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  هاعلل و راهكار؛ خروج نخبگان

  1سيد مجتبي حسيني فرد
  2پور بهروزانعلي 

  05/03/1394: پذيرش 10/11/1394: دريافت
  چكيده

در توسعه  هاي برترو استعداد"هاي نخبه و جايگاه انسان، نقش، توجه به اهميت با
ضروري مديريت نخبگان امري ، و فناوري هنر، توليد علم ٔ◌ درزمينهخصوص  به، هاكشور
عنوان  به، انيبن دانش يانسان منابع يها آن نظام تبع بهامروزه منابع دانش و ، درواقع. است
مديريت نخبگان كشور بايد در قالب . شوند ميكشور محسوب  كي يها هيسرما ترين مهم

حمايت ، جذب و انتخاب، كشف و شناسايي، سيستمي منسجم قرار گيرد كه در آن نظام
يكپارچه و  ورتص كارگيري و هدايت به به، حفظ، تربيت و شكوفاسازي، و پشتيباني

در اين مقاله پس از تعريف جامعي از نخبه به داليل چهارگانه . گرفته شود به كارافزا  هم
اجتماعي -فرهنگي، اقتصادي، مديريتي-خروج نخبگان از كشور كه شامل داليل سياسي

جلوگيري از اين امر پيشنهاد  يراهكارها تيدرنهاپرداخته و  شود يمتخصصي -و علمي
  . گردد يم

  خروج نخبگان، اي برتراستعداده، نخبگان :واژگان كليدي 
  

                                                         
 تهران نور اميپ ، دانشگاهيسازمان رفتار يدكتر يانشجود 1
 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني، پرديس فارابي دانشگاه تهران 2
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  مقدمه

، هاي برتر و نخبه در توسعه كشور نقش و جايگاه انسان، توجه به اهميت با
. مديريت نخبگان امري ضروري است، هنر و فناوري، توليد علم ٔ◌ درزمينهخصوص  به

موضوعي نسبتاً ، هاي انساني برداري از اين سرمايه نخبگان در جذب و بهرهمديريت 
 ها آننظام هر جامعه هستند كه عملكرد  اريافز اجزاي نرم ازجملهنخبگان . پيچيده است

و  صادق پور( سازد مي متأثرفرهنگي و اقتصادي كشور را ، سياسي، كل نظام اجتماعي
  ) . 1 -  2: 1389، رنجبر

كه در مرحله رشد و خيز ، چون ايران يا توسعه درحالبراي كشورهاي بنابراين 
خصصان علمي و فني كارگيري مت توسعه منابع انساني نخبه و به، اقتصادي قرار دارند

  نقش حياتي دارد
  ) . 3: 1389، و رنجبر پور صادق( 

موج مهاجرت ، ) 1پيوست شماره ( دهد المللي نشان مي كه آمارهاي بين آنچه
آمريكا و اخيراً كشورهاي حاشيه  متحده االتيا، ان ايراني به كشورهاي اروپايينخبگ
هاي  با توجه به اينكه نخبگان يك كشور سرمايه. فارس هنوز مهار نشده است خليج

مديريت نخبگان كشور بايد در قالب سيستمي منسجم قرار گيرد ، اند معنوي آن جامعه
تربيت و ، حمايت و پشتيباني، انتخاب جذب و، كشف و شناسايي، كه در آن نظام

گرفته شود  به كارافزا  يكپارچه و هم ورتص كارگيري و هدايت به به، حفظ، شكوفاسازي
 وري باالتري داشته باشند استفاده شوند كه كارايي و بهره ييدرجاها  تا اين سرمايه

  ) . 19: 1380، فرد يگلستان(
اجراي برنامه پنجم توسعه و رسيدن  سعي در كه رانياجمهوري اسالمي  سويي از

علمي ، جايگاه اول اقتصادي كسب درنتيجهو ، ) 1404( ساله انداز بيست به اهداف چشم
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افزاري و توليد  با تأكيد بر جنبش نرم يجنوب غربي آسياي  در سطح منطقه( و فناوري
جذب نخبگان و مديريت صحيح در  رو نيازا؛ داردرا ) رشد پرشتاب و مستمر، علم

است كه ) اقدام يا فعاليت( موضوعيعنوان  به، ها آنو هدايت  حمايت، توسعه، رينگهدا
  باشد براي حركت در اين مسير ضروري مي

  . ) 1: 1382، 1404ساله جمهوري اسالمي ايران در افق  انداز بيست سند چشم( 
آن نخبگان  يخواهان گردش نخبگان است كه بر مبنا قتيدر حق »ييگرا نخبه«
مطلوب و با  ريو آنگاه در مس شود يم دهيآنان سنج يها ييتوانا و، شده ييشناسا

 يا مقدمه ينخبه پرور. شوند يمشخص پرورش داده م كيدئولوژيو ا يفكر يها چارچوب
  . )11: 1386، انصاري( هست زين يساالر ستهيو تحقق اصل شا ستگانيشا تيحاكم يبرا

جذب و حمايت مادي و معنوي از ، ملي نخبگان مرجعي است براي شناسايي بنياد
توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي  نخبگان كه با حمايت خاص مقام معظم رهبري

كارگيري  حفظ و به، است كه اولويت اول آن جذب شده ليتبدتأسيس و به مركزي 
فناوري و پيشبرد توسعه ، در راستاي ارتقاي توليد علم ها آننخبگان و پشتيباني از 

، هاي بنياد ملي نخبگان نامه آشنايي با ضوابط و آيين( باشد فرهنگي و علمي كشور مي
  ) . 1: 1389اسفند 

منظور  به، هاي علوم رفتاري كارگيري مفاهيم و روش هفرآيند ب، شناسي آسيب
 است ها آنهايي براي ارتقاي اثربخشي  ها و يافتن راه توصيف وضعيت موجود سازمان

)Jcttkuqp."3;;:<"3 . ( تمام به دقيق رسيدگي شامل شناسي آسيب حيطهو 
 و مشكالت، شناسي آسيب طريق از معموالً. است مشكالت تك تك بررسي تا ها سيستم
  . ) 8: 1385، مانزيني( شوند مي بررسي سپس و شده داده تشخيص سازمان مسائل

   



   فصلنامه علمي تخصصي فرصت"■ 188
  

  ) فوايد نظري( نظري و ضرورتاهميت . الف
؛ هاي معنوي يك جامعه هستند با توجه به اينكه نخبگان يك كشور سرمايه

هاي اخير توان زيادي را صرف شناخت و جذب نيروهاي  ها طي سال بسياري از سازمان
هاي  نظام، ام و مايكروسافت. بي. هايي مانند آي همچنين سازمان. نمايند نخبه مي
و پرتوان و براي رهايي از دست كاركنان  كارآمدجذب كاركنان  اي براي پيشرفته

يكرد حمايت رو ازاينطور گسترده  كه متفكران مديريت به، دارند توان كممعمولي و 
  ) . Jwugnkf."4229<"45"/"63( اند كرده

 يبر جا زيجامعه ن يبعد يها هيدر الحتي آثار خود را  ستگانيشا تيفقدان مسؤول
كه  ستين يديترد. دهد يبسط م طيرا در مح يزگيانگ يو ب ياعتماد يب يو نوع نهد يم
و  ييگرا بر نخبه ينظام مبتن يبرقرار، ستگانيناشا تيحاكم يها بياز آس زيپره يبرا
 ابدي يضرورت تام م بوده ياسالمنظام  يشگيهم ياو شعاره دهايكه از ام يساالر ستهيشا
  ) . 13: 1386، انصاري(

هاي مختلفي نيز منافع زيادي براي كشور دارد و  همچنين حفظ نخبگان از جنبه
 به كارهاي مختلف  حمايت نشود و در بخش ها آندر مقابل اگر نخبگان حفظ نشوند و از 

. منجر به خروج آنان از كشور و سكونت در كشورهايي غير خواهد شد، گرفته نشوند
كشور را دچار ، شود ناميده مي» فرار مغزها« اصطالح بهها كه  خروج اين سرمايه

  :كند زير مي به شرحهايي  آسيب
 كشور را با كمبود متخصص و ضعف ، خروج نخبگان: علمي و فني

"؛ كند علمي و فني مواجه مي
 هايي كه دولت براي تحصيل هر فرد از مقاطع  هزينه: اقتصادي

يت از كسب برخي و از سويي محروم. شود ابتدايي تا سطوح عالي متقبل مي
"؛ منافع اقتصادي با حضور مسئولين شايسته
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 با خروج  يالملل نيبمشوش ساختن افكار اجتماعي و علمي : سياسي
علت خروج «كه ، المللي و طرح اين سؤال در فضاي بين، هر نخبه از كشور

"؛ »چيست؟) به تعداد زياد هم آن( نخبگان
 ساخته و ساير جوانان فضاي كشور را متشنج : اجتماعي ـ فرهنگي

". شوند ترغيب به رفتن مي

  ) فوايد عملي( كاربردي اهميت و ضرورت. ب
انديشد استعدادهاي خود را در  اي كه به بقا و پيشرفت خود مي هر جامعههمچنين 

به هاست كه يك حركت جهاني شروع شده و  سال يطوركل به. دهد كانون توجه قرار مي
كشورهايي كه خود را . گيري كرده است توجه ويژه به نخبگان و تيزهوشان جهت سمت

سير  روز روزبهبلكه ، در حال توقف هستند فقط نه، كنند با اين حركت همگام نمي
ملكيان بهابادي و ( گيرند پيمايند و فاصله بسيار زيادي را با اين كاروان مي قهقرايي را مي

  . ) 122: 1388، ديگران
زيرا ؛ است پژوهشضرورت انجام اين  ديدر ايران مؤ شده انجاممطالعات  نهمچني

شناخت و جذب افراد  عدم ريشه در، هاي ايراني وري باالي برخي سازمان عدم بهره
") . 1385، رياحي/  1387، فالحي و منوريان( متخصص و نخبه دارد

جامعه ( مكان«و » زمان«تبيين ضرورت پژوهش با توجه به دو مؤلفه ، بنابراين
ترين موضوع  ضروري، ذكرشدهصورت گرفته است و با توجه به مباحث » ) هدف

و ، از كشور) فرار مغزها( توان خروج نخبگان را مي) در اين زمان( نخبگان ٔ◌ درزمينه
و ساير مسؤولين و متوليان ) العالي مدظله( همچنين تأكيدات مستمر مقام معظم رهبري

هاي ملي  ي به نخبگان براي جلوگيري از خروج اين سرمايهامر درباره توجه و رسيدگ
) خروج نخبگان( مسئلهاصلي رسيدگي به اين  مسئولبنابراين با توجه به اينكه . دانست

هاي موجود  شناسي برنامه اين بنياد تصميماتي مبني بر آسيب، بنياد ملي نخبگان است، 
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» كارگيري و به تيهدا«و » و پشتيباني تيحما«، »شناخت و جذب«هاي  حوزهدر 
و ، ييشناسارا اتخاذ كرده است و اين مقاله درصدد  استعدادهاي برتر و نخبگان

  . است ياصالح هاي نامه نييآ ارائهو ، ها نامه هاي اين آيين آسيب يبند دسته

  نخبه يواژه كاو
 و gngevwu نياست در اصل از معادل الت Gnkvgآن  يسينخبه كه معادل انگل واژه
gngigtg واژه  اين. است شده گرفتهÖnkvg با  يكاالها فيتوص يدر قرن هفدهم برا

برتر  ياجتماع يها اشاره به گروه يو بعدها كاربرد آن برا رفت يم به كارخاص  تيمرغوب
: 1369، باتامور بي تي( افتي ميتعم تياشراف يمراتب عال اي يضربت نظام يمانند واحدها

. شود يمبدل شد كه امروزه از آن استفاده م يبه مفهوم يا تطور واژه ريس كياما در ) . 2
 ييو تحوالت معنا ريياصطالح تغ نيا) Ugocpvkeu( يمعناشناس ازنظر هرحال به
 شده شناختهكاربرد  نيتر يميقد) . 835: 1384، گولد و كولب( كرده است دايپ يعيوس

آكسفورد در سال  يسيفرهنگ انگل شتهنو بر طبق يسيدر زبان انگل) Önkvg( واژه نخبه
 يها اصطالح در نوشته نياما ا. بوده است ياجتماع يها اشاره به گروه يو برا 1823

كاربرد  1930تا دهه  كايو امر ايتانياروپا تا اواخر قرن نوزدهم و در بر يو اجتماع ياسيس
نخبه در مورد  اصطالحبه بعد  1930از دهه ) . 2: 1992، باتامور( نكرد دايپ يا گسترده
تـرين تعريف  شايد بتوان ساده. قرار گرفت» ويلفردور پاره تو«خصوص  شناسان به جامعه

بنابراين مهاجرت نخبگان زماني . و كارگران ماهر دانست كرده ليتحصنخبه را افراد 
شود و  طور كامل قطع مي گيرد كه ارتباط فرد متخصص با كشور خود به صورت مي

 نمايد استفاده نمي موردنظراز دانش و مهارت فرد  عنوان چيه بهكشور مبدأ 
)Ykmkrgfkc."4227 . (  

: توان نخبگان را به شش دسته تقسيم كرد مي، دو مالك اقتدار و نفوذ بر اساس
، نخبگان كاريزمايي، نخبگان مالكيت، نخبگان تكنوكراتيك، نخبگان سنتي و مذهبي
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ممكن است ، البته هريك از نخبگان مذكور. يكنخبگان ايدئولوژيك و نخبگان سمبول
  . نظام اجتماعي در جوامع خاصي مطرح شوند تناسب به

و ، روشنفكران، توان بين مهاجرت متخصصان تفاوتي است كه مي، توجه قابلنكته 
منظور . تر است الذكر از همه انواع مهاجرت مهم مهاجرت سه گروه فوق. شد قائلنخبگان 

ها افرادي بودند كه تحصيالت دانشگاهي و مشاغل علمي را  كرده از متخصصان و تحصيل
هاي سطح باال و اقشار  فني و مديريت، آورده بودند كه شامل افراد شاغل علمي به دست

كه  درحالي. شد تر دفتري و اجرايي مي هاي عادي تر مركب از شاغالن حرفه پايين
دانند كه در  تري از افراد مي هاي بسيار كوچك شكل از گروهمت معموالًروشنفكران را 

، شبيري( يمي دارندقها نقش مست انتقال و نقادي محصوالت فرهنگي و انديشه، آفرينش
 توان يافت رسد كه روشنفكران را تقريباً در همه جوامع مي مي به نظربنابراين ) . 1380

)Ygdgt."3;6; . ("

به است كه  ينخبگان علم، منظور از نخبگانمقاله  نيدر االزم است ذكر شود كه 
 يقرابت مفهوم، است شده ارائه كينخبگان تكنوكرات در خصوص آنچهبا  رسد يم نظر

  . داشته باشد يشتريب

  هنخبشناسي  مفهوم
 يذهن ييدانا و واجد استعداد و توانا، ممتاز، دهيبرگز يتينخبه شخص، مفهوم

 ريخاص نظ ياستعداد اي يو استعداد ممكن است كل ييتوانا نيا. العاده است فوق
 يمختلف نهيدرزمممكن است  تيشخص نيا عملكرد. باشد ياضير اي يقياستعداد موس

و خالق و ) سازنده( تفكر مولد، خاص ياستعداد، يكامل هوش يها ييتوانا همچون
  . ) ) Ecuvgncpq."4225 فراتر از معمول باشد يرهبر يها يتوانمند
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 موردتوجهبسياري  فالسفهتوسط انديشمندان و » نخبه«از ديرباز مفهوم واژة 
اند و همين امر به  ها و معيارهاي گوناگون به اين مقوله پرداخته و با مالك قرارگرفته

  . انجاميده است) Gnkvkuo( »گرايي نخبه«پيدايش سلسله نظرياتي تحت عنوان 
  : دهد مي به دستواژه نخبگان دو معناي عمومي را 

 هاي بااليي جامعه گروهي از افراد كه در حقيقت در موقعيت و اليه .1
ها را  قرار داشته و يا اينكه اين گروه) نظامي و مذهبي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي(

نخبگان سياسي ـ اقتصادي  مثابه بهصورت عموم از اين گروه  به. كنند رهبري مي
  . شود نام برده مي

موهبت و نعمات  بر اساسها و يا اشخاص  گروه، معناي ديگر .2
قرار خود را در موقعيت نخبگي ، هاي اجتماعي اختصاصي ماوراي طبيعي و ريشه

خودداري ، اند بوده ها آناز اجراي وظايفي كه ديگران مكلف به اجراي  ها آن. اند داده
كشند كه  ها و مطالباتي را پيش مي انديشه، اين گروه از نخبگان نظريات. كنند مي

". مشروعيت بخشد ها آنيت برازندگي موقع بهبر بنياد آن 
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  1هاي نخبگان ويژگي. 1جدول شماره 

  

  

  

  
   

                                                         
1. Adapted from Colorado Department of Educa on (2004) . CDE adapted from 
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  195"■ راهكارها و علل نخبگان؛ خروج
"

"

  بندي نخبگان بقهط
عنوان عامالن  هاي فشار به هاي اجتماعي و گروه روشه نخبگان را در كنار جنبش گي

اشخاص يا  مثابه بهاو نخبگان را . دهد قرار مي موردبحثيا كارگزاران تغيير اجتماعي 
آورند و تأثيري كه بر جاي  مي به دستقدرتي كه  درنتيجهكه  كند مييي تعريف ها گروه
احساسات يا هيجاناتي ، ها گيرند و همچنين ايده وسيله تصميماتي كه مي گذارند يا به مي
روشه براي  گي. شوند اي مؤثر واقع مي در كنش تاريخي جامعه، آورند مي به وجودكه 

نيز استفاده » نفوذ«ماكس وبر از معيار » اقتدار«عالوه بر مالك ، نخبگان يبند طبقه
بدين . دهد شش دسته از نخبگان را از همديگر تمايز مي، و با اين مبناي دوگانه كند مي

» نخبگان نفوذ«موسكا و ميلز به  موردنظر» نخبگان قدرت ـ اقتدار«او عالوه بر ، ترتيب
  : از اند عبارتانواع نخبگان  يبند طبقهدر اين . كند مي نيز توجه

اين نخبگان از قدرت يا نفوذي : نخبگان سنتي و مذهبي .1
ها و اعتقاداتي است كه ريشه در  ايده، هاي اجتماعي برخوردارند كه ناشي از ساخت

  ؛ اي دور دارد راه و رسمي با گذشته
در ، برتر مديرانعنوان قشر  اين نخبگان به: نخبگان تكنوكراتيك .2

ساخت رسمي و اداري اعم از دولتي يا خصوصي از اقتدار عقالني ـ قانوني 
"؛ شوند شايستگي برگزيده مي بر اساسبرخوردارند و 

در ، اقتصادي ليبه دالاين گروه از نخبگان : نخبگان مالكيت .3
"؛ تأثيرگذار هستند ها آنها يا جلوگيري از  دگرگوني

اقتدار و نفوذ اين نخبگان ريشه : ) ندفرهم( نخبگان كاريزماتيك .4
"؛ دارد ها آنهاي شخصي  در ويژگي
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گويان و  سخن، عنوان سازندگان اين نخبگان به: نخبگان ايدئولوژيك .5
نخبگان ايدئولوژيك بدون . شوند ها متشكل مي اشاعه دهندگان بر محور ايدئولوژي

"؛ هاي آينده هستند اغلب موجب دگرگوني، بانفوذاقتدار ولي 
اغلب نخبگان نقش نمادين دارند و : ) نمادين( نخبگان سمبوليك .6

طور  ولي نقش برخي از نخبگان به، ها و نمادها هستند ايده، ها تبلور ارزش
اغلب ، اي حرفه كاران ورزشبراي مثال هنرمندان مردمي و . ي نمادين استتر روشن
  . شوند ميمحسوب ...  شجاعت و ، شادي، هاي اصيل يا نماد جواني نمونه

  ها از كشور علل خروج نخبه
درآمد . شود لزوم نياز به نخبه در سيستم اجتماعي و اقتصادي ايران احساس نمي

مصرف مردم ايران از نفت است و اين مهم است كه در  درواقع. آيد مردم از نفت مي
اي آن ناشي از تكنولوژي و فكر است اما در اقتصاده افزوده ارزش، اقتصادهاي پيشرفته

  . و بيمار ناشي از سرمايه نفت است مانده عقب
در كار و ، اينجا توانايي. است نخبه ريغدر ايران توليد افراد نخبه برابر با توليد افراد 

مسلم است افراد ، آري. شود زيرا درآمد از طريق فكر توزيع نمي، درآمد تأثيري ندارد
سيستم اجتماعي و . كند به فكر تعلق پيدا مي افزوده ارزشجايي خواهند رفت كه 

. دهد بلكه مغزهاي اقتصادي را نيز فراري مي، مغزهاي علمي تنها نه، اقتصادي ايران
. هزينه مبادله كاال در اين كشور باالست. كند هاي قانوني در ايران رشد نمي تجارت
در اينجا حتي . ددهد به جايي برود كه مبادله كاال رونق دار دار ترجيح مي سرمايه

  ) . 439 -440: 2شماره ، 1383، نا بي( سيستم بانكي و طريقه وام دادن هم اشكال دارد
 عدم علت درخصوص درمان و بهداشت وزارت دانشجويي مركز رييس
 بر علمي اظهارنظرهاي ليبه دل كه فشارهايي و برخوردها«: گفت افراد اين بازگشت



  197"■ راهكارها و علل نخبگان؛ خروج
"

"

عمده پژوهشي كارهاي در امكانات كمبود نيز و، گيردمي صورت دانشمند محقق يك
  ) . 384 - 385: 4 شماره، 1383، نا بي( »است افراد اين بازگشت عدم داليل ترين

در ، هاي مختلف ملي احصا شده است علل خروج نخبگان كه در پژوهش، در ادامه
  . گردد مي ارائهجديدي  يبند دسته

"ـ مديريتي عوامل سياسي .1

، سياسي مديريت در ثباتيبي احساس، متخصصان فكري و اسييس ناامني احساس
ناكافي بودن ، روكراسي اداريوب مقررات و قوانين در پياپي تغييرات و درپيپي هايبحران

و ) 74 -75: 1385، آبادي و ديگران شاه( آزادهاي مدنيناكافي بودن ، حقوق سياسي
استفاده صحيح از استعدادها ( شيوه اداري يا شيوه مديريت، 1هاي سياسي كمبود آزادي

سهم اساسي داشته و در تعيين سرنوشت كشورهاي در حال رشد در آينده نقش 
 شاونديخوجاي  ري به ساال حاكميت روابط بر ضوابط و شايسته، ) اي خواهد داشت عمده
پراكندگي ، سازي از نخبگان و ضعف در چهره) 402: 4شماره ، 9سال ، تا يب( يساالر

فقدان ارتباط ، محور نظام آموزش كميت، برخورداري از ذهنيت راهبرديعدم ، نخبگان
فقدان نظام جامع ، نظرانه برخوردهاي سلبي و تنگ، ارگانيك بين نهادهاي درون نظام

رعايت قوانين و و عدم ) 175 -200: 1386، انصاري( ينيگز ستهيشاشناسايي نخبگان و 
  . سي و مدني افرادمشاركت سيانبود ، ادارينبود سالمت ، مقررات

  :راهكارها
 وسيله فراخوان گسترده متخصصان  به( مشاركت نخبگان در امور

هاي مختلف  درزمينهايراني داخل و خارج از كشور براي همفكري و همكاري 
  . ) پژوهشي و اجرايي، آموزشي

                                                         
آيد، البته در بعضي از كشورها مثل امريكاي جنوبي  حساب مي برخالف واقع عامل اصلي مهاجرت نخبگان به. 1

 . باشد تزلزل سياسي عامل اصلي مهاجرت نخبگان است و در كل عوامل سياسي عامل قطعي در فرار مغزها نمي
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 با رويكرد جذب متخصصان نخبه براي تصدي ( ساالري شايسته
  . ) اي و علمي كشور نهادهاي توسعهها و  مشاغل مديريتي دستگاه

 1387، منوريان، فالحي( هاي فردي ـ اجتماعي گسترش آزادي :
127 ( ."

"عوامل اقتصادي .2

كننده و  علت تعيين( نقش اقتصاد در زندگي فردي، ها پژوهشنقش اقتصاد در 
 عدم، اقتصادي تبعيض احساس و اندك درآمد ميزان، ) گيري نيست نهايي در تصميم

 شغلي امنيت ضعف، مناسب شغلي هايفرصت كمبود، تخصص با درآمد تناسب
دانش و متخصصانبيكاري ، ) 2 شماره، 11 سال، 1381 تابستان، تا بي( متخصصان
تفاوت سطح ، سطح پايين حقوق و دستمزد در ايران، ) عوامل مؤثرتريناز ( آموختگان

عوامل ، ) كننده عوامل مهم و تعييناز ) (توليد ناخالص و توزيع درآمد( رفاه ايران با اروپا
". اجتماعيـ  سياسي

عوامل اقتصادي كه موجب ترغيب نخبگان براي مهاجرت از ايران 
  :شوند مي

، تعادل هزينه و درآمد، فضاي مناسب كاري، هاي شغلي مناسب وجود فرصت
بهداشت ، خانوادهتسهيالت بهتر براي ، رفاهيامكانات ، امكانات رفاهي و اقتصادي

داشتن وسيله نقليه ، دستيابي به مسكن مناسب، الل در كار و آزاديقاست، مناسب
  . ) 126: 1387، منوريان، فالحي( مناسب

   



  199"■ راهكارها و علل نخبگان؛ خروج
"

"

  :راهكارها
 ؛ و رفاه معيشتي نخبگان تأمين  
 از طريق تالش براي  تخصص و دارايي، ايجاد رابطه مثبت ميان سواد

  . تحصيل و درآمد، تنظيم و تناسب نسبت بين شغل

"عوامل فرهنگي ـ اجتماعي .3

كه بر خروج نخبگان نيز اثر  داشتهرا در مهاجرت افراد  ييبسزا امل نقشواين ع
  . مستقيم دارد

عدم وجود ، محفوظ بودن جايگاه دانشمندان و عالمان، وجود امنيت اجتماعي
، تمايزات قومي و نژادي، تبعيض، عدم وجود فساد، برخوردهاي اجتماعي نابهنجار

وجود امكانات آموزش ، احترام به باورها و اعتقادات، ها تماعي نظرات و ديدگاهپذيرش اج
 تأمين، هاي متعدد در ساير كشورها جاذبه، بودن آتيه فرزندان تأمين، براي فرزندان

، ستيز طيمحرعايت بهداشت و حفظ ، استقالل در كار، پيشرفت شغلي، اجتماعي
امنيت و ثبات ، نظم اجتماعي، ورزشي بيشترهاي  امكان فعاليت، وجدان كاري باال

طلبي  ارضاي حس جاه، يادگيري زبان جديد، مصونيت از اعتياد به مواد مخدر، اجتماعي
و  اقوامتشويق ، امكان دسترسي به ابزارهاي ارتباطي جديد، و بلندپروازي جوانان
خت به پردا جهتفضاي مناسب و ؛ ) به كشورهاي موردنظر دعوت( دوستان به مهاجرت

 اطمينان عدمو ) 126: 1387، منوريان، فالحي( ارزيابي مثبت از كشور مقصد، هنر
 هايمالك به توجهيكم، فرهنگي و اجتماعي هايمحدوديت احساس، آينده به نسبت

 مشكالت، اداري و گزينشي نظام بودن ايسليقه، اشتغال و جذب در شايستگي
". ) 2شماره ، 1381، نا بي( فهيوظ نظام
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  :راهكارها
 ؛ ) منزلت اجتماعي( ايجاد فضاي مطلوب اجتماعي براي نخبگان"
  ايجاد رابطه ميان سواد و منزلت از طريق وضع قوانين و مقررات براي
"؛ پژوهشگران، متخصصان، امنيت شغلي و اجتماعي استادان تأمين
 و مذهبي افزايش و تقويت حس تعهد ملي .  

"عوامل علمي ـ تخصصي .4

". بيشترين اهميت را در فرار نخبگان دارداين عامل 
 و فراهم آوردن بستر الزم جهت پژوهشي گذاري در امر  سرمايه

باعث حفظ نيروي  تنها نهاستفاده هرچه بيشتر از نيروهاي علمي و متخصص 
بلكه باعث افزايش تمايل ، شود انساني هر كشور و رشد علمي ـ اقتصادي آن مي

شود كه اين امر  ها به مهاجرت به آن كشور نيز ميمتخصصان و نخبگان ساير كشور
موجب افزايش نيروي انساني متخصص آن كشور شده و با توجه به آنچه در 

پيشين گفته شد حضور نيروي متخصص رشد و توسعه فزاينده كشور را  يها بخش
  . در پي خواهد داشت

 عدم ، تخصصي –هاي علمي  در عرصه عدم استفاده از نخبگان
  ؛ كشور يذاري در بخش پژوهشگ سرمايه
  ازيموردن پژوهشگرعدم تعادل و تناسب در تربيت نيروي متخصص و 

، كاهش درآمد و رضايت شغلي، هاي شغلي كاهش فرصت موجب امر كشور كه اين
  ؛ خواهد شد نارضايتي و تمايل به خروج از كشور درنتيجهتحقير نخبگان و 

  و جهت استادان و محققان پژوهشي فراهم نبودن امكانات علمي و
وسايل ، به امكاناتآسان دسترسي و عدم ، ها و مراكز علمي دانشگاهپژوهان  دانش

  ؛ . . .مجالت و ، كتاب، منابع، مواد، آزمايشگاه



  201"■ راهكارها و علل نخبگان؛ خروج
"

"

  كه شرط الزم حيات علمي  پژوهشگرعدم استقالل و آزادي عمل
   .شود نارضايتي اين قشر ميايجاد و ها  پژوهشاست موجب كندي روند 

  يا علمي كردن كشفيات و تجارب  درآوردنعدم توان به اجرا
واسطه عدم  كه عمدتاً يا به توسعه درحالكشورهاي  پژوهشگران توسطآزمايشگاهي 

واسطه  علمي با مراكز صنعتي است و يا بهپژوهشي وجود ارتباط مؤثر بين مراكز 
هاي علمي كشور  فعاليتو ها  پژوهش يده سازمانو مديران  پژوهشگرانعدم توان 

  . باشد مي
 ها  عدم توجه به سطح علمي دانشگاه، عدم رعايت شأن علم و عالمان

 علمي فضاي و مديريت ضعف، ها و عدم توازن در رشد كمي و رشد كيفي دانشگاه
"؛ پژوهش براي امكانات كمبود، كشور مختلف هايبخش در

 لويتوا در فرهنگي و علمي هايحوزه بر سياسي هايحوزه غلبه
 سطح در دانشگاهي و علمي مراكز و عالم، علم شأن به توجهيكم و هاگذاري

". كشور ريزيبرنامه نظام و مسئوالن
 كيفيت ، هاي علمي و پژوهشي امكان فعاليت، امكان ادامه تحصيل

ارزش ، هاي اطالعاتي وجود بانك، توجه به استعدادهاي درخشان، باالي آموزش
 سيستم آموزشي كارآمد، كسب تخصص و امكان پيشرفت، باالي مشاغل علمي

". ) 126: 1387، منوريان، فالحي(

":راهكارها
 ؛ هاي علمي تقويت زيرساخت، ارتقا سطح علمي ـ پژوهشي كشور"
 ورزي و پژوهشگري و تالش براي  انديشه، ترويج فرهنگ علم باوري

"؛ شدن جهانينيل به جايگاه مناسب علمي در روند 
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به اين ، اند به انجام رسانيده) 1386( و همكاران پور يقلكه  پژوهشيدر 
  :نتيجه رسيدند كه
در اين . كند گستري در بين نخبگان علمي جامعه را گوشزد مي ضرورت عدالت

قرار گرفت كه نتيجه كلي اين بود كه  موردبررسيبعد  4عدالت اجتماعي با پژوهش 
  . رادارنددرصد به علت عدم وجود عدالت قصد خروج از كشور %  66بيش از 

و  كه عينيت) و اجتماعي، فيزيكي، تقسيم منابع مالي( ميانگين عدالت توزيعي
نمره  5از مقياس  19/2، بسيار بااليي در امر مديريت مهاجرت نخبگان دارد تيحساس
  . است

دهد و  ت احساسي و نياز به مالحظه و توجه در نخبگان جامعه را نشان ميعدال
احساسي عادالنه  ازلحاظيعني نخبگان وضع موجود را . است 5از  01/2ميانگين آن 

را بر قصد مهاجرت نخبگان دارد و استقرار آن از بقيه  تأثيربينند و اين بعد بيشترين  نمي
  . تر است ابعاد عدالت بسيار مشكل

از  14/2ميانگين اين بعد . اي نيازمند توجه كليه اجزاي حكومت است دالت رويهع
  . شود طور يكسان اعمال نمي هاي در مورد همه به و رويه، مقررات، يعني قوانين، است 5

ميانگين . محور براي نخبگان بسيار حساس است عدالت اطالعاتي در اقتصاد دانش
 تأثيرتر است ولي كمترين  است كه از همه ابعاد پايين 5از  66/1ادراك عدالت اطالعاتي 

  ) . 42 -44، 1386، و ديگران قلي پور( را بر قصد مهاجرت نخبگان داشته است
 چلبي و ( برقراري امنيت اجتماعي و ايجاد فضاي فكري دموكراتيك
  ) . 30: 1383، عباسي
  هاي ملي را از  كه ارزشمندترين سرمايه) خبگانمهاجرت ن( مسئلهاين

 بدون تقويت نهاد علم در ايران ميسر نيست، كند هاي ما كسر مي مجموعه داشته
  ) . 10: 1385، رياحي(
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"

"

  :است شده بيان گونه ايننگراني نخبگان در پژوهشي ديگر 
 نگراني از استفاده نشدن معلومات و دانش ، نگراني توقف رشد علمي

تمايل ، نگراني از كسب و حفظ منزلت اجتماعي، نگراني هدر رفتن تخصصشان، آن
  ؛ ) كارمندي( تمايل نداشتن به استخدام شدن، به تأثيرگذار بودن

 هاي  اطالع از كميت و كيفيت كارها و فرصت، داشتن اطالعات وسيع
"؛ هاي متعدد اختيار و شناخت امكانات و جانشين

 امكان نپذيرفتن ، ل بودن اداره آنانمشك؛ خواهي و خطرپذيري آرمان
توجه نكردن به عوامل صرف مالي در انتخاب ، پذيرش برخي از هنجارهاي جامعه

، توجه به جايگاه اجتماعي و پاسخگويي به نيازهاي علمي و پژوهشي آنان، شغل
  . ) 277 -278: 1389، قانعي راد( هاي شغلي امكان پيشرفت در انتخاب
  مهاجرت نخبگان راهكارهاي جلوگيري از

 ييرا شناسا روهاين نيناچارند ا  ندهينخبه در آ يروهاين ينگهدار يها برا سازمان
را  ها آن موقع بهو  رنديبگ يرا به باز ها آن، همت كنند ها آنو پرورش  تيكرده و در ترب

 يها فرصت  ارائهو  يساالر وانيدعالوه بر حذف  ديبا. قرار دهند قيو تشو موردتقدير
كه نتوانند در  ييها سازمان. كند رييتغ زيحقوق و دستمزد ن يميجداول قد، ينيكارآفر

جهان فردا باشد  يدهايكنند كه مطابق با با تجديدنظر يا گونه به يمنابع انسان تيريمد
كه بتوانند  شوند يم  مبارزه موفق نيكه در ا يدر رقابت شكست خواهند خورد و كسان

  . حفظ كنند يجهانرقابت  طيخود را در مح نخبه و برجسته يروهاين
نيروهاي نخبه «: وري و تحول اداري وزارت نفت بهره ركليمد، قرايي مهندس

اين تغيير . سرعت دچار تغيير خواهند شد به، در مكان مناسب قرار نگيرند كه درصورتي
هاي كاري و پذيرفته نشدن از طرف افراد  صورت سرخوردگي از روزمرگي گاهي به

خود به ، محيط در برابر تغيير و پويايي قاومتكند و گاه نيز به دليل م غيركارا بروز مي
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، هاي مناسب به افراد ممتاز با تخصيص مكان. شود هاي تبديل مي از روزمرگي جزئي
توان محيط رشد و بالندگي مناسبي فراهم كرد تا نخبگان با به روز كردن معلومات و  مي

  ) . 394: 4شماره ، نا بي( »كارآفريني بپردازند به، امكان بروز خالقيت
دكتر كامبوزيا نماينده مجلس شوراي اسالمي و عضو كميسيون آموزش و 

از ، آوري اخيراً انجام داد تحقيقات و فن، در پژوهشي كه وزارت علوم :تحقيقات مجلس
تا  64هاي  طور عمده از سال مجموع چهارده هزار و سيصد نفر دانشجوي بورسيه كه به

 77درصد تا سال  12حدود ، اند براي ادامه تحصيل به خارج از كشور اعزام شده 72
عضو هيأت  151، 77تا  69دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي از سال  28اند و از  بازنگشته

ماه تأخير  24تا  20بين  هركداماند و  علمي با عناوين مختلف به خارج از كشور رفته
  ) . 416: 4شماره ، 9سال ، مجله استعدادهاي درخشان( نكردنددارند و برخي مراجعت 

  :از خروج نخبگان هاي جلوگيري حل راه
  . است يا خورده شكستروش  كردگان تحصيلنخبگان و خروج جلوگيري از 

هاي دولتي را كه در  كليه هزينه تحصيل و يارانه، براي صدور مجوز خروجاز سويي 
كه  شده ثابتزيرا ، است خورده شكستنيز نمودن دريافت ، طول زندگي پرداخت گرديد

". توان علم و دانش را جبران كرد با پول نمي
، اند اي فراهم آيد تا افرادي كه رفته گونه حل بازگشتي يعني شرايط مادي به راه

مكاني  ازنظرمحل زندگي افراد نخبه . حل كره جنوبي موفق بوده است اين راه. گردندازب
اين امر كه  نموداستفاده  ها آنمهارت و سرمايه ، بلكه بايد از تخصص، اهميت ندارد

هاي  گروه، هاي دانشجويي وجود انجمن. گرفته شود به كاردر ايران  دتوان مي
به اين هدف بسيار مؤثر برپايي سمينارها در دستيابي ، داخل و خارج كرده ليتحص

". خواهد بود

  

  



  205"■ راهكارها و علل نخبگان؛ خروج
"

"

  

"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
   

 ) 67، 1، شماره1379تا، بي(داري مغزهاكارهاي نگهراه:2جدول شماره
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   :است ذكرشدهدر پژوهشي بدين شرح  راهكارهاي بازگشت نخبگان
 رعايت ، مديريت اعتبارات پژوهشي، رفع عوامل دفعي در داخل كشور

حسن  تقويت، پژوهشيگزيني در انتصاب مديران آموزشي و  و نخبه ينيگز ستهيشا
  ؛ پژوهشگرانمعيشت استادان و  تأمين، پرستي در جوانان و نوجوانان ميهن
  ازحد شيبجلوگيري از سياسي شدن ، پژوهشيتجهيزات علمي و 
  ؛ ها آنهاي علمي و ايجاد تشنج در  محيط
 و فراهم ساختن امكان اعزام بورسيه  يهاي دكتر گسترش كيفي دوره

 يكارشناسالتحصيالن  و فارغ يدرخشان دانشجويان دكتر ياستعدادهااز ميان 
  . گيري از روابط شخصي يا جناحي بدون بهره ارشد

  ايجاد تسهيالت ويژه براي انجام فرصت مطالعاتي در داخل و شركت
"؛ هاي داخل براي ايرانيان مقيم خارج مدت در دانشگاه در سمينارها و تدريس كوتاه

 گيري  ن مقيم داخل و خارج براي شكلاستمداد از نخبگان و متخصصا
  ؛ هاي علمي قوي و متناسب قطب

 عنوان استاد راهنما و  استفاده از استادان ايراني مقيم خارج از كشور به
  ؛ هاي تحصيلي و تمهيد تسهيالت قانوني و مالي در اين خصوص نامه مشاور در پايان

  حل مشكالت مربوط به ادامه تحصيل و خدمت وظيفه عمومي
وز متخصصان ايراني كه خواستار بازگشت به ميهن مآ زندان دانشجو و دانشفر

  . هستند
   متخصصان مقيم خارج و رفع  وآمد رفتروان شدن تسهيالت

اطالعات و سازمان ، هاي امور خارجه مشكالت كنوني آنان با كمك وزارتخانه
  ؛ و اداره گذرنامه فهيوظ نظام
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  علمي مهاجران در قالب هاي  شبكه يده سازمانايجاد اداره و
هاي محلي مهاجران متخصص در  انجمن، پژوهشگران، هاي دانشجويان شبكه
  ؛ و كشورهاي خارجي) اينترنت( رساني هاي جهاني اطالع شبكه
  ها آن دائماستفاده از توان و تخصص نخبگان بدون نياز به بازگرداندن ،

عنوان  استفاده از اين محيط به، هاي نخبگان مهاجر از راه دور استفاده از توانايي
  ؛ الكترونيكي كامالًايجاد يك دانشگاه ، هاي موجود كشور مكمل دانشگاه

 329: 3شماره ، 12سال ، 1382 تا بي( سازمان و تشكيالت مناسب - 
325 . ("

 1388، نا بي( هاي خارجي در ايران تأسيس به دانشگاه اعطاي مجوز ،
  . ) 433: 4شماره 
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  :يريگ جهينت
نسبت به ساير منابع امري بديهي قلمداد  ها سازمانامروزه برتر بودن منبع انساني 

 نخبگانها در پي جذب و حفظ برترين استعدادها و شود لذا كشورها و سازمانمي
گردد و انگاري ميسهل نخبگاندر كشور ما نسبت به امور ، در اين شرايط. باشند يم

 . شودكشور توسط اين افراد ميعوامل مختلفي باعث ترك كردن 

، مهارت، ي همچون انگيزشهاي ويژگيدر اين مقاله ذكر شد كه نخبگان با داشتن 
در  يليبد يبنقش ...  هاي ارتباطي و توان حل مسئله ومهارت، سازيخالقيت و تصوير

از سوي ديگر نبود  ند داشته باشندتوان ميگشايي از مشكالت آن پيشرفت كشور و گره
در  يآثار خود را حت ستگانيفقدان شااين افراد به معناي مديريت ناشايستگان است و 

 طيرا در مح يزگيانگ يو ب ياعتماد يب يو نوع نهد يم يبر جا زيجامعه ن يبعد يها هيال
پرداختن به هدف اين مقاله يعني پي بردن به علل خروج نخبگان  رو ازاين. دهد يبسط م

 . نمايدو راهكارهاي جلوگيري از آن رخ مي

در مديريت  يثبات يبهمچون عواملي چون عامل سياسي  ديد كههمچنين بيان گر
 عامل اقتصادي ازجملهعامل ديگر  در كنار سهمدني  يها يآزادي و ناكافي بودن سياس

ر و مانند استقالل در كا تمزد و عامل فرهنگي اجتماعين حقوق و دسمانند سطح پايي
تخصصي موجب خروج اين نيروهاي نخبه برخوردهاي اجتماعي نابهنجار و عامل علمي 

برخورد با اين مسئله  حل راهكه با ارائه راهكارهايي سعي گرديد كه  شود يماز كشور 
  . يافت و پيشنهاد گردد
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"

 :مĤخذمنابع و 

 نشر: تهران، سياسي ينخبه پرور، 1386 اسفند، يمحمدمهد، انصاري .1
  . دادگستر
ها و راهكارها  اي در باب ضرورت مقدمه، 1386، محمدمهدي، انصاري .2

". نشر دادگستر: تهران، سياسي ينخبه پرور
انتشارات ، مترجم طيب، نخبگان و جامعه، 1992، تام ب، باتامور .3

". دانشگاه تهران
ساله جمهوري اسالمي ايران در  انداز بيست سند چشم، 1382، نا بي .4

". 1404افق 
ساله جمهوري اسالمي ايران در  انداز بيست سند چشم، 1382، نا بي .5

". 1404افق 
هاي بنياد ملي  نامه آشنايي با ضوابط و آيين، 1389اسفند ، نا بي .6
". روابط عمومي بنياد ملي نخبگان: تهران، نخبگان
". 1 شماره، 9 سال، درخشان استعدادهاي مجله، 1379 بهار، نا بي .7
". 2 شماره، 11 سال، درخشان استعدادهاي مجله، 1381 تابستان، نا بي .8
  . 4شماره ، 13سال ، درخشان استعدادهاي مجله، 1388زمستان ، نا بي .9

شناسي نظام مديريت  آسيب، 1389، آيدا، رنجبر/ ناصر ، پور صادق .10
المللي  بين كنفرانس نياول، الگوي مفهومي مناسب ارائهنخبگان كشور و 

". فارس، نوآوري و كارآفريني، مديريت
تحليلي تطبيقي فرار مغزها در ، 1383، رسول، سيعبا/ مسعود، چبلي .11

". 41شماره ، پژوهشگاه علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، سطوح خرد و كالن
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رهبري با نخبگان سخنراني مقام معظم ، 1386، يعل ديس، اي خامنه .12
". در اولين همايش نخبگان جوان

تبيين وظايف و نقش دولت و نخبگان در ، 1385خرداد ، علي، رياحي .13
، انداز توسعه و چشم، فناوري، پژوهي همايش آينده، انداز توسعه مسير چشم

". دانشگاه اميركبير: تهران
، عبداهللا، محمودي / محمدحسين، كريم كشته / ابوالفضل، آبادي شاه .14
، ) ايران: مطالعه موردي( بررسي عوامل مؤثر بر فرار مغزها، 1385تابستان 

". 39 -81، 39شماره ، هاي بازرگاني فصلنامه پژوهش
خروج متخصصان و نخبگان علمي و ، 1380، سيد فخرالدين، شبيري .15

، سال ششم، مجله ماشين، را در پي دارد يريناپذ جبرانفني از كشور زيان 
". 22شماره 

بررسي عوامل ، 1387پاييز ، عباس، منوريان/  كيومرث، فالحي .16
راهبردهاي مناسب براي پيشگيري  ارائهو ) هاي انساني سرمايه( مهاجرت نخبگان

". 107 - 136: 24شماره ، 15سال ، مجله دانش و توسعه، از اين پديده
، نخبگان يو اجتماع ياسيشاركت سم، 1389، نيمحمدام، قانعي راد .17

  . يانقالب فرهنگ يعال يشورا، راهدان: تهران
، 1386تابستان ، علي، نژاد پيران / مهدي، فتاحي / آرين، پور يقل .18

"35 -45: 40شماره  ، مجله رهيافت، تأثير عدالت اجتماعي بر مهاجرت نخبگان
  . روزنامه ابرار اقتصادي، فرار مغزها، 1380، فرهاد، فرد يگلستان .19
، فرهنگ علوم اجتماعي، 1384، ويليام، كولب. ل /جوليوس ، گولد .20

". مازيار: تهران، زاهدي محمدجواد
 يشناس بيآس يتحول سازمان تيريمد، 1385، اندرو، ينيمانز .21

". يسازمان يبه حل مشكالت و بالندگ يكاربرد كرديبا رو يسازمان
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"

، محسن، كشاورز / هاشم، محسني ذنوزي / محسن، ملكيان بهابادي .22
 ريغورزشي و افراد ، در نخبگان علمي نفس عزتگرايي و  كمال، 1388پاييز 
، ) اصفهان( مجله دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، در شهر تهران نخبه

") . 119 -137: 41شماره 
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