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  دهیچک

 يکشـورها از  ياریبسـ اسـت کـه    يامسـئله  ، نامتخصصمهاجرت  ژهیوروند روزافزون مهاجرت و به 

از نظر (کشور ایران  يبراژهیوموضوع به  نیاو شناخت  یبررس.جهان را به خود مشغول ساخته است

ـ اهمحـائز   اریبسـ ) نامتخصصـ شاخص مهاجرت  یگستردگ ـ ا. اسـت تی مهـاجرت   لیـ دالمطالعـه   نی

 یبررسـ کرمـان مـورد    يهـا دانشگاهیعلمئتیهياعضادیدبه خارج از کشور را از  یرانیامتخصصان 

 لیـ دالال مربوط بـه  ؤس 40و  کیدموگرافعوامل  يحاويهامنظور، پرسشنامه نیايبرا. داده استقرار 

 یتصـادف کرمان که به صـورت   يهادانشگاهیعلمئتیهياعضانفر از  118اریاختو در  هیتهمهاجرت 

 يهـا  شگاهدانیعلمئتیهياعضااین مطالعه نشان داد که از نظر  جینتا. انتخاب شده بودند، قرار گرفت

از  یپژوهشـ ـ   یعلمـ لیـ دالو  یشـغل لیـ دال، یاسـ یسلیدال، یاجتماعلیدال، ياقتصادلیدالکرمان، 

 هـا  زهیانگنیااز  یشخصلیدالاما  شودیممهاجرت متخصصان به خارج از کشور محسوب  يها زهیانگ

اجرت متخصصـان  مه لیدالتیاولوو  بیترتمطالعه در مورد  نیاياههافتینیهمچن.شودینممحسوب 

ـ اولومهاجرت متخصصان در  لیدالکرمان،  يها دانشگاهیعلمئتیهياعضااز نظر  ،نشان داد اول، تی

ـ اولودر  و ياقتصـاد لیدالو  یاجتماعلیدال، یشغللیدال و  یعلمـ لیـ دالو  یاسـ یسلیـ دالدوم، تی

  . بوده استیشخصلیدال، )آخر(سوم  تیاولوو در  یپژوهش

  .کرمان ،خارج از کشور ،دانشگاه، یعلمئتیه، فرار مغزها ،مهاجرت: يدیکلواژگان 

  

                                                                                                                

موزشیآکارشناس ارشد تحقیقات * 

  عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان** 

8/9/91:تاریخ پذیرش            29/5/90: تاریخ دریافت
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  مقدمه 

ـ االمیقـد از  دهیـ پدنیا.)1380، یزنجان(ستینيدیجددهیپدمهاجرت  در جوامـع   امی

 ریثأتو شکل دادن به آنها  يامروزنینويهانهادن تمدن ادیبنو در "وجود داشته يبشر

  ). 14:1384قنبر، ("کرده است

ورود و خـروج از مراحـل   "دهـد کـه   یمتمدن نشان  خیتارکوتاه در ییجووجست

و  یمـدن یزنـدگ ، عصرآهن، آغـاز  ینوسنگ، یسنگنهیپارهمچون دوران  خیتارمختلف 

بـه تناسـب   [ها مهاجرت نیازهیانگ. مراحل پس از آن با مهاجرت همراه بوده است ۀهم

ـ بالمانـدن از   نمـ یابه غـذا، سـکونت، کـار،     یابیدست]آن زمان تیموقع و  یعـ یطبيای

، یوقـوف ("ه اسـت گرفتـ یمـ را در بـر   یمـذهب و  یاجتمـاع یاسـ یسيفشارهانیهمچن

با وجود این پیشینه، امروزه رشـد روزافـزون مهـاجرت، توجـه بسـیاري از      ). 21:1380

  . محافل علمی را به خود جلب کرده است

برخـوردار   رونـق ، از دخـو يهاگونه ۀبازار مهاجرت، در هم ،ریاخۀدو ده یطاگر  

-مهاجرت متخصصان است که شـکل رقابـت  شیافزانیابوده است اما به طور خاص، 

يبـوال جـوئررو و  (به خود گرفتـه اسـت    يا گونهۀو مسابق انهیجو
١

و  وئریـ دک؛ 2005، 

مارفوك
٢

و وچتر کلوو  2006، 
٣

از ياریبستوجه اهمیت مهاجرت متخصصان ). 2004، 

-د و به ویژه اقتصاد آموزش، جامعههاي آموزش، اقتصازان حوزهریاندیشمندان و برنامه

  .شناسی و مطالعات توسعه را به خود معطوف داشته است

يبـرا . شـوند انی قابل توجه یک جامعـه محسـوب مـی   هاي انسان، سرمایهمتخصص

اگر چه . یواقعملک  ای، سهام شرکت یبانکپول، حساب  یعنیهیسرمااز مردم،  ياریبس

بسـیار  شوند اما دانش و مهارت اشـکال  یممحسوب  هیسرمااز  یاشکالموارد،نیاۀهم

ياهیسـرما در نگـاه اول،   معموالً، که )2004و وچتر، کلو(اندهیسرماري ازتقابل توجه

رسند و شاید همین امر بر نگاه برخی کشورهاي در حال توسـعه  میملموس به نظر  ریغ

  .به مهاجرت نخبگان دامن زده است

                                                                                                                
1. Guerrero & Bolay
2. Docquier and Marfouk 
3. Kelo & Wchter
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ـ  دار یمعنـ يهايورودمهاجران متخصص  جذبگونه که مانه بـر  گـذاري  أثیرو ت

و متـو  مسـکاس چـالرج،  (شـوند  یمـ محسـوب   شـرفته یپيکشورهاروند توسعه در 
١

 ،

 ،کندیمرا به خارج منتقل  یمليهاهیسرماو  ریذخامغزها که شوم فرار ةدیپد"، )2006

"توسـعه در آنهاسـت   یشدگمشروطعالئم و از یرامونیپيکشورهایدائماز مشکالت 

ـ بنو  یاساسـ یصورتبه نیز رانیا).  5: 1376، يمحمد( له مهـاجرت  ئمسـ  ریـ درگيادی

ریانتظارخ(است  شرفتهیپيکشورهاخود به  نامتخصص
٢

جوانـان،   یملـ ؛ سازمان 2005، 

ـ یانامتخصصـ در باب حجـم مهـاجرت   .)2002و تربت،  1382، انیجعفر؛ 1381 ، یران

اچیـ دتراگو  نگتونیکـار پول که توسـط   یالمللنیبصندوق  یبررسبس که طبق نیهم
٣

 ،

ـ مرا در  یعلمـ ٔکـرده لیتحصـ مهـاجرت   نیشتریبرانیا، دیرس، به انجام )1998(  61انی

، انیـ جعفرو  2005، ریانتظـارخ و  1381جوانان،  یملسازمان (کشور جهان داشته است 

1382 .(  

و نیسـرزم سـاکن آن   ۀجامعـ  نیترالتیحصتبه عنوان با کایمرامیمقانیرانیااعالم 

نتاشیامک(کایمراساکن  انیرانیاچهارم  کیيبرایپزشکایتیارشدۀدرجبودن دارا

٤
افـراد  درصد 60دود با ح در آلمان و فرانسه یرانیاهزار  200حدود  ، سکونت)2004، 

ن بـه عنـوا   سـوئد ، سـکونت در  )1381جوانـان،   یملـ سـازمان  (یعالالتیتحصيدارا

ـ ادر  ییاروپـا ریـ غمهاجران گروه نیتربزرگ ، )1383اصـل،   نیالـد فیسـ (کشـور نی

يهمکارعضو سازمان  يکشورهابه  یعالالتیتحصيداراانیرانیادرصد 25مهاجرت 

 3/2ارشـد و   یکارشناسـ 15به طور متوسـط  خروج روزانه ، OECDو توسعه ياقتصاد

از کشـور 1378یحـوال يهـا سـال در هیسانسـ یلنفـر   567و  يادکتـر مدرك  يدارانفر 

و  ریمـد ،یعلمنخبه  یرانیاهزار  220به  بیقرمهاجرت، )1381جوانان،  یملسازمان (

در  يفنـاور و  قـات یتحقعلوم  ریوز(1380در سال  یغربيکشورهابه  هیسرماصاحب 

، همه و همـه نشـان از   )1380استادان نمونه سال  یمعرفروز معلم و مراسم بزرگداشت 

این بررسی به دلیل . ها داردمهاجرت نیالیدالیبررسخاص کشور ما و لزوم تیوضع

                                                                                                                
1. Chellaraj، Maskus and Mattoo
2. Entezarkheir
3. Carrington and Detragiache 
4. McIntosh
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طبع بر روند ایجـاد  هاي آموزشی کشورها، و بالان بر نظامثیر بدیهی مهاجرت متخصصأت

  .  اهمیتی دو چندان می یابد هاي انسانیسرمایه

شـامل  ن براي یک جامعـه  امتخصصاز دست دادن  يهانهیهزاز نظر اقتصاد آموزش، 

ـ ند و شوتیترببا مشخصات فرد مهاجر  يفردصرف شود تا  دیباکه  يانهیهز ارزش  زی

 لیـ دلجامعـه کنـد و بـه     بینصـ توانـد  یمکرده، لیتحصکه فرد  یمنافعۀیکلزمان حال 

یجهـان توسـعۀ طبـق گـزارش   ).1380، یعباسـ (اسـت شود، ینممحقق  يومهاجرت 

امـا   ،)1384قنبر، (در بر دارد  نهیهزر دال20000تا 15000،متخصصهرتربیت ، 2001

 20جهان تنهـا   تیجمعدرصد  80جهان سوم با دارا بودن  يکشورها، نهیهزنیارغمبه 

طلوع به نقـل  (دارند  اریاختمتخصص جهان را در  یانسانيرویندرصد درآمد حاصله از 

چـه   اگـر ) سـازمان ملـل   یفرهنگـ دفتـر  (ونسکویسسه آمار ؤبر طبق م). 1380، یوقوف

 27دارنـد امـا تنهـا     اریاختجهان را در  تیجمعدرصد از  79در حال توسعه،  يکشورها

کشورها که این . )2005، يبوالجوئررو و (دارند  اریاختدرصد از کل پژوهشگران را در 

ـ از مهاجرت متخصصان جهان را به خـود اختصـاص داده انـد، تنهـا      ییباالدرصد   کی

  .)1380، یوقوفطلوع به نقل (دارند  اریاختجهان را در  یعلمدرصد توان 

در حـال توسـعه    يکشـورها مهنـدس  دانشـمند و  400000حدود  ،براورد کیطبق 

مشـغول   یصنعتيکشورهاو توسعه  قیتحقدر مراکز ) اندرصد کل آن 50تا  30حدود (

قش(به کار هستند 
١
 یمهندسـ يهاهدر رشت يادکتردوره  النیالتحصاکثر فارغ، )2005  ،

اسـمالر (دهنـد  یمـ لیتشکانیخارجرا  کایمرایعالاکز آموزش در مر
٢

بـه نقـل    1998، 

ـ ایمهندسـ و  یفنيهادانشکده یعلمتئیهياعضااز  یمیناز  شیب، )1380آراسته،   نی

هـا در  شـرفت یپنیشـتر یبتاکنون ، و )1380آراسته، (دهند یملیتشکانیخارجکشور را 

 تیجمعدرصد از  15، فقط یغنيکشورهانکهیاا ب. اندبه وجود آمده افتهیجهان توسعه 

درصد از حقوق ثبـت   90از  شیبکشورها صاحب  نیااند اما داده يجاجهان را در خود 

ونسـکو یبـر اسـاس گـزارش    ". )1387به نقل رضایی و درتـاج،  گمبل، (اختراع هستند 

 نهیهزدرصد  40و توسعه، حدود  قیتحقکار در حوزه  يرویندرصد 22کایمرا، )1998(

                                                                                                                
1. Ghosh
2. Smollar
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مراکز اروپا و  يهابر اساس داده(درصد 30-50نیوبیعلمدیتولو  قیتحقناخالص در 

  ). 61: 1380، یوقوف("را در جهان داراست ياورفنّثبت شده يهايآورنو) کایمرا

 يروهـا یندر واقع، به مشکل داشتن  نامتخصصمهاجرت این یک واقعیت است که  

سـون یمارو  کسـون یار، چوالدیدا(زند  یممتخصص دامن 
1،

 تیوضـع بـر  اثـر ).2004

پول یاللملنیبو صندوق  یجهانبانک (دانش در جامعه مبدا 
٢

، به ویژه کـاهش  )2004، 

رایمو  ایساراو(دانش  دیتوليهانهیزم
٣

تیاسـم و  سیهر، ستونیا(آنانتشار  و )2004، 

٤
ماسـکاس،   ومتـو، چـالراج  (ي مبـدأ هـا دانشـگاه  تیوضـع بر یمنفراتیثأت، )2005، 

کشـور   یعلمـ و خطر از دسـت دادن شـهرت    تیفیکبا  نامدرساز دست دادن  ،)2006

هلرو راجرز(مبدا
٥

ۀحضـور در عرصـ  يبراکشور الزم  يهامهارت و کاهش  )2003، 

، یزنکـ زسیسـوب وکاسـزالکا (ایـن مهاجرتهاسـت   جینتااز جمله یجهانییجورقابت

2003(.

در دو . اعتناسـت دیگري هـم قابـل   ۀیزاوآموزشی از هايأثیر کوچ نخبگان بر نظامت

، انتقـال و کـاربرد   دیتولندیفرااز  ینینو، درك ياورفنّعلم و  یشناسگذشته جامعه  ۀده

یعلمـ یاجتمـاع و نقـش   يندیفرانیچنیجمعتیماهدانش به دست داده است که بر 

-یمـ جادیایوهگررفتار  قیطراست که از  یجمعشامل دانش  يحدوددارد و تا  دیکأت

تعــداد  یوقتــمعتقــد اســت ) 1380، یعباســبــه نقــل (وایاگیــم). 1380، یفیطــا(شــود 

، اثرات ابدیشیافزادارند  کینزدبا هم ارتباط  ایهستند و  طیمحکیکه در  یمتخصصان

 يروهـا یننظـر، جامعـه مبـدا نـه تنهـا       نیاپس به تبع . خواهد شد جادیایمضاعفمثبت 

 ۀ، محـروم شـدن جامعـ   لیدلدهد بلکه به  یمود را از دست خ یپژوهشو  یعلمبالفعل 

 یانسـان يهـا هیسـرما شیافـزا عدم امکان  ،جهینتمتخصصان و در  یگروهمبدا از تعامل 

  . دو چندان خواهد بود زینیمنفاثر  نیابازماندگان در جامعه، 

ن یک جامعه هجـرت مـی کننـد؟ در خصـوص دالیـل مهـاجرت       ااما چرا متخصص

                                                                                                                
1. Dychtwald ،Erickson & Morison
2. International monetary found
3. Saravia N. G. and Miranda
4. Easton, Harris & Schmitt
5. Rogers& Heller
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کیکالســيتئــوراقتصــاددان . هــاي متعــددي ارائــه شــده اســتريان، تئــومتخصصــ
١

 ،

هاکینئوکالس
٢

مهاجرت دیجداقتصاد هاي ، تئوریسین
٣

بازار  ،)NELMاقتصاد خانوار، (

تر بـر اقتصـادي بـودن دالیـل     بیشـ  ياقتصـاد یجهـان ستمیسيتئورو  ياقتصاددوگانه 

در بررسـی ایـن دالیـل     یسـ ایسدگاهیـ دو  یاجتماعدگاهید. اندکید داشتهأها تمهاجرت

هـاي  تئـوري بـودن   يبعـد تـک  دیدگاه سیستمی نیز در اعتراض به . اندمورد توجه بوده

هاي کلـی مهـاجرت،   دیدگاه .و بر مبناي توجه به عوامل چندگانه شکل گرفت مهاجرت

از یآگـاه یاصـل در این پژوهش، هدف . هاي این حوزه شده استمبناي انجام پژوهش

ـ یاناخصصمتمهاجرت  لیدال ـ دبـه خـارج از کشـور از     یران یعلمـ ئـت یهياعضـا دی

  . ده استشال مطرح ؤبوده است و در این راستا سکرمان  يهادانشگاه

از  ياقتصـاد لیـ دالکرمـان،   يهـا  دانشگاهیعلمئتیهياعضااز نظر  ایآ: سؤال اول

  ؟شودیممهاجرت متخصصان به خارج از کشور محسوب  يها زهیانگ

. 4یاسـ یس. 3یاجتمـاع .2: شم عیناً همین سؤال را در مـورد دالیـل  ال دوم تا شؤس

  .مطرح می کند) به تفکیک(یشخص.6و  یشغل.5یپژوهشـ یعلم

ـ ترت: سؤال هفـتم  یعلمـ ئـت یهياعضـا مهـاجرت متخصصـان از نظـر     لیـ دالبی

  کرمان چگونه است؟ يها دانشگاه

  روش 

هـا،  داده يآورو روش جمع  قیقتحطرح  ثیحازو  يکابردهدف،  ثیحاز  قیتحقنیا

پیـام  يهـا دانشـگاه یعلمئتیهياعضاشامل  ،پژوهش نیاجامعه . بوده است یفیتوص

  . استنفر  1142باهنر کرمان بوده که مجموعاً تعداد دیشه، آزاد و یپزشکعلوم نور، 

ۀمراجعـ  قیـ طرازهـا  آوري دادهگیري تصادفی بوده و جمع، نمونهيریگنمونهروش 

آنهـا   ییپاسـخگو هیـ توجمـذکور، و   يهادانشگاهیعلمئتیهياعضابه اتاق يحضور

کامالً ناشـناس  د نبود لیماپاسخگو، افراد، پژوهش از آنجا که به دلیل ماهیت. انجام شد

کیـ و  یحیتوضـ ۀعالوه نامـ ه پرسشنامه ب کی، به دلیل مالحظات اخالقیبمانند یباق

                                                                                                                
1. Classic
2. Neoclassic 
3. New economic labour market
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هـاي  گیـري به آنان تحویل داده شد و طی پـی  داراي نشانی گیرندهتمبردار  یپستپاکت

  .شد لیتحلو  افتیدرپرسشنامه  118انجام شده تعداد 

بـر اسـاس   که  ساخته بودمحقق ۀ، پرسشنامرهایمتغيریگ اندازهابزار در این پژوهش، 

به (یمباننیامربوط به  يهاپژوهش و استخراج شاخص اتیادبموجود در  ينظریمبان

شـده  انجـام  يهـا پژوهشپرسشنامه . دشهیته، )مشابه انجام شده قاتیتحقجینتااز  ژهیو

راهگشـا   "ژهیـ وبـه  ") 1384و قنبر،  1381یمیابراه؛ 1380،یفیطا؛ 1380توسط آراسته،

  . بوده است

و  کیدموگرافيهایژگیوشامل )که بخش الفسؤال بوده  54يحاوپرسشنامه  نیا

، ياقتصادعوامل به تفکیک که  ناصمتخصمهاجرت  لیدالسؤاالت مربوط به )بخش ب

ربـوط بـه   و هـر گویـه م  دهیسنجرا  یشخصو عوامل  یشغل، یاسیس، یپژوهشـ  علمی

ه اختصـاص داد را بـه خـود   5تـا   0از  ینمرات،کرتیلياشش درجه فیططبق  ،لیدال

  .است

 آن ییروابیضرو  متخصصان رسانده شد تیروبه  ییرواجهت سنجش پرسشنامه 

. محاسبه شد لیذ، طبق جدول یشمارشيگمایسبا استفاده از

  

  محاسبه شده ییروا  نیمتخصصمهاجرت  لیدال

  97/0  ياقتصادعوامل 

  864/0  یاجتماععوامل 

  794/0  یاسیسعوامل 

  779/0  یپژوهشیعلم

  825/0  یشغلعوامل 

  828/0  یشخصعوامل 

  . دشحاسبه م 87/0مقدار ، کرونباخ يآلفابیضراستفاده از آن نیز با  ییایپا
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  ها افتهی

  فراوانی و درصد پاسخگویان به گزینه هاي عوامل بر اساس سطوح دسته بندي شده )1(جدول 

  شخصی  شغلی  علمی  سیاسی  اجتماعی  اقتصادي  

  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  

کمتر از  ازیامت(کم 

3(  
24  3/20  14  9/11  26  22  25  2/21  15  7/12  42  6/35  

  28  33  8/17  21  1/44  52  4/31  37  9/33  40  8/17  21  )3ازیامت(متوسط 

 شتریبازیامت(ادیز

)3از 
73  9/61  64  2/54  55  6/46  41  7/34  82  5/69  43  4/36  

  100  118  100  118  100  118  100  118  100  118  100  118  جمع

  

  .استفاده شد يکاخگویان از آزمون مربع سی تفاوت بین سه سطح پاسربراي بر

  : صورت بوده انداین آزمون به  يآماريها هیفرض

H0 : مهـاجرت   ياقتصادلیدالکرمان در مورد  يها دانشگاهیعلمئتیهياعضانظر

و هر کدام از دالیل اجتماعی، سیاسـی، علمـی پژوهشـی، شـغلی و دالیـل      (متخصصان 

  . است سانکیدر سه سطح ) شخصی آنان، به تفکیک

H1 : ياقتصــادلیــدالکرمــان در مــورد  يهــا دانشــگاهیعلمــئــتیهياعضــانظــر

و هرکدام از دالیل اجتماعی، سیاسی، علمی پژوهشـی،  (مهاجرت متخصصان  يها زهیانگ

  . در سه سطح متفاوت است) شغلی و دالیل شخصی آنان، به تفکیک

مـاعی،  ، اجتياقتصـاد مقدار محاسبه شـده در خصـوص دالیـل    ـ pنکهیابا توجه به 

، 000/0، 000/0، 000/0(پژوهشی، شغلی و دالیل شخصی بـه ترتیـب    سیاسی، علمی ـ 

 کـه شـود  یمجهینتاست،  α= 05/0يداریمعناز سطح  کمتر، )462/0و  000/0، 009/0

مـذکور در سـه سـطح متفـاوت      لیدالها در مورد  دانشگاه یعلمئتیهياعضانظر این 

  ).2جدول شماره . (است

 لیـ دالدر مـورد   یعلمـ ئـت یهياعضـا بـودن نظـر    داریمعنبررسی  برايهمچنین 

  .مهاجرت متخصصان از آزمون عالمت استفاده شد
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، دالیـل  (ياقتصـاد لیدالدر مورد  یعلمئتیهياعضانظر  انهیم، mنکهیابا فرض 

ـ انگ) اجتماعی، سیاسی، علمی پژوهشـی، شـغلی و دالیـل شخصـی     مهـاجرت   يهـا  زهی

ریـ زآزمـون بـه صـورت     يآمـار يهـا  فـرض باشد،  یبررسر جامعه مورد متخصصان د

  : ندهست

3H0: m ≤   

3H1: m >   

، دالیـل  ياقتصـاد لیـ دالمون در مورد زمحاسبه شده در آ ـ مقدارpنکهیابا توجه به 

) 000/0، 032/0، 000/0، 000/0به ترتیـب  (اجتماعی، سیاسی، علمی پژوهشی و شغلی 

ـ ارد شـده   H0سـطح،   نیااست، در  α= 05/0يداریمعناز سطح  کمتر ـ بـدان   نی  یمعن

ـ امتاز  شتریبیعلمئتیهياعضانظر  انهیمکهاست  ،جـه ینتو در  اسـت ) متوسـط (3ازی

مهاجرت متخصصان به خـارج   يها زهیانگمذکور از  لیدالاز نظر آنان،  کهگفت  توانیم

رد دالیل شخصـی  در مومحاسبه شده  ـ مقدارpاما بر اساس . شودیماز کشور محسوب 

ـ انگاز  یشخصـ لیـ دالاز نظـر آنـان،    کـه شـود  ، نتیجه می)500/0( مهـاجرت   يهـا  زهی

  .)2جدول شماره (شودینممتخصصان به خارج از کشور محسوب 

هاي آزمون مارهآ )2(جدول 
2χ و آزمون عالمت  

آماره ها

  دالیل

اماره هاي آزمون 
2χآماره هاي آزمون عالمت  

مقدار 
2χ  يآزاددرجه  pانهیم  ـ مقدار  pـ مقدار  

  000/0  75/3  000/0  2  339/43  اقتصادي

  000/0  4  000/0  2  797/31  اجتماعی

  001/0  3  000/0  2  898/10  سیاسی

  032/0  3  009/0  2  373/9  پژوهشیـ  علمی

  000/0  4  000/0  2  881/69  شغلی

  500/0  3  462/0  2  542/1  شخصی
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ياعضـا مهاجرت متخصصان از نظـر   لیدالبیترتبررسی سؤال هفتم و تعیین  براي

  .استفاده شد دمنیفراز آزمون  یعلمئتیه

  : هستندریزآزمون به صورت  يآماريها فرض

H0 :است کسانییعلمئتیهياعضامهاجرت متخصصان از نظر  لیدالعیتوز.  

H1 :ئـت یهياعضـا مهـاجرت متخصصـان از نظـر     لیـ دالاز  لیدلدو حداقل  عیتوز

  . ت استمتفاویعلم

ـ از سطح  کمترمحاسبه شده  ـ مقدارpنکهیابا توجه به  اسـت،   α=05/0يداریمعن

H0  مهـاجرت   لیدالاز  لیدلدو حداقل  عیتوزحداقل  کهاست  یمعنبدان  نیاو  شدهرد

  ).3جدول شماره (است  متفاوت متخصصان

  دمنیفرآزمون  يها آماره)3(جدول

  ها رتبه نیانگیم  مهاجرت لیدال

  75/3يصاداقت

  84/3یاجتماع

  31/3یاسیس

  21/3یپژوهشو  یعلم

  12/4یشغل

75/2یشخص

مقدار
2χ132/53  

  5يآزاددرجه 

p000/0  ـ مقدار  

  

ـ توزنیبداریمعنبا توجه به اختالف  مهـاجرت متخصصـان از نظـر     لیـ داليهـا  عی

ـ توزسـه یمقاکرمان بـه   يها دانشگاهیعلمئتیهياعضا ـ ا) یزوجـ (يدودو بـه   عی نی

 يمقـدارها ــ  pنکـه یابـا توجـه بـه    پرداخته شد و  لکاکسونیوآزمون ، بر اساس لیدال

ـ توزنیب، )05/0يداریمعناز سطح  شتریب(محاسبه شده  لیـ دالبـا   ياقتصـاد لیـ دالعی

نیبو یشغللیدالبا یاجتماعلیدالعیتوزنیب، یشغللیدالو  یاسیسلیدال، یاجتماع

بـا توجـه   .دار وجود ندارد یمعنتفاوت یاسیسلیدالبا یپژوهشو یعلملیدالعیتوز
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لیـ دالاول، تیاولومهاجرت متخصصان در  لیدالها،  رتبه نیانگیمفوق و  يها آزمونبه 

ـ اولودر  و ياقتصـاد لیـ دالو  یاجتماعلیدال، یشغل لیـ دالو  یاسـ یسلیـ دالدوم، تی

  . بوده استیشخصلیدال، )آخر(سوم تیاولوو در  یپژوهشو  یعلم

  لکاکسونیوآزمون  يها آماره) 4(جدول 

  ـ مقدارZpمقدار  ریمتغزوج 

  544/0  - 607/0ياقتصادلیدالـ  یاجتماعلیدال

  065/0  - 845/1ياقتصادلیدالـ  یاسیسلیدال

  024/0  - 257/2ياقتصادلیدالـ  یپژوهشو  یعلملیدال

  085/0  - 724/1ياقتصادلیدالـ یشغللیدال

  000/0  - 662/3ياقتصادلیدالـ  یشخصلیدال

  004/0  - 883/2یاجتماعلیدالـ یاسیسلیدال

  002/0  - 086/3یاجتماعلیدالـ  یپژوهشو  یعلملیدال

  078/0  - 763/1یاجتماعلیدالـ  یشغللیدال

  000/0  - 385/4یاجتماعلیدالـ یشخصلیدال

  286/0  - 067/1یاسیسلیدالـ  یپژوهشو  یعلملیدال

  000/0  - 867/3یاسیسلیدالـ  یشغللیدال

  004/0  - 865/2یاسیسلیدالـ  یشخصلیدال

  000/0  - 768/4یپژوهشو  یعلملیدالـ  یشغللیدال

  006/0  - 757/2یپژوهشو  یعلملیدالـ یشخصلیدال

0/  000  - 284/5یشغللیدالـ  یشخصلیدال

  

  يریگ جهینت

ينـور يهـا افتـه ین با امتخصصل اقتصادي مهاجرت نتایج این مطالعه در خصوص دالی

؛ 1381، یمیابراه؛ 1382، انیجعفر، 1387منوریان، فالحی و  ،1388و دیگران،  حکمت

ـ ؛ 2004مـک کلـالن و نـز،    ؛ 1380؛ آراسته 1381، ینیعالءالد و  2001يا. ال. یسـ . وی

يعسـگر يهاتهافینیهمچن. دارد یهمخوانتشابه و ) 1384به نقل قنبر، (2001کورنل، 

،چیگـرچ ریـ میوالد؛ 1989؛ اکربـرگ،  1973؛ گوپتـا،  1377، یانیمهـد ؛ 1376، نگزیوکام

؛ 1996، یاودنس؛  1993و  1992، 1990، چیکیاُبراومو  چیئیرماتیتمیوالس، جوروکوتالچا
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ـ ااز  یبرخـ ، بـه   2003؛ رونـگ،  )2004و نـز  کلالنیامسـ به نقـل  (2000،کیآداموو  نی

  . ، اشاره داشته است)عوامل و موضوعات ریسادر کنار (فاکتورها 

ـ نو  2002تربت،  یلیتحلجینتابا  قیتحقنیاجینتا  یهمخـوان 2005، ریانتظـارخ زی

 نیـ ايهـا افتـه یتوافق ندارد، طبـق   زین، )1384(قنبر  يهاافتهیبانیهمچن. الزم را ندارد

وامل تـرك کشـور   عامل به عنوان ع 6، کایامرساکن در  یرانیانامتخصصمحقق، از نظر 

  . ستینینشانياقتصادعنوان شده است که در آن از عوامل 

ـ نعوامـل و   يبنـد در دسـته  نامحققکردیروتوان به تفاوت یمروند  نیانییتبدر  زی

 یبرخـ در. اشاره داشت رندیگیمها قرار يبنددسته نیاکه تحت هرکدام از  ییفاکتورها

، صرفاً عوامل تفاوت درآمدها دانسته شده اسـت  ياقتصادها مراد از عوامل يبنداز دسته

ـ نبر شمرده اسـت،   ياقتصادمطالعه، به عنوان عوامل  نیاکه در  یعواملبیترکاما  در  زی

مطالعات مذکور هاي مهاجرین بالفعل درتفاوت بین یافته. نبوده است ریثأتیبجهینتنیا

انـد، ازحیـث   نکـرده ن عضو هیئت علمی داخل کشور کـه عمـالً مهـاجرت    ابا متخصص

  .تجربیات گوناگون، می تواند دلیل دیگري براین اختالف باشد

از  ياعـده  قیتشـو کـه موجـب    یعـوامل از  یکـ ی: توان گفتیمعامل  نیانییتبدر 

کشـور   نیبـ شود، اخـتالف درآمـد   یممهاجرت آنها  برايبه خارج از کشور  نامتخصص

، انتظار باال رفتن درآمد و سـطح  هلکردیتحصاشخاص  ،یکلبه طور . مبدا و مقصد است

-نـه یهزها بـا صـرف   که سال يفردرسد که  یمبه نظر  زینمعقول . خود را دارند یزندگ

-دانشگاه فارغ کیقابل سنجش، از  ریغ، قابل سنجش و گاه یرمالیغو  یمالمتعدد  يها

 .، باشد)یمالاز نظر (یخانوادگمتوسط  یزندگکیلیتشکشده است خواهان  لیالتحص

 ياقتصادتیوضعتیمطلوبعدم . ستینبر مهاجرت  ياقتصاد، همه نقش عوامل نیااما 

-یمشمندیاندکییعلميهاتیفعالاز جمله  یزندگجوانب  ریساکه بر  ياثرثیحاز 

  . است یبررسستهیشاگذارد، 

 ياقتصادتیامنشد، عدم وجود  ادیازآن  يدرآمدعالوه بر آنچه تحت عنوان عوامل 

  . شودیممحسوب  دهیپدنیالیدالاز  زینياقتصادندهیآینیبشیپوعدم 

يهـا افتـه یمهـاجرت متخصصـان بـا     یاجتماعنتایج این مطالعه در خصوص دالیل 
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؛ 1381، ینیعالءالـد ؛ 1381، یمـ یابراه؛ 1380؛ آراسـته،  1380، ایـ نیبیط؛ 1376یفیشر

ریـ میوالد،1388، و دیگـران  حکمـت ينور؛ 1387؛ فالحی و منوریان، 1382، انیجعفر

؛ رونـگ،  1993و  1992، 1990، چیکیاُبراومو  چیئیرماتیتمیوالس، جوروکوتالچا،چیگرچ

؛ نـامووا،  2004و وچتـر،   کلـو به نقل از  مرمنیزبائور و ؛ 2004،مک کلالن و نز؛ 2003

مشـابه   2003،اردوجان؛ و 1372، ائوهانگیشبه نقل 1973، اف. اس. ان شیمایپ؛1998

  . است

؛ اکربـرگ،  1973؛ گوپتـا،  1384؛ قنبـر، 1376، نگزیوکـام يعسگريهاهافتینیهمچن

بـه  (يا. اس. يآ. ان. ویـ و ) 2003(؛ رونـگ   2001؛کورنول، 1993، ینسکیبرژ؛  1989

، اشـاره  )عوامل و موضـوعات  ریسادر کنار (فاکتورها  نیااز  یبرخ، به )1384نقل قنبر، 

  . داشته است

ـ پدو ارتباط آن بـا   یاجتماععوامل : ن گفتتوا یمعامل  نیانبییتدر  مهـاجرت   ةدی

کـه خـود فـرد     یاجتمـاع تیوضـع از نظـر  : اسـت  یبررس، از دو منظر قابل نامتخصص

ـ امندانـش دارد و یـا احسـاس     یاجتمـاع منزلـت   ثیحجامعه از  کیمتخصص در  تی

کـه  نیاجامعه بـدون   کییاجتماعتیوضعحاکم بر  یکلطیشراو از نظر وي یاجتماع

، از جملـه  یزنـدگ يهاداسـتاندار . فرد متخصـص مـد نظـر باشـد     کیثر صرف آن بر ا

که بر عامه مردم حـاکم   يفقرشهرها،  يظاهر، چهره یحیتفرها و امکانات راه تیوضع

 يوبه مهـاجرت   میتصمآن نباشد نیز در  میمستقریدرگاگر خود متخصص،  یحتاست، 

  . و توجه است یبررسقابل 

، یمـ یابراه؛ 1382، انیـ جعفريهـا افتـه یبـا  یاسیسدالیل ر مورد نتایج این مطالعه د

؛ 1376، نگزیکـام و  يعسـکر ؛ 1380، اینیبیط؛ 1380؛ آراسته 1381، ینیعالءالد؛ 1381

  . دارد یهمخوان؛2003، اردوجان؛ 1387فالحی و منوریان، 

پتـا،  ؛ گو1377، یانیمهـد ؛  1376،نگزیکـام و  يعسگر؛ 1384قنبر، يهاافتهینیهمچن

. اس. يآ. ان. ویو  1998؛ دنگ، 1996، یاودنس؛ 1992؛ هووارد، 1989؛ اکربرگ، 1973

فاکتورها اشاره داشته است نیااز  یبرخ، به )1384به نقل قنبر، (يا .  

 کاسـزالکا ؛ 2002؛ تربت، 1384قنبر، موجود،  اتدبیاعالوه بر مطالعات مذکور، طبق 

والپورت،  یدودان؛  2005، ریانتظارخ؛ 2004، ولو ل زاردیگرو؛  2003، یسزنسکیسوبو
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در مطالعات خود بـا اهمیـت بیشـتري بـر آن،      2006، یجهانسازمان بهداشت و ؛ 2005

  . اندداشته دیکأت

، متخصصان کمتر دچـار  افتهیتوسعه  يکشورهادر : توان گفتیمعامل  نیانییبتدر 

يفکريوکارهاو پژوهش قیتحقوقت خود را صرف  شتریبشده و  یاسیسيهادغدغه

، ياقتصـاد گـر یديهـا بخشدر حال توسعه مانند  يکشورهایاسیساما ساختار  کنندیم

از  ياریبسـ در  یجنـاح منازعـات  . ستینبرخوردار  یکافۀاز توسع یفرهنگو  یاجتماع

کننـد بـا دردسـت گـرفتن     یمـ یسـع ها، جناح نیاکشورها وجود دارد و هرکدام از  نیا

  . خود گره بزنند یحزبرا با منافع  یملقدرت، منافع 

جامعـه، از دانـش و اعمـال     یزدگـ اسـت یسلیـ دلدر حال توسعه، به  يکشورهادر 

بـه   ردستانیزشود که یمموجب  تیریمدضعف در  نیاو  ستینيخبریعلمتیریمد

نداشته باشند و  تیرضاتیریمد، از تیریمدعلم  نامتخصصژهیوو به  نامتخصصژهیو

  . دشومهاجرت محسوب  يبرايازهیانگ، تینهاواند در تیمامر  نیا

ـ تغ، نوسـانات  یاسـ یسيهـا گـروه واز تفوق احزاب  یعلممصون نبودن جوامع   ریی

و سـهولت   یبردسترسـ که  يریثأتلیدله بیالمللنیبدر روابط  ژهیبویاسیسيهاجهت

یالمللنیبمع منزلت دانشوران کشورها در مجا زینو  يکشورهاریسابا  یعلمارتباطات 

داخل جامعه و  یاسیسيساختارهاخروج نخبگان از  يبرایعاملتواند یمگذارد، نیز یم

  .مهاجرت آنها به خارج کشور محسوب شود

 یاسـ یسعـدم تحمـل    ۀکشـور، تفـاوت آسـتان    کینامتخصصلیدلعالوه بر آن، به 

در مقایسه بـا  باالي این افراد  لیتحل، درك و قوه یهوشبیضرن که ناشی از امتخصص

  . نجامدیبنمی تواند به مهاجرت آنا استمردم  ۀعام

-افتهیمهاجرت متخصصان با  یپژوهشو  یعلملیدالمطالعه در مورد  نیاهاي یافته

 ؛1388و دیگـران،   حکمـت ينـور ؛ 1387؛ فالحـی و منوریـان،   1382، انیـ جعفريها

  . مشابه و هماهنگ است 2005، ریانتظارخو  2003اردوجان،

؛ 1996، یاودنسـ و  1376، نگزیکـام و  يعسـگر ؛  1384هاي قنبر، پژوهش نیچنهم

  . عوامل، اشاره داشته است نیااز  یبرخبه  1998دنگ، 

. مهم است اریبسنامتخصصيبرايفکرو  یعلميارتقارشد و  برايمناسب  طیمح



161  ...دیدگاه اعضاي هیئتبررسی دالیل مهاجرت نخبگان از

يارتقـا طیشراو  یعلمطیمحموجب مخدوش شدن  ینوعکه به  یعاملهر  ،رو نیااز 

ـ تماشیافـزا باعـث   ،بشود آنان سـهم اعتبـارات   . شـود یمـ آن بـه خـروج از کشـور     لی

جینتـا داخـل کشـور، اسـتفاده از     یپژوهشـ به امـر پـژوهش، امکانـات     افتهیاختصاص 

و پژوهش در  قیتحقحاکم بر  یکليفضاو  نامتخصصاز سويشده انجام يهاپژوهش

و در حال توسـعه از   افتهیسعه در ممالک تو یآموزشعوامل  نیبشکاف  نیهمچنجامعه 

  . کنندیمرا به خود جذب  نامتخصصهستند که  یمسائلجمله 

یفیشـر يهـا افتـه یمهاجرت متخصصـان بـا    یشغللیدالاین مطالعه در مورد  جینتا

؛ 1381، ینیعالءالـد ؛ 1380؛ آراسـته،  )1382انیـ جعفربه نقـل  ( 1377، یانیمهد؛ 1376

 2004،مک کلالن و نز؛ 1976، یرونق؛ 1388ران، و دیگ حکمتينور؛ 1382، انیجعفر

  . همگون است) 2004به نقل مک کلالن و نز، (، کیماروسو

؛ اکربـرگ،   1973؛ گوپتـا،  1384؛ قنبـر، 1376،نگزیوکـام يعسگريهاافتهینیهمچن

و  کلالنیامســبــه نقــل (2000،کیــآداموو؛ 1996، یاودنســ؛ 1993، ینســکیبرژ؛ 1989

فاکتورهـا اشـاره کـرده     نیااز  یبرخ، به )1384به نقل قنبر، (2001؛ کورنول، )2004نز

  . است

شـود عـالوه   یمامر باعث  نیاو  ستینبر دانش  یمبتناقتصاد جوامع در حال توسعه 

ـ پنتوانند شغل مناسب را  نامتخصصبه طور عام،  یشغليهابر مشکل کمبود فرصت  دای

مشـاغل   افتنیهم که موفق به  یآنانشغل، افتنیبا وجود اوضاع نه چندان مساعد . کنند

ـ ااز  یکـ ی. سـتند ینمصـون   یشغلعوامل دافعه  ریثأتشوند، از یمیمناسبمشاغل  ایو   نی

و  یاجتمـاع از عوامل  ییسومربوط بوده و از  یشغلبا عوامل  میمستقعوامل که به طور 

و غیـر اصـولی در    یعلمـ ریـ غيهاتیریمدیبرخ، ردیگیممهاجرت محسوب  یاسیس

 تیرضـا تیریمـد از  ردسـتان یزشـود کـه   یمـ موجب  تیریمدضعف در . امعه استج

ـ نهاکه در  شودیمستمیسدر  یاختالالتامر موجب بروز  نیانداشته باشند و  ـ انگتی زهی

در  يدلسـرد ینـوع دهد، یمافراد کاهش  يبرايکاريهاطیمحمثبت را در  يهاتیفعال

 ییتوانايداراافراد متخصص،  يبرارا  يارکيهاطیمحکرده و بعضاً  جادیايکارطیمح

  . کندیمقابل تحمل  ریغ، زهیباانگو 

در حـال توسـعه، و    يکشـورها و ابتکـار درفضـاهاي کـاري     ينـوآور عدم توجه به 
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  .گذار استریثأتگونه مهاجرت ها  نیا، در زینیشغلو ثبات  تیامنضعف 

تخصصـان بـه خـارج از    مهـاجرت م  يها زهیانگاز  یشخصلیدالمطالعه  نیااز نظر 

  . شودینمکشور محسوب 

 شـتر یباي از موارد تواند در پارهیمیشخصتوان گفت عوامل یماین نتیجه،  نییبتدر 

عامـل مهـاجرت    کیـ در روند مهاجرت داشته و به تنهایی بـه عنـوان    يلگریتسهنقش 

ج کشـور  در خار انیآشناوجود بستگان و  دیآیمبه نظر  ،به عنوان مثال. محسوب نشود

ـ توانـد بـه عنـوان     یمـ د وقلمـداد شـ   یاصلعامل  کیقبل از انکه به عنوان  عامـل   کی

  . دیآبه شمار  لگریتسه

ـ . دانسته اسـت  لیدخنامتخصصعامل را در مهاجرت  نیا، )1380(آراسته  نیهمچن

و  1989؛ اکربـرگ،  1376، نگزیکـام و  يعسگر؛ 1381،ینیعالءالد؛ 1384قنبر، يهاافتهی

ـ ااز  یبرخـ ، بـه  )1384به نقل قنبر، (يا. اس .يآ. ان. وی  ریسـا در کنـار  (فاکتورهـا   نی

  . ، اشاره داشته است)عوامل و موضوعات

ـ ااز  يتعـداد نیز به ) 1376(نگزیکامو  يعسگرپژوهش  فاکتورهـا تحـت دسـته     نی

بـه مهـاجرت در دانشـمندان و مهندسـان      میتصمکه به عنوان عوامل مربوط به  يموارد

حاضـر، عنـوان شـد،     ۀمطالعـ  ۀجـ ینتنییتببا آنچه در مورد  جهینتنیا. استاشاره کرده 

هـا ذکـر   يبنددسته نیاها و موارد تحت يبندمورد اختالف دستهآنچه در . ندارد يتضاد

ـ نو ) 1380(با مطالعه آراسته  جهینتنیانییتبشد، در مورد  ـ ن) 1381(ینیعالءالـد زی  زی

ذکـر   یشخصـ ، تحت عنوان عوامـل  )1380(آراسته  آنچه ،به عنوان مثال. کند یمصدق 

ۀ بهتر شده اسـت کـه در مطالعـ    ياقتصاداز جمله اوضاع  ییفاکتورهاشامل  ،کرده است

  . قرار گرفته است یبررسمورد  ياقتصادحاضر به عنوان عوامل 

اختالف جوامـع مـورد    ۀیسادر  زین، )1989(با مطالعه اکربرگ  جینتانیایناهمخوان

نیـی تب، قابـل  یعـاطف و  یفرهنگـ ، یاجتماع، یشناسجامعه  يفاکتورهاثیحاز  یبررس

  .است

-افتهیمطالعه با  نیاجینتامهاجرت متخصصان،  لیدالتیاولوو  بیترتدر خصوص 

، تطابق دارد اما )يبندمیتقسکردیروبه تفاوت  تیعنابا ) (1381(ینیعالءالدیکليها

عوامـل   بیترتپاسخ دهنده، به  انیدانشجودیدازنشان داد که  )1381(یمیابراهمطالعه 
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، به عنوان دالیل مهاجرت یاسیسیفرهنگیاجتماعياقتصادو عوامل  یآموزشـ   یعلم

  .اندن مطرح شدهامتخصص

چنـد   انیدانشجوپژوهش مذکور،  يآمارۀتوان گفت که جامعیمجهینتنیانییتبدر 

هـل، سـن و میـزان    أت تیوضـع از نظـر   ،انیدانشجواصوالً اغلب . انددانشگاه داخل بوده

 یعلمـ ئتیهياعضاژهیوو به  نامتخصصریسابا  ياقتصادبا مسائل  يریدرگدغدغه و 

بـه نـام دانشـگاه     يدیـ جدیعلمـ ۀتجرب کیدر آغاز  ،ییسوند و از اها متفاوتدانشگاه

ـ  یآرمـان کـه وجـه    سـت یندور از انتظار  ،نیبنابرا. هستند ـ ادر  يانـدوز دانـش  ۀمقول نی

و ارشـد  انیدانشـجو مطالعه ذکر شده اسـت کـه    نیهمدر . قابل توجه باشد انیدانشجو

ـ اهمرا حـائز   ياقتصـاد عوامـل   ،يبنددر مقام رتبه  نهالأمتزینو يادکتر و  دانسـته  تی

قـرار   يبعـد يهاتیاولورا در  یاسیسیفرهنگ،یاجتماع،یآموزش،یعلمعوامل  سپس

  . استارائه شده  نییتببر  يدییأتامر  نیاکه  اندداده
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  منابع

در فیشـر یصـنعت تهـران و  يدانشـگاهها انیدانشجولیتمایبررس). 1381(زدانییمیابراه

موسسـه  : تهـران ). یقـات یتحقطـرح  (بـه خـروج از کشـور     وتریکامپبرق و  يهارشته 

  . یعالآموزش  يزیرپژوهش و برنامه 

و علل مهاجرت آنهـا   یعلمئتیهياعضایشغلتیرضایبررس). 1380(رضا  دیحمآراسته، 

 یعالآموزش  يزیرموسسه پژوهش و برنامه : ، تهرانیقاتیتحقطرح . به خارج از کشور

. يآورو فن  قاتیتحقوزارت علوم، 

 يدانشگاههایعلمئتیهياعضالیتماعوامل مرتبط با  یبررس). 1382(دیعبدالمج، انیجعفر

ـ پا). 1381-82یلیتحصسال (کشورشرق به مهاجرت از جنوب  یکارشناسـ نامـه   انی

. باهنر دیشهدانشگاه . ارشد

. سوم، چـاپ نهـم   شیرایو، یتیتربو علوم  یشناسدر روان  قیتحقروش ). 1380(یعلدالور، 

  . شیرایو: تهران

دانشگاه : کرمان. مهاجرت نخبگان، پدیده اي براي تامل). 1387(درتاج، فریبرز . رضایی، پروین

.علوم پزشکی

. سمت: تهران. مهاجرت). 1380(اهللا  بیحب،یزنجان

: تهـران . مهاجرت جوانـان  تیوضعیبررسجوانان،  یملگزارش ). 1381(جوانان  یملسازمان 

. مؤلف

. نخبگــان يریبکــارگحفــظ و  يراهکارهــاچالشــها و ). 1383(یامرعلــاصــل،  نیالــدفیســ

Ayandehnegar. org
کـاهش   يراهکارهـا متخصص از کشـور و   يروهاینعلل خروج  یبررس). 1380(یعل، یفیطا

وزارت علوم،  یعالآموزش  يزیرموسسه پژوهش و برنامه : ، تهرانیقاتیتحقطرح . آن

. يآورو فن  قاتیتحق

) مهـاجرت متخصصـان   یکمـ برآورد ابعاد (فرارمغزها  دهیپدیبررس). 1380(نیحس، یعباس

کشور،  یانسانمنابع توسعه  يگذاراستیوسمتخصص  یانسانيروینیسنجازینطرح (

. یعالآموزش  يزیرموسسه پژوهش وبرنامه : تهران). 6شماره  یپژوهشطرح 

، نگزیکـام و  نیحس، يعسگر. يتکنولوژفرارمغزها انتقال معکوس در ). 1376(دیمج،يمحمد

. قطره: تهران. جان توماس

بر آن در پزشکان  به مهاجرت و عوامل موثر لیتمازانیمیبررس). 1381( دیفرش، ینیالدعالء 

  . یقاتیتحقطرح . 1380سال  یرانیا
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بخش . یقاتیتحقطرح . کایآمربه  یرانیاعلل مهاجرت متخصصان  یبررس). 1384(قنبر، افسانه 

و مطالعـات   یانسـان پژوهشـگاه علـوم    یاجتمـاع مطالعات توسعه پژوهشـکده علـوم   

. یفرهنگ

، ترجمه يتکنولوژا انتقال معکوس فرارمغزه). 1376(، جان توماس نگزیکامو  نیحس، يعسگر

. قطره: تهران. يمحمددیمج
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