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  بررسي علل مهاجرت نخبگان دانشگاهي از مازندران

  1380 -1370 هاي سالطي 

 
 

  **جمشيد رضايي و*  زيديعباسعلي طالبي

  

 سوادكوهواحد عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي  *

  پژوهشگر صدا و سيماي مركز مازندران **

  

  

  چكيده
. باشـد   مـي 1380 تـا  1370 هاي سالموضوع تحقيق حاضر مطالعه و بررسي علل مهاجرت نخبگان از مازندران طي       

 به بعد موضوع توسعه سرمايه انساني نخبه        1370ر شدن موج سوم مهاجرت نخبگان از سال          فراگي هاي  سالپس از   

هدف پژوهش حاضر بررسي    . و پيشگيري از مهاجرت آنها مورد توجه مديران و تصميم گيرندگان جامعه قرار گرفت             

 و بازگـشت نخبگـان    ي كاربردي در جهت حفظ و كنترل        ها  ي مهاجرت نخبگان و ارائه رهيافت     ها  و شناسايي انگيزه  

جامعه مورد مطالعه ما تحصيل كردگان از مقطـع         . به منظور تحقق اهداف فوق شش فرضيه تدوين گرديد        . باشد مي

براي تعيين حجم نمونه با توجه به بزرگ بودن جامعه و همچنين ميزان تجانس خيلي               . كارشناسي به باال بوده است    

زايش اعتبـار   افت و زمان محدودي كه در اختيار بود و همچنين براي            باالي جامعه مورد مطالعه و امكانات و مقدورا       

  .صورت تصادفي انتخاب كرده ايمه را باي  هپژوهش و معروف كردن نمونه عد

مـصاحبه و  ي از مـوارد  بعضدر  ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه و      ،   پيمايشي –پژوهش حاضر مطالعه اسنادي     

در تحليـل   . باشـد   مـي   نفر از مهاجرين تحصيل كـرده      100ن و حجم نمونه     جامعه آماري شامل كليه تحصيل كردگا     

توجـه بـه    ،  سياسـي ،  فرهنگـي ،  اجتمـاعي ،  عوامل اقتصادي ،  مدرك تحصيلي ،  ي مهاجرين سال  ها  عوامل و انگيزه  

 هـاي   فرصـت دهد كه هرچـه تفـاوت         مي نتايج تحقيق نشان  . پژوهش و جايگاه نخبگان مورد بررسي قرار گرفتند       

همچنـين  . شود  مي  ميل مهاجرت به كالن شهرها بيشتر      ، رفاهي بين مناطق مختلف كشور بيشتر باشد       –اقتصادي  

ي پيشرفت و رسيدن به يك وضعيت مطلوب اقتـصادي رابطـه معنـا              ها  بين مهاجرت نخبگان و فراهم شدن زمينه      

رند نسبت به ساير قـشرها       آمده مهاجريني كه تحصيالت عاليه باالتري دا       دست  بهبر اساس نتايج    . داري وجود دارد  

 حمايت اساسي از محققان و برآورده كردن ،در ميان راهكارهاي بازگشت. از تحرك جغرافيايي بيشتري برخوردارند 

  .نيازهاي اساسي آنها باالترين نقش را در بازگشت آنها دارد

  

  اقتصادي، فرهنگي، متغيرهاي اجتماعي، مهاجرت، نخبگان : كليدييها هواژ
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  مقدمه

 هاجرت نخبگان كه اغلب با عنوان فـرار مغزهـا از آن يـاد             م

ديرينـه  اي    هتاريخي بوده و سابق    اي  ألههر چند مس  ،  شود مي

 همچون يـك پديـده      1960اما عمدتاً از اوايل دهه      ،  داشته

ــه      ــرار گرفت ــشي ق ــاره اندي ــه و چ ــورد توج ــاعي م اجتم

دامنه ايـن پديـده هـر چنـد         ). 573،  1380،  خليلي.(است

جهـاني  اي    هشورهاي خاصـي نبـوده و گـستر       محدود به كـ   

اما اغلب در ارتباط با كشورهاي توسعه نيافته يا در          ،  داشته

حال توسعه از آن سخن به ميان آمده و بـه دليـل همـين               

بـوده كـه    ) با مفهوم توسـعه   (ارتباط همنشيني و همزماني     

 وتهديـدهاي فـرار مغزهـا مفهـوم يافتـه           ها  سخن از فرصت  

پديده بـه خـودي خـود نـه از دسـت            به عبارتي اين    . است

امـا   ؛دادن فرصتي در خود نهفته داشته و نه ايجاد تهديدي 

ه تـ از آن هنگام كـه بـا توسـعه همنـشيني و همزمـاني ياف              

براين اسـاس   . امكان فرصت و تهديد آن معنادار شده است       

اي  هبه مثابـه ي جامعـ  ) استان مازندران(در مورد جامعه ما   

سـوال  ،  يبان چنـين پديـده اي     در حال گذار و دست به گر      

اين است كه علل وقوع و داليل اهميت مهـاجرت نخبگـان            

ي ايـن پديـده در ارتبـاط بـا          ها   و تهديد  ها  چيست؟ فرصت 

فرآيند توسعه كدامنـد ؟ بـراي تبـديل تهديـدهاي آن بـه              

تـوان بهـره گرفـت ؟ اسـتان          مـي  فرصت از چه راهكارهايي   

ــايي  ــديل وســعت جغرافي ــه لحــاظ تب ــدران ب ــابع  ،مازن من

امكانـات و   ،  پيشينه تاريخي و كـشش اقتـصادي      ،  جمعيتي

و گـذر از    اي    هي براي انجـام يـك جهـش توسـع         هاي  فرصت

ماندگي را در اختيار داشته و در مقاطعي از تاريخ نيـز             عقب

 ؛ها چنين رشدي را تجربه كـرده بـود         نسبت به ساير استان   

سم  تج ها  رسد در دهه اخير امكانات و فرصت        مي نظره  اما ب 

عيني پيدا نكرده و توسعه يافتگي در استان وجود خـارجي           

 هـاي   فرصـت رسد هـر چـه تفـاوت          مي به نظر . نيافته است 

اجتمــاعي و تــسهيالت رفــاهي بــين ، فرهنگــي، اقتــصادي

مناطق مختلف كشور بيشتر باشد ميـل بـه مهـاجرت هـم             

امروزه مهاجرت نخبگان و ابعاد گسترده آن . باشد  ميبيشتر

ر گوناگون در مازندران به يك مسئله اجتماعي        در بين اقشا  

تبديل شده است و تاكنون تحقيقات توصـيفي زيـادي كـه       

درباره علل مهاجرت صورت گرفته گوياي اين مطلب اسـت          

ـ          داليـل اقتـصادي مهـاجرت     ه  كه نخبگـان در وهلـه اول ب

امروزه ضرورت پرداختن بـه مـسايل و مـشكالت          . كنند مي

رت كه روز بـه روز مـسايل و     شهري و توجه به پديده مهاج     

. سازد حايز اهميت اسـت      مي مشكالت شهري را پيچيده تر    

 مطالعه و بررسي علل مهاجرت      .1: هدف عمده اين تحقيق   

 بررسـي پيامـدهاي     .2 1370-80 هـاي   سـال نخبگان طي   

ناشي از مهاجرت و ارايـه راهكـار بـراي بازگـشت نخبگـان              

  .است

تـازه و   اي    هگرچه مساله مهاجرت نخبگان علمي پديـد      

از چنـد دهـه پـيش ابعـاد آن     ، نوظهور نيست؛ با اين حـال  

در . گسترده تر و كميت و كيفيـت آن تغييـر يافتـه اسـت             

حال حاضر يكي از حادترين مسايل و مشكالت منـاطق در           

حال توسعه مهاجرت نخبگان و به طبع آن كمبـود نيـروي         

  . انساني كارآمد است

سـعه پايـدار اسـت و       نيروي انساني كارآمد از اجزاي تو     

تجربه نشان داده است كه نگهداري و حفظ اين نيروها اگر           

  .آسان تر نيست، از تربيت آنها مشكل تر نباشد

با مديريت  ،  نخبگان با استفاده از عقل و درايت خويش       

 صحيح از آنها مهم ترين نقش را در توسعه     ةمنابع و استفاد  

له تـاثير   مـسا ). 4،  276.ازغنـدي ( .و رشد يك كشور دارنـد     

 هـا   مستقيم نيروي انساني نخبه بـر توسـعه كـشورها سـال           

اســت مــورد توجــه جــدي قــرار گرفتــه و بــه مــوازات آن  

  . حساسيت كشورها بر مهاجرت اين قشر فزوني يافته است

مهــد ، اسـتان مازنــدران بـا توجــه بـه شــرايط اقليمـي    

اما مهاجرت و عـدم حـضور آنهـا         . بسياري از نخبگان است   

به طوري كه ، توسعه استان وارد كرده استآسيب جدي بر 

توسـعه  ،  با وجود امكانات بالقوه آن گونه كه شايسته اسـت         

  .پيدا نكرده است

پژوهش پاسـخ دهـي بـه     در واقع مساله اساسي در اين 

  :اين سواالت است

اثـرات اقتـصادي و اجتمـاعي مهـاجرت دانـشگاهي       .1

  چيست؟

  قـرار  كدام عوامل مهاجرت نخبگـان را تحـت تـاثير         . 2

  دهد؟ مي

آيا مهاجرت نخبگان ريـشه اقتـصادي يـا اجتمـاعي      .3

  دارد؟
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   تحقيق هاي هفرضي

 بـه   هـا     هاين فرضي .  فرضيه مطرح گرديد   6در اين پژوهش    

  معنـا دار ميـان متغيـر   ةبررسي وجود يا عدم وجود رابطـ 

 متغيرهـاي مـستقل از  . پـردازد   ميمستقل و متغير وابسته

متغيـر وابـسته    .  آمده انـد   دست  هبي مورد استفاده    ها  نظريه

  . دهد  مينيز علل گرايش به مهاجرت را نشان

منجر به افزايش مهـاجرت نخبگـان    منافع اقتصادي .1

  ؛ شده استها دانشگاهي از مازندران به كالن شهر

جذب و كارگيري مـسئولين غيـر بـومي در اسـتان            . 2

 ؛مازندران منجر به افزايش مهاجرت نخبگان شده است

م تفاهم و رقابت ميان نخبگان و مديران منجر به       عد. 3

  ؛ شده است1370-1380 هاي سالافزايش مهاجرت طي 

بي توجهي مـديران بـه كـاركرد نخبگـان ميـل بـه              . 4

 ؛مهاجرت نخبگان را افزايش داده است

ي هـا   ميان مهاجرت نخبگان و فـراهم شـدن زمينـه         . 5

 .پيشرفت ارتباط مستقيم وجود دارد

ي پژوهشي برتر و افزايش     ها  ي به حوزه  بين دست ياب  . 6

 .مهاجرت رابطه معنا داري وجود دارد

  

  ادبيات تحقيق و مباني نظري 

بين مفاهيم مهاجرت و فرار مغزها نسبت و رابطه منطقـي            

بدين معنا كه مهاجرت    ،  عموم و خصوص مطلق وجود دارد     

. مفهومي عام كه فرار مغزها تنها يكـي از اشـكال آن اسـت             

كه مـورد قبـول همـه       اي    همهاجرت تعريف يگان  هنوز براي   

 علـت فقـدان يـك تعريـف كـامالً           .در دست نيـست   ،  باشد

، ي اجتمــاعيهــا عمليــاتي ايــن اســت كــه مهــاجر از مــتن

رسيدن ،  خيزد سياسي و فرهنگي مختلفي بر مي     ،  اقتصادي

، كامينگز، عسكري.(كند  ميبه يك توافق مفهومي را مشكل

نه مهاجرت و يا فضايي كـه  تفاوت در متن و زمي  ). 8:1376

محققــين را بــا انــواع ، گيــرد  مــيمهــاجرت در آن صــورت

سازد و اين به نوبه خود دسـتيابي بـه            مي متغيرها رو به رو   

بر اساس تعريف سازمان    . سازد  مي تعريف را با چالش روبرو    

مهاجر كسي است كه بـه كـشوري بـه غيـر از             ،  ملل متحد 

باشــد وارد شــده و   مــيرا دارا كــشورهايي كــه تابعيــت آن

هـر   ).Iom,2008,7.( ماه در آن اقامـت گزينـد       12حداقل  

بع چند كه تعريف آماري سازمان ملل كه به عنوان يك من           

كم و بيش توسط پژوهشگران امور مهاجرت مورد اسـتفاده          

ي ها  مخصوصاً در چارچوب  ،   ولي تعريف مهاجرت   ،قرار گيرد 

. ر كنـد  ممكن است از كشوري به كشور ديگر تغيي       ،  حقوقي

مهــــاجرت داراي دو وجــــه جغرافيــــايي و انــــساني    

، در وجـه جغرافيـايي مهـاجرت     ). 80،  1372:فيندلي.(است

ها از يك واحد جغرافيـايي       از انسان اي    هحركت فرد يا دست   

واحـد جغرافيـايي جديـد      . به واحد جغرافيايي ديگـر اسـت      

محل تولد مهاجر نيست و مهاجر قصد دارد به شكل دايمي     

در وجـه انـساني در تعريـف        . آن اسكان گزيند  يا موقت در    

مهاجر بـر داوطلبانـه بـودن و شخـصي بـودن تـصميم بـه                

  . گيرد  ميي و اقامت در مكان ديگر مد نظر قراريجا هجاب

نظريه مهاجرت متعدد بوده و در يك دسته بندي عـام           

ــود      ــد وجـ ــان باشـ ــاع همگـ ــورد اجمـ ــوان مـ ــه بتـ كـ

ن نظريـات در كنـار      اما ارايه ايـ   ). 1380،  25:زنجاني.(ندارد

تواند امكان تلفيق و تركيـب عناصـر و مفـاهيم             مي يكديگر

سازگار آنان را فراهم نموده و ما را در دستيابي بـه نظريـه              

مهــاجرت نخبگــان را در اي  هعــد. جــامع تــر يــاري رســاند

كنند و سعي دارند كـه بـا          مي چارچوب اقتصاد آزاد تحليل   

جرت را تبيـين    اصل اقتصادي عرضه و تقاضـا فرآينـد مهـا         

ـ        ). Iom,2003.(نمايند دليـل  ه  در ايـن نظريـه مهـاجرت ب

سـرمايه انـساني يـا سـرمايه        (توزيع نابرابر سـرمايه اعـم از        

و به تبع آن تفاوت در سطح و ميزان دسـتمزدهاي            ) مادي

اورت لي مهاجرت را به تغييـر دايمـي يـا           . آيد  مي وجوده  ب

 فاصـله   بدون هيچ محدوديتي در مورد    ،  نيمه دايمي مسكن  

بـر  . حركت و ماهيت اختياري يـا اجبـاري را عنـوان كـرد             

چهار دسته از عوامل    ) lee(اساس تئوري دافعه و جاذبه لي       

بـين راه و عوامـل شخـصيتي بـر          ،  مقـصد ،  مربوط به مبـدأ   

  يعني زماني كه   ). Lee,1966.(مهاجرت تأثير مستقيم دارد   

ن تقاضا براي تخصص آنها در مبدأ كم ولي در مقصد فـراوا           

كنـد و بـسياري از        مـي  مهاجرت شكل اجباري پيـدا    ،  باشد

لهـسايي  .(زننـد   مـي  مهندسان و اساتيد دست به مهـاجرت      

  ).1368، زاده

تئوري بحـران منزلتـي مهـاجرت را محـصول رويكـرد            

 نخبگان به شأن و منزلت اجتماعي خود در جامعه معرفـي          

منزلت اجتماعي بـه جنبـه عينـي كـه بـه رفـاه و               . كند مي

 سبك زندگي و ميزان برخورداري آنها از مواهب         معيشت و 
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و مزاياي اجتماعي و جنبه ذهني و ادراكي آن به برداشـت            

نخبگان و جامعه از شأن و منزلت و جايگاه آنان اشاره دارد            

شود و حتي چالش منزلت نخبگـان هـم اكنـون       مي تقسيم

در دســتور كــار مــديران عــالي رتبــه و نظــام بوروكراســي 

مـسي  ). 197 :1383،  ذاكـر صـالحي   . (گرفتناكارآمد قرار   

. كنـد   مـي  مطـرح  رابازار كار دوگانه براي مهاجرت نخبگان    

اين رويكرد مهاجرت نخبگان دانشگاهي را ناشي از تقاضاي         

 در  .دانـد   مي دروني نيروي كار در مناطق صنعتي پر تحرك       

خـاطر فـشار درونـي در منـاطق مهـاجر           ه   مهاجرت ب  ،واقع

 وجود هل كشش موجود در مناطق ب فرصت نيست بلكه عوام   

منگام وشـوارز   ).smith 1995 ؛94 :1364، مسي. (آيد مي

هـا يـا    وللر معتقدند كه مهاجران بر اساس مراتبـي از ارزش  

 وقتـي   ؛گيـرد   مي ي با ارزش براي مهاجرت تصميم     ها  هدف

وضعيت اجتماعي موجود نتواند نيازهاي فرد را در حـداقل          

ن فكر حركت را به مناطق ديگر       نخبگا،  مقادير برآورده كند  

اگر فرد گرايش بيـشتري بـه مهـاجرت         . پرورانند  مي در سر 

رالــف درنــدروف بــا تقــسيم نخبگــان بــه . خواهــد داشــت

ي مختلف كاركردهاي متفاوتي را براي آنهـا طـرح          ها  طيف

ي خاصي را با توجه بـه      ها  نمود كه هر كدام از آنها كار ويژه       

اجتماعي شان بر عهده ي تخصصي و شأن و منزلت  ها  حوزه

  )69، 1374 :بشيريه. (دارند

رويكرد ديگر كه نخبگان را تحت عنوان سرمايه انساني         

كند اين رويكرد با تلقي مهارت و تخصص انسان           مي معرفي

به عنوان كااليي در بازار عرضه و تقاضـاي كـار بـه تحليـل         

نقطـه عزيمـت ايـن      ). Meyer,1999(.پـردازد   مـي  مهاجرت

 كه نيروي انساني با دانـش بـراي افـزايش           تحليل آن است  

يابي به يك   مندي بيشتر از عوايد مادي و دست       زمان و بهره  

كنـد تـا     مـي موقعيت شغلي بهتر به جايي ديگـر مهـاجرت      

). 48 :1380،  ارشـادي ( .بيشترين بازدهي را داشـته باشـد      

داند كه دو نظـام مبـدأ و          مي جانسون مهاجرت را فرآيندي   

دهد و اين فرآيند اجتمـاعي و         مي  پيوند مقصد را با يكديگر   

. )jansen, 1969(.  فرد مهاجر نافذ استگيري تصميم رواني بر

تـوان مجموعـه دقيـق      نمـي  گـاه  هـيچ ) lee(از ديدگاه لـي     

، كند  مي عواملي كه فرد را مجبور به مهاجرت يا از آن منع          

تـوان آنهـايي كـه از اهميـت بيـشتري             مـي   اما ؛احصا نمود 

را مورد  اند     يا به لحاظ كمي قابل اندازه گيري       برخوردارند و 

زيـرا مهـاجرت يـك امـر       ،  شناسايي و توجه ويـژه قـرار داد       

بـه  اي    هدهـد كـه عـد       مـي   ايـن امـر نـشان      .گزينشي است 

 و عوامل مثبـت در مبـدأ واكـنش نـشان داده و              ها  شاخصه

 ي متفاوتي در كاهش موانع موجود از خود نـشان         ها  قابليت

ازآنجايي كه هر تئـوري بخـشي از        . )Lee,1969( .دهد مي

و ) 1360،  رفيـع پـور   (گيرد نه همـه را        مي واقعيت را در بر   

 مختلف و تركيب آنها با يكديگر اين        هاي  تئوريكارگيري   هب

زوايـاي بيـشتري از     از  دهـد تـا       مـي  امكان را به پژوهـشگر    

 -طباطبـايي .(له را مـورد بررسـي و آزمـون قـرار دهـد            أمس

مجموع تئوري جاذبه و دافعه لـي       در  ) 1385،  41،  شريفي

تواند همه نظريـات      مي به دليل فراگيري و شمولي كه دارد      

ــد   ــاي ده ــود ج ــده را در خ ــاد ش ــي از  . ي ــي برخ از طرف

رويكردهاي ذكر شده ماننـد بـازار كـار دوگانـه يـا تقـسيم          

اند   هي مختلف توانست  ها  گروهبندي دارندروف از نخبگان به      

  . رسانندمحقق را در رسيدن به هدف ياري

  

  :پيشينه تحقيق

بايد اذعان داشـت كـه تحقيقـات انجـام شـده مربـوط بـه                

ولي به صـورت    ،  مهاجرت نخبگان هر چند به صورت اندك      

پراكنده در استان مازندران انجام شـده اسـت كـه در ايـن              

  .نماييم  مي اشارهها مبحث به تعدادي از آن

علل مهـاجرت   «تحت عنوان   » جمشيد رضايي «تحقيق  

محقق سرمايه انـساني را جـزء جـدايي         . » مازندران نخبگان

كنـد كـه     مـي ناپذير توسعه اقتـصادي و اجتمـاعي معرفـي      

مهاجرت آنها منجر به خأل نيروي انساني نخبه و در نهايت           

به مخاطره افتادن برنامه توسـعه اسـتان مازنـدران خواهـد            

  .شد

تحقيق ديگر كه از اعتبـار و روايـي بـاالتري برخـوردار             

آسـيب شناسـي رفتـار      (هش احمد ميري درباره     پژو،  است

ــان ــت) نخبگ ــايي   . اس ــاطر توان ــه خ ــان را ب ــق نخبگ محق

پـويش تحـوالت و     ،  تاثيرگذاري بر سـاختار عملكـرد نظـام       

وي قسمت عمـده    . توسعه جامعه نقش انكار ناپذيري دارند     

توسعه نيافتگي هر جامعه را وابـسته بـه رفتـار و عملكـرد               

 كانون قدرت و كليـد      ها  زيرا آن ،  داند  مي نخبگان هر منطقه  

  .توسعه را در اختيار دارند

يكي ديگر از تحقيقات دانشگاهي در اين زمينه توسـط          
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محسن آشـتياني دانـشجوي دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد            

 انجام شده و    1377-78رودهن در مقطع كارشناسي ارشد      

ف محقق شناسايي و بررسي نگرش مهـاجرت معلمـين          ده

عوامـل و موانـع جـذب را در دو حـوزه     به تهـران بـود كـه     

  .اقتصادي و فرهنگي بررسي نمود

نخبگان بـه خـاطر توانـايي تـأثير گـذاري بـر سـاختار               

پويش تحوالت و توسعه جامعـه نقـش انكـار     ،  عملكرد نظام 

سهم زيـادي از توسـعه نيـافتگي هـر جامعـه            . ناپذير دارند 

ا  زيـر ؛وابسته به رفتار و عملكرد نخبگان همان منطقه است     

نيـروي  . هاي قدرت و كليد توسعه را در اختيار دارند         كانون

 توسـعه پايـدار     يانساني كار آمد يكي از مهـم تـرين اجـزا          

نها اگـر   آتجربه نشان داده است كه نگهداري و حفظ          .است

ربيـسون  ها   .تر نيـست   آسان،  از تربيت آنها مشكل تر نباشد     

ــت    ــروت مل ــلي ث ــه اص ــساني را پاي ــابع ان ــا من ــسته ه  دان

)Harbison.1973,3 (       و بانك جهاني در مطالعات خود در

 را بيش ها رشد و توسعه اين كشور،  كشور جهان192ميان  

از سرمايه فيزيكـي و طبيعـي مربـوط بـه سـرمايه انـساني              

كرده اعالم كرده است كه مهاجرت آنها باعث تنزل          تحصيل

سطح مورد نياز سرمايه انساني و در نتيجه كاهش توليـد و            

، وقـوفي . (انـدازد   مـي   توسـعه كـشور را بـه مخـاطره         برنامه

1380 ،129.(  

  

   ها مواد و روش

) survey( پيمايـشي  -پژوهش حاضر از روش اسـنادي     

بهره برده است كه بـه بررسـي علـل مهـاجرت نخبگـان از               

پرسـشنامه همـراه بـا       پـردازد و ابـزار آن نيـز         مي مازندران

 جامعــه آمــاري ايــن پــژوهش كليــه . باشــد  مــيمــصاحبه

مهاجرين تحصيل كرده از كارشناسي تا دكتـراي از اسـتان       

هـاي    بـه اسـتان    1380 تـا    1370 هـاي   سالمازندران طي   

باشـد كـه      مـي  )سـمنان ،  مـشهد ،  كاشـان ،  اصفهان،  تهران(

 يها  توليدي وزارت خانه  ،  تحقيقاتي،  اكنون در مراكز علمي   

حجم نمونه در تحقيق    . باشد مياند    مختلف مشغول فعاليت  

 درصـد و بـا خطـاي        95 اساس سـطح اطمينـان       بر،  حاضر

 پـس از    .در نظر گرفته شـده اسـت       400،  %5  نمونه گيري 

دار  شهدي خ ها   بيست مورد از پرسشنامه    ها  جمع آوري داده  

 مـوردي   100نمونـه    بر اسـاس   و تحليل نهايي   حذف شده 

 متناسـب بـا     ي اين تعداد بـه شـكل تـصادف        .انجام پذيرفت 

بـه  . اند رمول حجم انتخاب شدهحجم و نيز با ا ستفاده از ف     

معـرف خـوبي     منظور انتخاب منا طقي از كشور كه بتوانند       

طق مختلف با توجه به تفاوت موجـود ميـان          ابراي ساير من  

در ابتدا شهرهاي فوق را با توجـه بـه اهميـت و             ،  آنها باشد 

 ايــن .ميــزان مهــاجرت پــذيري نخبــان انتخــاب شــده انــد

تا حـد   ي تحت مطا لعه ها  متغير پراكندگي مناطق پراكنش  

جهت انتخاب تصادفي افراد . كند تامين مي اي    هقابل مالحظ 

پرسشنامه تكثير و در اختيـار آنهـا   ، به تعداد افراد پرسشگر 

اي   ه درجـ  5 گويه بـا مقيـاس       25پرسشنامه با   . قرار گرفت 

 ليكرت كه پس از سنجش روايـي و اعتبـار آن تهيـه شـده              

وافقـت  مپنجگانه ميزان   است و مهاجران با انتخاب يكي از        

توصـيف  .  مـشخص نمودنـد    هـا   خود را با هر يـك از گويـه        

، درصـد ،  به وسـيله جـدول فراوانـي        آمده دست  بهاطالعات  

ميانگين انحراف معيار و ضريب همبستگي خي دو تجزيه و     

   .تحليل شده است

  

  تعريف مفاهيم و نحوه سنجش متغيرها 

 به منظـور سـنجش هـر يـك از متغيرهـاي مطـرح در              

ي مناسـب   هـا   سـواالت و گويـه    ،  سواالت اساسـي پـژوهش    

 آمـاري مـورد بررسـي دقيـق قـرار           هاي  آزمونطراحي و با    

طول مدت اقامـت در     ،  غير مهاجرت تدر بررسي م  . اند هتگرف

شهر تهران و مبدأ مهاجرت مهاجرين مد نظر قـرار گرفتـه            

پاسخگويي بر اساس زمان مهـاجر در چهـار گـروه از            . است

  . دسته بندي شده اندصفر تا ده سال

در بعد كسب منافع اقتصادي مهاجرين را به چند گروه          

ي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است منظـور         ها  با انگيزه 

از منافع اقتصادي مسائل درآمدي و معيشت مهـاجرين در          

باشد كه با مهاجرت و اسكان خـود درآن           مي شهرهاي مبدأ 

شـغلي خـود   ي خود بـه وضـعيت    ها  شهرها با ارايه تخصص   

  . سرو سامان دهند

ي هـا  در بعد دست يابي مهاجرين به فراهم شدن زمينه 

ي تحصيلي خود و فرزندان شـان آنهـا         ها  پيشرفت در حوزه  

به چند گروه تقسيم نمـوده ايـم و ميـزان فراوانـي افـراد و                

 ي تمـاس آنهـا بـا مبـدأ مهـاجرين بـا هـم مطـرح               ها  شيوه

ت ارتباطي است كه     منظور از فراواني تماس دفعا     .باشند مي
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ي تحصيلي دارنـد و ايـن كـه هـر           ها  افراد با هريك از حوزه    

  .باشند  مي در تماس و ارتباطها چند وقت يك بار با آن

در بعد كاركردي عدم تفاهم و رقابت ميـان نخبگـان و            

از مهـاجرين   . باشـد   مـي  مديران در سطح استان مازنـدران     

جـراي  ي مالي در خـصوص ا     ها  كمك،  درباره عدم همكاري  

ي اسكان و عـدم همكـاري بـا         ها   و كمك در زمينه    ها  پروژه

اين . ي مشاوره مورد سوال قرار گرفته است      ها  آنها در حوزه  

ي خيلـي زيـاد     ها  ي به صور طيف ليكرت و با گزينه       ها  گويه

  .تا خيلي كم مطرح شده اند

  

  مبدأ مهاجرت

 درصد از مهاجرين تحصيل كرده استان مازندران 50حدود 

كـه در ايـن بـين مهـاجرت از          انـد     ه مهاجرت كرد  به تهران 

كاشـان  ،  %)15(مـشهد   ،  %)20(شهرهاي استان به اصفهان     

 بيــشترين تعــداد فراوانــي را دارا%) 15(و ســمنان ، %)10(

ي مختلف و فـراهم     ها  سازمانتوان گفت وجود      مي .باشد مي

ي پيشرفت عامل مهـم در جـذب مهـاجرين          ها  شدن زمينه 

همچنين بررسي مبدأ   . ن بوده است  دانشگاهي به شهر تهرا   

مهاجرت همسران بيان گر آن است كه مهـاجرين تـرجيح           

كه فقط بخاطر بومي بودن همسران شان دست بـه          اند    هداد

  .مهاجرت نزنند

  

  توزيع پاسخگويان برحسب مبدأ مهاجرت

  درصد  فراواني  مبدأ مهاجرت

  %50  50  تهران

  %20  20  اصفهان 

  %15  15  مشهد

  %10  10  كاشان

  %5  5  سمنان

  %100  100  مجموع

  

  طول مدت اسكان و زمان مهاجرت

 ي از مــسائل در فرآينــد مهــاجرت اســكان و جابجــايييكــ

 آمده طول مـدت اسـكان       دست  به بر اساس نتايج     .باشد مي

  سـال در نوسـان     10در تهران و ساير شهرها بين يـك تـا           

مربوط به كساني كـه بـين       %) 43( بيشرين درصد    .شدبا مي

سال در تهران سـكونت دارنـد و كمتـرين ميـزان            ) 10-9(

سال است ) 0-2(مربوط به مهاجريني است كه بين %) 12(

پاسخگويان بر حسب طـول مـدت       اند    هكه به اين شهر آمد    

اسكان در اين شهرها به چهارگروه صفر تا ده سال تقـسيم            

،  آمـده  دسـت   بـه بر اساس نتايج    ) 2 (ة  جدول شمار  .اند  هشد

 با شروع دوره سازندگي و نياز       70 از دهه    ها ميزان مهاجرت 

ي مختلـف و همچنـين گـرايش قـشر          هـا   مبرم به تخصص  

ي پژوهشي و در نهايت اشتغال  ها  جوان دست يابي به حوزه    

كه البته در اين زمينه تمركز امكانات و        ،  افزايش يافته است  

تسهيالت آموزشي دانشگاهي بهداشتي و تفريحي نيز مزيد        

 .بر علت بوده است

  

  درصد  فراواني  زمان مهاجرت

  %43  43   سال10-9

8-6  23  23%  

5-3  22  22%  

2-0  12  12%  

  %100  100  مجموع

 
   ها نتايج حاصل از آزمون فرضيه

اطمينـان  % 99بـا   ) خي دو (2χبه كمك آزمون همگرايي     

  .  آمده استدست بهنتايج زير 

  

  ها فرضيه

ها با   ي مازندران به ساير استان    مهاجرت نخبگان دانشگاه  ـ  

  شغلي مناسـب صـورت     هاي  فرصتهدف منافع اقتصادي و     

 مورد بررسي قرار گرفت     2χ با استفاده از آزمون      ؛گيرد مي

اطمينان تأييد شـد كـه رضـايي هـم بـه همـين              % 99و با   

  . نتيجه رسيده بود

 گذاري  ايجاد مراكز علمي و صنعتي و افزايش سرمايه       ـ  

ي پژوهش در مازندران بر كاهش مهـاجرت    ها  ملي در حوزه  

 مورد  2χ با استفاده از آزمون      ؛نخبگان تأثير مستقيم دارد   

ايـن  . اطمينـان تأييـد شـد     % 99بررسي قرار گرفتنـد و بـا        

  . فرضيه در پژوهش رضايي نيز تأييد شده است

مي در اسـتان  ارگيري مسئولين غيـر بـو  ك   هجذب و ب  ـ   

باعـث مهـاجرت    ) 1380-1370 (هـاي   سـال مازندران بين   

 بـا   2χ با استفاده از آزمون همگرايـي        ؛نخبگان شده است  

اين فرضـيه در پـژوهش رضـايي     . اطمينان تأييد شد   % 99
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  . نيز تأييد شده است

عدم تفاهم و رقابـت نيروهـاي بـومي اسـتان باعـث             ـ   

 2χ بـا اسـتفاده از آزمـون    ؛ده اسـت مهاجرت نخبگان شـ   
. تأييـد شـد   % 99مورد بررسي قرار گرفـت و بـا اطمينـان           

  . رضايي نيز در پرسش مشابه به همين نتيجه رسيده است

كـرده   بي توجهي مديران بومي به نخبگـان تحـصيل        ـ  

 با استفاده از آزمـون       ؛استان باعث مهاجرت آنها شده است     

رضايي نيز در   . اطمينان تأييد شد  % 99 و با    2χهمگرايي  

  .پژوهش قبلي به همين نتيجه دست يافته بود

ي پيـشرف   هـا    بين مهـاجرت و فـراهم شـدن زمينـه          ـ

 و بـا    2χ با استفاده از آزمـون       ؛ارتباط مستقيم وجود دارد   

اكنـدگي و   اطمينان تأييـد شـد و كمتـرين ميـزان پر          % 99

 مورد تأييد   4=487/0 و با واريانس     6=698/0انحراف معيار   

 .قرار گرفت
 

  

  ):1 ةجدول شمار(

  

  ها گزينه

ف
دي

ر
الً   

ام
ك

ف
خال

م
ف  

خال
م

ت  
او

تف
ي 

ب
  

ق
واف

م
ق  
واف

الً م
ام

ك
  

N ن
گي

يان
م

 

ه 
يان

م
m  

 مد
  M    

س
يان

وار
Q  

ر 
يا

مع
ف 

را
ح

ان
Q 

4  10  15  20  38  17  100  37/3  3  4  478/1  219/1  

5  6  13  24  25  32  100  64/3  4    505/1  266/1  

6  2  22  21  20  9  100  6/2  4  4  757/1  25/1  

7  5  15  5  50  25  100  75/3  4  4  300/1  40/1  

8  7  8  5  65  15  100  73/3  4  4  087/1  43/1  

9  5  10  5  45  35  100  95/3  4  4  260/1  122/1  

11  -  4  3  58  35  100  24/4  4  4  487/0  698/0  

16  3  8  10  55  24  100  89/3  4  4  927/0  962/0  

17  4  20  13  41  22  100  57/3  4  4  338/1  156/1  

18  12  55  11  17  5  100  48/2  2  2  141/1  068/1  

19  1  4  5  50  4  100  24/4  4  4  648/0  805/0  

20  1  3  6  50  40  100  25/4  4  4  613/0  783/0  

21  4  2  4  50  40  100  2/4  4  4  848/0  921/0  

22  1  2  4  50  43  100  32/4  4  4  543/0  736/0  

23  1  2  6  48  43  100  43  4  4  574/0  758/0  

ع
جم

 

88  183  142  662  425              

صد
در

 

8/5%  2/12%  4/9%  4/9%  3/28%              

 
  5=  و كامالً موافق 4= موافق ، 3= بي تفاوت ، 2= مخالف ، 1= كامالً مخالف 
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  ):2 ةجدول شمار(

  ها گزينه

  كم  طسمتو  زياد  خيلي زياد  رديف
ــي  خيل

  كم

N  ميانگينX  ميانهm   ــد مـ

M  
  Qواريانس 

انحـــراف 

 Qمعيار 

2  40  27  17  7  9  100  82/3  4  5  646/1  282/1  

10  30  47  14  5  4  100  94/3  4  4  006/1  003/1  

12  50  36  8  3  3  100  27/4  4  5  906/0  951/0  

13  52  30  14  4  0  100  3/4  5  5  737/0  858/0  

14  52  30  14  4  0  100  3/4  5  5  737/0  858/0  

15  0  9  28  32  31  100  15/2  2  2  936/0  967/0  

24  25  48  24  2  1  100  94/3  4  4  663/0  814/0  

  962/0  927/0  4  4  89/3  100  48  57  119  227  249  جمع

  %5/35  درصد
4/32

%  
17%  1/8%  8/6%  100            

  1 =و خيلي كم ، 2= كم ، 3= متوسط ، 4= زياد ، 5= خيلي زياد 

 

  شـمارة   پاسخ دريافت شده در جدول     2200 مجموع   از

 142،   پاسـخ مخـالف    183،   پاسخ كامالً مخالف   88،  2 و   1

 پاسـخ كـامالً     445،   پاسـخ موافـق    622،  پاسخ بـي تفـاوت    

 پاسـخ   119،   پاسـخ كـم    57،   پاسخ خيلـي كـم     48،  موافق

 زيـاد داده    يلـي  پاسـخ خ   249 پاسخ زيـاد و      227،  متوسط

كـامالً  ،  پاسـخ موافـق  هـا   دنيآزمو% 71بنابراين  . شده است 

 و ايـن نـشان    انـد     هزياد و خيلي زياد را انتخاب كرد      ،  موافق

دهد كه عوامل مهاجر و راهكـار بازگـشت آنهـا مطـرح               مي

وســيله درصــد بــااليي از پاســخ ه بــ، شــده توســط محقــق

  .دهندگان مورد تأييد قرار گرفته است

دهـد كـه      مـي   نشان 2 و   1  شمارة  ستون مد در جدول   

ت قريب به اتفاق پاسخ دهندگان گزينه موافق و زياد          اكثري

. انـد  ه انتخاب كـرد 14 با فراواني 4را با امتياز بندي ليكرت   

موضوع مجدداً مورد تأييد قرار گرفت كه عوامل طرح شده          

 عناصـر مـوثر در مهـاجرت نخبگـان          تـرين   مهمدر پژوهش   

  . باشد  ميدانشگاهي از استان مازندران

  

  ي تجزيه تحليل آمار

بــراي جمــع آوري اطالعــات مــورد نظــر از پرســشنامه دو 

قـسمت اول پرسـشنامه كـه       . قسمتي استفاده شـده اسـت     

محـل  ، از جمله مـدت اقامـت  ،  ها  مشخصات فردي آزمودني  

 25بـا   ي  ها  نامپرسش،  اقامت مشخص شد و در قسمت دوم      

 بعـد از  هـا  ليكرت كـه آزمـودني  اي   ه درج 5گويه با مقياس    

ر آن بــا انتخــاب يكــي از درجــات ســنجش روايــي و اعتبــا

 هـا   پنجگان ليكرت ميزان موافقت خود را با هر يك از گويه          

توصيف اطالعات به وسيله جدول فراواني      . مشخص نمودند 

و فنون ترسيمي انجام شـده و تحليـل و اسـتنباط آمـاري              

  .ضريب همبستگي مورد استفاده قرار گرفت، كي دو آزمون

 بيشترين پراكنـدگي    ي به عمل آمده   ها  از ميان پرسش  

مهـاجرت بـه منظـور      ( " 6 " مربـوط بـه پرسـش        ها  پاسخ

ــسر ــاب همـ ــانس ) انتخـ ــا واريـ ــراف б=757/1بـ  و انحـ

 مربـوط بـه     هـا    و كمترين پراكندگي پاسخ    б =325/1معيار

ــماره  ــوال ش ــدن    ("1"س ــراهم ش ــدف ف ــا ه ــاجرت ب مه

 و انحراف معيار    б =487/0با واريانس   ) ي پيشرفت ها  زمينه

698/0= бباشد ي م.  

دهند كـه بيـشترين اخـتالف نظـر           مي ارقام فوق نشان  

 در مورد علل مهاجرت به منظور انتخاب همـسر      ها  آزمودني

و بيشترين اتفاق نظر بر روي عامل مهاجرت با هدف فراهم           

عامـل پيـشرفت و     . باشـد   مـي  ي پيـشرفت  هـا   شدن زمينـه  

دستيابي به وضعيت معيشتي بهتر و امكان ادامـه تحـصيل           

 تأثير گـذار تـرين عامـل مهـاجرت بـوده      ها  آزمودنياز نظر   

  . است

ي زيـادي را بـراي محقـق روشـن          ها  ارقام فوق واقعيت  

 مربـوط بـه گويـه       هـا   پاسـخ  ساخت كه كمترين پراكندگي   

. باشـد   مـي  )ي پيشرفت ها  فراهم شدن زمينه   ("11"شماره  
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ــه     ــدرج در گوي ــاجرت من ــل مه ــه عل ــرف "11"ك  از ط

با درجه مـوافقم  % 58 گرفت كه  مورد تأييد قرار  ها  آزمودني

با درجه كامالً مـوافقم علـل مهـاجرت را در فـراهم             % 38و  

  .ي پيشرفت مطرح كرده اندها شدن زمينه

دهد كـه مهـاجرين از        مي  آمده نشان  دست  بهاطالعات  

غيـر بـومي بـودن مـديران         ي مختلف گزينه  ها  ميان گزينه 

ر  و انحـراف معيـا     300/1بـا واريـانس     %) 65(ارشد اسـتان    

از پرسـش   % 35.  علل مهاجرت ذكر مطرح كرده انـد       40/1

شوندگان بي توجهي مديران به نقـش و عملكـرد نخبگـان            

  .را انتخاب كرده اند) 9گزينه (

 مربوط بـه سـوال شـماره        ها  بيشترين همبستگي پاسخ  

كـرده در شـهرهاي      كارگيري نخبگان تحـصيل    هعدم ب  (16

. باشد  مي 962/0 و انحراف معيار     89/3با واريانس   ) كوچك

از مهـاجرين بـا انتخـاب       % 40دهد كـه      مي  نشان ها  بررسي

را علت مهاجرت خويش    ) كمبود امكانات آموزشي   (5سوال  

  .ذكر كرده اند

  

  بررسي راهكار بازگشت نخبگان 

 راهكار بازگشت نخبگان به اسـتان       4در بين    :راهكار اول 

 مربوط به گويه شـماره    ) 32/4(مازندران بيشترين ميانگين    

تأمين امكانات و تجهيزات الزم براي مراكز دانشگاهي         (22

، آزمايـشگاه ،  و تحقيقاتي و به روز كردن آنهـا نظيـر رايانـه           

 ،بنـابراين ،  )در بازگشت نخبگان موثر اسـت     .. .كتاب خانه و  

تأمين و تهيه امكانات علمـي و تحقيقـاتي در ميـان سـاير              

  .عوامل در بازگشت نخبگان موثر خواهد بود

 حمايت اساسي از محققـان و نخبگـان و          : دوم راهكار

ي منطقي آنها باعث برگشت نخبگـان       ها  برآورده كردن نياز  

 و 6/3/0واريـانس  ) 25/4(اين گويه يا ميانگين     . خواهد شد 

  .  مورد تأييد قرار گرفت783/0انحراف معيار 

 ايجــاد و توســعه ي مراكــز علمــي و :راهكــار ســوم

ي مناسـب   هـا   ن زمينـه  فرهنگي در استان و به وجـود آورد       

موجـب بازگـشت    ،  براي رشد و ايجاد رقابت براي نخبگـان       

2آنها خواهد شد كه آزمون همگرايي       
X    با % 99 با اطمينان

  . طرح سوال مشابه رضايي يكسان بودن است

ي دكتـرا و    هـا    ايجاد و گـسترش دوره     :راهكار چهارم 

بـر اسـاس اسـتعدادهاي       فراهم سـاختن امكانـات بورسـيه      

 مراكز دانشگاهي استان مازندران موجب جذب       درخشان در 

 و  547/0واريـانس   ،  موافق% 48اين راهكار با    . شود  مي آنها

  . تأييد شد% 99 با اطمينان 758/0انحراف معيار 

كلي موارد زيـر بيـشترين نقـش را در بازگـشت             طور هب

  :نخبگان به استان خواهد داشت

ــاال بــردن ظرفيــت . 1  ،ي علمــيهــا  و توانمنــديهــا ب

  پژوهشي؛

 ت ويژه ي مادي و رفاهي به نخبگان؛ي امكانا ارايه .2

ــاطف  . 3 ــاعي و ع ــق اجتم ــبات و عالي ــيم مناس ي تحك

 نخبگان با عاليق استاني و محلي؛

ي تكميلـي   هـا   ها به ويژه دوره    افزايش سطح آموزش  . 4

 .در استان

  

  نتيجه گيري 

از جمله تحوالت مهمـي كـه در چنـد دهـه اخيـر اسـتان                

رشد سـريع مهـاجرت نخبگـان از        ،  اهد آن بوده  مازندران ش 

ايـن رونـد در     . استان به كالن شهرهاي بزرگ بـوده اسـت        

، ي در حـال توسـعه و از جملـه اسـتان مازنـدران             ها  استان

ساختار جمعيتي نخبگـان را دسـتخوش تغييـرات اساسـي         

نموده و باعث حركت مـداوم وسـيع نخبگـان از شـهرهاي             

ي صـنعتي و تحـصيلي      ها  كوچك به مراكز خدماتي و قطب     

دهد كه بيـشترين      مي  آمده نشان  دست  بهنتايج  . شده است 

. ي پيشرفت بوده است ها  انگيزه مهاجرت فراهم شدن زمينه    

دستيابي به وضعيت معيشتي بهتر و امكان ادامه تحصيل و          

تأثير گـذارترين   ،  ها  دستيابي به رفاه بيشتر از نظر آزمودني      

  . عامل مهاجرت بوده است

دهـد كـه     مـي  آمده از جـداول نـشان      دست  بهاطالعات  

روابط بوروكراتيك تعريف نشده و     ،  ساختار مديريتي ضعيف  

 منجر به خستگي نيروي انساني خالق    ،ضعف كارآمدي آنها  

و با دانش شده و آنها را مجبور به انتخاب گزينـه گريـز يـا                

دهد كه جابجايي     مي  نشان ها  همچنين يافته . نمايد  مي انزوا

 و  گيـري   تـصميم افراد عالوه بـر سـلب قـدرت         بيش از حد    

 موجـب شـكل گيـري       ي مسئوالن شده و گـاه     ريزي  برنامه

  .فضاي عدم همكاري در ميان آنها شده است

دهد كه هر چـه توزيـع نـا           مي يافته اين پژوهش نشان   
 در ميـان شـهرها و كـالن شـهرهاي كـشور             ها  برابر فرصت 
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. ارداحتمـال افـزايش مهـاجرت هـم وجـود د          ،  بيشتر باشد 
ــتدر  ــذب   ،حقيق ــهرها و ج ــعه ش ــطح توس ــان س  مي

مهاجرين رابطه معنا داري وجود دارد و رهيافت حـل ايـن            
براي خروج از بحران مهاجرت نخبگان      كه  مشكل آن است    

. اجتماعي نيازمنـديم ، به تحول ساختاري در ابعاد اقتصادي   
ي مقصد توانـايي انجـام هـيچ كـاري را           ها  ما در برابر جاذبه   

حق هر انساني است كه در جستجوي پيـشرفت و          نداريم و   
تـوانيم    مي اما ما . افزايش درآمد و رفاه زندگي خويش باشد      

  .  گزينه رفتن را حذف نماييمها با كاهش دافعه
دهـد    مي  آمده از جداول آماري نشان     دست  بهاطالعات  

 شـغلي دارد و     هـاي   فرصتكه مهاجرت رابطه مستقيمي با      
ري داشـته باشـد امكـان        شـغلي بيـشت    هـاي   فرصتهر چه   

 منابع انـساني جـذب منـاطقي   . جذب مهاجرين باالتر است 
 شوند كه ابزار بهره وري و شكوفاي در اختيار آنهـا قـرار       مي
در زمينه راهكارهاي پيشنهادي اين تحقيق براي       . گيرد مي

حمايـت اساسـي از محققـان و بـرآورده          ،  بازگشت نخبگان 
حمايت همـه جانبـه   كردن نيازهاي اساسي و حياتي آنها و     

از سوي تصميم گيرندگان باالترين عامل در جهـت جـذب           
  . شود  ميآنها محسوب

ديگر زمـان   ،  رسد با تغييرات جهاني رخ داده       مي به نظر 
ي اجباري يا بازدارنده گذشته باشد و گزينـه         ها  كاربر گزينه 

استفاده از تشويق و ايجاد روحيـه همكـاري بـا نخبگـان و              
ات آنهــا داراي مطلوبيــت بيــشتري بــرآورده كــردن مطالبــ

  . داشته باشد

  

  تشكر و قدرداني 
بدين وسيله از حمايت مالي معاونت پژوهشي دانـشگاه         
ــشي    آزاد اســالمي واحــد ســوادكوه در انجــام طــرح پژوه

  .مهاجرت نخبگان كمال تشكر و سپاسگزاري را دارم

  

  :منابع
مباني نظري فرار مغزها    ،  )1380(فرهنگ  ،  ارشادي .1

، ي مختلف آن در شـرايط كنـوني       ها  ب شكل بر حس 

  .50-45، 5، نامه انجمن جامعه شناسي ايران

نخبگـان سياسـي    ،  )1376(عليرضا  ،  ازغندي .2

 تهران نشر قومس ، بين دو انقالب

مهــاجرت نخبگــان در عــصر ، رضــا، خليلــي .3

،  وراهكارهـا ها  و تهديدها اطالعات بازانديشي فرصت  

، 4شـماره   ،  ل چهارم سا،  فصلنامه مطالعات راهبردي  

 .1380زمستان 

مهــاجرت ، )1379(غالمرضــا ، ذاكــر صــالحي .4

، دفتــر مطالعــات فرهنگــي وزارت علــوم، نخبگــان

 .تحقيقات و فناوري

كنــدو كاوهــا و ، )1360(فرامــرز ، رفيــع پــور .5

 . نشر سهامي انتشار:تهران، ها پنداشته

 نشر  :تهران،  مهاجرت،  )1380(حبيب  ،  زنجاني .6

 سمت

بررسي گرايش به   ،  )1385(شريفي  ،  باطباييط .7

پـژوهش نامـه علـوم      ،  مهاجرت در اساتيد دانشگاه   

 شماره اول ، اجتماعي گرمسار

ــسگري .8 ــامينگز ، ع ــا، )1376(ك ــرار مغزه ، ف

 نشر قطره، تهران، مترجم مجيد محمدي

 ريـــزي برنامـــه، )1372(ســـلي ، فينـــدلي .9

، دهمترجم عبدالعلي لهسائي زا   ،  ي داخلي ها  مهاجرت

 .انتشارات مرواريد

ــات ، )1368(عبــدالعلي ، لهــسايي زاده .10 نظري

 انتشارات نويد، شيراز، مهاجرت

، نظريه مهـاجرت بـين المللـي      ،  بروان،   مسي .11

گزيـده  ،  مترجم پريدخت وحيدي  ،  بازنگري و ارزيابي  

 134-94اجتماعي ، مسائل سياسي اقتصادي

فرار مغزهـا بررسـي     ) 1380(،  حسن،  وقوفي .12

 انتشارات  :تهران،  اجرت نخبگان از زواياي مختلف    مه
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