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 دهیچک
هاي انسانی از است که موجب انتقال سرمایه» مهاجرت نخبگان«یا به تعبیري دیگر » فرار مغزها«ي یکی از انواع شناخته شده مهاجرت، پدیده :مقدمه

تواند عوارض زیادي را براي ساختار خدمات التحصیالن پزشکی میفارغ. این مهاجرت در گروه کشورهاي عقب مانده به سمت دنیاي پیشرفته شده است
 .بهداشتی هر کشوري ایجاد کند

پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی توصیفی و با رویکرد علم سنجی است. جامعه پژوهش شامل بروندادهاي علمی پژوهشگران و اعضاي  :هاوش ر
هاي بندي دانشگاههاي معتبر رتبهدانشگاه برتر کشورهاي صنعتی و توسعه یافته که بر اساس نظام 88از  1392هیأت علمی ایرانی حوزه پزشکی در سال 

  استفاده شد. Excelو  SPSS يافزارهااز نرم یبجداول و نمودارها به ترت یمها و ترسداده یلتحل يبرا .اند، است جهان انتخاب شده
مدرك  489مقاله علمی تولید شده توسط مهاجرین مورد بررسی، تنها  6126د که از مجموع هاي بدست آمده از پژوهش نشان دایافته :هایافته

است. همچنین بیشترین  ) در خارج از کشور منتشر شدهدرصد92 یعنی بیش از 5637قبل از مهاجرتشان و بخش قابل توجهی از مقاالت ( )درصد8(
لیف و منتشر شده است. به عالوه  بخش اندکی از برونداد علمی مقاله) تأ 1036اله) و بریتانیا (قم 2090تولیدات علمی در کشورهاي ایاالت متحده امریکا (

 .شان تهیه شده استمهاجرین ایرانی با همکاري پژوهشگران داخل و نزدیک به دو سوم آنها با همکاري همکاران خارجی
عالوه مقصد بیش از نیمی از این ه ان مرد بیشتر از پژوهشگران زن است. بنتایج نشان داد که آمار مهاجرت در میان پژوهشگر :گیريتیجهنبحث و 

هاي تشویقی و مالی بسیار مناسب این کشورها اشاره توان به سیاستافراد، کشورهاي ایاالت متحده امریکا و کانادا بوده است که از مهمترین عوامل آن می
 .کرد

 .صنعتی ، کشورهايیافتهکشورهاي توسعه ،Scopus پایگاه اطالعاتی د علمی،سنجی، بروندامهاجرت نخبگان، علم :هاکلیدواژه
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با این همه در چند دهه اخیر و خصوصاً در حین و پس از جنگ 
جهانی دوم این پدیده شکل و اندازه جدیدي پیدا کرده است، به نحوي 

شود. این فرار یا تخلیه مغزها در میکه از آن به عنوان فرار مغزها یاد 
ترین عامل تولید نه منابع طبیعی، بلکه نیروي انسانی ماهر دورانی که مهم

و کارآمد بوده و ارزش افزوده حرف اول را در اقتصاد محلی و جهانی 
ها از کشورهاي توسعه زند، به عاملی براي انتقال هر چه بیشتر ثروتمی

تر کشورهاي جنوب به کشورهاي توسعه یافته نیافته و در حال توسعه یا
 .]1[ یا شمال مبدل شده است

ترین عوامل توسعه هاي انسانی از اصلیاز آنجایی که سرمایه
ها در کشورهاي در حال توسعه، کمبود این سرمایه ،کشورها هستند

هاي ظرفیت، Nunnنظر  . به]2[ اندازدیند رشد و توسعه را عقب میآفر
هر کشوري عامل اساسی توسعه پایدار است و آموزش عنصر انسانی در 

دیده و ماهر را . وي افراد آموزش]3[ هاستکلیدي ایجاد این ظرفیت
داند، براي غلبه بر مشکالت کشورهاي در حال توسعه حیاتی می

هاي جدید اقتصادي نیز با تأکید بر اقتصاد همانگونه که در نظریه
نسانی را در وضعیت کشورها برجسته هاي امحور، نقش سرمایهدانش
، ایران نیز به عنوان کشوري در حال توسعه، نیاز فراوانی به اندنموده

نیروي انسانی متخصص دارد. سرمایه انسانی ثروت اصلی کشور ماست 
دهد و که توانمندي آن آهنگ و قابلیت توسعه کشور را افزایش می

 کند.خلل وارد میها و اهداف توسعه، ضعف آن در برنامه

هاي انسانی از مسائل و رت سرمایهجاکوچ نخبگان یا مه
هاي مدیریتی کشورهاي توسعه نیافته، در حال توسعه و حتی دشواري

برخی از کشورهاي صنعتی و پیشرفته است. کشور ایران نیز با این 
ي فرار مغزها، به تدریج هاي اخیر مسئلهرو است و در سالبهمعضل رو

 ل تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است.در حا

سمی در ایران حاکی از شیوع رهاي رسمی و غیرآمارها و گزارش
باالي این مشکل در چند دهه اخیر در کشور بوده است، به نحوي  نسبتاً

که طی چند دهه اخیر موج مهاجرت باعث خروج قابل توجهی از 
از ایران به کشورهاي اروپاي غربی و  کردهافراد تحصیلمتخصصان و 

اي از این مهاجران را آمریکاي شمالی شده است. بخش قابل مالحظه
التحصیالن مختلف علوم پزشکی اعم از پزشکان عمومی، فارغ

داروسازان، و سایر مشاغل وابسته و دارندگان مدارك عالی دکترا 
(PhD) 4[ دهنددر علوم مرتبط تشکیل داده و می[. 
کان و متخصصان حوزه پزشکی به عنوان نیروي کار ماهر و پزش

هاي بهداشتی و درمانی مورد توجه ریزيهمیشه در برنامه ،تحصیل کرده

اي از ارائه خدمات اند. همچنین بخش عمدهگزاران کشورها بودهسیاست
بهداشتی و درمانی به عهده پزشکان عمومی و متخصص در دنیا صورت 

هاي بهداشتی، سبب شده تا حضور ایشان با شاخص گیرد و این نکتهمی
سالمت، عدالت و مفاهیم اجتماعی دیگر پیوند داده شود. جمع همه این 

شود که مهاجرت عوامل به اضافه هزینه گزاف تربیت پزشک موجب می
پزشکان به عنوان یک گروه تخصصی در بحث کلی مهاجرت نخبگان به 

 .]1[ چشم آید
شناختی متعددي بر روي مهاجرت نخبگان معهدر ایران مطالعات جا

سنجی آن کمتر مورد ها نظیر ابعاد علمانجام شده، اما برخی از جنبه
این اساس در پژوهش حاضر قصد داریم بررسی قرار گرفته است. بر

تبار در حوزه پزشکی که در مراکز وضعیت برونداد علمی نخبگان ایرانی
ي توسعه یافته و صنعتی آلمان، و موسسات علمی و تحقیقاتی کشورها

اسپانیا، استرالیا، ایاالت متحده امریکا، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و کانادا مشغول 
 سنجی قرار دهیم.به فعالیت هستند را مورد بررسی علم

 دهد که پژوهشگران داخلی درمرور مطالعات گذشته نشان می

ها ، انواع نظرسنجیهاي خود، علل و عوامل زمینه ساز مهاجرتپژوهش
در ارتباط با مهاجرت و میزان تمایل به مهاجرت یا علل اقدام به ترك 

اند. همچنین وطن را در گروه نخبگان پزشکی مورد بررسی قرار داده
سنجی بر روي ها نشان داد تاکنون تحقیقی از نوع علممرور پیشینه

ادامه به مهاجرت نخبگان ایرانی حوزه پزشکی انجام نشده است. در 
 شود.مرور تعدادي از آثار مرتبط پرداخته می

رانی سنجی مهاجرت نخبگان ایعلم يمطالعه، ها و همکارانصحبتی
نفر اعضاي  141. نتایج نشان داد را انجام دادنددر ده دانشگاه برتر آمریکا 

فنی، هنر، پزشکی، علوم  هاي علومدر حوزه علمی ایرانی هیأت
هاي آمریکا، مشغول فعالیت هستند. پایه در دانشگاهعلوم انسانی و علوم 

هاي مبدأ قبل از مهاجرت، دانشگاه صنعتی شریف و در میان دانشگاه
شده هاي بررسیدانشگاه تهران در دو رتبۀ نخست قرار دارند. در حوزه

میزان تولیدات علمی قبل از مهاجرت در مقایسه با بعد از مهاجرت بسیار 
 . ]5[ اندك است

اي با عنوان عوامل موثر بر در مطالعه، نوري حکمت و همکاران
مهاجرت نخبگان از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی ایران به بررسی 

دهد به پردازند. نتایج پژوهش آنان نشان میساز مهاجرت میعوامل زمینه
اي، ترتیب عوامل اقتصادي، عوامل اداري و آموزشی، عوامل حرفه

 .]6[ و عوامل اجتماعی در مهاجرت نخبگان نقش اساسی داردشدن جهانی
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الدینی و همکاران در پژوهشی به بررسی میزان تمایل به عالء 
پردازند. نتایج پژوهش آنان مهاجرت و علل آن در پزشکان ایرانی می

 3/53دهد متوسط تمایل به مهاجرت در بین پزشکان ایرانی نشان می
ساز این تمایل از نظر پزشکان درآمد مل زمینهترین عوادرصد است و مهم

کم مشاغل پزشکی، درآمد ناکافی و هزینه و تورم زیاد، وجود 
هاي موجود در جامعه، نیاز به پیشرفت شغلی، و فقدان یا کمبود تبعیض

 ].1امکانات رفاهی بوده است[
Koush  اثرات فرار مغزها بر «اي با عنوان مطالعه و همکارانش در

به بررسی سهم نویسندگان مهاجر ایرانی در نشریات  »ت علمیتولیدا
پرداختند.  Scopusدر پایگاه  2005-2011هاي مهندسی کانادا طی سال

دهد سهم نویسندگان ایرانی با وابستگی نتایج پژوهش آنان نشان می
 2011درصد در سال 16به  2005درصد در سال 8سازمانی کانادا از 

درصد نویسندگان ایرانی مدرك  67وه بر این افزایش یافته است. عال
هاي ایران دریافت لیسانس و فوق لیسانس خود را از برترین دانشگاه

هاي کانادا ها و دانشگاهدرصد از نویسندگان در سازمان76کرده بودند و 
 . ]7[مشغول به فعالیت بودند 

Wang مهاجرت نخبگان «در پژوهشی با عنوان  و همکارانش
دانشگاه  100وضعیت نخبگان چینی در  »یالت متحده آمریکاچینی به ا

 3776ملی آمریکا را بررسی کردند. که نتایج پژوهش آنان نشان داد 
هاي آمریکا مشغول به فعالیت هستند. همچنین نتایج تبار در دانشگاهچینی

نیویورك، کالیفرنیا  هايایالتتبار در نشان داد که بیشتر پژوهشگران چینی
)، Columbusهاي کلمبوس ایالت اوهایو(و در دانشگاهیلوانیا و پنس

) مشغول به Texas) و دانشگاه تگزاس (Emoryدانشگاه اموري(
نتایج پژوهش آنان نشان داد که تعداد مردان  باشند. بعالوه،فعالیت می

مهاجر نسبت به زنان بیشتر است و بیشترین تعداد اعضاي هیئت علمی 
 .]8[ کننداسی، پزشکی و کامپیوتر فعالیت میشندر رشته هاي زیست

Halevi   وMoed تجزیه و تحلیل «اي تحت عنوان در مطالعه
 17به بررسی پدیده مهاجرت علمی در  »المللیمهاجرت علمی بین

کشور توسعه یافته)  7کشور در حال توسعه و  10کشور جهان (
هاجرت از هاي پژوهش نشان داد بیشترین میزان مپرداختند. یافته

کشورهاي چین، کانادا، هند، انگلستان، استرالیا و در سطح بعدي 
کشورهایی مانند ایران، مکزیک، سنگاپور، ترکیه، ایرلند، لهستان به سمت 

دهد در هاي پژوهش نشان میاست. همچنین یافته ایاالت متحده آمریکا
رد. نویسندگی تفاوت وجود داکشور مورد مطالعه بین مهاجرت و هم 17

هاي شایان ذکر است زبان مشترك و مجاورت جغرافیایی بر مهاجرت

نویسندگی تأثیرگذار است. عالوه بر این نتایج نشان المللی بیش از همبین
هاي سیاسی مانعی براي همکاري و مهاجرت داد که در حال حاضر تنش

توان این نسبت را بین کشورهاي ایران و آمریکا، هند نیست، چرا که می
اي تحت در مطالعه، و همکارانش  Moed.]9[و پاکستان مشاهده کرد 

 يهابا استفاده از شاخص Scopusي مهاجرت علمی در مطالعه«عنوان 
 یا یمهاجرت عمل یبه بررس Scopus یگاهموجود در پا یسنجکتاب

در پنج کشور آلمان، ایتالیا، هلند، انگلستان و ایاالت  المللیینتحرك ب
یکا پرداختند. نتایج نشان داد که انگلستان باالترین رتبه را در آمر متحده

هاي خارجی از ایاالت متحده آمریکا مهاجرت علمی دارد و مهاجرت
کمتر از کشورهاي انگلستان، هلند، آلمان و ایتالیا است. در سطوح دیگر، 
مهاجرت به آمریکا از کشورهاي آسیایی چین، کره و هند باالتر از حد 

 .]10[ است انتظار
Weinberg عملکرد علوم و مهاجرت «اي با عنوان در مطالعه

اشاره کرد که ایجاد یک جامعه علمی  »نخبگان در جهان در حال توسعه
قوي براي کشورهاي در حال توسعه مهم است و این کشورها به 
تولیدات علمی و حفظ دانشمندان خود نیاز دارند. نتایج این پژوهش 

ي در حال توسعه، تعداد زیادي دانشمند و متخصص نشان داد کشورها
العاده نخبگان را تجربه کردند. کنند، اما در عین حال تخلیه فوقتربیت می

همچنین نتایج نشان داد که سطح آموزش و پرورش، جمعیت و تولید 
ناخالص ملی ارتباط مستقیمی با مهاجرت دانشمندان و اقامت آنها در 

 .]11[ سایر کشورها دارد
 دهند:در این پژوهش، محققان به سواالت زیر پاسخ می

هاي چه تعداد از نخبگان ایرانی در حوزه پزشکی و در دانشگاه •
یافته و صنعتی دنیا مشغول به فعالیت هستند و کشورهاي توسعه 

 حوزه موضوعی تخصصی آنها به چه صورتی است؟
وضعیت مهاجرت نخبگان حوزه پزشکی به تفکیک هر یک از  •

 یافته و صنعتی دنیا به چه صورتی است؟کشورهاي توسعه 
هاي مبدا مهاجرین ایرانی حوزه پزشکی به کشورهاي دانشگاه •

 یافته دنیا کدامند؟صنعتی و توسعه 
وضعیت برونداد علمی نخبگان ایرانی پیش از مهاجرتشان به  •

 چه صورتی بوده است؟
رتشان به وضعیت برونداد علمی نخبگان ایرانی پس از مهاج •

 چه صورتی است؟
هاي وضعیت برونداد علمی نحبگان ایرانی بر اساس حوزه •

 تخصصی علوم پزشکی به چه صورتی است؟
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میزان ارتباط علمی مهاجرین ایرانی با پژوهشگران و  •
متخصصان حوزه پزشکی کشورمان و پژوهشگران مورد بررسی 

 به چه صورتی است؟

 

 :هاروش 
یشی توصیفی بوده و با رویکرد پژوهش حاضر، پژوهشی پیما

بندي هاي رتبهسنجی انجام شده است. در ابتدا، با استفاده از نظامعلم
 QS ،Shanghai ،Leiden ،Shanghai-Timesالمللی از قبیل بین
یافته هاي برتر کشورهاي صنعتی و توسعهدانشگاه، 4Internationalو 

، فرانسه، ایتالیا، کانادا، اسپانیا و دنیا (ایاالت متحده امریکا، بریتانیا، آلمان
بندي، شهرت و استرالیا) شناسایی شدند. علت انتخاب این پنج نظام رتبه

هاي آنهاست. شیوه انتخاب عمومیت آنها و نیز سهولت دسترسی به داده
ها به این صورت بود که ابتدا یک صد و پنجاه رتبه برتر دانشگاه

هایی که بررسی شدند و دانشگاه 2013هاي ذکر شده در سال بنديرده
بندي وجود داشتند، انتخاب هاي رتبهمورد نخست همه نظام 150در 

هاي برتر بندي، دانشگاهعالوه، با جستجو در این پنج نظام رتبههشدند. ب
کشورهاي ایتالیا، استرالیا و اسپانیا، جهت شناسایی اعضاي هیات علمی 

دانشگاه از ایاالت متحده  21ین میان، اند. در اتبار مشخص شدهایرانی
 9دانشگاه از آلمان،  11دانشگاه از بریتانیا،  17دانشگاه از کانادا،  14امریکا، 

دانشگاه از کشور  4دانشگاه از استرالیا و ایتالیا و  6دانشگاه از فرانسه، 
اند. براي شناسایی اعضاي هیأت علمی ایرانی، با اسپانیا مشخص شده

هاي تعیین شده و با مراجعه به هاي دانشگاهسایتقیم به وبمراجعه مست
قسمت اعضاي هیأت علمی هر دانشگاه، نام اعضاي هیأت علمی ایرانی 

هاي کشورهاي توسعه یافته مشخص و رزومه این افراد از طریق دانشگاه
هاي شخصی آنها استخراج شد. سایتپرتال دانشگاه محل فعالیت و وب

عضو هیأت علمی  ایرانی، 418فته نشان داد که جستجوهاي صورت گر
هاي عالوه، به منظور استخراج دادههدانشگاه مورد بررسی بودند. ب 88

هاي علمی و پژوهشی این افراد، عالوه بر بررسی مربوط به فعالیت
انجام شد و نام  Scopusعلمی آنها، جستجویی در پایگاه  رزومه
مورد جستجو قرار گرفت  Author Searchتک آنها در قسمت تک 

و پس از مطابقت اسم و وابستگی سازمانی و حوزه موضوعی با فهرست 
هاي مورد نیاز و براي پاسخ به مذکور، پروفایل آنها براي استخراج داده

ها و ترسیم براي تحلیل داده .هاي اساسی پژوهش بررسی شدپرسش
استفاده  Excelو  SPSSهاي افزاراز نرمبه ترتیب ها جداول و نمودار

 شده است.
 

 :هایافته
مهاجرت نخبگان ایرانی در حوزه علوم پزشکی به وضعیت 

مشخص شده  شماره یکتفکیک کشورهاي مورد بررسی در جدول 
ها نشان داد که ایاالت متحده امریکا، مقصد اول مهاجرت و است. یافته

نی ترین مرکز جذب مهاجرین ایراهاي علوم پزشکی، اصلیدانشگاه
هاي سایت دانشگاههاي بدست آمده از وباند. یافتهحوزه پزشکی بوده
تبار در نفر ایرانی 418دهد که مجموعاً یافته نشان میکشورهاي توسعه

هاي کشورهاي مورد بررسی در حال فعالیت هستند. همچنین از دانشگاه
) درصد 3/88(نفر  369میان پژوهشگران و متخصصان مورد بررسی، 

 .زن بودند) درصد 7/11(نفر  49و مرد 
 

فراوانی پژوهشگران مهاجر ایرانی حوزه پزشکی در  -1شماره  جدول

 کشورهاي مورد بررسی
 تعداد مهاجران نام کشور تعداد مهاجران نام کشور

40)%6/9( آلمان 136) %5/32( امریکا  

27)%5/6( فرانسه 88) %21( کانادا  

13)%1/3( ایتالیا 88) %6/14( بریتانیا  

9)%2/2( اسپانیا 44) %5/10( استرالیا  

 
 

 هاي کشورهاي توسعه یافتهحوزه موضوعی پژوهشگران مهاجر ایرانی در دانشگاه -2شماره جدول 
 تعداد افراد حوزه موضوعی تعداد افراد حوزه موضوعی تعداد افراد حوزه موضوعی

 15)٪6/3(  پوست 22)٪3/5(  شکیهاي ویژه پزمراقبت 33)٪9/7(  گروه بیهوشی و پزشکی درد

 14)٪3/3(  جنین شناسی 20)٪8/4(  هاي عفونیبیماري 30)٪2/7(  بیوشیمی (پزشکی)

 13)٪1/3(  غدد درون ریز، دیابت و متابولیسم 20)٪8/4(  ايپزشکی هسته 28)٪7/6(  قلب و عروق

 115)٪5/27(  هاحوزهسایر  17)٪1/4(  تخصص کودکان و بهداشت کودك 28)٪7/6(  شناسیسرطان

 23)٪5/5(  مشخصنا 15)٪6/3(  شناسی و آلرژيایمنی 25)%6(  مغز و اعصاب
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 برونداد علمی پژوهشگران مهاجر ایرانی در کشورهاي مورد بررسی -1شماره  نمودار
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 هاي کشورهاي مورد بررسیگاهبرونداد علمی پژوهشگران مهاجر ایرانی در دانش -2شماره  نمودار 

 
 نام مراکز و موسسات پژوهشگران مهاجر ایرانی پیش از مهاجرت -3شماره  جدول

 تعداد نام مرکز  تعداد نام مرکز

 21)% 3/7(  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  56)% 5/19(  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 21)% 3/7(  ندانشگاه علوم پزشکی اصفها  47)% 4/16(  دانشگاه تهران

 20)% 7(  دانشگاه اصفهان  43)% 1/15(  دانشگاه علوم پزشکی ایران
 14)% 9/4(  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  28)% 8/9(  د بهشتییدانشگاه علوم پزشکی شه

 11)% 8/3(  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  25)% 8/8(  دانشگاه تربیت مدرس
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 شگران مهاجر ایرانی بر اساس حوزه موضوعی مختلفبرونداد علمی پژوه -4شماره جدول 
 تعداد مقاله حوزه موضوعی تعداد مقاله حوزه موضوعی

 184)% 3/3(  هاي عفونیبیماري 447)% 8(  مغز و اعصاب

 176)% 1/3(  ارتوپدي و پزشکی ورزشی 348)% 2/6(  قلب و عروق

 169)% 3(  روانشناسی و سالمت روان 277)% 9/4(  شناسیسرطان

 154)% 7/2(  شناسی و آلرژيایمنی 246)% 4/4(  ايرادیولوژي و پزشکی هسته

 150)% 6/2(  پیوند 210)% 7/3(  ايبهداشت عمومی، بهداشت محیط و حرفه

 148)% 6/2(  پزشکی ریه و تنفسی 198)% 5/3(  تخصص کودکان و بهداشت مادر و کودك

 
صان و پژوهشگران ، حوزه موضوعی متخصشماره دودر جدول 

یافته و صنعتی دنیا قابل هاي کشورهاي توسعهتبار در دانشگاهایرانی
تبار در دهد که بیشترین متخصصان ایرانیمی ها نشانمشاهده است. یافته

هاي بیهوشی و پزشکی درد، بیوشیمی (پزشکی) و قلب و عروق حوزه
 مشغول به فعالیت هستند.

هاي مورد بررسی و نیز صفحه پایگاه هاي به عمل آمده ازبا بررسی
شخصی پژوهشگران مهاجر ایرانی، مشخص شد که طی یک دهه مورد 

پژوهشگر مورد  418) توسط Scopusمقاله علمی (در  489بررسی، 
بررسی به ثبت رسیده است. این بدین معناست که متوسط برونداد علمی 

 مقاله علمی بوده است. 2/1پژوهشگران ایرانی پیش از مهاجرتشان 
و صفحه  Scopusهاي به دست آمده از پایگاه اطالعاتی یافته

 مقاله علمی، طی 5637شخصی مهاجران مورد بررسی، نشان داد که 
یک دهه اخیر توسط پژوهشگران ایرانی حوزه پزشکی با وابستگی 

 37ها نشان داد که بیش از سازمانی غیر ایرانی نمایه شده است. یافته
درصد از تولیدات علمی نمایه شده، توسط پژوهشگران ایرانی با 
وابستگی سازمانی به یکی از مراکز و موسسات علمی و پژوهشی 

، شماره یکثبت رسیده است. در نمودار  ایاالت متحده امریکا به
وضعیت تولیدات علمی مهاجران ایرانی در کشورهاي مورد بررسی 

 .قابل مشاهده است
تبار در ، میزان برونداد علمی پژهشگران ایرانیشماره دودر نمودار 

ها است. یافته ده دانشگاه برتر کشورهاي مورد بررسی مشخص شده
ات علمی حوزه پزشکی ایرانیان خارج نشان داد که بیشترین تولید

کشور، با وابستگی سازمانی به دانشگاه استنفورد ایاالت متحده امریکا 
 .مقاله) به ثبت رسیده است 321(

، نام ده مرکز و موسسه علمی برتر ایرانی که شماره سهدر جدول 
) حداقل درصد4/68نفر از پژوهشگران مهاجر حوزه پزشکی ( 286

 .اند، قابل مشاهده استصیلی خود را در آنجا گذراندهیکی از مقاطع تح
هاي مورد بررسی، هاي صورت گرفته در پایگاهبا توجه به جستجو

تبار در ها نشان داد که بیشترین مقاالت علمی پژوهشگران ایرانییافته
هاي کشورهاي توسعه یافته، در سه حوزه مغز و اعصاب دانشگاه

)Neurology) قلب و عروق ،(Cardiology and 

Cardiovascular Medicineشناسی (سرطان ) وOncology (
 هاي، نام حوزهشماره چهارچاپ و منتشر شده است. در جدول 

موضوعی که بیشترین مقاالت علمی پژوهشگران ایرانی با وابستگی غیر 
 ایرانی در آن تولید و منتشر شده، قابل مشاهده است.

م همکاري علمی پژوهشگران از مجموع آثار تولید شده، سه
مقاله  311تبار در کشورهاي مورد بررسی با پژوهشگران داخلی ایرانی

درصد) بوده  5/94مقاله ( 5326درصد) و با پژوهشگران خارجی  5/5(
    داريدهد که همبستگی مستقیم و معنیها نشان میاست. یافته

)917/0 r=  05/0وP-value=( لمی میان بین تولید علم و همکاري ع
شان در کشورهاي مورد بررسی پژوهشگران ایرانی با همکاران خارجی

 )5(جدول شماره  .وجود دارد
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وضعیت همکاري علمی در مقاالت پژوهشگران  -5شماره  جدول

 مهاجر ایرانی با پژوهشگران خارجی

 میزان تولیدات مهاجرین ایرانی نام کشور
میزان همکاري علمی با 

 پژوهشگران

 مدرك 311) % 5/5( - ایران

 مدرك 353)% 76( 464 آلمان

 مدرك 1226)% 6/58( 2090 ایاالت متحده امریکا

 مدرك 75)% 56/62( 120 اسپانیا

 مدرك 199)% 1/52( 382 استرالیا

 مدرك 148)% 4/66( 223 ایتالیا

 مدرك 684درصد)  66( 1036 بریتانیا

 مدرك 156)% 2/45( 345 فرانسه

 مدرك 787)% 5/80( 977 داکانا

 مقاله 3628)% 4/64( 5637 مجموع

 

  گیري:بحث و نتیجه
نفر از  418هاي به دست آمده از پژوهش نشان داده است که یافته

ها و مراکز تبار در حوزه پزشکی در دانشگاهاعضاي هیأت علمی ایرانی
 علمی و پژوهشی هشت کشور صنعتی دنیا مشغول به فعالیت هستند و

 7/11(نفر  49و  مرد) درصد 3/88(نفر  369در این میان از نظر جنسیت، 
زن است. این بدین معناست که آمار مهاجرت نخبگان در میان ) درصد

است و این نتایج با کرده تحصیلبیشتر از زنان  کردهمردان تحصیل
، عمرانبسیاري از مطالعات دیگر از جمله عسگري و همکاران، صالحی

ها نشان داده است که میزان . همچنین یافته]12-14[ و استهمس طلوع
پزشکی بالینی (از جمله قلب،  مهاجرت در میان متخصصان حوزه

شناسی، مغز و اعصاب و غیره) نسبت به متخصصان سایر زیر سرطان
شناسی، علوم شناسی پزشکی، میکروبهاي این حوزه (زیستمجموعه

توان بدین نکته اشاره کرد که درآمد میپایه و غیره) بیشتر بوده است و 
یافته، باالتر، باالتر بودن سطح علم و کاربرد آن در کشورهاي توسعه

تر، باالتر بودن تجهیزات و تسهیالت پزشکی هاي شغلی مناسبفرصت
ها از جمله دالیل خروج و فناورانه و همچنین توجه ویژه به این رشته

کشورهاي مورد بررسی بوده متخصصان و پژوهشگران کشورمان به 
در ، ، دهقان و آراستهي از افراد از جمله چلپی و عباسیاست. بسیار

 .]15-17[اند مطالعات خود به عوامل ذکر شده اشاره کرده
هاي پژوهش در ارتباط با مهاجرت نخبگان به هر یک از یافته

 53یافته و صنعتی جهان نشان داد که مقصد بیش از کشورهاي توسعه
ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ایاالت متحده صد از افراد، دانشگاهدر

امریکا و کانادا است و کمترین میزان مهاجرت به کشورهاي ایتالیا و 
ها و نتایج بسیاري از مطالعات صورت گرفته اسپانیا انجام شده است. یافته

تر مالی و معنوي بسیار مطلوب، سطح زندگی باال امکاناتنشان داده که 
ها و مراکز تحقیقاتی و بسیاري از عوامل اغوا کننده دیگر از طرف دانشگاه

کشورهاي امریکا و کانادا، از دالیل مهاجرت نخبگان و متخصصین 
کشورهاي در حال توسعه (و نیز متخصصان و پژوهشگران ایرانی) بدین 

عالوه باید اشاره کرد که دولت امریکا تسهیالت ه کشورها بوده است. ب
هاي خارق العاده (نوابغ و اي براي اقامت و کارت سبز افراد با توانایییژهو

تواند از ها) و بدون نیاز به کارفرما فراهم کرده است که میاساتید دانشگاه
 گان کشورمان به آمریکا باشد.دیگر دالیل باالي مهاجرت نخب

سی ها نشان داد که بیش از دو سوم افراد مورد بررعالوه یافتهه ب
نفر) دانش آموخته بهترین مراکز آموزشی و پژوهشی کشور  286(

هاي تیپ برتر هاي برتر وزارت علوم و نیز دانشگاهباشند (دانشگاهمی
وجود برگزیدگان المپیادها «توان نتیجه گرفت که وزارت بهداشت) و می

پذیرش نفرات برتر کنکور سراسري «، »المللیهاي ملی و بینو جشنواره
صیالت تکمیلی و نیز تحصیل مخترعان و کاشفان در این و تح

ها در خروج نخبگان مهمترین دالیل رتبه باالي این دانشگاه از »هادانشگاه
 .] 17[ و متخصصان از کشور است

هاي پژوهش در بررسی برونداد علمی پژوهشگران و یافته
مقاله  489شان نشان داد که تنها متخصصان ایرانی قبل و بعد از مهاجرت

) از مقاالت علمی آنها با وابستگی ایرانی نمایه شده است و درصد8(
مقاله) در  5637درصد یعنی  92بخش قابل توجهی از آنها (بیش از 

کشورهاي مورد بررسی تهیه و چاپ شده است. همچنین در تمامی 
هاي پزشکی، میزان تولیدات علمی قبل از مهاجرت در مقایسه با حوزه

عالوه باید اشاره کرد که متخصصان هجرت بسیار اندك است. ببعد از مها
که  »شناسیسرطان«و  »قلب و عروق«، »مغز و اعصاب« سه حوزه

بیشترین میزان مهاجرت نیز در این سه حوزه صورت گرفته است، 
اند و روي هم در بیشترین میزان تولیدات علمی را به خود اختصاص داده

ترین عوامل اند. از مهممقاالت نقش داشته درصد از 18انتشار بیش از 
تولید علم بیشتر افراد مورد بررسی در خارج از کشور، مدت زمان بیشتر 

آموختگی) در خارج از کشور است که حضور آنها (پس از دوره دانش
باعث افزایش بازدهی آنها شده است. همچنین یکی دیگر از عوامل مهم 

ین است که بسیاري از این افراد، مقاطع در تولید علم بیشتر در خارج ا
کارشناسی و یا حتی کارشناسی ارشد (دوره یادگیري) خود را در ایران 
گذرانده و دوره دکتري (دوره تولید) خود را در یکی از کشورهاي مورد 
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اند. همچنین از آنجایی که معموالً افزایش دانش بررسی به اتمام رسانده
شان به دست آمده است، در نگارش هاجرتزبان انگلیسی پس از دوره م

و تالیف متون و مقاالت به زبان انگلیسی (که زبان علم در دنیاي امروز 
هاي است و بخش قابل توجهی از مقاالت و متون نمایه شده در پایگاه

 شود) تاثیر زیادي داشته است. سازي میاطالعات علمی به این زبان نمایه
نباید وجود امکانات پژوهشی گسترده در با تمامی موارد یاد شده، 

تواند کشورهاي صنعتی و توسعه یافته را نادیده گرفت. این عامل می
هاي پژوهشی و تولید علم باالي این افراد یکی از دالیل اصلی فعالیت

باشد. در ایران (همانند سایر کشورهاي در حال توسعه) تنگناهایی وجود 
عمران و شود که صالحیم منجر میدارد که به کندي روند تولید عل

ها عنوان . آن]13،18[ اندهاي خود بدان اشاره کردهدر پژوهش هداوند
اند که روشن نبودن جایگاه واقعی پژوهش و فقدان رشد فرهنگ نموده

تحقیق از مشکالت پژوهش در ایران است و امر پژوهش مقوله نهادینه 
ته پژوهش باشد به آن داده آید و بهایی که شایساي به حساب مینشده
یافته، تحقیقات را در نظام شود. از طرف دیگر کشورهاي توسعهنمی

 دهند.اجتماعی خود به طور بنیادین مدنظر قرار می
بررسی میزان همکاري علمی اعضاي هیأت علمی ایرانی با 

هاي علمی در حوزه پزشکی نویسندگان داخلی نشان داد میزان همکاري
 ی است. در سطح پایین

وجود موانع پژوهش در «نتایج مطالعات پیشین نشان داده است که 
نارسایی نظام «، »هاي ارتباطات علمی مناسبنبود زیرساخت«، »کشور
فقدان آشنایی متخصصان ایرانی داخل و «و  »رسانی و تبادل علمیاطالع

بودن سطح ترین موانع پاییناز مهم »خارج از کشور با یکدیگر
 ها با یکدیگر است. اي علمی این گروهههمکاري

هاي علمی وزارت هاي اخیر، دفتر همکاريهرچند که در سال
بهداشت و وزارت علوم و نیز سازمان عالی ایرانیان خارج از کشور 

ها و نیز استفاده از دانش و هایی براي افزایش میزان همکاريتالش
د، ولی این اقدامات انانجام داده از کشورخارج مقیم تخصص ایرانیان 

 .]20[تاکنون چندان مؤثر و کافی نبوده است 
مغزها از کشورهاي در حال  در پایان باید اشاره کرد که جریان فرار

هاي ستهاست که شروع شده و ادامه دارد و با سیاتوسعه، سال
براي مهاجرت افراد متخصص  مهاجرتی کشورهاي پیشرفته که عمالً 

اند، بیم آن هایی قرار دادهاي بقیه افراد محدودیتاولویت قائل شده و بر
اي برسد. رود، که این امر شتاب بیشتري گرفته و به حد نگران کنندهمی

هاي ترك وطن نیروي انسانی متخصص و خبره به لحاظ اینکه هزینه
صرف شده جهت آموزش آنها جبران نشده است، کشورها را به خأل 

این کشورها از آن  کند، در راستاي توسعهنوابغ و جمود ابداع مبتال می
هاي کند و آسیبها را تشدید میشود، واپس ماندگی آنینماستفاده 

. بنابراین امروزه پدیده جبران ناپذیري متوجه این کشورها خواهد کرد
مهاجرت دانش آموختگان بخش سالمت یکی از مهم ترین مسائلی 

 در صدد حل آن باشند.است که سیاستگذاران نظام سالمت باید 
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ABSTRACT 

 

Introduction: “Brain Drain” or “geniuses’ immigration” is one of the known immigrations; 
this phenomenon has caused human capitals transfer from developing to developed countries. 
This kind of immigration among medical graduates can cause different complications for 
health care services’ structure in each country. The Present study has investigated brain drain 
among geniuses and medical and health care professionals in Iran in 2013. 

Methods: The Present research is a descriptive survey whit a Scientometric approach. The 
Study population consisted of Iranian researchers’ and academic board members’ scientific 
outputs in medical area at 88 top industrialized and developed countries that were chosen 
according to valid systems of university rankings around the world. 

Results: Findings showed that only 489 (8%) of 6126 scientific articles produced by 
investigated immigrants before their immigration and a significant part of articles more than 
5637 (92%) have been published abroad. Besides, findings indicated that most of scientific 
products have been compiled in the United States of America and Britain, representing 2090 
and 1036 respectively. Furthermore, a small part of Iranian immigrants’ scientific outputs have 
been prepared in collaboration with researchers inside and nearly two thirds in collaboration 
with colleagues outside the country. 

Conclusion: It was found that more male researchers, compared to female researchers, 
immigrate. Besides, more than half of these researchers immigrated to the United States of 
America and Canada; this can be attributed to these countries’ appropriate incentive and 
monetary policies, which will lead to the inefficiency of the attempts and actions taken by 
relevant organizations to keep and return these geniuses and professionals to the country in 
recent years. 

Keywords: Emigration and Immigration, Scientometrics, Scientific production, Scopus 
Database, Developed Countries, Industrialized Countries 
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