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  چکیده
هاي علمی، فناوري،  هدف مقالۀ حاضر بررسی تأثیر مهاجرت متخصصان یا فرار مغزها بر روند فعالیت

هـاي   در این مقاله به پدیدة فرار مغزهـا بـه عنـوان فـرار سـرمایه          . اقتصادي و بر جریان اطالعات است     
ابتدا مفهوم و تاریخچۀ این پدیده در سطح جهان و ایران          .  علمی و فنی کشور نگاه شده است       اطالعات

هاي پیشگیري، سیاست جذب مغزها به جاي فرار پرداخته شده  بررسی، و سپس به دالیل فرار مغزها، راه     
فـراهم  مهمترین دالیل فرار مغزها مشکالت اقتصادي، نبود امکانات مناسب آموزشـی و پژوهـشی،    . است

هاي متعدد مقطعی و نبود امنیت اقتصادي، اجتماعی و سیاسی ذکر  نبودن زمینۀ رشد علمی، وجود بحران
هـاي   فرار یا مهاجرت نخبگان به عنوان مغزهاي اطالعات علمی و فنی باعث کاهش فعالیـت       . شده است 

رسانی و  کز اطالع علمی، فناوري و اقتصادي، کاهش تولید و مصرف اطالعات، کاهش میزان فعالیت مرا            
  .شود هاي اطالعاتی خارجی می ها و کاهش میزان تقاضا براي استفاده از بانک کتابخانه

  فرار مغزها، مهاجرت دانشمندان، تولید اطالعات، مصرف اطالعات، جریان اطالعات: ها کلیدواژه

  مقدمه
دیدة فرار مغزها یکـی از  امروزه پ. کس پوشیده نیست  اهمیت مغزها و نخبگان و ارزش کار آنان بر هیچ         

اکنون این پدیده از چنان اهمیتی در نـزد   . مسائل مهم برخی جوامع، بویژه کشورهاي در حال توسعه شده است          
هـایی در   پردازند و مقاله روشنفکران ایرانی برخوردار است که بخش قابل توجهی از مطبوعات کشور به آن می          

توجهی دولت به این موضوع را  هاي رسمی و جدي، بی    نبود گزارش در عین حال، از     . کنند  این زمینه منتشر می   
هـاي   بـر رونـد فعالیـت   » فرار مغزهـا «هدف این مقاله بررسی تأثیر مهاجرت متخصصان یا   . توان احساس کرد    می

در عمل یک » مغز«چون هر متخصص، نخبه یا به اصطالح . علمی، فناوري، اقتصادي و بر جریان اطالعات است
رو  گونـه باشـد، از ایـن    کننده و تولیدکنندة اطالعات است یا توانایی آن را دارد که این          ، پردازش کننده  مصرف

هـاي علمـی، فنـاوري و     نگارنده سعی دارد با بررسی دالیل و رونـد مهـاجرت، بـه تحلیـل تـأثیر آن بـر فعالیـت               
  .اقتصادي بپردازد

در اینجا بـه منزلـۀ یـک    » مغز«عاتی، و رویکرد این نوشته نسبت به موضوع فرار مغزها یک رویکرد اطال    
چـون ایـن   . شود کنندة اطالعات نگریسته می عنصر اطالعاتی مورد توجه است؛ یعنی به مغز به عنوان یک تولید         

هاي علمی پژوهشی سهیم شود و مـشکالت بـسیاري را در ایـن زمینـه        تواند در فعالیت    کنندة اطالعات می    تولید
آورد و چه منافعی را براي کـشور   او چه مشکالتی را براي جامعۀ مبدأ به وجود میبرطرف نماید، باید دید نبود    
  .مقصد به بار خواهد آورد

                                                
  .اين مقاله به راهنمايي جناب آقاي دكتر فتاحي نوشته شده است. ۱
  مي دانشگاه بيرجندرساني دانشگاه فردوسي مشهد و عضو هيئت عل دانشجوي دكتري كتابداري و اطالع. ۲



  مفهوم فرار مغزها یا مهاجرت مغزها
 ابداع کردند، دورانی که اعتقاد عمومی این بود   1950ها در اواسط دهه        را انگلیسی  3اصطالح فرار مغزها  

هاي انگلیسی براي پاسخگویی به نیازهـاي اقتـصادي کـشور کـافی نیـست و       آموختگان دانشگاه  که تعداد دانش  
این مفهوم . (Mackay, 1969: P.32)رفتند  بخشی از این تعداد ناکافی در جستجوي کار به سایر کشورها می

امـا تمـامی   . هاي مختلف تعبیر و تفسیر شده و در مـواردي از زوایـاي خاصـی بـه آن نگـاه شـده اسـت           به شکل 
کنند و آن خروج نخبگان و متخصصان یک کـشور و مهـاجرت آنـان     ها در اصل به یک نکته اشاره می      تعریف

در اینجـا بـه برخـی از ایـن     . به دیگر نقاطی است که از شرایط بهتـري بـراي کـار و زنـدگی برخـوردار هـستند            
  :پردازیم ها می تعریف
 یک کشور به دالیل امنیتی تـرك دیـار   شود که در آن، اندیشمندان      اي اطالق می    به پدیده » فرار مغزها «
چـرا  (تـر، مطالعـات خـود را ادامـه دهنـد       شوند تا در امنیـت بـیش   اي دیگر پناهنده می  کنند و به گوشه     خود می 
  ).1379مانند،  ها نمی المپیادي

شود که طی آن نخبگان و فرهیختگـان جامعـه    این پدیده به حرکتی اطالق می    «به گفتۀ تهمورث شیري     
  ).1378نوربخش ماسوله، (» کنند وطن می هاي اقتصادي ترك از جنبهنظر  صرف

اي از کـشورهاي در حـال    مهاجرت متخصصان، دانشمندان، مهندسان، فیزیکدانان، و سایر مشاغل حرفه        
  ).1378اسماعیلی، گرشاسبی، (شود  توسعه به کشورهاي پیشرفته فرار مغزها نامیده می

متخصصان و نخبگان یک کـشور  «شود که در آن  فرایندي گفته می پس فرارمغزها یا مهاجرت مغزها به       
به خاطر مشکالت علمی، اقتصادي، فناوري، سیاسی، کمبود امکانـات پژوهـشی، رفـاهی، و نـاتوانی جامعـه در                 

هاي باال، منزلت، رفاه  ، حقوق هاي علمی ها، براي کسب تجربه، پیشرفت استفاده از تخصص و توان اطالعاتی آن
کننـد   تر، به سوي جوامعی کوچ می تر و دسترسی به منابع علمی جدیدتر و متنوع     و آزادي فکري بیش   اجتماعی  

که به نظر آنان از شرایط علمی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و امنیتی بهتري برخوردار باشند و بتوانند  
مـر در مـورد کـشورهاي در حـال     ایـن ا . »تخصص و توان علمی خود را در جامعه براي پیشرفت به کار گیرنـد            

بـه طـور کلـی، پدیـدة فـرار مغزهـا       . تر از کشورهاي پیشرفتۀ صنعتی است توسعه تقریباً یک طرفه، و بسیار بیش 
  4.توان به سادگی از آن گذشت هاي انسانی و فکري جامعه است، موضوعی که نمی هدررفتن سرمایه

  تاریخچۀ فرار مغزها
یافتگی متفاوت، از دیرباز موضوع حیاتی     کشورهاي با میزان توسعه   مهاجرت متخصصان و مهندسان بین      

امـروزه بـا وجـود اقتـصاد جهـانی مبتنـی بـر دانـش کـه بـه طـور فزاینـده بـر              . و مشکل غیرقابل حلی بوده است    
ها را بیش از هر زمان دیگري  المللی که این مهارت   هاي بین   هاي علم و فناوري استوار است، و بر جریان          مهارت
  .تر شده است کند، موضوع حیاتی  میخلق

.  آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد1933در سال » هیتلر«این پدیده پیش از جنگ جهانی دوم و با ظهور      
. 1980هاي آغاز جنگ جهانی دوم، دیگري در دهـه   یکی همان سال: فرار مغزها در دو دوره به اوج خود رسید   

با فرار از آلمان نازي و اروپاي در آتش و خون، بـه  » اوپنهایمر«، »ماکس برن«، »انیشتین«ابتدا اندیشمندانی مانند  
  .کشوري آرام و دور از جنگ، یعنی آمریکا روي آوردند

                                                
3 . Brain Drain ۱ .  اند پس از مدتي به كشور خود بازگردند و به خدماتي در سـطوح بـاالتر و مـؤثرتر اقـدام كننـد،       البته چنانچه متخصصاني كه مهاجرت كرده

  .سرماية رفته تا حد زيادي برگشت خواهد شد



مهـاجرت ازکـشورهاي شـرق بـه سـمت        ) بویژه با قوام گرفتن دو بلـوك شـرق و غـرب           (پس از جنگ    
، دومین موج گـستردة  1980در دهه . ان قرن شدکشورهاي غربی ادامه پیدا کرد و موجب ادامۀ این پدیده تا پای  

بـسیاري از اندیـشمندان شـرق بـا دلـسردي از جامعـۀ سوسیالیـستی، بـار سـفر بـه جامعـۀ                 . فرار مغزها آغـاز شـد     
چـرا  (داري غرب را بستند، هر چند این روند در کشورهاي پیرامونی و جهان سوم هـم صـورت گرفـت             سرمایه
  ).1379مانند،  ها نمی المپیادي
سو، و رشد وتوسعۀ صـنعت در     ایان جنگ جهانی دوم و شروع بازسازي در کشورهاي اروپایی از یک           پ

و نیاز روزافزون این کشورها به افراد متخصص از سوي دیگر، موجب شـد کـه   ) بویژه در آمریکا (این کشورها   
آن نـواحی شـوند،   راهـی  ) و معروف به جهان سوم    (بسیاري از متخصصان و کاریابان کشورهاي رو به پیشرفت          

دربـاره فـرار   (داننـد    مـی 1960رویدادي که برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی، شـروع واقعـی آن را از دهـۀ         
  ).1378، ...مغزها

باید اذعان کرد که پدیدة فرار مغزها صرفاً یک پدیدة اجتماعی نیست که در چند سال اخیر اتفاق افتاده 
امـا در ایـن میـان،    .  سـال پـیش بـا آن روبـرو بـوده     40 بویژه جهـان سـوم از    است که دنیا و   اي  باشد، بلکه مسئله  

گذاري چندین سالۀ خـود   شوند، زیرا اوالً حاصل سرمایه     کشورهاي در حال توسعه بیشترین ضرر را متحمل می        
گسترش دهند؛ ثانیاً در برابر کمبود متخصصان خود باید از خارج  استفاده کنند و در عین حال با  را از دست می

آموزش و اعزام دانشجو به خارج از کشور، متحمل هزینۀ بـسیار بـاالیی شـوند؛ ثالثـاً کـشورهاي پیـشرفته اگـر                 
کنند، ولـی درکـشورهاي در حـال     دهند، نیروهایی را از دیگر کشورها جایگزین آن می      نیرویی را از دست می    
  .پذیر نیست توسعه این کار امکان

  دالیل فرار یا مهاجرت مغزها
طور که گفته شد مهاجرت یک پدیدة تقریباً فراگیر در دنیاي کنونی شده و این امر ناشـی از علـل     انهم

  :شود ها پرداخته می ترین آن مختلف است که اکنون به برخی از مهم
  فراهم نبودن زمینۀ رشد علمی، نبود رقابت علمی و وابستگی نخبگان به علم. 1

اکثر . نمایند هاي علمی و فناوري می را عمیقاً صرف پژوهشنخبگان و متخصصان، زندگی و وقت خود     
هـاي کـشورهاي    معمـوالً تحـصیالت خـود را در دانـشگاه      ) بخصوص نخبگان کشورهاي در حال توسـعه      (آنان  

این افراد با ورود به کشورهاي خود به دلیل فراهم نبـودن محـیط مناسـب بـراي      . کنند  پیشرفتۀ صنعتی سپري می   
دهنـد بـه محـیط محـل      هـاي علمـی تـرجیح مـی     ابت علمی و منابع کافی براي انجام فعالیت     کار علمی و نبود رق    

در حقیقت وابستگی آنان بـه علـم و پیـشرفت علمـی،     . تحصیل خود برگردند و در همانجا به کار مشغول شوند        
دالیـل و  بنیانگذار مرکـز فیزیـک نظـري جهـان سـوم،          » عبدالسالم«پروفسور  . کشاند  ها را به محیط قبلی می       آن

  :کند اش را، چنین توصیف می هاي پیوستۀ جامعۀ جهانی در درون جامعه پیامدهاي انزواي دانشمندان از بحث
مؤسـسۀ  «پس از اخذ درجۀ دکتري در فیزیک نظري از دانشگاه کمبریج و طی یک دورة پژوهشی در            «

من به عنوان . ولی خود را تنها یافتم کار تدریس در دانشگاه الهور را آغاز کردم،       5»مطالعات پیشرفتۀ پرینستون  
محیط دانشگاهی . صحبتی و تبادل نظر نداشتم تنها فیزیکدان نظري در کشور هیچ کس را درکنار خود براي هم

میلی تـصمیم بـه    بعد از سه سال به این نتیجه رسیدم که ماندن در آنجا معنایی ندارد و با بی. هم ابداً محرك نبود 
  .(Schlegel, 1997: P.1)» بازگشت گرفتم
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آنـان  . ها به علم است یک دلیل مهاجرت نخبگان تعلق آن«: گوید در این زمینه می   ) 1380(» میرشکاك«
هاي گوناگون علوم، رنج  هاي علمی و پژوهشی و به امید رسیدن به درجات باالي علمی در رشته         به دنبال پایگاه  

مـاجراي  ... کـشاند  ها را به کشورهاي غربـی مـی   لم، آنکنند و تعلق به ع   مهاجرت و غربت را بر خود هموار می       
ها،  تر قبل از رونق حوزة علمیۀ قم، از این نوع مهاجرت مهاجرت از ایران به نجف توسط علماي دینی، البته بیش

مهاجرت اندیشمندان علوم و فنون مختلف به کشورهاي پیشرفتۀ غربی نیـز بـه   . و به خاطر تعلق علمی بوده است     
  .»استاین دلیل 

شـود کـه بـه نظـر      اگر موانع فنی براي تبادل آزادانۀ اطالعات وجود داشته باشد، جغرافیا اولین عاملی می     
هـاي کـشورهاي در    اي که در سطح علمـی دانـشگاه   رسد مهاجرت تنها پیامد آن براي فرد است؛ یعنی مسئله  می

سـنجند،   ا معیـار علـم و فنـاوري مـی    حال توسعه پایین است و در این دنیـاي علمـی و فنـی کـه هـر چیـزي را بـ         
  .پاسخگوي نیازهاي نخبگان نیست

  وجود مشکالت اقتصادي. 2
ها و نیـز عـدم تناسـب بـین میـزان       بودن میزان درآمد متخصصان و ناتوانی دولت در تأمین مالی آن       پایین

ر حـال توسـعه   این امـر بـویژه در کـشورهاي د   . ترین دالیل مهاجرت نخبگان است سواد و درآمد، یکی از مهم     
کرده و نخبه پـایین اسـت و تـوجهی بـه      ها میزان درآمد افراد تحصیل تر آن مصادیق بیشتري دارد، چون در بیش 

اخـتالف دسـتمزد در کـشورهاي در حـال توسـعه در مقایـسه بـا کـشورهاي پیـشرفته، بـویژه در           . شود آنان نمی 
یک کارشناس ارشد کتابداري در ابتداي کار به طور مثال حقوق پایۀ . هاي علوم و مهندسی، فاحش است       رشته

 دالر 5860 دالر، و مهندسی رایانـه  4580 دالر، پرستاري  3180 دالر، حسابداري    2660در کشور آمریکا ماهانه     
 تا 3حال اگر این ارقام را با کشوري مثل عراق که درآمد متوسط یک کارمند ماهانه بین . (Kan, 2001)است 

، یا با حقـوق کارمنـدان مختلـف    (St.Lifer, 2000: P.13) دالر است 6 تا 2ا ماهانه  دالر، و فقط هزینۀ غذ5
  .ها بسیار زیاد است شود که تفاوت کشور خودمان مقایسه کنیم، مشاهده می

البته اختالف درآمد یا دستمزد، و به تبع آن مهـاجرت مغزهـا در بـین کـشورهاي پیـشرفته نیـز مـشاهده            
وقتی درآمد ساالنۀ یک متخصص علوم بهداشتی کانـادایی در   «: گوید  می» لین  مکمري  «در این مورد    . شود  می

مؤسـسۀ بهداشـت ملـی    « دالر 000,400در مقایـسه بـا   (بینـی شـده     دالر پـیش   67000بودجۀ وزارت تحقیقـات،     
» تام آرنولـد «. (MacLean, 1998)» کنند ، کامالً روشن است که متخصصان به آمریکا مهاجرت می)»آمریکا
 6»دوویچی« پژوهشگر دانشگاه آلبرتاي کانادا به سرپرستی دکتر 16هاي باالتر را یکی از دالیل مهاجرت     قحقو

 نفري از این دانـشگاه عـازم   35ها یک گروه  افزاید که به دنبال آن او می. (Arnold, 2001)داند  به آمریکا می
  .(Arnold, 2001)شمارد  اي براي این امر برمی آمریکا شدند و حقوق باالتر را دلیل عمده

پس یک دلیل عمدة مهاجرت، وضـع بـد اقتـصادي در کـشورهاي در حـال توسـعه بـه طـور اخـص، و               
اختالف درآمد در بین کشورها به طور اعم است؛ در حالی که کشورهاي پیشرفته توانایی و کشش الزم بـراي            

دارند، ولی کشورهاي در حـال توسـعه ایـن      رفته  جذب نیروهاي نخبه را از سراسر دنیا، به جاي نیروي از دست         
دیگر این که برخالف کشورهاي پیشرفته که رابطۀ بین سـواد و درآمـد یـک رابطـۀ مـستقیم           . توانایی را ندارند  

  .است، در آن کشورها رابطۀ منفی وجود دارد

                                                
6. Dowichi 



  نبود امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی. 3
رفته، نبـود یـا کمبـود امکانـات آموزشـی و      یکی دیگر از دالیل مهـاجرت نخبگـان بـه کـشورهاي پیـش         

روند که تمام امکانات الزم را در اختیارشان قرار دهنـد تـا بـه کـار پـژوهش و       آنان به جایی می . پژوهشی است 
شدن بودجـه، بتـدریج در حـال تبـدیل شـدن بـه         هاي انگلستان به دلیل کم      چندي پیش رسانه  . تدریس بپردازند 

  ).1379... ها زها، زمینهفرار مغ(مراکز درجۀ دو هستند 
هاي متعدد همراه با وسایل  بدیهی است که علت این امر، امکانات الزم براي پژوهش، وجود آزمایشگاه         

ها و منـابع اطالعـاتی غنـی و نیـز در کنـار آن، وجـود نیروهـاي         و ابزار پیشرفتۀ پژوهش، فضاي علمی، کتابخانه    
  .ش بپردازند و محیط دانشگاه را محرك و پویا سازنداي است که بتوانند با این ابزار به پژوه نخبه

اول . شود گذاري کافی و وافی نشده و نمی در کشورهاي در حال توسعه در زمینۀ انجام پژوهش، سرمایه
هـا   دوم اینکه، آن. شود اینکه، مشکالت در این مناطق آن قدر زیاد است که کمتر به مقولۀ پژوهش پرداخته می 

زم را در اختیار ندارند تا بتوانند در این زمینـه نیروهـاي خـود را بـسیج کننـد و بـه فعالیـت                  بودجه و امکانات ال   
ها به اهمیت پژوهش و اطالعات به دست آمده از آن و ارزش افـزودة   دلیل سوم شاید آن باشد که آن    . بپردازند

  .اند آن اطالعات، پی نبرده
  دي، اجتماعی و سیاسیهاي متعدد مقطعی و نبود امنیت اقتصا وجود بحران. 4

تـر   پیش. آیند این امور همه از جمله دالیل مهاجرت متخصصان و نخبگان به سایر مناطق امن به حساب می             
اشـاره  ) یعنی آمریکـا (اي امن  ها به منطقه به اوج گرفتن مهاجرت نخبگان پس از جنگ دوم جهانی و پناه بردن آن          

بندي سیاسـی و فـرار مغزهـاي بلـوك شـرق بـه        سی ناشی از بلوك سیاهاي    همچنین، به مهاجرت پس از بحران     . شد
  ).1379مانند،  ها نمی چرا المپیادي(ها از جامعۀ سوسیالیستی بود، اشاره شد  آنغرب، که ناشی از دلسردي 

فرار مغزها یا مهاجرت متخصصان، فناوران و مهندسان به خارج از جوامع علمی «: گوید می» آدام موري«
 شروع شد؛ یعنی زمانی که شوروي درگیر تحول پویاي اجتماعی اقتـصادي         1980ر اواخر دهه    شوروي سابق، د  

، آمـار جنایـت بـاال رفـت و ایـن مـسائل توجـه             1991بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شـوروي در دسـامبر           . »بود
ي سابق جلب کـرد  اي، زیستی و شیمیایی شورو   هاي هسته   المللی را به نیروي بیکار و از کاربیکارشدة سالح          بین

آمار . که ممکن بود بخواهند دانش فنی خود را بفروشند یا به دیگر کشورهاي پیشرفتۀ اقتصادي مهاجرت کنند        
هاي کشتارجمعی از چند صد هزار تا یک میلیون نفر برآورد  هاي مرتبط با سالح تعداد مهاجران داراي تخصص  

موردتوجـه سـایر کـشورهایی بـود کـه      ) مغزها(افراد درواقع، علم و اطالعات این . (Moody, 1996)شود  می
  .کردند ها را جذب می آن

 4هـاي سـازمان ملـل باعـث شـده       در عراق شـرایط بحرانـی و تحـریم   «: دهد گزارش می» آندرو چانگ «
 میلیونی آن کشور به سایر کشورها، به خصوص کشورهاي عربی و اسالمی مهـاجرت       22میلیون نفر از جمعیت     

او اضـافه  . (Chang, 2001)» دهنـد  ها را پزشـکان و متخصـصان و مهندسـان تـشکیل مـی       آنتر کنند که بیش
معاون دبیرکل سابق سازمان » دنیس هالیدي«. » درصد شده است900 تاکنون بالغ بر 1991تورم از سال «: کند می

» اسـت  درصـد  70 درصـد و در بـصره دومـین شـهر بـزرگ عـراق             50در بغـداد آمـار بیکـاري        «: گوید  ملل می 
(Chang, 2001).  

در آمریکا در زمان جنگ با ویتنام، هزاران نفر از جوانان آمریکایی بـه کانـادا کـه در آن زمـان از نظـر                    
هاي اخیـر رونـد مهـاجرت بـین ایـن دو کـشور        اما در سال  . اقتصادي بسیار شکوفا بود، گریختند تا کاري بیابند       

ی اخیراً به طور مرتب مقاالتی در این زمینه به رشتۀ تحریر هاي کانادای برعکس شده است، به طوري که روزنامه     



آور و  هاي سرسـام  وزیر کانادا در جواب اعتراض مردم و مطبوعات به مالیات           نخست 7»ژان کرتین «. آورند  درمی
کنـد شـب    در آمریکا به قدري جنایت زیاد است که کـسی جـرأت نمـی   «: دهد تأثیر آن بر فرار مغزها پاسخ می  

  .(Martin, 1999)» کنند ها به آنجا مهاجرت نمی رك شود و به همین دلیل کاناداییوارد پا
توان به شرایط بحرانی کشور خودمان در اوایل انقالب و در زمان جنگ تحمیلی اشـاره   در این زمینه می  

و کرد که شمار زیادي از نخبگان بـه دالیـل اقتـصادي، عقیـدتی، سیاسـی بـه کـشورهاي اروپـایی، آمریکـایی             
گیري مهاجرت متخصصان  هاي اوج کشورهاي آسیایی مهاجرت کردند، به طوري که این دوره را یکی از دوره

  .دانند به خارج از کشور می
ها، خاص کشورهاي در حال توسعه نیست و در اکثر کشورها بـه چـشم         ها و بحران    گونه محدودیت   این

به طور . تر از کشورهاي در حال توسعه است یار پایینها در کشورهاي پیشرفته بس خورد، ولی میزان مهاجرت می
سـازي   فرار متخصصانی که در زمینـۀ شـبیه  «: دهد گزارش می» ان بی سی« خبرنگار شبکۀ خبري 8»تام فنتون «مثال  

اي  بودجـه » بـوش «چون در آمریکا دولت . کنند از آمریکا به بریتانیا رواج یافته است       سلول اصلی انسان کار می    
سازي انسان به طور محدودي توسـط بخـش    هاي شبیه هاي این رشته درنظر نگرفته است و پژوهش  شبراي پژوه 

به همین دلیل یکی از اساتید دانـشگاه کالیفرنیـا قـصد مهـاجرت بـه بریتانیـا را       . شود خصوصی، مجاز شمرده می  
  .(Khan, 2001)» کند گذاري می ها آزاد است و دولت در این زمینه سرمایه دارد، چون در آنجا این پژوهش
شود که هر بحران اعـم از اقتـصادي، اجتمـاعی، عقیـدتی و سیاسـی و هرگونـه             به طور کلی مشاهده می    

هـاي شـغلی مناسـب و محـدودیت در      محدودیت در کسب و کار و پیشرفت براي متخصصان، یا نبـود فرصـت     
در این زمینـه دالیـل متعـدد    . هاي دلخواه ممکن است موجب مهاجرت متخصصان شود        انجام پژوهش در زمینه   

  :ها اشاره کرد توان به شرح زیر به آن دیگري نیز وجود دارند که به طور خالصه می
  نیافتگی اقتصادي؛ توسعه - 
 نرخ باالي تورم در کشورهاي در حال توسعه؛ - 
 تر در کشورهاي پیشرفته؛ امکانات معیشتی و رفاهی بیش - 
 شغلی در کشورهاي در حال توسعه؛ناهمخوانی و شکاف بین نظام آموزشی و ساختار  - 
 باالبودن نرخ مالیات در برخی کشورهاي پیشرفته نسبت به کشورهاي پیشرفتۀ دیگر؛ -
 .بودن منزلت اجتماعی در کشورهاي در حال توسعه پایین - 

  فرار مغزها در ایران
 که موج مهاجرت ایم اخیراً شاهد آن بوده.  آغاز شده و تاکنون ادامه دارد30این پدیده در ایران از دهه     

هـایی   مـشغولی  کرده فزونی یافتـه اسـت و دغدغـه و دل    ایرانیان به خارج کشور، بویژه مهاجرت جوانان تحصیل       
انـد، فـراهم آورده    دوستان و آن بخش از مدیریت جامعه که توان خود را وقف اعتالي کشور کـرده      براي وطن 

  .است
 از کشورهاي هند، چـین و  1990لی پول، تا سال المل  بر اساس اطالعات منتشر شده از سوي صندوق بین        

اند که به نـسبت جمعیـت،     هزار نفر با تحصیالت عالی به آمریکا مهاجرت کرده105، 165، 238ایران به ترتیب  
 مهاجر با تحصیالت ابتـدایی  3000تعدا ذکرشده در مورد ایران، جدا از . ایران باالترین درصد مهاجرت را دارد    

عماد «دکتر ). 1379، ...وقتی اینجا(اند   تحصیالت متوسطه است که به آمریکا مهاجرت کرده مهاجر با  41000و  

                                                
7. Jean Chretien 
8. Tom Fenton 



، کـشور ایـران   1377متأسفانه بر اسـاس آمـار سـال     «: گوید  عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس می      » افروغ
  ).1378نی، سید محس(» باالترین میزان و درصد فرار مغزها را در مقایسه با سایر کشورها داشته است

نظران مختلف در این زمینه متفاوت است و متأسفانه به خاطر نبود  آمار و ارقام ارائه شده از سوي صاحب
منبعی مستدل و مستند، یا به دلیل وجود منابع مختلف با ارقام گوناگون، آمارهاي ناهمگونی ارائـه شـده اسـت،          

 مدال المپیادهاي علمی را 176ز انقالب تاکنون بالغ بر از بعد ا«: گوید می» رییس انجمن ریاضی ایران «چنان که   
). 1380پـور،   حکیمی(» ها در کشور حضور ندارند  نفر آن163از این تعداد . ایم در سراسر جهان به دست آورده  

دهد کـه از   ها نشان می بررسی«: گویدپژوهان می   رییس انجمن باشگاه دانش   » حسین میرزایی «در جایی دیگر    
هـا بـراي     نفـر آن 55انـد تـاکنون    شجویی که از طریق المپیادهاي علمی به دانـشگاه راه یافتـه       دان 272بین  

در گزارشـی اعـالم   » خـدیوي «همچنـین  ). 1379، ...وقتـی اینجـا  (» انـد  تحصیل به خـارج از کـشور رفتـه      
  هزار استاد ایرانـی فقـط در آمریکـا   24کند که آمارهاي سازمان ملل حاکی است که در حال حاضر        می
  ).1380خدیوي،  (9»کنند  میلیون ایرانی متخصص در خارج از کشور زندگی می4برند و  سر می به

رسد اکثر آمارهاي ارائه شده ذهنی و بر اساس حدس و گمان باشد تا پژوهش علمـی،         به نظر می  
داشـته  ها وجـود   صورت و بر فرض استفاده از منبعی واحد و موثق، نباید تفاوتی بین آن     چون در غیر این   

  .اي است که وجود دارد، اما تعداد دقیق آن کامالً مشخص نیست به هر حال، این پدیده. باشد

  هاي پیشگیري از مهاجرت مغزها راه
توان این پدیده  پدیدة فرار مغزها ریشه در ابعاد مختلف تربیتی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی دارد و نمی           

بـراي مقابلـه بـا پدیـدة     . دهیم شناختی مورد بررسی قرار می دي جامعهاین ابعاد را با رویکر. را یک بعدي دانست 
ها، باید راهکارهایی را در جهت حل یا بهبـود   فرار مغزها یا مهاجرت متخصصان با توجه به دالیل این مهاجرت       

ها اعم از اقتصادي، فرهنگی و سیاسی اندیـشید؛ بـه طـوري کـه بتـوان ایـشان را            مشکالت مختلف اجتماعی آن   
امـا کارشناسـان در   . قاعد ساخت در کشور بمانند و تخصص خود را در جهـت توسـعۀ ملـی بـه کـار گیرنـد                 مت

  .کنند کشورهاي مختلف راهکارهاي متفاوتی ارائه می
هـاي پیـشگیري از فـرار     نظـران، راه  گیري از نظرات کارشناسانۀ صاحب شود با بهره در این مقاله سعی می   

  :شود که به شرح زیر است مطرح شناختی  مغزها با رویکرد جامعه
  هاي علمی متخصصان؛ ها و تخصص   ها براساس توانایی اصالح نظام پرداخت - 
هاي کافی  ایجاد مراکز تحقیق و توسعه با امکانات و تجهیزات پیشرفتۀ تحقیقاتی و تخصیص بودجه - 

 براي این امر؛
 هاي شغلی مناسب و هماهنگ با تقاضاهاي شغلی؛ ایجاد فرصت - 
 یري تخصص نخبگان در امور مدیریتی در سطح کالن و خرد در جامعه؛به کارگ - 
 هاي راهبردي؛ هاي علمی و پژوهشی از نظر مدیریتی براي اجراي طرح ایجاد ثبات در محیط - 
 حفظ ثبات و امنیت اقتصادي و سیاسی در سطح کشور؛ - 
 هاي علمی و پژوهشی از حیطۀ کار آنان؛ حذف محدودیت - 
) مثل اینترنت(هاي اطالعات و ارتباطات  ت مناسب براي دستیابی به فناوريایجاد تسهیالت و امکانا   - 

ها و تأمین منابع اطالعـاتی بـراي مـصرف و تولیـد اطالعـات          گیري از آن    و آموزش چگونگی بهره   
 .جدید

                                                
  .رسد آميز به نظر مي البته اين آمار اغراق. ۱



ها بـه طـور    کارگیري همۀ آن رود با به تمامی راهکارهاي مذکور ممکن است مؤثر باشند، ولی توقع نمی      
 پدیدة فرار مغزها گرفته شود، چون عوامل متعـدد دیگـري در ایـن زمینـه نقـش دارنـد کـه برخـی                   کلی جلوي 

  .توان جلوگیري کرد غیرقابل کنترل هستند، ولی از بروز برخی دیگر می
تـالش در جهـت رفـع    . شـناختی نیـز قابـل بررسـی اسـت          اما این امر از ابعاد دیگري غیـر از بعـد جامعـه            

هاي آموزشی و شغلی، تقویت مـالی، تـأمین نیازهـاي        راه بهبود و افزایش فرصت    کمبودهاي تخصصی، فقط از     
باید براي متخصصانی که تـصمیم    . علمی متخصصان، و تأمین ثبات اقتصادي، سیاسی کشور ممکن نخواهد بود          

تـوان   هـا را مـی   این مشوق. هاي الزم براي ماندن ایجاد شود هاي روانی و مشوق  اند، انگیزه   به ترك کشور گرفته   
داشـتن در توسـعه،    مثالً ایجاد احساس مفیدبودن، تقویـت بیـنش ملـی و نقـش       . هاي گوناگون ارائه کرد     به شیوه 

هـاي ایجـاد انگیـزة     ترین روش افزایش میزان رضایت شغلی، حفظ حرمت و منزلت اجتماعی در جامعه از عمده   
توانـد   ن و پـاداش شخـصی نیـز مـی    گذاري ویژه براي متخصـصا  حمایت دولت و سرمایه  . ماندن در کشور است   

دوستی، و عالقه به میهن،  نظیر تقویت روحیۀ فداکاري، مردم(همچنین باید کارهاي فرهنگی   . انگیزه ایجاد کند  
و ترویج روحیۀ اداي احترام به نخبگان و پژوهشگران در بین همگان در سطح وسـیع          ) بویژه در میان نسل جوان    

  .و به طور اصولی انجام گیرد
توان ادعا کـرد   شناختی به این راهکارها توجهی نکند نمی ر کنار راهکارهاي جامعهمانی که دولت د تا ز 

هـا شـده بـه مـوفقیتی نایـل       هاي ارزشمند انسانی که بودجۀ بسیار زیادي صرف تربیت آن      در زمینۀ حفظ سرمایه   
  .عه قرار گیردهاي فرهنگی دولت براي این قشر از جام ایجاد انگیزه و تشویق باید در رأس فعالیت. آمده است

  ها سیاست جذب مغزها به جاي فرار آن
ها یا مغزها باید بکند، ایجاد بستر مناسـب   یکی از کارهایی که دولت در جهت پیشگیري از فرار سرمایه       

هـا و   رسـانی، کارگـاه   ها و مراکز اطالع هاي کالن در این زمینه، تجهیز کتابخانه       براي پژوهش، تخصیص بودجه   
البتـه  . هـا پرداخـت   جـاي از دسـت دادن متخصـصان بـه جـذب آن        هشی اسـت تـا بتـوان بـه        هاي پژو   آزمایشگاه

در همین راستا دولت . زیرساخت آموزشی و پژوهشی باید آماده باشد تا بتوان اهتمام به امر پژوهش را رواج داد
از . اده اسـت  میلیـون دالر اختـصاص د  82آلمان براي تقویت بنیۀ علمی خود از طریق سه بنیاد پژوهـشی، مبلـغ              

، دولـت آلمـان امیـدوار اسـت هـم      »بنگاه خدمات مبادلـۀ فرهنگـی  «و » بنیاد الکساندر هامبوال«هاي    طریق برنامه 
وزیر پـژوهش آلمـان   » ادگار بول مان«. نخبگان را جذب کند و هم از خروج استعدادهاي خود جلوگیري کند       

 ,Koenig)» رعـوض بـه جـذب مغزهـا بپـردازیم     خواهیم از فرار مغزهـا جلـوگیري کنـیم و د     ما می«: گوید می
2001).  

الیحۀ اخیر کنگرة آمریکا، به دانشجویان خارجی داراي تحصیالت عالی در علوم و مهندسی کـه مایـل     
رسد براي مهـاجران، یـک سیاسـت پنهـانی توسـط صـنایع            به نظر می  . دهد  به کار در آمریکا هستند اولویت می      
  .(Sarvate, 2000)معروف است » سرقت مغزها از جهان سوم«به آمریکا اجرا شده است، سیاستی که 

 در سناي آمریکـا مطـرح   1999که در سال »  و رهبري تجاري 21فناوري قرن   «طورکلی، هدف الیحۀ      به
شد، حفظ برتري صنایع سنگین آمریکا در رأس همۀ کـشورها از راه جـذب فنـاوران مـاهر از دیگـر کـشورها                

ا این است که از میان متقاضیان ویزاي غیرمهاجر، دولت باید اولویـت را بـه افـراد    ه یکی از سیاستهاي آن . است
داراي تحصیالت عالی در ریاضیات، علوم و مهندسی یا فناوري بدهد که باعث جذب افراد ماهر به طور موقتی      

  .(Sarvate, 2000)ها شود  در این زمینه
هـا    هـزار نفـر آن  10 تـا  8دهـد کـه     ا از دست مـی     نفر ر  25000کانادا ساالنه   «: گوید  می» اسکات موري «

. شـوند  اما به ازاي هر نیروي از دست رفتۀ دانشگاهی، چهار نفر جـذب مـی     . داراي تحصیالت دانشگاهی هستند   



کردگان  شوند از تعداد کل تحصیل   آموختگان کارشناسی ارشد و دکتري که ساالنه جذب می          تعداد کل دانش  
  .(Murray, 2000)» تر است یشمهاجر از کانادا به آمریکا ب

  :گویند در این ارتباط می» براون«و » یر می«
. »در دو دهۀ گذشته مفهوم مهاجرت نخبگان متحول شده است و تأکید بیشتري بر جذب مغزهـا اسـت         «

، و بـسیج نیروهـاي   )روش برگـشت (برگشت مهاجران بـه کـشور مبـدأ    : دو شیوه براي جذب مغزها وجود دارد    
در برخی ). روش پراکندگی(هاي توسعۀ کشور خویش  ها از راه دور در فعالیت      و همکاري آن  خارج از کشور    
صنعتی شده مثل سنگاپور، جمهوري کره یا کشورهاي در حال توسعۀ بزرگ مثل هند و چـین،             کشورهاي تازه 

ان را بـه  هـاي بازگـشت نخبگـ     بـه بعـد برنامـه   1980هـا از سـال        آن. روش اول با موفقیت به تحقق پیوسته اسـت        
اند تـا ایـن نخبگـان بتواننـد بـه طـور        هاي وسیعی در کشورهایشان ایجاد کرده کشورهایشان اجرا نموده و شبکه    

  .مؤثرتر در این کشورها جایی براي خود پیدا کنند
این راهبرد احتمـال عـدم برگـشت برخـی     . کند روش دوم جدیدتر است و از راهبرد متفاوتی تبعیت می 

مند باشند، که دالیل آن  ها به توسعۀ کشور مبدأشان بسیار عالقه اما ممکن است آن. پندارد  مهاجران را مسلم می   
هایی است که از طریق آن،  پس هدف، برقراري ارتباط. هاي فرهنگی و خانوادگی با دیگران است هم وابستگی

این نـوع همکـاري از   . مهاجران بتوانند به طور مؤثر و بدون حضور فیزیکی، در توسعۀ کشورشان شرکت کنند           
  .پذیر است راه دور امکان

تر  گذاري زیرساختی متکی نیست، بلکه مبتنی بر کار بیش مزیت حیاتی این شیوه آن است که به سرمایه    
انداز مطمئن در این روش آن است که به وسـیلۀ مهـاجران، کـشور نـه تنهـا           یک چشم . روي منابع موجود است   

اي کـه در خـارج فعالیـت دارنـد،      هاي اجتماعی مرتبط با حرفه  ا، بلکه به شبکه   ه  شدة آن   تواند به دانش تولید     می
 کـشور اسـت و   30 شبکه از مهاجران در سراسر دنیا مشخص شده که مربوط بـه            41تاکنون  . دسترسی پیدا کند  

  .(Meyer and Brown, 1999)اند   ایجاد شده90 و دهه 80ها در اواخر دهه  همۀ آن
هاي انسانی ارزشمندترین منابع براي تحول و پویایی و پیشرفت یک    رد که سرمایه  سرانجام باید تأکید ک   

هـاي انـسانی و محـرك توسـعه      شوند و در این میان متخصصان و نخبگان، سکاندار حرکت          جامعه محسوب می  
ها در سطح جامعه بسیار محدود اسـت، بـه طـوري کـه یکـی از پژوهـشگران و نویـسندگان            تعداد آن . باشند  می
رسـد و بقیـه از نتیجـۀ     ائل اقتصادي و سیاسی گفته از هر یک میلیون نفر، یک نفر به مرحلـۀ کـارآفرینی مـی      مس

جانبـه از ایـن قـشر و تـالش در      بنابراین حمایت همـه ). 1378توفانی،  (شوند    کارآفرینی او به فعالیتی مشغول می     
  .ار جامعه استکنندة توسعه و پیشرفت پاید جهت جذب آنان به هر طریق ممکن، تضمین

  تأثیر فرار مغزها بر جریان اطالعات
ها با یکدیگر  در این قسمت جریان اطالعات و تولیدات علمی، فناوري، اقتصادي و چگونگی ارتباط آن

هـا مـورد    هـاي آن  ها و مراکـز پژوهـشی و فعالیـت        رسانی، کتابخانه   و نیز ارتباط جریان اطالعات با مراکز اطالع       
  :پردازد این بحث با رویکردي تحلیلی و از چند بعد به مسائل مذکور می. رفتبررسی قرار خواهد گ

هـاي علمـی، فنـاوري،      بـین فعالیـت   :هاي علمی، فناوري، اقتصادي با جریان اطالعـات         رابطۀ فعالیت . 1
 هـا افـزایش یابنـد    اقتصادي و جریان اطالعات یک رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ به این معنا که هرچه ایـن فعالیـت    

هاي علمی  فعالیت. گیرد یابد و جریان اطالعات رونق و سرعت می        تولید، توزیع و مصرف اطالعات افزایش می      
ها متخصصان نیاز بـه اطالعـات    شوند، ضمن اینکه براي انجام این فعالیت     و پژوهشی منجر به تولید اطالعات می      

  .گیرد مجدداً مورد استفاده قرار میاطالعات تولید شده توسط آنان . دارند) دسترسی به مصرف اطالعات(
همچنین امروزه در تولید و اشاعۀ اطالعات، فناوري اطالعات و ارتباطات و کنترل، بـسیار اهمیـت پیـدا       



هـاي اطالعـات و ارتباطـات، نـه تنهـا بـه        هـاي فنـاوري پیـشرفته، بـویژه در زمینـۀ فنـاوري          فعالیـت . کرده اسـت  
کنند، بلکه به عنوان یک ابزار، در تولید اطالعات و پـردازش و   یدادن جریان اطالعات کمک بزرگی م       سرعت

هاي پیشرفته را، به لطـف   اند که فناوري اکنون کشورهایی جریان اطالعات را در دست گرفته. اشاعۀ آن مؤثرند  
ه نیروهاي زبده و متخصص خود، در اختیار دارند؛ اطالعات خام را مانند مواد اولیه از کشورهاي در حال توسع            

دهند و از این راه  گیرند و پس از پردازش سریع و دقیق، همان اطالعات را در اختیار دیگر کشورها قرار می           می
  .آورند کنند و هم درآمد هنگفتی به دست می هم جریان را به نفع خود هدایت می

عـات خـام را بـه    هـا و اطال  درواقع، مهاجرت یعنی انتقال مغزهایی که به طور بالقوه توانایی پردازش داده 
ها به کـشورهاي   پس خروج نیروهاي زبدة کشورهاي جنوب و ورود آن. مدار دارند   اطالعات ارزشمند و دانش   

ها بـر   هاي تربیت آن هاي انسانی که تمام هزینه شود نیروهاي متخصص کشورهاي فقیر و سرمایه        شمال باعث می  
ها قرار گیرند و همان افـراد   در اختیار این قدرتعهدة آن کشورها بوده، به صورت آماده و بدون صرف هزینه          

هاي صنعتی را  هاي پیشرفتۀ کشورهاي شمال، به تولیدات علمی و فناورانه بپردازند و قدرت      با استفاده از فناوري   
  .هر روز قویتر کنند
، امروزه که اول این: اي مستقیم با جریان اطالعات و رونق گرفتن آن دارد    هاي اقتصادي نیز رابطه     فعالیت
هاي اقتصادي برپایۀ اطالعات بنا نهاده شده؛ یعنی هر فرد یا سازمانی که بخواهد فعالیتی را شـروع       تمامی فعالیت 

هاي خـود بـه    ، چگونگی عرضۀ محصوالت و فعالیت  کند، ابتدا باید اطالعات کاملی دربارة جامعه، نیازهاي آن        
زمان موردنظر براي بازیابی فعالیت خود نیـاز بـه تبلیغـات و    از طرفی فرد یا سا. بهترین نحو ممکن به دست آورد     

هاي اینترنتی اشاره کرد که  توان به پایگاه باره می در این. تري داشته باشد تولید اطالعات دارد تا سودآوري بیش     
ي شود هر فعالیـت اقتـصاد   درنتیجه مشاهده می . اند  هاي تبلیغاتی ایجاد شده     ها توسط شرکت    بخش زیادي از آن   

ها در هر جامعه باعث رونق بازار تولید و    گونه فعالیت   رونق گرفتن این  . متکی به مصرف و تولید اطالعات است      
  .شود گرفتن جریان اطالعات به نفع آن جامعه می مصرف اطالعات و به تبع آن، رونق

 امـا   :ديهاي علمی، فناوري و اقتصا      کاهش جریان تولید و گردش اطالعات به دلیل کاهش فعالیت         . 2
ها مـستقیماً بـر    یعنی کاهش هریک از این فعالیت. در کشورهاي در حال رشد عکس این قضیه هم صادق است 

هاي کشورهاي جنوب در  مناسبت نیست اشاره شود که میزان فعالیت در اینجا بی. گذارد جریان اطالعات اثر می
درنتیجـه جریـان اطالعـات بـه     . ایـسه نیـست  مقایسه با کشورهاي شمال بسیار محدود است و با یکدیگر قابل مق       

در پژوهـشی کـه بـه    » انـصافی «بـه طـور مثـال،    . عنوان یک قدرت مطلق در اختیار کشورهاي شـمال قـرار دارد        
پرداختـه، بـه ایـن نتیجـه      » نامۀ اسـتنادي علـوم      نمایه«در  » بررسی میزان تولید مقاالت ایرانیان در زمینۀ علوم پایه        «

این در حالی اسـت  . ز تولید مقاالت علمی علوم پایۀ جهان به ایران اختصاص دارد      درصد ا  1/0رسیده است که    
در زمینـه تولیـد مقـاالت علـوم پایـه بـوده اسـت        ) درصـد 8/52(هاي علمـی ایرانیـان     که بیش از نیمی از فعالیت     

فنـی آن  یافتگی هر کشور را توان علمـی و       همچنین در دنیاي کنونی بارزترین شاخص توسعه      ). 1379انصافی،  (
هاي علمی، فناورانه و اقتصادي در کشورهایی مثل   این آمار بوضوح بیانگر آن است که فعالیت       . دانند  کشور می 

گیرنـد یـا بـه دلیـل نداشـتن       هـایی کـه انجـام مـی      تر فعالیـت    در این کشورها بیش   . کشور ما بسیار محدود است    
هایـشان، برپایـۀ     اطالعـات صـحیح در فعالیـت    متخصصان خبره، یا به دلیل آگـاه نبـودن مـسئوالن امـر از تـأثیر               

رو اطالعـات در   از ایـن . گیـرد  تر به صورت تجربی و براساس آزمـون و خطـا انجـام مـی     اطالعات نیست و بیش   
  .گیرد و گردش اطالعات بسیار محدود است چرخۀ تولید و مصرف قرار نمی

ها محل توزیع و  رسانی و کتابخانه طالع مراکز ا:ها رسانی و کتابخانه کاهش نسبی فعالیت مراکز اطالع. 3
هـا نیـز بـستگی مـستقیم بـه فعالیـت افـراد و         هـاي آن    هاي گونـاگون هـستند و فعالیـت         اشاعۀ اطالعات در زمینه   



وقتی تولید و مصرف اطالعات و گردش آن در جامعه کاهش یابد، این امر بر کاهش           . هاي جامعه دارد    سازمان
مصرف زیاد اطالعات است که گردش کار هر  . ها تأثیر مستقیم دارد     و کتابخانه رسانی    هاي مراکز اطالع    فعالیت

  .برد  را باال می رسانی و کتابخانه مرکز اطالع
این اطالعات جدیـد  . انجامد طور که قبالً اشاره شد، مصرف اطالعات به تولید اطالعات جدید می      همان

زماندهی شـود و بـراي مـصارف جدیـد در دسـترس       سـا -رسـانی  اطـالع هـا و مراکـز     کتابخانـه -باید در مکـانی   
هاي مراکز مزبور را درپی خواهد داشت، چون از طرفی  این فرایند، افزایش در فعالیت    . کننده قرار گیرد    استفاده

باید بـه سـازماندهی منـابع جدیـد بپردازنـد و از سـوي دیگـر بـا افـزایش حجـم اطالعـات و درنتیجـه افـزایش                         
اگر فرضاً بـه علـت   . شود تر می  پذیري آن براي کتابداران بیش      یع اطالعات و دسترس   کنندگان، کار توز    استفاده

هاي اطالعاتی، فناوري و اقتصادي، تولید و مصرف اطالعات کاهش یابد، این وضع رکود کار و  کندي فعالیت 
  .هاي کتابخانه را به همراه خواهد داشت فعالیت

رسانی در کشورهاي جهان سوم از جمله ایران،  مراکز اطالعهاي اخیر میزان فعالیت  البته هر چند در سال
ها در کشورهاي پیشرفته، هـر روز   افزایش نسبی یافته است، ولی با توجه به سرعت رشد بیش از حد این فعالیت  

شود و سهم کشورهاي جهـان سـوم از تولیـدات علمـی بـه       تر می فاصلۀ این دو دسته از کشورها از این نظر بیش  
  .یابد مینسبت کاهش 

در دو سه دهۀ گذشته ما شاهد یک عدم توازن در تولید، مصرف و اشـاعۀ اطالعـات در سـطح جهـانی                
ها در کشورهاي پیشرفته انجام شده و کشورهاي در حال توسـعه سـهم    تر این فعالیت   طوري که بیش    ایم، به   بوده

هـاي   هـا، و فنـاوري   رسـانی، کتابخانـه   گـرفتن مراکـز اطـالع    همین امر باعـث رونـق  . اند  کمی در این زمینه داشته   
ها  اطالعات و ارتباطات در کشورهاي پیشرفته شده است، تا جایی که اکنون تقریباً تمام جریان اطالعات را آن          

  .بخشند کنند و به میل خود آن را سمت و سو می هدایت می
در :  توجه کرد این که نکتۀ دیگري که باید به آن:هاي خارجی کاهش تقاضا براي اطالعات از بانک  . 4
هـاي خـود بـا     اي که متخصصانی باشند تا پیوسته به تولید و مصرف اطالعات بپردازند و در زمینۀ فعالیـت       جامعه

هاي خارجی، چندان احساس نیاز  شده توسط بانک مجامع علمی خارجی ارتباط برقرار کنند، به اطالعات عرضه   
درنتیجه، آن جامعه هـر روز از جوامـع   . یابد ها کاهش می   این بانکرو تقاضا براي اطالعات از     شود و از این     نمی

شود  این امر در حال حاضر در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه مشاهده می . گیرد  پیشرفته فاصلۀ بیشتري می   
ان هـا از دیگـر   تـر آن  و اگر در این زمینه تدابیري اندیشیده نشود، هر روز شاهد فاصلۀ اطالعـاتی و علمـی بـیش    

  .هستیم
شود، اما بیشترین اطالعات هـم   اگرچه بیشترین اطالعات در دنیاي کنونی در کشورهاي شمال تولید می      

هـاي   اي که اطالعات در تمام بخش  یعنی جامعه(رسد و مفهوم جامعۀ اطالعاتی   در همان کشورها به مصرف می     
در همـان کـشورها   ) شود وزیع و مصرف میاجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، علمی، و سیاسی آن به وفور تولید، ت     

ها تمام امکانات و زیرسـاخت الزم، از جملـه امکانـات     شود که آن  این امر از آنجا ناشی می     . کند  صدق پیدا می  
هاي نوین اطالعات و ارتباطات، و بویژه نیروي انـسانی مـاهر را کـه بتوانـد از             افزاري، فناوري   افزاري، نرم   سخت

در مقابل، کشورهاي جنوب به خاطر ندانستن . ن شکل ممکن استفاده کند، در اختیار دارنداین امکانات به بهتری
. کننـد  ارزش اطالعات و در اختیار نداشتن نیروهاي خبره، به استفاده از اطالعات تولیدشـده احـساس نیـاز نمـی     

 زبـان، هزینـۀ زیـاد، نبـود     هاي خارجی، موانعی از قبیل مـشکل  ها در استفاده از بانک  افزون بر آن، بر سر راه آن      
  .هاي جدید نیز قرار دارد زیرساخت الزم، نداشتن تبحر کافی در استفاده از فناوري

 قبالً در مورد تولید اطالعات و کـاهش نـسبی تولیـد ناشـی از         :کاهش نسبی تولید و صدور اطالعات     . 5



هـاي گونـاگون، مثـل     قالـب تولیـد اطالعـات در     . هاي علمی، فناورانه و اقتـصادي صـحبت شـد           کاهش فعالیت 
  .گیرد هاي ثبت اختراع، تألیف کتاب و مقاله صورت می پژوهش، پروانه

کنندگان اطالعات به حساب  ترین تولید در کشورهاي در حال توسعه، با مهاجرت نخبگان که از بزرگ          
الیل مختلف اند و در مرحلۀ سودآوري، به د  هاي ملی کشورهاي خود تحصیل کرده       آیند و با صرف سرمایه      می

. یابـد  هاي علمی و پژوهشی کاهش مـی  اند، مسلماً فعالیت   کشور خود را ترك کرده یا مجبور به ترك آن شده          
اند، اکنون تولیدات و نتایج کارهاي علمی و پژوهشی خـود    مغزهایی که به مرحلۀ سودآوري و خالقیت رسیده       

ها براي کشورهاي پیـشرفته اسـت نـه     سودآوري آندر حقیقت . دهند را در اختیار دیگر جوامع پیشرفته قرار می    
ها اسـت، ولـی    هاي آنان باعث تقویت آن دولت   اند که نتایج پژوهش     این افراد کامالً موافق   . کشورهاي خویش 

هـا بـه مرزهـاي هـیچ کـشور، قـدرت و دولتـی محـدود          دانند که علم، بویژه علوم فنی و نتایج آن این را هم می   
ها شاید از  شدة آن هرچند بخشی از اطالعات تولید. شود ایج آن در تمام جهان منتشر میشود و دیر یا زود نت نمی

گردد و اگر هم  این راه در اختیار کشورهایشان قرار گیرد، اما یقیناً قسمت اعظم آن به کشورهاي خویش برنمی
  .برگردد این کشورها باید هزینه و وقت زیادي را صرف آن کنند

شاید در حال حاضر صـادرات هـیچ کـاالیی بـه     . ماند بحث صدور اطالعات است اما چیزي که باقی می   
کـه از  )مثـل آمریکـا و تـا حـدودي انگلـستان     (اندازة صـادرات و فـروش اطالعـات بـراي کـشورهاي پیـشرفته         

هاي نوین اطالعات و ارتباطـات برخـوردار هـستند، سـودآوري نداشـته              زیرساخت الزم در این زمینه و فناوري      
آید و شاید بتوان گفـت کـه کـشورهاي پیـشرفته بـه جـاي اسـتثمار         نون اطالعات قدرت به حساب می    اک. باشد

  .پردازند سیاسی و نظامی، اکنون به استثمار اطالعاتی کشورهاي در حال توسعه می
شـود، صـدور    در کشورهاي جنوب که میزان تولید اطالعات بسیار پـایین اسـت و بـه آن بهـا داده نمـی              

ها در این زمینه باید داراي زیرساخت الزم باشند و امکانات اشاعۀ سریع را با  ود ندارد؛ زیرا آن   اطالعات هم وج  
هـا از کیفیـت الزم    شـده آن  هاي نوین اطالعات و ارتباطـات داشـته باشـند و اطالعـات تولیـد      استفاده از فناوري 

در اینجا موضوع زبان را نیز نبایـد فرامـوش   . یافته به رقابت بپردازند برخوردار باشد تا بتوانند با کشورهاي توسعه   
  .کرد، که مانع بزرگی بر سر راه صدور اطالعات آن کشورها است

  گیري نتیجه
. رسـاند  فرار یا مهاجرت مغزها به هر دلیلی بیشترین ضرر را به کشورهاي در حال توسـعه رسـانده و مـی              

یکا، کانادا، و کـشورهاي اروپـایی صـورت    دهد بیشترین مهاجرت به سوي آمر آمده نشان می  اطالعات به دست  
گیرد؛ حال آنکه آمار مهاجرت از سوي آمریکا حتی به دیگر کشورهاي صنعتی بسیار پایین است، چـون در    می

ها بیشترین سود را  آن. آن کشور، تمام بسترهاي الزم براي آموزش و پژوهش در باالترین سطح مهیا شده است          
 به بهـایی گـران در اختیـار همگـان     رسانی اطالعهاي  تولیدشده را از طریق شبکهبرند و دانش  هم از این کار می  

شود  رو، امروزه شاهد آن هستیم که بیشترین اطالعات علمی و فنی در این کشور تولید می     از این . دهند  قرار می 
کا، کانادا و دیگر بعد از آمری. تر از دیگر کشورها است هاي اطالعاتی در جهان بیش و سهم آن در ایجاد پایگاه 

  .شوند کشورهاي صنعتی قرار دارند، ولی چون توانایی جذب مهاجر دارند زیاد متضرر نمی
کنند پس از  اگر نیروهاي مهاجر یعنی همان مغزهاي اطالعاتی که به کشورهاي پیشرفتۀ صنعتی سفر می            

توانـد در اختیـار    هـا مـی    آنمدتی و پس از کسب تجربه به کشور خود برگردند، بخش زیادي از توانایی علمی      
کشورهایشان قرار گیرد و عالوه بر برگشت سرمایه، ارزش دیگري هم به این سرمایه اضـافه شـده و آن تجربـۀ            

وقتـی در  (هـاي جدیـد    ها در محیط نشدةآن اند؛ یعنی اطالعات پردازش اي است که در آنجا کسب کرده  ارزنده



. تري نیـز بـه آن اضـافه شـده اسـت      بدیل گردیده و اطالعات تازهبه دانش ارزشمندي ت  ) میدان عمل قرار گرفته   
صـنعتی   این امر در برخی کشورهاي تازه. ها فراهم آورند      کشورهاي جنوب باید بستر مناسبی براي بازگشت آن       

کـشورهاي فـوق در ایـن زمینـه بـسیارکار      . با موفقیـت صـورت گرفتـه اسـت    ) مثل کره، چین و سنگاپور  (شده  
ریـزي   ها با برنامـه  آن. ها کمک زیادي به دیگر کشورهاي جنوب خواهد کرد استفاده از تجربۀ آناند، که   کرده
  .کنند شده، نخبگان خود را به دیگر کشورها صادر و از این رهگذر درآمدهاي بسیار زیادي کسب می حساب

وین اطالعات هاي ن وجود امکانات پیشرفتۀ آموزشی و پژوهشی در این کشورها، برخورداري از فناوري         
گذاري بسیار زیاد در زمینۀ تولید دانش و  ها وسرمایه هاي الزم براي استفاده از آن  و ارتباطات و کلیۀ زیرساخت    

انتقال آن، باعث شده که نبض جریان اطالعات را در دست گیرند و آن را سـمت و سـو دهنـد، و بـراي انتقـال          
رند که چه نـوع اطالعـاتی را و بـا چـه شـرایطی منتقـل       اطالعات به دیگر کشورهاي در حال توسعه تصمیم بگی     

کنند؛ مسلماً اطالعاتی را که ارزش راهبردي داشته باشد، براي خـود حفـظ، و نـوعی انحـصارگرایی را در ایـن       
اعمـال  ) یعنی در اطالعاتی که بخشی از آن توسط نخبگان کشورهاي در حال توسعه تولیـد شـده اسـت           (زمینه  
  .کنند می

) از جمله ایران(ها، در کشورهاي جنوب  ونه آمار رسمی از مهاجرت نخبگان و برگشت آن   اما نبود هرگ  
هـا بـه ایـن     هـاي آن  دهد که دولت ریزي براي صدور تخصص و کسب درآمد از این راه، نشان می        و نبود برنامه  

تـی در زمینـۀ   ح. هاي از دست رفته نـشده اسـت      پدیدة مهم توجه چندانی ندارند و هیچ فکري براي این سرمایه          
درآوردن اطالعـات بـالقوة متخصـصان     ایجاد بستر مناسب، راهکاري نیز براي حفظ نیروهاي موجـود و بـه فعـل       

نشده را در عمل به کار گیرند، توان اطالعاتی خود را  ها بتوانند این اطالعات پردازش اندیشیده نشده است تا آن
  .ۀ تولید و مصرف قرارگیرددر اختیار جامعه قرار دهند، و این اطالعات در چرخ
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