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چكيده
سرمايه انساني از اصلي ترين عوامل رشد و توسعه کشورها است و کمبود اين سرمايه در کشورهاي در حال
توسعه فرايند رشد و توسعه را به تاخير مياندازد .متاسفانه جمهوري اسالمي ايران از جمله کشورهايي است که به
طور پيوسته با پديده فرار مغزها روبرو بوده است .طبق آمار ارئه شده از سوي سازمان ملل  ،در بين  72کشور در
حال توسعه در جهان ،ايران رتبه سوم فرار مغزها را با توجه به جمعيت خود دارا است .هدف پژوهش حاضر،
بررسي عوامل اجتماعي تاثير گذار بر پديده مهاجرت نخبگان است .عوامل اجتماعي بر مبناي سه متغير اصلي سبک
زندگي ،طبقه اجتماعي و ساخت اجتماعي مورد تحليل قرار ميگيرد .همچنين عوامل دافعه مبدأ و جاذبه مقصد نيز
بررسي شده است .نظريه اصلي مورد استفاده نظريه اورت لي ميباشد .اين تحقيق ،پژوهشي کاربردي است و روش
مورد استفاده در آن پيمايش است .براي اندازهگيري دادهها از پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماري به دو
دسته تقسيم شده است .دسته اول از ميان دانشجويان فوق ليسانس و دکتراي رشتههاي فني که براي ادامه تحصيل
و کار به کشور امريکا (دانشگاه مينسوتا) مهاجرت نموده و دسته دوم از دانشجويان دانشگاههاي تهران ،امير کبير و
صنعتي شريف انتخاب شدهاند .براي تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي و رگرسيون و براي آزمون فرضيات
از رگرسيون لجستيک استفاده شده است .نتايج تحقيق نشان ميدهد که بين طبقه اجتماعي و مهاجرت رابطه
معناداري وجود ندارد ،رابطه بين سبک زندگي ايراني و مهاجرت معکوس بوده و بين ساخت اجتماعي ايران و
مهاجرت نخبگان رابطه مستقيمي وجود دارد.
واژگان كليدي :مهاجرت نخبگان ،طبقه اجتماعي ،سبک زندگي ،ساخت اجتماعي ،عوامل دافعه مبدآ ،عوامل جاذبه
مقصد

پدرام جوادزاده

در اين تعريف نخبگان يا مغزها معادل نيروهاي

مقدمه
سرمايه انساني از اصلي ترين عوامل رشد و توسعه

انساني ماهر و داراي تخصص در نظر گرفته ميشوند.

کشورها است و کمبود اين سرمايه در کشورهاي در

اين پديده هر چند محدود به کشور خاصي نبوده و در

حال توسعه فرايند توسعه را به تاخير مياندازد .در اين

گستره جهاني مطرح است ،اما اغلب در ارتباط با

بين نيروي انساني متخصص ،مهم ترين سرمايه انساني

کشورهاي در حال توسعه به کار ميرود .اصطالح فرار

براي حفظ و گسترش جريان توسعه است .به همين

مغزها که معادلي براي مهاجرت نخبگان ميباشد ،به

دليل امروزه سرمايه گذاريهاي زيادي براي تربيت و

نوعي اجبار در مهاجرت نيروي کار ،متخصص و ماهر

ايجاد اين منابع در کشورهاي در حال توسعه انجام

از سرزمين مبدأ اشاره دارد .اين مفهوم عمال ناظر به

ميپذيرد .هرچند هدف از آموزش اين متخصصين

وضعيتي است که در آن نيروهايي از کشور مهاجرت

ورود آنان به بازار کار اين کشورهاست ،اما برخي از

ميکنند که اوال کشور مبدأ به آنان نياز دارد ،ثانيا کشور

آنان به مهاجرت از کشور خود اقدام ميکنند.

توان حفظ و نگهداري آنان در مرزهاي خود را ندارد.

واژه مهاجرت مفهومي است که دامنه گستردهاي از

سازمان ملل متحد اين پديده را اين گونه تعريف

جابه جاييها و نقل و انتقاالت بشري را شامل ميشود.

کرده است :حرکت يک سويه افراد بسيار متخصص از

در اغلب موارد مهاجرت يکي از رفتارهاي اجتماعي

کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي توسعه يافته که

انتخابي است (زنجاني.)5:1380،

فقط به سود کشورهاي پيشرفته منتهي ميشود

اين رفتار موجب بروز تغييراتي در ساختارهاي

).(Sansa,1998

جمعيتي ،انتقال فرهنگي و علمي و تغييراتي از اين

در مجموع بسياري معتقدند که مساله مهاجرت

دست در کشورهاي مختلف جهان ميشود .هر چند

نخبگان صرفا از مبدأ کشورهاي در حال توسعه به

تمام انواع مختلف مهاجرت داراي اشتراکات فراواني با

مقصد کشورهاي توسعه يافته شکل ميگيرد (کاظمي-

يکديگرند اما هر يک از مهاجرتها از قوانين و شرايط

پور)402:1390،
متاسفانه جمهوري اسالمي ايران از جمله

خاص خود تبعيت ميکند.
مسئله مهاجرت نخبگان يک مسئله چند بعدي

کشورهايي است که به طور پيوسته با معضل مهاجرت

است که از ابعاد سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي

نخبگان روبرو بوده است .هرچند بحث فرار مغزها از

و در نهايت جمعيتي ميتوان به آن توجه کرد .پديده

اوايل انقالب اسالمي پيوسته گريبانگير کشور بوده

مهاجرت نخبگان از حادترين مسائل و مشکالت

است اما اين امر در سالهاي اخير ابعاد تازه و جدي

کشورهاي در حال توسعه به ويژه ايران ميباشد.

تري يافته است.

با اين که تقريبا نيم قرن از مطرح شدن واژه

طبق آخرين آمار رسمي ارئه شده از سوي سازمان

مهاجرت نخبگان گذشته است ،هنوز تعريف دقيقي از

ملل متحد ،کشور ايران در بين  72کشور در حال

آن که مورد قبول صاحب نظران باشد ،وجود ندارد.

توسعه جهان رتبه سوم فرار مغزها را با توجه به

مهاجرت نخبگان که از آن به فرار مغزها نيز ياد شده،

جمعيت خود دارا بوده و همچنين مقصد بيش از نيمي

عبارت است از عبور از مرز هاي سياسي کشورها و

از اين نيروهاي متخصص کشور آمريکا است

تغيير محل اقامت براي مدتي طوالني (بيش از يک

).(UN,2013

سال) ).(Brana ,2006
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طبق آمار ارائه شده از سوي اين سازمان در سه

در بين اين دو گروه از نخبگان کشور برآمديم .مطالعه

سال منتهي به سال ( 2011آخرين آمار ارئه شده)،

تحقيقات تجربي در اين حوزه ميتواند به درک بهتر

حدود  845هزار نفر از ايران خارج شدهاند که حدود

پديده مهاجرت مغزها منجر شود .نتايج حاصل از

 424هزار نفر از آنان داراي تحصيالت دانشگاهي

پژوهشي بين  481نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه-

هستند .اين آمار براي کشور چين که جمعيتي 17

هاي ايران که در خارج از کشور به تحصيل پرداخته

برابري ايران را دارد ،به ترتيب  3/8ميليون و 1/6

اند ،حاکي از آن است که عالوه بر عوامل شغلي و

ميليون نفر است .از اين  845هزار نفر افرادي که در

عوامل فردي (فرصتهاي شغلي و رفاه بيشتر

سالهاي اخير از کشور خارج ميشوند بيش از 420

خانوادگي و فردي) متغيرهاي ديگري نظير شرايط

هزار نفر مستقيما جذب کشور امريکا و بسياري از

سياسي – اجتماعي مناسبتر ،آزادي هاي علمي و

آنان جذب مراکز علمي و دانشگاهي و شغلي امريکا

آزادي شغلي ،از جمله عواملي هستند که زمينه ساز

شدهاند.

مهاجرت کردن اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي کشور

به عبارت ديگر بيش از نيمي از نخبگان ايراني

است (آراسته.)1380،

مهاجر ،براي ادامه تحصيل و يا کار در مراکز تحقيقاتي

سيد رضا صالحي اميري کتاب خود با عنوان

علمي ،کشور آمريکا را به عنوان مقصد انتخاب کرده-

«مهاجرت نخبگان» را با اين فرض که عامل اصلي

اند .کشور امريکا بدون اينکه کوچکترين هزينهاي

تاثيرگذار در امر مهاجرت نخبگان عامل اقتصادي بوده

براي تربيت و تحصيل بيش از نيمي از متخصصين

و پس از آن عوامل علمي و فرهنگي و اجتماعي و

مهاجر ايراني نمايد ،منافع حاصل از تخصص آنان را

سياسي تاثير گذار هستند ،به رشته تحرير در آورده

بدست ميآورد .بر همين مبنا کشور آمريکا در اين

است .وي در انتهاي تحقيق خود  19راهکار براي

تحقيق به عنوان کشور مقصد انتخاب گرديده است.

کنترل ميزان مهاجرت نخبگان و  30راهکار براي

عموم تحقيقاتي که به عرصه مهاجرت نخبگان
پرداختهاند به شناسايي و بررسي مشکالت اجتماعي

بازگرداندن نخبگان جالي وطن کرده ،ارائه مينمايد
(صالحي اميري.)1388 ،

داخلي ايران بسنده کردهاند ،در حالي که تحقيق پيش

سعيد تائب در مقاله خود ،پديده مهاجرت را در

رو عالوه بر اين داليل ،نگاهي نيز به امتيازات اجتماعي

چهارچوب توسعه مورد تجزيه و تحليل قرار داده و در

عرضه شده در کشور مقصد براي جذب نخبگان ايراني

نهايت اين ادعا را مطرح ميکند که مهاجرت گسترده

دارد .در مقابل نخبگاني که مهاجرت ميکنند ،ما با

نخبگان نتيجه مستقيم عدم موفقيت روند توسعه در

نخبگاني با شرايط مشابه علمي و شغلي مواجهيم که به

ايران است (تائب.)1387 ،

مهاجرت اقدام نميکنند .در نتيجه براي درک درست از

عبدالعلي لهسائيزاده با نگارش کتاب خود تحت

ابعاد مختلف مهاجرت نخبگان (با توجه به هدف اين

عنوان «نظريات مهاجرت» به بررسي و جمع آوري

پژوهش ،ابعاد اجتماعي) ،همچنين دوري از توصيف

نظريات و ديدگاههاي اصلي مطرح شده پيرامون

صرف داليل جاري بر پديده فرار مغزها و دستيابي به

مهاجرت پرداخت .ديدگاههاي جامعه شناختي ،سياسي،

راهکارهاي قابل اجرا ،با مقايسه علل جاري بر تصميم

اقتصادي و سيستمي ،ديدگاههاي اصلي مورد بررسي

هر کدام از دو گروه فوق ،به دنبال مقايسه ميزان

بوده و در نهايت وي کتاب خود را با مطالعه موردي

اهميت و تاثير علل اجتماعي مهاجرت مغزهاي ايراني
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عوامل ساختاري مهاجرت در ايران به پايان ميرساند
(لهسائي زاده.)1368 ،

چهارچوب نظري تحقي ق
از ميان نظريات اجتماعي مطرح شده در حوزه

در تحقيقي با عنوان «مروري بر پديده فرار مغزها و

مهاجرت نخبگان نظريه اورت لي ،به عنوان ديدگاه

علل و عوامل مترتب بر آن» محقق با استناد به نتايج

اصلي در اين تحقيق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تحقيق خود مدعي ميشود ،ضعف نظام آموزشي مهم

اين نظريه ضمن در نظر گرفتن عوامل جاذبه و دافعه

ترين علت مهاجرت مغزها است .وي همچنين به

در مقصد و مبدأ ،به تاثيرگذاري عوامل مداخله گر نظير

داليلي مانند بروکراسي شديد اداري ،تقليد زندگي

فاصله و يا قوانين حاکم بر جوامع و  ...پرداخته و

غربي و تمرکز امکانات در پايتخت به عنوان داليل

ضمن به رسميت شناختن تفاوتهاي افراد در مواجه با

ثانويه موثر بر روند فرار مغزها تاکيد ميکند

موقعيتهاي يکسان ،به عوامل شخصي حاکم بر

(صالحي.)1371،

زندگي افراد که در فرايند مهاجرت تاثير گذارند نيز،

قلي پور ،فتاحي و ايراننژاد در تحقيقشان به

توجه کافي دارد.

بررسي تاثير عدالت اجتماعي بر مهاجرت نخبگان

از طرفي در قالب اين ديدگاه ميتوان ضمن بررسي

پرداختهاند و نتايج حاصل از تحقيق آنان گواه اين است

متغيرهاي اجتماعي حاکم بر فرايند مهاجرت ،به بررسي

که حساسيت به اين موضوع در بين نخبگان بسيار باال

و سنجش متغيرهاي اقتصادي تاثير گذار نيز پرداخت.

بوده و رابطه معناداري بين ابعاد مختلف عدالت اجتماع

در نتيجه ديدگاه نسبتا جامعي (شامل علل اجتماعي و

و مهاجرت نخبگان وجود دارد (قلي پور و همکاران،

حتي اقتصادي جذب کننده و يا دفع کننده در مبدأ و

.)35:1386

مقصد ،عوامل مداخلهگر تاثير گذار در اين فرايند و

شريفي در پايان نامه خود به بررسي گرايش

عوامل تاثير گذار شخصي افراد) ،به دست ميآيد.

اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي تهران به مهاجرت به

براي نيل به تبيين علل اجتماعي مهاجرت نخبگان،

خارج از کشور پرداخته و نتيجه مطالعه وي بر روي

شاخص هاي سه گانه اجتماعي زير در قالب نظريه

 130نفر از اساتيد عضو هيئت علمي دانشگاههاي

اورت لي مورد بررسي واقع خواهد شد:

تهران با تاييد نظريه اورت لي در مورد تاثير عوامل

اول) سبک زندگ ي :از نظر سوبل ،1سبک زندگي

دافعه داخلي بر اقدام براي مهاجرت همراه بوده است

را بايد مجموعهاي از رفتارهاي قابل مشاهده و معني

(شريفي.)1376 ،

دار دانست که از سوي افراد تعريف مي-

محمد توکل و ايمان عرفان منش در تحقيق خود به

شود

).(Sobel ,1981:31

بررسي فرايند مهاجرت نخبگان از منظر جامعه شناسي

بايد دقت کرد که در اين تعريف نقش کليدي ،در

علم پرداختند .نتايج اين تحقيق ،به شناسايي  10سنخ

عامل انساني است .در واقع سبک زندگي راهي است

از مهاجرت نخبگان ايراني منتهي شده است .از اين

براي تعريف ارزشها و رفتارهاي افراد.

ميان ميتوان به مهاجرت موقت يا دائم ،آشکار يا پنهان

به نظر وبر سبک زندگي از دو مولفه اصلي شيوه

و مشتاقانه يا ناگزيرانه اشاره کرد (توکل و عرفان

زندگي و فرصتهاي زندگي شکل ميگيرد .شيوه

منش.)1394،

زندگي اشاره به انتخابهايي دارد که افراد در گزينش
سبک زندگيشان دارند (.)Cockerham,2000:161
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وبر فرصتهاي زندگي را به عنوان مطلق فرصت
مورد توجه قرار نميدهد ،بلکه آنها را فرصتهايي مي-
داند که افراد به دليل موقعيت اجتماعيشان از آنها
برخوردار ميشوند (کيوانآرا.)66:1386 ،

است .درواقع سبک زندگي ميتواند فرد نخبه را به
مهاجرت واداشته يا از مهاجرت باز دارد.
دوم) طبقه اجتماعي :يعني گروه بنديهايي از
افراد که از طريق اولويت بندي ،شبيه يا نزديک به هم

مفهوم سبک زندگي در گرو ارتباط تنگاتنگ بين

بوده و جايگاههايي را اشغال ميکنند .اما به جز گرفتن

انتخابها و فرصتهاست .در اين معنا افراد سبک

جايگاههاي مشترک که امري عيني است ،افراد بايد به

زندگي خود را انتخاب ميکنند و کارهايي را که

يک شناخت جمعي از هويت خويش به عنوان عامل

شاخصه آن سبک زندگي است ،انجام ميدهند .اما خود

تمايز از ساير گروههاي اجتماعي دست يابند تا به

انتخابهاي افراد تحت تاثير موقعيت اجتماعي آنان

عنوان يک طبقه اجتماعي ،شناخته و پذيرفته

واقع ميشود .فرصتهايي نظير سن ،جنسيت ،قوميت،
طبقه اجتماعي و متغيرهايي از اين دست ،انتخابهاي
سبک زندگي را شکل ميدهند.

شوند

).(Jenkins ,2002:88

بورديو 2از سه سطح اجتماعي نام ميبرد .سطح اول
که طبقه مسلط است .اما طبقه دوم که مورد نظر اين

گزينش يا ايجاد سبک زندگي تحت تاثير مستقيم

تحقيق است را کساني تشکيل ميدهند که بيشترين

فشار گروهها و الگوهاي رفتاري تحميل شده از سوي

ظرفيت فرهنگي و اجتماعي را دارا هستند .به تعبير

آنها ،همچنين تحت نفوذ شرايط اقتصادي و اجتماعي

بورديو بورژوازي هاي جديد کساني هستند که جايگاه

است.

متوسطي را در تقسيم بنديهاي اجتماعي اشغال کرده

سبک زندگي را ميتوان به مجموعهاي از رفتارها

و به طور پيوسته در تالش براي رسيدن به طبقه مسلط

تعبير کرد که فرد آنها را به کار ميگيرد تا نه فقط

هستند .تحصيالت تکميلي يکي از راههايي است که

نيازهاي جاري او را برآورند ،بلکه روايت خاصي که

اين سرمايه اجتماعي و فرهنگي را تقويت نموده و به

فرد براي هويت اجتماعي خود برگزيده است را در

طبع آن انتظار فرد از زندگي خود را نيز باالتر ميبرد.

برابر ديگران مجسم سازد .اين سبکهاي زندگي

انتظار شکل گرفته اگر در داخل کشور به درستي پاسخ

متفاوت در قالب تمايزات اجتماعي (هويتهاي

داده نشود ميتواند يکي از عوامل اصلي شکل گيري

اجتماعي متفاوت) ،به بازتوليد ذائقهها و به طريق اولي،

مهاجرت در ميان نخبگان باشد.

منش ميانجامد و از سويي همين سبک زندگي است

سوم) ساخت اجتماع ي :ساخت اجتماعي روابط و

که کنشگران در ذيل آن ميآموزند چگونه زندگي کنند

مناسبات نسبتا پايداري ميان افراد يا گروههاي اجتماعي

(بهنوئي گدنه.)89:1391،

يک جامعه است که تحت مجموعه مشترکي از حقوق

سبک زندگي در اين تحقيق از اين نظر مورد توجه
واقع شده که چه در مبدأ و چه در مقصد ميتواند نقش

و قيود و التزامات شناخته و معين گرد هم آمدهاند
(بلوک باشي.)6:1354 ،

دافعه و جاذبه را بازي کند .عدم تطبيق با سبک زندگي،

با توجه به مفهوم ساخت اجتماعي ميتوان

فرصتهاي آن و يا انتخابهاي در پيش رو ،هر کدام

مناسبات و چگونگي پيوندها و کارکردهاي متقابل

به تنهايي توانايي سوق دادن افراد به سوي مهاجرت را

نهادهاي مختلف سياسي ،اقتصادي ،و اجتماعي و حتي

دارند .از طرفي سبک زندگي ارائه شده در مقصد

خانوادگي را تبيين نمود.

مهاجرت نيز شامل فرصتها و تهديدات خاص خود
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اين مفهوم در اين تحقيق از اين منظر مورد توجه

 -به نظر ميرسد عوامل اجتماعي (شامل سبک زندگي،

واقع شده است که در هر جامعه ،ساخت اجتماعي

طبقه اجتماعي و ساخت اجتماعي) اصليترين دليل

مجموعهاي از فرصتها و امکانات و در عين حال

مهاجرت نخبگان ايراني به کشور آمريکا است.

محدوديتها و موانع را ايجاد ميکند .براي نخبگان،
مشکالت کار و فعاليت علمي در جوامعي که ساخت
اجتماعي منظمي نداشته و يا محدوديتهاي ساختاري
زيادي را در مقابل افراد قرار ميدهند ،ميتواند يکي از
عوامل منجر به امر مهاجرت باشد.
از طرفي ساختار اجتماعي ،قيود و محدوديتهاي
خاص خود را نيز به همراه دارد .رها شدن از قيود و يا
زندگي در جامعهاي که قيود اجتماعي متفاوتي را به
زندگي افراد تحميل ميکند ،ميتواند يکي از عوامل
منجر به مهاجرت نخبگان باشد.

 به نظر ميرسد سبک زندگي بر مهاجرت نخبگانتاثير گذار است.
 به نظر ميرسد طبقه اجتماعي بر مهاجرت نخبگانتاثير گذار است.
 به نظر ميرسد ساخت اجتماعي بر مهاجرت نخبگانتاثير گذار است.
 به نظر ميرسد جاذبه هاي اجتماعي عرضه شده درکشور مبدا بر مهاجرت نخبگان تاثير دارد.
 به نظر ميرسد عوامل دافعه اجتماعي ارائه شدهدر داخل کشور بر مهاجرت نخبگان تاثير دارد.

با عنايت به تعاريف فوق ،چهارچوب نظري و

 -به نظر مي رسد ويژگيهاي سني ،جنسيتي و

روابط بين متغيرهاي اين تحقيق را ميتوان در نمودار 1

تحصيلي متخصصين ايراني در مهاجرت نخبگان

به نمايش درآورد.

تاثيرگذار است.

بر اساس مدل ارائه شده ،فرضيات تحقيق به
صورت زير مطرح ميشوند:

 به نظر ميرسد تأهل و تجرد بر مهاجرت نيروهايمتخصص تاثير گذار است.

نمودار  :1چهارچوب نظري و روابط بين متغيرهاي اين تحقيق

100
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حجم نمونه مجموعا  250نفر در نظر گرفته شده است.

روش شناس ي تحقي ق
اين تحقيق از نوع کاربردي بوده و تحليل داده ها

از اين تعداد  100نفر دانشجويان دانشگاه مينسوتا (به

در اين مطالعه ،با رويکرد کمّي انجام يافته است .در

عنوان نماينده نخبگان مهاجر) و 150نفر از دانشجويان

اين تحقيق براي اندازهگيري مفاهيم و متغيرها از

داخل ايران (به عنوان نماينده نخبگان داخل ايران) در

پرسشنامه استفاده شده است .واحد مشاهده فرد مي-

نظر گرفته شدهاند .سعي بر آن بوده است حداکثر

باشد .جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق در بازه

شباهت ممکن در بين اين دو دسته رعايت شود.

زماني مابين سالهاي  2012الي  2014و از ميان

پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق از نوع محقق

دانشجويان ارشد و دکتراي دانشگاههاي کشور انتخاب

ساخته بوده و در طراحي سواالت ،پوشش تمامي

شده است .جامعه آماري به دو دسته تقسيم ميشود.

متغيرهاي مورد بررسي در نظر گرفته شده است .از

دسته اول نخبگاني که براي ادامه تحصيل (رشتههاي

مجموع  28سئوال مطرح شده در پرسشنامه ،هفت

فني) و کار به کشور امريکا ( دانشگاه مينسوتا)

سوال جمعيت شناسي جهت بررسي سن ،جنس،

مهاجرت نموده و مدتي بيش از يک سال از ورودشان

تحصيالت ،وضعيت تأهل ،محل اقامت فعلي،

به امريکا گذشته است .دسته دوم نخبگاني هستند که

تحصيالت و شغل پدر مادر افراد مطرح شده است .دو

در کشور باقي مانده و به فعاليت شغلي مشغولند .اين

سوال مربوط به تحصيالت و شغل و درآمد والدين

دسته از بين دانشجويان رشتههاي فني دانشگاه صنعتي

پاسخگويان به صورت باز طراحي گرديد و پاسخ ها

شريف و دانشگاه امير کبير و دانشگاه تهران انتخاب

درسه دسته زير ديپلم تا ديپلم ،ديپلم تا ليسانس،

شدهاند .از آن جا که با همانند نبودن جامعه آماري

کارشناسي ارشد و دکترا و همچنين مشاغل کم درآمد

براي محاسبه  Nروبرو هستيم استفاده از راههايي نظير

و سطح پايين ،مشاغل سطح متوسط و مشاغل طح

فرمول کوکران معقول نميباشد .تعداد دانشجويان

باالي داراي درآمد زياد تقسيم بندي گرديد .بيست و

شناسايي شده داخل ايران مجموعا  11101نفر ميباشد.

يک سوال نيز بر مبناي طيف ليکرت و با پاسخهاي

اين تعداد در مورد دانشجويان مشغول به تحصيل در

چهار گزينهاي (بدون پاسخ خنثي) جهت سنجش

امريکا  130نفر ميباشد .اگر بخواهيم  Nرا مجموع اين

متغيرهاي مطرح شده در تحقيق به پاسخگويان ارائه

تعداد در نظر بگيريم و از طريق فرمولي نظير کوکران

شد .براي ارزيابي پايايي سازه ،شاخص پايايي ترکيبي

به محاسبه حجم نمونه بپردازيم ،عدد بدست آمده

و آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد و نتايج حاصل در

نماينده مناسبي براي کل جامعه آماري نيست .در نتيجه

جدول زير نشان داده شده است:

جدول  :1پايايي سازهها
سازه

ضريب آلفاي کرونباخ

ضريب پايايي ترکيبي

سبک زندگي

0.718

0.802

طبقه اجتماعي

0.725

0.829

ساخت اجتماعي

0.825

0.884
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جهت تحليل دادههاي جمعيت شناختي ،از

پاسخگويان متأهل و  52/4درصد مجردند66/8 .

شاخصهاي فراواني استفاده شده است .تعيين توزيع

درصد از پاسخگويان داراي مدرک يا دانشجوي مقطع

متغيرهاي تحقيق با استفاده از آزمون کولموگروف-

کارشناسي ارشد بوده و اين امر در مورد مقطع دکتري

اسميرنف و آزمون شاپيرو –ويلک انجام يافته است.

شامل  33/2درصد از پاسخگويان را شده است .از نظر

براي آزمون مدل تحقيق ،رويکرد مدليابي معادالت

سطح تحصيالت والدين ،مقطع کارشناسي با 48/8

ساختاري (با تکنيک پي.ال.اس) انتخاب گرديده است.

درصد فراواني بيشترين و مقاطع کارشناسي ارشد و

نظر به اين که متغير وابسته اين مطالعه داراي حالت

دکتري با  21/2درصد کمترين فراواني را دارند .از نظر

صفر و يکي (مهاجرت-عدم مهاجرت) بوده است،

شغل والدين مشاغل متوسط با  46درصد ،بيشترين

ارزيابي فرضيات تحقيق با استفاده از روش رگرسيون

فراواني را دارا بوده و مشاغل رده باال  37/6و مشاغل

لجستيک انجام گرفته است .نرم افزار به کار رفته در

رده پايين با  14/8درصد فراواني در رده هاي بعدي

ارزيابي اين فرضيات (و همچنين شاخص هاي

قرار دارند .همچنين  1/6درصد از پاسخگويان به اين

توصيفي ،جمعيت شناختي و آزمون نرمال بودن

سوال پاسخ ندادهاند 40 .درصد از پاسخگويان در

توزيع) SPSS ،نسخه  20بوده و ارزيابي مدل تحقيق و

کشور امريکا و  60درصد در ايران اقامت دارند.

استخراج ويژگي هاي مدل اندازه گيري با نرم افزار
 SMARTPLSنسخه  2بتا انجام يافته است.

فرضيه اول  :به نظر ميرسد سبک زندگي بر
مهاجرت نخبگان تاثير گذار است.
بنابراين در بين مولفههاي سبک زندگي ،تاثير متغير
«سبک زندگي حاکم بر جامعه ايران (شامل رفتارها و

ي افتهها:
بررسي نتايج حاصل از تحقيق نشان ميدهد که

ارزشها و نگرشها و عقايد اجتماعي)» معنادار مي باشد

 57/2درصد پاسخگويان مرد و  42/8درصد زن مي-

و از اين رو فرضيه فرعي اول تحقيق به طور بخشي

باشند .بازه سني  25تا  30سال با  46درصد ،بيشتر

مورد پشتيباني قرار ميگيرد .با توجه به بتاي به دست

فراواني را دارا بوده و پس از آن بازه  30الي  35سال

آمده ،سبک زندگي حاکم بر جامعه ايران با عدم

با  31/2درصد فراواني و  20الي  25سال با 22/8

مهاجرت و ماندن نخبگان در کشور رابطه مستقيم دارد.

درصد فراواني قرار دارند .همچنين  47/6درصد از
جدول :2متغيرهاي معادله رگرسيون -آزمون فرعي اول
متغير

B

خطاي استاندارد

0.206

0.174

1.402

0.471

0.22

4.576

1

-0.249

0.188

1.751

1

0.186

دستيابي به سطح باالتري از کاالي فرهنگي

-0.061

0.176

0.118

1

0.732

مقدار ثابت

-0.417

0.769

0.294

1

0.587

قيود مذهبي حاکم بر جامعه ايران
سبک زندگي حاکم بر جامعه ايران (شامل رفتارها
و ارزشها و نگرشها و عقايد اجتماعي)
سبک زندگي مردم آمريکا و ارزشهاي حاکم بر
جامعه آمريکايي

102

آزمون

Wald

درجه آزادي

سطح معناداري

1

0.236
0.032
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جدول :3متغيرهاي معادله رگرسيون -آزمون فرعي دوم
متغير

B

خطاي استاندارد

آزمون

Wald

درجه آزادي سطح معناداري

دستيابي به طبقه اجتماعي باالتر

-0.207

0.195

1.133

1

0.287

پيدا کردن کار مورد عالقه و منطبق بر تخصص

-0.339

0.208

2.656

1

0.103

منزلت اجتماعي شغلي

0.084

0.25

0.114

1

0.736

ميزان درآمد

0.071

0.185

0.148

1

0.7

مقدار ثابت

1.597

0.818

3.811

1

0.051

فرضيه دوم :به نظر ميرسد طبقه اجتماعي بر مهاجرت

داشته و از عوامل ايجاد کننده فرايند مهاجرت در بين

نخبگان تاثير گذار است.

نخبگان کشور ميباشند.

جدول شماره  3نشان ميدهد که بين هيچ يک از

فرضيه چهارم :به نظر ميرسد جاذبه هاي اجتماعي

مولفههاي شکل دهنده طبقه اجتماعي نخبگان در ايران

عرضه شده در کشور مبدا بر مهاجرت نخبگان تاثير

و اقدام به مهاجرت نخبگان رابطه معنادار وجود ندارد.

دارد.

از اين رو فرضيه فرعي دوم تحقيق مورد پشتيباني قرار

بر اساس نتايج ارائه شده در جدول فوق ،تنها تاثير

نميگيرد.

متغير «دست يابي به امکانات رفاهي و خدمات

فرضيه سوم :به نظر ميرسد ساخت اجتماعي بر

شهروندي عرضه شده در خارج از ايران» ،در بين

مهاجرت نخبگان تاثير گذار است.

عوامل جاذبه در کشور مقصد بر مهاجرت نخبگان

نتايج نشان ميدهد که در بين مولفههاي ساخت

معنادار بوده است .بنابراين فرضيه فرعي چهارم تحقيق

اجتماعي ،تاثير «ساختار و رويه اداري مراکز علمي و

حاضر نيز به طور بخشي مورد پشتيباني قرار ميگيرد.

اجرايي کشور» و همچنين تاثير «قوانين اجرايي کشور

با توجه به بتاي بدست آمده متغير ذکر شده بر اقدام

ايران» بر مهاجرت نخبگان ،معنادار ميباشد .بنابراين

براي مهاجرت نخبگان تاثير مستقيم داشته و ميتوان آن

فرضيه فرعي سوم تحقيق به طور بخشي مورد پشتيباني

را از عوامل ايجاد کننده فرايند مهاجرت در کشور

قرار ميگيرد .با توجه به بتاي بدست آمده ميتوان

دانست.

گفت دو عامل باال بر مهاجرت نخبگان ،تاثير مستقيم
جدول :4متغيرهاي معادله رگرسيون -آزمون فرعي سوم
متغير

B

خطاي استاندارد

آزمون

Wald

درجه آزادي سطح معناداري

ساختار و رويه اداري مراکز علمي و اجرايي کشور

-0.54

0.234

5.307

1

0.021

قوانين اجرايي کشور ايران

-0.49

0.241

4.139

1

0.042

ميزان تبعيت مردم و مسئولين از قوانين اجرايي ايران

-0.016

0.201

0.007

1

0.935

-0.272

0.209

1.692

1

0.193

4.58

0.786

33.906

1

0.00

دست يابي به امکانات رفاهي و خدمات شهروندي
عرضه شده در خارج از ايران
مقدار ثابت
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جدول :5متغيرهاي معادله رگرسيون -آزمون فرضيه فرعي چهارم
متغير

B

خطاي استاندارد

دستيابي به طبقه اجتماعي باالتر

0.037

0.216

0.029

پيدا کردن کار مورد عالقه و منطبق بر تخصص

-0.235

0.221

1.137

1

منزلت اجتماعي شغلي

0.285

0.264

1.166

1

0.28

ميزان درآمد

0.275

0.2

1.896

1

0.169

-0.872

0.226

14.934

1

0.00

-0.183

0.162

1.27

1

0.26

2.48

0.908

7.465

1

0.006

دست يابي به امکانات رفاهي و خدمات
شهروندي عرضه شده در خارج از ايران
دستيابي به سطح باالتري از کاالي فرهنگي
مقدار ثابت

آزمون

Wald

درجه آزادي

سطح معناداري

1

0.865
0.286

نخبگان به خارج از کشور تاثير مستقيم و با ماندن در
فرضيه پنجم :به نظر ميرسد عوامل دافعه اجتماعي
ارائه شده در داخل کشور بر مهاجرت نخبگان تاثير
دارد.

کشور رابطه عکس دارد.
ارزيابي فرضيه فرعي پنجم تحقيق حاضر نشان
ميدهد که در بين عوامل دافعه در کشور مبدا ،تاثير دو

نخبگان ،معنادار بوده و فرضيه فرعي پنجم تحقيق
حاضر به صورت بخشي مورد پشتيباني قرار ميگيرد .با

متغير «ساختار و رويه اداري مراکز علمي و اجرايي
کشور» و «قوانين اجرايي کشور ايران» ،بر مهاجرت.

توجه به بتاي بدست آمده ،دو عامل باال بر مهاجرت
جدول :5متغيرهاي معادله رگرسيون -آزمون فرعي پنجم
متغير

B

خطاي استاندارد آزمون  Waldدرجه آزادي سطح معناداري

ساختار و رويه اداري مراکز علمي و اجرايي کشور

-0.587

0.233

6.379

1

0.012

قوانين اجرايي کشور ايران

-0.623

0.237

6.927

1

0.008

ميزان تبعيت مردم و مسئولين از قوانين اجرايي ايران

-0.033

0.201

0.027

1

0.87

تعامالت و روابط اجتماعي جامعه ايران

0.15

0.192

0.613

1

0.434

مقدار ثابت

3.876

0.796

23.682

1

0.00

جدول :6متغيرهاي معادله رگرسيون -آزمون فرعي ششم
متغير

B

خطاي استاندارد

سن

0.009

0.199

0.002

شغل

-0.389

0.186

4.385

1

جنسيت

0.287

0.272

1.118

1

0.29

سطح تحصيالت

-0.439

0.298

2.16

1

0.142

مقدار ثابت

2.309

1.098

4.422

1

0.035

104

آزمون

Wald

درجه آزادي

سطح معناداري

1

0.962
0.036
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جدول :7متغيرهاي معادله رگرسيون -آزمون فرعي هفتم
متغير

آزمون

B

خطاي استاندارد

وضعيت تاهل

-0.174

0.259

0.451

مقدار ثابت

0.497

0.189

6.923

Wald

درجه آزادي

سطح معناداري

1

0.502

1

0.009

فرضيه ششم :به نظر ميرسد ويژگيهاي سني،

) < 0.05و دو متغير ديگر يعني سبک زندگي و طبقه

جنسيتي و تحصيلي متخصصين ايراني در مهاجرت

اجتماعي ،در اين مدل تاثيري بر مهاجرت نخبگان

نخبگان تاثيرگذار است.

ندارند .به عبارت ديگر مي توان بيان نمود که عوامل

بنابراين در بين عوامل بيان شده ،تنها تاثير معنادار،

اجتماعي در بعد «ساخت اجتماعي» ،بر مهاجرت

تاثير «شغل» بر مهاجرت نخبگان بوده است .بنابراين

نخبگان موثر است .از اين رو فرضيه اصلي تحقيق

فرضيه فرعي ششم نيز به طور بخشي مورد پشتيباني

حاضر به شکل بخشي 3مورد پشتيباني قرار ميگيرد.

قرار مي گيرد .با توجه به بتاي بدست آمده عوامل

بتاي بدست آمده مويد اين نکته است که ساخت

مرتبط با متغير شغل بر فرايند فرار مغزها از کشور تاثير

اجتماعي کشور ايران با فرايند فرار مغزها رابطه مستقيم

مستقيم دارد.

داشته و از عوامل ايجاد کننده فرايند مهاجرت نخبگان

فرضيه هفتم :به نظر ميرسد تأهل و تجرد بر
مهاجرت نيروهاي متخصص تاثير گذار است.
نتيجه اين آزمون نشان ميدهد که تاثير وضعيت
تاهل بر مهاجرت نخبگان معنادار نبوده و فرضيه فرعي
هفتم تحقيق حاضر مورد پشتيباني قرار نميگيرد.
فرضيه اصلي :به نظر ميرسد عوامل اجتماعي

در کشور ميباشد.
در نهايت نتايج حاصل از ارزيابي متغيرهاي موثر
در اين تحقيق در يک مدل واحد به شرح جدول
شماره  9ميباشد.
مشاهده مي گردد که در مدل نهايي ،چنانچه تاثير
اين متغيرها را به طور يکجا بر مهاجرت نخبگان

(شامل سبک زندگي ،طبقه اجتماعي و ساخت

بررسي نماييم ،متغير «سبک زندگي حاکم بر جامعه

اجتماعي) اصليترين دليل مهاجرت نخبگان ايراني به

ايران (شامل رفتارها و ارزشها و نگرشها و عقايد

کشور آمريکا است.

اجتماعي)» ،برمهاجرت نخبگان معنا دار بوده و با
مهاجرت رابطه معکوس دارد .تاثير متغيرهاي «ساختار

در جدول شماره  ،8تنها تاثير متغير «ساخت
اجتماعي» بر مهاجرت نخبگان معنادار بوده

(sig=.0.. ,

و رويه اداري مراکز علمي و اجرايي کشور» و «شغل»
نيز بر مهاجرت نخبگان معنادار بوده و با فرايند

جدول :8متغيرهاي معادله رگرسيون – فرضيه اصلي
متغير

B

خطاي استاندارد

سبک زندگي

0.287

0.326

0.773

طبقه اجتماعي

0.517

0.309

2.805

1

ساخت اجتماعي

-1.556

0.284

30.008

1

0.00

2.92

1.285

5.162

1

0.023

مقدار ثابت

آزمون

Wald

درجه آزادي

سطح معناداري

1

0.379
0.094
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جدول :9ضرايب رگرسيون لجستيک متغيرهاي نهايي
درجه آزادي

سطح معناداري

متغير

0.427

0.199

4.602

1

0.032

-0.515

0.236

4.779

1

0.029

-0.444

0.240

3.437

1

0.064

-0.240

0.219

1.202

1

0.273

شغل

-0.454

0.199

5.228

1

0.022

مقدار ثابت

4.284

1.108

14.703

1

0.000

B

سبک زندگي حااکم بار جامعاه اياران (شاامل
رفتارها و ارزشها و نگرشها و عقايد اجتماعي)
ساختار و رويه اداري مراکز علمي و اجرايي
کشور
قوانين اجرايي کشور ايران
دست يابي به امکانات رفاهي و خدمات
شهروندي عرضه شده در خارج از ايران

خطاي استاندارد آزمون

Wald

فرضيه اصلي مطرح شده ،نه تنها عوامل اجتماعي علت
مهاجرت رابطه مستقيم دارند .همچنين تاثير

اصلي مهاجرت نخبگان از ايران نميباشند بلکه از بين

«قوانين اجرايي کشور ايران» و «دست يابي به امکانات

سه متغير اصلي مطرح شده براي سنجش علل

رفاهي و خدمات شهروندي عرضه شده در خارج از

اجتماعي ،متغير طبقه اجتماعي اصوال تاثيري بر فرايند

ايران» معنادار نمي باشد .در نمودار زير ،مدل نهايي

فرار مغزها ندارد.
در بررسي فرضيه فرعي اول يعني وجود رابطه

تحقيق ارائه شده است.

معنادار بين مولفههاي مهم سبک زندگي براي نخبگان
بحث و نتيجه گيري

و اقدام به مهاجرت آنان مشخص گرديد که در بين

مدل نهايي تحقيق تغييراتي را نسبت به مدل

مولفههاي مطرح شده براي سنجش سبکزندگي ،تاثير

پيشنهادي نشان ميدهد .در بررسي گويه هاي سنجيده

متغير "سبکزندگي حاکم بر جامعه ايران (شامل

شده در اين تحقيق مشخص گرديد که بر خالف

رفتارها و ارزشها و نگرشها و عقايد اجتماعي)" ،بر
سبک زندگی حاکم بر جامعه ایران

0.427
ساختار و رویه اداری مراکز علمی و

مهاجرت نخبگان

-0.515

اجرایی کشور

-0.444

قوانین اجرایی کشور ایران

-0.240

دست یابی به امکانات رفاهی و
خدمات شهروندی عرضه شده در

-0.454

خارج از ایران
شغل

نمودار  :2مدل نهايي تحقيق
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فرايند فرار مغزها معکوس مي باشد .اين مورد تاييد

عضويت در طبقات اجتماعي متفاوت در فرار مغزها از

کننده نتيجه تحقيق بيژن خواجه نوري و مريم سروش

کشور بي تاثير است (نيکوکار.)1388 ،

است که نقش سبک زندگي را پس از نظر گروههاي

در بررسي فرضيه فرعي سوم يعني تاثير متغير

مرجع (نظير خانواده) در جلوگيري از فرار مغزها موثر

ساخت اجتماعي بر مهاجرت نخبگان ،مشخص گرديد

دانستند (خواجه نوري و سروش .)1385،ميتوان گفت

که تاثير مولفههاي " ساختار و رويه اداري مراکز علمي

آن دسته از نخبگاني که مهاجرت نمودهاند احتماال به

و اجرايي کشور" و " قوانين اجرايي کشور ايران" بر

سبک زندگي جامعه ايران دلبستگي نداشته و يا

مهاجرت نخبگان ،معنادار بوده و بر اين فرايند رابطه

وابستگي به سبک زندگي ايراني به تنهايي توان کافي

مستقيم دارند .نتايج حاصل قويا بر تاثير گذاري اين دو

براي کنترل فرار مغزها از کشور را ندارد .اما نتيجه

عامل بر فرار مغزها در کشور تاکيد ميکنند .ساختار

حاصل از بررسي اين فرضيه نشان ميدهد که تقويت

ناکارآمد ،سختيهاي زياد و امکانات کم براي فعاليت-

سبک زندگي ايراني ميتواند منجر به کم کردن ميزان

هاي علمي در کشور ،قوانين اجرايي ناکارآمد و

مهاجرت نخبگان از کشور شود.

محدوديت هاي ناشي از آن ،عدم شايسته ساالري و

در بررسي فرضيه فرعي دوم يعني تاثير مستقيم

مواردي اينچنين از عوامل اصلي فرار مغزها در کشور

متغير طبقه اجتماعي بر فرايند مهاجرت مغزها نتايج

هستند .بستر و شرايط مناسب فعاليت تحقيقاتي و

متفاوتي رقم خورد .بررسي فرضيه دوم مشخص مي-

علمي در خارج از کشور ،رويههاي اداري و قوانين

کند که فرايند فرار مغزها وابسته و مختص اعضاي

اجرايي کارآمد بدون شک در گرايش نخبگان ايراني به

طبقه خاصي از اجتماع ايران نيست .به بيان ديگر

مهاجرت تاثير گذار است .نتايج پژوهش صالحي نيز

عضويت در طبقات خاصي از جامعه ايراني ،امتياز،

مويد يافته هاي اين تحقيق است .نتايج پژوهش وي

ويژگي يا دليل خاصي در گرايش و اقدام نخبگان به

نشان دهنده تاثير مستقيم بروکراسي شديد اداري و

مهاجرت از کشور نميباشد .در ميان پاسخگويان

ناکارآمدي قوانين اجرايي کشور در مهاجرت نخبگان

مهاجريني از خانوادههاي بسيار فقير داراي حداقل

است (صالحي .)1371،همچنين نتيجه تحقيق توکل و

تحصيالت تا خوانوادههاي بسيار ثروتمند و داراي

عرفان منش نيز مويد تاثير مسائل ساختاري مرتبط با

والديني بسيار تحصيل کرده مشاهده ميشود .از طرفي

نهاد علم ،بر فرار مغزهاست .اين تحقيق نشان ميدهد

صرف جايگيري در طبقه اجتماعي باالتر انگيزه الزم

که عواملي مانند سازمان دروني اجتماعات علمي و

براي مهاجرت را در ميان نخبگان ايراني ايجاد نميکند.

مناسبات دروني گروههاي پژوهشي بر فرار مغزها تاثير

نتيجه حاصل از بررسي فرضيه دوم از اين نظر با ارزش

گذار است (توکل و عرفان منش.)1394،

است که عضويت در طبقات اجتماعي باال تا حد

در بررسي فرضيه چهارم يعني تاثير جاذبههاي

زيادي به مفهوم دسترسي به امکانات گستردهتر

ارائه شده در مقصد بر فرار مغزها در ايران ،نتايج نشان

اقتصادي براي افراد نيز ميباشد .يافته هاي تحقيق نشان

ميدهد که تنها تاثير متغير " دست يابي به امکانات

داد که متغير طبقه اجتماعي در فرايند مهاجرت نخبگان

رفاهي و خدمات شهروندي عرضه شده در خارج از

تاثيري ندارد و اين متغير از مدل نهايي حذف گرديد.

ايران" ،معنادار بوده و با مهاجرت مغزها رابطه مستقيم

اين يافته با نتيجه پژوهش نيکوکار همخواني دارد .وي

دارد .بنا بر نتايج بدست آمده ،يکي از راههاي کنترل

نيز در تحقيق خود به اين نتيجه دست يافت که

فرار مغزها فراهم آوردن سطح مطلوبي از عوامل
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اقتصادي و رفاهي براي نخبگان خواهد بود .از آنجا که

مهاجرت آنان ،مشخص گرديد که تنها تاثير شغل بر

تقريبا همه پاسخگويان مهاجر و عموم پاسخگويان غير

مهاجرت نخبگان معنادار بوده و با آن رابطه مستقيم

مهاجر ،دستيابي به امتيازات رفاهي و اجتماعي عرضه

دارد .طبق يافتههاي اين تحقيق افزايش يا کاهش سن،

شده در خارج از کشور را امر بسيار مهمي دانستهاند،

زن يا مرد بودن و ميزان تحصيالت نخبگان در اقدام

مادامي که نيازهاي اقتصادي نخبگان و خدمات

براي مهاجرت آنان تاثيري ندارد .طبق اين نتيجه مي-

شهروندي ارائه شده در خارج کشور ،در داخل کشور

توان گفت ،عدم امکان اشتغال بر مبناي تخصص،

براي آنان محيا نشود ،امکاني براي کنترل فرار مغزها در

فراهم نبودن بستر کاري مبتني بر فعاليتهاي علمي و

کشور فراهم نخواهد بود .ميرترابي و خاورينژاد نيز در

پژوهشي و ...از جمله عوامل تاثير گذار در مهاجرت

تحقيق خود نسبت باالي بودجه پژوهشي به توليد

نخبگان است .مادامي که امکان فعاليت مبتني بر

ناخالص داخلي کشورهاي توسعه يافته و در نتيجه

تخصص داراي درآمد کافي براي نخبگان فراهم نشود،

امکانات رفاهي عرضه شده به مهاجرين نخبه را از

کنترل فرار مغزها امکان پذير نخواهد بود .اين نتيجه

داليل اصلي اثرگذار بر مهاجرت مغزها از کشور

تاييد کننده يافتههاي پژوهش شاهآبادي و جامه بزرگي

دانستهاند (ميرترابي و خاورينژاد .)1393 ،از طرفي

است .آنان نيز دريافتند بيکاري دانش آموختگان

اين نتايج خالف يافته ساروخاني و دولت آباد است که

دانشگاهي بر جريان مهاجرت نخبگان تاثير مثبت و

مهاجرت نخبگان را تنها ناشي از ناکارآمدي

معنادار دارد (شاهآبادي و جامهبزرگي .)1392،اين نتيجه

ساختارهاي اجتماعي کشور دانستهاند (ساروخاني و

بر خالف يافته حکيم زاده و همکاران است .آنان نشان

دولت آباد.)1388 ،

دادند که تنها افزايش سن بر مهاجرت تاثير مستقيم

در بررسي فرضيه پنجم يعني تاثير عوامل دافعه

داشته و متغيرهاي شغلي در اين فرايند بي تاثير هستند.

اجتماعي کشور بر مهاجرت نخبگان ،نتايج نشان مي-

هر چه سن افراد به ميانسالي نزديک تر ميشود گرايش

دهند که تاثير دو مولفه "ساختار و رويه اداري مراکز

آنان به مهاجرت از کشور فزوني مييابد .از طرفي طبق

علمي و اجرايي کشور" و "قوانين اجرايي کشور ايران"،

نتايج تحقيق آنان مهاجرت به طور کلي در بين مردان

بر مهاجرت نخبگان ،معنادار و داراي رابطه مستقيم

بيشتر است (حکيم زاده و همکاران.)1392 ،

است .به علت همپوشاني مولفه هاي تاثير گذار در بين

در بررسي فرضيه هفتم يعني تاثير تأهل و تجرد بر

فرضيات سوم و پنجم از توضيح دوباره خودداري مي-

مهاجرت نخبگان ،مشخص گرديد که تاثير وضعيت

گردد .نتايج تحقيق شعبانلو نيز مويد اين امر است که

تاهل بر مهاجرت نخبگان معنادار نبوده و فرضيه فرعي

بين گرايش به مهاجرت و ارزيابي نامطلوب از شرايط

هفتم تحقيق به طور کلي مورد پشتيباني قرار نميگيرد.

داخلي کشور توسط افراد ،رابطه مستقيمي وجود دارد.

اما در مورد فرضيه اصلي تحقيق يعني تاثير عوامل

وي در تحقيق خود در مييابد هر چه افراد شرايط

اجتماعي شامل سبک زندگي ،طبقه اجتماعي و ساخت

داخلي را نامطلوبتر و شرايط خارجي را مطلوبتر

اجتماعي بر فرايند مهاجرت نخبگان به عنوان علل

ارزيابي نمايند ،گرايش بيشتري به مهاجرت خواهند

اصلي اين فرايند ،در بررسي همزمان متغيرهاي اصلي

داشت (شعبانلو.)1380،

بر فرايند فرار مغزها مشخص گرديد که عوامل

در بررسي فرضيه ششم يعني تاثير ويژگيهاي

اجتماعي در بعد "ساخت اجتماعي" با سطح معنا داري

سني ،شغلي ،جنسيتي و تحصيلي متخصصان ايراني بر

 ،0.00بر مهاجرت نخبگان موثر است و دو متغير ديگر
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يعني "سبک زندگي" و "طبقه اجتماعي" ،در اين مدل

را امري بسيار مهم برشمردهاند .ناگفته پيداست اين

تاثيري بر مهاجرت نخبگان ندارند .عدم ساخت يافتگي

حمايت (به آن شکل که در کشورهاي پيشرفته عرضه

منظم اجتماعي ،قوانين اجرايي و ساختار نه چندان

ميشود) مطلقا براي نخبگان در داخل کشور فراهم

کارآمد مراکز علمي و اجرايي کشور از اصلي ترين

نيست .اما در بررسي اهميت داشتن شغل مرتبط با

عوامل منتهي به مهاجرت نخبگان در کشور ميباشند.

تخصص ،داراي منزلت اجتماعي باال و درآمد مناسب،

در نتيجه و با توجه به نتايج حاصل از تحقيق نميتوان

پاسخهاي هر دو گروه نشان دهنده اين است که اين

داليل اجتماعي را اصلي ترين علت مهاجرت نخبگان

موضوع در کشور داراي مشکالت اساسي است.

در ايران دانست .اما "ساخت يافتگي اجتماعي" را بايد

نخبگان مهاجر با پاسخهاي خود مشخص نمودهاند که

به عنوان يکي از اصليترين داليل فرار مغزها در ايران

اين امر در گرايش و اقدام آنان به مهاجرت تاثير

برشمرد.

بااليي داشته است و از طرف ديگر نخبگان غير مهاجر

در بررسي تطبيقي متغيرهاي تاثير گذار بين دو
گروه مهاجرين و غير مهاجرين نتايج زير بدست آمد:

در تصميم خود براي ماندن در کشور ،براي شغل
سهمي قائل نشدهاند .مشخص است که فراهم نمودن

پاسخهاي مهاجرين به مورد قبول بودن سبک

بستري براي دسترسي نخبگان به مشاغل مرتبط با

زندگي ايراني از نظر آنان ،عموما «کم» بوده است .اين

حوزه تخصصي خود همراه با درآمد مناسب يکي از

امر براي آنان که در کشور ماندهاند ،عموما با پاسخ

قدمهاي اوليه براي کنترل فرار مغزها از کشور است.

«زياد» و «بسيار زياد» همراه بوده است .ميتوان گفت

در نهايت به علت محدوديتهاي حاکم بر تحقيق و

تقويت عناصر شکل دهنده سبک زندگي ايراني ،مي-

محقق ،تنها سنجش عوامل اجتماعي تاثيرگذار در فرار

تواند نقش مهمي در باقي ماندن نخبگان در کشور ايفا

مغزها ،آن هم به وسيله سه متغير اصلي مطرح شده در

نمايد .در مورد ساختار مراکز اداري و اجرايي و قوانين

تحقيق صورت پذيرفته است .براي فهم درست پديده

جاري کشور ،تمامي مهاجرين متفقالقول اين امر را در

فرار مغزها بايد پژوهش جامعي شامل حداقل مولفه-

تصميمگيري خود بسيار موثر دانستهاند .اين امر در

هاي اصلي عوامل اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و

ميان پاسخ دهندگان مقيم ايران داراي اهميت چنداني

اقتصادي تاثير گذار در جامعه ايراني صورت پذيرد.

نبوده است .در واقع کساني که از ايران مهاجرت
نمودهاند از ساختار اداري کشور گريزان بوده و براي

پيشنهادات

گروه ديگر ،اين ساختار در تصميمشان براي ماندن در

با عنايت به نتايج بدست آمده ميتوان ،اين عوامل

کشور ،نقشي بازي نکرده است .تا ساختار اين مراکز

را به عنوان راهکارهايي جهت جلوگيري از مهاجرت

دچار اصالحات اساسي نگردد ،همچنين مادامي که

نخبگان برشمرد:

بازبيني اساسي در قوانين جاري کشور (به خصوص

 -1اصالح ساختار و رويه اداري مراکز علمي و اجرايي

قوانيني که با فعاليتهاي مرتبط با نخبگان ارتباط

و همچنين بازنگري در قوانين جاري در کشور به

مستقيم دارد) صورت نگيرد ،يکي از داليل اساسي فرار

نحوي که مسير براي انجام فعاليتهاي علمي و

مغزها در کشور به قوت خود باقي خواهد ماند .تقريبا

تحقيقاتي مورد نياز نخبگان هموار گردد.

تمامي پاسخ گويان براي امکانات رفاهي عرضه شده
در خارج از کشور ،ارزش بسيار زيادي قائل شده و آن

 -2ايجاد بستر رشد و پيشرفت براي نخبگان کشور
مبتني بر نظامي شايسته ساالرانه.
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 -3عموم نخبگان پاسخگو به اهميت دستيابي به
امکانات رفاهي و خدمات شهروندي عرضه شده

تهران ،فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش
عالي ،شماره 69

در خارج از ايران ،تاکيد کردهاند .بدون شک براي

خواجه نوري ،بيژن ،سروش ،مريم .)1385( .بررسي

نگهداري از اين سرمايه ارزشمند بايد امکانات

عوامل موثر بر نگرش جوانان به خارج از کشور

رفاهي ،امنيت شغلي و طرحهاي حمايتي ،حداقل

(نمونه مورد مطالعه جوانان شهر شيراز) ،مجله علوم

در مورد نخبگان جامعه تقويت گردد.

اجتماعي ،شماره .7

 -4استفاده از ظرفيت بسيار ارزشمند نهفته در سبک
زندگي ايراني شامل ارزشها باورها و عقايد
اجتماعي ،جهت کنترل فرار مغزها بايد در سرلوحه
امور قرار گيرد.

زنجاني ،حبيب ا .)1380( ....مهاجرت .تهران :انتشارات
سمت.
ساروخاني ،باقر ،.دولت آباد ،اسماعيل.)1388( .
ساختار روابط انساني در خانواده و گرايش به

 -5هدايت نخبگان به مشاغل هماهنگ و مبتني بر
تخصص آنان ،ميتواند در کاهش فرار مغزها تاثير
گذار باشد.

مهاجرت ،دانشنامه علوم اجتماعي.1 ،
شاهآبادي ،ابوالفضل ،.جامهبزرگي ،آمناه .)1392( .تااثير
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راهبرد ،شماره .72
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