
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
 108تا  104 ، صفحاتدوم، شماره 0410 تابستانم، ششدوره 

104 

 

 ديدگاه

پژوهي يا  روند مهاجرت و تمايل به مهاجرت در گروه پزشکي، آينده

 نگاري؟ آينده
 

 3، همايون امیني1، علیرضا پارساپور*0علي جعفريان

 jafarian@tums.ac.ir، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكيتهران، ايران، گروه جراحي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي تهران،  ،استاد :نويسنده مسئول .0

 تهران، ايران، استاديار گروه اخالق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران .1

 تهران، ايران، پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران استاد گروه روان .3

 
 18/10/0410 :پذيرش مقاله    11/10/0410 :دريافت مقاله

 

 دهيچک
. اسدت  نیازمندد  آنها به خود حیات براي هرجامعه كه هستند انساني ارزشمند هايسرمايه پزشكي هايگروه خصوص به سالمت خدمات دهندگان ارائه

 مهداجرت  روندد  اخیر هايسال در كه است آن از حاكي شواهد. است عظیمي هايبودجه و زمان نیازمندصرف سالمت بخش نیروهاي كاهش جبران

 عوامدل  وضعیت، تحلیل ضمن مستند اين در. ندارند بازگشت قصد افراد اين اكثر متاسفانه و است بوده صعودي كرده تحصیل قشر صوصخ به ايرانیان

 .است شده تأكید نگاريآينده و پژوهي آينده به نیاز بر شود ومي ارائه آن عواقب و پزشكي گروه برمهاجرت تأثیرگذار
 

 درمان و بهداشت كار نیروي مهاجرت، نگاري، روند، آينده: ها كليدواژه

 
 مقدمه

دهنددگان   هاي مرجع اجتمداعي و يكدي از ارائده    گروه پزشكي از گروه

همچنین شواهد زيادي وجود دارد . خدمات حیاتي و ضروري به مردم است

كه جامعه پزشكي ايران هم در انجام وظیفه خود موفق بوده و هدم مدورد   

اي اول ارائده كمدابیش تمدام خددمات     دلیدل ادعد  . اعتماد مردم بوده است

درماني مورد نیاز به مردم در بخش دولتي و خصوصي و توقف نزديد  بده   

سه دهه گذشته است و شاهد -كامل اعزام بیماران به خارج از كشور در دو

هاي اعتمادسنجي عمومي اسدت  ادعاي دوم جايگاه پزشكان در نظرسنجي

ضدد پزشدكان در يد  دهده      ها و تبلیغات عمدومي  كه باوجود تمام هجمه

گذشته، همچنان نسبت به بسیاري اقشار و حرف مشابه ديگر بهتراسدت و  

 (.1، 0)مداران اختالف فاحشي داردبا انواع سیاست

درباره آمار مهاجرت و تمايل به مهاجرت اطالعات متفداوت داخلدي و   

طبدق  . اند المللي وجود دارد كه گاه رسمي و گاه محرمانه گزارش شده بین

 1111گزارش مؤسسه سیاست مهاجرت تعداد مهاجران ايراندي در سدال   

كه از بین مهاجران به اياالت متحدده  ( 3)نفر بوده است 0315111حدود 

درصد در مشاغل سطح باال اشتغال داشتند در حالي كه ايدن عددد در    01

در همان زمان يعندي  . درصد است 35بین كل مهاجران به اين كشور تنها 

اداره ارتباطدات و اطالعدات ايرانیدان خدارج از كشدور تعدداد       ، 0311سال 

میلیون نفر گزارش كرده  4مهاجران ايراني را به تفكی  كشورها و بیش از 

تعداد ايرانیان مهاجر را بر اسدا    0411سالنامه مهاجرتي ايران (. 4)است

 در اين سالنامه رتبه(. 5)میلیون نفر ذكر كرده است 88/0المللي  منابع بین

از  01كشور است و در دانشجوفرستي  131از  54ايران در مهاجر فرستي 

البته در آمارهاي غیر رسمي و بر حسب تعاريف مختلدف مهداجرت،   . 140

از آنجا كه موضوع اين . میلیون نفر هم ذكر شده است 5اين تعداد بیش از 

 هاي آن در زمان حاضر است، آمدار مهداجران   مقاله روند مهاجرت و انگیزه

تواندد   كنوني اگرچه در جاي خود بسیار مهم و قابل تأمل است، ولي نمدي 

در مطالعه استنفورد كه تحت عنوان پروژه ايران . روند كنوني را نشان دهد

منتشر شده و خالي از اغراض سیاسي نیسدت، تعدداد دانشدجويان     1141

میالدي دو قله داشته اسدت   1111تا  0181ايراني خارج از كشور از سال 

هدزار   85با حددود   0181كه يكي درست قبل از انقالب اسالمي در سال 

هدزار   035به بعد با  1111دانشجو و دومي در ادامه روند افزايشي از سال 

گرچه از ي  سو جمعیت كشور در ايدن  (. 0)است 1101دانشجو در سال 

هاي داخل كشدور بسدیار    برابر شده ولي ظرفیت دانشگاه فاصله بیش از دو

رغم سوگیري سیاسي حداكم بدر    افزايش يافته است؛ لذا اين روند به بیشتر

رسد و نماي بهتدري از روندد    اين گزارش خیلي دور از واقعیت به نظر نمي

خصوص كه بندابر برخدي مشداهدات     دهد بهافزايشي مهاجرت را نشان مي

اكثر اين دانشجويان بر خالف گذشته، قصد بازگشت به كشور پس از اتمام 

، تعداد دانشدجويان  0411در سالنامه مهاجرتي ايران . ت را ندارندتحصیال
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 نگاري؟ پژوهي يا آينده روند مهاجرت و تمايل به مهاجرت در گروه پزشكي، آينده

 105/ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و  ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

هزار نفر ذكر شده كه بدا   50میالدي  1108ايراني خارج از كشور در سال 

در همین گزارش به نقدل از بنیداد نخبگدان     5.آمار فوق تفاوت زيادي دارد

تا  81هاي  آموزي سال چنین آمده است كه از برگزيدگان المپیادهاي دانش

درصد خارج از ايران اقامدت دارندد و از بدین مشدموالن بنیداد       3871، 10

نیدز   14تدا   81هداي   در سال( كنكور سراسري 051-0هاي  رتبه)نخبگان 

 0درصد خارج از كشور هسدتند و در هدر دوگدروه وضدعیت حددود       1575

درصد ديگر هم مشخص نیست كه بیشتر به نفدع عددم حضدور در كشدور     

پدذيري بدراي    ايدران در شداخص جهداني رقابدت     در همین گزارش،. است

دارد يعندي   1111را در سدال   011كشدور رتبده    031استعدادها دربدین  

 . نتوانسته است با حفظ و جذب افراد، سرمايه انساني خود را توسعه دهد

تر باشد، میدزان تمايدل بده مهداجرت      آنچه شايد از آمار مهاجرت مهم

تگي و تعلق خاطر به كشور و احسا  اين میزان در واقع نشانه دلبس. است

در گروه پزشكي عالوه بر اين موضدوع،  . تعهد براي ساختن آينده آن است

ديدده و توانمندد اسدت     رفع نیاز درماني مردم كه وابسته به افدراد آمدوزش  

مطالعدات  . مطلب ديگري است كه اهمیت ويدژه از منظدر حكمراندي دارد   

ته در همدین حدد نیدز نگدران     محدودي در اين زمینه گزارش شده كه الب

آوري شده در سال  در ي  مطالعه كه بر اسا  اطالعات جمع. كننده است

 0311استان كشور انجام شدده و در سدال    30هزار نمونه از  04با  0313

درصد افراد با تحصیالت كارشناسدي ارشدد و بداالتر و     5/40منتشر شده، 

سدي تمايدل زيدادي بده     درصد افراد با تحصیالت كدارداني و كارشنا  0/30

 0313شود اطالعات ايدن مطالعده بده سدال      تأكید مي. اند مهاجرت داشته

در مطالعه ديگر كه . گردد كه شرايط كشور كامال متفاوت با امروز بود بازمي

سال انجدام شدده،    08نفر باالي  0311با جامعه آماري  0411در آذر ماه 

نان تهدران مايدل بده    درصدد از سداك   40درصد از كل جامعه آماري و  33

هاي اخیر اعداد باالتري ذكر  در مطالعات ديگر در سال(. 8)اند مهاجرت بوده

شدده از جملدده تمايدل بدده مهداجرت در بددین پزشدكان و پرسددتاران يدد      

در مطالعه . درصد گزارش شده است 81گیري كرونا  بیمارستان بعد از همه

چ  انجام شده، در ي  دانشگاه علوم پزشكي كو 0318ديگر كه در سال 

میزان تمايل دانشجويان رشته هاي پزشكي، پرستاري، علوم آزمايشگاهي و 

درصد  8/81بهداشت در مقاطع مختلف تحصیلي به مهاجرت از كشور در 

مهمترين عامل در اين . نفر مورد مطالعه، متوسط تا زياد بوده است 115از 

هداي   یمدايش همچنین در پ(. 8)گزارش عوامل اقتصادي عنوان شده است

هاي مختلف جامعده كده توسدط     میل و تصمیم به مهاجرت در میان گروه

درصد  05منتشر شده، فقط  0411رصدخانه مهاجرت ايران در اسفندماه 

درصد هدم هندوز    18پزشكان و پرستاران تصمیم دارند در ايران بمانند و 

 درصد 08درصد تصمیم به مهاجرت دارند و  41اند،  تصمیم قطعي نگرفته

در گزارش سالنامه مهاجرتي ايران (. 1)اند فعال مهاجرت را به تعويق انداخته

 1105هاي  المللي مؤسسه گالوپ كه در سال به نقل از مطالعه بین 0411

برابر  «جريان بالقوه مهاجرت»انجام شده، امتیاز ايران در شاخص  1108تا 

صدد و در  در -18برابدر بدا    «جذب اسدتعدادها »درصد، در شاخص  -00با 

كشور  051درصد است و در مجموع در  -01 «مهاجرت جوانان»شاخص 

را از نظر جذابیت براي مهاجرت افراد ساير كشورها به ايران  88جهان رتبه 

مدير پروژه رصدخانه مهاجرت ايران در . و ماندن اتباع خود در داخل دارد

صدادي،  در ي  مصاحبه اظهار داشت كه به داليدل اقت  0410شهريور ماه 

اجتماعي و سیاسي، گمان مي رود در سال جاري با جهشدي در مهداجرت   

ي  مسئول در سازمان نظام پزشكي تهران بزرگ (. 01)مواجه خواهیم شد

سال اخیدر خبدر    01هزار رضايتنامه از طرف اين سازمان در  31از صدور 

ايدن در  (. 00)شدود  داده است كه به معني اقدام براي مهاجرت تلقدي مدي  

است كه اولین اقددام صدورت گرفتده در جهدت كداهش مهداجرت،        حالي

میلیدون تومدان بده ازار هدر سدال       051)افزايش صد برابري وثیقه خروج 

شواهد مستقیم ما نیز حاكي ! براي دانشجويان گروه پزشكي است( تحصیل

از مهاجرت تعداد قابل توجهي از اعضداي هیئدت علمدي حتدي در مرتبده      

شرفته و حتي كشورهاي حاشدیه خلدیف فدار     دانشیاري به كشورهاي پی

اي، مزيدت   است كه گروه دوم بجز درآمد مناسب و امكانات مطلوب حرفده 

 . اي هم ندارد ويژه

 

 عوامل مهاجرت گروه پزشکی
عوامل متعددي به عنوان عوامل مؤثر در تمايل به مهداجرت در گدروه   

 : پردازيم پزشكي مطرح هستند كه به مهمترين آنها مي

حدداقل  )اي كه در سدالیان طدوالني    شر به دلیل دانش و مهارت ويژهاين ق .0

( سال براي فوق تخصص 04-03سال بدون وقفه براي تخصص و 01-00

بده  . آورند، مورد نیاز همه آحداد بشدر در تمدام دنیدا هسدتند      به دست مي

توانندد خدود را بدا     هاي فرهنگي، به راحتي مدي  همین دلیل باوجود تفاوت

واضدح اسدت   . ند و از دانش و مهارت خود استفاده كنندشرايط تطبیق ده

كه گروه فني مهندسي نیز همین موقعیت را بدا مواندع كمتدر دارندد و بده      

همین دلیل روند مهاجرت آنها بسیار زودتدر آغداز شدده و حجدم آن نیدز      

 . بیشتر است

هداي مطدرح ايدران،     آموختگان گروه پزشكي در اكثدر دانشدگاه   دانش .1

هداي صددور مجدوز پزشدكي در      راي قبولي در آزمونتوانمندي الزم ب

. كشورهاي مختلف و انجام كار در سطحي بداالتر از متوسدط را دارندد   

البته اين اعتباري براي جامعه دانشگاهي است كده وظیفده آموزشدي    

دهد و نده نقصداني بدراي آندان كده چدرا       خود را به درستي انجام مي

ه برخدي كارشناسدان   كنندد، چنانچد  آموختگانشان مهاجرت مي دانش

كنند و متأسفانه بر اسا  آن براي آموزش عالي تصمیم  اظهار نظر مي

آموختگدان يد  دانشدگاه در سداير      در اصل پذيرش داندش . گیرند مي

هاي دانشجويان اسدت و   كشورها عالمت سطح باالي آموزش و قابلیت

ي دارد كده بده آن   شناسي متفاوت عدم نگهداشت آنان در كشور آسیب

 .م پرداختخواهی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 5

http://ijhp.ir/article-1-622-fa.html


 و همكاران علي جعفريان

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /100

عدم ثبات ضوابط و قوانین و تغییرات ناگهاني و گاه غیرمنطقي درباره  .3

كند  ريزي بلندمدت را از اين گروه سلب مي گروه پزشكي، امكان برنامه

هاي  تغییرات مكرر سهمیه. و اين ي  عامل مهم فكر به مهاجرت است

پذيرش در آزمون ورودي مقطع عمومي و تخصصي، تعهدات قدانوني،  

نامه ارتقار هیئت علمي، پروانه مطب  ابط جذب هیئت علمي، آيینضو

 . هاي گذشته كم نبوده است و امثال آن در سال

درماني پیشرفته و محدود شدن  عدم دسترسي به امكانات پژوهشي و .4

برد و افراد را بده   به وضعیت موجود، فضاي شاداب علمي را از بین مي

. نات روز دنیا را در اختیدار دارندد  اندازد كه امكا فكر رفتن به جايي مي

اي در گروه پزشكي است كه همدواره بده    اين از مشخصات رفتار حرفه

دنبال دانش و تكنولوژي روز و استفاده از آن براي ارائه بهترين درمان 

 . به بیماران نیازمند هستند

هداي مختلدف از    افزايش فاصله علمي كشور با دنیدا بده دلیدل محددوديت     .5

المللي به دلیدل مشدكالت ويدزا و     كان شركت در مجامع بینجمله عدم ام

افتدادگي   آور سفر نسبت به درآمد، باعث احسا  عقدب   هاي سرسام هزينه

كده حضدور در ايدن     در حدالي . شدود  روز مدي  در نزد پزشكان برجسته و به

هداي جديدد داندش و     همجامع باعث تازه شدن اطالعات و آگاهي از عرصد 

 .فناوري است

اع ضوابط محدود كننده درآمد شامل پلكدان و سدقف بدراي    اعمال انو .0

درصد بر كل درآمد كاركردي، عامل مهمدي در   35كارانه و مالیات تا 

كاهش انگیزه كار در بخدش دانشدگاهي و دولتدي بدراي نفدرات برتدر       

همچنین تعیین تعرفه دستوري و . هاي دانشنامه تخصصي است آزمون

غیركارشناسي در ارزيدابي درآمدد و   هاي ناعادالنه و غیر واقعي و روش

تعیین مالیات براي گروه پزشكي به ويژه در بخدش خصوصدي باعدث    

كاهش انگیزه جدي و گاهي غیر اقتصادي شددن فعالیدت خصوصدي    

درآمد غیرمكفي از عوامدل مهدم خدروج از بخدش دولتدي و      . شود مي

مهاجرت حتي به كشورهاي همسايه است كه با فعالیت مشابه و حتي 

اين موضوع از سدوي ديگدر   . درآمد بسیار باالتري به دنبال دارد كمتر،

منجر به خروج از كار پزشكي يا محدود كدردن فعالیدت بده اقددامات     

از طرف افراد با تجربده و  ( پزشكي تدافعي)درماني ساده و كم عارضه 

 . شود كه ضرر آن فقط متوجه مردم است توانمند مي

تورم ي  عامل قوي و مشدتر  بدراي   روند اقتصادي كشور و سیر فزاينده  .8

مهاجرت اقشاري از جامعده اسدت كده امكدان مهداجرت دارندد يدا تصدور         

توجه داشته باشیم با درآمد متوسط ي  هیئدت علمدي   . كنند كه دارند مي

هدا، امكدان خريدد مندزل      جوان دانشگاه از حرفه پزشدكي در اكثدر رشدته   

گدروه  . یسدت سدال كدار هدم میسدر ن     31مسكوني مناسب و نه لوكس با 

گفته شدده، ايدن امكدان را دارد كده بدراي رفداه        پزشكي با توجه به موارد 

بده ايدن نكتده    . بیشتر و نگراني كمتر از آينده خود و خانواده مهاجرت كند

نیز توجه كنیم كه كار پزشكي با توجه به سدختي و طدوالني بدودن دوران    

در اكثدر   ،پدذيري بداال در دوران خددمت    تحصیل و نیز سختي و مسئولیت

 . قیمت استكشورهاي دنیا كاري گران

-اجتماعي و سیاسي براي طبقدات بداالي اجتمداعي     رامشاحسا  آ .8

موضدوعاتي مانندد   . اقتصادي جامعده داراي اهمیدت زيدادي هسدتند    

هداي اجتمداعي غیدر     اينترنت ضعیف، فیلترينگ، الزامات و محدوديت

وز به روز بیشتر منطقي و عدم اجراي قواعد دموكراتی  كه متأسفانه ر

شوند عامل مهمي براي مهاجرت افراد با سابقه در گدروه پزشدكي    مي

اين انگیزه ماهیدت متفداوتي بدا    . است كه مشكالت قبلي را هم ندارند

كده از نظدر   كندد   موارد قبلي دارد و كساني را به مهاجرت ترغیب مي

 .مادي مشكل جدي ندارند

ي، اقتصدادي و اجتمداعي   ناپذيري شرايط سیاسد  بیني ثباتي و پیش بي .1

منجر به دغدغه و نگراني در مورد آيندده فرزنددان بخشدي از جامعده     

هش ايدن نگراندي   حلي براي كدا  پزشكي شده و مهاجرت به عنوان راه

 .شود برگزيده مي

گیري غیر كارشناسي دربداره مسدائل گدروه پزشدكي از      فضاي تصمیم .01

وقتي از رسدانه  . ل مؤثر در تمايل به مهاجرت پزشكان استديگر عوام

شددود و در مراجددع  رسددمي كشددور بارهددا علیدده پزشددكان تبلیدد  مددي

طدور   گیري سطح باال مانند شوراي عالي انقدالب فرهنگدي بده    تصمیم

هداي   رسمي به عدم تربیت پزش  بیش از حدد نیداز كشدور در سدال    

انه و باوجود مخالفت شود و در طرحي غیركارشناس گذشته اعتراض مي

وزارت بهداشدت درمدان و   )چهار مرجع رسمي حوزه سدالمت كشدور   

آموزش پزشكي، كمیسیون بهداشت مجلس شوراي اسالمي، سازمان 

، افدزايش ظرفیدت غیدر    (نظام پزشكي و فرهنگسدتان علدوم پزشدكي   

شدود،   هاي پزشكي و دندانپزشكي تصدويب و ابدالم مدي    منطقي رشته

داشت دانشجويان پزشكي كه همگي افرادي بدا  توان انتظار  چطور مي

هوش و توانمند هستند، با انگیزه و امید به آينده تدالش كنندد تدا در    

طور  خدمت كشور باشند؟ اين سؤالي است كه استادان دانشگاه بايد به

 . روزانه در باره آن به دانشجويان و دستیاران خود پاسخ دهند

 

 عواقب مهاجرت گروه پزشکی 

غلي يا مهاجرت به خارج از كشور در گروه پزشكي عواقب مهاجرت ش

 : كنیم متعدد كوتاه مدت و بلند مدت دارد كه بطور خالصه بیان مي

بده  . ماهیت فعالیت گروه پزشكي حفدظ و ارتقدار سدالمت مدردم اسدت      .0

همین جهت تربیت نیدروي انسداني در گدروه پزشدكي در اغلدب نقدا        

محاسبه . گیرد انش صورت نميجهان فقط با هدف افزايش معلومات و د

از مهمتدرين وظدايف    (Workforce planning)نیدروي انسداني مدورد نیداز     

هاي سالمت در دنیا است كه هم به هزينه تربیدت نیدروي انسداني     نظام

سدازمان  . توجه دارد و هم به بازار كار و امكان نگهداشت آنان در آيندده 

قلي تحت عنوان مندابع  جهاني بهداشت نیز براي اين امر مهم واحد مست
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 نگاري؟ پژوهي يا آينده روند مهاجرت و تمايل به مهاجرت در گروه پزشكي، آينده

 108/ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و  ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

بده  . دارد ”Human Resources for Health- HRH“انسداني بدراي سدالمت    

همین دلیدل از دسدت دادن نیدروي انسداني آمدوزش ديدده در حدوزه        

سالمت بطور مستقیم بدر كیفیدت سدالمت مدردم اثرگدذار اسدت و در       

تدرين مسدیرهاي از دسدت دادن نیدرو و سدرمايه       شرايط كنوني از مهم

گذاري نیروي انساني با مهارت باال مانندد يد  پرسدتار     ارزش اگر. است

هايي كه انرژي الزم براي  متبحر يا ي  پزش  حاذق و با انگیزه در سال

ارائه خدمت دارد عملي باشد، همدانطور كده بارهدا بیدان شدده از ارزش      

 منابع مادي مانند نفت و گاز بیشتر خواهد بود؛ 

انگیزه، ارائه خدمات پزشدكي محددود بده     با مهاجرت نیروهاي توانمند و با .1

امكانات حال حاضر بوده و امكان پیشرفت مطابق با دستاوردهاي روز دنیا از 

به خودي خود مهاجرت براي پزشكاني كه توانمندي بداالتر  . رود دست مي

تر است و همین افراد هستند كده   تر و محتمل علمي و مهارتي دارند راحت

همین موضوع باعث از . روز باشند كیفیت باالتر و به دار خدمات با بايد طاليه

ها مانند درمان پیشرفته و پیچیدده پیوندد اعضدا     دست دادن بعضي قابلیت

با مهداجرت پزشدكان   . شود كه ي  موضوع راهبردي براي كشور است مي

آموزش ديده و مجرب، دور نیست كه دوباره نیازمند اعزام بیماران به خارج 

 ؛!اين بار حتي به كشورهاي همسايهاز كشور باشیم و 

ها مانند بیهوشي، طب اورژانس و  به دلیل عدم استقبال از بعضي رشته .3

هدا، وضدعیت    داخلي در آينده نزدي  كمبود نیروي انساني اين رشدته 

گرداندد كده بدراي يد  درمدان       سال قبل برمي 31درمان كشور را به 

جراح يا متخصص معمولي مانند جراحي آپانديسیت، به دلیل نداشتن 

بیهوشي بیمدار بايدد از شدهري بده شدهر ديگدر و از بیمارسدتاني بده         

اين درحالي است كه انتظارات مردم در . شدبیمارستان ديگر اعزام مي

هاي قابل توجه خدمات پزشدكي بداال    اين سي سال به دلیل پیشرفت

صدندلي از   011، بیش از 0411در آزمون دستیاري سال . رفته است

ي ماند و تعداد زيادي هم قبل از شروع دوره انصراف دادند كه آغاز خال

 هاي پزشكي آمده است؛ هاي غیر رسمي مسئوالن دانشكده در گزارش

براي تربیت هر نیروي انساني مداهر و متخصدص در بخدش سدالمت،      .4

شود و مهاجرت در واقع انتقال بخش مهمي هزينه هنگفتي صرف مي

. رفرست به كشدور مهاجرپدذير اسدت   از منابع و سرمايه از كشور مهاج

. انديشي شود بنابراين براي حفظ اين سرمايه متناسب با آن بايد چاره

هداي   تفاوت مهم اين است كه برخالف منابع فیزيكي و مالي بدا روش 

توان از خروج سرمايه پیشگیري كدرد و بايدد بدراي     محدودكننده نمي

 .ريزي كرد ه همت گماشت و برنامهها و علل مربوط رفع نگراني

 

 گيری نتيجه

چنانچه كارشناسان درباره مقدمات باال ابهامي داشته باشند بايد به آن 

طور  را قبول دارند كه چه بسا اغلب افراد منصف اين  پاسخ داد ولي اگر آن

پژوهي بده موضدوع،    با نگاه آينده. هستند، بايد ديد راه حل مشكل چیست

 : ذكر چند نكته ضروري است

 العات در دستر  به هیچ وجه قابل اسدتفاده بدراي ترسدیم    آمار و اط

روند فعلي مهاجرت نیست چون در بهترين حالت به دو سه سال قبل 

بايدد بده آنچده روزانده بدین دانشدجويان و پزشدكان        . شود منتهي مي

 گذرد توجه داشت؛ مي

    اطالعات مربو  به موضوع مهاجرت كافي و دقیق نیسدت و در عدین

. ادي بدین اطالعدات مندابع مختلدف وجدود دارد     حال عدم تطابق زيد 

گیري از آمار موجود مطلع نیستند يا به خوبي  همچنین مراجع تصمیم

 كنند؛ از آناستفاده نمي

  كشورهاي منطقه از فرصت موجود استفاده كرده و حداكثر تسهیالت

 اند؛ را براي جذب نیروهاي متخصص ايراني فراهم كرده

 اينكه اشتغال به پزشدكي در كشدورهاي   بر  باوجود تصور برخي، مبني

آموختگان ما دشوار است؛اما اين افراد به راحتدي   پیشرفته براي دانش

گذرانند و حتي از اينكه دوره تخصصدي را از   هاي مربوطه را مي آزمون

ابتدا شروع كنند، ناراحت نیستند چدون درآمدد مكفدي در ايدن دوره     

 ؛ دارند و نسبت به آينده نیز امیدوار هستند

 صراحت در مورد موج مهاجرت  گیر بايد موضع خود را به مراجع تصمیم

شود كه نبايد نگران بود و هايي شنیده ميبیان كنند چرا كه گاه نغمه

كنیم كه تعهددي   ما نیروهاي متعهد و توانمند را جايگزين افرادي مي

واقعیت اين است كه اكثر افرادي كده اقددام بده    . به كشور خود ندارند

كنند از عمق وجود به كشور خود عالقمند هسدتند ولدي    جرت ميمها

 . بینند مهاجرت را تنها راه پیش روي خود مي

رسد موج مهاجرت گدروه   با توجه به تمام موارد بیان شده، به نظر مي

پزشكي روند افزايشي دارد و با مفروضات فعلي، هر سال تعداد بیشتري از 

ان جدوان و بدا اسدتعداد را از دسدت     آموختگد  كادر درمان باسابقه و داندش 

گروهي از كارشناسان كه كم و بیش همه آنها خارج از گدروه  . خواهیم داد

پزشكي هستند و گويا در حال حاضر شوراي عالي انقالب فرهنگدي محدل   

هاي پزشكي  جمع بندي نظرات ايشان است، با طرح افزايش ظرفیت رشته

از آنجدا  . ر را حل كنندخواهند مشكل ساختگي كمبود پزش  در كشو مي

پردازيم؛ اما اگر  كه بحث كمبود پزش  خارج از اين مقال است به آن نمي

با توجه به اطالعات موجود، مهاجرت شغلي و خروج از كشور را از عوامدل  

توان فهمید با حفظ شرايط فعلي،  مهم كمبود پزش  بدانیم، به سادگي مي

ينده مدردم كشدور و بدراي     افزايش ظرفیت، در واقع تربیت پزشد  بده هز  

بدا  . كشورهاي همسايه و دوردست است چون ريشه مشدكل برقدرار اسدت   

پژوهي، افزايش ظرفیت غیر منطقي فقط اتالف منابع ملي  همان نگاه آينده

 . تر است از هر دو جهت مادي و انساني است كه دومي بدون ش  مهم

مدت  بدا ه ( 0315تدا   0305از سدال  )جامعه پزشكي در طول سي سدال  

هداي غیدر    باالي خود و حمايت مسئوالن در مراجدع ذيدربط و بددون دخالدت    

كارشناسي دولتي، توانسته است هم در خدمات بهداشتي اولیده و هدم در رفدع    
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 و همكاران علي جعفريان
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اي  نزدي  به تمام نیازهاي درماني مردم موفق شود و در منطقه از جايگاه ويدژه 

دادن تعدداد قابدل    برخوردار باشد؛ اما اكنون به داليل فوق، در معرض از دسدت 

مهاجرت به خودي خود نه خدوب اسدت و   . توجهي از نیروي انساني خود است

نه بد، و حتي شايد براي افراد ي  اقدام به درستي منطقي باشد كه آينده آندان  

گذاري، خدروج بددون بازگشدت هدر يد       كند؛ اما از نگاه سیاست را تأمین مي

گي به نظام سدالمت كشدور اسدت و    نیروي انساني ورزيده و توانمند، آسیب بزر

تر از آن موج تمايل به خروج در بدین دانشدجويان اسدت كده باعدث افدت        مهم

رويده   جدي كیفیت نیروي انساني در آينده خواهد شد حتي اگر با افدزايش بدي  

 . آموخته داشته باشیم ظرفیت، تعداد زيادي دانش

ي  تحلیدل و   نگاري، بايد عوامل برشمرده فوق را ي  به با نگاه آينده

. در جهت رفع آنها اقدام كرد و اين موضوع فراتدر از حدوزه سدالمت اسدت    

تراشانه با موضوع مهاجرت نیز جز ايجاد انگیزه بیشدتر و   برخورد مانع اًطبع

همچنین نگاه تنها سیاسدي بده   . تر هیچ اثري نخواهد داشت آزردگي افزون

شدود و خدود از    موضوع مهاجرت فقط باعث دوري از واقعیات جامعده مدي  

راهكار معكو  كردن مهاجرت، افزايش امید . عوامل تشديد آن خواهد شد

برخدي عوامدل   . به آينده در تمام اقشار مردم و از جمله گروه پزشكي است

هاي اجتمداعي   افزايش امید به آينده مانند بهبود شرايط اقتصادي و آزادي

یین تعرفه، ساز و سیاسي، عمومي است و برخي مانند تغییرضوابط كار، تع

كار پرداخت به پزشكان در بخش دولتي و اصالح فضداي ضدد پزشد  در    

 . كه براي هر ي  راهكارهايي وجود دارد جامعه،است
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Abstract 
Health care workers especially medical groups are worthful human capital, that each community’s life depends on .

Compensating for the shortage of human resources for health care requires huge time and budgets. The evidence 

shows that in recent years, Iranians migration trend, especially the highly educated class, have been increasing, 

unfortunately, most of these people do not intend to return. In this article, while analyzing the situation, the factors 

affecting the migration of the medical groups and its consequences are presented, and futurology and forecasting are 

emphasized. 
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