
 

 

  
  

   ت علمي نسبت بهئبررسي نگرش اعضاي هي
   مهاجرت نخبگان به خارج از كشورعلل

  )دانشگاه مازندران: مورد مطالعه(
  

  ∗ عمرانابراهيم صالحي دكتر

  

 چكيده
 مهـاجرت نخبگـان      علمي در بـاره داليـل      هيئتنگرش اعضاي   تحقيق حاضر به بررسي     

هـاي   دافعه(  عوامل رانشي  ازدسته  دو  توجه به   ر  دپردازد و    مي به خارج از كشور      ١علمي

 تحقيـق   نـوع .  طراحـي گرديـده اسـت      )هـاي خـارجي    جاذبه(ي  كششعوامل   و   )داخلي

علمي دانشگاه مازنـدران     هيئترا كليه اعضاي     ت مورد مطالعه آن   يتوصيفي بوده و جمع   

عـدم  «دهـد كـه عـواملي نظيـر           نشان مي سنجي  نتايج حاصل از اين نظر    . دهد  تشكيل مي 

  هاي علمي؛ نبود تسهيالت الزم بـراي پـژوهش، پـايين            ي به ارزش فعاليت   توجه اجتماع 

 و »خيلـي زيـاد  «طـور    بـه »بودن حقوق و دستمزد و احساس وجود تبعيض و نـابرابري  

رانشي در مهـاجرت نخبگـان علمـي بـه خـارج از كـشور مـؤثر                  عنوان عوامل   به »زياد«

 »د آزادي در ابـراز عقيـده      ووجود فـشارهاي سياسـي و نبـ       «عوامل سياسي مانند    . هستند

نتـايج ايـن تحقيـق همچنـين        . علمي نداشته است   هيئتاهميت چنداني در نظر اعضاي      

اي،   امكانات مادي و رفاهي بهتر براي زندگي، ارتقاء رشد علمي و حرفـه            «دهد    نشان مي 

هاي شغلي بهتر، دسترسي به دستمزد بيـشتر، آسـايش روانـي و اجتمـاعي               وجود فرصت 

د و خانواده، عالقه به زندگي در يك جامعه بدون احساس تبعيض و نهايتاً              بهتر براي خو  

 هيئـت  بـه ترتيـب در ديـدگاه اعـضاي           »ارتباط بهتر تخصص با نيازهاي جامعه خارجي      

  . شدند  به عنوان عوامل كششي قلمدادعلمي

 علمي، عوامل رانشي و هيئت مهاجرت نخبگان، نگرش اعضاي ران،ي ا:كليديواژگان 

  .اجرتكششي مه

  

                                                 
  علمي دانشگاه مازندران هيئت عضو ∗

1. Brain Drain 

  ۲۳/۱۱/۱۳۸۴: دريافت مقاله

 ۲۳/۳/۱۳۸۵: نهايييرش پذ
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 مسئلهمقدمه و بيان 
يكي از عواملي كه امروزه نقش پراهميت و بسزايي در رشد و توسعه هر جامعه دارد منـابع     

سـازي    هاي زيادي براي تربيت و فـراهم        گذاري  خاطر سرمايه  همين به. باشد  انساني آن جامعه مي   

 حقيقت، نيروي انـساني     در. آيد  عمل مي  يافته به   اين منابع در كشورهاي در حال توسعه و توسعه        

ترين سرمايه بشريت در حفظ و توسـعه حيـات اسـت و پيـشرفت و                 متخصص و با انگيزه، مهم    

برداري صحيح از نخبگان و منابع انساني         ترقي كشورها در گرو جذب، پرورش، نگهداري و بهره        

امحـدود  ها و با صرف منابع مادي و معنـوي ن  گذاري كه طي سال اين نوع سرمايه  . فرهيخته است 

گذاري    و سرمايه   رغم تحمل هزينه    علي. كند  شود، متخصصان را به سرمايه ملي مبدل مي         ميسر مي 

نـام مهـاجرت     اي به   زياد كشورهاي در حال توسعه براي تربيت اين منابع، اين كشورها با پديده            

جتمـاعي،  ناپـذيري را از لحـاظ ا        رو هستند كه اين امر لطمات جبـران         نخبگان يا فرار مغزها روبه    

بـرداري از ايـن       سازد و عمالً فرصـت بهـره        فرهنگي، سياسي و اقتصادي به اين كشورها وارد مي        

موضـوع مهـاجرت نيروهـاي      . نمايـد   گذاري را از كشورهاي در حال توسـعه سـلب مـي             سرمايه

يافته، با رويكردهاي متفـاوتي      ويژه از كشورهاي توسعه نيافته به كشورهاي توسعه       ه  متخصص، ب 

در كـشور مـا   . رو شده است   گران سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي نظامي روبه          تحليل سوي از

 .زا شـده اسـت   گـاهي اوقـات بحـران    ويژه بعد از پيروزي انقالب، اين پديـده، فراگيـر و  ه نيز، ب

ران از لحاظ فرار مغز ها، يدهد که ا  مي نشان پوليالملل نيصندوق ب ي منتشر شده از سو   يآمارها

هم مهاجرت  ها   ر آمار يسا). ۲۰۰۰پايك،  (دارد    کشور در حال توسعه، رتبه نخست را       ۶۱ان  يدر م 

دهـد، بـه     يمـ را نـشان     ۱۹۹۳ـ۱۹۷۳کرده به خارج از کشور در دوره         ليان تحص يرانيرو به رشد ا   

 کارشـناس از    يرويهزار نفر ن  دوازده  ک به   ين هر سال نزد   يانگيطور م ه  ن دوره ب  ي که در ا   يا گونه

 ، دهقـان  ؛۱۳۷۵ ،ي رونقـ  ؛۱۳۸۲ ،ينـژاد و کـاف     ينيحـس (جرت کردنـد    اگر کشورها مه  يدران به   يا

دهد؟ ايـن     گونه است؟ چرا مهاجرت نخبگان رخ مي        كه چرا اين  اين است    سؤال اساسي    ).۱۳۸۲

باره نصيب كشور    خود اختصاص دادند، چرا يك      يك كشور را به      سرمايه  و ها وقت   منابع كه سال  

كشوري در بروز اين پديده مؤثرند؟       ل درون كشوري و چه عوامل برون      گردد؟ چه عوام    ديگر مي 

   ؟ اين مهاجرت را گرفتيتوان جلو چگونه مي
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تـر ايـن      اي شد براي بررسي دقيـق و جزئـي          حال اين سؤاالت و سؤاالت ديگر زمينه       هر به

  .بدان مبتال است كه كشور ما نيز مسئله

  

  ) مهاجرت نخبگان(تعريف فرار مغزها 
ت نخبگان و متخصصان كه در ادبيات مربوط گاهي اوقات از آن به فرار مغزها تعبير                مهاجر

شود نوع خاصي از مهاجرت است كه كنكاش در تعاريف و انواع آن، حدود و ثغور تعريـف                    مي

هـا   مهاجرت را حركت انـسان ) ٤٥٠: ۱۳۷۰(ساروخاني  .دست خواهد داد دقيق و جامع آن را به

قصد قبلي صورت گرفته باشد و به تغيير محل اقامت افراد براي هميـشه              در سطح جغرافيا كه با      

 ــ ١كساني مهاجرند كـه    متحد سازمان ملل بنابر تعريف    .كند  مي يا مدت طوالني بيانجامد معرفي    

 جـزء   ــ ٣ ، ساكنان نواحي مـرزي نباشـند      ـ٢ ،جهانگرد، بازرگان، دانشجو يا مسافر عادي نباشند      

معادل " فرار مغزها" اصطالح .جا شده يا انتقال يافته نباشند هاي جابه يتپناهندگان يا افراد يا جمع 

 معنـي  به Drain ة مغز متفکر است و واژيبه معن Brain. استBrain Drain  يسيدو کلمه انگل

نـاگزير    بقا و زنـدگي        را براي     طبيعت است كه مهاجرت      جبر  زمين، نشانه حالتي از     شدن خشك

؛ دسـاي   ١٣٧٩ ،ريزي فرهنگي و اجتماعي     دفتر مطالعات و برنامه    ؛۱۹۷: ۱۳۷۲ ،يجعفر(سازد    مي

 كننـد   مـي   يـاد  ١ بعضي از نويسندگان از اين پديده بـه نـام چـرخش مغزهـا              .)۲۰۰۱و همكاران،   

 يفرار« مانند   يريگر تعاب ي د ياريبس .)۲۰۰۲،  نيان و همكاران  كِس؛ س ۱۹۹۸،  جانسون و همكاران  (

ربـوده شـدن    « و   »شکار مغزها «،  » نخبگان يمهاجرت اجبار «،  »غزهاصدور م  ايدفع  «،  »دادن مغزها 

ده يـ نام" هـا  تيمهـاجرت صـالح   "انبار را   ي ز ةدين پد يهم ا ونسکو  ي. برند ي را به کار م    »استعدادها

ا اعزام  ي به مهاجرت، اعم از جذب، فرار و         بنابراين فرار مغزها  . )۸۴ :۱۳۸۳ ،ياخوان کاظم (است  

كـشورهاي در حـال       و مـاهر   ي دانش فن  زشمند و افراد برخوردار ا    ي اند کرده، مبتکر،  ليافراد تحص 

فرار مغزها كه در حقيقت از كشورهاي پيراموني بـه          .  اشاره دارد  يافته توسعه به كشورهاي توسعه   

هـاي آموزشـي در ايـن        اريذگـ  گيرد باعث عقيم شدن سرمايه     سمت كشورهاي مركز صورت مي    

  .شود كشورها مي

                                                 
1. Brain Circulation 
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  انپيشينه مهاجرت نخبگ
 رو بـه افـزايش    ١٩٦٠از كشورهاي در حال توسعه از مطالعات اوليه آن در دهه            ها   فرار مغز 

نفـر كـارگر مـاهر از       سيصد هزار    تنها   ١٩٧٢تا   ١٩٦٠دهد از سال      مي آمارها نشان . گذاشته است 

  نـشان  ١٩٩٠كه سرشـماري سـال       كشورهاي در حال توسعه به غرب مهاجرت كردند، در حالي         

كـرده و متخـصص از كـشورهاي در حـال            تر از دو و نيم ميليون مهاجر تحـصيل        دهد كه بيش   مي

اثر مهاجرين مـاهر روي نيـروي       . )۲۰۰۲باينه و همكاران،     (توسعه به آن كشور مهاجرت نمودند     

درصد از نيروي كار با مدرك دكتـري         ٢٩براي مثال،   . كار دنياي توسعه يافته بسيار اساسي است      

جانسون و همكاران،    (دهند  مي حقيق و توسعه را مهاجرين تشكيل     مهندسي و پزشكي در بخش ت     

) و اسـتراليا   مثـل كانـادا   ( يافته بسياري از كشورهاي توسعه   . )۲۰۰۲ سكِسنيان و همكاران،     ؛۱۹۹۸

اَنتيكـول،   (نماينـد   مي تشويقي مناسبي را اجرا   هاي   و برنامه ها   براي جذب نيروهاي ماهر سياست    

 .اي موقتي خود را براي جذب نيروهاي كـار مـاهر افـزايش داده اسـت                ويز اًامريكا اخير . )۲۰۰۰

آلمان يك سيستم امتيازدهي براي ايجاد انگيزه در جذب افـراد مـاهر را بـه كـار بـرده اسـت، و                       

 عالوه بر اين  . )۲۰۰۲باوند،   (گسترش داده است   كار براي مهاجرين ماهر را    هاي   انگلستان مجوز 

ديد اين رونـد، خـود تـابع ضـعف روابـط اجتمـاعي، كمبـود                بايست خاطر نشان كرد كه تش      مي

 تعهدات فرهنگي در كشورهاي      و تداركات اقتصادي، نارسايي تشكيالت سياسي، نقصان آموزش      

سو و قوت روابط اجتماعي، وفور تـداركات اقتـصادي، كارآمـدي تـشكيالت                جهان سوم از يك   

 .شـود   ديگـر محـسوب مـي     سياسي و جلب تعهد فرهنگي در كـشورهاي مهاجرپـذير از طـرف              

به طور مثـال، گـزارش      . بيشترين نرخ مهاجرت مربوط به افراد داراي تحصيالت عاليه بوده است          

هنـدي در هـر سـال بـه كـشور امريكـا             يكصد هـزار    دهد    مي نشان) ٢٠٠١(  منابع انساني  ةتوسع

 الـي   پـانزده براساس اين گزارش هزينه تحصيالت دانشگاهي هر نفر در هنـد            . كنند  مي مهاجرت

تر، كشور هند ساالنه حدود دو ميليـون دالر از منـابع             به عبارت روشن  . باشد  مي هزار دالر بيست  

 حسابداري ملي كشورهاي صـنعتي بـه      . كند  مي كشور را در نتيجه مهاجرت نصيب كشور امريكا       

 ميليـون  ليسانس يا دكترا از كشورهاي جهان سـوم، يـك           دهد كه جذب هر فوق      وضوح نشان مي  

درصـد   ٨٠رغـم داشـتن       لحاظ نيز كشورهاي جهان سـوم علـي        همين دارد و به   بر د در دالر سو 

درصد درآمـد جهـاني را بـه خـود اختـصاص             ٢٠درصد توان علمي و      ت جهان، تنها يك   يجمع

  .اند داده
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شمـسي در ايـران ظـاهر شـد و طـي دهـه               ١٣٣٠هاي     از سال  ،پديده مهاجرت متخصصان  

دهد كه بيش از پنجاه   ميآماري نشاننتايج . )۲۰۰۲بت، تر ( شدت بيشتري به خود گرفت٦٧ـ٧٧

در حـال حاضـر،     . در صد ايرانيان مقيم امريكا داراي مدرك تحصيلي ليـسانس و بـاالتر هـستند              

نفـر از آنـان     چهار هزار   پزشك ايراني در امريكا مشغول به كار هستند كه حدود           پنج هزار   حدود  

. و براي تخصص به امريكـا مهـاجرت نمودنـد         اند   هعمومي پزشكي را در ايران گذراند     هاي   دوره

. تكميلي از امريكا پـذيرش گرفتنـد      هاي   پزشك ايراني براي دوره   سه هزار    حدود   همچنين اخيراً 

 ٢٠تـر حـدود      به عبـارت روشـن    . برند  مي سر هپزشك ايراني در امريكا ب    هشت هزار   يعني حدود   

بايـست    ميبديهي است كه شبيه آين آمار را. درصد از پزشكان ايراني در امريكا مشغول به كارند      

نيـز  ... يـر آلمـان، كانـادا و        ظپزشكي و غير پزشكي در ساير كـشورهاي خـارجي ن          هاي   در رشته 

 علمـي   هيئـت نظيـر مهـاجرت اعـضاي       اي   براي مثال، بررسي ساير مشاغل حرفـه      . جستجو كرد 

يرانـي بـا مـدرك دكتـري بـه          دهد مهاجرين ا    مي نشانها   آمار. باشد  مي ز جالب توجه  يدانشگاها ن 

دهد كه در    نشان مي  ۱۹۹۸سال  آماري  هاي   گزارش.  سال به باال بودند    ٢٥ درصد افراد    ٤/٦امريكا  

مهندسـي و علـوم پايـه در    هـاي    استاد ايراني بـه طـور تمـام وقـت در رشـته       ١٣٦٩،  ١٩٩٨سال  

 وقت را به اين آمارها      پارههاي   عالوه بر اين، اگر استاد    . دانشگاهاي امريكا مشغول تدريس بودند    

همچنـين  آمارهـا   . )۲۰۰۲تربـت،    (نفر خواهـد رسـيد    چهار هزار   اضافه كنيم تعداد آن به حدود       

هـاي ايـران     كنكور سراسري دانشگاه  رقمي   دوهاي داراي رتبه      نشانگر اين است كه، كليه ورودي     

هـاي    رين دانـشگاه  اي از بهت    در سال دوم تحصيلي، براي ادامه تحصيل پس از دوره ليسانس، نامه           

مقـام در    آموز صاحب    دانش ١٢٥نفر از    ٩٠كردند و نزديك به       دنيا با بهترين امكانات دريافت مي     

هـاي   ه درصد براي بازگـشت بـه كـشور، در بهتـرين دانـشگا      ٣ميزان   المپيادهاي علمي با اميد به    

ي مهاجرت بـه سـاير       متقاض ١٣٧٧باالخره آمار ايرانياني كه در سال       . آمريكا به تحصيل پرداختند   

هـا داراي مـدارك       نفـر آن   ٣٩٠نفر متقاضي، تعـداد      ٤١٢دهد از مجموع      كشورها بودند نشان مي   

 ).١٣٧٩ ،ريـزي فرهنگـي و اجتمـاعي    دفتر مطالعـات و برنامـه  (تحصيلي ليسانس و دكترا بودند 

ايـران   ٢٠٠٣زارش ساليانه وزير مهاجرت كانادا به مجلس اين كشور در سال          گهمچنين براساس   

باشـند، هفتمـين      مـي  ز از نوع مهاجرهـاي مـاهر      ني اً لحاظ ارسال مهاجر به اين كشور كه عمدت        زا

طبيعي است با در نظر     . )۲۰۰۴گزارش ساالنه به پارلمان درباره مهاجرت،        (باشد  مي كشور جهان 



  
  
  
  

  

  

  

 گان به خارج از كشوربررسي نگرش اعضاي هيئت علمي نسبت به علل مهاجرت نخب

   

٦١

يـه  تواننـد بـه كـشور ارا        مي آموزش اين منابع و خدماتي كه اين نخبگان علمي        هاي   گرفتن هزينه 

اقتصادي و اجتماعي سنگيني روبرو     هاي   بيني نمود كه كشور با چه خسارت       توان پيش   مي نمايند،

   .)۱۳۸۰ ،ي فوالد؛۱۳۸۳ ،ياخوان کاظم( است

حال پديده مهاجرت نخبگان موضوعي است كه در مطالعات اجتمـاعي و اقتـصادي               هر به

 موضوع بـراي كـشورهاي درحـال        اينويژه  به  . مورد توجه بسياري از متفكران قرار گرفته است       

 بـر اقتـصاد      را اثـرات مثبـت و منفـي آن       تـوان     مـي شود كه     توسعه، يك موضوع حياتي تلقي مي     

  :حال توسعه طبق جدول زير خالصه نمود كشورهاي در
  

   اثرات منفي و مثبت مهاجرت نيروي كار ماهر از كشورهاي درحال توسعهـ۱  شمارةجدول
 اثرات مثبت مهاجرت نيروي كار ماهر  ماهراثرات منفي مهاجرت نيروي كار

 .توسعه اقتصاديوكاهش سرمايه انساني الزم براي رشدـ ۱
افزايش نرخ دستمزد نيروي متخصص در داخل و در ـ ۲

 نتيجه افزايش تورم و فقر
دليل افزايش ريسك  گذاري خارجي به اثر منفي بر سرمايهـ ۳

 گذاري سرمايه
هاي گروهي كه   فعاليتها و اثرات منفي بر مديريتـ ۴

 .اند ها را برعهده داشته متخصصان نقش هماهنگي آن
گذاري ملي در اثر خروج نيروي  كاهش مصرف و سرمايهـ ۵

 .انساني ماهر داراي درآمدهاي باال
 .افزايش نرخ پيري جمعيت كشورـ ۶
  .كاهش بهره هوشي جمعيت كشورـ ۷

ث افزايش توانند باع ها مي درصورت بازگشت مهاجرين آنـ ۱
 .سطح علمي و فني كشور گردند

افزايش درآمدهاي ارزي كشور در صورت بازگردانيدن ـ ۲
 بخشي از درآمدهاي ارزي توسط مهاجرين

هاي جديد توسط مهاجرين به  آوري كمك به انتقال فنـ ۳
 .كشور

هاي علمي و فني بين كشورهاي  گسترش همكاريـ ۴
 .يافته درحال توسعه و كشورهاي توسعه

كمك به مشاركت بيشتر كشورهاي درحال توسعه در  ـ۵
  . المللي خدمات تجارت بين

 
  

  ١٣٨٢وزارت كار و امور اجتماعي، : مأخذ

  

  ي نظري هابررسي الگو
 خبگـان نسياسـي مهـاجرت       فرهنگـي و   ،علـل اقتـصادي، اجتمـاعي      و ابعـاد    روشـن براي  

خـاطر نـشان نمـوده      ) ١٣٨٠(كه ارشاد   چنان  . ي نظري مختلف كمك گرفت    هابايست از الگو   مي

تـوان شـتاب زده بـا آن برخـورد كـرد و در تحقيقـات                 است كه نمي  اي   است، فرار مغزها مسئله   

  .بايست به مباني نظري آن نيز توجه خاص داشت  ميكاربردي
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 در ارضاء يا عدم ارضاي نيازهاي مختلف  را كه ريشه مهاجرتستا ت، نظريه مازلونخسالگوي  

ه ب( اساس فرض خود را بر اين گذاشت كه در درون هر انسان پنج دسته نياز                 لوماز. داند  مي افراد

  :ازاند  اين نيازها عبارت. وجود دارد) بندي شده صورت طبقه

   .شود  مي فيزيكيهايفيزيولوژيكي كه شامل گرسنگي، تشنگي، پناهگاه و ساير نيازـ ۱

  .شود  مييكي و عاطفيايمني كه شامل امنيت و محفوظ ماندن در برابر خطرات فيزـ ۲

  .شود  مياجتماعي كه شامل عاطفه، تعلق خاطر و دوستيـ ۳

شـهرت و جلـب     مقام و،احترام كه شامل حرمت نفس، خودمختاري، پيشرفت و پايگاه     ـ  ۴

  . شود  ميتوجه

كوشد تا همان چيزي شود كه اسـتعداد آن را دارد و       مي خوديابي كه در اين نياز شخص     ـ  ۵

 را دارد هـا  آنيبابي به همان چيزهايي است كه فرد بالقوه استعداد رسيدن به           آن شامل رشد و دست    

  .شود  مي»خود شكوفا«و به اصطالح 

 بـسياري از    ارضـاي ر نمود كه ممكن اسـت شـرايط         عبيتوان چنين ت    مي براساس اين نظريه  

رت را وسـيله    خبگان، مهـاج  نلذا  . ي در كشور فراهم نيايد    بنياز به احترام و خوديا    به ويژه   نيازها،  

 امـا آنچـه كـه ايـن نظريـه را قابـل انتقـاد              . مختلف خويش ببينند  هاي    نياز نمناسبي براي برآورد  

كـه تحليـل     در صـورتي  . باشد  مي  پديده مهاجرت  تبيين ي و خرد اين نظريه در     جزسازد نگاه    مي

  .سازد  مي مهاجرت را الزاميكالناين پديده توجه به نظريه 

عنـوان گـسترش روابـط اجتمـاعي در          توان به    مي  شدن است كه   الگوي دوم، نظريه جهاني   

هاي مكاني دور از هم را چنان به هـم پيونـد              همان روابط كه موقعيت   . سطح جهاني تعريف كرد   

دهد كه هر رويداد محلي تحت تأثير رويدادهاي ديگري كه كيلومترها با آن فاصله دارد، شكل  مي

  .گيرد و برعكس مي

رو آغـاز آن بـه قـرن شـانزدهم            ايـن  زمـان اسـت و از      د نوگرايي هـم   شدن، با فراين    جهاني

ها و   الملل در بين دولت     مندكردن اقتصاد، روابط بين     شدن شامل فرايندهاي نظام     جهاني. گردد  برمي

حاضر  حال   اين فرايند در طول زمان تشديد شده و در        . فرهنگ يا آگاهي جهاني است     يك ظهور

. آورد   مي »مركز« را نيز به     »پيرامون«شدن همچنين     جهاني. د است ترين مرحله توسعه خو     در سريع 

هـاي   رونـق بـه بخـش    هاي نـسبتاً كـم   محمل آشكار اين كار، جريان مهاجران اقتصادي از بخش      
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 طور عام و بـه آمريكـا بـه         يافته به  مهاجرت متخصصان به كشورهاي توسعه    . رونق است  نسبتاً پر 

دو بازتـاب   ها كه هـر   و نابرابري جهاني پايدار ميان ملت     طور خاص نتيجه افزايش تعامل جهاني       

شدن، روابط بين    طرف، با شدت گرفتن فرايند جهاني      يك از. باشد  شدن هستند، مي    روند جهاني 

طرف ديگـر،   شود و از يافته تقويت مي   حال توسعه و جهان توسعه     ويژه بين جهان در    كشورها به 

گـسترش  . يافتگي اسـتمرار بخـشد     ا را از لحاظ توسعه    تواند، اختالف كلي كشوره     اين فرايند مي  

 و در نتيجـه مهـاجرت       هـا  آنارتباطات جهاني و نابرابري ميان كشورها، اختالفات موجـود بـين            

 ،نيـا  طيبـي ( دهنـد   ويژه به اياالت متحده را توضـيح مـي         يافته به  متخصصان به كشورهاي توسعه   

١٣٨٠.(  

گيـري از مفـاهيم آن     تحقيق حاضر نيز با بهـره  است كه١ دافعهـالگوي سوم، نظريه جاذبه   

 تحـت تـأثير عوامـل جـاذب نقـاط مهاجرپـذير        غالباًدبراساس اين نظريه افرا . انجام گرفته است  

 ،موبـوگنج (كننـد     مـي  اقدام به مهاجرت  ) كوچگاه(نقاط مهاجر فرست    دافع  و عوامل   ) خاستگاه(

 علـل و عوامـل محيطـي اعـم از درون            ازاي   مجموعـه  اين نظريه مطابق  عبارت ديگر   ه   ب .)١٣٧٢

مرزي و بروز مرزي به عنوان علل كششي و رانشي، منجـر بـه تغييـر رونـد، گـسترش و تـداوم                       

 بـه صـورت      را ايـن نظريـه   ) ١٩٦٦( اورت لـي    . شوند  مي ص از كشور  تخصمهاجرت نيروهاي م  

هاجرت شـروع    خود را با ارايه تعريف وسيعي از م          نظريه اورت لي . تري توضيح داده است    جامع

دانـد و معتقـد اسـت كـه           كند و مهاجرت را تغيير دائمي يا تقريبـاً دائمـي محـل اقامـت مـي                  مي

نظر از كوتاهي يا دوري مسافت، سهولت يا صعوبت كار، هر عمل مهاجرت حـاوي يـك                   صرف

گيري براي مهاجرت      كه در تصميم    را او چهار گروه كلي عوامل    . كننده است  سلسله موانع دخالت  

 عوامل مـرتبط  )ب، وامل مرتبط با كشور مبداء مهاجرت     ع )الف :كند   چنين تبيين مي   ،هستندمؤثر  

  .عوامل شخصي)  موانع دخالت كننده و د)ج، با كشور مقصد مهاجرت

ها و كشورها داراي عوامل مثبت، منفي و خنثي هـستند          يك از منطقه   لي معتقد است كه هر    

يـك از ايـن عوامـل بنـابر          كنند و اثـر هـر       تفاوت مي  كه مردم را از آن محل دور، جذب و يا بي          

 جملـه سـن، تحـصيالت، سـطح مهـاجرت، جـنس، نـژاد،              از(شخصيت و خـصوصيات فـردي       

بنابراين مجموعه عوامل مثبت، منفـي و خنثـي بـراي           .  خواهد بود   متفاوت)  ...هاي قومي و    گروه

                                                 
1. Pull-Push factors 
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 مجموعه عواملي وجود دارد   اما. متفاوت خواهد بود  ) هم در مبداء و هم در مقصد      (افراد مختلف   

هاي شغلي بيشتر،      دارند نظير مزدهاي باالتر، فرصت      ها واكنش يكساني    كه اكثر مردم نسبت به آن     

عوامل مثبت و منفي مقـصد را       » شناخت«چنين     هم .تسهيالت رفاهي بهتر، انتظارات و مخاطرات     

مشخص خانوادگي  » هاي تماس«وجود  . كند  عنوان عنصر مهمي در فرآيند مهاجرت معرفي مي        به

نقـل از وزارت  به ( تواند تأثير مهمي در اين شناخت بگذارد و قومي در مقصد و چگونگي آن مي  

  ).١٣٨٢ ،كار و امور اجتماعي

ـ    مي  عوامل مؤثر رانشي و كششي را      گيري از اين نظريه    با بهره  شـرح زيـر فهرسـت      ه  توان ب

  .)١٣٧١ ،الحي ص؛١٣٨٠ سلجوقي، ؛١٣٨٠ ، طايفي؛١٣٧٩ ،شكرايي( نمود

  
   عوامل رانشي)الف

، م تـوجهي بـه امـور پژوهـشي و تحقيقـي           كـ ،  تحوالت سياسي ،  شرايط نامطلوب اقتصادي  

بحـران  ،  اي زندگي كشور با معيارهاي جهاني     رقابت پذيري پائين و عدم انطباق سطح استاندارده       

ضـعف  ،  ت كشور  جمعي رشد،  ر مقايسه با كشورهاي توسعه يافته     پائين بودن دستمزدها د   ،  اشتغال

، ريزي در جذب نخبگـان     عدم برنامه ،   سطح تكنولوژي  نپائين بود ،  ها سيستم آموزشي در دانشگاه   

  .وضعيت اجتماعي زنانو كاهش شأن و منزلت اجتماعي نخبگان 

  
  عوامل كششي) ب

ـ  ،  امكانات صنعتي كشورهاي پيشرفته   ،  اع كشورهاي آسيايي  بافزايش سهميه ات    آينـده   هاميد ب

هـاي   جـذابيت ،  پژوهـشي هـاي    درآمد باالتر فعاليت  ،  آموزشي بهتر هاي   ي به فرصت  دسترس ،بهتر

 كاهش فاصله اطالعاتي، ميل به ثبات سياسي، شغليهاي  دسترسي آسان به فرصت   ،  زندگي مدرن 

  .ن جهاني شدو

ه قابليت بيشتري در ع دافـرسد نظريه جاذبه    ميهر حال با عنايت به مطالب فوق به نظره ب

ـ . گيرد  مي  كه اين نظريه مورد انتقاد هم قرار       ندچهر. جرت نخبگان دارد  تحليل مها  طـور مثـال    ه  ب

گيـري    يك رويداد قابـل انـدازه  عنوان مهاجرت را به  ،كند كه اين نظريه     مي تحليل) ١٣٨٠(ارشاد  

بديهي است براساس اين منطق صـوري، علـت بايـد           . آن هست هاي    و به دنبال علت    هتلقي كرد 

باشد در حالي كه مهاجرت از يك مكاني به مكـاني ديگـر تحـت تـأثير شـرايط                   مقدم بر رويداد    

. آيند  مي  بخشي از اجزاء آن به شمار      ،از اين رو، گذشته، حال و آينده هركدام       . تاريخي نيز هست  
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ي و فرهنگي آن مـورد    خت شنا ه، جامع يبنابراين فرار مغزها را بايد با توجه به ابعاد تاريخي، سياس          

  .دتحليل قرار دا

ـ       بو ت عام  طور  ه  يين مهاجرت ب  بالزم به توضيح است كه ت      طـور  ه  يـين مهـاجرت نخبگـان ب

وزارت كـار و    طـور مثـال     ه  ب. تواند الگوهاي نظري ديگري را هم به دنبال داشته باشد          ميخاص  

در بررسي اثرات مهاجرت نيروي كـار متخـصص بـر توسـعه اقتـصادي                )١٣٨٢ (امور اجتماعي 

ي قـ ترافلوئيس، نظريه روانـشناين، رويكـرد ا     توسعه  المللي، نظريه    ي، بين گراي كشور الگوهاي ملي  

همچنين جمشيديها و علـي بابـائي   . كند  مي مهاجرت را نيز مطرحسيستمي، نظريه  دافعهـجاذبه  

كالسـيك  هـاي    تـرين رويكـرد    ي و وابـستگي را جـزو مهـم        يگاه كـاركردگرا  ددو دي ) ٧٦ :١٣٨١(

دهند كه در نظريه كاركردگرايي تأكيـد بـر كاركردهـا و             ضيح مي  تو ها آن. كنند  مي مهاجرت تلقي 

يـك نظـام اجتمـاعي نيازهـاي         رطبق اين ديـدگاه وقتـي د      . پيامدهاي پديده مهاجرت مهم است    

ها براي برآوردن اين نيازها دست بـه مهـاجرت بزننـد           كه آن  شگران برآورده نشود، احتمال اين    نك

اهيم فـ  مهـاجرت را بايـد در چـارچوب م         ةپديـد ) تـضاد (نظريـه وابـستگي      امـا در  . زياد اسـت  

از اين منظر، مهاجرت از يـك سـو معلـول           . داري جهاني و توسعه نيافتگي جستجو نمود       سرمايه

لـذا تـا    .  اسـت  ه نابرابري در جامعـ    قتوسعه نابرابر است و از سوي ديگر، عامل گسترش و تعمي          

كشورهاي عقـب مانـده و توسـعه        در  و روستا و فقير و غني        زماني كه وضعيت نابرابر ميان شهر     

تـوان    مـي  عالوه بـر آن    .پذير نيست  يافته از بين نرود، تقليل يا به حداقل رساندن مهاجرت امكان          

ني گيـدنز را    تـو آندوگانگي ساختار   و نظريه   انتقال معكوس فنأوري    ، نظريه   سرمايه انساني نظريه  

  ذاكـر  اً نهايتـ  ).١٣٨٠،  ارشـاد (رداد  المللي و فرار مغزهـا مـورد توجـه قـرا           در تبيين مهاجرت بين   

 محـصول واكـنش     تـوان   مـي   را  نموده است علـل و عوامـل مهـاجرت         اللداست )١٣٨٣( صالحي

در حوزه اقتـصاد، فرهنـگ و سياسـت      ها   و عدم تعادل  ها   از شكاف اي   نخبگان نسبت به مجموعه   

دهنـد، گـروه     ميگروه از عوامل خود را نشان ه  ها در برآيند تركيب س     اين شكاف  .مربوط دانست 

هـايي كـه محـصول شـرايط اجتمـاعي و            گروه دوم شكاف  . دي مهاجر است  فرهاي   اول، ويژگي 

  .المللي و تأثيرات آن است اقتصادي داخلي است و گروه سوم نظام بين
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   نظري تحقيقچارچوب
هـاي   توانـد بـا اسـتناد بـه نظريـه         مي جرت نخبگان اپديده مه  كه توضيح داده شد    طور همان

ه كه مهـم اسـت بـه كـارگيري نظريـه در يـك               چاما آن . ي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد      مختلف

رسد با استفاده از چـارچوب        مي لذا به نظر  . شرايط اقتصادي و اجتماعي خاص بك جامعه است       

جاذبـه اسـت بتـوان داليـل خـروج       ـ  كه برگرفته از مفاهيم نظريـه دافعـه  ) ١نمودار ( نظري زير

  .كشور توضيح دادنخبگان علمي را در 

  

  

  

  

  

  

  

   در تحقيق حاضربررسي علل مهاجرت نخبگان به خارج از كشور نظري  چارچوب.١  شمارةنمودار

  
  هدف تحقيق

نظير وضعيت اقتصادي، ) علل رانشي(داخلي هاي   اين تحقيق شناسايي دافعه    هدف اصلي 

علـل  (هـاي خـارجي       ها، و مؤلفـه      اجتماعي و سياسي كشور و همچنين شناسايي جاذبه        ،فرهنگي

  .باشد ميايران مؤثر در خروج نخبگان علمي از ) كششي

  
  سؤاالت اصلي تحقيق

  ازدر مهـاجرت نخبگـان علمـي بـه خـارج       مـؤثر   مرزي   درونهاي   علل رانشي يا دافعه    )۱

 كشور كدامند؟ 

در مهـاجرت نخبگـان علمـي بـه     مؤثر مرزي   هاي برون   ها و مؤلفه    علل كششي يا جاذبه    )۲

 كشور كدامند؟از خارج 

 تري در مهاجرت نخبگان دارند؟ اهميت يك از عوامل رانشي و كششي نقش پر كدام )۳

بررسي علل مهاجرت نخبگان علمي

هاي  علل كششي يا جاذبه

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي سياسي علمي

هاي درون مرزيعلل رانشي يا دافعه  

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي سياسي علمي
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جنـسيت،  (نظيـر  اي  برخـي متغيرهـاي زمينـه   آيا ارتباطي بين عوامل رانشي و كششي و          )۴

 وجود دارد؟) ... و  محل تحصيل،رشته تحصيلي، مرتبه علمي

  
  تحقيقشناسي  روش
عنـوان نخبگـان علمـي كـشور محـسوب          ها بـه    علمي دانشگاه  تهيئكه اعضاي     جايي  آن از

توان تـا حـدودي پاسـخگوي سـؤاالت            از اين گروه اجتماعي مي     نظرسنجيبنابراين با   . شوند  مي

شناسي از نوع تحقيقات توصيفي       لذا اين تحقيق از لحاظ روش     . مطرح شده در تحقيق حاضر شد     

ها و چگونگي وضع موجود اسـت         ديدهشود كه هدف اصلي آن توصيف شرايط يا پ          محسوب مي 

چنـين توضـيح     دواس درباره اهميت اين نـوع تحقيقـات ايـن         ). ١٣٨١ ،نيا  ؛ حافظ ١٣٧٨ ،خاكي(

  :دهد مي

توصـيف خـوب    ... .  هـا سـروكار دارد      تحقيق توصيفي با چگونگي امور و نـه چرايـي آن          «

گذشـته از ايـن تحقيـق       .  ... چنين توصيفي پايه و اساس نظريه معتبر اسـت         .اهميت زيادي دارد  

توانـد   ها نقش كليـدي دارد و مـي     آن ةتوصيفي در برجسته ساختن وجود مسايل اجتماعي و دامن        

  .)٣٣ :١٣٧٦( »برانگيزنده اقدامات اجتماعي باشد

داليـل انتخـاب    .  از لحاظ مكاني پژوهش حاضر در دانشگاه مازنـدران انجـام شـده اسـت              

هـاي عمـده      اين دانشگاه را با توجه به وجود تمامي گروه        خاطر بود كه     اين دانشگاه مازندران به  

هاي علوم كشاورزي و منابع طبيعي، علوم پايه، فني و مهندسي و علوم               وجود دانشكده (تحصيلي  

 هيئـت جامعه پژوهش را كليـه اعـضاي         .عنوان دانشگاه جامع محسوب نمود     توان به   مي) انساني

نفـر از اعـضاي      ١٤٠بنابراين  . لف آن تشكيل دادند   هاي مخت   علمي دانشگاه مازندران در دانشكده    

ابـزار  . دهند ميرا تشكيل    علمي دانشگاه كه پرسشنامه را عودت دادند، نمونه اين پژوهش          هيئت

ـ  ايکـه ابـزار اصـل    يياز آنجـا  .اصلي تحقيق حاضر پرسشنامه محقـق سـاخته اسـت          ق يـ ن تحقي

ـ ن يبيط(ها  ر پژوهشيدر سارفته ه کار بهاي   پرسشنامه از ابزاريپرسشنامه بوده است، در طراح    ، اي

 شــد و يريــگ بهــره) ۱۳۸۰ ،يفــوالد؛ ۱۳۸۳ ،ي جــواد؛۱۳۷۶ ،يفي شــر؛۱۳۷۱ ،ي صــالح؛۱۳۸۰

 ي از اعضا  ي تعداد ي بر رو  يشي آزما ي همکاران و اجرا   يلين قبل از ارسال از نظرات تکم      يهمچن

  كمـك  تـايج تحقيـق نيـز بـه        تحليـل ن   .دي و اعتبار آن اقدام گرد     يياش رو ي افزا ي برا ي علم هيئت

  .انجام گرفته است SPSSافزار آماري  با استفاده از نرمو باطي نتوصيفي و استهاي  آماره
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اي اسـتفاده   پارامتريـك دو جملـه  ناذكر است كه براي تحليل نتايج تحقيق از آزمون       الزم به 

وهش تحـت    پـژ  هـاي  گاه سؤال   آن.  اصلي پژوهش مورد تحليل قرار گرفت      هاي شد و تمام سؤال   

تـا امكـان مقايـسه ميـانگين        . عنوان كلي عوامل رانشي و عوامل كششي با هم تركيـب گرديدنـد            

كـالمو   (سپس تست نرمـال بـودن     . هاي مختلف فراهم آيد     علمي در گروه   هيئتنظريات اعضاي   

نتـايج حاصـل از ايـن آزمـون     . عمل آمد از اين دو عامل اصلي پژوهش به )١وفنگروف ـ سيمر 

 پارامتريـك ناهـاي   لـذا از آزمـون  . دار بودنـد  نشان داد كه عوامل رانشي از نظر نرمال بودن معنـي     

 براي دو گـروه اسـتفاده   )٣من ـ ويتني  ( براي بيش از دو گروه و از آزمون)٢كروسكال ـ واليس (

لذا براي مقايـسه اخـتالف نظـر        . ه است دار نبود   اما عوامل كششي از لحاظ نرمال بودن معني       . شد

بـراي دو    ٤ نظيـر آزمـون تـي      هاي پارامتريك   هاي مختلف از آزمون     علمي در گروه   هيئتاعضاي  

   )۱۹۹۸،  و فاستر۱۹۹۹برايمن و گرامر،  (براي بيش از دو گروه استفاده شد اف گروه، و آزمون

حصيالت و مـدرك،  هاي جامعه پژوهش را برحسب نوع دانشكده، سطوح ت         خالصه ويژگي 

نسيت، سابقه كار و وضعيت استخدامي و آشنايي اعـضاي محتـرم            جمرتبه علمي، محل تحصيل،     

  :دهند كه علمي با زبان انگليسي نشان مي هيئت

 ٢٥ درصـد علـوم كـشاورزي،    ٢٧ علمي به گروه علوم انساني، هيئت درصد اعضاي    ٢٧ ـ١

  علمي دانـشكده علـوم پايـه تـشكيل         هيئت درصد مابقي را اعضاي      ١٢ درصد فني و مهندسي و    

  .دهند مي

را %) ۴/۵۶(و دكتري   %) ۹/۳۷(ليسانس    علمي داراي مدرك تحصيلي فوق     هيئت اعضاي   ـ٢

  .تشكيل دادند

  .درصد دانشيار و استاد بودند ۶/۸درصد مربي و مابقي  ۹/۳۷درصد استاديار،  ۱/۴۷ ـ٣

 از آنـان    درصد ۱/۳۲شور و   آموخته در داخل ك    علمي دانش  هيئتدرصد از اعضاي     ۶۰ ـ٤

  .آموخته خارج از كشور بودند دانش

  ).درصد ۱/۸۷(دادند  اكثريت پاسخ دهندگان اين پژوهش را مردان تشكيل مي ـ٥

                                                 
1. Kolmogrove - Smirnov 
2. Kruskal-Wallis 
3. Mann-Whitney 
4. T-test 
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سـال بـه بـاال      ۱۰باشـند و مـابقي داراي سـابقه           سال مي  ۱ـ۱۰درصد داراي سابقه     ۴/۴۶ ـ٦

  . باشند مي

 ۹/۳۲ زبان انگليسي در وضعيت خـوب،         با  خودشان را   آشنايي درصد پاسخگويان  ۷/۵۶ ـ٧

  . درصد در وضعيت عالي تصور نمودند۵درصد در وضعيت متوسط و 

  

  سازي تعريف مفاهيم و فرايند شاخص
. هاي يكسان براي افراد مختلف، معاني متفـاوتي داشـته باشـند     ممكن است مفاهيم يا جمله    

كـار    هـا بـه     راي دريافت پديده  هاي معيني را ب     پژوهشگر روش . پژوهش يك فرايند ارتباطي است    

او براي ايجاد ارتباط    . هاي خود را به ديگران منتقل سازد          كند كه يافته    برد و سپس كوشش مي      مي

. كنـد   رو، از مفاهيم دقيق و روشـن اسـتفاده مـي            اين يا انتقال به زبان دقيق و معيني نياز دارد و از          

  ).۱۳۷۴، دالور(ها دارد  برداشت يكسان از مفاهيم نياز به تعريف آن

هاي فردي و  ويژگي: در تحقيق حاضر سه متغير اساسي و كليدي وجود دارند كه عبارتند از

هريك از متغيرهاي مـذكور،  ). مرزي برون(و عوامل كششي    ) مرزي درون(شغلي، عوامل رانشي    

  :شرح زير تعريف عملياتي شدند سازي به طي فرايند شاخص

  

  هاي فردي و شغلي ويژگي

نـوع دانـشكده، مـدرك      : هاي فردي از متغيرهاي     گيري مفهوم ويژگي    جش و اندازه  براي سن 

تحصيلي، مرتبه علمي، محل تحصيل، جنسيت، سابقه كار، وضعيت استخدامي، آشنايي بـا زبـان               

هـاي فـردي و       سازي مفهوم ويژگـي      فرايند شاخص  ٢  شمارة جدول. انگليسي استفاده شده است   

  :دهد شغلي را نشان مي

  هاي فردي و شغلي سازي مفهوم ويژگي  فرايند شاخصـ٢رة شماجدول 
  ها مقوله  شاخص  مفهوم

  منابع طبيعي وعلوم كشاورزي ، فني و مهندسي، علوم پايه،علوم انساني  نوع دانشكده
  ليسانس               دكتري ليسانس           فوق  مدرك تحصيلي

           استاديار                  دانشيار               استادمربي         مرتبه علمي
  داخل كشور                               خارج كشور  محل تحصيل

  زن                                              مرد  جنس
  سال به باال۲۰سال    ۱۶-۲۰سال   ۱۰-۱۵سال    ۶-۱۰سال   ۱-۵  سابقه كار

  آزمايشي     رسمي قطعي طرح سربازي    پيماني    رسمي  عيت استخداميوض

ي
ژگ
وي

 
ي
شغل

 و 
ي
رد
ي ف

ها
  ضعيف        متوسط      خوب        عالي   آشنايي با زبان انگليسي  
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  مرزي درونهاي  يا دافعهعوامل رانشي 
گيري عوامل رانشي مؤثر در مهاجرت نخبگـان علمـي بـه خـارج از                 براي سنجش و اندازه   

  .عمل شده است ۳ مارة شكشور مطابق جدول
  

  سازي عوامل رانشي مهاجرت  فرايند شاخصـ٣  شمارةجدول
  ها  گويه  شاخص  مفهوم

  ندارد  اهميتيكم  متوسط  اهميت  د اهميتزيا  زياد اهميت خيلي اهميت  هاي شغلي  نبودن فرصت فراهم

  //            //               ////              //                 پايين بودن حقوق و دستمزد

  //              //          //            //               //       هاي علمي عدم توجه اجتماعي به ارزش فعاليت

  //              //          //            //               //       ساالر عدم احساس وجود يك جامعه شايسته

  //              //          //            //               //        تسهيالت الزم براي پژوهشنبود

  //              //          //            //               //       علمي معتبر منابع به دسترسي محدود

         //               ////              //          //            وجود فشارهاي سياسي 

  //              //          //            //               //       نبود آزادي در ابراز عقيده

ي
ش
ران

ل 
وام

ع
  

  //              //          //            //               //       وجود تبعيض و احساس نابرابري

  

  مرزي برونهاي   يا جاذبهعلل كششي
هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتـصادي و سياسـي و علمـي خـارج               مل كششي مجموعه جاذبه   عوا

كشور هستند كه ممكن است در خروج منابع انساني نخبه بـه خـارج از كـشور مـؤثر باشـد كـه        

  .سازي شده است  اين مفهوم شاخص٤ ةمطابق جدول شمار
  

  خارج از كشورسازي عوامل كششي مهاجرت نخبگان به   فرايند شاخصـ٤  شمارةجدول
  ها  گويه  شاخص  مفهوم

  ندارد كم اهميتي  متوسط  اهميت  زياد اهميت  زياد اهميت خيلي اهميت  دسترسي به حقوق و دستمزد بيشتر

  //              //          //            //               //       امكانات مادي و رفاهي بهتر براي زندگي

  //              //          //            //               //       هاي شغلي بهتر توجود فرص

  //              //          //            //               //        اجتماعي بهتر براي خود و خانوادهـآسايش رواني 

       //          //            //               ////                ارتباط بهتر تخصص با نيازهاي جامعه خارجي

  //              //          //            //               //       اي ارتقاء رشد علمي و حرفه

  //              //          //            //               //       هاي فردي و سياسي وجود آزادي

ي
ش
ش
ل ك

وام
ع

  

  //              //          //            //               //       دگي در يك جامعه بدون احساس تبعيضعالقه به زن
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  هاي پژوهش تجزيه و تحليل يافته

علمـي دربـاره عوامـل داخلـي و          هيئـت  از اعـضاي     نظرسنجيهدف اصلي تحقيق حاضر     

 علمي به خارج كشور بود كـه        خارجي بر مهاجرت نخبگان   هاي   و مؤلفه ها   همچنين درباره جاذبه  

اي توضيح    جمله پارامتريك دو ناكارگيري آزمون   ه  ا ب بو   اصلي تحقيق    هاي  با توجه به سؤال    جنتاي

  .داده شد

اي ابتدا شاخص يا ميـانگين مـشخص گرديـد            جمله الزم به توضيح است كه در آزمون دو       

دهنده   و سپس تعداد افراد پاسخ)امتياز ٤=امتياز و اهميت زياد ٥=اهميت خيلي زياد هاي  مقياس(

و سـپس  شـد  تر از شـاخص مـشخص    دهنده پايين باالتر از شاخص و همچنين تعداد افراد پاسخ 

ماهيـت  . گرديدبيني شده مقايسه  دهندگان پيش  دهندگان مشاهده شده با درصد پاسخ       درصد پاسخ 

گيرد و سطح     مي سه قرار هاي مشاهده شده و مورد انتظار مورد مقاي           اين آزمون اين است كه پاسخ     

دست آمـده از آزمـون و        توان با مقايسه مقادير به      لذا مي . نمايد  دار بودن را خود محاسبه مي       معني

دار بودن با توجه به درجه اطمينان مورد نظر، به تحليل  مقدار در نظر گرفته شده براي سطح معني

  .  تحقيق پرداختهاي سؤال

  

  هاي تحقيق يافته
  مل رانشي مهاجرتبررسي عوا) الف

 مرزي عوامل درون :  بود از    تحقيق عبارت  هاي كه توضيح داده شد يكي از سؤال        طوري  همان

 خالصه نظرات پاسـخ     ٥شمارة  در مهاجرت نخبگان علمي به خارج كشور كدامند؟ جدول          مؤثر  

  .الذكر است دهندگان به سؤال فوق
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  مرزي در مهاجرت نخبگان علمي  درونهاي  يا دافعهعوامل رانشي بررسي ـ ٥ شمارة جدول
 اي كشور با توجه به آزمون دوجمله به خارج از

 فراواني مقوله سؤاالت پرسشنامه
احتمال 

 مشاهده شده
احتمال 
 آزمون

 يدار معني سطح
 )بدون جهت(

  > =٣ هاي شغلي نبودن فرصت فراهم
٣> 

٣٩  
٩٩  
١٣٨ 

٢٨  
٧٢  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

 > =٣ بودن حقوق و دستمزد پايين
٣> 

٢١  
١١٩  
١٤٠ 

١٥  
٨٥  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

  > =٣ علمي هاي فعاليت ارزش به اجتماعي توجه عدم
٣> 

١١  
١٢٩  
١٤٠ 

٨  
٩٢  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

  ساالر شايسته وجود يك جامعه احساس عدم
٣= <  
٣> 

٢٠  
١١٧  
١٣٧ 

١٥  
٨٥  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

  نبود تسهيالت الزم براي پژوهش
٣= <  
٣> 

٢٠  
١١٩  
١٣٩ 

١٤  
٨٦  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

  دسترسي محدود به منابع علمي معتبر
٣= <  
٣> 

٤٦  
٩٤  
١٤٠ 

٣٣  
٦٧  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

  > =٣  وجود فشارهاي سياسي
٣> 

٦٠  
٧٨  
١٣٨ 

٤٣  
٥٧  
١٠٠ 

١٤٨ /.٥./ 

  نبود آزادي در ابراز عقيده
٣= <  
٣> 

٦٣  
٧٦  
١٣٩ 

٤٥  
٥٥  
١٠٠ 

٣٠٩ /.٥./ 

  وجود تبعيض و احساس نابرابري
٣= <  
٣> 

٣٩  
١٠٠  
١٣٩ 

٢٨  
٧٢  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥./ 

  

علمي دانشگاه عواملي نظير عدم      هيئتدهد اعضاي      نشان مي  ٥شمارة  كه جدول      طور  همان

 ٨٢( تسهيالت الزم براي پـژوهش       نبود،  )درصد ٩٢(هاي علمي     توجه اجتماعي به ارزش فعاليت    

هركـدام  (در جامعـه    نـابرابري    ، پايين بودن حقوق و دستمزد و احساس وجود تبعيض و          )درصد

ترتيب، اهميت خيلي زياد و زيـاد در          به) درصد ٦٧(، دسترسي محدود به منابع علمي       )درصد ٧٢



  
  
  
  

  

  

  

 گان به خارج از كشوربررسي نگرش اعضاي هيئت علمي نسبت به علل مهاجرت نخب

   

٧٣

كـه عـواملي نظيـر وجـود فـشارهاي            حـالي  در. مهاجرت نخبگان علمي به خارج از كشور دارند       

 .دار نيست    عقيده عوامل مؤثر در مهاجرت نبوده و به زبان آماري معني           زارسياسي و نبود آزادي اب    

 در  ي را  اشتياق به كارهاي علمي و پژوهـش       اد اهميت زي  نظرسنجيهاي حاصل از      ال داده ح هر به

 مانند عدم امنيت    يالذكر نكات    ضمناً عالوه بر عوامل فوق     .كند  علمي آشكار مي   هيئتنظر اعضاي   

هاي ملي و اقتصادي، ضعيف بودن        ها، ضعيف بودن وابستگي     عدالتي  شغلي، نارضايتي ناشي از بي    

سترسي به مجامع علمي، وجود فشارهاي روحي و عوامل ايجاد افسردگي، عدم اجراي امكانات د

نظـم و قـانون، عـدم ثبـات          جامعـه بـدون    يـك  زندگي در  صحيح قانون واحساس نارضايتي از    

اقتصادي كشور، عدم وجود تناسب ميان شايستگي و برخورداري از مواهـب اجتمـاعي، وجـود                

ها   ها و جايگاه    خواهي قشري خاص و حذف تمامي ابهت        تتمامي فضاي حزن و اندوه در جامعه،     

عدم توجه بـه محـدوديت علـم و     نبود يك احساس هويت ملي و ايراني، به نفع قشري خاص،

عنـوان    علمـي بـه    هيئـت نيز توسط اعـضاي     ها    پژوهش در فرهنگ عامه و رشد آن توسط رسانه        

  .امل رانشي مؤثر در مهاجرت ذكر شدعو

علمي مورد تأييد قرار گرفـت و بـه          هيئت كه توسط بسياري از اعضاي       نهايتاً فاكتور مهمي  

 مـسئله «رود  شـمار مـي    خروج نخبگان علمي به خارج از كـشور بـه         دراعتقاد آنان عامل مؤثري     

 عدم احساس وجود يك آينده مطمـئن و         ها آنبه اعتقاد بسياري از     . باشد   مي ها آن» آينده فرزندان 

تواند نقش بسيار مهمي در فرار مغزها         و رفاهي براي فرزندان مي    مناسب از نظر شغلي، تحصيلي      

  .داشته باشد

  

   كشور ازبررسي عوامل كششي در مهاجرت نخبگان به خارج) ب

مؤثر كشوري    هاي برون   ها و مؤلفه     جاذبه :در پاسخ به سؤال دوم تحقيق كه پرسيده شده بود         

 را  نظرسـنجي  خالصه ايـن     ٦مارة  شدر مهاجرت نخبگان علمي به خارج كشور كدامند؟ جدول          

  .دهد نشان مي
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  مؤثر در مهاجرت نخبگان علمي ) ها كشش(هاي خارجي  ها و مؤلفه  بررسي جاذبهـ٦  شمارةجدول
  اي با توجه به آزمون دوجمله به خارج از كشور

 فراواني مقوله سؤاالت پرسشنامه
احتمال 

 مشاهده شده
احتمال 
 آزمون

دار  سطح معني
 )بدون جهت(

  دسترسي به حقوق و دستمزد بيشتر
٣= <  
٣> 

٢٧  
١١٣  
١٤٠ 

١٩  
٨١  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥./ 

  براي زندگي  بهتر  و رفاهي مادي  امكانات 
٣= <  
٣> 

١٦  
١٢٣  
١٣٩ 

١٢  
٨٨  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

  هاي شغلي بهتر وجود فرصت
٣= <  
٣> 

٢٥  
١١٣  
١٣٨ 

١٨  
٨٢  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

 و خـود  بـراي  بهتـر  اجتمـاعي    ـ  مردان آسايش
  خانواده

٣= <  
٣> 

٣٢  
١٠٦  
١٣٨ 

٢٣  
٧٧  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

  هاي بهتر فرهنگي براي زندگي جاذبه
٣= <  
٣> 

٦٧  
٧١  
١٣٨ 

٤٩  
٥١  
١٠٠ 

٧٩٨ /.٥٠./ 

جامعــه  نيازهــاي  بــا تخصــصي بهتــر ارتبــاط
  خارجي

٣= <  
٣> 

٤٨  
٩١  
١٣٩ 

٣٥  
٦٥  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

  اي ارتقا رشد علمي و حرفه
٣= <  
٣> 

٢٤  
١١٦  
١٤٠ 

١٧  
٣٣  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

  هاي فردي سياسي وجود آزادي
٣= <  
٣> 

٦٠  
٧٧  
١٣٧ 

٤٤  
٥٦  
١٠٠ 

١٧٢ /.٥٠./ 

 احساس بدون جامعه يك در زندگي به عالقه
  تبعيض

٣= <  
٣> 

٤٣  
٩٣  
١٣٦ 

٣٢  
٦٨  
١٠٠ 

٠٠٠ /.٥٠./ 

  

علمي دانشگاه معتقد هـستند كـه عـواملي          هيئتدهد كه اعضاي       نشان مي  ٦شمارة  جدول  

 ٨٣(اي    ، ارتقاء رشد علمـي و حرفـه       )درصد ٨٨(دي و رفاهي بهتر براي زندگي       امكانات ما : نظير

 ٨١(، دسترسي به حقـوق و دسـتمزد بيـشتر           )درصد ٨٢(هاي شغلي بهتر      ، وجود فرصت  )درصد

، عالقه بـه زنـدگي در       )درصد ٧٧(، آسايش رواني و اجتماعي بهتر براي خود و خانواده           )درصد

، ارتباط بهتر تخصص با نيازهاي جامعـه خـارجي   )درصد ٦٨(يك جامعه بدون احساس تبعيض     



  
  
  
  

  

  

  

 گان به خارج از كشوربررسي نگرش اعضاي هيئت علمي نسبت به علل مهاجرت نخب

   

٧٥

 در كشش به مهاجرت خارج كشور ذكر شده    »زياد« و   »خيلي زياد «ترتيب اهميت    به) درصد ٦٥(

ولـي  . باشـد   دار مـي    اي معنـي    جملـه  الـذكر از نظـر آزمـون دو         عبارت ديگر عوامل فوق    به. است

وجـود  «رابطـة معنـاداري بـين       ي و همچنين    هاي بهتر فرهنگي براي زندگ      هايي نظير جاذبه    مؤلفه

  .مشاهده نشدمهاجرت نخبگان و  »كشوراز خارج در  فردي و سياسي هاي آزادي

زنـدگي در     ماننـد  يالـذكر، عـوامل      نكات فوق  رجامعه پژوهش اين تحقيق عالوه بر تأكيد ب       

ع  كه عدالت اجتمـاعي در آن وجـود داشـته باشـد، رعايـت قـانون و دسـتگيري سـري                     اي جامعه

احساس امنيت شـغلي در كـار و محـيط آرام،     مجرمين، احساس امنيت شغلي فردي و اجتماعي،  

اهميتي مسؤوالن نسبت به حفظ مغزها در داخل كـشور، كـاهش اعتمـاد بـه نفـس در داخـل                       بي

هاي تحصيلي و شغلي بهتر بـراي فرزنـدان، ارزش اجتمـاعي افـراد متخـصص و                   كشور، فرصت 

ت و پاگير توأم با فقدان امكانات الزم براي زندگي، وجـود فـضاي   كرده، بوروكراسي دس   تحصيل

ساالري در خارج از كشور، تبليغات فضاي مثبت و اظهار رضايت نخبگاني كه از كـشور                  شايسته

را روز بودن امكانات پژوهش، احساس آرامش و امنيت در يـك جامعـه آزاد                شوند، به   خارج مي 

  . كشور دخيل دانستندمي به خارج ازنيز در خروج نخبگان عل

علمـي عوامـل     هيئـت دهد كه در ديدگاه اعـضاي          نشان مي  ضرحال نتايج تحقيق حا    هر به

انش و كشش نخبگـان علمـي بـه خـارج از كـشور              رداري در     سياسي داخل و خارج نقش معني     

 اي  هـاي علمـي و حرفـه        ها را بايد در عواملي نظير جاذبه        و جاذبه ها   عبارت ديگر دافعه   به. ندارد

هـا در        را با سيل عظيم داوطلبان به دانـشگاه        نظرسنجيالبته شايد بتوان نتيجه اين      . جستجو نمود 

اگر به آمارهاي منتشره نگاه شـود متوجـه خـواهيم شـد كـه               . داخل و خارج از كشور تطبيق داد      

 بـه ). ۲۰۰۲،  صـالحي ( باشد  هاي علمي و دانشگاهي بسيار زياد مي        عطش جوانان ايران به فعاليت    

بايد در )   مرزي و برونمرزي درون(نشان نمود كه هر دوي اين عوامل  بايست خاطر حال مي ره

جانبـه و     مورد توجه قرار گيرد و از تحليـل يـك           ايران هاي مهاجرت نخبگان علمي     مطالعه زمينه 

  . بعدي دوري جست تك

  

  ساير نتايج تحقيق
هـاي    علمـي دانـشكده    هيئـت طوركه توضيح داده شد جامعه مـورد بررسـي اعـضاي              همان

اعالم شـده ازسـوي   لذا در اين پژوهش سعي شده نقطه نظرات . مختلف دانشگاه مازندران بودند 
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 از قبيل نوع دانشكده، مدرك تحـصيلي، رتبـه          پژوهشهاي جامعه     جامعه مورد بررسي با ويژگي    

علمـي   هيئـت علمي، محل تحصيل، جنس، سابقه كار، وضعيت اسـتخدامي و آشـنايي اعـضاي               

 سـؤال چهـارم    ه تا امكان پاسخگويي ب     مورد تحليل و مقايسه قرار گيرد      ؛نشگاه با زبان انگليسي   دا

  .پژوهش فراهم آيد

 هـاي  سـؤال ( ابتـدا كليـه عوامـل مـؤثر          ،تـر   گيري منطقي   براي دقت بيشتر و همچنين نتيجه     

 و  مـرزي   ترتيـب، عوامـل مـؤثر درون       بدين. ندددر مهاجرت نخبگان با هم تركيب ش      ) پرسشنامه

 مـورد   ، محور اصلي بررسـي مهـاجرت نخبگـان علمـي          ،مرزي در اين پژوهش     عوامل مؤثر برون  

هـاي    هاي پارامتريك و ناپارامتريـك داده       سپس با استفاده از آزمون    . يد و توجه قرار گرفته بود     كتأ

  :حاصل شد استنباط قرار گرفت ونتايج زير تحقيق مورد آوري شده اين جمع

ـ        ، زمينه كه عوامل   جايي   ازآن )١ سـزايي در خـروج نيروهـاي       ه  هاي دروني هر كشور نقش ب

عنوان عوامل دافعه يا رانشي نيز        كه گاهي اوقات از اين عوامل به        كشور دارد تا جايي   آن  آكادميك  

 هر به. گونه عوامل، گام اول در حفظ اين نيروها خواهد بود         بدون شك شناسايي اين   . شود  ياد مي 

هـاي جامعـه مـورد        هاي حاصل بـا ويژگـي       وهش سعي شد تا داده    حال در يك قسمت از اين پژ      

كروسـكال ـ    (در راستاي تحقق اين هـدف، آزمـون  . بررسي هم مورد مقايسه و تحليل قرار گيرد

ي و آشـنايي بـا زبـان        ماخد براي نوع دانشكده به رتبه علمي، سابقه كـار، وضـعيت اسـت             )واليس

مـن ـ    (بيش از دو گروه سروكار داشته و آزمـون اي كه با  عهمعلمي در جا هيئتانگليسي اعضاي 

) از قبيل مدرك تحصيلي، محـل تحـصيل، جنـسيت         (اند    اي كه دو گروه بوده       براي جامعه  )ويتني

داري بـين     دهد كه هيچ تفاوت معني      هاي آماري نشان مي     مورد استفاده قرار گرفت و نتايج آزمون      

مي، محل تحصيل، جنسيت، سابقه كـار،       عوامل رانشي و نوع دانشكده، مدرك تحصيلي، رتبه عل        

عبارت ديگـر     به. علمي وجود ندارد   هيئت  وضعيت استخدامي و آشنايي با زبان انگليسي اعضاي       

يـد همـه جامعـه      ي توضيح داده شد مـورد تأ      قبلاي كه در قسمت       نتايج حاصل از آزمون دوجمله    

  .باشد مورد بررسي مي

چنداني به محقق در شناسايي عوامل مربوط       بعدي كمك    كتجانبه و      مسلماً تحليل يك   )٢

 كه   مرزي لذا در اين پژوهش سعي شد كه از عوامل مؤثر برون          . به مهاجرت نخبگان نخواهد كرد    

وزارت كـار و    (عمل آيد    استفاده به  ،عنوان عوامل كششي نام برده شده       ها هم به    در ساير پژوهش  
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هـاي جامعـه       بـا ويژگـي    نظرسنجياين  هاي حاصل از      لذا سعي شد داده    ).١٣٨٢ ،امور اجتماعي 

هـا، عوامـل    سـازي داده  كه در نرمـال   جايي  ازآن. مورد تحقيق هم مورد بررسي و تحليل قرار گيرد        

 بـراي بـيش از دو    اف براي دو گـروه، و از آزمـون   تيدار نبوده است، لذا از آزمون نيعكششي م 

 نظرات عنوان شده     دهد كه بين نقطه     ها نيز نشان مي     نتايج حاصل از اين آزمون    . گروه استفاده شد  

از قبيل نوع دانشكده، مدرك     (هاي جامعه     علمي دانشگاه با توجه به ويژگي      هيئت  توسط اعضاي 

  تحصيلي، رتبه علمي، محل تحصيل، جنسيت، سابقه كار، وضعيت استخدامي و آشنايي اعـضاي             

طوركـه نتـايج      بارت ديگر، همان  ع  به. نداردوجود  گونه تفاوتي     هيچ) علمي با زبان انگليسي    هيئت

  هـاي مختلـف نقطـه     علمـي در گـروه      هيئـت   اي نشان داد، تمام اعضاي      حاصل از آزمون دوجمله   

  .ابراز نمودندفرار مغزها نظرات يكساني را درباره عوامل رانشي و كششي 

  

  پيشنهادها
مـي  هاي حاصل از تحقيق حاضر بـراي جلـوگيري از خـروج نخبگـان عل                با توجه به يافته   

طـور قـاطع و حتمـي        تـوان بـه     كه اين تحقيق نشان داده است نمي       طوري  همان :شود  پيشنهاد مي 

كـه در مـدل    طـوري  همـان . عامل خاصي را براي مهاجرت نخبگان علمـي از كـشور ذكـر نمـود             

عبارت ديگـر وجـود      به. نظر قرار داد   تئوريكي نشان داده شده است مجموعه عواملي را بايد مد         

قطعـاً در ايـن نگـرش       . رسد  نظر مي  ها الزامي به     يافته  ي در تحليل و كاربست    يك نگرش سيستم  

ـ             به توجه ـ   ي فاكتورهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي، سياسـي و علمـي درون رهگـشا   ي و برون

هـا و   شود كه بيش از هر چيز در قدم اول بايـد بـه زمينـه          حال پيشنهاد مي    اين ولي با . خواهد بود 

. هاي خارجي بسيار زيـاد و مؤثرنـد         و كشش  ها  مؤلفه ،ها  اگرچه جاذبه . عوامل داخلي توجه نمود   

 شـرايط را بـراي      ٢هشـد   و جهـاني   ١مدرن  اين واقعيت را بايد پذيرفت كه زندگي در دنياي پست         

طـور مثـال اگـر     بـه . كـم گرفـت   اما تالش دروني را نبايـد دسـت    . مهاجرت هموار نموده است   

راكز علمي، پژوهشي در داخل كشور فراهم آيـد بـدون           هاي علمي و پژوهشي مناسب در م        زمينه

هـا و     ر جاذبـه  گـ ا. هـاي انـساني خـواهيم داشـت         ترديد امكان بيشتري براي حفظ ايـن سـرمايه        

ريزي كشور است ولي عوامل رانشي و دافعـه در             از اراده برنامه   بيرونهاي خارج از كشور       كشش

                                                 
1. Post Modern 
2. Globalized 
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رهنگي و اجتماعي و علمي مناسـبي بـراي         شود شرايط اقتصادي، ف     لذا پيشنهاد مي  . اختيار ماست 

هـاي مـادي و معنـوي ناشـي از            عمـل آيـد تـا خـسارت        اين گروه از منابع انساني در جامعه به       

  .  شود ماهحال توسع  نصيب كشور در كمترمهاجرت

  

  منابع
 اطالعـات   ،»يده مهـاجرت متخصـصان و نخبگـان علمـ         ينگاه به پد  «) ۱۳۸۳(، بهرام   ياخوان کاظم 

  .۸۴-۹۷ : ۲۰۷ـ۲۰۸ شماره ،يصاداقتـ  ياسيس

 در شـرايط  هـا  آنمختلـف  هـاي   مباني نظري فرار مغزها بر حـسب شـكل  «) ١٣٨٠( ارشاد، فرهنگ  

   .٤٣ـ٦٠: ٥، شماره  ايرانشناسي نامه انجمن جامعه ،»كنوني

  .يتا شناسي سازمان گ: تهران،يتاشناسيفرهنگ بزرگ گ) ۱۳۷۲(، عباس يجعفر

بررسي عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجرين افغاني       «) ١٣٨١(علي بابائي     و يحيي  ، غالمرضا هاجمشيدي

  .٧١ـ٩٠: ٢٠شماره  ،نامه علوم اجتماعي ،»با تكيه بر ساكنين شهرك گلشهر مشهد

ان دوره  يان دانـشجو  يـ ل مهاجرت در م   ي تما يزان و چگونگ  ي م يبررس«) ۱۳۸۳( محمد   ي، عل يجواد

 شـماره   ،ياقتـصاد ــ    ياسي اطالعات س  ،»۱۳۸۲ـ۸۳ف در سال    ي شر ي دانشگاه صنعت  يليالت تکم يتحص

  .۹۸ـ۱۰۳ : ۲۰۷ـ۲۰۸

  . اداره كل اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي: تهران ،پديده فرار مغزها) ١٣٦٥( حاجيلو ، مهدي 

  . انتشارات سمت:، تهراناي بر روش تحقيقات در علوم انساني مقدمه) ۱۳۸۱( نيا، محمدرضا حافظ

 ،» آمارهايبازنگر: رانيدر جهان و اها  ابعاد فرار مغز«) ۱۳۸۲( ي کافو كامه يد مرتضينژاد، س  ينيحس

  .۲۳۰ـ۲۳۵: ۱۹۱ـ۱۹۲ شماره ،ياقتصاد ـ ياسياطالعات س

 مركـز تحقيقـات علمـي       :، تهـران  نويسي  نامه  روش تحقيق با رويكرد به پايان      )۱۳۸۱( اكي، غالمرضا خ

  .ركشو

وزارت علـوم،   : تهـران ،   مهـاجرت نخبگـان    )۱۳۷۹(يريزي فرهنگي و اجتماع     دفتر مطالعات و برنامه   

  .تحقيقات و فناوري

  . انتشارات رشد: تهران، مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي)۱۳۷۴(دالور، علي

ـ ياسـ ي اطالعـات س »"مبادله مغزها" نو و نشناخته ةديتا پدها  از فرار مغز«) ۱۳۸۲ (يدهقان، مهد   

  .۲۲۰ـ۲۲۹: ۱۹۱ـ۱۹۲ شماره ،ياقتصاد
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 انتـشارات دانـشنامه بـزرگ       : تهـران  ، جلـد دوم   ،مهـاجرت نخبگـان    )١٣٨٣(ذاكر صالحي، غالمرضا    

  .فارسي

   . انتشارات كيهان: تهران،درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي) ١٣٧٠(ساروخاني، باقر 

ريـزي    و برنامـه   سازمان مديريت : تهران ،مهاجرت نخبگان علل و راهكارها    ) ١٣٨٠(سلجوقي، خسرو   

  .كشور

نامه  اني پا ،» دانشگاه تهران به مهاجرت    ي علم هيئت يش اعضا ي گرا يبررس«) ۱۳۷۶(، منصور   يفيشر

  . دانشگاه تهران، ارشديکارشناس

   .داليل مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور و اثرات آن بر اقتصاد ملي) ١٣٧٩(ايي، مسعود رشك

نامـه    پايـان  ،»ديده فرار مغزها و علل و عوامل مترتب بـر آن          ي بر پ  رمرو«) ١٣٧١(صالحي، فروزنده   

  .  دانشگاه تهران،كارشناسي ارشد

  .ها آنص از كشور و راهكارهاي كاهش بررسي علل خروج نيروهاي متخص) ١٣٨٠( ي، علي فايط

مطالعـه مـورد،   ( علمي نـسبت بـه مهـاجرت    هيئتبررسي نگرش اعضاي   «) ١٣٨٠(نيا، موسي    طيبي

  .دانشگاه شيراز ، كارشناسي ارشدنامه  پايان،»)ازدانشگاه شير

: ۵۳ شـماره    ،مجله معرفت  ،»آنهاي   امديده فرار مغزها، آثار و پ     ي پد يبررس«) ۱۳۸۰(، محمد   يفوالد

  .۸۳ـ۹۳

اثـرات مهـاجرت نيـروي كـار        ) ١٣٨٢(معاونت فرهنگي و اجتماعي، وزارت كار و امور اجتمـاعي           

  .وزارت كار و امور اجتماعي: نتهرا، متخصص بر توسعه اقتصادي كشور

، ترجمـة   »رهيافت سيستمي در مورد يك نظريه مهاجرت روستا به شهر         «) ١٣٦٨(گنج، اكين ال    وموب

  .  انتشارات نويد:، شيرازنظريات مهاجرت، هزاد عبدالعلي لهسائيدر خضر نجات، 

ان بـه خـارج     بررسي پديده مهاجرت نخبگان و متخصص     ) ۱۳۷۹( وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري    

  . از كشور
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