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ن یاز ا یریشگیپ یارهاکو راه یعلل مهاجرت دانش آموختگان مازندران یبررس

 دهیپد

 4رضا عربی، عل3یبیمحمد حب ،5ن زادهیامران حسک، *1اصغری یعلمهرداد 

 

 

 چکیده

شدور  ک یها استا ر یبه سا یبر مهاجرت دانش آمواتگا  مازندران ملثرعوامل  ی  واضر به بررسیتحق

ح پرسشدنامه اسد . نمونده    ها داد  یآور جم اناام گرف  و ابزار  2290  در سال ین تحقی. اپردازد یم

سدال   49/33±0/:4 هدا  آ ن سن یانگیه مکاس   ینفر از دانش آمواتگا  مازندران 232شامل  یآمار

 ی. بدا ارتقدا  (p<0003)شدتر از داتدرا  اسد     یل به مهاجرت در پسرا  بیه تماکج نشا  داد یبود. نتا

ل به یا  معدل نمرات افراد و می. میابد یمش یل دانش آمواتگا  به مهاجرت افزایتما حیلیتحص کمدر

ز  اصدلی  ید % دانش آمواتگدا  انگ :3وجود داش .  (r=00:42)مستقیم و باالیی  یمهاجرت همبستگ

 یدار یمناسب اعالم نمودند. رابطه معند  یانات رفاهمبه شغلح درآمد و ام یابیاود از مهاجرت را دست

% 9:ه کد  یبده شدور   (p>0003)وجدود نددارد    یو اجتماع یط فرهنگین گونه مهاجرت و شرایاا  یم

% داندش  23مناسدب دانسدتند.    هدا  اسدتا  ر یسه بدا سدا  یط را در مازندرا  در مقاین شرایا ح ایپاسخگو

ز  اصدلی ادود از   ید را انگ یو پژوهشد  یعلمد  های ی فعالادامه  ها آ % 4و  یتیریآمواتگا ح عوامل مد

و درآمدد مناسدبح توجده     یشدغل  یهدا  فرص ااد ی ح این تحقیج ایا  نمودند. بر اساا نتایمهاجرت ب

در مازندرا  عوامل  یو پژوهش یانات علممش امیو افزا یبه دانش آمواتگا  بوم یرا  استانیشتر مدیب

 شور هستند.ک یها استا ر یاز مهاجرت دانش آمواتگا  به سا یریشگیدر پ یملثر

 

 کلیدی: مهاجرت، دانش آموختگان، اشتغال، مازندرانلمات ک

 

 مقدمه -1

بده واودد    ییاید واودد جغراف  یدک از افدراد از   یا دسدته ا ید   فدرد  کح ورییایمهاجرت از لحاظ جغراف

ل مس  و مهاجر قصدد دارد بده شد   یدح محل تولد مهاجر نیجد ییایگر اس . واود جغرافید ییایجغراف
                                                           

 aliasghari_mehrdad@yahoo.comح اد نخبگا  مازندرا یبن -2

 اد نخبگا  مازندرا یبن -3

 اد نخبگا  مازندرا یبن -2

 ح دانشگا  مازندرا یو ادار ید  علوم اقتصادمح دانشی  صنعتیریمد یارشناسک یدانشاو -4
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 یح داوشلبانه بدود  و شخصد  یدگا  انسانیف مهاجرت از دیند. در تعریا  گزما موق  در آ  اسی یدائم

(. 2233ح ییو رضا یدیز ی)شالب گیرد یمگر مد نظر قرار یا  دمو اقام  در م ییم به جاباایبود  تصم

ا  و در گدشر زمدا  بدا    مد ه در بستر مکاس   یتیجمع -ییایهن جغرافک یدادهایمهاجرت از جمله رو

 یردکارکد و گدا    یا مقصد را به لحاظ سدااتار یمبدأ  یناگو ح اجتماعات انسانگو های یز انگاهدام و 

 (.2239ح یهرچگان کیو تر ینمود  اس  )غفار یاریدستخوش تحوالت بس

 کندد  یمنیروی انسانی متخصصح در توسعه اقتصادیح اجتماعی و فرهنگی هر جامعه نقش اساسی ایفا 

(. 2233ح ییو رضدا  یدید ز ی( و از اجزای توسعه پایدار اسد  )شدالب  2233)نوری ومم  و هممارا ح 

ن یو مهاجرت ا شوند یمهر جامعه محسوب  یانسان های یهسرماارآمد و متعهد از کمتخصصح  یروهاین

رد کاواهد  جامعه وارد یو فرهنگ یاسیح سیح اجتماعیرا بر سااتار اقتصاد یانباریگرو  از افراد آثار ز

سرمایه بشدر در وفدظ و    ینتر مهم(. در وقیق  نیروی انسانی متخصص و با انگیز ح 2231ح ی)جانمرد

توسعه ویات اس  و پیشرف  و ترقی کشورها در گرو جشبح پرورشح نگهداری و بهر  برداری صدحی   

 (.2233از مناب  انسانی فرهیخته اس  )صالحی عمرا ح 

بهر  مندی بیشتر از عواید مادی و دستیابی به یک موقعی  شغلی بهتر به  نیروی انسانی با دانش برای

(. بدر اسداا تئدوری    2230تا بیشترین بازدهی را داشته باشد )ارشدادیح   کند یمجایی دیگر مهاجرت 

دافعه و جاذبهح چهار دسته از عوامل مربود به مبدأح مقصدح بین را  و عوامل شخصدیتی بدر مهداجرت    

در مبدأ کدم ولدی در مقصدد زیداد باشدد       ها آ تأثیر مستقیم دارد یعنی زمانی که تقاضا برای تخصص 

. بدر  زنندد  یمد و بسیاری از مهندسا  و استادا  دس  به مهاجرت  کند یمپیدا مهاجرت شمل اجباری 

اقتصادیح فرهنگیح اجتماعی و تسهیالت رفداهی   یها فرص هر چه تفاوت  رسد یماین اسااح به نظر 

)شدالبی زیددی و رضداییح     شود یمبین مناش  مختلف کشور بیشتر باشدح میل به مهاجرت هم بیشتر 

2233.) 

را  با توجه به شرایط اقلیمیح مهد بسیاری از نخبگا  اس . امدا مهداجرت و عددم وضدور     استا  مازند

(. به همدین دلیدلح   2233آسیب جدی بر توسعه استا  وارد کرد  اس  )شالبی زیدی و رضاییح  ها آ 

تحقی  واضر به بررسی عوامل مهداجرت داندش آمواتگدا  مازنددرانی بده منظدور دسد  یدافتن بده          

 هدا  اسدتا  جه  کاهش نرخ مهاجرت نیروهای انسدانی کارآمدد از مازنددرا  بده سدایر      راهمارهایی در 

 .پردازد یم

 قیضرورت تحق -5

 یروید ف نیموجدب تضدع   تواندد  یمد ار جوا  اس ح ک یرویشامل ن عمدتاًه کمهاجرت دانش آمواتگا  

 یافراد معموالًن جوانا  یند شد  روند رشد و توسعه استا  گردد. اکد و یاهش تولکح یورفه ا یانسان
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براوردار نبود  و در  یمناسب یو شغل یط مالیح از شرایالت دانشگاهیرغم داشتن تحص یه علکهستند 

مااور مانند تهرا  و سمنا  تا مناش   یها استا )از  ها استا ر یار مناسب به ساکسب و کاه دنبال ینت

ر بلند مدت مهداجرت  یتوجه به تأث ن بای. بنابراکنند یمدورتر همچو  هرمزگا  و اوزستا ( مهاجرت 

عوامل ملثر بر مهاجرت  یاستا ح شناا  علم یسااتار و نظام اجتماع یرو یو اجتماع یدر ابعاد فرد

اس . با توجه به شرایط  یاز آ  ضرور یریشگیبه منظور کنترل و پ ییارهامو تالش در جه  ارائه راه

فعلی توسعه استا  مازندرا ح مهاجرت دانش آمواتگا  و در پی آ  کداهش نیدروی انسدانی کارآمددح     

علل  ی  واضر با هدم بررسین اسااح تحقیمشمالتی را در مسیر توسعه استا  ایااد اواهد کرد. بر ا

ن عوامل بتوا  از یس  تا با شناا  ااناام شد  ا ها استا مهاجرت دانش آمواتگا  مازندرانی به سایر 

 مهاجرت بالقو  دانش آمواتگا  استا  پیشگیری نمود.

 

 قیاهداف تحق -3

 یهدا  استا ر یبه سا یمهاجرت دانش آمواتگا  مازندران های یز انگن پژوهش تعیین شرایط و یهدم ا

گونده مهداجرت مدورد    ن ید ملثر بدر ا  یو اقتصاد یح اجتماعی ح عوامل فرهنگین تحقیشور اس . در اک

 :اند شد ن مطالعه دنبال یل در این منظور اهدام ذیقرار گرفتند. بد یبررس

ارآمدد  ک یانسدان  یروید ن ی  سنیه وضعکل به مهاجرت یدانش آمواتگا  متما یمطالعه سااتار سن -

 دهد یمر قرار یاستا  را به شدت تح  تأث

 ز  مهاجرت دانش آمواتگا ی  در انگینقش جنس یبررس -

 ل به مهاجرتیو سط  معدل نمرات افراد با تما یلین ارتباد مقط  تحصییتع -

مهاجرت داندش آمواتگدا  بده ادارج از اسدتا  و تعیدین میدزا          یاصل های یز انگمشخص نمود   -

 تأثیرگشاری هر یک از این عوامل بر مهاجرت

   به اارج از استا ردکل ید  مهاجرت جوانا  تحصیاهش پدک یبرا ییارهامافتن به راهیدس   -

 

 قینه تحقیشیپ -4

در مورد مهاجرت دانشگاهیا  و نخبگا  به اارج از کشدور بدود  اسد  امدا تدا       عمدتاًمطالعات پیشین 

کنو  تحقی  جامعی در رابطه با مهاجرت دانش آمواتگا  در داال کشور منتشر نشد  اس . قدانعی  

( نقش آموزش عالی در بیماری و مهاجرت دانش آمواتگا  را مورد مطالعه قرار داد و بیا  2232راد )

زمینه را برای مهاجرت درونی فدراهم   ها آ ش دانش آمواتگا  و کاهش ظرفی  جشب داش  که افزای

( با بررسی علل مهاجرت نخبگا  مازنددرانی بده ادارج از کشدورح     2233سااته اس . صالحی عمرا  )
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بدر مهداجرت بیدا      مدلثر شغلی و درآمد بهتر را به عندوا  عوامدل    یها فرص اممانات مادی و رفاهیح 

انسانی به این نتیاه رسدیدند   های یهسرما( با بررسی عوامل مهاجرت :223منوریا  ) داش . فالوی و

و رفا  معیشتی و ایااد فضای مطلوب اجتمداعی و تقوید  ودس     ینتأمکه ترویج فرهنگ علم باوریح 

( 2233باشدند. ندوری وممد  و هممدارا  )     مدلثر در کاهش و پیشگیری از مهاجرتح  توانند یمتعهد 

مهاجرت نخبگا  را بررسی نمدود  و عوامدل اقتصدادیح اداری و آموزشدی را بده عندوا         بر ملثرعوامل 

( بدا بررسدی علدل    2233پارامترهای تأثیرگشار بر پدید  مهاجرت دانسدتند. شدالبی زیددی و رضدایی )    

مهاجرت نخبگا  دانشگاهی از مازندرا  به این نتیاه رسیدند که بین مهاجرت نخبگا  و فراهم شد  

 پیشرف  و رسید  به یک زمینه مطلوب رابطه معناداری وجود دارد. های ینهزم

 

 روش پژوهش -1

شدامل   یاناام گرف . نمونده آمدار   یشیمایبه روش پ 2290  واضر در استا  مازندرا  در سال یتحق

تحصیلی  یها رشتهاز  ینفر از دانش آمواتگا  )کاردانیح کارشناسی و کارشناسی ارشد( مازندران 232

ل به مهاجرت به اارج از استا  مازندرا  اسد . ایدن افدراد از    یمختلف و موضوع تحقی  در زمینه تما

دانشگا  مازندرا ح دانشگا  علوم کشاورزی و مناب  شبیعی ساریح دانشگا  پیام نور ساریح دانشگا  آزاد 

مقطد  تحصدیلی مدشکور بده     اسالمی واود ساریح بابل و قائمشهر انتخاب شدند. افراد منتخب از سده  

نفر از هر مقط ( و بدو  در نظر گرفتن رشته تحصیلی مورد بررسدی قدرار گرفتندد.     :23نسب  برابر )

 یب آلفدا یسلاالت پرسشنامه با استفاد  از ضدر  ییای  پرسشنامه اس . پاین تحقیدر ا یریگ انداز ابزار 

  اعتبار ی. اعتبار سلاالت از شرباشد یماش نند  ابزار سنکد ییشد  و نتیاه واصله تأ یابیرونباخ ارزک

و کارشناسا  کاریابی و آموزشدی   یو اجتماع یبا مراجعه به ابرگا  و متخصصا  علوم اقتصاد یصور

ل شدد  اسد  و   میلیمرت تش یپرسشنامه از مقیاا پنج درجه ا سلاالتد قرار گرفته اس . ییمورد تأ

ج گانهح میزا  موافق  اود را با مدورد مربوشده اعدالم    پن های ینهگزپرسش شوندگا  با انتخاب یمی از 

 هدای  ینده گزنمودند. به عنوا  مثالح پرسش شوندگا  در پاسخ به وضعی  اشتغال در مازندرا  یمی از 

پناگانه ایلی ضعیفح ضعیفح متوسطح اوبح عالی و در پاسخ به میزا  تمایل به مهاجرت بده اسدتا    

پناگانه مخالف مهاجرتح بی تفاوتح تمایل کمح تمایل زیاد و تمایل ایلی زیاد  های ینهگزدیگر یمی از 

تصدادفی اسدتفاد  شدد  اسد  )بددو        یریاز روش نمونه گ ها پرسشنامهل یممرا انتخاب نمودند. در ت

ل ید ه و تحلید اشالع قبلی از سن افرادح رشته تحصیلیح معدل نمراتح شرایط مالی و ...(. به منظدور تاز 

ار رف  و نتدایج  کبه  Excelو برای رسم نمودارها نرم افزار  SPSSشد ح نرم افزار  یگردآور یها داد 

انس یز وارین پارامترها از آنالیرابطه ب یبررس یبه صورت رتبه بندی شد  مورد بررسی قرار گرفتند. برا
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رامترهدا  ن پایب یبهر  گرفته شد  اس . همبستگ یاک% و تس  مرب  93نا  یشرفه در سط  اشم یک

 قرار گرف . یمورد بررس bتوسط آزمونهای اسپیرمن و تاو کندال 

 

 جینتا -1

ل بدده مهدداجرت )بددا تمایددل زیدداد و ایلددی زیدداد( یددمتما ین سددن دانددش آمواتگددا  مازندددرانیانگیددم

(. ضریب همبستگی بین سن و 2سال بود )شمل  39و وداکثر  33سال با وداقل سن  0±49/33/:4

محاسبه شد. این همبستگی علدی رغدم    -232/0تمایل به مهاجرت به کمک روش اسپیرمن به میزا  

. یعندی  باشدد  یمد آ  که در ود ضعیف اس ح نشا  دهند  همبستگی معموا میدا  ایدن دو فداکتور    

ج یتا ودی روی کاهش میل به مهاجرت به اارج از استا  تأثیرگدشار باشدد. نتدا    تواند یمافزایش سن 

شتر از داترا  اس  و آزمو  مرب  کدای ایدن موضدوع را    یل به مهاجرت در پسرا  بیه تماکنشا  داد 

 یابدد  یمش یل دانش آمواتگا  به مهاجرت افزایح تمایلیتحص کمدر ی. با ارتقا(p<0003)تأیید کرد 

به شوری که بیشترین درصد افراد راغب به مهاجرت )با تمایل زیاد و ایلی زیاد(ح دانش آمواته مقط  

%( بودند. ضریب همبسدتگی بدین   4/22در مقط  کاردانی ) ها آ %( و کمترین 34/:کارشناسی ارشد )

تگی محاسبه شد که همبسد  132/0به میزا   bمدرک تحصیلی و میل به مهاجرت با روش تاو کندال 

 .(p<0003) باشد یممستقیم و در ود متوسط 

وجود داش  و با افزایش معدل نمرات )از  ییباال یل به مهاجرت همبستگیا  معدل نمرات افراد و میم

% از ماموع افدراد دارای تمایدل بداال بده     30(ح تمایل به مهاجرت افزایش یاف  به شوری که 30تا  24

(. ضریب همبستگی میا  معدل نمرات و تمایل بده  3ند )شمل بود :2مهاجرتح دارای معدل بیشتر از 

محاسبه شد که از نوع همبستگی مستقیم و معنی دار بود  42/0:مهاجرت با روش اسپیرمن به میزا  

(p<0003). 

 یاندات رفداه  مبده شدغلح درآمدد و ام    یابیز  اصلی اود از مهاجرت را دستی% دانش آمواتگا  انگ:3

علمدیح   های ی فعالسایر عوامل همچو  عوامل مدیریتیح ادامه  ها آ % دیگر 22مناسب اعالم نمودند. 

شرایط اجتماعی و فرهنگی را انگیز  اصلی اود از مهاجرت عنوا  کردند. شدرایط فرهنگدی مازنددرا     

ن ید ا ا حی% پاسدخگو 9:ه کد  یعامل چندا  موثری در اروج دانش آمواتگا  از استا  نیس  به شور

ط یمناسب دانسدتند. ضدریب همبسدتگی بدین شدرا      ها استا ر یسه با سایط را در مازندرا  در مقایشرا

و  (p>0003)محاسبه شدد کده بسدیار پدایین اسد        -331/0و تمایل به مهاجرت  یاجتماع -یفرهنگ

% 4و  یتیری% دانش آمواتگا ح عوامل مد23. هاس  آ نشا  دهند  همبستگی ضعیف و معموا بین 

 ا  نمودند.یاود از مهاجرت ب های یز انگرا  یو پژوهش یعلم های ی فعالادامه  ها  آ
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 دانش آمواتگا  مازندرانی راغب به مهاجرت یسن یها گرو )درصد(  ی. فراوان2ل مش

 

 
 

)درصد( دانش آمواتگدا  مازنددرانی راغدب بده مهداجرت بدر وسدب معددل نمدرات           ی. فراوان3ل مش

 دانشگاهی

 

 
 

 بحث -7

سنی  یها گرو سن به عنوا  وجه ااتالم مهم در امر مهاجرت شنااته شد  اس  و اغلب مهاجرا  را 

ل بده  ید متما ین سدن داندش آمواتگدا  مازنددران    یانگید (. م2231)جانمردیح  دهند یمجوا  تشمیل 

. دهند یمسال بود که نسل جوا  و نیروی کار استا  را تشمیل  49/33±0/:4مهاجرت در این تحقی  

ر صورت مهاجرت این افرادح تعداد قابل مالوظه ای از نیروی انسانی کارآمد از دسد  اواهدد رفد .    د

نتایج این تحقی  در مورد همبستگی معموا میا  سن و میل بده مهداجرتح نشدا  دهندد  ضدرورت      

 توجه ویژ  به نسل جوا  اس .
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ل بده  ید ه تماکد حقید  نشدا  داد   ج این تیروی تمایل به مهاجرت تأثیرگشار باشد. نتا تواند یمجنسی  

بده مسدئولی  مدردا  در     تدوا   یمد شتر از داترا  اس . از جمله دالیل این امر یمهاجرت در پسرا  ب

تأمین مخارج اانواد  و توانایی تحمل بیشتر مردا  در مقایسه با زنا  در مقابل شرایط مهاجرت اشار  

 نمود.

(. در 2232سطوح تحصیلی پایین اس  )قانعی رادح  میزا  مهاجرت در سطوح تحصیلی باالترح بیشتر از

ش یافد  بده   یل دانش آمواتگدا  بده مهداجرت افدزا    یح تمایلیتحص کمدر یتحقی  واضر نیز با ارتقا

ا  ید شوری که بیشترین درصد افراد راغب به مهاجرت دانش آمواته مقط  کارشناسی ارشد بودند و م

مسدتقیم وجدود    یلی و میل به مهاجرت همبسدتگ ل به مهاجرت و نیز مقط  تحصییمعدل نمرات و م

داش . مهاجرینی که تحصیالت عالیه بداالتری دارندد نسدب  بده سدایر قشدرها از تحدرک جغرافیدایی         

(. شداید بتدوا  علد  آ  را در عددم بدرآورد شدد        2233بیشتری براوردارند )شالبی زیدی و رضایی 

از این قبیل جستاو نمود. از سوی دیگرح افزایش انتظارات این افراد از لحاظ اشتغالح درآمد و مواردی 

بی رویه تعداد دانش آمواتگا  مقاش  تحصیلی باال سبب محدودی  بمارگیری این افراد شدد  اسد .   

که با توجه به کثرت دارنددگا  مددرک کارشناسدی ارشددح افدراد ایدن مقطد          اند داد تحقیقات نشا  

 (.2231تحصیلی در معرض نرخ مهاجرت باال قرار دارند )جانمردیح 

(. در ایدن  :223)فالوی و منوریدا ح   باشد یماقتصادی مهاجرت  های یز انگشغل مناسب و پردرآمد از 

اندات  مبده شدغلح درآمدد و ام    یابیمهاجرت را دستز  اصلی اود از ی% دانش آمواتگا  انگ:3تحقی ح 

مناسب اعالم نمودند. واض  اس  که عدم اشتغال یا داشتن شدغل نامناسدبح کمبدود درآمدد و      یرفاه

( شدی مطالعدات ادود نشدا      2233اممانات رفاهی را به همرا  اواهد داش . شالبی زیدی و رضایی )

 یهدا  فرص با هدم مناف  اقتصادی و  ها استا ایر دادند که مهاجرت نخبگا  دانشگاهی مازندرا  به س

. در بررسی دیگری که روی نخبگدا  دانشدگا  مازنددرا  انادام گرفد ح      گیرد یمشغلی مناسب صورت 

% افراد اعدالم شدد   33شغلیح انگیز  مهاجرت  یها فرص پایین بود  وقوق و دستمزد و فراهم نبود  

گر از مناش  کشور نیز مدورد بررسدی قدرار گرفد  و     (. این موضوع در برای دی2233)صالحی عمرا ح 

نتایج مشابهی را به همرا  داش . در تحقیقی که روی دانشاویا  دانشگا  علوم پزشمی تهدرا  انادام   

بر پدید  مهاجرت شنااته شد )نوری ومم  و هممارا ح  ملثرعامل  ینتر مهمگرف ح عامل اقتصادیح 

نددش آمواتگددا  مقدداش  کارشناسددی ارشددد و دکتددرای (. همچنددین در مطالعدده ای کدده روی دا2233

شغل و درآمد مناسبی نداشتند از اممانات رفاهی کمدی   ها آ % 13شهرستا  سقز اناام گرف ح ودود 

 هدای  یاسد  سدر  توا  یم(. عدم اشتغال مناسب دانش آمواتگا  را 2231براوردار بودند )جانمردیح 

به افراد تحصیل کرد  جستاو نمود. توسعه آمدوزش  آموزش عالیح مسائل مدیریتی و نگرش اجتماعی 
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و تعداد دانشاویا  و عدم توانایی اشتغال انبو  دانش آمواتگا  نقش مهمدی   ها دانشگا عالیح افزایش 

(. از سوی دیگرح تحقیقات نشا  داد  که بی توجهی مددیرا   2232دارد )قانعی رادح  ها آ در مهاجرت 

شدد  اسد  )شدالبی زیددی و رضدایی       هدا  آ استا  باعث مهاجرت بومی نسب  به افراد تحصیل کرد  

2233.) 

نتایج تحقی  نشا  داد که شرایط فرهنگی مازندرا  عامل موثری در اروج دانش آمواتگا  از اسدتا   

نیس . اما در کنار این موضوعح نگرش اجتماعی مردم بویژ  مدیرا  دولتی و صاوبا  صنای  نسب  بده  

ورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه ای که روی نخبگا  دانشگا  مازنددرا  انادام   دانش آمواتگا  باید م

علمی و نبود تسهیالت الزم برای پدژوهش در اسدتا     های ی فعالگرف ح عدم توجه اجتماعی به ارزش 

 (.2233بر مهاجرت بیا  شد )صالحی عمرا ح  ملثرمازندرا  از عوامل 

ت دانش آمواتگا  و افراد متفمر در سط  درونی یعنی در تحقیقات نشا  داد  اس  که پدید  مهاجر

داال کشور کنترل نشد  اس  به شوری که مغزها از برای مناش  جغرافیایی به محدل دیگدر جابادا    

ناشدی از فاکتورهدای منفدی در مبددأ و      عمددتاً داالی  یها مهاجرت(. این 2232)قانعی رادح  شوند یم

عوامل مثب  در مقصد هستند. به عبارت دیگرح افراد تح  تدأثیر عوامدل دافد  نقداد مهاجرفرسد  و      

(. به منظور پیشگیری 2233)صالحی عمرا ح  کنند یمعوامل جاذب نقاد مهاجرپشیر اقدام به مهاجرت 

رس  ضروری اس . زیرا هرچه توزی  ندابرابر  تقوی  نقاد ضعف مناش  مهاجرف ها مهاجرتاز این گونه 

میا  شهرها و کال  شهرهای کشور بیشتر باشدح اوتمال افزایش مهداجرت هدم وجدود دارد     ها فرص 

 (.2233)شالبی زیدی و رضایی 

باید به این موضوع توجه داش  که تعداد دانش آمواتگا  روند صعودی دارد در والی که با توجه بده  

ی سااتار اشتغالح امما  جشب این دانش آمواتگدا  فدراهم نیسد  )قدانعی رادح     تغییرات کمی و کیف

(. بر این اسااح تالش برای تنظیم و تناسب بین شغلح تحصیل و درآمد در جه  تأمین و رفا  2232

(. ایاداد مراکدز   :223معیشتیح گام مهمی در راستای پیشگیری از مهاجرت اس  )فالوی و منوریا ح 

پدژوهش در مازنددرا  نیدز بدر کداهش       یهدا  ودوز  افزایش سرمایه گشاری ملدی در  علمی و صنعتی و 

(. با در نظر گرفتن نیاز دانش آمواتگا  به 2233مهاجرت تأثیر مستقیم دارد )شالبی زیدی و رضایی 

شغلح درآمد و جایگا  اجتماعی مناسبح تا هنگامی که اممدا  جدشب داندش آمواتگدا  در بخشدهای      

ادماتی و اقتصادی از دانش بدری برادوردار    های ی فعالنشودح یعنی تا زمانی که غیردانشگاهی فراهم 

(. بندابراین در صدورتی کده شدرایط     2232فرآیند مهاجرت را کاهش داد )قدانعی رادح   توا  ینمنشوندح 

شغلی و اممانات علمی و پژوهشی مناسدب در مازنددرا  فدراهم گدرددح اممدا  بیشدتری بدرای وفدظ         
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بده   یرا  اسدتان یشدتر مدد  ینی در استا  اواهیم داش . البته این امر مستلزم توجده ب های انسا سرمایه

 .باشد یم یدانش آمواتگا  بوم

 

 یریجه گینت -1

که ماموعه ای از عوامل اقتصادیح اجتمداعی و علمدی در مهداجرت و     دهد یمتحقی  نشا   های یافته

ن بود  سط  درآمد و عددم  ییح پایاریماروج دانش آمواتگا  از استا  نقش دارند. با توجه با اثرات ب

و پژوهشدی بدرای عدد  ای از داندش      یو در برای موارد اممانات آموزشد  یانات مناسب رفاهموجود ام

 ینده سداز  یبده منظدور به   ییارهدا مماداورح اتخداذ راه   یها استا سه با یدر مقاآمواتگا  در مازندرا  

از مهداجرت   یریشدگ یکداهش و پ  یدر راسدتا  تواندد  یمانات علمی و پژوهشی مو ام یشغل یها فرص 

ن موضدوع  ید واح ملثر باشد. البتده ا مو وتی مهاجرت مع ها استا دانش آمواتگا  مازندرانی به سایر 

دولتدی و اصوصدی اشدتغال زا در اسدتا       هدای  یگدشار ه یو سدرما  ها دانشگا مستلزم تناسب اروجی 

 .باشد یم

 

 شنهادهایپ

 شتر به بحث اشتغال دانش آمواتگا  و محوری  علم و تخصص در بمارگیری نیروهایتوجه ب -

 برقراری تناسب بیشتر میا  سط  تحصیالتح شغل و درآمد -

 ادم  به استا   وس تعل  و یتقو یدر راستا یفرهنگ ساز -

از  یریشدگ یشغلی بیشتر با در نظر گرفتن موقعید  و منداب  اسدتا  بده منظدور پ      یها فرص ایااد  -

 واممهاجرت مع یز  برایااد انگیمهاجرت و ا

 

 منابع

نامه . "مختلف آ  در شرایط کندونی  یها شملمبانی نظر فرار مغزها بر وسب "(. 2230ارشادیح م. ) -

 43-30: 3ح انانجمن جامعه شناسی ایر

تدا   2223را  از سدال  ید د  مهاجرت نخبگدا  در ا یپد یمطالعه جامعه شناات"(. 2231ح م. )یجانمرد -

 :23-242(: 2) :ح نور یکپ. "ردستا ( ک)مورد مطالعه: سقز در استا   2233

بررسی نگرش اعضای هیئ  علمی نسب  به علدل مهداجرت نخبگدا  بده     "(. 2233. )آصالحی عمرا ح  -

 31-30: 33.ح 2233. پاییز نامه علوم اجتماعی. "اارج از کشور )مورد مطالعه: دانشگا  مازندرا ( 
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 یاز مازنددرا  شد   یعلدل مهداجرت نخبگدا  دانشدگاه     یبررس"(. 2233ح ج. )ییح ع.؛ رضایدیز یشالب -

 39-13(: 21) 1ح تیریفصلنامه مد. "22:0-2230 یسالها

. "توسعه ناموزو  آموزش عالی: بیماری دانش آمواتگا  و مهداجرت نخبگدا   "(. 2232قانعی رادح م. ) -

 219-:30(: 23) 4ح فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی

بده شدهر    ییابر مهاجرت جوانا  روست ملثربر عوامل  یلیتحل"(. 2239ح م. )یهرچگان کیح ر.؛ تریغفار -

ن و کمس  . "(یاریصادق آباد از تواب  بخش ساما  در استا  چهارمحال و بخت ی: روستای)مورد پژوه

 92-203: 223ح 2239ح زمستا  ط روستایمح

انسدانی( و ارائده    هدای  یهسدرما بررسی عوامل مهداجرت نخبگدا  )  "(. :223. )ع فالویح ک.؛ منوریا ح -

 :20-221(: 34) 23ح مجله دانش و توسعه ."راهبردهای مناسب برای پیشگیری از این پدید 

بدر مهداجرت    مدلثر عوامل "(. 2233نوری ومم ح ا.؛ ملمیح م.؛ برادرا  عطار مقدمح م.؛ دهنویهح ر. ) -

. سعه آموزش پزشکیمجله مرکز مطالعات و تو. "نخبگا  از دیدگا  دانشاویا  علوم پزشمی ایرا 

1 (3 :)234-232 
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