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دو هدف در این مطالعه دنبال شده است .1 :بررسی وضعیت تمایل به برونکوچی اعضای بنیاد
ملی نخبگا ِن استان مازندران و  .2علل و زمینههای اجتماعی مؤثر بر گرایش به برونکوچی نخبگان
علمی .نظریه «جاذبه و دافعه لی» چارچوب نظری این تحقیق بود .مبتنی بر این چارچوب و استفاده
از تحقیقات تجربی موجود و نیز مشــاوره با متخصصان ،پرسشنامه این مطالعه ساخته شد (اعتبار
سازهای و صوری) .پایایی مقیاسها با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است .پس از سه مرحله
درخواســت ایمیلی واکنش نشــان دادند .نتایج حاصل از  32پرسشنامه
ِ
پیگیری 40 ،نخبه علمی به
پرشده ،مورد تحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان دادند بیش از نیمی از نخبگان مشارکتکننده در این
مطالعه (حدود  54درصد) تمایل به ماندن در ایران داشتهاند و بیش از یکچهارم این شرکتکنندگان
( 25/45درصد) مایل بهمهاجرت بودند .تمایل به برونکوچی نخبگان علمی به شــرایط و عملکرد
عامالن اجتماعی در داخل و خارج کشور مربوط میشود .از نظر جمعیت مورد بررسی برایند پایین
بودن جاذبه مبدأ و باال بودن دافعه مبدأ و جاذبه مقصد ســبب تمایل به برونکوچی نخبگان است.
در میان عوامل کششی ،فرصتهای اشتغال ،بااهمیتترین جاذبهای است که پاسخگویان را متمایل
بهمهاجرت میکند و دو عامل نامســاعدبودن زمینه برای ادامه تحصیل و پژوهش و عدم قدردانی
کافی از نخبگان علمی مهمترین دافعههایی هستندکه سبب تمایل بهمهاجرت این نخبگان میشوند.
واژگان کلیدی:
تبیین جامعهشناختی ،نخبگان علمی ،فرار مغزها ،تمایل به برونکوچی ،عوامل اجتماعی.
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مقدمه و بیان مسئله

مطابق ســند راهبردی کشــور در امور نخبگان (مصوب  248جلسه شورایعالی انقالب

فرهنگی در مهرماه  ،)1391نخبه به فردی برجسته و کارآمد اطالق میشود که در خلق
و گســترش علم ،فناوری ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مدیریت کشــور در چارچوب ارزشهای
اســامی اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فعالیتهای وی بر پایه هوش ،خالقیت،
انگیزه و توانمندیهای ذاتی از یکســو و خبرگی ،تخصص و توانمندیهای اکتســابی از

سوی دیگر ،موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور شود.1

نتایــج مطالعــات و گزارشهای علمی و آماری برخی محققان ،بر مهاجرت نســبت

قابلتوجهی از نخبگان علمی به خارج از کشور داللت دارد .آمارهای رسمی خروج نخبگان
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علمی از ایران را قابلمالحظه نشان میدهد .بهعنوان نمونه ،مطابق آمار ارائهشده توسط

معاون امور فرهنگی و برنامهریزی بنیاد ملی نخبگان در مهرماه سال  ،1392طی سالهای
 82تا  30 ،86درصد دارندگان مدالهای المپیادهای علمی و حدود  25درصد برترینهای
آزمون سراســری بهخارج از کشــور کوچ نمودند (حسینی .)1392 ،فراستخواه ()1391

مبتنی بر آمارهای منتشرشــده اشــاره نمود بیش از نیمی از المپیادیهای مدارسمان
(بنا بر بعضی بررســیها تاحدود  60-70درصد) مهاجرت میکنند .برابر برخی گزارشها

اغلب المپیادیهای ایران که رتبه جهانی آوردهاند ،در خارج از کشور هستند .سهچهارم،
المپیادیهــای ایران که رتبه جهانی آوردهاند ،تنها در آمریکا در حال تحصیل هســتند؛

بهمفهوم سادهتر از هر  ۱۰ایرانی که در المپیادهای علمی جهانی مقام بهدست آوردهاند،

اکنون حدود  ۷نفر تنها در آمریکا درس میخوانند و روشن نیست ،سه نفر دیگر در کدام
گوشه دیگر جهان هستند.

قابل استدالل است که برونکوچی نخبگان علمی خسارتهای اقتصادی ،اجتماعی و

فرهنگی زیادی بر جامعه وارد میســازد (فراستخواه 1390 ،و پورقاضی .)1391 ،چالش
مهمتری که در جامعه وجود دارد این واقعیت است که از دانایی ،توانایی ،مهارت و تجربه

بســیاری از نخبگان علمی حاضر و ســاکن در ایران ،بههنگام و بهینه استفاده نمیشود؛

واقعیتی که شاید بتوان از آن بهعنوان هدررفت نخبگان علمی تعبیر نمود.

اگــر چه مطالعات فراوانی در ایــران و جهان در خصوص چرایی برونکوچی نخبگان

 .1این ســند با این نشــانی قابل دســتیابی اســت:

aspx?proID=1833

http://www.iranculture.org/fa/simpleView.

بررسی جامعهشناختی تمایل به برونکوچی ...

علمی انجام شده است (مثل عالءالدینی و دیگران1384 ،؛ جواهری و سراجزاده1384 ،؛
صالحیعمران1385 ،؛ ارشاد و حمایتخواه جهرمی1386 ،؛ عسگری و دیگران1387 ،؛
فرتوکزاده و اشــراقی1387 ،؛ طالبیزیدی و رضایی1389 ،؛ حاتمی و دیگران1391 ،؛

پناهی2012 ،؛ مک اوسلند و کوهن2010 ،1؛ بنگ و میترا2011 ،2؛ بندیکت و اوکپیر،3
2012؛ ریبیارو 4و دیگران2013 ،؛ لی و مون 2013 ،5و انگوما و اســماعیل ،)2013 ،6اما
این مطالعات عموماً دیدگاه خود نخبگان علمی در خصوص تمایل یا چرایی برونکوچی

و همچنین چگونگی ممانعت از برونکوچی آنها خاصه با بینش جامعهشــناختی را مورد

بررسی و تحلیل قرار ندادهاند .برای کاستن از چنین خألهای تحقیقاتی ،این تحقیق بررسی
وضعیت تمایل به برونکوچی در بین نخبگان علمی (اعضای بنیاد ملی نخبگانِ اســتان
مازنــدران) و علل و انگیزههای اجتماعی مؤثر بر وضعیت گرایش بهمهاجرت این اعضا را
با طرح پرسشهای زیر مد نظر و تحلیل جامعهشناسانه قرار داده است:

• تمایل به برونکوچی در بین اعضای بنیاد ملی نخبگانِ استان مازندران چگونه است
(تمایل بهمهاجرت دارند یا عالقه به ماندن)؟

• چــه علل و زمینههای اجتماعی بر وضعیت تمایل به برونکوچی اعضای بنیاد ملی

نخبگانِ استان مازندران مؤثرند؟ در این راستا ،چه عواملی اثر اساسیتری دارند؟
پیشینه تجربی تحقیق

تحقیقات بســیاری در رابطه با مهاجرت نخبگان در کشور صورتگرفتهاند که هرکدام از

زاویهای خاص به آن نگریستهاند ،لذا از میان آنها نمونههای زیر قرابت بیشتری با موضوع
این مطالعه دارند:

الف :پیشینه تجربی داخلی

عالءالدینی و همکاران ( )1384در مقالهای با عنوان «میزان تمایل بهمهاجرت و علل آن

در پزشکان ایرانی» بهبررسی موضوع پرداختند .نتایج حاصله از  2789پرسشنامه تکمیل
شده در این تحقیق نشان میدهد که حدود  53درصد پزشکان ایرانی متمایل بهمهاجرت
1. McAusland & Kuhn
2. Bang & Mitra
3. Bendict & Ukpere
4. Riberio
5. Lee & Moon
6. Ngoma & Ismail
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بودند .مهمترین عوامل زمینهساز این تمایل عبارت بودند از :درآمد کم مشاغل پزشکی،
درآمد ناکافی و هزینه و تورم زیاد ،وجود تبعیضهای موجود در جامعه ،نیاز به پیشرفت
شغلی و فقدان یا کمبود امکانات رفاهی.

جواهری و سراجزاده ( ،)1384بهبررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان بهمهاجرت

به خارج از کشــور پرداختند .به این منظور بخشی از اطالعات طرح «سنجش گرایشها،
رفتار و آگاهی دانشــجویان دانشگاههای دولتی» که در سال  1380با یک نمونه 1522

نفری از دانشگاههای ایران بهانجام رسیده ،گزینش شده و با استفاده از روش تحلیل ثانویه
مورد بررســی قرار گرفته اســت .نتایج این مطالعه نشاندهنده آن است که  59درصد از
دانشجویان در حد متوسط و  17درصد در حد زیاد گرایش بهمهاجرت به خارج از کشور
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دارند و فقط  23درصد از آنها در اندیشه مهاجرت نیستند .نقش دو متغیر «پایبندی به
جامعه ملی» و «دینداری» بهعنوان عوامل بازدارنده و «نگرش انتقادی نسبت به شرایط

کنونــی و آتی جامعه» بهعنوان عوامل ترغیبکننده گرایــش بهمهاجرت ،از نظر آماری
مورد تأیید قرار گرفت .بهطور کلی گرایش بهمهاجرت در مردان بیش از زنان و در پایگاه
اقتصادی اجتماعی باال بیش از پایگاه پایین است.

صالحیعمران ( )1385در تحقیقی بهبررســی نگرش اعضای هیئت علمی دانشــگاه

مازندران نســبت به علل مهاجرت نخبگان به خارج از کشــور پرداخته و به دو دسته از

عوامل رانشــی (دافعههای داخلی) و عوامل کششی (جاذبههای خارجی) توجه کرد .این

تحقیق از نوع توصیفی بود .نتایج حاصل از این نظرسنجی نشان میدهد که عواملی نظیر
عدم توجه اجتماعی به ارزش فعالیتهای علمی ،نبود تسهیالت الزم برای پژوهش ،پایین

بودن حقوق و دستمزد و احساس وجود تبعیض و نابرابری بهطور «خیلی زیاد» و «زیاد»

بهعنوان عوامل رانشی در مهاجرت نخبگان علمی به خارج از کشور مؤثر هستند .عوامل
سیاسی (مانند وجود فشارهای سیاسی و نبود آزادی در ابراز عقیده) اهمیت چندانی در

نظر اعضای هیئت علمی نداشته است .نتایج این تحقیق همچنین نشان میدهد امکانات

مادی و رفاهی بهتر برای زندگی ،ارتقا و رشد علمی و حرفهای ،وجود فرصتهای شغلی
بهتر ،دسترســی به دستمزد بیشتر ،آسایش روانی و اجتماعی بهتر برای خود و خانواده،
عالقه به زندگی در یک جامعه بدون احســاس تبعیــض و نهایتاً ارتباط بهتر تخصص با
نیازهای جامعه خارجی بهترتیب در دیدگاه اعضای هیئت علمی بهعنوان عوامل کششی
قلمداد شدند.

بررسی جامعهشناختی تمایل به برونکوچی ...

ذکایی ( )1385پژوهشی را با عنوان جوانان ،جهانیشدن و مهاجرتهای بینالمللی در

میان نخبگان انجام داد .او مهاجرت را بهعنوان تجربهای از مصرف مکان و فضا و بهعنوان

راهحلی برای پر کردن فرصتهای زندگی و رفتاری رایج در میان طیفی از نخبگان جوان
میدانــد .او در کار خود با الهــام از مفهوم نوگرایی بازاندیش متعلّق به متفکران مدرن و
پستمدرن معاصر و با استفاده از رویکرد نظریه مبنایی بهدنبال روشنساختن تفسیر ،معنا

و اهمیت رفتار مهاجرتی نخبگان جوان و انگیزهها و زمینههای اجتماعی فرهنگی مؤثر این
رفتار اســت .نتایج پژوهش کیفی انجامشده بیانگر تأثیر آشکار فرایندهای جهانیشدن و

ارزشهای جهان وطنی بر گرایشها و ارزشهای این گروه از جوانان است .به همانسان

در ســطح فردی تمایل بهحفظ سلیقهها و سبکهای فردی زندگی و ارتقای مهارتهای
حرفهای و تحصیلی و نیاز به اثبات تواناییهای فکری و حرفهای محرک مهمی در انتخاب
رفتارهای مهاجرتی محسوب میشود.

ارشاد و حمایتخواه جهرمی ( )1386در مقالهای با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تمایل

به برونکوچی نخبگان علمی ایران (نظرســنجی از دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی

دانشــگاه تهران) ،مبتنی بر نظریه عوامل دافع ـ جاذب اورت لی بهبررسی دیدگاه نمونه

 380نفری نســبت به تمایل به برونکوچــی و علل مؤثر بر آن پرداختند .یافتههای این
مطالعه نشان میدهد نخبگان علمی مورد بررسی در این تحقیق «ارزیابی منفی از شرایط
مختلف داخلی کشــور اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی و علمی دارند و از
طرفی دیگر نگرش آنها نسبت به شرایط حاکم در کشورهای پیشرفته بسیار مثبت است

و این امر میتواند عامل مهمی در تقویت تمایل نخبگان علمی به برونکوچی از کشــور

باشــد بهگونهای که بر اساس این پژوهش حدود  92/5درصد از نخبگان علمی تمایل به

برونکوچی از کشور دارند» (ارشاد و حمایتخواه جهرمی.)24 :1386 ،

محســنیتبریزی و عدل ( )1386در مقالهای با عنوان بررســی عوامل روانشناختی

اجتماعی مؤثر بر تمایل اعضا هیئت علمی دانشگاههای شهر تهران بهمهاجرت به خارج،

بهبررســی عوامل روانی ـ اجتماعی مؤثر بر تمایل اعضا هیئت علمی بهمهاجرت به خارج
از کشــور پرداختند .نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و نیکویی برازش مدل نظری

نشــان میدهد که تمایل بهمهاجرت بهطور معکوس با رضایت شــغلی ،احساس امنیت
شغلی ،احساس رضایت از زندگی ،درجه مشارکت سیاسی ـ اجتماعی ،سالهای اشتغال

در دانشگاه و عوامل مداخلهگر رابطه دارد .همچنین تمایل بهمهاجرت بهطور مستقیم با
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وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی ،عوامل دافعه و عوامل جاذبه همبســته است .نتایج حاصله

از کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان میدهد که متغیرهای رضایت شغلی،
مشارکت اجتماعی ـ سیاسی ،عوامل جاذبه ،سالهای اشتغال در دانشگاه و عوامل مداخلهگر

بهعنــوان تعیینکنندهترین عوامل تأثیرگذار بر انگیــزش بهمهاجرت اعضا هیئت علمی
مطرحاند .این متغیرها حدود  45درصد از کل تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند.

عســگری و همــکاران در مقالهای با عنوان بررســی علل فرار مغزها از کشــورهای

درحالتوسعه به کشورهای  OECDدر قالب مدل جاذبه ،بهبررسی علل فرار مغزها از 30

کشور در حال توسعه به  16کشور اصلی عضو سازمان همکاریهای توسعه اقتصادی طی

دوره  1991-2004براســاس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده
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است .نتایج نشان میدهد که جریان فرار مغزها در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است،

بهطوریکه مجموعهای از عوامل جاذبه و دافعه همچون تفاوت در اندازه جمعیت ،شرایط
بازار کار مانند نرخ دســتمزد و بیکاری ،کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی ،یارانه آموزش و

مشــارکت بخش خصوصی ،توضیحدهنده جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه
به کشورهای پیشرفته است (عسگری و دیگران.)1 :1387 ،

فرتوکزاده و اشــراقی ( ،)1387پژوهشــی را با عنوان مدلسازی دینامیکی پدیده

مهاجــرت نخبگان و نقش نظام آموزش عالی در آن انجام دادند .به همین دلیل در ابتدا

بهشناســایی عوامل کلیدی اثرگذار بر مهاجرت پرداختنــد و در نهایت پس از ارائه یک
مدل دینامیکی در این زمینه ،اثر سیاســتهای مختلــف و نقش آموزش عالی را بر این

پدیده بررسی کردند.

طالبیزیــدی و رضایی ( ،)1388علل مهاجرت نخبگان مازندران را طی ســالهای

 1370تا  1380بررسی کردند .در تحلیل عوامل و انگیزههای مهاجرین ،مدرک تحصیلی،
عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی ،توجه به پژوهش و جایگاه نخبگان مورد

بررســی قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشان میدهد که هر چه تفاوت فرصتهای اقتصادی
ـ رفاهی بین مناطق مختف کشــور بیشتر باشــد ،میل مهاجرت به کالن شهرها بیشتر

میشــود .همچنین بین مهاجرت نخبگان و فراهمشدن زمینههای پیشرفت و رسیدن به
یک وضعیت مطلوب اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد .براســاس نتایج بهدست آمده،

مهاجرینی که تحصیالت عالیه باالتری دارند ،نسبت به سایر قشرها از تحرک جغرافیایی

بیشتری برخوردارند ،در میان راهکارهای بازگشت ،حمایت اساسی از محققان و برآورده

بررسی جامعهشناختی تمایل به برونکوچی ...

کردن نیازهای اساسی آنها باالترین نقش را در بازگشت آنها دارد.

حاتمی و همکاران در تحقیقی بهبررسی علل گرایش بهمهاجرت  120نفر از دانشجویان

تحصیلکرد ِه مراجعهکننده به مراکز اعزام دانشجویان به خارج از کشور شهر شیراز پرداختند.

مبتنی بر نظریه عوامل رانشــی و کششی بهعنوان چارچوب نظری تحقیق ،نتایج مطالعه
آنها نشــان میدهد که عواملی نظیر« :بیکاری ،نداشتن درآمد کافی ،برخوردار نبودن از

شغل متناسب با رشته تحصیلی ،نبود فرصتهای شغلی مناسب ،نبود امنیت شغلی ،نبود
امکانات ،بحرانهای اقتصادی ،نبود امکانات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی ،کمبود استادان

متخصص ،توجهنکردن به خواســتههای افراد تحصیلکرده و رعایت شأن علمی آنان ،نبود

موفقیت در مقاطع تحصیلی باالتر ،محدودیت آزادی فردی» ،بهگونهای معنادار بهعنوان

عوامل رانشــی در مهاجرت دانشجویان دختر به خارج از کشور مؤثرند .همچنین «توزیع
شغل بر اساس مهارتهای افراد ،مناسب بودن درآمد ،نظم و ثبات اقتصادی ،توزیع عادالنه

ثروت ،سطح علمی باالتر ،بهادادن به نوآوری ،امکانات و خدمات مادی و رفاهی بهتر برای

زندگی ،تساوی حقوق زن و مرد» ،در دیدگاه دانشجویان بهعنوان عوامل کششی نام برده
شدهاند» (حاتمی و دیگران.)55 :1391 ،

رقیــه پناهی ( )2012در مقالهای با عنوان عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان از ایران،

بهبررســی موضوع از منظر اعضای هیئت علمی دانشــگاه تبریز پرداخته است .از تحلیل
یافتههای بهدســت آمده از  80نفر از پاســخدهنگان به پیمایش این محقق ،وی عوامل
مؤثــر بر مهاجرت مغزها را در دو دســته عوامل دافعه و جاذبــه طبقهبندی مینماید .از

میان عوامل دافعــه ،رایجترین عوامل مهاجرت عبارت بودند از :فقدان آزادیهای مدنی،

نارضایتی از وضعیت موجود ،نادیدهگرفتن یا کمتوجهی به متخصصان ،فقدان تســهیالت
پژوهشــی ،محیط سیاسی ،ارزش قائلنشدن برای دانش ،بیکاری ،فقدان امنیت شغلی و
امیدهای پایین به آینده .در میان عوامل جاذبه ،این محقق عوامل زیر را فهرســت کرده
اســت :حقوق باالتر ،احساس آزادی بیشــتر ،محترمشدن علم و دانش توسط حاکمان و

مسئوالن کشور ،داشتن زندگی ذهنی و روحی توأم با صلح و آرامش ،امیدواری بیشتر به
آینده ،اهمیت قائلشــدن برای نخبگان در کشورهای توسعهیافته ،اهمیت امنیت شغلی،

آزادی اجتماعی و فرهنگی و منزلت اجتماعی باالتر.
ب :پیشنه تجربی خارجی

عالوه بر مطالعات داخلی ،بررســی علمی فراوانی در خصوص مهاجرت نخبگان در دیگر
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کشــورها انجام شــده است که بهبرخی از این مطالعات که تناسب بیشتری با اهداف این
تحقیق دارند و در سالهای نزدیکتر به ما انجام شدهاند اشاره میشود:

بنگ و میترا ( ،)2011تحقیقی را با عنوان فرار مغزها و نهادهای حکمرانی انجام دادند

و بهبررســی اثر نهادهای کشور مبدأ بر ســطح مهار مهاجران در آمریکا طی دوره زمانی

 1988-1998پرداختهاند .در این مطالعه از  15متغیر نهادی (که شــامل ثبات سیاسی
دولت ،شــورشهای داخلی و خارجی ،کشــمکشهای نژادی ،شاخص حمایت از حقوق

مالکیت ،شاخص عدم فساد ،کیفیت بوروکراسی ،شکل سرمایهگذاری ،دموکراسی ،شاخص

سیاست و ...میباشد) برای بررسی اثر کیفیت و ثبات نهادها بر سطح مهارت مهاجران و

همچنین تعداد مهاجران در آمریکا اســتفاده شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد
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متغیرهای ثبات سیاســی دولت ،شکل سرمایهگذاری و کیفیت بوروکراسی در کشورهای
مبــدأ بهطور قابل توجهی بر جریان مهاجــرت به آمریکا تأثیر دارد و موجب کاهش این
جریان در طول دوره مورد مطالعه شده است .عالوه بر این تأثیر متغیرهایی نظیر حمایت

از حقوق مالکیت و شفافیت بهطور معناداری موجب کاهش تعداد کل مهاجران و مهاجران

دارای مهارت باال به آمریکا شــده است .لذا عدم حمایت از حقوق مالکیت یکی از عوامل
اصلی مهاجرت نیروی کار ماهر به ایاالتمتحده محسوب میشود.

بندیکت و اوکپیر ( )2012موضوع فرار مغزها و توســعه قاره آفریقا را مورد بررســی

قــرار دادنــد .آنها در این مطالعه تصریح نمودند که قاره آفریقا هر روز در حال از دســت

دادن دانشگاهیان ،دانشمندان ،دکترها ،پرستاران ،حسابداران و دیگر متخصصان از طریق
فرار مغزها به کشورهای غنیتر است .مسئله و پرسش این است که چرا؟ اثر این مسئله

تعیینکننده وضعیت توسعه کشــورهای آفریقایی است .آنها همچنین اشاره نمودند که
موضوع مهاجرت نخبگان در آفریقا یک امر مســتمر بدون هیچگونه کاهشــی است .این
محققان این پرسش اساسی را مطرح نمودند که کشورهای آفریقایی برای کاهش مهاجرت

نخبــگان یا اثر برآمده از این مهاجرتها ،چــه میتوانند انجام دهند؟ هدف تحقیق آنها

بررســی ماهیت و آثار فرار مغزها بر توســعه آفریقا و طرح و بررسی دقیق چشماندازهای
مثبت و عملی برای حفظ مغزها و نخبگانی که از آفریقا مهاجرت نمودند ،بوده است .در
این مطالعه ،آنهــا دالیل مهاجرت نخبگان علمی آفریقا را به عوامل جاذبه (مثل کیفیت

باالی نظام آموزشی و جاذبههای اقتصادی) و عوامل دافعه (مثل اشکاالت در زیرساختهای
نظام آموزشی) نسبت دادند.

بررسی جامعهشناختی تمایل به برونکوچی ...

ریبیارو و همکاران ( )2013وضعیت مهاجرت متخصصان حوزه بهداشت و پزشکی را

در کشور پرتغال مورد بررسی قرار دادند .آنها اشاره نمودند که از اوایل دهه  1990کشور

پرتغال مقصد مهاجرت متخصصان حوزه مراقبتهای بهداشتی از دیگر نقاط جهان شده
اســت ،اما این وضعیت در حال حاضر تغییر کرده اســت و بهجای اینکه این متخصصان

به کشــور پرتغال عزیمت کنند ،متخصصان پرتغالی از این کشور مهاجرت میکنند .آنها

علت این امر را عمدتاً به عواملی چون جســتجو برای فرصتهای اشــتغال بهتر و کسب
فرصتهای توسعه حرفهای نسبت میدهند .آنها اضافه میکنند که برخی از مهاجرتهای

حوزه پزشکی کشور پرتغال مثل دانشآموختگان رشته پرستاری و دندانپزشکان بهدلیل
یافتن شــغل ،دســتمزدهای پایین در حوزههای دولتی و خصوصی ،سنگینی حجم کار،

پاداش غیرمتناسب با عملکرد و دورنمای شغلی ضعیف صورت میگیرد.

لی و مون ( )2013تمایل ،دالیل و ترجیجات  717دانشجوی رشته پرستاری را در کره

برای مهاجرت به خارج از کشــور مورد مطالعه قرار دادند .یافتههای تحقیقاتی آنها نشان

میدهد که حدود  70درصد ( )%69/8پاسخدهندگان ،احتماالً یا قطعاً به خارج از کشور
مهاجرت میکنند .تعداد خانمها در مقایسه با آقایانی که در صورت امکان قصد مهاجرت

به خارج از کشــور را داشتند ،بهطور معناداری بیشتر بود 64 .درصد پاسخدهندگان ابراز

کردنــد که احتماالً به کره برمیگردند .دو دلیل عمده مهاجرت این مشــارکتکنندگان
عبارت بود از  .1دلیل اقتصادی (حقوق) ( )%29/7و  .2توسعه حرفهای ( .)%28/2بیش از
نیمی از این پاسخدهندگان ترجیح دادند که به ایاالتمتحده مهاجرت نمایند.

انگوما و اسماعیل ( )2013بهبررسی عوامل مؤثر بر تصمیمات مهاجرتی مهاجران ماهر

و چرایی مهاجرت کارگران متخصص از کشورهای درحالتوسعه و ماندن طوالنی آنها در
خارج ،علیرغم نیاز مبرم این کشورها به پرسنل با تخصص باال پرداختند .مدل اقتصادی این

محققان یک رابطه  Uشکل وارونه بین میزان مهاجرت متخصصان ،تفاوتهای دستمزدی

و همگرایی درآمدی با کشورهای مقصد را نشان داد .عوامل دیگری که بهطور معنیداری

با مهاجرت مغزها رابطه داشتند ،عبارت بودند از اندازه جمعیت ،بیثباتی سیاسی محلی
و فاصله مکانی با کشورهای مقصد .مروری بر تحقیقات انجامشده در ایران و جوامع دیگر

حاکی از آن اســت که بررســی مســئله مهاجرت نخبگان محدود به ایران نیست و علل
متنوع ،متعدد و اغلب مشابهی سبب مهاجرت نخبگان علمی میشود.
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نظریههای مهاجرت و چهارچوب نظری تحقیق

تالشهای نظری قابلمالحظهای برای بررسی موضوع مهاجرت نخبگان و برخی ابعاد و
مسائل مربوط به آن صورت گرفته است .ذاکر صالحی ( )1386بهتشریح چهارده نظریه

1

در این خصوص پرداخته اســت .توکل نیز مجموعه نظریههای موجود در خصوص فرار

مغزها را در سه سطح کالن ،میانی و خرد طبقهبندی نمود .بهنظر ایشان ،مجموعه نظریات

وابســتگی ،جهانیشدن و نظام جهانی (سطح کالن) فرار مغزها را در روابط بینالملل و

روابط مرکز ـ پیرامون تبیین میکنند .مجموعه نظریات شبکهها در (سطح میانی) بهنقش

شــبکههای ارتباطی در جابجایی نخبگان میپردازد و مجموعه نظریات سرمایه انسانی
(ســطح خرد) به عوامل یا فاکتورهای فشار و کشش اشاره میکند .2بنابراین ،نظریههای
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مربوط بهمهاجرت متعدد هستند« .3نظریه اورت سی.لی» که به «تئوری عوامل دافعه و
جاذبه» معروف میباشد ،یکی از نظریههای مطرح در تحقیقات موجود و قابل دسترس
بوده اســت .این نظریه معتقد اســت :در صورتی که برآیند عوامل برانگیزنده و بازدارنده

مثبت باشــد ،میل بهمهاجرت در فرد ایجاد میشود و چنانچه عوامل شخصی نتواند این
تمایــل را از بین ببرد و موانع موجود در جریان مهاجــرت نیز تأثیر بازدارندهای اعمال

نکنــد ،مهاجرت عینیت مییابد و فــرد حرکت خود را از مبدأ به مقصد آغاز میکند .از
دیدگاه لــی ،هیچگاه نمیتوان مجموعه دقیق عواملی که فرد را مجبور بهمهاجرت یا از
آن منع میکند ،احصا نمود؛ اما میتوان آنهایی را که از اهمیت بیشــتری برخوردارند و

 .1این نظریهها عبارتاند از .1 :نظریه ســرمایه انســانی؛  .2نظریه سرمایه اجتماعی؛  .3نظریه انتقال
معکوس فناوری؛  .4نظریه دوگانگی ســاختار؛  .5نظریه محرومیت نسبی؛  .6نظریه مرکز ـ پیرامون؛
 .7نظریــه بــازار کار دوگانه؛  .8نظریه تحصیل مغزها؛ .9نظریه شــکار مغزها؛  .10نظریه اجتماعت
پژوهشی؛  .11نظریه جهانیشدن؛  .12نظریه نظام آموزشی اقتباسی؛  .13نظریه بحران منزلتی و .14
نظریه جاذبه ـ دافعه (ذاکرصالحی.)115-119 :1386 ،
 .2مطلب مذکور در سایت انجمن جامعهشناسی ایران )(http://www.isa.org.ir/session-report/4548
قابل دستیابی است.
 .3البته بهنظر میرسد با رهیافتهای درونگرا و برونگرا که در جامعهشناسی علم مطرح است نیز
میتوان پدیده مهاجرت نخبگان علمی را مد نظر و توضیح قرار داد .سه رویکرد عمده در جامعهشناسی
علم عبارتاند از :الف .رویکرد برونگرا؛  .2رویکرد درونگرا و  .3رویکرد تلفیقی یا ترکیبی .رویکرد
برونگرا به عوامل بیرون فضای علم برای توضیح وضعیت علم و امور مربوط به آن توجه و تأکید
دارد .این رویکرد واقعیتهای علمی را دســتخوش تعین یا جبریت عوامل ماوراء علمی و مشخص ًا
عوامل اجتماعی میدانند (توکل .)82 :1370 ،در رویکرد درونگرا ،واقعیت علمی تحت تأثیر عوامل
درون فضای علم قرار دارند و در چارچوی عملکرد اجتماع علمی قابل تبیین است .در رویکرد سوم
(تلفیقی) به هر دو نوع عوامل درون و بیرون فضای علم توجه و تأکید میشود.

بررسی جامعهشناختی تمایل به برونکوچی ...

یا بهلحاظ کمی قابل اندازهگیریاند مورد شناسایی و توجه ویژه قرار داد ،زیرا مهاجرت

یک امر گزینشــی است (لی .)1966 ،این نظریه که در سال  1966در مقالهای با عنوان

«نظریهای درباره مهاجرت» در آمریکا منتشــر شــد ،مهاجرت را تحت تأثیر چهار عامل
عمده معرفی کرد:

الف .عوامل موجود در مبدأ (برانگیزنده و یا بازدارنده)

ب .عوامل موجود در مقصد (برانگیزنده و یا بازدارنده)

ج .عوامل موجود در جریان مهاجرت از مبدأ به مقصد

د .عوامل شخصی که به ویژگیهای شخصی و روانی افراد مربوط است.

مقدس و شــرفی در تشریح نظریه جاذبه ودافعه لی ،به زیربخشهای عوامل جاذبه و

عوامل دافعه بهطور مشــخصتری اشاره نموده است« :براساس مفرضات این نظریه ،الف:
عوامل جاذبه یا برانگیزنده شــامل عوامل اقتصادی :توســعه اقتصادی ،تقاضا برای نیروی
کار ،امنیت سرمایه و تســهیالت با ساختار پایین؛ عوامل سیاسی :دموکراسی اجتماعی،
تمرکززدایی ،دیوانساالری روانتر ،سیاست کمک و همیاری؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی:

نظم و قانون ،جذابیتهای تحصیلی و پژوهشــی ،رفاه بیشــتر (سطح باالتری از کیفیت
زندگی) و عوامل جمعیتی :باروری پایین ،جمعیت فعال پایین ،نســبت جنسی نامتوازن.
ب :عوامل دافعه شامل عوامل اقتصادی :فقر ،تورم ،فساد مالی و کشمکشهای اقتصادی،

کثرت نیروی کار ،حقوق کم برای شغلهای سخت و با مهارت ،میزان باالی مالیات؛ عوامل

سیاســی :تعصب سیاســی ،نوع ایدئولوژی ،استبداد و عدم ثبات سیاسی (فقدان آزادی)؛

عوامــل اجتماعی و فرهنگی :پیوند خانوادگی ،ازدواج ،خواســتههای تحصیلی ،نارضایتی
از زندگــی ،میزان جرم و جنایت و ...عوامل ناگهانی مثل جنگ ،آزار و اذیت و شــکنجه
(مقدس و شرفی.)173-174 :1388 ،

بنابراین ،بهنظر میرسد با استفاده از چارچوب نظری جاذبه ـ دافعه لی بتوان چرایی

تمایل به خروج نخبگان علمی را در کشور توضیح داد .عالوه بر این ،این نظریه میتواند
ســایر نظریههای تبیینکننده چرایی پدیده مهاجرت را نیز بهگونهای پوشش دهد و لذا

از جامعیت بیشــتری برخوردار میباشد .دلیل دیگر انتخاب این نظریه بهعنوان چارچوب
نظری ،بهکارگیری بسیاری از محققان داخلی و خارجی برای تبیین چرایی پدیده مهاجرت
افراد از جمله نخبگان است.
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روش تحقیق

این پژوهش بهروش پیمایشــی در ســال  1391انجام شده است .جامعهآماری آن شامل

نخبگان علمیِ عضو بنیاد ملی نخبگان استان مازندران است .با توجه به اینکه تعداد نخبگان

علمی عضو بنیاد ملی نخبگان استان مازندران کم است ،بهمنظور به حداکثر رساندن دقت
مطالعه ،باال بودن احتمال عدم مشــارکت بخــش قابلمالحظهای از این نخبگان در این

مطالعه و مواجه نشدن با اشکال در محاسبات ،از شیوه تمامشماری برای بهدست آوردن

جمعیت نمونه اســتفاده شد .برای اجرای این تحقیق ،پرسشنامه محققساخته بهصورت

اینترنتی در اختیار  288عضو بنیاد مذکور قرار گرفت .پس از گذشــت دو هفته از اولین
ایمیل پرسشــنامه ،با تقلیل تعداد پرسشهای پرسشنامه ،به نخبگانی که پاسخی از آنها
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دریافت نشــد ،پرسشنامه ایمیل شــد .پس از گذشت  3هفته انتظار برای دریافت پاسخ،

بهدلیل دریافت پاسخهای اندکی از این نخبگان ،نامه پیگیری بهپیوست پرسشنامه مذکور

برای بار ســوم به آنها ارسال شــد .بعد از انجام این سه مرحله 40 ،نفر به ارسال ایمیلی

واکنش نشــان دادند ،اما فقط  32پرسشــنامه تکمیل شد و تحلیل بر مبنای همین 32
پاسخ انجام شد.

منطبــق بــر قواعد روش تحقیق ،از آنجاکه در این مطالعــه از نمونهگیری احتمالی

اســتفاده نشده است و عالوه بر این درصد پاســخدهندگان آن بسیار پایین (حدود 11

درصد) بوده اســت ،لذا تحلیل دادهها در ســطح استنباطی صحیح و معتبر نیست و در
نتیجه نمیتوان یافتههای بهدست آمده از این  32نخبه مشارکتکننده را به کل جامعه
آماری تعمیم داد؛ این یافتهها صرفاً بر این پاســخگویان صادق است و فقط در خصوص

آنها معتبر میباشد.

در این تحقیق برای معتبرســازی ابزار تحقیق (پرسشنامه) با بهرهگیری از تحقیقات

قبلی ،1از چارچوب نظری پژوهش کمک گرفته شده است (اعتبار سازهای) .عالوه بر این،

بهمشــاوره با خبرگان و مطلعین نیز پرداخته شــد و بدین منظور از نظرات متخصصان و
کارشناسان جامعهشناســی در زمینه منطبق بودن محتوای سؤاالت با ویژگیهای مورد

انتظار اســتفاده شده است (اعتبار صوری) .برای ســنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شــده است .نتایج سنجش پایایی مقیاسهای تحقیق در جدول
شماره  1نشان داده شده است:

 .1جهت مشاهده و مطالعه بیشتر ر.ک( .علیخواه.)1389 ،

بررسی جامعهشناختی تمایل به برونکوچی ...

جدول  :1ضرایب آلفای کرونباخ نهایی مقیاسها
ردیف

مقیاس

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

1

عوامل کششی (جاذبه مقصد)

 5گویه

0/78

2

عوامل کششی (جاذبه مبدأ)

 10گویه

0/92

3

عوامل رانشی (دافعه مبدأ)

 5گویه

0/81

4

تمایل بهمهاجرت

 6گویه

0/88

یافتههای تحقیق
الف) بررسی ویژگیهای جمعیتی ـ اجتماعی و آموزشی

مــردان با  90/6درصد ،بیشــترین و زنان با  9/4درصد ،کمتریــن تعداد نخبگان علمیِ

مشــارکتکننده در این مطالعه را بهخود اختصاص دادهاند .میانگین ســنی پاسخگویان

 27/9ســال است 62/5 .درصد از پاســخگویان متأهل و  37/5درصد هم مجرد گزارش
شدهاند .هیچکدام از پاسخگویان ،تک فرزند خانواده نبودهاند .این در حالی است که50 ،

درصد فرزند دوم خانواده هســتند 18/8 .درصد از پاســخگویان در روستا و  81/2درصد

در شهر متولد شــدهاند .آخرین مدرک تحصیلی نخبگان عضو بنیاد ملی نخبگان استان
مازندران ،تحصیالت فوقلیســانس و دکترا اســت که هر کدام بهصورت مشترک 21/9

درصد را تشــکیل میدهند .میزان تحصیالت پدر اکثــر نخبگان ( 31/2درصد) دیپلم و

میزان تحصیالت مادر اکثر آنها ( 21/9درصد) نیز دیپلم بوده است .بیشترین درآمد پدر

پاسخگویان ( 46/9درصد) در ماه تا  1/5میلیون تومان است و نیز مادر اکثر پاسخگویان
( 56/2درصد) بیدرآمد هســتند .پدران  32/2درصد از پاسخگویان بازنشسته و مادران

 59/4درصد خانهدار بودهاند.

ب) بررسی متغیر وابسته تحقیق (تمایل بهمهاجرت)

بهمنظور سنجش متغیر تمایل بهمهاجرت 6 ،گویه ساخته شد (به جدول  2مراجعه شود)
که از میان آنها  3گویه بهصورت مثبت و  3گویه بهصورت منفی در نظر گرفته شــد .از

پاسخگویان خواسته شد ،پاسخهای خود را که در قالب طیف لیکرت  7گزینهای بود ،انتخاب
کنند .دادههای جدول  2نشــان میدهد ،کمی بیش از نیمی از نخبگان مشارکتکننده
در این مطالعه (حدود  54درصد) تمایل به ماندن در ایران را از خود نشان دادند .این در

حالی اســت که بیش از یکچهارم این شرکتکنندگان ( 25/45درصد) مایل بهمهاجرت
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از کشــورند و حدود یکپنجم آنها پاســخ «نه موافق و نه مخالف» دادهاند .با اینکه این

نخبگان عضو یک نهاد رسمی شدند و مطابق قوانین موجود ،از تسهیالت قابلمالحظهای
نیز برخوردارند ،درصد قابلمالحظهای از آنها ،تمایل به رفتن دارند و این شــاید به این
معنی باشــد که بخش مهمی از این نخبگان از حضور در ایران و یا از عملکرد نهادهای
اجتماعی رضایت کافی ندارند و نیازهای آنها با حضور در ایران بهکفایت تأمین نمیشود.
جدول  :2معرفهای تمایل بهمهاجرت و توزیع درصدی
و آمارههای توصیفی معرفهای تمایل بهمهاجرت

ردیف

ال مخالفم
کام ً

خیلی مخالفم

تا حدی مخالفم

نه مخالف ،نه موافقم

تا حدی موافقم

خیلی موافقم

ال موافقم
کام ً

درصد موافقان
رفتن

احساس میکنم در خارج بسیار

میانگین رتبهای
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گویهها

انحراف معیار رتبهها

سطح سنجش

 1راحتتر و آزادتر هســتم و اگر 3/1 3/1 21/9 28/1 25/0 6/2 12/5

28/1

1/48 3/62

 2سختیها و نامالیمات را تحمل 3/1 0/0 6/2 18/8 15/6 25/0 31/2

9/3

1/52 2/56

 3شــرایط به یک کشور خارجی 6/2 6/2 28/1 9/4 9/4 21/9 18/8

40/5

1/90

بروم ،بهتر است.

حاضرم هر قدر که الزم باشــد

کنم ولی به خارج از کشور بروم.

در صورت مهیاشدن امکانات و
خواهم رفت.

3/5

ایــران بــرای زندگــی محل
4
مناسبی است.

15/6 15/6 12/5 21/9 34/4 9/4 3/1 3/1

1/49 3/31

احساس دین به شهداء باعث
میشود که در ایران بمانم و
به ملت ایران خدمت کنم.

24/9 28/1 9/4 18/8 18/8 12/5 6/2 6/2

1/88 3/22

باوجــود برخی کاســتیها در
داخل و امکانات رفاهی و علمی
فراوانی که در خارج وجود دارد،
 6بهلحاظ دینی احساس میکنم 34/3 25/0 15/6 12/5 12/5 21/9 6/2 6/2
کــه باید اینجا بمانم و بهمردم
خدمت کنم.

1/93 3/34

5

جمع درصد موافقان÷ تعداد گویه ()6

میانگین درصد موافقان رفتن= 25/45

جمع درصد بینظران ÷ تعداد گویه ()6

میانگین درصد بینظران= 20/33

جمع درصد مخالفان ÷ تعداد گویه ()6

میانگین درصد مخالفان رفتن= 54/22

بررسی جامعهشناختی تمایل به برونکوچی ...

ج) عوامل و زمینههای اجتماعی مؤثر بر وضعیت تمایل بهمهاجرت نخبگان

چه علل و زمینههای اجتماعی بر وضعیت تمایل به برونکوچی (مهاجرت یا ماندن) اعضای
بنیاد ملی نخبگانِ استان مازندران مؤثرند؟ در این راستا ،چه عواملی اثر اساسیتری دارند؟

دادههای جداول  5 ،4 ،3و  6مربوط به این پرسشها میشوند:

متغیر عوامل کششی (جاذبه مبدأ) ،یکی از متغیرهای این تحقیق میباشد که شامل

 10گویه میشود .اطالعات مربوط به هر گویه در جدول زیر ارائه میگردد.

جدول :3توزیع درصدی و آمارههای توصیفی معرفهای عوامل کششی (جاذبه مبدأ)

ردیف

ال مخالفم
کام ً

خیلی مخالفم

تا حدی مخالفم

نه مخالف ،نه موافقم

6/2

15/6 34/5 3/1

 2جامعه ما جامعهای با فرهنگ است.

تا حدی موافقم

9/4 25/0 9/4

37/5

خیلی موافقم

شــرایط زندگی در جامعه ما طوری
اســت که اگر کســی بخواهد ارتقاء
 1اجتماعی پیدا کند ،میتواند از طریق 6/2
مهارت و شایستگی بدون پارتی و پول
و زد و بند به آن دست یابد.

6/3

ال موافقم
کام ً

گویهها

6/2

40/6

درصد موافقان =50
12/5 12/5 15/6
درصد موافقان = 40/6
6/3

18/8

3/1

28/2

9/4

3/1

در جامعــه مــا قوانینی کــه افراد را
 3علیرغم میلشــان مجبور به اطاعت 25/0 15/6 25/0 6/2
درصد موافقان = 28/2
بکند وجود ندارد.
جامعه ما جامعهای است که به افکار
4
و اندیشهها احترام میگذارد.

درصد مخالفان با گویه

سطح سنجش

6/2 28/1 9/4 15/6

درصد موافقان = 50/7

43/8

46/8

53/1

در ایران دسترسی مطلوبی به منابع و
یا مراکز علمی مثل مجالت،کتابخانهها
37/5
9/4 15/6 21/9 0/0
5
و آزمایشگاه (حسب نیازهای حرفهای
درصد موافقان = 53/1
بنده) وجود دارد.
43/8

آینده روشــنی پیــشروی جامعه ما
 6ایران وجود دارد.

3/1

18/8 18/8 3/1

6/2

3/1

12/5 12/5 31/2
درصد موافقان = 56/2

25/0
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برای یک نخبه علمی در ایران شرایط
 7زندگی در حد مطلوب و شغل و حرفه 15/6 25/0 28/1 9/4
در خور شأن وی فراهم و آماده است.
درصد موافقان = 21/9
18/8

در ایــران یک نخبــه علمی میتواند
ا آزادانــه و بدون مانــع بهنقد 6/2 18/8
 8کامــ ً
فعالیتهای مختلف مسئولین بپردازد.
نظــام اجتماعی ایران نظــام باثباتی
9
است.

6/5

15/6 9/4

22/6 12/9 6/5

0/0

3/1

12/5 37/5

0/0

35/5

6/5

9/5

درصد موافقان = 51/5
6/2

3/1

در جامعه ما نسبتاً آزادی بیان وجود
 10دارد و یــک نخبــه علمــی میتواند 21/9 15/6 21/9 12/5
درصد موافقان = 28/1
عقیدهاش را آزادانه ابراز نماید.
میانگین درصد موافقان وجود جاذبه داخلی

25/9

50/0

 42درصد

میانگین درصد نخبگان علمی بینظر نسبت بهوجود جاذبه داخلی
میانگین درصد مخالفان وجود جاذبه داخلی

34/4

درصد موافقان = 50

18/8
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62/5

 16درصد

 42درصد

جدول فوق ( )3اطالعات درصدی و توصیفی شاخصهای عوامل کششی (جاذبه مبدأ)

را نشــان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود در دو گویه شماره « ،7برای یک نخبه

علمی در ایران شــرایط زندگی در حد مطلوب و شــغل و حرفه درخور شأن وی فراهم و
آماده اســت» با  62/5درصد و گویه شــماره « 4جامعه ما جامعهای است که به افکار و

اندیشهها احترام میگذارد» با  53/1درصد بهترتیب باالترین مخالفت با وجود جاذبه مبدأ
توســط نخبگان بیان شده است که بهمعنی نامساعد بودن وضع از جهت شرایط اشتغال

و در خور شــأن نخبه و همچنین نامطلوب بودن وضعیت تکریم افکار و اندیشههاســت.

نکته مهم دیگری که میشــود از دادههای این جدول کشــف و بیان نمود این است که
بیش از نصف نخبگانِ علمی مشــارکتکننده در این مطالعه ،آینده روشنی را برای ایران

پیشبینــی میکنند (گویه  6که حدود  56درصد با آن موافقاند) .عالوه بر این ،مطالعه
حاضر اهمیت معرفهای عوامل رانشــی در مبدأ را نیز مورد سنجش قرار داد که نتیجه

آن در جدول  4قابل مشاهده است.

بررسی جامعهشناختی تمایل به برونکوچی ...

دادههای جدول  4نشان میدهدکه بهطور میانگین حدود  50درصد مشارکتکنندگان

این تحقیق قائل بهوجود عوامل دافعهای هســتند .از میان این  5گویه ،دو گویه شــماره

« ،2امکان ادامه تحصیل و پژوهش بهاندازهای که در خارج از کشور وجود دارد در ایران

وجــود ندارد» با  75/1درصد و گویه شــماره« 1در جامعه مــا ،بهاندازه کافی از نخبگان
علمی قدردانی بهعمل نمیآید» با  68/8درصد بهترتیب باالترین دافعههایی هســتند که

نخبگان معتقدند در داخل وجود دارد .بهعبارت دیگر ،از نظر نخبگان مهمترین دافعههای
داخلی مربوط به  .1نامساعدبودن زمینه برای ادامه تحصیل و پژوهش ( 75/1درصد قبول
دارند) و  .2عدم قدردانی کافی از نخبگان علمی ( 68/8درصد قبول دارند) است .توصیف

و تحلیل نظر مشــارکتکنندگان این پژوهش در خصوص عوامل کششی خارجی بیشتر
میتواند بهچرایی اجتماعی تمایل به برونکوچی نخبگان کمک کند.
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جدول  :4توزیع درصدی و آمارههای توصیفی معرفهای عوامل رانشی (دافعه مبدأ)

3

معتقــدم ادامه تحصیل در کشــور ما خیلی
فایده ندارد.

24/9 3/1 6/2 15/6 12/5 25/0 18/8 18/8

4

امروزه در جامعه مــا مالک همه چیز پول و
مادیات است.

53/2 6/3 12/5 34/4 15/6 21/9 6/2 3/1

5

شرایط اجتماعی زندگی در جامعه ما طوری است
که برخی اوقات انسان باید کارهای ناصحیحی
25/9 6/5 6/5 12/9 22/6 35/5 6/5 9/5
انجام دهد یا حرفهایی بزند که با آنچه آموخته
است و به آن اعتقاد دارد ،در تضاد است.

میانگین درصد موافقان وجود دافعه داخلی

ال مخالفم
کام ً

2

امکان ادامه تحصیل و پژوهش بهاندازهای که در
خارج از کشور وجود دارد در ایران وجود ندارد.

75/1 12/6 25/0 37/5 3/1 15/6 0/0 6/2

خیلی مخالفم

1

در جامعه ما ،بهاندازه کافی از نخبگان علمی
قدردانی بهعمل نمیآید.

68/8 3/10 25/0 40/7 15/6 9/4 6/2 0/0

 49/58حدود  50درصد

میانگین درصد نخبگان علمی بینظر نسبت بهوجود دافعه داخلی
میانگین درصد مخالفان وجود دافعه داخلی

خیلی موافقم

گویه

ال موافقم
کام ً

ردیف

تا حدی مخالفم

نه مخالف ،نه موافقم

تا حدی موافقم

درصد موافقان با گویه

سطح سنجش

 13/92حدود  14درصد

 36/5حدود  36درصد
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عوامل کششی (جاذبه خارجی) ،یکی از متغیرهای اصلی در این تحقیق میباشد که

شامل  5گویه میشود .اطالعات مربوط به هر گویه در جدول  5ارائه شده است .دادههای

این جدول نشــان میدهد که نزدیک به  50درصد (دقیقاً  48/92درصد) نخبگان علمی
مشــارکتکننده در این پژوهش قائل بهوجود تأثیر عوامل جاذبهای خارج از کشــور در

تمایل بهمهاجرت نخبگان هســتند .از میان گویههای پنجگانه این متغیر ،گویه «فراهم

بودن شرایط اشتغال متناسب با تخصص نخبه علمی» ( 81/3درصد موافق) پرجاذبهترین
عامل و کشش خارجی برای مهاجرت آنهاست.

جدول  :5توزیع درصدی و آمارههای توصیفی معرفهای عوامل کششی (جاذبه مقصد)

ردیف

ال مخالفم
کام ً

خیلی مخالفم

تا حدی مخالفم

نه مخالف ،نه موافقم

تا حدی موافقم

خیلی موافقم

ال موافقم
کام ً

گویهها

درصد موافقان
با گویه
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سطح سنجش

1

احســاس میکنم در خارج از کشــور فرد
میتواند به آن مرتبه و مطلوبی که شایسته 6/2 15/6 28/2 9/4 15/6 15/6 9/4
آن است ،برسد.

50/0

2

در کشــورهای پیشــرفته عقیده افراد قابل
احترام است و هیچکس بهدلیل داشتن تفکر 6/2 12/5 25/0 9/4 31/3 3/1 12/5
خاصی مورد سؤال و بازخواست قرار نمیگیرد.

43/7

3

در کشورهای پیشرفته ،عضویت رسمی افراد
در احزاب و گروههای سیاسی بالمانع است.

3/2 3/2 22/6 48/4 12/9 6/5 3/2

29/0

4

در کشورهای پیشرفته ،افراد میتوانند عقاید
سیاسی ،فرهنگی و علمی خود را بروز دهند،
3/1 12/5 25/0 15/6 31/3 9/4 3/1
بدون اینکه توسط افراد یا گروههایی خاص
مورد تعقیب قرار گیرند.

40/6

5

در کشورهای پیشرفته شرایط کاری مناسبی
بــرای تخصصها وجــود دارد و هر فردی
0/0 37/5 43/8 6/2 6/2 0/0 6/3
متناسب با تخصصی که دارد ،شغل مناسبی
بهدست میآورد.

81/3

میانگین درصد موافقان وجود جاذبه خارجی

 48/92حدود  49درصد

میانگین درصد نخبگان علمی بینظر نسبت بهوجود جاذبه خارجی
میانگین درصد مخالفان وجود جاذبه خارجی

 35/80حدود  36درصد

 15/28حدود  15درصد

بررسی جامعهشناختی تمایل به برونکوچی ...

آنچه را که میتوان از جدولهای تمایل بهمهاجرت و جداول عوامل جاذبه در مقصد

(جــدول  )5و دافعــه در مبدأ (جدول  )4و جاذبه در مبــدأ (جدول  )3بهعنوان خالصه
این بخش اشــاره نمود ،این اســت هر چقدر جاذبههای مقصد و دافعههای مبدأ بیشتر و

جاذبه مبدأ کمتر باشــد ،تمایل بهمهاجــرت افزایش خواهد یافت .در توضیحات مکتوب
مشــارکتکنندگان این مطالعه در پاسخ بهچرایی تمایل بهمهاجرت ،به عوامل مختلف و
متعددی اشاره شده است که در جدول  6آمده است.

دادههای جدول  6نشانگر دیدگاه برخی از مشارکتکنندگان این مطالعه در خصوص

علل اجتماعی تمایل به برونکوچی یا مهاجرت نخبگان به خارج از کشــور اســت .این
عوامل اجتماعی ،از نگاهی جامعهشناختی هم شامل نابسامانیهای موجود در فضای علم
و تحقیق میشــود و هم شامل نقصها و کمبودهای اجتماعی خارج از فضای نهاد علم و
آمــوزش و پرورش .عالوه بر این ،مهمترین عوامل مورد نظر برخی از این نخبگان ،همان

عواملی است که در پاسخ به پرسشهای بسته توسط اکثر مشارکتکنندگان این مطالعه
اشاره شده است (دادههای جداول  4 ،3و .)5

جدول  :6خالصه نظر برخی مشارکتکنندگان این مطالعه
در خصوص علل تمایل بهمهاجرت یا مهاجرت نخبگان علمی بهخارج از کشور
عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل بهمهاجرت یا مهاجرت نخبگان از منظر برخی از
مشارکتکنندگان در این مطالعه

مدیریتهای ناپخته و ناکارآمد.
ناشــناخته ماندن معنای سرمایه انسانی برای مدیران کشور (در این خصوص نخبهای چنین اشاره
نمود :هنوز معنای ســرمایه انسانی برای مدیران کشور ناشناخته است و تکیه بهتولید بر پایه تفکر
مفهوم ندارد ،زیرا مدیران خود بهمرحله درستی از بالندگی و باور فکری نرسیدهاند).
ناکارآمدی قوانین حمایتی از نخبگان علمی و ضعف قوانین حمایتی از حقوق مخترعین و نخبگان.
اهمیت این عامل در مهاجرت نخبگان علمی در برخی تحقیقات انجامشده در ایران؛ مثل شاهآبادی
و همکاران ( )2012و برخی کشــورهای جهان مثل مکاوســلند و کوهن ( )2010و بنگ و میترا
( )2011مورد توجه و تأیید واقع شده است.
بیخریــدار ماندن تفکر خالق در جامعه (تفکر خالق خریدار ندارد) .واردات بیرویه کاالها ســبب
ورشکستگی تولیدکنندگان شده است و این مهم ،انگیزه مدیران تولید را در بهرهگیری از اندیشههای
خالق سست کرده است.
ناکافی بودن امکانات و تجهیزات آموزشــی و پژوهشــی برای شکوفایی اندیشهها و انجام و توسعه
پژوهش.
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عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل بهمهاجرت یا مهاجرت نخبگان از منظر برخی از
مشارکتکنندگان در این مطالعه

باور به پژوهش و کار علمی وجود ندارد .نخبهای اشــاره مینماید که کار علمی در ایران بهعنوان
کار لوکس تلقی میشــود و وقتی کاری لوکس تلقی شــود ،دیگر آن کار ،امری ضروری و بااهمیت
نخواهد بود و برای انجام آن سرمایهگذاری الزم و کافی صورت نخواهد گرفت.
بیتدبیری در گسترش رشتههای دانشگاهی بدون بسترسازی برای کار.
وجود مشکالت طاقرتفرسا در جامعه و امی ِد یافتن زندگی بهتر.
فراهم نبودن زمینه برای اشــتغال متناسب با تخصص و توان نخبگان و وجود مشکالت طاقتفرسا
در محیط کار در صورت یافتن شغل.
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نابســامانیهای اجتماعی و وجود روح یأس و ناامیدی بیمارگونه در کشــور سبب نخبهگریزی در
کشور شده است .نخبهای در این خصوص چنین شرح داده است« :مردم ما دچار بیماری افسردگی
شــدیدی هستند و روحیه شــادی جمعی در کشور ما مرده است .حس آه کشیدن بر حس شادی
پیروز شده است .جوان نیاز به شادی دارد .نخبه نیز همین را بیشتر طلب میکند».
کمتوجهی یا حتی بیتوجهی به ارزش نخبگان علمی و عدم رعایت کرامت انسانی آنها .این عامل که
هم در بخش پرسشهای بسته توسط نخبگان علمی این مطالعه بهعنوان عامل اساسی برای تمایل
بهمهاجرت نخبگان مطرح شد و حدود  70درصد آنها موافق با این بودند که «در جامعه ما ،بهاندازه
کافی از نخبگان علمی قدردانی به عمل نمیآید» ( 68/8درصد) و هم دربخش پرسشهای باز که
علل تمایل مهاجرت نخبگان توسط اعضای جامعه مورد بررسی تشریح گردید ،نشان از وجود بحران
منزلتی در جامعه است و جایگاه و شأن نخبه علمی رعایت نمیشود .ضمن اینکه در بخش پیشینه
تحقیق نیز برخی محققان مثل پناهی ( )2012از آن بهعنوان عامل اصلی فرار مغزها نام بردند.
عدم حمایت اســتراتژیک از نخبگان علمی .نخبگان علمی رها میشوند؛ حمایت منظم ،مناسب و
ممتد و ثابتی از نخبگان علمی بهعمل نمیآید .از عملیشدن طرحها و اختراعات نخبگان حمایت
مادی و معنوی الزم و کافی صورت نمیگیرد.
سخت بودن ارتباطات علمی با جهان .شرایط رفت و آمد افراد سرشناس علمی به ایران و بالعکس
آسان نیست.
بهرهگیری کم یا عدم بهرهگیری از تخصص ،توانایی و مهارت نخبگان علمی .اگر از تخصص ،توانایی
و مهارت نخبگان علمی هیچ اســتفادهای نشــود و یا کم استفاده شود و یا نامناسب استفاده شود.
چنین شــرایطی ،بر وضعیت مهاجرت نخبگان اثر اساســی دارد و توجیه منطقی ،روحی ،اجتماعی
و حتی دینی پیدا میکند.
وجود برخی عناصر و رفتارهای فرهنگی نامناسب در جامعه مثل حسادتورزی ،تخریب شخصیتی،
سوءاستفاده از اعتماد علمی و اجتماعی توسط همکاران.
فراهم بودن شرایط اشتغال متناسب با تخصص نخبه علمی در خارج از کشور.
وجود تبعیض اجتماعی و رفتارهای ناعادالنه در جامعه و محیط کار.

بررسی جامعهشناختی تمایل به برونکوچی ...

بحث و نتیجهگیری

نخبگان علمی سرمایه هایِ سرمایهآفرین و عامل حیاتی در فرایند توسعه جامعه محسوب

میشــوند .مهاجرت آنها از کشورهای کمتر توســعهیافته به کشورهای توسعهیافته برای
کشورهای مبدأ بسیار زیانآفرین است« .نخبگان علمی بهمثابه اصلیترین رکن بنگاههای
تولید دانش نظیر دانشگاهها و پژوهشگاهها ،بیشترین نقش را در فرایند توسعه جوامع ایفا

میکنند .لذا مهاجرت تحصیلکردگان و متخصصین ،کشور را بهسمت توسعهنیافتگی سوق
میدهد و شــکاف آن را با کشورهای توسعهیافته عمیقتر میکند» (شاهآبادی و دیگران،

 .)87 :1391از این جهت بررســی ســطح تمایل بهمهاجرت نخبگان علمی ،چرایی آن و
خاصه تالش برای برای مهار و مدیریت آن از مسائل حیاتی و اصلی جامعه امروز ایران است.

در این پژوهش ،پاســخ نخبگانی مورد تحلیل قرار میگیرد ،که دارای عنوان نخبگی

و عضو بنیاد ملی نخبگانِ اســتان مازندران هســتند .طبق جــدول  25/45 ،2درصد از

نخبــگان عضــو بنیاد ملی نخبگان اســتان مازندران تمایل بهمهاجــرت دارند .البته در
مقایســه با نتایج برخی تحقیقات گذشته مثل یافتههای پژوهشیِ محققانی مثل ارشاد و

حمایتخــواه جهرمی ( )1386که  92/5درصد حجم نمونه آنها دارای تمایل بهمهاجرت

بودند یا عالءالدینی و همکاران ( )1384که حدود  53درصد پزشــکان مورد مطالعه آنها
از خود تمایل بهمهاجرت نشــان دادند ،یا جواهری و ســراجزاده ( )1384که بیش از 75

درصد جمعیت مورد بررسیشــان در حد متوسط یا زیاد تمایل بهمهاجرت داشتند یا لی
و مون ( )2013که  70درصد مشارکتکنندگان در پژوهش آنها قطعاً یا احتماالً به خارج
مهاجــرت میکنند ،درصد نخبگان علمی کــه در تحقیق حاضر اظهار تمایل بهمهاجرت

نمودند ،رقمی بســیار پایینتر اســت ( 25/45درصد)؛ اما درصد مذکور نیز قابلمالحظه

است و منطقِ «سرمایهای باالتر از بهره مندی و بهرهگیری از نخبگان علمی وجود ندارد»،
این ضرورت را ایجاب میکند که همه تالشها صورت گیرد که مهاجرت نخبگان علمی
صورت نگیرد و از ظرفیت و توانمندیهای آنان به اکمل وجه استفاده شود .احتماالً این

یافته گویای این واقعیت است که درصدی از نخبگان از وضعیت موجود ناراضی هستند.

این نارضایتی میتواند ناشــی از عوامل مختلفی باشد :ممکن است ناشی از این باشد که

وعدههایی که به نخبگان داده میشــود ،محقَّق نمیشوند ،یا دیر محقق میشوند و یا در
حدی نیســتند که این افراد بتوانند به آنها تکیــه کنند و یا نیازهای علمی و تحقیقاتی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی آنها تأمین نمیشــود و یا ممکن است عوامل و
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شــرایط فردی و یــا اجتماعی دیگری در این موضوع مؤثر باشــند .واقعاً چه عواملی در
مهاجرت نخبگان علمی مؤثرند؟ و چه عواملی مهمترند؟ خود نخبگان علمی چه پاسخی

به این پرسشها میدهند؟ پرسش اخیر در این مطالعه مد نظر قرار گرفت.

در نگاهی کلی و برایندی به میانگینهای بهدســت آمده از دادههای جداول  4 ،3و

( 5عوامل و انگیزههای اجتماعی وضعیت تمایل بهمهاجرت نخبگان علمی) و نیز تحلیل
عوامل مهاجرت نخبگان آنطور که در جدول  6آمده است ،چند نکته اساسی قابل کشف

و بیان است:

 .1از نظر نخبگان علمی مورد مطالعه ،جاذبه مبدأ پایین ( 42درصد قائل به جاذبه پایین)،
دافعــه مبدأ باال ( 50درصد قائل به دافعــه در داخل) و جاذبه مقصد هم باال (حدود 49
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درصد قائل به جاذبه مقصد) تلقی میشود.

 .2نو ِع عواملِ مهمتر ،بیشــتر از نوع عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی هســتند (این
یافته با نتایج تحقیقاتیِ صالحی عمران ( )1385نیز همخوانی دارد).

 .3جدول شماره  5عوامل کششی (جاذبه مقصد) را نشان میدهد ،که از نظر نخبگان علمی
مشــارکتکننده در این مطالعه ،مهمترین جاذبهای که افراد نخبه را متمایل بهمهاجرت

میکند ،عبارت از فرصتهای اشتغال ( 81/3درصد) است.

 .4طبق دادههای جدول شــماره  4عوامل رانشی (دافعه مبدأ) ،بیشترین دافعههایی که

در داخل کشــور وجود دارند و نخبگان را متمایل بهمهاجرت میکنند ،بهترتیب اهمیت
عبارتاند از :مشکالت تحصیلی و پژوهشی ( 75/1درصد) ،کمتوجهی به جایگاه نخبگان
( 68/8درصد) ،تلقی پول بهعنوان همه چیز ( 53/2درصد) است.

 .5نگاهی دوباره به دادههای جدول  3نیز بهوضوح نشــان میدهد که جامعه و مسئوالن
آن جاذبههای الزم و کافی را برای نخبگان علمی فراهم نکردهاند و آنها از برخوردار نبودن

از زندگی اجتماعی و علمی مناسب در رنجاند؛ نه زندگی مطلوب دارند؛ نه فرصت شغلی

متناســب با تخصص و توان شان برای آنها فراهم شده است ( 62/5درصد موافق بودند)
و نه افکار و اندیشــهها در جامعه آنطوریکه انتظار میرود ،مورد تکریم قرار میگیرند
( 53/1درصد موافق).

 .6از ایــن یافتهها میتوان نتیجه گرفت که تمایل بهمهاجرت از نظر اکثر نخبگان علمی
مشــارکتکننده در این مطالعه ناشــی از شرایط و فضای اجتماعی کمتر جاذب و بیشتر

دافع در داخل کشــور و نیز وجود شــرایط اجتماعی بیشــتر مثبت و جاذب در خارج از
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کشور است (درصدهای اشاره شده در بند  1نیز این گزاره را تأیید میکند)؛ ضمن اینکه
بسیاری از نتایج تحقیقات ارائهشده در بخش پیشینه و نیز توضیحات برخی نخبگان آن
را حمایت مینماید.

 .7از نتایج مترتب بر یافتههای این مطالعه تأکید واقعی بر این نکته است که عوامل متعدد

و متنوعی بر مهاجرت نخبگان علمی اثرات قابلمالحظه میگذارند (برخی از این عوامل

اجتماعی نیز در جدول  6آمده اســت) .تحلیل این عوامل نشــان میدهد که علل تمایل

بهمهاجــرت نخبــگان علمی و یا مهاجرت آنها به خارج از ایران صرفاً مربوط به نقصها و
کمبودهای درونسیستمی (مشکالت درون دانشگاهی و یا دیگر سازمانهای آموزشی و
تحقیقاتی) نمیشود بلکه متغیرهای خارج از نهاد آموزش و پرورش و علم نیز در بهوجود
آمدن این پدیده تأثیر اساسی دارند .بهعبارت دیگر ،تمایل بهمهاجرت نخبگان علمی و یا

مهاجرت آنها به خارج از کشور نتیجه وضعیت و عملکرد نهاد علم ،نهاد آموزش و پرورش

و دیگر نهادهای اجتماعی در جامعه است .این گزاره هم با مطالعه عوامل بیانشده برای
تمایل بهمهاجرت یا مهاجرت نخبگان و متخصصان در تحقیقات پیشین تأیید میشود و

هم عواملی که با تحلیل پاســخهای بسته (دادههای جداول  4 ،3و  )5حاصل آمده است

و هم با در نظر گرفتن پاسخهای پرسشهای باز مشارکتکنندگان این مطالعه (دادههای
جدول  )6تأیید میشود .چنین یافتهها و نتایجی میتواند کارآمدی رهیافت ترکیبی در

جامعهشناسی علم برای تبیین چرایی اجتماعی تمایل بهمهاجرت یا مهاجرت نخبگان را
نشان دهد یا حداقل بهعنوان چارچوبی برای بررسی این موضوع مد نظر و نقد قرار گیرد.

چگونه میشود بهکاهش مهاجرت نخبگان کمک نمود یا آن را مانع شد؟ این پرسشی

ساده اما اساسی است که هم میشود پاسخ آن را از تحلیل چرایی علل مهاجرت نخبگان

(آنگونه که در این تحقیق و دیگر تحقیقات علمی آمده است) کشف و استخراج نمود و

هم میشــود پاسخ آن را مستقیماً از خود نخبگان علمی پرسید ،1اما مهمتر از اینها ،باور

کردن به نتایج این تحقیقات علمی و پایبندی عملی نشــاندادن به این نتایج است .اگر
این باور و پایبندی وجود داشــت ،حداقل بسیاری از نخبگان علمی مهاجرت نمیکردند

و از ایدهها ،دانایی ،توانایی ،مهارتها ،تجارب نخبگان علمی حاضر در کشور بهره الزم و
نسبتا کافی برده میشد .چقدر این باور و پایبندی در مدیران ،مسئوالن ،حاکمان و مردم
 .1شیوه اخیر ،مد نظر این مطالعه قرار گرفت و مقالهای در این زمینه جهت بررسی به مجلهای علمی
ـ پژوهشی توسط مؤلفان این نوشتار ارسال شده است.
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جامعه وجود دارد؟ و چگونه میشود این باور و پایبندی را تقویت نمود؟ اینها پرسشهای
تحقیقاتی است که میتواند مورد جستجوی علمی واقع شود.

کرامت نخبگان علمی خیرخواه
ِ
سپاسگزاری :وظیفه و افتخار است که بدینوسیله از

و عزی ِز مشارکتکننده در این مطالعه علمی ،از کمکهای مدیریت ارجمند و فاضل بنیاد
ملی نخبگانِ اســتان مازندران و همچنین از راهنماییهای فاضالنه استاد ارجمند دکتر
غالمرضــا ذاکرصالحــی برای انجام این طرح و ارتقای غنای آن سپاســگزاری گردد و از

خداوند بزرگ برای همه این بزرگواران طلب توفیق و تعالی شود؛ اجرهم عنداهلل مزیدا ً.
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