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 چکیده

 دادهای علمی در میان پژوهشگران ایرانی در بازه زمانیمهاجرت بر برون تأثیرهدف اصلی پژوهش، بررسی 

سنجی است. همچنین جامعه شی با رویکرد تحلیل استنادی و وب. پژوهش حاضر از نوع پیمایاست 5902تا  5990

جدول مورگان  هستند که بنابر ISIای مقاله در پایگاه نفر از نویسندگان ایرانی دار 0999مورد مطالعه در این پژوهش، 

نمونه، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نیمی از مهاجران ایرانی  عنوانبهنفر از این نویسندگان  099حدود 

که مهاجرت ند ازمان بین ایران و خارج از کشور فعالیت دارند. همچنین غالب مهاجران ایرانی را مردان تشکیل دادههم

کند که میزان رشد کیفی تولیدات می نیز بیانها اند. سایر یافتهانشگاهی به سمت آمریکا آغاز کردهخود را از مراکز د

 سنجی دقیق ازشود تا با نظرمی مداران توصیه، به سیاستها همراه نبوده است. بر این اساسمهاجران با رشد کمی آن

 به نفع کشور مبدأ و در راستای افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی کشور سوق دهند. پژوهشگران، جریان مهاجرت را 

 . ISIدادهای علمی، پژوهشگران ایرانی، پایگاه انواع مهاجرت علمی، برون: هاکلیدواژه
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 مقدمه -6

های جمله سرمایهمهارت، دانش و تخصص از

برای  ایکنندهنامحسوسی هستند که سرنوشت تعیین

بر این باور ارزش یک دولت نسبت بناکشور دارند. هر 

ود شمی به شمار نخبگان و تولیدات علمی آن سنجیده

که به نوعی تهدید برای قشر متخصص  ایو هر پدیده

ناپذیری را تواند صدمات جبرانمی جامعه محسوب شود

 . یکی از وقایعی که به نظرکندبه جامعه علمی وارد 

هد، قرار د تأثیرت علمی را تحتتواند تولیدامی رسدمی

  پدیده مهاجرت یا فرار مغزها است.

مفهوم مبهمی است که به از ، 0اصطالح فرار مغزها

رو وی کاری ماهر داللت دارد. از ایندست رفتن نیر

بخشی از مشکل کلی فرار  عنوانبهمهاجرت نخبگان 

این اصطالح در اواخر سال  .[0]شود می مغزها تلقی

 ،مورد استفاده قرار گرفتای ورت گستردهصبه 0099

طوری که در آن زمان مهاجرت افراد متخصص از به

ه یافته بل توسعه به کشورهای توسعهکشورهای در حا

در واقع، پدیده فرار مغزها به  .[5]سرعت رشد یافت 

ای شود. دورهمی دوره پس از جنگ جهانی دوم مربوط

ابع نداری از امکانات و مبراز شکاف و بهرهای که نوع تازه

. [2]مانده پدیدار شد میان کشورهای پیشرفته و عقب

افتد که می فرار مغزها زمانی اتفاق ،دیگر از سویی

افرادی با تحصیالت باال، سرزمین مادری خود را در 

اقتصادی بهتر در کشورهای های جوی فرصتوجست

د ر. به عبارتی دیگر، زمانی که ف[0]ترک گویند  ،موفق

ند بینمی گویی به نیازهای خود رادر جامعه امکان پاسخ

گوی بخشی از نیازهای موجود زمان پاسختواند هممی و

 .[9]دهد می رخ معه مهاجرپذیر باشد، مهاجرتجا

برخی از افراد مهاجرت را تنها حرکت از یک مکان 

دانند. در حالی که مهاجرت انواع می به مکان دیگر

دسته  از پژوهشگران به چهارای . عده[9]گوناگونی دارد 

  [:0اند]علمی اشاره کردههای از انواع مهاجرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. brain drain  

. مهاجرت در سطح کشور: پژوهشگرانی که از یک 0

 کنند.  کشور به کشور دیگر مهاجرت

اقتصادی: پژوهشگرانی های . مهاجرت در سطح بخش5

 به سمت صنایع در حرکت باشند.ها که از دانشگاه

در سطح حوزه موضوعی: نویسندگانی که از  . مهاجرت2

 .شوند یک حوزه موضوعی به موضوعی دیگر متمایل

. مهاجرت در سطح گروه و مؤسسه: دانشمندانی که 0

از یک مؤسسه علمی به مؤسسه دیگر مهاجرت 

 کنند.

دیگری که ارائه شده است، مهاجران را بندی تقسیم

ندی ببقهط اساس میزان دریافت استناد به سه گروهبر 

   :[0] کرده است

بسیار کمی  استناداز مهاجرت  پیشمهاجرانی که . 0

 ند.اهدریافت کرد

ها در حال پذیری آنمهاجرانی که استناد و رؤیت. 5

 .ندافزایش بود

از مهاجرت استناد بیشتری  پسمهاجرانی که . 2

 ند.اهدریافت کرد

که باشد دالیلی  یبه هر حال مهاجرت از هر قسم

مشکالت ساختاری، سیاسی و  اند.رای آن برشمردهرا ب

، ضعف [8]اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 

قتصادی، عدم حمایت مالی از احترام علم، مشکالت ا

، کمبود امکانات فنی و آزمایشگاهی، عدم پژوهشگران

تواند از عوامل فرار می اولویت مقوله پژوهش و غیره

اپایداری و وقوع . همچنین ن[0]مغزها محسوب شود 

تحوالت گسترده و عظیم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

ی از وجوه مشترک تمام جوامعی است که با نرخ باال

رو کردگان روبهمهاجرت شهروندان از جمله تحصیل

 .[9]هستند 

اقتصاد  عنوانبهاز آنجا که اقتصاد جهانی امروز 

دانش فراصنعتی و مزیت دانشی ملت یک کشور 

ترین سرمایه رفاه اقتصادی در توسعه و اساسی نعنوابه

بنابراین در این زمینه  ،[09پرورش شناخته شده است ]
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کنند و این می پژوهشگران نقش مهمی را ایفا

دانشمندان نخبه هستند که اداره تولیدات علمی را 

ها با دریافت جوایز و برعهده دارند. در حقیقت آن

توانند کنترل می وشوند می ممتاز محسوب ،امکانات

منابع کمیاب را در اختیار داشته باشند. همچنین بیشتر 

 گیرند و به طور مستقیم فعالیتمی نیز مورد استناد قرار

. از سویی دیگر، نخبگان [0کنند ]می دیگران را کنترل

منجر  و سریع اطالعات و ارتباطات[ 5]به جریان مؤثرتر 

از دست دادن  . با این اوصاف، اگرچه[00]شوند می

نباید  ، اما[05]نامطلوب است ای دانشمندان برتر پدیده

دی منفی همیشه به پدیده مهاجرت علمی به دی

ور به کش بازگشت دانشمندان ،طور مثالنگریست؛ به

 یند مبادله دانش را تسهیلمبدأ عالوه بر اینکه فرا

های به برجسته شدن این پژوهشگران در شبکه کند،می

 ها پلیکند. همچنین آنمی سزاییکمک بهدانش نیز 

 ،کشور مقصد خود هستند. بر این مبنابین کشور مبدأ و 

تواند نظام علمی ملی را در می مهاجرت دانشمندان

. پژوهشگران دیگر نیز [02]کشور مبدأ توسعه دهد 

سازمانی ترین مهاجرت، مهاجرت درونمعتقدند که مهم

مان حیاتی است است که برای جریان دانش در ساز

. همچنین افرادی که به داخل کشور خود [0]

زندگی از های گردند نقش مهمی را در تمام جنبهبرمی

های قبیل مؤسسات آموزشی، مراکز پژوهشی، سازمان

کنند می دولتی یا خصوصی و غیره ایفاهای بیمه، بنگاه

. البته این تصور نیز وجود دارد که دانشمندان [00]

 ولی نباید ،برندها میخود را به دیگر مکان مهاجر دانش

ها دانش جدیدی در مکان جدید فراموش کرد که آن

توانند با ها می. در این زمینه ایالت[05کنند ]می کسب

پژوهش و نوآوری در های گذاری در زیرساختسرمایه

 .[09د ]کرده اقدام کننت افراد مهاجرتبازگش

 زا پژوهشگران جاییهجاب و ، پراکندگیمبنابر این 

 در .شودمحسوب می پژوهش ناپذیرجدایی هایمؤلفه

 اینترنت جمله از جدید هایفناوری که حالی

 آورده فراهم مجازی پویایی برای را جدیدی هایفرصت

 و کشفیات کردن بارور در فیزیکی جاییهجاب است،

از سویی . دارد قاطع و اساسی نقش علمی تحقیقات

 هر رابطه با فعالیت پژوهشگران نشان داددیگر، آمارها د

 سپتعداد پژوهشگران دنیا با انفجار انتشارات علمی که 

میلیون  8/0 درصدی به 50با افزایش و  5990سال از 

ها در اتحادیه اروپا، درصد از آن 05که  رسیده استنفر 

 -های علمیچین، روسیه، آمریکا و ژاپن فعالیت

طه با آمار فرار مغزها در . در راب[09] دارند پژوهشی

گاهی آمارهای ، ولی ایران، گزارش دقیقی وجود ندارد

ه که نشان دادها . گزارش[00]شود می تقریبی بیان

میلیون نفر ذکر شده  آمار مهاجران ایرانی، از دو تا هفت

کشور مهم جهان پراکنده  59است که این افراد در 

 المللی پولیناند. آمار ارائه شده از طرف صندوق بشده

 90دهد که رتبه اول فرار مغزها در میان می نیز نشان

. بر [0]کشور در حال توسعه به ایران اختصاص دارد 

نیز با پدیده مهاجرت نخبگان کشور ایران  مبنا،این 

بنا بر شرایط حاکم بر ای رو بوده و در هر دورهروبه

به خود گرفته است. ای جامعه، مهاجرت شکل تازه

رسد که ایران با جمعیتی جوان که تمایل به می نظربه

مهاجرت در آن وجود دارد باید نگران فراگیر شدن این 

 نیروی انسانی نبودپدیده باشد. جریان مهاجرت که با 

اندگی یک کشور متواند موجب عقبمی همراه است

یده مهاجرت از ابعاد . بنابراین بررسی پد[08]شود 

 . ستا اهمیت گوناگون دارای

در ایران مطالعات بسیاری در رابطه با مهاجرت 

، هادانشمندان صورت گرفته است. غالب این پژوهش

بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این پدیده را مورد 

در حالی که ابعاد دیگر مهاجرت از  اند،بررسی قرار داده

دید پژوهشگران مغفول مانده است. بنابراین پژوهش 

عیت مهاجران ایرانی دارای مقاله حاضر قصد دارد وض

دادهای علمی مورد بر برون تأثیررا از نظر  ISI در پایگاه

 بررسی قرار دهد. 
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 پژوهشهای اهداف و پرسش -2

مهاجرت  تأثیرهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی 

شگران ایرانی در دادهای علمی در میان پژوهبر برون

تا، اهداف است. در این راس 5902تا  5990بازه زمانی 

ی تعیین میزان مهاجران ایرانی زن و مرد در خارج، جزی

ها به نوع مهاجرت، کشور میزبان، میزان بازگشت آن

داخل ایران، تغییرات استناد، اچ ایندکس و تولیدات 

شود. بر این اساس اهداف می علمی پژوهشگران مطرح

 : است قابل ارائه زیر

های ن سالچه تعداد از نویسندگان ایرانی در بی .0

اند؟ توزیع مهاجرت مهاجرت کرده 5902تا  5990

وهشگران مرد و زن به چه صورت بوده در بین پژ

 است؟

پدیده مهاجرت بیشتر در چه مراکزی رخ داده  .5

 است؟

بیشتر مهاجران ایرانی در کدام کشورها فعالیت  .2

دارند؟ همچنین چند درصد از مهاجران، ایران را 

 ند؟ اهر یافتتبرای فعالیت علمی مناسب

 مهاجرت پژوهشگران بیشتر از چه نوعی بوده است؟  .0

آیا تفاوت معناداری بین مهاجرت پژوهشگران ایرانی  .9

 ها وجود دارد؟ با میزان استناد آن

آیا تفاوت معناداری بین مهاجرت پژوهشگران ایرانی  .9

 ها وجود دارد؟با میزان تولیدات علمی آن

پژوهشگران ایرانی آیا تفاوت معناداری بین مهاجرت  .0

  ها وجود دارد؟با میزان اچ ایندکس آن

 پیشینه پژوهش -9

بسیاری های در رابطه با مهاجرت نخبگان پژوهش

به بررسی ها انجام شده است. غالب این پژوهش

مهاجرت از بعد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

 یرتأثو پژوهشگران اندکی مهاجرت را از نظر اند پرداخته

 اند. دادهای علمی مورد بررسی قرار دادهبر برون

و ها در این راستا، پژوهشگران ایرانی مانند صحبتی

 مهاجرت سنجیبه بررسی علمای همکاران در مطالعه

 آمریکا پرداختند. برتر هایدانشگاه به کشور نخبگان

 علمی هیأت از اعضای نفر 000 داد که نشان نتایج

 معلو فنی، هنر، علوم ،پزشکی علومهای حوزه در ایرانی

 مشغول آمریکا،های دانشگاه در پایه علوم و انسانی

 از أ پیشمبدهای دانشگاه میان در. هستند فعالیت

 رد تهران دانشگاه و شریف صنعتی دانشگاه مهاجرت،

 بررسی شدههای حوزه در. دارند قرار نخست رتبه دو

 با مقایسه در مهاجرت از پیش علمی تولیدات میزان

 بررسی همچنین. است اندک بسیار مهاجرت از سپ

 آثار و ایرانی آثار به استناد حیث از استنادی رفتار

 غیرایرانی آثار به درصد00 تقریباً که داد نشان غیرایرانی

پژوهشگران دیگری از جمله  .[00]کنند می استناد

عوامل فرهنگی و اجتماعی مهاجرت  ،[00]عربیان 

عوامل مؤثر بر  [59]ران نخبگان و رمضانی و همکا

از کشور را  ماندگاری نخبگان و کاهش فرار مغزها

نیز طی پژوهشی  [50]. صالحی عمران اندبررسی کرده

دانشگاه مازندران  علمی تهیأ اعضای نگرش به بررسی

نخبگان پرداخت. او دالیل  مهاجرت دالیل درباره

های دافعه) رانشی عوامل از دسته دو مهاجرت را به

بندی خارجی( تقسیمهای جاذبه) کششی و( لیداخ

به نقش دانشگاه [ 55]کرد. در این راستا صادقی و افقی 

در کاهش مهاجرت نخبگان پرداختند. اخوان کاظمی 

پدیده مهاجرت را از دو جنبه کشور مبدأ و  [0]

 تأثیر [52] کشور مقصد و نوکاریزیهای جذابیت

های فعالیت درون بر مغزها فرار یا متخصصان مهاجرت

را مورد  اطالعات جریان بر و اقتصادی فناوری، علمی،

 سنجش قرار دادند. 

در رابطه ای خارجی پراکندههای همچنین پژوهش

بر اثربخشی  تأثیربا مهاجرت نخبگان از بعد 

 ،به طور مثال دادهای علمی صورت گرفته است؛برون

های مهاجرت بر شاخص تأثیربرخی از پژوهشگران 

 59سنجی را در کتابهای وری، اختراعات و دادهنوآ
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مورد  5998تا  0009های بین سالکشور اروپایی 

ها به این نتیجه دست یافتند که ارزیابی قرار دادند. آن

مهاجرت متخصصان با سطح باالی تولید دانش مرتبط 

است. همچنین مهاجران با تجربه در تولید دانش 

 ثبت اختراع سنجیدهی هاشخصی که با شمار تقاضانامه

این مهاجران  ،شود، مشارکت دارند. از طرفی دیگرمی

ناد وسیله شمار استبهبیشتر در تولید دانش عمومی که 

 کنندمی شود نیز نقش ایفامی به مقاالت سنجیده

به  5. پژوهشگرانی از جمله موئد، ایزاتی و پلیم[50]

ور شک المللی در پنجبررسی پدیده مهاجرت علمی بین

آلمان، ایتالیا، هلند، بریتانیا و آمریکا پرداختند. در این 

آوری شدند. نیز از پایگاه اسکوپوس گردها راستا داده

درجه  باالتریناز بریتانیا، هلند  نتایج نشان داد که پس

المللی را به خود اختصاص داده مهاجرت در سطح بین

ا هاست. همچنین مهاجرت از آمریکا کمتر از سایر کشور

اتفاق افتاده است. از طرفی دیگر، زبان مشترک بین 

ترین المللی مهمنویسندگی بینکشورها نسبت به هم

 نیزها . دیگر یافتهاست المللیمل در مهاجرت بینعا

ین قوی ب نشان داد که اگرچه همبستگی مثبت نسبتاً

، ولی نویسندگی وجود داردالمللی و هممهاجرت بین

نیز  2وادرسپون و شی [0]هستند یندهای مجزایی فرا

الملل و ررسی پدیده مهاجرت دانشجویان بینبه ب

متخصصان در سه کشور کانادا، آمریکا و بریتانیا 

 کانادا، ،5998 سال ها اذعان دارند که درپرداختند. آن

های رتبه زمره در سهم درصد 5/20 با بریتانیا مریکا وآ

 ایاالت. انداشتهد قرار دانشجویان مهاجر جذب در برتر

 ینا از سوم جایگاه در کانادا و رتبه باالترین در متحده

 این به دانشجویان ورود همچنین میزان. دارد قرار نظر

 بخش که شده بیشتر بسیار اخیر دهه در کشور سه

 .[09]است  آسیایی کشورهای از سوی هاآن از زیادی

دیگر پژوهشگران خارجی به بررسی مهاجرت علمی 

دادهای علمی پژوهشگران کشور پرداختند. برون 00در 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Moed, Aisati & Plume 

2. She & Wotherspoon 

 با استفاده از پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی 

نشان داد که ها گردآوری شد. یافته 5905تا  5999

ترین سطح مهاجرت به سمت آمریکا به کشورهای قوی

. مربوط است چین، کانادا، هند، بریتانیا و استرالیا

ه آمریکا، کشورهایی همچنین در سطوح بعدی مهاجرت ب

از جمله ایران، مکزیک، سنگاپور، ترکیه، ایرلند و لهستان 

نیز نشان داد که زبان ها گیرند. سایر یافتهمی قرار

بر  نویسندگیمشترک و مجاورت جغرافیایی بیشتر از هم

گذارد. از سویی دیگر، می المللی اثربینهای مهاجرت

 نیست اجرتسیاسی نیز مانع همکاری و مههای تنش

 پژوهشگر 5599در پژوهشی دیگر، مهاجرت . [59]

 سی قرارحوزه روباتیک، کامپیوتر و الکترون مورد برر

 ، نویسندگان مجالت برتر اینگرفتند که این پژوهشگران

اند. همچنین کشورها بر اساس جریان بودهها حوزه

شدند. نتایج نشان بندی مهاجرت به داخل و خارج دسته

جرت وسیعی از پژوهشگران چینی و هندی داد که مها

ا رخ داده است. همچنین در مورد به سمت آمریک

، سنگاپورهای دارند که دانشگاهمی سسات نیز بیانمؤ

 مریکا جذبپژوهشگران را در سطح ایاالت متحده آ

نیز تعدادی از  3ادلر، فایر و گریمپ .[59] کنندمی

وهش وزارت پژ دانشمندان آلمانی که نماینده آموزش و

ز نیها را مورد بررسی قرار دادند. داده فدرالی آلمان بودند

گردآوری  5999طی یک نظرسنجی الکترونیکی در سال 

 نشان داد که دانشمندان سیار آلمانیها شدند. یافته

هستند. همچنین شدت مهاجرت  دیگران از پرتولیدتر

ل مثبتی بر انتقا تأثیر)ماندن در خارج به مدت طوالنی( 

دانش در کشور میزبان دارد در حالی که دانشمندان 

راد کنند نسبت به سایر افمی آلمانی که به کرّات مسافرت

 بیشتری را به وطن خود یعنی آلمان انتقال فناوری

 .[50]دهند می

پدیده مهاجرت در بین  به بررسی 0همچنین الدل

دانشمندان نخبه پرداخت. نتایج نشان داد که فرار 

3. Edler, Fier & Grimpe 

4. Laudel 
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 ر بین نخبگان به نفع کشور آمریکا رقممغزها د

آمریکا مهاجر که به  55نین با بررسی خورد. همچمی

که این  دست آمدبه این نتیجهرده بودند مهاجرت ک

ی خود به آمریکا ادوره دکتر دانشمندان پس از پایان

د و در آمریکا نیز به نخبه تبدیل انمهاجرت کرده

که از آمریکا به  ند. از سویی دیگر، دانشمندانیاهشد

از مهاجرت استناد  پسدیگر کشورها سفر کرده بودند 

بیشتری را دریافت کردند. در این راستا، تحلیل رزومه 

ها نشان داد که این افراد تحقیقات تخصصی خود را آن

ه ها در آمریکا باز آمریکا شروع کرده بودند. بنابراین آن

ند ازگشتنخبه تبدیل شدند که به کشور مادری خود ب

 دانشمندان بر تحلیلی 5. از سویی دیگر، اونیدیس[0]

 و داد از نظر مهاجرت انجام علمی حوزه 50 پراستناد

در بازه  را کشور از خارج متولد دانشمندان از بخشی

از بین  .مورد بررسی قرار داد0000تا  0080زمانی 

ها به آمریکا چهارم از آندانشمندان مهاجر در حدود سه

 مهاجرت نیز نشان داد کهها کردند. دیگر یافته مهاجرت

 دکشور محل تول به هم و تحقیقاتی حوزه به هم نخبگان

 .[58]دارد  بستگی

ازد سمی این نکته را به ذهن متبادرها مرور پیشینه

مهاجرت نخبگان، به بررسی های که غالب پژوهش

مهاجرت بر روند اقتصادی،  تأثیرعوامل مهاجرت، 

فرهنگی کشور مبدأ، بازگشت مهاجران به اجتماعی و 

، پژوهشگران اند. از سویی دیگرکشور مادری پرداخته

سنجی مهاجرت نخبگان را مورد مطالعه اندکی، بعد علم

ان که نخبگ انداند و به این نتایج دست یافتهقرار داده

از مهاجرت  پرتولیدتر از سایرین هستند و پس مهاجر

ی دهند. به عبارتمی اختصاص استناد بیشتری را به خود

دیگر، مهاجرت متخصصان با سطح باالی تولید دانش 

مرتبط است. همچنین زبان مشترک بین کشورها 

در  ترین عاملالمللی مهمنویسندگی بیننسبت به هم

و کشور آمریکا هر  شودمحسوب می المللیمهاجرت بین

د. کنمی ساله مهاجران زیادی را به سوی خود جذب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ioannidis 

از ها در حالی است که آغاز بیشتر این مهاجرت این

گر . نکته دیی دیگر استکشورها ی بهکشورهای آسیای

 و پژوهشی حوزه به هم نخبگان این است که مهاجرت

 دارد. بستگی کشور محل تولد به هم

 روش پژوهش -4

شی با رویکرد تحلیل پژوهش حاضر از نوع پیمای

 مطالعه، مورد جامعهسنجی است و استنادی و وب

نفر از نویسندگان ایرانی دارای مقاله در پایگاه  0999

ISI  نویسندگان  است. 5902تا  5990در بازه زمانی

شناسایی شدند که  ad=(Iran) فرمول مبنایایرانی بر 

نفر از این نویسندگان  099طبق جدول مورگان حدود 

ا ب د بررسی قرار گرفتند. بر این مبنا،نمونه، مور عنوانبه

نویسنده  999در حدود  فهرستیجو وزدن دکمه جست

شود که با تشخیص ایرانی بودن هر نام و می نشان داده

توان به تعداد مقاالت و می مشاهده رکورد هر نویسنده

 سایر اطالعات نویسندگان پی برد. 

مقاله در بازه  02اطالعات حدود به این ترتیب، 

ده مورد مربوط به یک نویسن 5902تا  5990زمانی 

بررسی قرار گرفت و در سیاهه وارسی ثبت شد. 

همچنین در صورت مغایرت اطالعات با سایر مشخصات 

نویسنده، با بررسی بیشتر مقاالت آن نویسنده از 

جمله طمینان حاصل شد. ازاطالعات درج شده ا درستی

 با آنها مشکالتی که نویسنده در حین گردآوری داده

ز ا پژوهشگران تنهاکوچک  امکه ن رو شد این بودروبه

به بعد به طور کامل نوشته شده و در بقیه  5998سال 

 هموارد اسم کوچک نویسندگان به صورت مخفف بود

های آدرس درستی. در این مرحله برای اطمینان از است

 299 تا 599نوشته شده برای یک نویسنده واحد، تعداد 

 تشمربوط به آن نویسنده بررسی شد تا هویمقاله 

، در صورت عدم اطمینان، مشخص شود. عالوه بر این

حوزه موضوعی مقاله و تشابه  فرایند بررسی برمبنای
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هایی که نام کوچک نوشته های سالآدرس با آدرس

 شده بود، انجام گرفت. 

هویت نویسندگان ایرانی،  پس از اطمینان از درستی

 متغیرهایی از قبیل نام، جنس، نام و نوع مؤسسه، شهر،

تعداد مقاله، تعداد استناد، اچ ایندکس، نوع مهاجرت و 

زار افنویسندگان از سیاهه وارسی به نرمسایر اطالعات 

منتقل شدند. همچنین جهت  SPSS/16.0 آماری

از آمار توصیفی و استنباطی ها تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. 

، برای پدیده مهاجرت در بین پژوهشگران در ضمن

کسانی که از  -0 یف شده است:قسم تعر جایرانی، پن

کسانی که از  -5ایران به سمت خارج رفته باشند. 

افرادی که از ایران به  -2خارج به ایران آمده باشند. 

پس از مدتی دوباره به ایران  اما ،اندسمت خارج رفته

افرادی که از خارج به ایران برگشته  -0بازگشتند. 

افرادی نیز  -9فته باشند. ولی دوباره به خارج ر ،باشند

زمان در ایران و خارج فعالیت طور همهستند که به

دارند. بنابراین نباید مهاجران ایرانی را تنها یک قسم 

بلکه منظور پژوهش حاضر  ،از مهاجرت در نظر گرفت

در  مهاجر، کلیه اقسام مهاجرت را از کاربرد اصطالح

  گیرد.می بر

 پژوهشهای یافته -5

نفر از پژوهشگران ایرانی  200مربوط به ی هاداده

مقاله داشتند، مورد تجزیه و تحلیل  ISIکه در پایگاه 

درصد از  00قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین 

در  تنها هیچ نوع مهاجرتی صورت نگرفته وپژوهشگران 

درصد از افراد، مهاجرت رخ داده است. قابل  شش بین

د از این مهاجران را درص 85توجه است که حدود 

شی در مهاجرت ندارند. زنان نق اند ومردان تشکیل داده

های پژوهشگران ایرانی در بین سال بر این مبنا، بیشتر

تمایلی به مهاجرت از خود نشان ندادند  5902تا  5990

 (.5و  0)جدول 

 توصیفی مهاجران ایرانی های آماره -6جدول 

 2069تا  2006های در بین سال

 میانگین درصد فراوانی زان مهاجرتمی

خطای 

استاندارد 

 میانگین

انحراف 

 معیار

 5/00 299 عدم مهاجرت

 8/9 55 مهاجرت 52/9 90/9 99/0

 099 200 کل

 

وهشگران مرد و زن توزیع مهاجرت در بین پژ -2جدول 

 2069تا  2006های در بین سال

 درصد فراوانی مهاجران

 8/80 08 مردان

 5/08 0 شخیص هویتعدم ت

 099 55 کل

 

نیز به بررسی مؤسسه مبدأ مهاجرانی ها دیگر یافته

اند که مهاجرت خود را از یک سازمان به پرداخته

اند. نتایج حاکی از آن است که سازمان دیگر آغاز کرده

از مراکز درصد از مهاجران ایرانی مهاجرت خود را  98

ش نقها پژوهشگاهاند. درحالی که شروع کردهدانشگاهی 

اند. در این صورت است اندکی در آغاز مهاجرت داشته

توان به نقش مهم مراکز دانشگاهی اثرگذار در می که

کالن را بر های میزان مهاجرت اشاره داشت و تصمیم

 (.2ریزی کرد )جدول این اساس پایه

 نوع سازمان مبدأ مهاجران ایرانی  -9جدول 

 2069تا  2006های در بین سال

 درصد فراوانی نوع مراکز

 5/98 09 مراکز دانشگاهی

 2/50 9 دانشگاه و پژوهشگاه

 9/0 0  پژوهشگاه

 099 55 کل

 

دیگری که توجه پژوهشگر را به خود جلب  پرسش

این است که کدام یک از کشورها از شرایط  هکرد
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علمی برخوردارند؟ در های فعالیت برایمساعدتری 

ه ک هپژوهش نشان دادهای فتهیا پرسشپاسخ به این 

کشور آمریکا را  ،درصد از مهاجران ایرانی 25حدود در 

ها با ر کشورسایاند و هتر یافتبرای فعالیت خود مناسب

 (. 0)جدول  اندرو نشدهاستقبال چندانی روبه

های کشور مقصد مهاجران ایرانی در بین سال -4جدول

 2069تا  2006

 درصد فراوانی کشور مقصد

 8/20 0 آمریکا

 0/0 5 کانادا

 0/0 5 انگلستان

 0/0 5 فرانسه

 0/0 5 ایتالیا

 9/0 0 آلمان

 9/0 0 هندوستان

 9/0 0 ژاپن

 9/0 0 مالزی

 9/0 0 آفریقای جنوبی

 9/0 0 سوئد

 9/0 0 آمریکا، کانادا

 099 55 کل

 

پژوهش حاضر نشان های از سوی دیگر، یافته

زمان بین ایران ران ایرانی همکه نیمی از مهاج دهدمی

 08و خارج از کشور فعالیت دارند. همچنین حدود 

درصد مهاجران از ایران به سمت خارج رفتند و در آنجا 

درصد  9/02ن ایرانی تنها اقامت گزیدند. از بین مهاجرا

 (. 9به وطن مادری خود برگشتند )جدول 

اقسام مهاجرت پژوهشگران ایرانی در بین  -5جدول 

 2069تا  2006های الس

 درصد فراوانی نوع مهاجرت

 99 00 ایران و خارج

 5/08 0 خارج-ایران

 0/0 5 ایران-خارج-ایران

 9/0 0 ایران-خارج

 5/08 0 عدم تشخیص نوع مهاجرت

 099 55 کل

 

نیز تفاوت معناداری بین مهاجرت ها سایر یافته

 و  پژوهشگران ایرانی با میزان استناد، شمار مقاالت

را نشان اچ ایندکس با استفاده از آزمون تی مستقل 

 اچ شاخص . در این راستا، آزمون لون برایدهندمی

بنابراین میزان تی و سطح معناداری ردیف  نبود، معنادار

اول گزارش شد. در حالی که در مورد شمار استناد و 

شمار مقاالت با فرض معناداری آزمون لون، از میزان 

اداری ردیف دوم استفاده شد. نتایج تی و سطح معن

نشان داد که بین میزان استناد و اچ ایندکس دریافتی 

پژوهشگران ایرانی تفاوت معناداری وجود دارد و 

 مهاجران ایرانی نسبت به سایر افراد استناد و 

ه در حالی ک ،کنندمی اچ ایندکس بیشتری را دریافت

ن یسندگابین میزان تولیدات علمی )شمار مقاالت( نو

 ه استها تفاوتی مشاهده نشدایرانی با مهاجرت آن

 .(9)جدول 

 مستقل مربوط به تفاوت معناداری بین مهاجرت پژوهشگران ایرانی  آزمون تی -6جدول 

 با میزان استناد، شمار مقاالت و اچ ایندکس

 متغیرها
  

 انحراف استاندارد میانگین

Sig df t 954 =N 

 عدم مهاجرت

22 =N 

 اجرتمه
 مهاجرت عدم مهاجرت

 -05/5 29/55 950/9 20/0909 009/0509 9/5099 2/0509 شمار استناد

 -99/9 50/52 995/9 50/88 59/89 00/099 00/000 شمار مقاالت

 -99/5 200 90/9 00/9 09/0 09/59 00/09 اچ ایندکس
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ها . انساننیست پدیده مهاجرت مخلوق قرن معاصر

کسب رفاه و آسایش در زندگی خود به  ایبر از قدیم

 کردند.می جایی بهتر از محل مسکونی قبلی مهاجرت

یک ملت در  مهاجرت نخبگان نیز برای رشد و توسعه

. البته این [50]کننده است اساسی و تعیین 50قرن 

د به توانمی موضوع بسته به نوع نگاه به پدیده مهاجرت،

 م شود. فرست تماسود یا زیان کشور مهاجر

 المللیبینهای با توجه به اینکه سنجش مهاجرت

قانونی سخت است نشده و غیرثبتهای دلیل مهاجرتبه

 ه، بررسی مهاجرت پژوهشگران ایرانی نشان داد[29]

تمایلی  5902تا  5990های ها در بین سالکه اکثر آن

له به اند. این مسئهبه مهاجرت از خود نشان نداد

گردد. در این می در ایران باز 0200 تا 0200های سال

اجتماعی در  –دوره زمانی، دو برنامه توسعه اقتصادی 

توسعه به انگیزه انجام  نخستایران تدوین شد. برنامه 

 مشارکت سطح اصالحات ساختاری از قبیل افزایش

رشد  سازیفراهم و اشتغال امر به اهتمام اجتماعی،

 لی،فع بیکاری رخن از کاستن برای نیاز مورد اقتصادی

 منابع و از مندیبهره و فناوری و انسانی منابع توسعه

کشور تهیه و تدوین شد و برنامه دوم توسعه  امکانات

. بر این [20]طراحی شد  نخستنیز مکمل برنامه 

اجتماعی ایران رو به بهبود  –اوضاع اقتصادی  ،اساس

ایرانی دلیلی برای مهاجرت به سایر  پژوهشگرانبود و 

شورها نیافتند. نکته قابل تأمل دیگر این است که ک

مهاجرت  تنهاهدف از مهاجرت در این پژوهش، 

بلکه مهاجرت از خارج به  نیست، از ایران پژوهشگران

ز ا پسشود. اگرچه وضعیت ایران می ایران را نیز شامل

ولی ایران  ،انقالب اسالمی رو به بهبودی گذاشت

 ه وطنج از کشور را بنتوانست پژوهشگران ایرانی خار

 گرداند. از عوامل دخیل در این پدیده رامادری خود باز

توان به ضعف ساختار علم در ایران تسری داد. در می

به منابع مالی دولتی وابسته است  پژوهشیایران بودجه 

بخش خصوصی به  ی دیگردر حالی که در کشورها

. مقایسه ایران با پردازدمیتأمین اعتبار پژوهشی 

که ایران به طور نسبی هزینه  ی دیگر نشان دادهکشورها

 ، بنابراین[25]کرده است  پژوهشکمتری را صرف 

پژوهشگران ایرانی دلیلی برای بازگشت به وطن خود 

 مه نخبگان ندیدند. البته باید متذکر شد که مهاجرت

 یبستگ کشور محل تولد به هم و تحقیقاتی حوزه به

  .[58]دارد 

که نیمی از  دهدمینشان ها ، یافتهاز طرفی دیگر

ایران و خارج از کشور  درزمان مهاجران ایرانی هم

درصد از مهاجران به سمت  08حدود در فعالیت دارند و 

خارج رفتند و در آنجا اقامت گزیدند که از بین مهاجران 

ها به وطن مادری خود درصد از آن 9/02ایرانی تنها 

 ودمعتقدند که کمب شگرانپژوهبرگشتند. در این رابطه 

علم،  جایگاه به توجهیکم آموزشی، و رفاهی امکانات

 جمله از ساالریشایسته همچنین عدم و پژوهش و عالم

. [00]رود می شماربه نخبگان مهاجرت عوامل ترینمهم

تواند عامل مهم مهاجرت می زبان مشترک نیز

 . البته الزم است تا[59، 0]المللی محسوب شود بین

پژوهشی دیگر صورت گیرد و رابطه بین میزان تسلط 

میزان مهاجرت را در بین این و  خارجیهای به زبان

این مطلب صحه  تأییدطیف از مهاجران بسنجد و به 

 در راستای بازگشت مهاجران به وطن نیز گذارد.ب

توان اذعان داشت که برخی از ایرانیانی که می

داشتند و یا اینکه الزم برای یافتن شغل نهای مهارت

ک از ی پسنتوانستند در خارج زندگی خود را آغاز کنند 

 .[22]اقامت موقت به وطن خود بازگشتند 

کند که غالب مهاجران می نیز بیانها سایر یافته

اند و زنان نقشی در ایرانی را مردان تشکیل داده

الدینی و همکاران عالءهای مهاجرت ندارند. پژوهش

زاده و ، حکیم[29]، سلجوقی [29]، طائفی [20]

ند. گذارمی این مطلب صحه تأییدنیز بر  [20]همکاران 

دارند که امروزه مهاجران می دیگر پژوهشگران بیان

مردانی هستند که خانواده خویش را در مناطق  غالباً
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اند و بین خانه و محل کار خود ساحلی ایران ترک کرده

. استدالل دیگر [28]در کشورهای عربی در حرکتند 

این است که در جامعه ایرانی موضوع تأمین معاش در 

. در پژوهشی دیگر، [20]درجه اول بر عهده مردان است 

 تمشکال خصوص در بیشتری مرد نگرانی دانشجویان

 ایبر نتیجه، در بیان کردند و کشور در خود اقتصادی

 زا. کنندمی پیدا مهاجرت به تمایل بیشتری آن رفع

 اجازه مردان به ترراحت طو رمعمولبهها انوادهخ طرفی،

 جدید یمحیط در تنهایی به و را ترک کشور دهندمی

نیز  انوادهخ به زنان بیشتر وابستگی، البته کنند زندگی

. ضعیف [20]شود  دیگر بیان تبیین عنوانبه تواندمی

 تأثیریش زنان به خارج از کشور نیز تحتبودن گرا

اجتماعی است و این کار  –ی فرهنگهای محدودیت

شود تا مردان بیشتر از زنان مهاجرت داشته می باعث

 .[09]باشند 

درصد  98بررسی رفتار مهاجران ایرانی نشان داد که 

ها مهاجرت خود را از مراکز دانشگاهی شروع از آن

نقش اندکی در آغاز ها درحالی که پژوهشگاه اند،کرده

 اذعان دارند که سیستم اند. پژوهشگرانمهاجرت داشته

 ایکشوره همچون باید نیز ایران کشور درسازی تصمیم

 . این اتصالدگرد متصلها دانشگاه به یافتهتوسعه

اشد ب و راهگشا مفید سیستم و جامعه کل برای تواندمی

. از سویی دیگر، مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات [00]

ا انند بتومی و فناوری و شورای عالی انقالب فرهنگی

دانشگاهی و تطبیق ساختار نظام های بازنگری در رشته

یژه در وم آموزشی از بیکاری دانشجویان بهاشتغال با نظا

 . البته کشور[05]مقطع تحصیالت تکمیلی بکاهند 

 که است توسعه حال در کشورهای جمله از نیز ایران

 مطرح آن در آموزشی نظام بودن بحث تقلیدی همچنان

میان دستاوردهای  هادانشگاه یی دیگر، دراز سو. است

 تصور انطباقی جامعه نیازهای با پیشرفته کشورهای

 افرادی خروج آموزشی نظام چنین نتیجه و گیردنمی

 همکاری و ارتباط برای را الزم مهارت و توانایی است که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. DHS Yearbook of Immigration Statistics 

. عوامل دیگری از جمله [20]ندارند  صنعت بخش با

نات و تسهیالت ضعف نظام آموزشی و کمبود امکا

 آورد. می دانشگاهی نیز زمینه مهاجرت افراد را فراهم

 25در رابطه با انتخاب کشور مهاجرپذیر، حدود 

درصد از مهاجران ایرانی کشور آمریکا را برای 

 دتأییتر یافتند. در پژوهشی خود مناسبهای فعالیت

این مطلب پژوهشگران اذعان دارند که بسیاری از 

 آمریکا از سوی کشورهای آسیایی صورتبه ها مهاجرت

 مهاجران از بسیاری اعتقاد . همچنین به[09]گیرد می

 نظر از مناسب و مطمئن آینده یک وجود احساس عدم

 قشن تواندمی فرزندان برای رفاهی و تحصیلی شغلی،

البته  ،[50باشد ] مغزها داشته فرار در مهمی بسیار

 آمریکای رانی بهای متخصصان از زیادی تعداد هنوز هم

 کنندمی مهاجرت استرالیا و( آمریکا و کانادا) شمالی

که به سمت آمریکا . از سویی دیگر، مهاجرانی [08]

ند اذعان دارند که تفاوت بسیار در درآمد امهاجرت کرده

ی هاثباتی فرصتو استاندارهای زندگی، کمبود و بی

از  و دانشگاهی و فرهنگ مهاجران در یادگیریای حرفه

 ها به سمت آمریکا بوده است.عوامل مهاجرت آن

پذیر یک جو همچنین بسیاری از کشورهای مهاجر

آورند می مناسب و بهتر از آزادی علمی فراهمای حرفه

 .[02]پذیری دارد با شرایط یک زندگی بهتر، انعطاف که

دیگر پژوهشگران نیز بر این اعتقاد هستند که غالب 

ها در کانادا، ور آمریکا و بقیه آنمهاجران ایرانی در کش

. [00]کنند می انگلستان، آلمان و فرانسه زندگی

، 0اساس سالنامه آماری مهاجرت وزارت امنیت داخلیبر

 5902تا  5990های ت متحده آمریکا در بین سالایاال

کارت سبز را برای مهاجرانی که  890,958,0 حدوددر 

منتشر کرده  ،داز کشورهای اسالمی هستن طور عمدهبه

این کشورها شامل عراق، ایران، بنگالدش و  است.

. بدیهی است که برخی از مسلمانان هستند پاکستان

کنند می برای کسب فرصت اقتصادی بهتر مهاجرت

له مهاجرت در آمریکا نیز رشد یافته است مسئ [.00]
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ردازد پمی که این کشور به جذب نخبگان در سراسر دنیا

 سیاسی همهای که تنش رسدیبه نظر م. [50]

. در [59]تواند مانع مهاجرت بین کشورها شود نمی

که تنوع منابع انسانی، فرصت  کردتوان بیان می نهایت

و در کل به دست  [09]بحث آزاد، مسئولیت کمتر 

بهتر از جمله های آوردن زندگی، مشاغل و فرصت

برای  راهبردیعواملی است که آمریکا را به موقعیت 

 .[0]ذیرش مهاجران تبدیل کرده است پ

بررسی روند مهاجرت پژوهشگران ایرانی نشان داد 

که بین میزان مهاجرت، استناد و اچ ایندکس دریافتی 

پژوهشگران تفاوت معناداری وجود دارد و مهاجران 

نسبت به سایر افراد استناد و اچ ایندکس بیشتری را 

د د که تعداکنند. پژوهشگران بر این باورنمی دریافت

تواند در جذب دانش مؤثر باشد. می دفعات مهاجرت نیز

به طوری که پژوهشگرانی که به کرات مهاجرت داشته 

بیشتری را به کشور مادری خود  فناوریباشند دانش و 

. از آنجایی که بیش از نیمی از [50]دهند می انتقال

مهاجران ایرانی بین ایران و خارج در حرکتند، بنابراین 

و این در کیفیت  کنندمی هارت بیشتری کسبم

. استناد نیز اغلب با اعتبار و کیفیت است پژوهش دخیل

، استناد بر این اساس .[00 ،09]پژوهش در ارتباط است 

لبته ا تر تعلق خواهد گرفت،بیشتری به آثار با کیفیت

اچ ایندکس نیز بر پایه استناد است و مسائل مربوط به 

 کند.یم استناد را دنبال

که بین  دهدمینشان ها در حالی که سایر یافته

میزان تولیدات علمی )شمار مقاالت( نویسندگان ایرانی 

غالب  ها تفاوتی مشاهده نشده است،با مهاجرت آن

و  اندرسیدهمغایر با این یافته ای پژوهشگران به نتیجه

 ،50اجران پرتولیدتر از سایرین هستند ]معتقدند که مه

بته نباید این نکته را فراموش کرد که مبدأ و . ال[50

علمی  تأثیرتواند در میزان می مقصد مهاجرت نیز

ت و فرسمبنا، بررسی کشور مهاجراثرگذار باشد. بر این 

اهمیت است. جالب  دارایمهاجرپذیر در این راستا 

جرت توجه است که مهاجران از ایران به سایر نقاط مها

ال توسعه است که کمتر ر حاند و ایران کشوری دکرده

دهد. بنابراین بدیهی است که می پژوهش اهمیتبه 

ت توانند تولیدانمی پژوهشگرانی با پیشینه ضعیف

علمی قوی داشته باشند. از عوامل دیگر این است که 

ادامه تحصیل به خارج از کشور  برایشاید پژوهشگران 

بنابراین ممکن است برای  باشند،مهاجرت کرده 

فرصت کافی در اختیار نداشته باشند و این  پژوهش

 لهها مؤثر است. مسئروند در میزان تولیدات علمی آن

دیگر این است که طبق نیازهای مازلو، تا نیازهای 

ر توانند به نیازهای دیگنمی زیستی برطرف نشود، افراد

 ،و خودشکوفایی استعدادهایش بپردازد. به عبارتی دیگر

ه دنبال رفاه و آسایش ی بشاید پژوهشگران ایران

اند و کمتر به سایر مسائل از جمله تولید بیشتری بوده

 اند. علم فکر کرده

 گیرینتیجهبندی و جمع -7

 ه این پژوهش انواع مهاجرت رابا توجه به اینک

 هتحلیل نتایج به سختی صورت گرفت کرده،بررسی 

 بیشترکه  دهدمی. به هر حال نتایج نشان است

مریکا را برای اقامت انتخاب مرد، کشور آ پژوهشگران

اند و تمایلی برای بازگشت به وطن مادری از خود کرده

 مداران توصیهاند. بر این مبنا، به سیاستهنشان نداد

شود که با بازنگری در نظام آموزشی و کاستن از می

گشت نخبگان ایرانی اقدام عوامل دافعه در وطن به باز

ه که افزایش مهاجرت ب هنشان دادند. سایر نتایج نیز کن

شده  افزایش استناد و اچ ایندکس پژوهشگران منجر

تواند تولیدات علمی مهاجران را افزایش نمی ولی است،

دهد که میزان رشد کیفی می دهد. این مطلب نشان

ها همراه نبوده است. تولیدات مهاجران با رشد کمی آن

است که ن این پژوهش ایهای البته یکی از محدودیت

ن، در مورد علل و دلیل عدم دسترسی به پژوهشگرابه

. بنابراین وجود نداردها اطالعاتی عوامل مهاجرت آن

صورت شود تا با استفاده از مصاحبه بهمی پیشنهاد

دقیق به کنکاش رفتار مهاجرتی پژوهشگران ایرانی 
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پرداخته شود تا از مهاجرت این نخبگان به نفع کشور 

انسانی های و از هدر رفتن سرمایه شوده مبدأ استفاد

 رایببرنامه مدونی  باید عمل آید. همچنینیری بهجلوگ

ورود و خروج نخبگان از کشور تدوین شود که به موجب 

آن، کشور مبدأ از دستاورد مهاجرت برای غنی کردن 

  تولیدات علمی کشور بهره ببرد.

 شنکته قابل مالحظه دیگر این است که با وجود تال

مضاعف نویسندگان در این بازه زمانی، پژوهش با نمونه 

 . با این وجوده استشد روروبهاندک مهاجران ایرانی 

گر را نادیده گرفت. توان نقش عوامل مداخلهنمی

شود تا پژوهشی دیگر در همین می بنابراین پیشنهاد

های گر و نمونهراستا با در نظر گرفتن عوامل مداخله

صورت پذیرد تا نتیجه پژوهش با  بیشتر مهاجران

 اطمینان بیشتری قابل تعمیم باشد. 
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The effect of immigration on scientific outputs: A case study of Iranian 

researchers in the ISI database 

S. Ebrahimy, F. Setareh1 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effect of immigration on scientific outputs among Iranian 

researchers in the period of 2001-2013. This study is survey type with citation analysis and webometrics 

approach. Also the population in this study, 7,000 of the Iranian authors which have articles in ISI. 

According to Morgan table about 400 authors were studied for sampling. The results showed that half 

of the Iranian migrants between are active Iran and abroad. Also most Iranian migrants were men that 

have launched immigration to America from academic centers. Other findings also state that the quality 

growth of the productions is not related with the quantitative growth of them among migrants. 

Accordingly, it is recommended to politicians that move the migration flows for the benefit of the origin 

country and increase the quality and quantity of scientific production. 

Keywords: Type of scientific migration, scholarly outputs, Iranian researchers, ISI databas. 
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