
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت کاملمجموعه 

1420 

 

دگاه یران از دیبرمهاجرت نخبگان در ا یو فرهنگ یعوامل اجتماعریتأث یبررس

 ع( بجنوردباقر )ان دانشگاه امام محمد یدانشجو

 3ی، رضا عباس2انی، احمد رستم1یریم امیابراه

 :دهکیچ

ان يدگاه دانشدجو يد ران از ديد موثر بر مهاجر  نخبگدان در ا  يو فرهنگ يعوامل اجتماع يق حاضر بررسيموضوع تحق

  بدا توجده بده    ده مهداجر  نخبگدان اسدت   يپد ينونكما در دوران  شورك يجد ياز معضال  و چالشها يکي باشد يم

ده مهاجر  نخبگان، عوامل مثثر بر آن را يق پديدق يين مقاله، عالوه بر شناسايا ،ت مهاجر  نخبگان در جامعهياهم

در  يو فرهنگد  يت عوامل اجتماعيه با توجه به اهمك شود يمباعث مهاجر  نخبگان  يند  عوامل متعددكيم يبررس

و توجده قدرارداده و    يان مورد بررسيدگاه دانشجويرا براساس د يو فرهنگ يده، عوامل جاذبه و دافعه اجتماعين پديا

ن خودو  ارائده   يد در ا ييارهدا کشدنهادها و راه يام شده پانج يل هايان و تحليدگاه دانشجويز بر اساس ديان نيدر پا

ندده، نظدام   يندان بده آ  ي، عدم اطميو فرهنگ ين عوامل دافعه اجتماعيه مهمتركدهد يق نشان ميج تحقيشود  نتايم

ن ي، تدام يو اجتمداع  ين عوامل جاذبه فرهنگيبه علم و تخوص و مهمتر يت دهيارآمد، عدم توجه و اولوكنا يتيريمد

 باشند يم يو پژوهش يانا  فناورکن متخووان و در دسترس بودن اميض بي، عدم تبعيشغلنده يآ

 عوامل جاذبه، عوامل دافعه. ،یفرهنگ عوامل ،ی: مهاجرت، نخبگان، عوامل اجتماعیدیلک واژگان

 

 مقدمه .1

 يشورهاك يوحترو به توسعه  افته،يتوسعه ن يشورهاكمهم  يهاياز مسائل و دشوار يانسان يهاهيوچ سرماك

ل شدن به يده مهاجر  نخبگان در حال تبدير پدياخ يدر سالها و ت روبرو استين واقعيز با ايران نيا شرفته است يپ

 يهاهيان ساالنه برآمده از فرار سرمايافته ها زي يه برخيه بر پاك يبه گونه ا است  يو فرهنگ يبحران اجتماع ي 

ان يدرم فرارمغزها، نهيزم ران دريشوربختانه ا ( 86، 1380،ي)وقوفبوده است ينفت يمدهابرابردرآ3شور،كاز  يرکف

اموختگان تن ازدانش240000ش از ينون بك( هم ا1385ن،يمقام نخست را دارد)مع به توسعه جهان رو شورك91

ان يرانيا يو فرهنگ يت علميوضع ي)بررسنندكيم يا زندگيکدر امر يو مهندس يتركد يليتحو کبامدر يرانيا

ده يان رسيبه پا 1383تا1380 ينان در سالهاه آيبورسمد  ه ك ييدانشجو761از ( 81، 1372ا،يکن امركسا

شور كدرصد انان به  5به  ي اند ونزددرصد انان مشغول درس خواندن23)اندشور بازنگشتهكدرصد به 72است 

-از تفاو  ياحمد فرار مغزها را ناش ش جالل آليدهه پ حدود چهار ( 1385مهر18، ياسالم ي)جمهوراند( برگشته

از بحران  يان تنها گوشهي(  ا1340،دانست)آل احمديم يو جامعه سنت يموزشآ يهاطين محيب يفرهنگ يها

سندگان ينو ،رانيجر  نخبگان درجامعه ااگاه مهيت و جايباتوجه به اهم ن اساس ويبرا ران است يمهاجر  مغزها در ا

                                                           

 com.yahoo@amiri.Eb بجنورد،( ع) باقر  عضو هيا  علمي دانشگاه فرهنگيان پرديس امام محمد 1

 com.yahoo.@2016rostamiyan_Ahmad، بجنورد( ع) باقردانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان پرديس امام محمد   2

 com.gmail@abasi.74.reza، بجنورد( ع) باقردانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان پرديس امام محمد   3
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 يآن را مورد بررس بر عوامل موثر ،ده مهاجر  نخبگانيق پدين مقاله عالوه بر شناخت دقياند تا درادرصدد برآمده

ت عوامل يباتوجه به اهم ن،يبنابرا گنجد؛ين مقاله نميدر قال  ا ورده همه عوامل گست چون بحث از اما قرار دهند؛

دگاه يز براساس ديان نيم و در پايپردازيم يو فرهنگ يعوامل دافعه و جاذبه اجتماع يبه بررس يفرهنگ و ياجتماع

 شود يان مين باره بيدر ا ييارهاکشنهادها و راهيان،  پيدانشجو

 ف مهاجرت نخبگان)فرارمغزها(یتعر .2

از  يشودنوع خاصيرمياوقا  از آن به فرارمغزها تعب يا  مربوط گاهيه در ادبكمتخووان  مهاجر  نخبگان و

 يساروخان ق و جام  آن را به دست خواهد داد يم دقيحدود تعر ،وانواع آن مياش در تعارکنكه كست مهاجر  ا

 ير محل اقامت افراد براييبه تغ صور  گرفته باشد و يه با قود قبلك ايها در سطح جغرافت انسانكمهاجر  را حر

لمه كمعادل دو  اصطالح فرارمغزها ( 450، 1370،ي)ساروخانندكيم يانجامد معرفيب يا مد  طوالنيشه يهم

از  ينشانه حالت ن،يشدن زم  خش يبه معن 3نيدر ر است و واژهکمغز متف يبه معن2ني  برستا 1نين دريبر يسيانگل

و برنامه  دفترمطالعا  ؛197، 1372،ي)جعفرسازد ير ميناگز يزندگ بقا و يه مهاجر  را براك عت استيجبر طب

ده به نام چرخش مغزها ين پديسندگان از اياز نو يبعض ( 2001،ارانکو هم يدسا ؛1379؛ يو اجتماع يفرهنگ يزير

ار کش» مانند يريتعابگر يد ياريبس ( 2002 اران؛کوهم 5انيسنکس ؛1998 اران،کهمو  4نند)جانسونكياد مي

را  ان باريده زين پديو هم اکونسي برند يار مكرا به « ربوده شدن استعدادها» ،«نخبگان يمهاجر  اجبار» ،«مغزها

فرار و  اعم از جذب، ،ن فرار مغزها به مهاجر يبنابرا ( 84  ،1383،ياظمك)اخوان ده استيها نامتيمهاجر  صالح

در حال توسعه به  يشورهاكو ماهر  يشمند و افراد برخوردار از دانش فنياند ر،کمبت ،ردهكل يافراد تحو ا اعزامي

ز صور  كمر يشورهاكبه سمت  يرامونيپ يشورهاكقت از يحق ه دركفرارمغزها  افته اشاره دارد يتوسعه  يشورهاك

 شود يشورها مكن يدرا يموزشآ يهايه گذاريم شدن سرمايرد باعث عقيگيم

 رانیمهاجرت نخبگان در ا .3

 رانيمهاجر  نخبگان در ا يهادوره -3-1

ده ين پديه اكتوان گفت يرساند، اما مده به ثبت ين پديا يرا برا يتوان آزازي، گرچه نمينه شناختيريد يدر تأمل 

جاد ياهش محسوس در روند آن اكافته است  در دهه اول انقالب، يران ظهور و بروز گسترده يدر ا 40با  از دهه يتقر

ن ين، از ايطه شده است؛ بنابراين حيدر ا يديوفا شده و باعث موج جدکر، دوباره بارور و شياخ يشد و در سالها

 :ردكران را مشخص يده در اين پديند ايدر فرا يدوره مشخو توان سه يمنظر م

ون يزاسيدر مقابل زرب، مدرن يفرهنگ ين دوره به چند علت، از جمله گشودگيدر ا :انقالب يروزيتا پ 40  از دهه 1

 ره، شاهديو ز ينفت ينده درآمدهايار، رشد فزابوابستگان به در يگر يه اشرافي، روحياقتواد ياستهاياذب و سك

 م يهست يزرب يشورهاكان به يرانيد محسوس مهاجر  ايتشد

بر جامعه،  ينيد -يط انقالبيم شدن شراك، به علت حان دورانيدر ا: يليان جنگ تحميانقالب تا پا يروزي  از پ2

 م  يهست يان ناراضيرانيژه ايان، به ويرانياز ا يعيم وسيشاهد مهاجر  ط

                                                           
1   niarB niarB  
2   niarB  
3   niarB  
4  Johnson, J. M  

5  Saxenian, A. et al  
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دانشگاه به نقطه  يوكگرفته و پس از حادثه يشتريشتاب ب 77آزاز و از سال  67ه از سال كد مهاجر  ي  دوره جد3

 ( 14،   1387معطر،  يده است )جعفرياوج خود رس

نند  بر اساس ك يم يا زندگيکدر آمر يرانيمتخوص ا  هزار نفر مهندس و پزش 200ش از يدر حال حاضر، ب

خود  يليها در سال دوم تحودانشگاه يور سراسرکنك يبا رتبه دو رقم يهايشتر ورودياطالعا  به دست آمده، ب

نند  يکافت ميرش دريانا ، نامه پذکن اميا با بهتريدن ين دانشگاه هايسانس از بهتريل پس از دوره ليادامه تحو يبرا

، صاح  مقام شده يمختلم علم يادهايدر المپ 1378-1380 يه در سالهاك يدانش آموز 135نفر از  90حدود 

درصد است   3شور فقط كد به بازگشت آنها به يه امكنند ك يل ميا تحويکآمر ين دانشگاههاياز بهتر يکياند، در 

ران اقدام يخروج از ا يرده براكل يان تحويرانيهزار نفر از ا 180تا  150ه ساالنه ك دهد مي ن آمارها نشان يهمچن

 ين نرخ مهاجر  افراد دارايشتريا بيجهان، آس يشورهاكن يپول، در ب يالمللنينند و بر اساس آمار صندوق بكيم

ه را دارد يال  عاليوا تحين درصد مهاجر  افراد يشتريران بيز اين ييايآس يشورهاكن يو در ب يال  عاليتحو

 (  3 ،تا يب، ي)جهانشاه

 رانينخبگان مهاجر در ا يپ بنديت -3-2

 رده است: كم يپنج گروه تقستر ابوالقاسم طلوع، در پژوهش خود، نخبگان مهاجر را به كد

 مقود به وطن برنگشته اند   يشورهاكل در يه پس از اتمام تحوك يه ارزيسهم يان دارايدانشجو 1

-ردهکگر مراجعت نيشور خارج و دكاز  ينه شخويه با هزكورها کنكادها و يدگان المپير برگزيان آزاد، زيدانشجو  2

 اند 

از دانشگاه و افت بورسيا با دريو  ينه شخويه با هزك يسراسر يورهاکنكاول  يه هابادها و رتيگان المپبخن  3

 رده اند ك کشور را تركخارج،  يقاتيز تحقكمرا

 ل بازنگشته اند يه بعد از فرازت از تحوكشور كبه خارج از  يه اعزاميان بورسيدانشجو  4

 کشور را ترك، يو اقتواد يفرهنگ، يتخوو-يل علميه به طور عمده به دالك يد و محققاني  متخووان، اسات5

  (47  ،1382رشنو،)اند  ردهك

 علل و عوامل مهاجرت نخبگان.4

 ينظر يردهايکرو -4-1

گوناگون  يهاهينظر و ه آراءكاست  يو اقتواد ي، اجتماعياز علوم انسان ياريبس يارشتهن يب مهاجر ، موضوع

  با كيه ها در ترين نظريت، اياز مهاجر  پرداخته اند  در نها ياز آنها به بعد خاص ي ه هر كدرباره آن وجود دارد 

  رنديگ يممورد استفاده قرار  ن مسئله مهاجر  نخبگانييتب يگر برايديک

ه، يت درآمدن آزاد سرماكشدن، شامل به حر ياست  روند جهان يجوام  انسان يژگيو ت،كحر: شدن يجهان -1

شدن با فشرده شدن زمان و  يت هاست  در عور جهانكن حريزم ايانکار و تحول در مك يروياال و نكاطالعا ، 

را پشت سر گذاشته، به استخدام  ييايو جغراف ياسيس يتوانند مرزهايان، متخووان در هر نقطه از عالم مکم

گوناگون  يهاار پروژهيشوند و تخوص خود را در اخت ي شر يد علم جهانيدرآمده و در تول ين الملليب يتهاكشر

ند، ين فراياست  ا يجهان يشهروند يريگ لکشت و يمرنگ شدن احساس ملَّكده، ين پدياز آثار ا يکير دهند  قرا

توجه دارد  يو رانش يششكداند و به هر دو گروه از عوامل ير ميارناپذکو ان يعي، طبيواقع يده فرار مغزها را امريپد
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 ( 195   ،1383،ير صالحكذا)

ه كمعتقد است  يتوماس مطرح شده است  و يتوسط درون 1941ه در سال ين نظريا: نششش و راكه ينظر -2

در مبدأ  يله عوامليان مبدأ و مقود است و به دف  افراد به وسيم ياقتواد -ير  با توجه به عدم تعادل اجتماعمهاج

ست، ين يافكار ننده به مقدكگر، اگر چه عوامل جذب يان ديد دارد  به بكيدر مقود تأ يگريو جذب آنان با عوامل د

 ( 39،   1387معطر، ي)جعفر دهد مي ه فرد را به آستانه مهاجر  ارتقاء كاست  ياننده تا اندازهكعوامل دف   يول

ه چهار دسته از عوامل بر مهاجر  كند و معتقد است كيه را مطرح مين نظريا يل يس اور : ه جانبه و دافعهينظر -3

 است:گذار ريتأثو از جمله مهاجر  نخبگان 

موان   3 ا بازدارنده(؛يزنده و ي  عوامل موجود در مقود )برانگ2ا بازدارنده(؛ يزنده و يعوامل موجود در مبدأ )برانگ  1

ر ك)ذازنديمهاجر  رقم م يرا برا شخص مين چهار دسته از عوامل، توميا؛ يعوامل شخو 4 ؛بازدارنده

ه دارد، همه ك يو شمول يريل فراگيجاذبه و دافعه، به دله يباال، نظر يها دگاهيان دياز م  (198  ،1383،يصالح

علل و عوامل مهاجر ،  الزم را دارد  يين باره قدر  پاسخگويدهد و در ايم يمطرح شده را در خود جا يهاهينظر

، اقتواد، يها در حوزه اجتماعها و عدم تعادلافکاز ش ينخبگان نسبت به مجموعه ا يعينش طبكمحوول وا

 يفرد يهايژگي  و1  دهند يم  سه گروه از عوامل خود را نشان كيها در ترافکن شياست است  ايس فرهنگ و

و  ين المللينظام ب  3است؛  يداخل يو اقتواد ي، فرهنگيط اجتماعيه محوول شراك ييهاافک  ش2مهاجران؛ 

ند عوامل يه برآك يعوامل دافعه و جاذبه معروف است و بر اساس آن، در صورت ي، به تئوريه ويآن  نظر يهاريتأث

ن يبتواند ا يو اگر چنانچه عوامل شخو شود يمجاد يل به مهاجر  در فرد ايزنده و بازدارنده مثبت باشد، ميبرانگ

و گيرد  ميند، مهاجر  صور  کاعمال ن يابازدارنده ريتأثز يان مهاجر  نين ببرد و موان  موجود در جريل را از بيتما

، اشتغال و درآمد را در مبدأ از يشتر آموزشيانا  بکوجود ام يند  وك يدا  به مقود آزاز ميت خود را از مكفرد حر

اشانه و كاز خانه،  يد، دوريدر محل جد يزندگ يباال ينه هايآورد و در مقابل، هز يجمله عوامل جاذبه به حساب م

 ند ك يعوامل دافعه محسوب م ست را ازيط زيمح يآلودگ

 ران يعلل و عوامل مهاجر  نخبگان در ا -4-2

م خارج يران، اوال  به علت وسعت و نامشخص بودن تعداد متخووان مقيگان در ابنه علل و عوامل مهاجر  نخيدر زم

از آنها فراهم  ان پژوهشکه قود مهاجر  دارند، امك يا افراديرده و كبه متخووان مهاجر   يا  عدم دسترسيو ثان

م  يده يقرار م يمهاجر  نخبگان مورد بررس يو فرهنگ يان را درباره عوامل اجتماعين، نگرش دانشجوينبود؛ بنابرا

و  يشور، دو مثلفه اجتماعكه و دافعه داخل و خارج يسنجش عوامل جاذ يه و دافعه، برابه جاذيبر اساس نظر

 يمشخص شدن عوامل اجتماع يدر نظر گرفته شد  برا ييه هايگوها، از مثلفه ي هر  يه براكمشخص شد  يفرهنگ

شنهادها و يها، پ ل دادهيه و تحليه بعد از تجزكن شد يباز و بسته تدو يبا سثالها يمثثر، پرسش نامه ا يو فرهنگ

به عنوان  ر رايان عوامل زيدانشجو م يپردازيان آنها ميان به بيپا ه دركشود يان ميب ياربردكو  يعلم يارهاکراه

 رده اند كمطرح  يو فرهنگ يعوامل دافعه و جاذبه اجتماع

با  يالن آموزش عالين فارغ التحوياد؛ عدم تناس  بيار زيدرصد، بس 48 يباز يپارت :يعوامل دافعه اجتماع  1

درصد،  44شور ك يازهايها با نالن رشتهيان تعداد فارغ التحوياد؛ عدم تناس  ميار زيدرصد، بس 45 يشغل يفرصتها

بلند مد  از  ياد؛ نداشتن برنامه هايز درصد، 36مناس   يهاشور در قط ك ياههي  سرماياد؛ عدم توزيار زيبس

اد؛ عدم توجه به شأن و منزلت محققان يدرصد، ز 38 يانا  اجتماعکن اميدزدزه تأم ؛اديدرصد، ز 41دولت  يسو

ناس  م ينده اجتماعينداشتن آ ؛اديز ،درصد 38به نخبگان ژه يو يازهايت نشدن و ندادن امتياد؛ حمايدرصد، ز 38
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اد؛ تعدد و يدرصد، ز 36 يز آموزشكح از دانشگاهها و مرايصح يبانياد؛ عدم پشتيز ،درصد 36 نندازو فر خود يبرا

اد  يدرصد، ز 34ن استادان و متخووان همتراز در جامعه يض بيتبع ؛اديز ،درصد 35 يريم گيتضاد در مراج  توم

، عدم ينامناس  اجتماع يارآمد، فضاكنا يتيري  نظام مديمطرح شده، به ترت يو با توجه به درصدها يلكطور به 

 مطرح است   ين عوامل دافعه اجتماعي، به عنوان مهمتريو فرهنگ ياجتماع ينده و وجود فشارهاينان به آياطم

شرفته يپ يزهايابزار و تجه نبود ؛اديز درصد، 43به علم و تخوص  يت دهي: عدم توجه و اولوي  عوامل دافعه فرهنگ2

از خدما  افراد  يريبهره گ يبرا يپژوهش ينبود نهادها؛ اديدرصد، ز 43 يشگاهيو آزما يقاتيتحق يارهاك يبرا

ند آموزش در دانشگاهها و ين فراياف بکاد؛ شيدرصد، ز 41در جامعه  يعلم ياد؛ ضعم فضايدرصد، ز 41متخوص 

 33شور ك يپژوهش-يز علمكمرا يو پژوهش يعلم ين بودن استانداردهايياد؛ پايدرصد، ز 34يعلم يق هايتحق

 يمطرح شده، م ياد  با توجه به درصدهايدرصد، ز 28شور ك يپژوهش-يعلم يتهاياد؛ باور نداشتن ظرفيدرصد، ز

 يزهايم و تخوص و نبود ابزار و تجهبه عل يت دهي، عدم توجه و اولوين عامل دافعه فرهنگيه مهمتركتوان گفت 

 است  يشگاهيو آزما يقيتحق يارهاك يشرفته برايپ

درصد،  46مناس   يانا  اجتماعکاد؛ وجود اميار زيدرصد، بس 47 ينده شغلين آي: تأمي  عوامل جاذبه اجتماع3

درصد،  40ان متخووان يمز يض و تماياد؛ عدم تبعيار زيدرصد، بس 30اد؛ احترام به شأن و منزلت نخبگان يار زيبس

بهنجار با  ياجتماع يوجود برخوردها ؛اديز ،درصد 38خود و خانواده  يمناس  برا ياد؛ داشتن منزلت اجتماعيز

ان ياد  از ميدرصد، ز 29نخبگان  ير علميار زکن و عدم توجه به افيح قوانيصح ياد؛ اجرايدرصد، ز 31نخبگان 

 است   ينده شغلين آيتأم يجتماعن عامل جاذبه ايعوامل مطرح شده، مهمتر

اد؛ در نظر گرفتن بودجه يار زيدرصد، بس 40 يو پژوهش يانا  فناورک: در دسترس بودن امي  عوامل جاذبه فرهنگ4

 36نده فرزندان ين بودن آيفرزندان و تأم يبرا يانا  آموزشکوجود ام ؛اديار زيدرصد، بس 39ق ها يتحق يبرا يافك

ق و يتحق يان مد  برايوتاه مد  و مك يزياد؛ برنامه ريدرصد، ز 44نخبگان  يسته ساالرياد؛ شايار زيدرصد، بس

انا  کان شده، در دسترس بودن اميان عوامل بياز م اد يدرصد، ز 33 يباز فرهنگ يفضا ؛اديدرصد، ز 37 يپژوهش

 مطرح است   ين عامل جاذبه فرهنگي، به عنوان مهمتريو پژوهش يفناور

 مناسب یارهاکراهشنهادها و یپ .5

  ق و پژوهشيتحق ياحداث فضا ي  برا  اختوا  بودجه مناس1 

  يو وطن يشورك يها ارزششور و كق به يعم يدلبستگ يالزم برا يها زهيجاد انگي  ا2

و  مشخص يانا  پژوهشکو دادن ام يز پژوهشكژه در مرايدر تمام سطوح، به و يازذبازكو  يال  ادارکاهش مشك  3

  مستقل به جوانان عالقه مند

ن يها و تدورساختيجاد زيو ا يفرهنگ يتهايموجود از راه فعال يهااهش دافعهكو  ياجتماع يت جاذبه هايتقو 4

  يتين حمايقوان

  شوركاطالعا  متخووان   ل و توسعه بانکيتش  5

  يقو يعلم يقطبها يريگ لکش يل برام خارج و داخيگان و متخووان مقبخنگرفتن از   مك  6 

 يبه اجتماع معرف يحين افراد به گونه صحيه اك يمتخووان به گونه ا يننده براكط دلگرم يردن شراكفراهم   8

  شوند
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در مواق   يت اجتماعيجاد امنيبه متخووان از نظر ا ين اجتماعيت پوشش خدما  نظام تأمي  گسترش و تقو9

  ينده در دوران بازنشستگينان به آيت اطميمناس  و تقو ين، خدما  درمانک، مسيشغل يهابحران و گسست

-ردن دزدزهكامور متخووان و برطرف  يمتخووان و سامانده ييشناسا يبرا ييجاد سازمانها و مثسسه هاي  ا10

   آنها يها

  يپژوهش يشتر به پروژههايبودجه ب اختوا   11

  شوركباورداشتن نخبگان   12

  در جامعه يباز ياز هر گونه پارت يرياد به علم و تخوص و جلوگيدر جامعه و توجه ز يعلم يبارور نمودن فضا  13

  شورك يهاازيبا ن ياموزش عال يهمگام ساز  14

  از تخوص نخبگان يرين رده باال دربهره گيعزم مسثول  15

 به تخوص  يت دهي  اولو16

  گیری نتیجه.6

ن يو فرار مغزها رو به روست و در ا ده مهاجر يشورمان با پدكه كقرار داشت اد ي، بايانسان يروياز نظر مهاجر  ن

 يهاهيد دانشگاه ها، محققان و پژوهشگران پر تجربه و باسابقه، سرمايم  اساتيرا شاهد هست ينه، روند رو به رشديزم

 تعداد سال است و 35باالتر از ن افراد عموما  يه سن اك ييهستند  از آنجا ينولوژکد و تيتول يخالق و پربازده برا

شتر باعث مهاجر  آنان از يه بكشور ما آنچه كاند، در شور گذراندهكال  خود را در خارج از ياز آنان تحو ياديز

 يين افراد در دوران دانشجويشور، چه بسا اكشور است، نه عوامل جاذبه خارج از كشود، عوامل دافعه داخل يشور مك

اند؛ اما ل خود را داشتهيشور محل تحوكاقامت دائم در  يبرا يط مناسبيرصت و شراف، شوركخود در خارج از 

شور، با كار داخل كط يپس از قرار گرفتن در مح يح داده اند  وليم، ترجكانا  کبا ام يرا حت شوركخدمت به 

  با توجه دهند يمح يترجنند و مهاجر  را ك يد نظر ميم خود تجديه به ناچار در تومكشوند يرو به رو م يطيشرا

 نام برد: يو فرهنگ ين عوامل دافعه و جاذبهاجتماعير را به عنوان مهمتريتوان موارد ز يان، ميبه نگرش دانشجو

 ارآمد كنا يتيرينظام مد :يدافعه اجتماع

و  يقيتحق يارهاك يشرفتهبرايپ يزهايبه علم وتخوص ونبود ابزار و تجه يت دهيعدم توجه واولو: يدافعه فرهنگ

  يشگاهيآزما

  ينده شغلين آيتام: يجاذبه اجتماع

  يو پژوهش يانا  فناورکدردسترس بودن ام: يجاذبه فرهنگ

توان به شأن و يها مه از جمله آنك است ازين ييارهاكر و سازويمجموعه تداب ها،هين سرمايحفظ ا ين برايهمچن

عالوه بر  رد كمتخووان اشاره  يو اجتماع يت شغليامن نيتأم يبرا يين اجرايوض  قوان منزلت نخبگان در جامعه،

ل به آن يه قبال به تفوكمطرح است  يط نخبگان علميشرا يبهساز يبرا يگريد يياجرا يارهاکراه ،ر شدهكموارد ذ

 م ياپرداخته
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