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چکيده
مقدمه
یکی از مهم ترین انواع شناخته شده مهاجرت پدیده ی «فرار مغزها» یا به بیانی دیگر «مهااجرت نبگگاا »
می باشد که موجب انتقال سرمایه های انسانی از کشورهای عقب مانده به سمت کشاورهای پیشارفته شاده
است .مهاجرت خسارات جگرا ناپذیری به کشورهای مگداء وارد نماوده و ممماو م موجاب مماروم سااختن
کشور مگداء از پیشرفت و دستیابی به علم و تکنولوژی می گردد .ایان مهااجرت در گاروه فاارت التم ای
داروسازی می تواند عوارض زیادی را برای ساختار خدمات بهداشتی و درمانی هر کشوری ایجاد نماید.
روششناسي
روش تمقیق در این پژوهش پیمایشی توصیفی ،مگتنی بر تکنیک پرسشنامه می باشد و تملیل داده هاا باه
کمک نرم افزار  Excelو  SPSSو با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنگاطی انجام شده است.
يافتهها
یافته های به دست آمده از پژوهش نشا می دهد درصد مهاجرت داروسازا به نسگت کل داروسازا رشاد
نسگتام قابل توجهی نشا می دهد از  %7/3در سال  3131باه  %31/3در ساال  3131رسایده اسات .میازا
مهاحرت داروسازا (حدود  )%31بسیار با تر از میاانگین مهااجرت ایرانیاا (حادود  )%2و مهااجرت افاراد
تم یل کرده ایرا (حدود  )%3و میزا مهاجرت در دنیا (حدود  )%2/3است.
بحث و نتيجهگيري
نتایج نشا داد از مهم ترین عوامل موثر مهاجرت از دیدگاه داروسازا داخل کشور وضمیت اقت ادی کشاور
می باشد ،در حالی که از نظر داروسازا خارج از کشور د یل مهاجرت در وهله اول ادامه تم ایل و پاا از
آ به دست آورد موقمیت شغلی و درآمد با تر می باشد .همچنین از میا کشورهایی که مق د داروسازا
برای مهاجرت کانادا در راس بوده و به دنگال آ کشورهایی چو آلما  ،آمریکا ،استرالیا ،انگلستا  ،فرانسه و
سوئد می باشد .به نظر می رسد امنیت شغلی و یا به عگارتی در دسترس بود شغل مناسب و درآمد باا تر،
امکا ادامه تم یل راحت تر و امکانات رفاهی بیشتر از عوامل موثر در مهااجرت داروساازا و همچناین در
ت میم افراد برای انتباب کشور مق د می باشد .همچنین میزا مهاجرت داروسازا رو به رشد و میزا آ
قابل نیز قابل توجه و تامل می باشد .لذا ضرورت دارد ضمن بررسی های بیشتر برنامه ریزی های زم در این
خ وص توسط مسئولین مرتگط به عمل آید.
کليدواژه :مهاجرت نبگگا  ،دانش آموختگا  ،داروسازی ،فرار مغزها ،سرمایه های انسانی.

