


 کرمیعلیرسىل  دکتر  عباس چهاردولی
 

 



 مروري بر ادبيات تحقيق
 بيان مسأله

 روش تحقيق
 مدل تحقيق،سؤاالت و متغيرها

 نتايج تحقيق
 روش تجزيه و تحليل داده ها

 پيشنهادات



 بیان مساهل



 مهاجرت



نظرهی اهی 
   اقتصاد آزادهای در چارچوب نظریه• مهاجرت

 های مارکسیستیدیدگاهها، در چارچوب نظریه•
  اجتماعی-های اقتصادینظریهها با عنوان نظریه•

مهاجرت رد 
 اسالم



تمدن نىین 
 اسالمی
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 پارادایم َای مُاجرت وخبگان

 

 مُاجرت وخبگان 

چرخٍ خذمت     
 بٍ جامؼٍ

 
 سیاستی•
 مبىای وظری  •

  
 فرار مغسَا

 
 مکان زیست   •

 مًضغ گیری  •
 

 

       

    
 
 چرخص وخبگان      
     

 ياقؼیت َای جُاوی  •
 وًع وخبگان•
 ًَش ي تًاومىذی•

 

 



گان و ایجاد تمدن نىین اسالمی رابطو وجىد دارد؛ -1 گان و ایجاد تمدن نىین اسالمی رابطو وجىد  -2 نیب نخب نیب مهاجرت نخب گان و پدیده مهاجرت رد کنار همدیگر با ایجاد تمدن نىین  -3 دارد؛  .اسالمی رابطو وجىد داردنیب نخب



کاربردی تًصیفی، :تحقیق ريش ي وًع 

(کمی ريش بٍ بیطر يزن با کیفی -کمی) تطریحی آمیختٍ :اطالػات آيری جمغ ريش  

ٍآماری جامؼ: 

ملی دفاع ػالی داوطگاٌ داوطجًیان ي کارضىاسان ػلمی، َیات اػضای  

ٍآماری ومًو: 

تصادفی گیری ومًوٍ :گیری ومًوٍ ريش 

ضذ تحلیل ي تجسیٍ پرسطىام96ٍ وُایت در ي گرفت قرار آزمًن مًرد وفر 110 :ومًوٍ تؼذاد. 

آمذ ػمل بٍ مصاحبٍ وفر 20 از َمچىیه. 
 



اطالػات ي َا دادٌ آيری جمغ ريش: 

 

ای کتابخاوٍ ريش : 

ٍای کتابخاوٍ مطالؼ 

ایىتروت ي مقاالت   

 

ای کتابخاوٍ غیر ريش : 

ٍپرسطىام 

 





 نتيجه گيري و پيشنهاد

 بیي ًخبگاى ٍ ایجاد توذى ًَیي اسالهی رابطِ هعٌاداری ٍجَد دارد؛•

 بیي هْاجزت ًخبگاى ٍ ایجاد توذى ًَیي اسالهی رابطِ هعٌاداری ٍجَد دارد؛•

 .بیي ًخبگاى ٍ پذیذُ هْاجزت در کٌار ّوذیگز با ایجاد توذى ًَیي اسالهی رابطِ هعٌاداری ٍجَد دارد•



جْاًی ًخبگاى ًْایت در کِ هذّبی؛ -هلی قالب یک در هٌفعت تعزیف  
 .باشٌذ تاییذ ٍ حوایت هَرد تعزیف ایي تحت سهاى ٍ هکاى ّز در
ّای رگ در تاسُ خَى تشریق بزای آساد ٍ السم پذیذُ یک عٌَاى بِ تَاًذ هی 

 .باشذ آى ایذئَلَصی ٍ (هذّبی -هلی) هشتزک پاراداین
اًذیشِ ٍ ًضاد ٍ هلیت اس فارغ هشتزک آرهاى یک بِ ًخبگاى خاطز تعلق  

 جْاًی ًخبگاى بزای جْاًی توذى
ًَیي توذى ٍ آرهاى سفیزاى عٌَاى بِ جْاًی ًخبگاى تزبیت ٍ آهَسش  

 اسالهی
 



ِاسالهی ًَیي توذى ساسیجْاًی ّایًظزی 
َّش ٍ تحصیالت اس فارغ آفزیٌاىتوذى هذّبی، -اجتواعی ساساىتحَل 
جْاًی -اسالهی ًَیي توذى بزای جْاًی ًفع 
عصز جاهعِ عالواى قزآًی؛ -الْی ّایآهَسُ بز هبتٌی ٍجَدی تکاهل 

 هْذٍی




