کشورهای مهانخست بودن رتبه ایران در مهاجرت نخبگان تغییر پیدا کرده

هزار دانشجوی  ۲۷۰مجموع  از انقالب ابتدای در جمهور رییس فناوری معاون ستاری گفته به فرار مغزها قرار ندارد.

هزار نفر در آمریکا حضور داشتند این در حالی  ۵۰هزار دانشجو در خارج از کشور و از این میان  ۱۰۰ایرانی حدود 

هزار دانشجو در خارج از کشور وجود  ۴۸هزار دانشجوی ایرانی،  ۷۰۰ون و میلی ۴است که در حال حاضر از جمع 

دهد ایران دیگر جزو کشورهای کنند و این موضوع نشان میهزار نفر در آمریکا تحصیل می ۱۲دارد که تنها 

 .مهاجرفرست دنیا نیست

ف باور عموم، ایران گوید: برخالعضو هیات علمی موسسه مطالعات مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور می

 -دهد کشور پس از هند، فیلیپین و آمریکاهای موجود نشان میها در جهان را ندارد، آمارباالترین رتبه فرار مغز

ها داردکانادا، رتبه چهارم را در فرار مغز . 

منفی و با  صلواتی با تاکید بر اینکه، وضعیت مهاجرت دانشجویان و نخبگان ایرانی آنگونه که در اذهان عمومی

رسد، نیست، تصریح کرد: در حال حاضر سهم مهاجرت دانشجویان در ایران نسبت به های باال به نظر میرتبه

میالدی به  ۹۰های درصد جمعیت دانشجویان مهاجر در دهه ۲ها، شیب نزولی یافته است و از افزایش جمعیت آن

مهاجرت گفت: در یکی دو سال اخیر آمار مهاجران  رسیده است.وی در باره آمار جهانی ۲۰۱۶یک درصد در سال 

نفر یک نفر در دنیا مهاجر است ۳۰میلیون رسیده است و از هر  ۲۶۰جهان به  جمعیت مهاجران دنیا با سرعت  .

 .باالیی در حال افزایش است. این تنها مختص ایران نیست و در دنیا هیچ کشوری تنها گیرنده و تنها فرستنده ندارد

میلیون دانشجوی  ۶تا  ۵های دقیق و رسمی در باره مهاجرت ایرانیان افزود: در مجموع با اشاره به نبود آماردر ادامه 

میلیون مهاجر  ۱۴تا  ۱۳مهاجر در دنیا داریم که با احتساب دانشجویانی که آنالین در حال تحصیل هستند، 

فناوری دانشگاه شریف ادامه داد: بیشتر دانشجو در جهان داریم.این پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری علم و 

درصد در مقطع  ۹درصد مهاجران دانشجو، کارشناسی ارشد و  ۴۲مهاجران در مقطع تحصیالت تکمیلی هستند. 

کننددکتری مشغول به تحصیل اند. در خاورمیانه، اما مهاجران دانشجو بیشتر در مقطع کارشناسی تحصیل می . 

هزار دانشجوی  ۷۰۰میلیارد نفری،  ۲اجر در جهان گفت: چین با جمعیت حدود در باره پراکندگی دانشجویان مه

 ۵۱درصدی دانشجویان مهاجر دارد. ایران نیز با  ۲۳های اخیر سهم آمریکا نیز با کاهش سهم در سال .مهاجر دارد

از میان هر دو  های جهان در رتبه دهم و یازدهم قرار دارد.وعنوان کرد:هزار دانشجوی مهاجر میان کشور ۵۳تا 

شود. از این رو دانشجویان ها ایجاد میدانشجوی مهاجر در آمریکا یک موقعیت شغلی آکادمیک برای این کشور

هزار شغل دانشگاهی برای این  ۵۰۰رسند، حدود مهاجر بین المللی در آمریکا که به حدود یک میلیون نفر می

های ضد ل گردش مالی این بازار جذب دانشجو است. طرحمیلیارد دالر در سا ۲۶کنند. حدود کشور ایجاد می

مهاجرتی دونالد ترامپ، آمریکا را از مقصد مهاجرت خارج کرده است.این استاد دانشگاه با بیان اینکه بیشترین 

روند، گفت: طبق آمار رسمی، ایران حدود یک و نیم مهاجران ایران به آمریکای شمالی، اروپایی غربی و اقیانوسیه می

در حالی که در  .میلیون مهاجر در دنیا دارد و حدود سه میلیون مهاجر رسمی از افغاستان و عراق پذیرفته است

های مهاجرفرست در کشور ۳۱میلیون مهاجر ایرانی در جهان است.ایران رتبه  ۸و  ۷آمار غیررسمی صحبت از 

تاکید بر نادرست بودن این احساس که همه  فرستد.وباهزار مهاجر به سراسر دنیا می ۴۰تا  ۳۰داشته و ساالنه 
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روند و ما جامانده ایم، گفت: پیش از انقالب باالترین جمعیت دانشجو در آمریکا را داشتیم که این روند تا می

های اخیر کاهش نزولی داشت، اما در چند سال گذشته با شیب مالیمی افزایش یافتسال . 

 علت های بنیادی مهاجرت نخبگان ایرانی

های تحصیلی درصد از پاسخ دهندگان به دلیل انگیزه ۷۵مهاجر ایرانی  ۴۲۵ر ادامه نشست به نتایج پژوهشی میان د

های فنی بودند.و و پژوهشی برای تحصیل در مقطع دکتری از کشور خارج شده اند که بیشترین آنان از میان رشته

های تحصیلی است. به دانشگاه و کیفیت دورهترین دالیل مهاجرت، سد بزرگ کنکور برای ورود یکی از اصلی

 ۷۵های شغلی، سطح حقوق و دستمزد نیز انگیزه بعدی مهاجرت میان ایرانیان است.وضعیت شغلی، نبود فرصت

درصد مهاجران در پاسخ به اینکه آیا پیش از خروج از ایران شاغل بوده اید؟ گزینه بله را انتخاب کردند و جالب 

های ثابت و سالیانه بودند.پاسخ دهندگان به این پرسش که از آنان دارای مشاغلی با قرارداددرصد  ۵۰اینکه حدود 

مانید؟ جواب خیر دادند و به این پرسش های بین المللی در داخل ایران امکان فعالیت داشته باشند، میاگر دانشگاه

هایی د؟ بله گفتند.دلیل چنین پاسخکردیکه اگر پیش از مهاجرت دارای شغل مناسبی بودید باز هم مهاجرت می

میل به تجربه زندگی در خارج از کشور و میل به داشتن مدرک تحصیلی خارجی می باشد و افزایش تمایل به 

 .مهاجرت میان ایرانیان تلقی می گردد

پیشرفت  های عاطفی و خانوادگی، انتقال دانش و فناوری و عالقه بهبازگشت برخی مهاجران ایرانی به دلیل پیوند

های دانشگاه برتر جهان به کشور بازگشته اند و طرح ۲۰دانش آموخته از  ۱۲۵کشور گفت.در پنج سال گذشته، 

ها صورت گرفته استحمایتی خوبی از آن . 

ها. رشدِ بدون حساب و کتاب مراکز به اصطالح دانشگاهی و نبودکیفیت علمی ها. گزینشتعطیلی طوالنی دانشگاه

راکز. جایگزینی روابط به جای ضوابط. خالء وجودی یک برنامه ریزی هماهنگ و منسجم، در جذب مطلوب در این م

های مقطعی با نخبگان فکری و فرهنگی های غیر اصولی و غیر علمی در قالب سیاستنخبگان. به کارگیری روش

ی در میان اینانهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در نتیجه، ایجاد نارضایتکشور در زمینه ناهمخوانی  .

های تخصصی. مشکالت اقتصادی، کمبودها و نبودِ امکانات رفاهی و فرهنگی در خور و از بسیاری از مشاغل با رشته

همه مهم تر نبود احساس امنیت شغلی و تبعیض. به کارگیری سیاست کنار گذاشتن صاحبان فکر و اندیشه و 

ای و رواج احساس انفعال در میان اینان. مدیریت ناکارآمد، عملکرد جزیرهدارندگان تخصص های باال و در نتیجه 

فرهنگ کاغذ بازی. توزیع غیر عادالنه امکانات و امتیازات و نادیده گرفتن حقوق شهر وندی آنان در جایگاه یک 

سردرگمی. دلمردگی ای از مدیران و مسئوالن. بیکاری، بالتکلیفی و ها و تنگ نظری پارهفضای بسته دانشگاه .جوان

هایی و بکار گیری سیاست یک بام و نبود امید به آینده بهتر بویژه در میان جوانان. تورم و گرانی آزار دهنده در دوره

و دو هوا و مقطعی در صادرات و واردات. تبلیغات اغواکننده وسائل ارتباط جمعی برون مرزی و نیز نمایش تکنولوژی 

قصد را نیز می توان مورد توجه قرار دادو پیشرفت و جذبه کشورهای م  

 

. 
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توجهی به پژوهشبی  

کشاند، عامل یکی دیگر از عوامل مهاجرت می باشد. یکی از عواملی که دانشجویان بسیاری را به کشور آمریکا می

های پس از انقالب ایران تعداد های تحصیلی و رفاهی است. در سالامکانات تحصیلی ـ تحقیقی و اعطای کمک

اند و توجه بیشتر ها با مشاغل، گسترش یافتههای داخل کشور بدون هیچ گونه برنامه مدونی یا تناسب رشتهانشگاهد

های سنتی و قدیمی و ابزارهای به سمت معیارهای کمی تا کیفی بود. به روز نبودن اطالعات، استفاده از روش

علمی، عدم هماهنگی بین تحقیقات و کاربرد آنها، غیراستاندارد، پایین بودن سطح تحقیقات و پژوهش در مراکز 

تخصیص بودجه ناکافی به امر تحقیق و پژوهش و گسترش و ترویج مدرک گرایی، از عوامل دیگری هستند که 

استآزردگی را در بین دانشجویان، به دنبال داشتهبیشترین نارضایتی و دل . 

 عوامل اقتصادی

کند، عوامل اقتصادی و فقر است. وقتی که را جذب کشورهای دیگر می یکی از عوامل اساسی که اکثر فرزانگان

ها برابر حقوق همان شخص در ایران است، متخصصان به فکر مهاجرت به میزان حقوق یک متخصص در خارج، ده

آن کشور خواهند بود.به دلیل پی بردن نخبگان به مشکالت اقتصادی و زیر سوال بردن عامالن عمدا شرایط زندگی 

کنندبرای این افراد را دشوار کرده و آنها را به دیگر کشورها هدایت می  

 عدم شایسته ساالری

واگذاری بسیاری از مشاغل به افراد فاقد صالحیت یا کم صالحیت، واگذاری مشاغل بر اساس رابطه، عدم تطابق 

غل، از دیگر عواملی هستند که شغل با تخصص در رشته افراد، بوروکراسی )کاغذ بازی( دولتی و انحصاری شدن مشا

استبه مهاجرت نخبگان از کشور، کمک کرده . 

 انحصارات دولتی

های پس از انقالب، از طرفی دولت که در سالطورییکی دیگر از عوامل مهاجرت نخبگان انحصارات دولتی است. به

 بخش های کشور بهری فعالیتاست و از طرف دیگر روند واگذابه دلیل کوچک سازی، از جذب نخبگان سر باز زده

از دو برابر شدن ساعت کار پرستاران در ایران از پس ها،طرح از یکی در. استرفته پیش کندی به خصوصی

ساعت در ماه، عابدی فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران اعالم کرد عدم ۳۰۰ساعت به ۱۵۰

ها تسلیم پیشنهادات و گاهی وقت و شود ترسخت پرستاران برای کار شده باعث تناسب تعداد بیماران و پرستارها

های جدی به جامعه وارد کرده و جامعه پزشکی را ها شوند و کشور را ترک کنند که این امر آسیبامکانات خارجی

ی کشور را پرستار ایران ۷۰۰ از بیش ساالنه کنندمی ادعا ایران در پرستار خانه هایکنند.مقامبا خالء روبه رو می

کنند. در حال حاضر بیشتر پرستاران ایرانی به آمریکا، کانادا و استرالیا رفته و در آنجا حقوقی به مراتب ترک می

۳۰کنند. کمترین حقوق پرستاران با کمترین میزان تحصیالت در آمریکا، باالتر از ایران دریافت می هزار دالر  ۷۰تا  

هزار دالر در سال بوده و کمترین  ۱۵۰ پزشک، حقوق باالترین دالر در سال. هزار ۱۰۰در سال است و باالترین آن 

هزار دالر در سال ۷۰حقوق پزشک  . 
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 امید به آینده

شان، شود. امید به آینده جوانان در رابطه با شغل آیندههرچه امید به آینده، بیشتر باشد، میزان مهاجرت کمتر می

و سرانجام امنیت کشور نیز در فرار  تأثیرگذارند …ی، ازدواج، خرید مسکن، ومیزان درآمد آنها، توانایی تشکیل زندگ

شوند که از لحاظ جذابیت و امید به آینده روشن، مغزها بی تأثیر نخواهد بود. افراد، معموالً جذب کشورهایی می

 .اطمینان بیشتری داشته باشند

های وارده از رهگذر مهاجرت نخبگانآسیب  

میالدی یعنی تا حدود سه دهه پیش در تعریف سازمان ملل از توسعه متغیر های کمی  ۸۰دهه  های پایانیتا سال

های اصلی توسعه یافتگی تعریف و میزان توسعه اقتصادی چون درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی بعنوان شاخص

مدلِ پیمایشی، شاخص  های اینبه جهت کاستی ۱۹۹۰ شدند. ازها درجه بندی و تعریف میکشورها با این شاخص

های توسعه انسانی را برای اندازه گیری انتخاب، با این توجیه علمی که رویکرد توسعه پایدار با لحاظ کردن جنبه

های پیرامون آن می یابد. گرانیگای توسعه انسانی را توجه به انسان، فضا و پدیدهزیست محیطی و انسانی توسعه می

ف جامع از توسعه، با افزایش نرخ بیکاری شاخص، توسعه انسانی خود را نشان داده شمارد. لذا از نگاه این تعری

گرددوناپایداری در توسعه را موجب می  

 

 


