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  فرار مغزها
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2پرويز دواميو  1محمد حسين ميرباقري   

  دانشگاه صنعتي اميركبير،دانشكده مهندسي معدن و متالورژي.1

  دانشگاه صنعتي شريف،دانشكده مهندسي و علم مواد.2

 
  

 كــاهش ايــن  بــه ارائــه راهكارهــاي در آنايــن مقالــه قــسمت ســوم از موضــوع  پديــده فــرار مغزهاســت كــه :  چكيــده

[در مقالـه اول بــه تاريخچـه ايـن پديـده پرداختـه     . پديـده پرداختـه شـده اسـت    
 1  

تقــسيم بنـدي پديـده فـرار مغزهـا بــر       و]

ــه دوره   ــه س ــاريخي آن ب ــالباســاس دوران ت ــل از انق ــاهي (قب ــران، )پادش ــالب و بح ــش  و دوران انق ــت و آرام دوران تثبي

نظريـات   ] 2 [درمقالـه دوم   .ايـن دوره هـا مـورد بررسـي قـرار گرفـت             تقسيم شـد و آمـار مهـاجرت در هـر يـك از                نسبي

ــصاد ، سياســي، فرهنگــي و     ــه شناســي، اقت ــدگاههاي جامع ــد دي ــان همانن ــدگاه تخصــصي آن صــاحبنظران از دي

ــل مهــاجرت نيروهــاي كارآمــد و نخبــه جمــع   مجموعــه ،در نهايــت. شــدآوري و بررســي حقــوقي در زمينــه عل

هـاي    انگيـزه . ب هـاي سياسـي و امنيتـي؛        انگيـزه .  الـف   بـه  در زمينـه فـرار مغزهـا      عوامل و انگيزهاي مطرح شده      

ــه اي و  هــاي  انگيــزه.پفرهنگــي؛  در .  عوامــل اجتمــاعي تقــسيم شــدند.ثعوامــل اقتــصادي؛ . ت علمــيحرف

حــد امكــان مجموعــه اي از راهكارهــايي كــه در تعــديل، تغييــر  يــا رفــع    مقالــه حاضــر ســعي شــده  اســت تــا

 . ارائه شود،ها مؤثر هستندزديده فرار مغهاي پانگيزه

  

ها، مهاجرت، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، نگيزهافرار مغزها، : هاي كليديواژه
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  مقدمه. 1

 و در تمام ادوار  بودهمطرحجهان  در ن از ديربازاپديده مهاجرت نخبگان و متخصص

بنابر ارج و اهميتي كه به كار آنها ان و كارآفرينان نخبگو است  وجود داشته يتاريخ

آنچه اهميت فراوان  .اند از مكاني به مكاني ديگر مهاجرت مي كرده است،داده مي شده

 ،لذا. نبوده است محدود ين است كه مهاجرت به كشور يا منطقه يا دوران خاصيا دارد

قاره، كشور، شهر، روستا و ( اني تواند در هر مك و ميست پوياايپديدهها زپديده فرار مغ

  .رخ دهد) حتي محله

چگونه در هر عصري كه يكي كه دهد  نشان ميكشورهاي جهان بررسي تاريخ قديم 

از اين اقوام در اوج قدرت و توسعه بوده اند، هنرمندان ساير مناطق را به سمت خود 

ان كم و بيش در قرون وسطي و سالهاي بعد از آن نيز اين جري. اندجذب مي كرده

 بيشتر از دسترنج چه ارباب فضل و هنر و صنايع هر ،طور كليه  و ب استوجود داشته

   بدان سو مهاجرت،مين مي شدأتري برايشان تدهسوآنها قدرداني يا زندگي آ

 قل مكانها چون تابع عرضه و تقاضاي زمان و به احتياجات هر محيطناين . اندكردهمي

ه  ب،كرد از حد معيني تجاوز نميگاه  منطقي داشت و هيچ صورت طبيعي و،محدود بود

تر آورد و از آن مهم به موطن فرستنده مهاجر وارد نميبسياريكه لطمه و زيان  طوري

ه  بمور اجتماعي و اقتصادي كشور مبدأاي در توسعه اگونه وقفه اين مهاجرت هيچ

 بشر و ظهور يك سلسله  اما رفته رفته با پيدايش ماشين در زندگي؛وجود نمي آورد

كه افراد سبب شد  هم خوردن تعادل امكانات در دنيا،ه و باختراعات و اكتشافات 

 يعني ؛ندكن مهاجرت از موطن خودن امتخصص و كارآزموده يا دانشمندان و محقق

 نيروي متفكر انساني نظر نوعي عدم تعادل از  وايجاد شد و مقصد أي به نام مبديمكانها

عوامل هر عاملي كه بتواند سبب افزايش  . ]2و1 [مدختلف دنيا پديد آممكانهاي در 

جاذبه  در كشور مقصد و افزايش عوامل دافعه در كشور مبدأ شود، مي تواند نرخ 

  .مهاجرت زيانبار را افزايش دهد
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روند تـاريخي ايـن پديـده در كـشور ايـران را مـي تـوان در چنـد دهـه اخيـر بـه                           

  اكثـر    ،ر كـه در قـسمت اول ايـن پـژوهش اشـاره شـد              همان طـو  . وضوح مشاهده كرد  

ــه   ــه ســه دوره جداگان ــده را ب ــن پدي ــد اي ــان رون ــل  ،محقق ــه ماهيــت و عوام ــسته ب  ب

  ].1[ تقسيم كرده اند،مهاجرت

  

  )دهه هاي قبل از انقالب يا پادشاهي(1357 تا 1332دهه هاي . الف 

دانست و به مرتبط  1332 مرداد 28كودتاي با شيوع اين نوع مهاجرت را شايد بتوان 

ظهور برخي از حركتهاي  و 1341دنبال آن حوادث اعالم برنامه اصالحات ارضي سال 

 منجر به رشد پديده مهاجرت مغزها در ايران 1357تا اوايل سالهاي انقالبي در كشور 

  . خود است بهشد كه اين مهاجرت در اين سالها داراي علل و عوامل مخصوص

  

  )دهة انقالب و جنگ يا بحران (1367 تا 1357 دهه هاي .ب 

با پيروزي انقالب و اوج ناامني و ترورهاي وسيع شخصيتها و همچنين، رخداد انقالب 

 همگي دست به ،ايرانتهاجم عراق به دنبال آن ه  و بههافرهنگي و بسته شدن دانشگا

 با توجه به خصوصيات . مهاجرتها شداينجهش و دست هم داد و باعث نوعي تحول 

توان در بروز حوادث ياد  علل اين نوع مهاجرت را مي، دوران بحران و تغيير حكومتاين

  .شده رديابي كرد

  

  1به بعد 1367هاي دهه . پ

را با اينكه امنيت زيمهاجرت مغزها در اين دوران داراي ويژگي مخصوص به خود است، 

  سره  خارجي ب آرام و خارج از بحران نسبتاًبه كشور بازگشته بود و كشور در فضاي

هاي داخلي و مسئله يورش به ح بحران داخلي و اختالف جنابروزبرد، ناگهان مي

در اين دوران  و  نا امن براي قشر دانشگاهي و آكادميك شديدانشگاهها باعث ايجاد جو

____________________________________________________________________ 
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گذاران هاي مختلف و حتي سرمايههاي رشتهيشاهد خروج بسياري از نخبگان و المپياد

اين سفانه أمته علل آن ريشه در ويژگيهاي اين دوران دارد و هنوز هم  كبوديماز ايران 

  . ادامه داردهامهاجرتنوع 

  

  راهكارها. 2

 اكثر ، همان طور كه در مقاالت قبلي اشاره شد،با توجه به تقسيم بندي ياد شده

صاحبنظران و انديشمندان سعي كرده اند به علل و ريشه هاي اين مهاجرت منفي 

ولي آنچه به نظر نويسندگان بايد مورد . ]2[عاد زيانبار آن را روشن كننداشاره يا اب

 را نبايد مكان و زمانمداقه و دقت نظر فراوان قرار گيرد اين است كه دو عامل اصلي 

در ارائه عوامل و راهكارهاي ارائه شده فراموش كرد كه اين خود از ويژگي پويا بودن 

اند تمام ديدگاههاي محققان ويسندگان سعي كردهلذا، اگرچه ن. پديده فرار مغزهاست

بيان ) جنگ و ثبات نسبي-پادشاهي، انقالب( ر هر سه دوره درا در ارائه راهكارها 

 ولي واضح است كه بعضي راهكارها در زمان خود مؤثر است و در ساير دوران و ،كنند

. نيز قابل استفاده اندزمانها كارايي ندارد، اگرچه بسياري از راهكارهاي ارائه شده هنوز 

ازاين رو، خود سياستمداران، محققان و اصحاب قلم هر دوره و زمان هستند كه مي 

توانند با توجه به مقتضيات زمان و مكان خود راهكارهاي مناسب و اجرايي را تشخيص 

  .دهند و در فراهم آوردن فضاي آن كوشش كنند

جهان نه تنها از جنوب به شمال، بلكه امروزه، اگرچه پديده فرار مغزها در تمام نقاط 

هذا برخي كشورهاي جهان، همان طوري كه در  از شمال به شمال نيز وجود دارد، مع

اند، بلكه توانسته اند مقاالت قبلي اشاره شد، نه تنها موفق به توقف اين پديده شده

د، اميد آنكه در آينده نزديك در كشور ما نيز چنين شو. جهت آن را معكوس كنند

. اميدي كه با توجه به خصوصيات فرهنگ ايراني دست يافتني و دور از انتظار نيست

  تواناند، مينظريات پژوهشگراني را كه در اين زمينه كار كارشناسي و اظهار نظر كرده
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 ،هاي مختلف پديده فرار مغزها به ترتيب دوره كه به اختصار به صورت زير بيان كرد

  :ه استارائه شده شد، كه در بخشهاي قبلي اشار

  

 ].3[ ترك كشور  و عدمايجاد انگيزه در افراد براي تشويق به ادامه كار •

اي نيست، تصميم جوانان مبني بر مهاجرت غالب پول هميشه راهكار تعيين كننده •

اوقات در اثر كمبود توجه به آنها و نيز نداشتن مقام و موقعيت مناسب اجتماعي 

  ].4[ صورت مي گيرد

نيازهاي جسمي، نياز امنيت و اطمينان از آينده، نياز به محبت و تعلق، نياز  تأمين •

  در جلوگيري از شناسي از عوامل اساسيحرمت  ول شدنيبه احترام و ارزش قا

  .]5[پديده مهاجرت به شمار مي رود

  

در حال حاضر، بايد توجه به متخصصان داخلي را نسبت به جذب متخصصان  •

برنامه جذب متخصصان نبايد هيچ فرقي بين در  .دادخارجي در اولويت قرار 

تغيير شبكه آموزشي و واگذاري هر چه بيشتر  .باشدمتخصص داخلي و خارجي 

نيروهاي متخصص به بخش آموزش، توسعه دانشگاهها و تهيه لوازم تحقيقات 

  ].6[همگام با رفاه مادي مي تواند از عوامل جذب متخصصان به شمار آيد

  

در نظر گرفته شوند، مغزها ي كه مي توانند عامل بازدارنده فرار برخي از عوامل •

، كيتعلق خاطر به خانواده، احساسات ميهني، گرايشهاي ايدئولوژي: عبارت اند از

  .]7[شغل، مقام و منزلت اجتماعي

  

هاي كالن صنعتي، كشاورزي و آموزشي، گذاريالزم است كه در كنار سرمايه •

هاي اتخاذ شده، و اثرهاي مثبت و منفي سياستموقعيت نيروي انساني ماهر 

در ارزيابي اين دو مسئله حفظ نيروهاي متخصص و ماهر . مجدداً ارزيابي شود
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 نيروهاي متخصص زياد تعدادهايي براي بازگردانيدن بخشي از داخلي و يافتن راه

  ].8[به خارج از كشور بايد در كنار هم مورد توجه و بررسي قرار گيرد

  

هاي عدم امنيت بايد به موقعيت اجتماعي، شرايط اقتصادي و احساسدولتها  •

شغلي و اجتماعي اين گروه توجه كامل مبذول دارند، زيرا بي توجهي به آنها به 

تدريج موجب پيوستن بخشي از افراد متخصص و ماهر داخلي به نيروي انساني 

داخلي انگيزه كار ماهر خارج از كشور خواهد شد؛ در واقع، بايد در افراد متخصص 

ايجاد كرد، آنان را در جريان كار و فعاليت تشويق كرد و با ايجاد امكانات مناسب 

مادي و معنوي از افزايش فرار آنها كه تنگناهاي اقتصادي برنامه ريزي را عميق تر 

  ].9[مي كند، جلوگيري كرد

  

نساني در حمايت از نيروهاي مستعد، تمركز تسهيالت و وسايل الزم و نيروهاي ا •

تحقيقات علمي و طرحهاي ملي، تعيين راههاي توسعه ملي به طور روشن و 

صريح، تعيين محدوده تحقيقات علمي، تعيين محدوده انتخاب فناوري، تعيين 

ميزان نياز به متخصصان و تنظيم برنامه هاي آموزشي بر اساس نياز جامعه 

 ].10[ آنهاسترتمهاجبهترين راهكارهاي جذب متخصصان و ايجاد مانع در 

  

  شيوه هاي جلوگيري از فرار مغزها .3

 : رسد زير سودمند به نظر ميراهكارهاي فرار مغزها استفاده از جلوگيري از در

  ولين اقدام وارد كردن مجدد متخصصان كار آزموده به كشورهايشانا •

  اقدام دوم شامل برپايي .است، هر چند كه براي مدت كوتاهي باشد

  م آموزش عالي در خارج براي دانشجويان مقاطعنوعي شبكه منسج

  عالي اهل كشورهاي توسعه يابنده است كه در آن ترتيبات بازگشت

  مشخص التحصيالن به كشورهايشان به محض اتمام تحصيلفارغ
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هاي جديد براي انتقال دانش به كاررهيافت سوم شامل تدوين راه. شده باشد

  .]11[كشورهاي توسعه يابنده است

  

 با تغيير ساختار پژوهشي كشور و افزايش آگاهي سياسي و مشاركت هر چه بايد •

گسترده تر نيروهاي متخصص در توسعه كشور، انگيزه هاي قوي معنوي براي 

ماندن اين نيروها را در داخل فراهم كرد و در عين حال، بايد شرايط زندگي مادي 

پيشرفته از كشورهاي .مناسبي درخور تخصص و خدمات آنان به وجود آورد

باال . 1 : كه عبارت است ازكنندمهاجرت اين نيروها چندين هدف را دنبال مي

            ؛بودن كارايي نيروهاي مولد و افزايش درآمد ناخالص ملي كشور ميزبان

صرفه جويي در تربيت  . 3متعادل ساختن بازار عرضه و تقاضاي نيروي كار؛ .  2

  .]12[كادر متخصص

  

ي قوي تر از حقوق و شرايط كار بر روي اتوادگي مي توانند تأثيريوندهاي خانپ •

 درك فرد از اينكه .تصميمات افراد براي بازگشت به وطن يا مهاجرت داشته باشند

      كجا درآمد او كافي است، كجا شغل براي افراد زياد و كجا كم است و كجا 

انتظارات او از درآمد و مي تواند بيشترين موفقيت را در حرفه خود داشته باشد و 

 سطح  .زندگي بر تصميمات او در خصوص بازگشت به وطن بسيار مؤثر است

گيري در خصوص بازگشت به  تصميمبرايدرآمد قوي ترين علل تعيين كننده 

  .]13[وطن يا در خارج ماندن نيست

  

بايد .  هميشه وضعيت اقتصادي است آن شرط اولكهعدم مهاجرت شرايطي دارد  •

كرده حداقل درحد متوسطي كه در  ت اقتصادي براي يك شخص تحصيلامكانا

  ؛همه كشورهاي جهان براي او فراهم مي شود، در كشور خودش هم فراهم باشد
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شرط سوم اطمينان از .  واقع شود اجتماع مورد احتراموي درشرط دوم اين است كه 

  ].14[سرنوشت و آينده فرزندان تحصيلكردگان است

  

 كساني كه به خارج رفته اند بازگردند، بايد ايران را از نظر آسايش، ماگر مي خواهي •

كه همة ما احساس كنيم هيچ جا بهتر طوريه آزادي و امكانات بي رقيب كنيم، ب

  . و نخواهد بوداز خانه خودمان نيست

 كه افراد ايجاد كنيمانيم در كشور خودمان امكانات پيشرفته تحقيقاتي را بايد بتو •

  .توانند تحقيق كنند و چرخ علم را به حركت درآورنددانشمند ب

آنچه در ايران باعث دلگرمي مي شود، وجود جوانهايي است كه با امكانات خيلي 

آنها با عشق و عالقه كار . كم توانستند گامهاي خيلي مؤثري در پيشبرد صنعت بردارند

  .كرده و مهم تر از همه به يك خودباوري رسيده اند

بهترين راه اين است  . به دست هم دهيم تا جامعه خود را بسازيمبايد همه دست

كه جامعه جهاني استادان و متخصصان ايراني را ترتيب بدهيم تا يك فكر واحد يا يك 

ارتباط مستقيم بين ايرانيان دانشمند داخل و خارج كشور به وجود آيد و بر پايه اين 

ه فرار مغزها صورت  پديدي از  بدون نگرانارتباط يك همكاري در سازندگي كشور

  .گيرد

متخصصان مي توانند كشور را در جريان جديدترين تحوالت علمي قرار دهند و 

نكته ديگر اين است كه . رابطي بين محافل علمي اروپا و آمريكا با داخل كشور باشند

جوانان و متخصصان را تشويق كنيم، حتي اگر براي چند ماه در سال هم شده است به 

  ].14[ر بيايندكشو

  

گر رشد اقتصادي در كنار تعادل اجتماعي ـ سياسي قرار گيرد؛ يعني از يك سو ا •

جامعه رو به بهبودي برود و فشارهاي فرهنگي و سياسي هم كاهش پيدا كند و در 

  نتيجه، امنيت فردي و شغلي افزايش يابد، نه تنها جلو مهاجرت گرفته مي شود،
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ارتباط “ سرمايه“  با مهاجرتاصوالً . ه عكس خواهد شدبلكه اين روند تا حدودي هم ب

  .]15[ايمهايمان شدهدارد؛ اگر بتوانيم اين تعادل را حفظ كنيم، مانع از خروج سرمايه

  

كند اولين ديدگاه چنين فرض مي: در خصوص فرار مغزها دو ديدگاه وجود دارد •

كمياب در آموزش كه در كشورهاي كمتر توسعه يافته سرمايه گذاري عظيم منابع 

ديدگاه دوم معتقد است . عالي به وسيله مهاجرت افراد متخصص به هدر مي رود

      كه كشورهاي كمتر توسعه يافته اين مسئله را به طور مبالغه آميزي مطرح

 .مي كنند

  

كيفيت فرار مغزها و جهت . 1:  فرار مغزها در چهار بخش قابل مطالعه استموضوع •

فرار طرق جلوگيري يا كاستن از جريان . 3 علل فرار مغزها؛ علت يا. 2كشش آنها؛ 

  در كل .مسئله فرار مغزها از نظر مؤسسات وابسته به سازمان ملل. 4؛ مغزها

توان گفت كه فرار مغزها مسئله اي در ارتباط با كل ساختار اقتصادي و عارضه مي

يشي  كه راهكارهاي ويژه خود را توسط هم اند است سياسي–اي اجتماعي

  ].16[طلبد ميياد شدهمجمعي از خبرگان هريك از مسائل 

  

جلوگيري از فرار مغزها به كشورهاي مختلف نا ممكن به نظر مي رسد، ولي  •

     تجربه هاي كشورهاي پيشرفته به خوبي نشان . تعديل آن امكان پذير است

دي مي دهد كه گسترش كمي و كيفي مراكز آموزش عالي به همراه توسعه اقتصا

  ].17[ مانعي بر سر راه فرار مغزهاستيو نوآوريهاي  تكنولوژيك

  

هاي عملي قشر تحصيل كرده و فرهيخته به دنبال زمينه مناسبي است تا به آموزه •

ها ه خويش تمرين اين آموزهعو فرهنگي خويش جامه عمل بپوشاند، ولي در جام

  نگي مواجه و زماني با گاه با موانع ساختاري اجتماعي و فره وبيندرا ميسر نمي
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 اكثريت قريب به اتفاق ناچار با اين ؛شودموانع نهادي سياسي و قدرتي روبه رو مي

 ) هاي معنوي بسيار باالبا هزينه (اي از آن را كنند گوشهسازند و سعي مي مييتوضع

   توسط آن،تعدادي نيز به طرف كشورهاي مركز كشيده و در واقع. تصحيح كنند

براي رفع اين موانع نهادي الزم است كه شبكه، رويه مدارا و . شوندلعيده ميها بكشور

اي از آزمونهاي ديني و سياسي، تساهل را در پيش گيرد و با قرائتهاي محدود و سليقه

بايد قانونمداري و احترام به حقوق افراد . فضاي فرهنگي و سياسي كشور را تنگ نكند

ق طبيعي افراد جامعه در نظر گرفته شود، در جامعه به صورت يك اصل اساسي و ح

. غير اين صورت توسعه و به تبع آن جلوگيري از فرار مغزها امكان نخواهد داشت

سياست دوران توسعه همدل سازي و همگرايي است، نه واگرايي؛ اين سياست تنها راه 

گان كردن زمينه مناسب براي فعاليتهاي فكري و عملي فرهيخت زمينه سازي و فراهم

توان گفت كه اگر به سرعت در جهت زمينه سازي و فراهم بنابراين، مي. جامعه است

كردن بستر مناسب براي فعاليت دانشمندان و محققان در كشور نباشيم، يكي از عوامل 

  مؤثر در توسعه را به راحتي از دست خواهيم داد، همان گونه كه تاكنون از دست

  ].18[داده ايم

  

  :توان به قرار زير بر شمرد با فرار مغزها را ميي عملي مقابلهشيوه هااز جمله  •

 پيشرفته در هاي رفع كمبود امكانات، وسايل و ابزار.2؛ تقويت بنيه علمي كشور. 1

      ؛استفاده بهينه از امكانات موجود در سطح جامعه. 3؛ مراكز آموزشي و پژوهشي

و تصحيح ديدگاههاي مردم در  پژوهش ،دادن جامعه به علماهميت  ارزشگذاري، .4

 سازماندهي و نظم بخشيدن به امر  براي منظمايمجموعه ايجاد .5؛ اين امور

آموزش درست اسالمي و نشان دادن معناي پوچ زندگي از ديدگاه . 6؛ پژوهش

دادن رشد . 8؛ برخورداري فرد از آزاديهاي سياسي در محدودة قانون. 7؛ غربي

ايجاد شرايط شغلي مناسب براي . 9؛ و دانشجويانفكري و ديد سياسي به مردم 

ايجاد ارتباط مستقيم و تنگاتنگ دانشگاه . 10؛متخصصان و انديشمندان در جامعه
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 كارهاي  نشدنهاي تحقيقاتي به منظور انجامنظارت دقيق بر پروژه .11؛و صنعت

حل مسائل قانوني . 13؛ نيازمندي صنعتي و اقتصادي. 12؛موازي و تكراري

نظارت بر صالحيت داوطلبان خارج از كشور براي . 14؛ ن خارج از كشوراصمتخص

اصالح شبكه . 16؛ هاي دانشگاهي رشتهخصوصبرنامه ريزي در . 15 ؛تحصيل

  ؛آموزش عالي آموزشي كشور در مقاطع ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و 

 جهان  برجستهانادتدعوت از اس.18؛ تأمين امنيت سرمايه گذاري در كشور. 17

  ]21-19[براي تدريس در ايران 

  

ما هنوز نياز را ": اين گونه بيان كرده استاستاد دانشگاه و روزنامه نگار يك  •

اينطور نيست كه امروز . ايم و بحث نياز هم يك بحث كارشناسانه استنشناخته

اگر ما روي آموزش كارشناسي عمل كنيم و بدانيم . تصميم بگيريم و فردا اجرا كنيم

توانيم با يك برنامه ريزي مناسب از غ التحصيالن را براي چه مي خواهيم، ميفار

در اين زمينه چنين گفته دكتر توفيقي  ـ ".بسياري مشكالت جلوگيري كنيم

 به چهار مسئله ايجاد شغل، در  براي كاهش فرار مغزها يك كشور خارجي":است

دن حقوق مناسب و دسترس بودن وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي و تحقيقي، دا

  ."]22 [مي كند  مسكن توجه 

  

بايد واقعيتهاي جهاني امروز را . دنياي امروز دنياي واقعيتها و  دنياي عمل است •

تا اين را قبول نكنيم كه هر فرد براي خود حق و . شناخت و به آن احترام گذاشت

 داشته حقوق و جايگاهي دارد و بايد مورد احترام همگان باشد و امنيت الزم را

 ].23[باشد، نخواهيم توانست در جامعه خود و جامعه جهاني مقبوليت پيدا كنيم 
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  عوامل بازدارنده فرار مغزها. 4

  :برخي از عوامل  بازدارنده از فرار مغزها به قرار زير است

 هايدسترسي به ابزارايجاد  .2؛ درك سياسي الزم از وضعيت جهان و كشور •

هاي ريزي صحيح در گسترش رشتهبرنامه. 3؛  تحقيقاتيتحقيق پيشرفته آموزشي و

 منابع افزايش. 5؛ ها دوره تحصيالت تكميلي در بعضي رشتهايجاد. 4 ؛دانشگاهي

غرور علمي بعضي از اساتيد قديمي و حذف . 6؛ تحقيقاتي و كتب و متون علمي

  .]24[ پذيرش اساتيد جوانرقبت به

  

تمايل به «: چنين گفته استزمينه  استاد دانشگاه صنعتي شريف در اين يك •

خواهند براي ادامه تحصيل و رفتن بين فارغ التحصيالن جديد كه به هر طريقي مي

هر چند كه  .جا بمانند، به شدت افزايش يافته استكار از كشور خارج شوند و همان

توانيم با سامان دادن شرايط داخلي و ايجاد فرصت مساوي براي شهروندان ما مي

كرده هاي خارج از كشور را فراهم كنيم، ت كاهش فرار مغزها و جذب تحصيلموجبا

ولي بايد توجه داشت كه در دنياي امروز كه جريان اطالعات، كاال و نيروي انساني با 

جايي و نقل و انتقال نيروي انساني سهولت بيشتري جاري است، در هر صورت جابه

اي منفي و خسارت بار شد، نه تنها مسئلهاين جريان اگر دو سويه با. افتداتفاق مي

تواند موجب رشد و شكوفايي استعدادها، تسريع در انتقال تكنولوژي نيست، بلكه مي

و دانش فني و تقويت ارتباطات جهاني كشور با ساير جوامع شود و بدون ترديد اين 

يز مي برند، افزايش ن جريان دو سويه در آينده بين جوامعي كه در تعادل به سر

 .]25[" خواهد داشت

  

نيست، جز به رسميت شناختن حقوق مدني و ملي راهكار بازدارنده اي هيچ  •

 گيري از توان و نيروهاي نهفته و آشكار آنهاهمه ايرانيان در هر جاي گيتي و بهره

  .]26[در سازندگي اجتماعي و فرهنگي كشور
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فراد متخصص و  نخبه و با استعداد و اانمادامي كه شرايط مورد قبول جوان •

تحصيل كرده در كشور فراهم نباشد، نمي توان اميد چنداني براي غلبه بر پديده 

مهاجرت نه تنها به دليل نيروي جاذبه غرب، بلكه  .جذب جوانان به خارج را داشت

امكانات محدود دانشگاهي، نبودن جايگاه . به دليل نيروي دافعه كشور خودي است

ي و مزاياي كم براي جوانان خالق و فرهيختگان به و منزلت اجتماعي، امنيت شغل

لذا، بر طرف كردن عوامل ياد شده راهكاري براي . عنوان دافعه عمل مي كند

  ].27[جلوگيري از مهاجرت نخبگان است

كند مورد احترام نيست، انسان اگر احساس كند در محيطي كه زندگي مي •

ترين اصل در پديده انساني مهم احترام به كرامت .كندتعلقات خود را فراموش مي

كشور تشويق بازگشت به مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور است كه آنان را  به 

  ] .28[كندمي

افزايش . 1: توان در فرار مغزها مؤثر دانستطور كلي، دو عامل را ميه ب •

افزايش نفوذ . 2وابستگي متقابل اقتصادي بين كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه؛ 

 ].29-28[ علمي وصيالت عالي يا تبادالت فرهنگيتح

. 2تفاوت در استاندارد زندگي؛ . 1: ند ازاعوامل مؤثر در جذب مغزها عبارت •

تفاوت . 3 افزاري؛افزاري و نرمامكانات سخت  بودجه ونظرتفاوت در كار و تحقيق از 

ينده آ. 5تفاوت در وضعيت استخدامي؛ . 4 يعني ثبات سياسي؛؛در شرايط سياسي

هاي ياد شده در كشور لذا، راهكارهاي اصلي ايجاد جاذبه. تحصيلي فرزندان

  .]29[است

ريزي صحيح، اهميت ندادن به نيروهاي متخصص علمي و فني، نداشتن برنامه •

 به غرب نخبگان ايرانمي تواند به عنوان زمينه ساز جذب ...  مسائل سياسي و

اي موهوم غرب را حقيقتي انكار ناپذير هجوانان ما متأسفانه، جاذبه. محسوب شود

اگر متخصصي . شونددانند و براي دست يافتن بدين حقيقت راهي غرب ميمي

   سازگار نيست، بايد براي مصالح ملي و مذهبي ووت با ما باشد،اتف ماي سليقهداراي
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ب در  اگر ما نصف آنچه را غر؛براي اهداف آرماني خود او را تحمل و از او استقبال كنيم

  .]30[ گذارد برايشان فراهم سازيم، مانع از فرار آنها مي شويمميمتخصصان اختيار 

  

 از اين رو، هر بار كه با يكي از پيامدهاي ،ايمما جهاني شدن را جدي نگرفته •

آن مواجه مي شويم، از درك درست آن عاجز مي مانيم و با طرح غلط مسئله در 

ها ـ دو سردرگمي ما در مسئله فرارمغزها و سرمايه. ارائه راه حل به بيراهه مي رويم

هاي اخير شتاب بيشتري گرفته است ـ ناشي از اين است كه ما اي كه در سالپديده

مرتبط با ايم و آنها را به صورت منفك و ناجاي درستشان ننشانده ها را دراين پديده

ي جز دو نمونه و اين پديده ها چيز. ايممسائل كالن جهاني طرح و بررسي كرده

در . پيامد كوچك از جرياني گسترده و عميق و پرشتاب به نام جهاني شدن نيستند

كند، جهاني شدن با موانع بيشتري رو به رو هر كجا كه عامل انساني نقش بازي مي

بوده است و تا زمان رفع كامل اين موانع، روند جهاني شدن به كندي و با تأخير 

مانع تراشي در برابر فرار سرمايه يا مهاجرت متخصصان هرگونه . پيش رفته است

شود كه اين جابه جايي نوعي فرار از مخمصه تلقي شود كه در اين صورت، سبب مي

بايد فضايي را تدارك ديد كه هر كس كه مي . ديگر بازگشتي در كار نخواهد بود

 و مانعي بر خواهد برود به راحتي برود و هر چه را مي خواهد ببرد بي دغدغه ببرد

 .]31[سر راه خود نبيند تا به همان راحتي هم اگر خواست بازگردد و بازگرداند

 

 بايد مقرراتي را براي جذب سرمايه ايرانيهاي مقيم وراي اسالمي شمجلس •

خارج از كشور و متخصصان ايراني كه در صنايع نفت و گاز كشورهاي خارجي كار 

ه استفاده از تجربه و دانش متخصصان اگر زمين. كنند، تدوين و تسهيل كندمي

هاي آنان فراهم شود، ديگر نيازي به استفاده از ايراني مقيم خارج از كشور و سرمايه

   .]32[هاي خارجيها نخواهد بودسرمايه

به نظر مي رسد كه تأكيد يكجانبه بر ضرورت بازگشت سرمايه و تخصص  •

 كردن شرايطي كه در آن ايرانيان خارج از كشور بدون توجه به ضرورت فراهم
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دار نشود، سياستي ثمربخش نباشد، زيرا اساساً شخصيت و كرامت انسانها خدشه

 و نامناسبهاي ها و مهاجرت نيروهاي متخصص نتيجه روشها و شيوهفرار سرمايه

  .]34و  33[لذا، يك راهكار اساسي تغيير اين شيوه است . حرمت شكنانه بوده است

 ترغيب كند، عشق و  به وطنند اين افراد را به بازگشتتواتنها عاملي كه مي •

عالقه آنان به ميهن است كه عامل كم اهميتي هم نيست، ولي به شرطي كه موانع 

مسئله مهمي كه براي نيروهاي متخصص مطرح است، . از سر راه برداشته شود

 نكه بيشتر متخصصاناي در خارج از كشور است و با توجه به فناوريسطح باالي 

ايراني در رشته هاي مهندسي تحصيل كرده اند، شايد نتوانند با امكانات داخل 

  .]35[كشور كه در سطح نازل تري است، خود را هماهنگ كنند

  

ضعف روابط اجتماعي و «را از نظر علوم اجتماعي » فرار مغزها«مسئله برخي  •

 نظر سياسي ، از»كمبود نيروي انساني«، از نظر علوم اقتصادي »اصول حاكم بر آن

نقصان بار فرهنگي «و از نظر علوم طبيعي » ضعف شبكه و تشكيالت سياسي«

  را ازياد شدهنحوي بتواند ضعفهاي ه ي كه بي تمام راهكارها،لذا. دانند مي »آموزش

 .]37و36[تواند در كاهش پدپده فرار مغزها مؤثر باشدمي بين ببرد

  

ز براي اشخاصي كه به علل جزنگشتن ايرانيان به كشور خويش، ب باداليل •

 شرايط .1 :ند از ا عبارتعقيدتي و سياسي و غيره مايل به بازگشت به ايران نيستند،

  . آزادي در زندگي فردي و خصوصي.3؛  مشكل سربازي.2؛ كار و حرفه و اشتغال

يكي از مقدمات الزم براي پرداختن به موضوع فرار مغزها پذيرش متخصصان و تحصيل 

آنها » متناوب«ليكن شرايط حضور . اجر به عنوان عوامل حل مسئله استكرده هاي مه

آنها از طريق برنامه هاي واقعي بهره برداري از » متداوم«در درون كشور و حضور 

 نگارش مقاله و كتاب به .1 براي مثال. همكاري و خدمات آنها بايد مطمح نظر باشد

لي وزارت علوم، تحقيقات و صورت مشترك با همتايان داخل كشور با حمايت اصو

 كارآفرينان ايراني مقيم خارج .2؛ فناوري و ساير دستگاهها مي تواند صورت عملي بيابد
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به وسيله همتايان خود در ايران مورد شناسايي قرار گيرند و شركتهاي جديدي با ايفاي 

و هاي ايراني با يافتن كارآفرينان  شركت.3دو نقش متفاوت و مكمل تأسيس شوند؛ 

       متخصصان ايراني مقيم خارج و حصول اطمينان از كفايت و صالحيت آنان، 

. گذاريهاي جديدي را در خارج به عنوان توسعه فضاي تنفسي خود انجام دهندسرمايه

اين مهم در مسير بين المللي شدن شركتهاي صنعتي و تجاري ايراني مي تواند مفيد 

  ].39و38[ واقع شود

  

كند، هاي متخصص به خارج اقدام ميدر حالي كه وزارت كار براي صدور نيرو •

دانشگاه صنعتي شريف در جذب نخبگان . نبايد از مهاجرت نخبگان متعجب شد

 نفر از دانش آموختگان 80 سال گذشته حدود در چهارموفق عمل كرده و 

مراكز  تأسيس .اي معتبر دنيا را عضو هيئت علمي خود كرده استهدانشگاه

 و همكاري مراكز مهم صنعتي و دانشگاهها، هادانشگاه  تحقيقاتي و علمي در كنار 

از جمله عوامل كاهش دهنده ، استقالل دانشگاه و افزايش اختيارات مراكز علمي

 به اندازه سهم خود توانسته است  صنعتي شريف دانشگاه، لذاست، فرار مغزهاپديده

  ].40و 39[لوگيري از مهاجرت نخبگان ارائه دهدراهكار عملي و اجرايي را براي ج

• اجتماعي و  لئ بايد مسا،ي مراكز علمي و آموزشي در ايرانبه جاي گسترش كم

اجتماعي  ، سياسي،توسعه نهاد علم مورد پژوهش قرار گيرد و زيرساختهاي اقتصادي

 همچنين، بعضي از رهبران. و روشهاي قابل اجرا ارائه شودو فرهنگي آن مطالعه 

  .]42و41[مذهبي معتقدند به جاي تقليد صرف اقتباس منطقي انجام گيرد

مانند شبكه حقوقي،   عوامل ديگري تعديلرفتارهاي تبعيض آميز وحذف  •

پزشكي و  آموزشي مدارس و دانشگاهها، شبكهنظام ي و يا قانوني مملكت، يقضا

روكراتيك  شبكه اداري و بوتصحيح  احترام به حقوق شهروندي و، بهداشتي كشور

  ].43[ از راهكارهاي بازدارند فرار مغزهاست سازمانها و نظاير آن

سازي  كراسي در نهادهاي علمي و صنعتي كشور و توسعه و نهادينهو بوركاهش •

 ، تحقيقات و پژوهشاجراي  ايجاد تسهيالت ويژه براي ،شبكه مديريت مشاركتي
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به هاي تخصصي  يته تشكيل كم،ن ايراناتشكيل و توسعه بانك اطالعات متخصص

 رسيدگي ويژه به ،گيري از نخبگان و متخصصان داخل و خارج از كشور  بهرهمنظور

ل خاص استعدادهاي درخشان و ئ رسيدگي به مسا، معيشتي استادانيتوضع

  استمداد از نخبگان و متخصصان مقيم داخل و خارج ،گذاري در اين زمينه سرمايه

 حل مشكالت مربوط به ادامه ،ي علميگيري قوي و متناسب قطبها براي شكل

آموز متخصصان ايراني كه  تحصيل و خدمت وظيفه عمومي فرزندان دانشجو و دانش

 رفع معضالت دست و پاگير ،خواستار بازگشت به ميهن هستند يا دانشجويان داخل

مسكن و ازدواج براي دانشجويان ممتاز و   هاي اشتغال، و عمده در زمينه

 ارتقاي سطح تخصصي كادرهاي  ون و فارغ التحصيالن برجستهاستعدادهاي درخشا

  ].44[ از راه حلهاي مهم در زمينه جلوگيري از فرار مغزهاست اداري در مراكز علمي

  

      زادهدكتر وهاب. فلسفه اصلي دانشگاه توليد علم بدون هيچ گونه وابستگي است •

 توليد دانش است ، نه دانشگاه يك مركز مستقل": در اين زمينه چنين گفته است

.  اينكه هر كسي كه در موضع قدرت است ، دانشگاه را جزئي از مركز قدرت ببيند

 ].45["لذا، مقابل با اين طرز فكر راهكاري براي كاهش فرار مغزها خواهد بود 

  

        كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي ايران منتشربرنامههفته نامه در  •

از خروج نخبگان » جلوگيريراه «اولين راه حل كه  ان شده است چنين بيمي شود

 در برخي كشورها اجرا شده و روش شكست  كه اين راه حلكردگان است و تحصيل

است كه اگر فردي قصد خروج از كشور و » راه جبران« دومين راه. اي استخورده

ندگي دريافت  كه در طول ز راهايي بايد هزينه تحصيل و يارانه،مهاجرت را دارد

 زيرا ثابت شده است كه با پول ،بپردازد كه اين شيوه نيز شكست خوردهاست، كرده 

 بدان ؛است» راه بازگشتي«سومين راه حل  .توان علم و دانش را جبران كردنمي

 ه را[. اي فراهم كنيم تا افرادي كه رفته اند برگردندمعنا كه شرايط مادي را به گونه

گي به كار گرفته شده اين است كه محل زندگي افراد نخبه از حل ديگري كه به تاز
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 بلكه بايد از تخصص، مهارت و سرمايه آنها استفاده كرد كه ،نظر مكاني اهميت ندارد

وجود انجمنهاي دانشجويي، گروههاي . مي تواند در ايران به كار گرفته شود

ثر ؤين هدف بسيار مبرپايي سمينارها در دستيابي به ا و كرده داخل و خارجتحصيل

جذب پيشگيرانه راه حل كارآمد ديگري است كه هدف آن درگير كردن . ]خواهد بود

نخبگان در مقوله توسعه و خارج كردن آنها از وضعيتي است كه آنها خود را قربانيان 

 بلكه توسعه نيافتگي را مشكل خود فرض كنند و در ،توسعه نيافتگي تلقي نكنند

  .]46 [كنند ند و كارترين شرايط بمانسخت

مغزها را  ارهايي كه جهاني شدن از طريق آن پديده فرارك ديگر از سازيكي •

اقتصاد جهاني اقتصاد . است) ديجيتالي(دهد، نابرابري اطالعاتي  تحت تأثير قرار مي

در اين نوع اقتصاد اطالعات و .  اقتصاد اطالعاتي است،دانش محور و به تعبيري ديگر

 توصيه ، بنابراين.كند در فرايند توليد، توزيع و مصرف ايفا ميدانش نقش مهمي 

. شود كه رويكردهاي استفاده از متخصصان مهاجر سرلوحه كار قرار گيردمي

سياستگذاري در زمينه زيرساختارهاي فني براي   وICTگذاري در بخش سرمايه

 ه حفظتواند در زمين تشكيل جامعه اطالعاتي از جمله راهبردهايي است كه مي

  ].47[ثر باشدؤگيري از متخصصان مهاجر م متخصصان و بهره

له اجتماعي مستلزم عزم ملي، درك بحران ئن مسي و مقابله با ارييشگيپ •

له، ئري مسيگيتي الزم براي پيريكار مدجاد سازيت كشور، ايري شبكه مد  توسط

تمر و  اقدامات مس دادناستهاي مشخص و هماهنگ و انجامين راهبردها و سيتدو

 ].48[حساب شده است

  

     الزم براي كار تحقيقاتي و علمي فراهم شود،هايزمينه در داخل كشور اگر •

وقتي در  . نخبگان صورت گرفته استمهاجرتترين خدمت براي جلوگيري از بزرگ

 توجه به استادان علمي هم در سطح نباشد،كشوري توجه به علم در جايگاه مطلوب 

 مهاجرت دانشگاهيان و نخبگان درثر ؤ يكي از عوامل مقطعاًمطلوب نخواهد بود و 
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 بايد قدر بيند و درصدر عالمعدم رعايت منزلت اجتماعي است و بايد توجه كرد كه 

  ].49 [يندنش

  هاى وسيعى پديده جهانى شدن حوزه كه از نظريه پردازان معتقدندياعده •

 زندگى در ،مين اساس و بر ههاز زندگى مردم را دستخوش تحول و دگرديسى كرد

  ، بنابراين وديجيتالى به انسانها فرصت حركت فرامرزى داده است عصر

جايى نخبگان در ايران و بسيارى از كشورها را ناشى از گسترش اين پديده جابه آنها

 براى نسل جديد فراهم كرده  را پديده جهانى شدن شرايطى،بدون شك .دانندمى

   در شبكه ارتباطات،امروزه . متفاوت استكه با نسل قبل از خود بسيار

ماهواره با شخصيتهاى  ت ونراحتى و با استفاده از اينتره توانند بجهانى نخبگان مى

  اين واقعيت.  علمى سراسر جهان در ارتباط باشند وفرهنگى

  كارىزمينهاما در اين . روى ما قرار دارد ضرورت عصر مدرن است كه پيش

  ن است كه ضمن تسهيل روابط متخصصان ايرانىكه بايد انجام دهيم اي

 كشورهام در سايرياى را فراهم آوريم كه آنها به اقامت دا زمينه،با ساير كشورها

ما بايد بپذيريم كه شرايط عصر جديد طورى طراحى شده كه . تمايل نداشته باشند

  .ايران به صادركننده نيروى انسانى به كشورهاى فرا دست مبدل شده است

توانيم انجام دهيم اين  در رويارويى با چنين واقعيتى تنها كارى كه مى،نتيجهدر

اما از  .است كه به نوعى ارتباط و تعلقات اين نيروى زبده را با كشور حفظ كنيم

 تا كى شاهد باشيم كه در كشور نيروى متخصص تربيت شود و به ،سوى ديگر

  .ها از كشور بنشينيمورى به نظاره خروج آنمحض رشد و تبلور و بهره

  ى فراهم آوريم كه انديشمندان به ابراز انديشه و نظر خودازمينهالزم است 

اند كه بوده  حاكمانى موفق استتاريخ نيز به تجربه ثابت شده در طول. بپردازند

  .اند و تبادل افكار و انديشه را مورد توجه و تأكيد قرار دادهفضاى باز ايجاد كرده

 ديشمندانى كه به واسطه هزينه باالى نشر انديشه و فكرشان زبان فروچه بسيار ان

مخاطره انگيز  كنند ارائه نظر براى آنها چون احساس مى،اندسكوت كرده بسته و

در حالى كه شايد بسط انديشه و نظر آنها در توسعه جامعه مفيد و سودمند . است
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ى كه فكر نو دارند و به مرور  اقليتهاي،بايد بدانيم دنيا مديون اقليتهاست. باشد

تمام پيامبران .  اين فكر و انديشه چه تأثير فراگير و مثبتى دارد كهشودمشخص مى

 ولى در شرايطى كه به وجود آمد، نظرياتشان را ارائه دادند و ،ما در اقليت بودند

ا ما بايد تحمل خود را زيادتر كنيم و بتوانيم نظريات مخالف ر. تأثيرگذار هم بودند

ممكن است در كوتاه مدت . پذيريم و تحمل كنيم بكنند،كه انديشمندان مطرح مى

 تضارب آرا سبب قانونمند شدن فضاى ، ولى در نهايت،اين رويه خوشايند ما نباشد

  .]50 [باز سياسى در كشور خواهد شد و همه از آن سود خواهند برد

بررسى عوامل مؤثر «ن  با عنوايپژوهش در معاون فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى •

براى همگان در جامعه را عامل يا عوامل فرار مغزها » در فرار مغزها و جذب نخبگان

طى اين تحقيق ما متوجه اين نكته شديم گونه بيان كرده است كه ارائه و اين

. كنند، در كل، كشور خود را دوست دارندافرادى كه به خارج از كشور عزيمت مى

تر  اين احساس نيست كه آنجا خوشبختدليلروند به رج مىبه خاآنها اما اگر 

 براي. رسند  بلكه تصورشان اين است كه آنجا به چيزهايى زودتر مى،شوند  مى

در كشور » كار و زندگى«از نظرتر تر و رضايتبخشبه محيط مطلوب» اميد«مثال، 

سترسى به  يعنى آنجا امكان دپي برديم؛آن به له مهمى بود كه ما ئمدنظرشان مس

 داشتنهاى كشورهاى ديگر، پيشرفتهاى علمى و آشنايى با پيشرفتهاى فنى و حرفه

 بر آن اشراف دارند  آنانشغلى باالتر از نظر علمى و رضايت از كاربرى علمى كه

   نبود كمبود و ، داشت و همچنينبسياري برايشاناهميت وجود داشت و اين 

ى كه مورد انادتميان اساز .  ديگر استعللفضاى تحقيقاتى در كشور خودمان از 

كه   بر اين عقيده بودندآنان درصد 8/9 ارزيابى و پرسش و پاسخ ما قرار گرفتند،

 ما در    درصد از جامعه استادان3/7 ،از طرفى. علت فرار مغزها مسائل سياسى است

                 ايران نامناسبى شبكه طبقاتى و اجتماعى جامعه را دليل فرار مغزها 

 .]52و 51[برشمردند
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 در ايران نشان داد كه ايجاد 70بعضي آمارهاي نظر سنجي در اواخر دهه  •

تواند در روند كاهش فضاي مناسب تر علمي و آموزشي و تحقيقاتي در كشور مي

بر اساس (مهاجرت دانشجويان تحصيالت تكميلي به ممالك پيشرفته مؤثر باشد 

ظرسنجي از استادن محترم نتايج نشان مي دهد كه اما در خصوص ن). نظر خودشان

بر طرف كردن جو نا اميدي . 1:  در كاهش فرار مغزها دارد رادو عامل باالترين اثر

به پيشرفت و آينده كشور در مقايسه با كشورهاي پيشرفته جهان از نظر علمي و 

صان و افزايش آزاديهاي بيشتر سياسي و اجتماعي و تحقيقاتي متخص. 2فناوري؛ 

 ].2[فراهم آوردن احساس كارايي تخصصي 

  

هرچه بيشتر نخبگان   ارتباط برقراري تالش براي، اولاز راه حلهاي پيشنهادي •

برروي نسل  در صورت قطع ارتباطات آنها با داخل،. مقيم خارج كشور با داخل است

ين ب  نياز به يك اجماع نظر نسبي،دوم. ثير خواهد گذاشتأفعلي و نسلهاي بعدي ت

اي گفت و شنود در مسير رشد جامعه و در زمينه ه به طوري كه ،مسئوالن است

  نخبگان باشد كه مستلزم تغيير استراتژي در زمينه توسعه و راستاي جذب

 و تعيين بلند مدتريزي  برنامه،سوم. استماهـــــر  كارگيري نيروي انساني به

 ،ه با عدالت، عقل و تدبير است و ماهر همرااكار  جذب نيروهاي انسانيبراياهداف 

تصميمات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و   مشاركت آنها درزمينهبه نحوي كه 

سيستم آموزشي و پژوهشي  اصالح، ياد شدهعالوه بر موارد . دشواجتماعي فراهم 

نيروهاي انساني  ي تا پايان دانشگاه و تالش در جهت تربيتي ابتدا دورانكشور از

در كشور و پياده كردن نتايج آنها،  ه، ترويج فرهنگ پژوهشگيرندخالق، تصميم

و اجراي شايسته ساالري و  تخصيص فرصتهاي شغلي در اختيار نخبگان و فرزانگان

در  . است نيز ضروريهاي عملي براي جذب نخبگانبرنامه  پياده كردن،باالخره

يست، بلكه  بايد اذعان كرد كه رفتن صاحبان دانش و انديشه فرار مغز ن،پايان

. نخبگان است، چون بسياري از آنها باالخره به كشورشان برخواهند گشت هجرت

 به دليل كمبود امكانات و ظرفيتهاي علمي در ،ل ذكرشدهيعالوه بر دال آنها عمدتاً
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 اين فرزانگان به دنبال دستيابي به ،در حقيقت. كنندمي داخل كشور مهاجرت

 به جاي دلذا، باي. يد علم و انديشه خود هستندمناسب تر براي خدمت، تول ابزارهاي

انديشمندان يا توبيخ و ايجاد تنگناهاي مختلف براي آنها، در افزايش  در حصاركردن

گونه مي  اين. تالش كنيميها و ايجاد محيطي سالم در داخل كشور يو توانا قابليتها

االهاي اقتصاد مملكت، رشد مديريت و افزايش و صدور ك توانيم به شكوفايي

 .دست يابيمنفت  غيرنفتي و كاهش وابستگي كشور به

  

  جمع بندي. 5

    به عنوان يك جمع بندي كلي از راهكارهاي ارائه شده، از مهم ترين عواملي كه  

توان به  ميه شود،هاي مبارزه با مهاجرت نخبگان برشمردتواند به عنوان راهكارمي

 در طي ساليان طوالني است، اشاره د زير كه حاصل تحقيقات محققان كشوررموا

  ]: 53و1،2[كرد 

  ي ملي و همه جانبه در سطح كشور؛تژاتخاذ استرا .1

  تبيين موضوع فرار مغزها و عواقب ناشي از آن براي مسئوالن و آحاد جامعه؛ .2

تالش همگان براي ايجاد ثبات و آرامش الزم براي اجراي دقيق قوانين و  .3

  هشي؛ پرداختن جدي به مسائل علمي و پژو

  ارتقاي سطح كيفي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي؛  .4

تجهيز مراكز علمي به تجهيزات ، وسايل ، مواد ، منابع اطالعاتي ، كتب  .5

  مراجع و مانند اينها؛ 

ها و استفاده از تقويت ارتباط با نخبگان و متخصصان ايراني مقيم ديگر كشور .6

  اين سرمايه بزرگ؛ 

هاي ربيت متخصصان و نيازهاي كشور و ايجاد فرصتايجاد تعادل بين ت .7

  شغلي مناسب؛ 

  تقويت جدي پژوهشها در بخش خصوصي؛ .8
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افراد ميان تقويت روحيه وطن دوستي، فرهنگ ملي و وابستگي فرهنگي  .9

  مقيم خارج از كشور؛ 

  ترويج روحيه احترام گذاري به علم و عالمان در جامعه؛  .10

 مراكز علمي و مراكز صنعتي براي تدوين راهكارهاي اجرايي ارتباط بين .11

  استفاده كاربري از نتايج پژوهشهاي علمي در مراكز صنعتي و توليدي؛

بهبود وضعيت معيشتي متخصصان و پژوهشگران با رعايت استقالل و  .12

  شئونات اين قشر؛ 

  ايجاد همكاري علمي و وحدت پژوهش در كشور؛ .13

ها در هر گر كشورتشكيل اجتماعات و جلسات دانشجويان ايراني مقيم دي .14

  ها و بررسي عوامل دافعه و جاذبه؛ يك از كشور

  برگزاري دوره هاي توجيهي براي متقاضيان اعزام به خارج؛ .15

  اجراي سياستهاي تنظيم خانواده براي كاهش رشد بي رويه جمعيت؛  .16

  اجراي شبكه شايسته ساالري؛ .17

  لمي؛تجديد نظر در شبكه آموزشي و تكيه بيشتر بر مطالب تحليلي و ع .18

  فراهم كردن زمينه هاي سرمايه گذاري براي منابع زير بنايي؛  .19

  ايجاد فضاي باز سياسي؛  .20

  رفع تبعيض در پرداختهاي خصوصي و دولتي؛ .21

  محدود كردن بدنه بوروكراسي كشور و استفاده بيشتر از افراد متخصص؛  .22

 يايجاد و توسعه شبكه تأمين اجتماعي براي سالم كردن بدنه اقتصاد .23

  جامعه؛ 

  اجراي صحيح قوانين و ايجاد امنيت اجتماعي؛  .24

 تقويت علمي محيطهاي آموزشي و پژوهشي؛  .25
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سلسله مراتبي كردن اعضاي هيئت علمي، منابع درسي و امكانات آموزشي،  .26

چرا كه روش يكسان سازي آموزش عالي براي پيشرفت جامعه روش 

  مناسبي نيست؛

  تجديد نظر در پرداختهاي پژوهشي استادان؛ .27

  هاي كارآموزي براي ارتقاي دانش آموختگان؛ اري دورهبرگز .28

هاي تحصيالت تكميلي براي ارتباط بيشتر با صنعت و طوالني كردن دوره .29

  جامعه؛

  ايجاد ثبات و آرامش و نهادينه كردن عمل قانوني در كشور؛ .30

آموزشي و شخصيت  مورد توجه قرار دادن كيفيت دانشگاهها و مراكز .31

  استادان و دانشجويان؛  

  تجهيز كردن كارگاهها و آزمايشگاهها؛ .32

  افزايش كمي بودجه پژوهشي و نظارت بر اجراي صحيح هزينه كردن آن؛ .33

فراهم آوردن زمينه اي مناسب براي اشتغال تحصيل كردگان متناسب با  .34

  مهارت آنها؛

  احترام به آزاديهاي فردي و عدم تعرض به آن؛ .35

  احترام و حفظ منزلت علم و عالم؛ .36

   ها از طريق تمهيد شرايط كاري و تعريفر معكوس فرار مغزايجاد سازكا .37

 ايجاد زمينه همكاري ايرانيان مقيم خارج از كشور با  وهاي مشخصطرح

  متخصصان داخل كشور؛

 مبادله موافقتنامه با مراكز آموزشي خارج از كشور براي تربيت دانشجويان  .38

  ايراني متناسب با نيازهاي كشور؛ 

اي تحصيلي و شغلي در محل تحصيل دانشجويان مشاورههاي ارائه برنامه .39

 خارج از كشور از طريق نمايندگيهاي فرهنگي؛ 
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سيس مراكز مشاوره و راهنمايي تحصيلي و مراكز كاريابي براي دانشجويان أت .40

  و فارغ التحصيالن خارج از كشور؛ 

   بر اساس باورهاي ملي و ديني؛هايجاد روحيه اميد به زندگي و آيند .41

مقابله  ويت دادن به غرور ملي در مواجهه با مشكالت موجود بر سر راه و لوا .42

  آنها؛ا ب

هاي تحصيالت تكميلي و حذف آنها در  بررسي مستمر و ارزيابي دوره .43

 امكانات، به خصوص در دانشگاههاي غير يا نداشتنصورت موفق نبودن 

  دولتي؛

ه يت الزم كه بجلوگيري از رشد كمي دانشگاههاي غير دولتي و فاقد كيف .44

   در حال افزايش هستند؛] به خصوص در مناطق محروم[صورت قارچي 

  

  سخن آخر

ها پديدهاي است كه همواره در تمام نقاط جهان وجود مهاجرت نخبگان يا فرار مغز

در . داشته است و نه تنها از جنوب به شمال، بلكه از شمال به شمال نيز جريان دارد

   اي در ارتباط با كل ساختار اقتصادي ومغزها مسئلهكل، مي توان گفت كه فرار 

هاي ويژه خود را توسط هم انديشي  سياسي است كه راهكار–اجتماعي ايعارضه

اگرچه جلوگيري از فرار . كند ل ياد شده طلب ميئمجمعي از خبرگان هر يك از مسا

. مكان پذير است رسد، ولي تعديل آن اممكن به نظر ميهاي مختلف ناها به كشورمغز

بايد توجه داشت كه در دنياي امروز در كنار پديده جهاني شدن جريان نيروهاي انساني 

از نقاطي به نقاط ديگر با سهولت بيشتري جاري شده است و چنانچه اين جريان دو 

اي سر مي برند انجام شود، نه تنها پديدهه سويه باشد و بين جوامعي كه در تعادل ب

ها ، تسريع در انتقال نيست، بلكه موجب رشد و شكوفايي استعدادمنفي و مخرب 

ما بايد پديده جهاني شدن را به . شودفناوري و دانش فني و تقويت ارتباطات جهاني مي
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اي خردمندانه با آن در درستي درك كنيم و آن را جدي بگيريم و خود را به گونه

  . تعامل قرار دهيم

هاي مقصد و افزايش عوامل دافعه يش جاذبه در كشورهر عاملي كه بتواند سبب افزا

  .  مي تواند نرخ اين مهاجرت زيانبار را افزايش دهد ، شودأدر كشور مبد

 تر و از نظرتوان نياز به آرامش ، زندگي آسودهها را ميترين عوامل فرار مغزمهم

  د به زندگي وتر ، نياز به امنيت و آزادي ، اطمينان از آينده ، امياي موفقحرفه

  بحرانهاي داخلي و. اطمينان از سرنوشت و آينده خود و فرزندان دانست

ايجاد جو ناامن براي قشر دانشگاهي و آكادميك به شدت به مهاجرت اين گروه منجر 

  به رسميت شناختن حقوق مدني و ملي همه ايرانيان در هر جاي. مي شود 

  آشكار آنها در سازندگي اجتماعي و گيري از توان و نيروهاي نهفتهگيتي و بهره

  . فرهنگي كشورمان ضروري است 

دو عامل اصلي مكان و زمان را نبايد در ارائه عوامل و راهكارهاي مؤثر بر فرار مغز ها 

ها در زمان خود مؤثر بوده و در ساير واضح است كه بعضي راهكار. از نظر دور داشت

توان با توجه به تيجه آنكه در هر دوره و زماني مين. انددورانها و زمانها كارايي نداشته

هايي مناسب و اجرايي را تشخيص داد و در فراهم مقتضيات زمان و مكان خود راهكار

هاي جهان نه تنها موفق به توقف اين برخي از كشور. آوردن فضاي آن كوشش كرد

     از عواملي كهبرخي. اند جهت آن را نيز معكوس كنند بلكه توانسته،اندپديده شده

تعلق خاطر به : اند از ها در نظر گرفته شوند، عبارتمي تواند باز دارنده فرار مغز

  .  ، شغل و مقام و منزلت اجتماعي يهاي ايدئولوژيكخانواده، احساسات ميهني ، گرايش

پيشگيري و مقابله با اين مسئله اجتماعي عزم ملي ، درك بحران توسط شبكه 

ها هاي مديريتي الزم براي پيگيري مسئله ، تدوين راهبرد ايجاد سازكارمديريت كشور ،

با . و سياستهاي مشخص و هماهنگ و انجام دادن اقدامات مستمر را طلب مي كند

ها در كشور ما در حال تزايد است ، اگر به سرعت در جهت توجه به آنكه پديده فرار مغز

 فعاليت پژوهشگران، دانشمندان ، جوانان زمينه سازي و فراهم كردن بستر مناسب براي
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تحصيل كرده و نخبگان جامعه اقدام نشود، يكي از مهم ترين عوامل مؤثر در توسعه را 

    .به راحتي از دست خواهيم داد 
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