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 مقاله پژوهشی

نگرش نخبگان به عوامل اجتماعی ،اقتصادی و علمی – پژوهشی در
مبدأ و مقصد و تأثیر آن بر گرایش آنها به مهاجرت خارج از کشور
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چکیده
هدف این تحقیق سنجش نگرش نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان استان تهران
در مورد عوامل اجتماعی ،اقتصادی و علمی پژوهشی موجود در مبدأ و مقصد به
عنوان عوامل دافعه و جاذبه و چگونگی تأثیر این عوامل بر گرایش نخبگان به
مهاجرت خارج از کشور است .روش تحقیق ،کیفی و کمی بوده ،در بخش کیفی 88
مصاحبهی نیمهساختار یافته و عمیق با نمونهگیری هدفمند در سال  8938انجام
گرفت .مصاحبهها با روش استقرایی ،کدگذاری باز شده ،سپس در قالب زیرطبقه و
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طبقههای فرعی و اصلی دستهبندی شدند .نتایج این مرحله نشان داد مشکالت:
اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی ،برنامهریزی ،قانونی و زیرساختهای ارتباطی و
تکنولوژیکی از عوامل دافعه مهاجرت نخبگان است .در بخش کمی با استفاده از
روش پیمایش 855 ،نفر به روش خوشهای و سهمیهای مورد نظرسنجی قرارگرفتند.
براساس نظریههای نظام جهانی ،الگوی جهانگرای ،لی ،دوگانگی ساختاری ،بحران
منزلتی ،سرمایه انسانی و محرومیت نسبی ،عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان مورد
کندوکاو قرار گرفت .بعد از تجزیه و تحلیلهای رگرسیونی مشاهده شد که عوامل
علمی ،اجتماعی و مداخلهگر در مقصد و عوامل اجتماعی در مبدأ بر گرایش نخبگان
به مهاجرت خارج از کشور تاثیر دارند.
واژگان کلیدی :نخبه ،گرایش به مهاجرت ،عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی ،عوامل
علمی -پژوهشی

مقدمه و بیان مسئله
سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در توسعه ملی به شمار میآید .هرچه سهم نیروی انسانی
متخصص در جامعهای نسبت به جوامع دیگر بیشتر باشد ،آن جامعه در مراتب باالتری از رشد و
توسعه قرار خواهد گرفت و یقینا جوامع صنعتی ،توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی خود را
مرهون وجود سرمایههای انسانی میدانند .مهاجرت و جابهجایی مکانی نیروی انسانی ،به عنوان
موضوعی پایدار در رشتههای گوناگون علوم انسانی ،توجه پژوهشگران را به خود معطوف
داشته است .به خاطر گستردگی مهاجرت در دنیای امروز ،همه جوامع بشری به نحوی با
چالشهای مربوط به مدیریت مهاجرت روبهرو هستند .مجموعهای از عوامل دافع و جاذب در
مبدأ و مقصد موجب بروز این مسأله اجتماعی شدهاند .بنابراین فرآیند مهاجرت نخبگان هر
جامعه به مجموعهای از شکافها و نابرابریها در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
علمی مربوط میباشد.

نگرش نخبگان به عوامل اجتماعی ،اقتصادی و علمی – پژوهشی در مبدأ و مقصد و 819 ...

مهاجرت چشمگیر نخبگان علمی از کشور به ویژه در سالهای اخیر به صورت مسألهای
نگرانکننده درآمده و روشن است که روند توسعهی دانش و فناوری درکشور از آثار مخرهب این
پدیدهی بینصیب نمانده است .در دوران جدید و همگام با تحوالت شتابان آن ،به ویژه با پدیدهی
جهانی شدن فرهنگ و گسترش انقالب ارتباطات و رسانهها ،شاهد ابعاد تازهای از مهاجرت
نخبگان علمی هستیم .اکنون شاخصهای بنیادین توسعه دگرگون شده و شاخص بهرهمندی از
نیروهای انسانی پژوهنده ،خلهاق و کارا و توجه به خالقیتهای ذهنی و مانند آن ،جای شاخص
میزان تولید ناخالص ملی را گرفته است .پس پرداختن به مسألهی مهاجرت نخبگان علمی ،به ویژه
در کشور ما اهمیت بی چون و چرا دارد (میرترابی و خاورینژاد)858 :8939 ،
مطابق سند راهبردی کشور در امور نخبگان( 8مصوب  802جلسه شورای عالی انقالب
فرهنگی در مهرماه " ،)8938نخبه" به فردی برجسته و کارآمد اطالق میشود که در خلق و
گسترش علم ،فناوری ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزشهای اسالمی
اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فعالیتهای وی بر پایه هوش ،خالقیت ،انگیزه و
توانمندیهای ذاتی از یکسو و خبرگی ،تخصص و توانمندیهای اکتسابی ازسوی دیگر،
موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور شود (جانعلیزاده و همکاران.)800 :8939 ،
دانشآموختگان و نخبگان دارای ظرفیتهای بالقوهای هستند که در صورت وجود فضاهای
مناسب ،قادرند توانمندیهای خود را بروز داده و به سرمایههای انسانی تبدیل نمایند و
بهرهگیری از ظرفیتهای نخبگان و دانشآموختگان سهم منابع انسانی را در تولید علم افزایش
داده و توسعۀ مبتنی بر دانایی را با محوریت رشد انسان اگاه ،خالق و آزاد محقق

خواهدکرد.

سرمایۀ انسانی از لحاظ رفتاری مانند سرمایۀ فیزیکی نیست که از خود اختیاری در انتخاب
فضای فعالیت نداشتهباشد ،بلکه هر فرد فرهیخته (به شرط آنکه با مانعی جدی روبه رو نباشد)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8این بنیاد در سال  8929با هدف برنامهریزی وسیاستگذاری برای شناسایی ،هدایت ،حمایت مادی و معنوی
نخبگان ،جذب ،حفظ و به کارگیری وپشتیبانی از آنان تاسیس گردید
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به اختیار خود میتواند برای حرکت به سوی فضایی با بهروری بیشتر اقدام کند .علیرغم تحمل
هزینه و سرمایهگذاری زیاد کشورهای در حال توسعه برای تربیت این منابع ،این کشورها با
پدیدهای به نام مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها روبهرو هستند .که این امر لطمات جبران ناپذیری
را از لحاظ اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی به این کشورها وارد میسازد و عمالً فرصت
بهرهبرداری از این سرمایهگذاری را از آنها سلب مینماید (کاظمیپور.)8 :8929 ،
طبق آخرین آمار رسمی ارئه شده از سوی سازمان ملل متحد ،کشور ایران در بین  88کشور
در حال توسعه جهان ،رتبه سوم فرار مغزها را با توجه به جمعیت خود دارا بوده و همچنین
مقصد بیش از نیمی از این نیروهای متخصص کشور آمریکا است (دفتر بخش جمعیت سازمان
ملل .)8589 ،بنابر گزارش سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو،)8580 ،
تخمین زده میشود دانشجویان ایرانی در سال  8580بیش از  985میلیون دالر وارد چرخه
اقتصاد آمریکا کرده باشند .این میزان سرمایهای که از کشور خارج شده ،تقریبا نزدیک به  0هزار
میلیارد تومان است .و در ردهبندی ،ایران از بین  80کشور اول دنیا از نظر تعداد دانشجو در
آمریکا طی سالهای  ،8580-80با تعداد  85هزار و  830دانشجو بعد از مکزیک رتبه یازدهم را
به خود اختصاص داده است .براساس گزارش بنیاد ملی نخبگان ( ،)8938طی  82سال (-8936
 )8982دو درصد از کل دانشجویان ایرانی از کشور خارج و تا سال  8586بیش از  0هزار
دانشجوی ایرانی در خارج از کشور مشغول تحصیل و کار بودهاند .مطالعات این بنیاد حاکی از
آن است که بطور متوسط  80درصد از رتبههای برتر آزمونهای سراسری بین سالهای  8920تا
 8930به خارج مهاجرت کردهاند.
شاخص جریان بالقوه مهاجرت و جذب استعدادها (نخبگانی که تمایل به ورود به کشور
دارند ،منهای نخبگانی که میل به خروج از کشور دارند نسبت به کل جمعیت) ،برابر - 5/88 %
است .یعنی اگر محدویت ها حذف شود ،تعداد افراد با استعداد و نخبه که از کشور خارج
میشوند بیش از آنهایی است که وارد کشور میشوند (رصدخانه مهاجرت ایران و معاونت
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علمی و فناوری ریاست جمهوری .)82 :8932 ،بر اساس گزارش موسسه اروپایی مدیریت
کسب و کار در سال  ،8583ایران از نظر شاخص جهانی رقابتپذیری استعدادها ،رتبه  38را در
بین  880کشور جهان کسب کرده است (رصدخانه مهاجرت ایران و معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری.)83 :8932 ،
ارقام فوق نشان میدهد که مهاجرت نخبگان در ایران به یکی از مهمترین مسائل عمده
کشور تبدیل شده و اگر سیاستگذاری و برنامهریزی در این زمینه انجام نشود ،شاهد افزایش روز
افزون این نوع مهاجرتها خواهیمبود .همانطور که در فوق هم اشاره شد ،مهمترین رسالت بنیاد
امور نخبگان ،شناسایی ،هدایت ،حمایت مادی و معنوی نخبگان ،جذب ،حفظ و به کارگیری و
پشتیبانی از آنان است .برای پاسخگویی به این اهداف میبایست تحقیقاتی در مورد تمایل
نخبگان تحت پوشش این بنیاد ب مهاجرت به خارج از کشور و عوامل اجتماعی ،اقتصادی،
علمی و پژوهشی موثر بر آن مورد مطالعه قرارگیرد ،تا این بنیاد بتواند در جذب و نگهداشت
نخبگان موثرتر عمل نماید.
هدف کلی تحقیق حاضر سنجش نگرش نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان در مورد
عوامل اجتماعی ،اقتصادی و علمی پژوهشی موجود در مبدأ و مقصد و چگونگی تأثیر هریک از
این عوامل بر گرایش آنها به مهاجرت به خارج از کشور است.

پیشینه تجربی تحقیق
در مورد عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان در ایران وجهان تحقیقات متعددی انجام شده است،
که در ذیل برخی از آنها ارائه میگردد:
سید خلیل حسینی ( ،)8932در تحقیق خود تحت عنوان“ ،عوامل موثر بر گرایش نخبگان
فرهنگی به مهاجرت به کشورهای توسعه یافته" ،با استفاده از روش ترکیبی (کمی و کیفی) و با
انتخاب  050نفر از دانشجویان نخبه دانشگاههای دولتی و آزاد در شهر تهران و انجام
مصاحبههای عمیق با  95نفر از نخبگان مهاجر ساکن آمریکا ،به این نتیجه رسید که گرایش
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نخبگان فرهنگی به مهاجرت به کشورهای توسعه یافته 06 ،درصد زیاد 83 ،درصد متوسط و 80
درصد کم بوده است و عدم امنیت شغلی ،عدم رفاه اجتماعی ،بیتوجهی به استعداد نخبگان،
عدم برخورداری از حقوق شهروندی ،عدم امنیت اقتصادی و عدم انگیزه تحصیلی به عنوان
عوامل دافعه مبدأ و سبک زندگی مدرن ،امکان پیشرفت تحصیلی ،فضای جذب نخبگان و
فضای درون خانواده به عنوان عوامل جاذبه مقصد برای مهاجرت نامبرده شدهاند.
کیانی و همکاران ( )8938با هدف "ارائه مدل ساختاری از عوامل مؤثر بر گرایش به
مهاجرت دانشجویان نخبه در دانشگاه سمنان" ،از طریق مصاحبه با استفاده از روش پژوهش،
توصیفی  -همبستگی و مبتنی بر معادالت ساختاری و در جامعه و نمونه آماری ،شامل
دانشجویان (دختر و پسر) استعداد درخشان دانشگاه سمنان ( 880نفر) به این نتیجه رسیدند که
عوامل علمی ،آموزشی و روانشناختی به ترتیب باالترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند.
جوادزاده ( )8930در تحقیق " علل اجتماعی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاههای
آمریکا"  ،با استفاده از روش پیمایش در میان دو جامعه آماری ( 855نفر از دانشجویان فوق
لیسانس و دکترای رشته های فنی که برای ادامه تحصیل و کار به کشور آمریکا مهاجرت نموده
بودند و  805نفر از دانشجویان دانشگاههای ت هران ،امیرکبیر و صنعتی شریف) ،به این نتیجه
رسید که متغیرهای سبک زندگی ،ساختار روابط اداری مراکز علمی و اجرایی کشور و قوانین
اجرایی کشور به عنوان عوامل دافعه در مبدأ و دستیابی به امکانات رفاهی ،شغلی و خدمات
شهروندی عرضه شده در خارج به عنوان عوامل جاذبه در م قصد در مهاجرت نخبگان اثر
داشته است.
اسماعیلزاده و ذاکر صالحی ( ،)8939در مطالعه "بررسی مهاجرت نخبگان علمی در
ایران" 62 ،اثر علمی مربوط به مسئله مهاجرت نخبگان و یا فرار مغزها را ،با روش فرا تحلیل
کیفی مورد بررسی ،نقد و ارزیابی قرار دادهاند .جمعبندی نتایج تحقیقات ارزیابی شده نشانداد
که متغیرهای مربوط به مقصد یعنی جاذبهها و قابلیتهای کشورهای مهاجر پذیر با  0008درصد
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مهمترین عامل تاثیرگذار بر مهاجرت نخبگان بوده است و در مرتبه دوم ،عوامل رانش در مبدأ
جمعاً با  9808درصد و در رتبه سوم ،عوامل واسطهای مانند تحوالت جهانی و عوامل فردی و
خانوادگی با  8906قرار دارند.
هرکوگ و ون دوال )8588( 8در مطالعه" ،انگیزه ها و محدودیت های رفتن به خارج از
کشور دانشجویان هندی" به بررسی نقش سوابق و پیشینه های خانوادگی و فردی دانشجویان،
عوامل آکادمیک ،شبکه های اجتماعی حضور دانشجویان در فضای آکادمیک و اولویت و
انگیزه های آنان درخصوص انتخاب مکان زندگی در خارج از کشور پرداختهاند .نوع دانشگاه
و رشته تحصیلی یکی از عوامل قوی پیش بینی کننده علت رفتن دانشجویان به خارج از کشور
بوده است .افرادی که اهمیت زیادی به عوامل شغلی و کار می دهند ،فعالتر میباشند ،از
سویی دیگر افرادی که تمرکز زیادی بر روی خانواده و روابط دوستی و امنیت اجتماعی
دارند ،ترجیح میدهند ،در هند بمانند.
ریبیارو و همکاران ،)8589( 8در بررسی وضعیت مهاجرت متخصصان حوزه بهداشت و
پزشکی در کشور پرتغال اشاره نمودند که از اوایل دهه  8335کشور پرتغال مقصد مهاجرت
متخصصان حوزه مراقبتهای بهداشتی از دیگر نقاط جهان شده بود ،اما این وضعیت در حال
حاضر تغییر کرده و 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.
بنگ و میترا ،)8588( 9در تحقیق" ،فرار مغزها و نهادهای حکمرانی" ،به بررســی اثر
نهادهای کشور مبدأ بر ســطح مهار مهاجران در آمریکا طی دوره زمانی 8322 – 8332
پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد متغیرهای ثبات سیاســی دولت ،شکل سرمایهگذاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hercog & Van de Laar
2 Ribeiro &et al
3 Bang & Mitra
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و کیفیت بوروکراسی در کشورهای مبدأ 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.
آکمن ،)8588( 8در مقالهای با عنوان «عوامل مؤثر بر مهاجرت بینالمللی دانشجویان:
بررسی و ارزیابی موردی ترکیه» نشان داد که عوامل جاذبه در قصد دانشجویان دانشگاه به
مهاجر ت ،در جنسیت متفاوت و تعداد عوامل جاذبه در دانشجویان مرد از نظر آماری باالتر از
زنان دانشجو بوده است .تعداد عوامل جاذبه در قصد دانشجویان برای مهاجرت بهطور معناداری
با تصمیم به زندگی ،کار و اقامت در خارج رابطه داشت.
موراکامی ،)8585( 8در پژوهشی با عنوان "فرار مغزها در ژاپن؛ تحلیلی از محققان ژاپنی
ساکن آمریکا" به این نتیجه رسید که مهمترین عامل ایجاد انگیزه در مهاجرت در میان محققان
ژاپنی ،در دسترس بودن محیط تحقیقاتی عالی است که به وسیله سطح پیشرفته توسعه علم و
فناوری ،بودجه فراوان ،کیفیت باالی امکانات ،تنوع منابع انسانی ،وجود داشتن فرصت بحث
آزاد و کاهش مسئولیت برای انجام دادن کارهای گوناگون اندازهگیری شد .همچنین ،محیط
تحقیقاتی در تصمیمگیری به بازگشت به وطن مؤثر بوده است و محققانی که از محیط پژوهش
مطلوب لذت بردهاند و سطح رضایت باالیی دارند ،به احتمال زیاد به میهن خود برنمیگردند.
در جمعبندی تحقیقات انجام شده میتوان گفت که از مهمترین نقاط قـوت ایـن تحقیقـات،
تحلیل و کنکاش در تبیین عوامل تأثیرگذار رانشی و کششی بر مهاجرت نخبگان بوده اسـت بـه
طوری که طیف وسیعی از عوامل مؤثر بر پدیده مهاجرت نخبگان ،از عوامل اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی ،آموزشی ،علمی و خانوادگی را شامل میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Akman
2 Murakami
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چارچوب نظری پژوهش
در زمینهی تبیین عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان ،نظریههای متفاوتی ارائه شده که هریک از
آنها به جنبه خاصی از ابعاد این نوع مهاجرت پرداختهاند .در این بخش مهمترین نظریههای
مرتبط با مهاجرت نخبگان ارائه میگردد.
کارکردگرایان بر این باورند که اجزای سازنده یک جامعه ،نهادهایی چون نظامهای
اقتصادی ،سیاسی ،خانواده ،مذهب و سازمانهای آموزشی و پرورشیاند که بدون کارکردهای
ضروری و منظم آنها ،جامعهای وجود نخواهد داشت .و نتیجه فقدان یا اختالل این اجزاء ،به
خطر افتادن حیات و بقای کل سیستم اجتماعی است.این نظریه در خصوص دالیل مهاجرت بر
این فرض تأکید میکند که کنشگران در یک نظام به نیازهایی باور دارند که در آن نظام
نمیتوانند آنها را برآورده سازند ،زیرا خصایص ساخت نظامهای اجتماعی و کنشگران هرگز در
طول زمان ایستا نیستند (لهساییزاده.)88-89 :8962 ،
والرشتاین در نظریه نظام جهانی پدیده مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها ،بیان میکند که سابق
بر این ،تنها کار ویژه کشورهای پیرامونی ،صدور مواد خام و اولیه و یا نیروی کار ارزان به مرکز
بود .این به نوعی تنها نقشی بود که پیرامون بازی میکرد .ولی در طول قرن بیستم میالدی،
خصوصا درنیمه دوم آن ،این نقش به تدریج دچار تحول شد .به این ترتیب که بر اثر پیدایش و
ایجاد مراکز علمی و آکادمیک در کشورهای پیرامون ،طبقهای از نخبگان و استعدادهای علمی به
وجود آمدند که از این پس جزو سرمایه ملی کشورهای پیرامون بودند و از این جهت کاالیی
برای فرستادن از حاشیه به مرکز .که به علت ضعف کشورهای پیرامون و سوء مدیریت ،نبود
زیرساختهای علمی ،تخصصی ،صنعتی ،بیکاری ،فقر ،فقدان آزادیهای مدنی و فردی و دهها
علل و انگیزه دیگر ،کشورهای پیرامون از نگهداری و به صورت بالقوه درآوردن توانمندیهای
انسانی این گروه از نخبگان ناتوانند .از این رو در این کشورها شاهد پدیده فرار مغزها یا
نخبگان ،به مرکز که همان اروپای غربی ،شمالی و ایاالت متحده آمریکا باشد هستیم (محمودیان
و احمدی.)98:8930 ،
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در الگوی جهانگرای جانسون 8مطرح شده ،سرمایه انسانی ،همانند سرمایه فیزیکی ،از
مناطق یا مشاغلی که دارای بازده پایینتری است به سمت مناطق یا مشاغل دارای بازده بیشتر
جریان مییابد .در این الگو ،پدیده فرار مغزها ،نتیجه تأثیر و عمل بازار جهانی بر سرمایه انسانی
و نیروی فکری است .بر این اساس« ،سرمایه انسانی از موقعیت تحصیلی وشغلی ضعیف یا از
مناطق جغرافیایی دارای توانمندی پایین به سمت نقطه مقابل آن ،یعنی امکانات تحصیلی باال،
مشاغل پردرآمد و مناطق جغرافیایی مناسبتر انتقال مییابد (سیدمیرزایی.)20-20 :8929 ،
اورت لی 8در نظریه جاذبه و دافعه ،عواملی را که در تصمیمگیری برای مهاجرت موثر است
را درچهارگروه ،الف) عوامل برانگیزنده و یا بازدارنده موجود در مبدأ ،ب) عوامل برانگیزنده و
یا بازدارنده موجود در مقصد ،ج) موانع موجود در جریان مهاجرت و د)عوامل شخصی خالصه
کرد .و معتقد است ،در صورتیکه برآیند عوامل برانگیزنده و بازدارنده مثبت باشد میل به
مهاجرت در فرد ایجاد میشود و اگر چنانچه عوامل شخصی نتواند این تمایل را از بین ببرد و
موانع موجود در جریان مهاجرت نیز تأثیر بازدارندهای اعمال نکنند مهاجرت عینیت مییابد (لی،
 ،8366به نقل از زنجانی.)899 :8925،
طرفداران نظریه دوگانگی ساختاری معتقدند که دوگانگی های موجود در ساختارهای
کالن اجتماعی در شکل دادن عمل کارگزاری انسانی برای مهاجرت نخبگان تأثیر دارد (ارشاد،
.)962 :8925
طرفداران نظریه بحران منزلتی اعتقاد دارند ،چنانچه افراد متخصص و نخبه در جامعه،
منزلت و جایگاهی در خور شأن خود نداشته باشند ،ممکن است تصمیم به مهاجرت به مکانی
بگیرند که فضای عمومی و اجتماعی در آن ،جایگاه و منزلت باالتری برای فرهیختگان و
متخصصان قائل است (گلداسمیت ،8336 ،9به نقل از :سلمانی و شریعت.)860 :8938 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Johnson
2 Everett, S, Lee
3. Goldsmith
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نظریه محرومیت نسبی بیانگر آن است که احساس محرومیت از ارزشها و امور مطلوب،
تحت شرایط خاصی ،موجب مهاجرت میشود .براساس این نظریه ،زمانی که جامعه به تأمین
نسبی نیازهای افراد قادر نباشد ،احتمال بروز رفتارهای جمعی افزایش مییابد .یکی از این
رفتارهای جمعی مهاجرت است که در چنین شرایطی احتمال وقوع آن افزایش مییابد
(لهساییزاده.)96 :8962 ،
در جمعبندی می توان گفت اکثر نظریه پردازان ،عوامل مؤثر بر مهاجرت سرمایه انسانی را به
دو بخش تقسیم میکنند :عوامل رانش در مبدأ و عوامل کشش در مقصد ،برخی از نظریات ،علل
مهاجرت نخبگان را ،اختالل در کارکرد نهادهای اقتصادی ،سیاسی و سازمانهای آموزشی و
پژوهشی ،ضعف و نبود مدیریت در کشورهای پیرامون(توسعه نیافته و یا در حال توسعه)،
امکانات تحصیلی و شغلی باال در مناطق جغرافیایی مناسبتر ،دو گانگی ساختارهای کالن
اجتماعی ،عدم توجه به شأن و منزلت نخبگان و عدم استفاده کافی از نیروها و سرمایههای
انسانی در کشورهای مبدأ دانستهاند که به تعبیری هرکدام از آنها به عنوان یک عامل دافعه مبدأ و
یا جاذبه مقصد به حساب میآیند .در این تحقیق برای تنظیم چارچوب نظری و فرضیات
تحقیق ،از نظریات جاذبه دافعه اورت لی ،نظریه کارکردگریان مبنی بر برآورده نشدن نیازهای
افراد در جامعه ،نظریۀ نظام جهانی والرشتاین در مورد ضعف و سوء مدیریت کشورهای
پیرامون ،الگوی جهانگرای جانسون مبنی بر مهاجرت سرمایه انسانی و نیروهای فکری از مناطق
جغرافیایی دارای توانمندی پایین به سمت مناطق با امکانات تحصیلی و شغلی باالتر ،نظریه
دوگانگی ساختاری آنتونی گیدنز در مورد عملکرد ساختارهای کالن اجتماعی در شکل دادن به
عمل کارگزار انسانی در تصمیم گیری برای مهاجرت ،نظریه بحران منزلتی گلد اسمیت ،و تأکید
او بر نوع نگاه نخبگان به شأن و منزلت آنها و باالخره نظریه محرومیت نسبی نخبگان از
امتیازات اجتماعی و علمی پژوهشی استفادهکردهایم.
فرضیههای این تحقیق که بر اساس مبانی تحقیق تنظیم شدهاند ،عبارتند از:
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 .8نگرش نخبگان در مورد عوامل اجتماعی موجود در مبدأ و مقصد در گرایش (تمایل) آنها
برای مهاجرت به خارج از کشور تأثیر دارد.
 .8نگرش نخبگان در مورد عوامل اقتصادی در مبدأ و مقصد در گرایش (تمایل) آنها برای
مهاجرت به خارج از کشور تأثیر دارد.
 .9نگرش نخبگان در مورد عوامل علمی -پژوهشی در مبدأ و مقصد در گرایش (تمایل) آنها
برای مهاجرت به خارج از کشور تأثیر دارد.
 .0نگرش نخبگان در مورد عوامل مداخلهگر در مبدأ و مقصد در گرایش (تمایل) آنها برای
مهاجرت به خارج از کشور تأثیر دارد.
 .0بین گرایش نخبگان برای مهاجرت به خارج از کشور ،بر اساس ویژگیهای جمعیتی آنها
(جنس ،سن ،وضع تاهل ،رشته تحصیلی و وضع فعالیت) تفاوت وجود دارد.

روش و دادههای تحقیق
روش تح قیق در این مطالعه ترکیبی از دو روش کیفی و کمی است .جامعه آماری تحقیق را
اعضاء تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان استان تهران در سال  8938تشکیل میدهند ،که شامل سه
دسته -8 :دانشجویان  -8فارغالتحصیالن  -9برگزیدگان رویدادهای نخبگانی هستند .که تعداد
آنها بنا به اعالم این بنیاد تقریباً  9555نفر ( 8555نفر مرد و  8555نفر زن) بوده است.
در بخش کیفی با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند ،و مصاحبههای نیمهساختاریافته با
 88نفر از نخبگان ،دادهها گردآوری و سپس با استفاده از رویکرد تفسیر گرایی و استراتژی
نظریهی زمینهای مورد تحلیل قرارگرفتند .سواالت اصلی و محوری برای مصاحبه شامل دو
سوال :به نظر شما چرا نخبگان مهاجرت میکنند؟ چه عوامل اقتصادی اجتماعی و علمی-
پژوهشی در مبدأ و مقصد سبب مهاجرت نخبگان میشود؟ بود .نتایج بدستآمده از
مصاحبههای عمیق ،با روش استقرایی کدگذاری باز شده و کدهای باز براساس معانی مشترک
ظاهری و مقایسهی مداوم در قالب زیر طبقه و طبقههای فرعی و اصلی دستهبندی شدند .سپس
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بر اساس نتایج بدست آمده از این مرحله پرسشنامه بخش کمی تنظیم گردید.
در بخش کمی روش تحقیق ،پیمایش 8است .برای جمعآوری اطالعات الزم ،از تکنیک
پرسشنامه استفاده شد .در این بخش از تحقیق با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  855نفر
محاسبه گردید .برای گزینش نمونههای تحقیق از روش نمونهگیری خوشهای و سهمیهای
استفاده شده است .روایی سواالت پرسشنامه از نوع روایی سازه میباشد و پایایی 8آن از طریق
محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرارگرفت .پس از گردآوری دادهها ،تجزیه و
تحلیل آنها و آزمون فرضیهها با استفاده از نرمافزار Spssانجام شد.
در ذیل تعاریف متغیرهای اصلی تحقیق ارائه میشود:
 تمایل به مهاجرت :تمایل ،نوعی گرایش یا آمادگی زمینه ای و سازمان یافته برای اندیشیدن،احساس ،ادراک و رفتار کردن نسبت به یک موضوع شناختی است و میتوان گفت آن
ساختار پایداری از باورهاست که افراد را برای رفتار انتخابی مانند مهاجرت آماده میسازد.
به منظور سنجش این متغیر از  3گویه که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده ،استفاده شده
است.
عوامل اقتصادی در مبدا :شاخصهایی که برای بررسی این متغیر به کار رفتهاند عبارتند از:عدم تعادل هزینه و درآمد در ایران ،وجود فسادهای مالی در کشور از طریق  80گویه
سنجش شدهاند
 عوامل اقتصادی در مقصد:شاخصهای مورد سنجش عبارتند از :امکانات زندگی ،احساسامنیت اقتصادی وفرصتهای رشد و پیشرفت ،باال بودن درآمد نخبگان در کشورهای
پیشرفته و وجود امکانات رفاهی بیشتر در این کشورها ،که با  88گویه مورد سنجش قرار
گرفتهاند.
 عوامل اجتماعی در مبدأ :شاخصهای این مقوله عبارتند از :عدم امنیت ،احساس امنیتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Survey
2 Reliability
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فردی و اجتماعی ،فرصتهای رشد و پیشرفت و شایسته ساالری ،که با  85گویه مورد
سنجیده شدهاند.
 عوامل اجتماعی در مقصد  :این متغیر ،با شاخص احساس آزادی تفکر و اندیشه و با  0گویهسنجش شده است.
 عوامل علمی-پژوهشی در مبدا :شاخصهای سنجش این عوامل ،کارا نبودن سیستمآموزشی ،ضعف مدیریت دولتی در فعالیتهای تحقیقاتی ،نظام آموزشی و اداری ناکارآمد و
نگرش نسبت به جایگاه علم و پژوهش در ایران هستند که توسط  3گویه مورد سنجش قرار
گرفتهاند.
 عوامل علمی -پژوهشی در مقصد :با شاخص تسهیالت تحقیق در مقصد و  9گویه سنجیدهشده است.
 عوامل مداخلهگر در مبدا :استفاده از رسانه ،تعهد (ملی ،سیاسی ،ارزشی) ،کاهش عرق ملیبه وطن و احساس نا امیدی نسبت به آینده خود ،شاخصهای انتخابی برای سنجش عوامل
مداخلهگر در مبدأ هستند که با  3گویه سنجیده شدهاند.
 عوامل مداخلهگر در مقصد :شاخص انتخابی ،ارتباط با خارج میباشد که با  8گویه موردسنجش قرار گرفته است.
الف)یافتههای بخش کیفی تحقیق
در این بخش با استفاده از نظریهی زمینهای و انجام مصاحبههای عمیق با  88نفر از اعضای
جامعه هدف ،اطالعات الزم جمعآوری شده و طی مراحل کدگذاری باز ،محوری وگزینشی
مورد کدگذاری و دستهبندی قرارگرفتند .در بخش کدگذاری باز  858مفهوم استخراج شد .در
مرحله کدگذاری محوری ،با مقایسه مفاهیم مختلف ،زمینههای مشترک بیشتری میان آنها کشف
شد .که امکان طبقهبندی مفاهیم مشابه در قالب طبقهبندیهای یکسان را فراهمکرد .با استفاده از
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تکنیک مقایسه پایدار ،زمینه ظهور ابعاد مشترک مفاهیم که همان کدگذاری محوری است
امکانپذیر گردید .حاصل این مرحله از فرایند پژوهش ،شکلگیری "مولفهها" است .در آخرین
مرحله کدگذاری ،وجوه مشترک مولفههای بدستآمده ،در دستهبندی کلیتری در چارچوب
"مقولهها" ،ساماندهی شدند که نتیجه آن را میتوان در جدول  8مشاهده کرد .با مراجعه به این
جدول میتوان گفت ،مهمترین عوامل دافعه موجود در مبدأ ،اجتماعی ،علمی پژوهشی،
اقتصادی و قانونی و مهمترین عوامل جاذبه مقصد ،علمی پژوهشی و اقتصادی میباشند .چنانکه
مالحظه میشود نخبگان مورد مطالعه در بخش کیفی یعنی مصاحبههای عمیق با پاسخهای
تشریحی خود ،بیشتر به عوامل و مشکالت موجود در کشور (یعنی عوامل دافعه) در ابعاد
مختلف برای گرایش و انگیزه نخبگان به مهاجرت خارج از کشور اشاره کردهاند.
جدول  :7مهمترین عوامل موثر بر تمایل نخبگان به مهاجرت از کشور براساس نتایج مطالعه کیفی
عوامل

اجتماعی

عوامل (مؤلفههای) دافعه در مبدا

عوامل (مؤلفههای) جاذبه در
مقصد

عدم نگرش نخبه محور در مدیران

احترام به عقاید افراد

عدم حمایت شایسته مدیران از نخبگان

باال بودن منزلت نخبگان

محفوظ نبودن جایگاه نخبگان در کشور

آزادی ابراز عقاید سیاسی

عدم منزلت اجتماعی کافی نخبگان در کشور

اهمیت دادن به پژوهشهای
علمی

عدم توجه ویژه برخی مدیران به پژوهشهای بنیادی
نظام بوروکراتیک حاکم بر ادارات
انتصاب رابطهای و غیر شایسته ساالر
متوازن نبودن سطح انتظار نخبگان با توسعه اقتصادی و اجتماعی
عدم حمایت مالی دولت از نخبگان
ضعف قدرت برنامهریزی مالی در زندگی به واسطه تورم
اقتصادی

اقتصادی در ایران
عدم امنیت اقتصادی
بیثباتی نرخ ارز در ایران

امنیت شغلی
باال بودن سطح رفاه
باال بودن حقوق و مزایای
نخبگان
تامین منابع مالی
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ادامه جدول  :7مهمترین ع وامل موثر بر تمایل نخبگان به مهاجرت از کشور براساس نتایج مطالعه کیفی
عوامل (مؤلفههای) دافعه در مبدا

عوامل

عوامل (مؤلفههای) جاذبه در
مقصد

تاکید بر آموزش و نه پژوهش در دانشگاهها (تدریس محوری)

کیفیت باالی آموزش

حجم پایین سرمایهگذاری در امور علمی و پژوهشی (دولتی و

امکانات باالی آموزشی و

خصوصی)

پژوهشی

متکی بودن اعتبارات مالی دانشگاهها بر بودجهی دولت

رشد باالی تولید علم

باال بودن هزینههای پژوهش
علمی

عدم بیمه ابتکارات و اختراعات که منجر به عدم رعایت حق

پژوهشی

اختراع و ابتکار

سطح باالی تکنولوژی و
فناوریهای علمی
سطح باالی امکانات تحقیقاتی

نبود نظام و ساز و کار صحیح ارزیاب و نظارت بر اجرای
طرحهای تحقیقاتی
عدم تالش دانشگاهها در بازاریابی تحقیقات برای کسب درآمد
کمبود پارکهای فنآوری و قطبهای علمی
ضعف ساختار ارتباطی مراکز تحقیقاتی و محققان با مراکز
پژوهشی بینالمللی
کمبود قوانین حمایتی هدفمند از نخبگان
قوانین و
مقررات

تغییر هر ساله قوانین ورود و خروج از ایران
بی ثباتی مقرراتی و مدیریتی
سختگیریهای بیموردنسبت به پروژههای علمی و افزایش
کاغذبازی و دخالتهای تبعیضآمیز

ب) یافتههای بخش کمی تحقیق
در بخش کمی یا پیمایشی ،ضمن پرسش چند سوال در مورد ویژگیهای جمعیتی
پاسخگویان ،گرایش آن ها به مهاجرت خارج از کشور ،مورد سنجش قرارگرفت .در ادامه نظر
پاسخگویان در مورد عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،علمی پژوهشی و مداخله گر در مبدأ و مقصد
مورد پرسش قرار گرفتند.
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جدول  8سیمای جمعیتشناختی پاسخگویان را نشان میدهد .بر اساس آن  00درصد از
پاسخگویان مرد و  06درصد زن بودند .بیشترین درصد آنها در گروه سنی  85-80سال (0800
درصد) و  95سال به باال ( 88درصد) قرار داشتند 2800 .درصد مجرد و  8800درصد متأهل
بودند .رشتههای تحصیلی آنها به ترتیب علوم پزشکی ( 8200درصد) ،علوم پایه ( 88درصد)،
فنی مهندسی ( 89درصد) ،علوم انسانی ( 86درصد) و هنر ( 000درصد) میباشد .از نظر وضع
فعالیت  88درصد دانشجو 80 ،درصد شاغل 85 ،درصد دانشجو ،شاغل 0 ،درصد بیکار و 8
درصد بیکار قبال شاغل بودند.
جدول  :4ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان
متغیر
جنس

گروههای سنی

وضع تاهل

رشته تحصیلی

گزینه

فراوانی

درصد

مرد

852

00

زن

38

06

کمتر از 85

86

2

85-80

859

0800

80-83

98

8200

95

00

88

مجرد

860

2800

متاهل

90

8800

علوم پزشکی

06

8200

علوم پایه

00

88

06

89

علوم انسانی

99

86

هنر

88

000

شاغل

82

80

دانشجو

808

88

دانشجو و شاغل

85

85

بیکار

85

6

855

855

فنی مهندسی

وضعیت فعالیت

کل
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نتایج مربوط به متغیر تابع یعنی گرایش به مهاجرت و متغیرهای مستقل در بخش زیر ارائه
میگردند .برای سنجش هر یک از متغیرها ،تعدادی عبارت (گویه) در سطح سنجش ترتیبی و
در قالب طیف  0قسمتی از کامال موافق (نمره  )0تا کامال مخالف (نمره  )8مورد پرسش
قرارگرفتند .برای سنجش تمام این ابعاد 89 ،گویه طراحی شدند.
پس از جمعآوری اطالعات ،برای ساختن شاخص گرایش به مهاجرت و  2شاخص مربوط
به عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،علمی -پژوهشی و مداخلهگر در مبدأ و مقصد ،نتایج مربوط به
گویههای هر یک از عوامل با یکدیگر ترکیب شده و سپس دامنه بدست آمده به پنج دسته ،خیلی
زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم تقسیم شد .که نتایج آنها در دو جدول زیر ارائه شده است.
جدول  9توزیع درصد نظر پاسخگویان را در مورد  3گویه مربوط به گرایش نخبگان به
مهاجرت ،میانگین نمرات هر گویه و شاخص گرایش آنها به مهاجرت خارج از کشور را نشان
میدهد .با مراجعه به این جدول مالحظه میشود که میانگین نمره گویههای مورد پرسش از
حداکثر  0تا حداقل  8020در نوسان است .گویههای مربوط به وجود امکانات در مقصد دارای
نمرات باالتر و گویههای مربوط به وابستگی به کشور ،کمترین نمره را کسب کردهاند.
میانگین نمره گرایش نخبگان پاسخگو به مهاجرت خارج از کشور برابر  9083بدست آمده
است .که باالتر از حد متوسط میباشد (حدود  05درصد از پاسخگویان در حد زیاد 08 ،درصد
در حد متوسط و  83درصد در حد کم به مهاجرت خارج از کشور گرایش داشتهاند).
جدول  :4توزیع درصد نظر پاسخگویان در مورد گویههای مربوط به گرایش آنها به مهاجرت از کشور
گویهها

کامال
موافق

موافق

بینظر

مخالف

کامال
مخالف

میانگین

 -8اگر فرصت مطالعاتی در کشور دیگری
فراهم شود که بیش از کشور خودم امکان
پیشرفت و ارتقا سطح مهارت را برایم
فراهم سازد به آن کشور مهاجرت میکنم

0202

8806

605

600

805

0
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ادامه جدول  :4توزیع درصد نظر پاسخگویان در مورد گویههای مربوط به گرایش آنها به مهاجرت از کشور
گویهها

کامال
موافق

موافق

بینظر

مخالف

کامال
مخالف

میانگین

 -8اگر از سوی دانشگاههای معتبر در
خارج از کشور دعوت نامهای برای شاغل
شدن در آنجا فرستاده شودبهتر است که

0905

8805

8500

205

800

9036

این فرصت را از دست ندهم
 -9اگر شرایط برای رفتن و اقامت دائم
در کشورهای پیشرفته فراهم شود بهتر

0808

8306

8506

8006

905

9000

است که به آنجا بروم
 -0به نظر من باتوجه به نیاز کشورمان،
تا آنجائیکه ممکن است باید از مهاجرت

8005

8200

8600

8200

8800

9098

به خارج از کشور اجتناب کرد
 -0اگر بتوانم از یک کشور توسعه یافته
اقامت بگیرم ،حاضرم با مشکالت ناشی از

9509

8309

8308

8008

006

9098

اختالف فرهنگی با مردم آنجا کنار بیایم
 -6اگر پسانداز به اندازه کافی داشتم
حتما برای مهاجرت به خارج از کشور

9208

8505

8008

8808

605

9086

اقدام میکردم
 -8من درصدد انجام اقامت برای
مهاجرت به کشورتوسعه یافته هستم
 -2به نظرم غم غربت و دلتنگیهای ناشی
از مهاجرت برایم تحملپذیر نیست
 -3عالقمندم در کشور خودم ادامه
تحصیل داده و کار کنم

8806

8008

8608

8305

808

9058

206

8802

8509

9605

8008

8032

8500

8808

8008

8308

8008

8020

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین

8006

0808

8809

608

9083

خیلی
شاخص گرایش نخبگان به مهاجرت

زیاد
8008

 811نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال چهاردهم ،شماره بیستم و هشتم ،پاییز و زمستان 8938

براساس دادههای جدول  0میانگین نمره  2شاخص ،عوامل :اقتصادی ،اجتماعی ،علمی
پژوهشی و مداخلهگر به تفکیک در مبدا و مقصد ،به ترتیب برابر با ،9088 ،9053 ،8030 ،9050
 9086 ،9025 ،9050و  9088بوده است .با توجه به این ارقام میتوان گفت که میانگین نمره
نگرش پاسخگویان به عوامل مختلف موجود در مبدأ و مقصد به جز عوامل اقتصادی در مقصد،
از حد متوسط (یعنی نمره  )9بیشتر است .بنابراین بیش از نیمی از پاسخگویان ،وجود عوامل
دافعه مبدأ و جاذبه مقصد را در حد زیاد تأیید مینمایند .در میان عوامل فوق ،عوامل علمی
پژوهشی و مداخلهگر در مقصد دارای بیشترین نمره میانگین هستند و در عوض عوامل اقتصادی
در مقصد و عوامل علمی پژوهشی در مبدأ دارای کمترین نمره میانگین میباشند.
جدول  :6توزیع درصد نظر پاسخگویان در مورد عوامل مرتبط با مبدا و مقصد
محل

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین

عوامل

مبدا

8000

3

0800

88

2

9050

مقصد

9

200

8900

8500

0000

8030

مبدا

3

88

02

8000

800

9053

مقصد

88

85

0500

8800

0

9088

علمی

مبدا

300

86

0600

80

9

9050

پژوهشی

مقصد

92

8800

8300

000

600

902

مبدا

89

9000

88

8600

80

9086

مقصد

80

8300

0800

300

000

9088

اقتصادی
اجتماعی

مداخلهگر

ج)آزمون فرضیات
در این مطالعه چون متغیر تابع در سطح متغیر کمی و متغیرهای مستقل در سطح متغیرهای
رتبهای دستهبندی شدهاند .برای آزمون فرضیات تحقیق ،از آزمون تحلیل واریانس (آزمون ) F
استفاده شد،که نتایج آن به شرح جدول  0است .مالک رد یا قبول فرضیهها در این آزمون ،سطح
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معناداری ( )sigدر جدول خروجی است .اگر  sig> 5050باشد فرض صفر رد و فرض یک
تأیید میگردد .یعنی فرضیه تأیید میشود.
جدول  :5آزمون میانگین نمره گرایش نخبگان به مهاجرت به تفکیک سطوح مختلف عوامل موجود در مبدا و
مقصد
سطوح نمره عوامل
فرضیه

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی

آزمون

Sig

F

زیاد

 -808عوامل اقتصادی در مبدا

82/8

82/9

88/3

83/8

82/8

262

020

 -808عوامل اقتصادی در مقصد

82/6

86/0

82/9

83/8

88/9

8/888

952

 -808عوامل اجتماعی در مبدا

8 /6

83

82/2

86/0

86/0

6/898

5

 -808عوامل اجتماعی در مقصد

80/2

80/8

82/0

83/8

8/0

2/602

5

 -908عوامل علمی پژوهشی در مبدا

8 /8

83/0

82/0

82/0

82/2

098

889

 -908عوامل علمی پژوهشی در مقصد

89/6

86//2

82/8

82/6

8/8

8/00

5

-008عوامل مداخلهگر در مبدا

83/8

86/3

88/8

82/6

83/9

8/866

808

 -008عوامل مداخلهگر در مقصد

88/6

86/0

82/5

83/5

8/5

9/860

89

نمره گرایش به مهاجرت از  8808تا  80متغیر است

با توجه به جدول  0می توان نتیجه گرفت ،چهار فرضیه تأثیر عوامل اجتماعی در مبدا و
مقصد ،عوامل علمی در مقصد و عوامل مداخلهگر در مقصد بر گرایش نخبگان به مهاجرت
خارج از کشور تایید و سایر فرضیهها رد میشوند.
جدول  :4آزمون تفاوت گرایش نخبگان به مهاجرت براساس ویژگیهای جمعیتی آنها
متغیر
جنس

گزینه

میانگین نمره گرایش
به مهاجرت

زن

82/80

مرد

82/90

آزمون FیاT

Sig

262

983
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ادامه جدول  :4آزمون تفاوت گرایش نخبگان به مهاجرت براساس ویژگیهای جمعیتی آنها
گزینه

متغیر

میانگین نمره گرایش
به مهاجرت

کمتر از 85

83/20

گروههای

85-80

82/80

سنی

80-83

82/0

95

88/20

مجرد

82/00

متاهل

80/80

پزشکی

88/3

مهندسی و فنی

83/8

علوم پایه

82

علوم انسانی

88/2

هنر

83/0

شاغل

86/30

وضع

دانشجو

82/00

فعالیت

دانشجو و شاغل

82/0

بیکار

82/20

وضع تاهل

رشته
تحصیلی

کل

آزمون FیاT

8/800

8/88

8/988

8/92

Sig

838

0

868

923

82/9

نمره گرایش به مهاجرت ار  8808تا  80متغیر است

در آزمون تفاوت معناداری گرایش نخبگان به مهاجرت خارج از کشور بر اساس  0ویژگی
جمعیتی آنها ،طبق ارقام مندرج در جدول فوق ،بین گرایش پاسخگویان به مهاجرت و وضع
تأهل آنها تفاوت معنا دار وجود داشته و نمره میانگین تمایل افراد مجرد ( )82/6بیش از افراد
متأهل ( )80/8میباشد .وبین گرایش پاسخگویان برای مهاجرت به خارج از کشور بر اساس
جنس ،گروه های سنی و رشته تحصیلی و وضع فعالیت تفاوت معنادار وجود نداشته است .البته
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باید متذکر شد که تمایل به مهاجرت در بین افراد کمتر از  85سال ( ،) 83/3رشتههای
هنر( )83/0و مهندسی و فنی ( )83/8افراد بیکار ( )82/3بیش از سایرین بوده است .در مجموع
میتوان گفت که گرایش به مهاجرت خارج از کشور در میان نخبگان ،جوانتر ،مجرد ،دانشجو
در رشتههای هنر و مهندسی و بیکار بیش از سایر گروهها است.

د) تحلیل رگرسیونی
در این بخش به منظور تعیین ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر تابع (گرایش به
مهاجرت) و معادله خط همبستگی از آزمون رگرسیون استفاده شده که نتایج تحلیل رگرسیونی
در زیر ارائه میگردد.
جدول  :1خالصه مدل رگرسیونی
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

8

5/063

5/989

ضریب تعیین
استاندار شده

ضریب خطا

6/593

5/555

طبق جدول  8میتوان گفت که برخی از متغیرهای مستقل ،در تغییرات گرایش نخبگان
مورد مطالعه در این تحقیق به مهاجرت با  ،R =5/063تاثیر معنادار ( ) sig =50555دارند و
ضریب تعیین یا  R2برابر است با  .. R2 =5/989یعنی این متغیرها میتوانند حدود  98درصد از
تغییرات متغیر تابع یعنی گرایش به مهاجرت را تبیین نمایند.
طبق نتایج آزمون رگرسیون انجام شده ،مشاهده گردید که عوامل اجتماعی در مبدأ بصورت
معکوس و عوامل اجتماعی و علمی در مقصد بطور مستقیم و وضع فعالیت (با تبدیل وضع
فعالیت از اسمی به رتبه ای) پاسخگویان بر تغییرات گرایش آنها به مهاجرت تأثیر دارند و شکل
عمومی معادله خط رگرسیون به صورت زیر میباشد.
)عوامل اجتماعی در مقصد( ) +8/082عوامل اجتماعی در مبدأ( ( = 88/606 – 8/50گرایش به
(وضع فعالیت) ) +5/628عوامل علمی در مقصد

(+8/883

مهاجرت) Y

 811نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال چهاردهم ،شماره بیستم و هشتم ،پاییز و زمستان 8938

در ادامه برای سنجش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ،متغیرهای مستقل بر متغیر تابع ،از روش
تحلیل مسیر استفاده نموده و بر اساس آن مدل تجربی تحقیق رسم شده است .در این مدل
تجربی ،صرفاً ضریب تأثیر متغیرهای اصلی و فرعیای لحاظ شدهاند که رابطۀ مستقیم یا
غیرمستقیم آنها برحسب آزمونهای آماری معنادار ارزیابی شدهاند.

مدل  :7مدل تجربی تأثیر متغیرهای مستقل بر گرایش نخبگان برای مهاجرت به خارج از کشور

طبق مدل  ،8عوامل علمی در مقصد با بیشترین ضریب ( )50892به صورت مستقیم بر
گرایش نخبگان به مهاجرت تأثیر دارد .پس از آن دو عامل اجتماعی در مقصد و اجتماعی در
مبدأ با ضرایب ( )50899و ( )-50856به ترتیب به صورت مستقیم و معکوس بر گرایش نخبگان
به مهاجرت خارج از کشور تأثیر دارند به طوری که هرچه نمره عوامل اجتماعی در مقصد
افزایش مییابد ،گرایش نخبگان به مهاجرت بیشتر میشود و بالعکس هرچه نمره عوامل
اجتماعی در مبدأ کمتر باشد .گرایش آنها به مهاجرت نیز افزایش مییابد .وضع فعالیت نیز در
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گرایش به مهاجرت با ضریب ( )50805تأثیر دارد .در ضمن عوامل مداخلهگر در مقصد و سن
پاسخگویان به طور غیر مستقیم بر گرایش نخبگان به مهاجرت تأثیر دارند.

بحث و نتیجهگیری
مهاجرت و جابهجایی مکانی نیروی انسانی ،به عنوان موضوعی پایدار در رشتههای گوناگون
علوم انسانی ،توجه پژوهشگران را به خود معطوف داشته است .به خاطر گستردگی مهاجرت
در دنیای امروز ،همه جوامع بشری به نحوی با چالشهای مربوط به مدیریت مهاجرت روبهرو
هستند .مجموعه ای از عوامل دافعه و جاذبه در مبدأ و مقصد موجب بروز این مسأله اجتماعی
شدهاند .بنابراین فرآیند مهاجرت نخبگان هر جامعه به مجموعهای از شکافها و نابرابریها در
عرصه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و علمی مربوط میباشد .مهاجرت چشمگیر نخبگان علمی
از کشور به ویژه در سالهای اخیر ،به صورت مسألهای نگران کننده درآمده و روشن است که
روند توسعهی دانش و فناوری درکشور از آثار مخرهب این پدیده ی بینصیب نمانده است .از
این جهت بررسی عوامل اجتماعی ،اقتصادی موثر بر گرایش نخبگان به مهاجرت خارج از کشور
از مسائل اصلی جامعه امروز ایران است .در این تحقیق ،پاسخ نخبگانی ،مورد تحلیل قرارگرفته
که دارای عنوان نخبگی و تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان استان تهران در سال  8938بودند.
روش تحقیق ،ترکیبی از دو روش ،کیفی و کمی است .در بخش دادههای کیفی ،با استفاده از
نظریهی زمینهای و با اجرای مراحل کدگذاری باز ،محوری و گزینشی نتایج بدست آمده
مقولهبندی شدند .عمده ترین عوامل دافعه مبدأ و جاذبه مقصد که توسط پاسخگویان در مورد
گرایش و تمایل نخبگان به مهاجرت خارج از کشور مطرح شده ،عبارتند از مشکالت اجتماعی
(در مبدأ :عدم حمایت از نخبگان ،پایین بودن منزلت اجتماعی نخبگان ،پیچیده بودن نظام اداری
و بورکراتیک و انتصابات غیر شایستهساالر و در مقصد :احترام به عقیده افراد ،باال بودن منزلت
اجتماعی افراد تحصیلکرده و اهمیت دادن به پژوهشهای علمی) ،اقتصادی (در مبدأ :عدم
حمایت مالی از نخبگان ،تورم و عدم امنیت اقتصادی و در مقصد :امنیت باالی شغلی ،سطح رفاه
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بیشتر اجتماعی ،باال بودن حقوق و مزایای نخبگان) و علمی پژوهشی (در مبدأ :بیتوجهی به
پژوهش در دانشگاهها ،باال بودن هزینههای پژوهشی ،عدم بیمه ابتکارات و اختراعات ،فقدان
ساز و کار نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی و ضعف ارتباط با مراکز تحقیقاتی بین المللی و
در مقصد :کیفیت و امکانات باالی آموزشی و پژوهشی ،رشد باالی تولید علم و باال بودن سطح
فناوری و تکنولوژِی) .این یافتهها با نتایج تحقیقات هرکوگ و وندالر ،ریبیرو ،حسینی ،کیانی و
جوادزاده همخوانی دارند.
نتایج بخش کمی نشان داد که حدود  05درصد از پاسخگویان در حد زیاد 08 ،درصد در
حد متوسط و  83درصد در حد کم به مهاجرت خارج از کشور گرایش داشتند .در مقایسه این
نتیجه با نتیجه تحقیق حسینی که تمایل به مهاجرت جامعه مورد بررسی 06 :درصد زیاد83 ،
درصد متوسط و  80درصد کم بود تا حدودی مشابهت دارد .بنابراین میتوان گفت که سه
چهارم از نخبگان در حد زیاد و متوسط برای مهاجرت به خارج از کشور و استفاده بیشتر از
توانمندیهای خود تمایل دارند.
بررسی روابط چند متغیری میان تک تک متغیرهای اصلی و متغیر وابسته نشان داد که 0
متغیر :عوامل علمی و اجتماعی در مقصد ،عوامل اجتماعی در مبدأ و وضع فعالیت پاسخگویان
بطور مستقیم و عوامل مداخله گر در مقصد و سن بطور غیر مستقیم ،بر متغیر گرایش نخبگان به
مهاجرت تأثیر دارند .نتایج حاصل از بررسی روابط چند متغیری میان متغیرها از طریق تحلیل
رگرسیونی ،نشان داد که ،عوامل علمی در مقصد (شامل وجود فضای مناسب برای بروز لیاقتها
و شایستگیهای تحصیلی ،رشد کیفی آموزشی و وسعت گرایشهای علمی در دانشگاههای
خارج) با بیشترین ضریب تاثیر ( )50892به صورت مستقیم بر گرایش نخبگان به مهاجرت تاثیر
دارد .این یافته با نظریه نظام جهانی والرشتاین و الگوی جهانگرای جانسون انطباق دارد.
همچنین با نتایج یافتههای حسینی ،هرکوگ و وندوالر و ریبیارو همخوانی دارد .پس از آن
عوامل اجتماعی در مقصد (شامل منزلت باالی اجتماعی تحصیلکردگان ،قابل احترام بودن عقاید
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افراد و امکان ابراز عقاید سیاسی) با ضریب تأثیر  50899به صورت مستقیم بر گرایش نخبگان به
مهاجرت تاثیر داشته است .این یافته ،نظریات دوگانگی ساختاری و بحران منزلتی را تأیید
مینماید .همچنین موٌید یافتههای اسماعیل زاده و ذاکرصالحی ،جوادزاده و بنگ و میترا است.
سپس عوامل اجتماعی در مبدأ (شامل در حاشیه قرار داشتن افراد تحصیلکرده و نخبه ،عدم
دخالت مهارت و شایستگی در جذب و استخدامها ،پرتنش بودن فضای سیاسی ،فقدان آزادی
بیان ،مساوی نبودن فرصت های ارتقاء ،عدم امنیت اجتماعی و عدم امکان بروز شایستگیها) با
ضریب تاثیر  -50856بر گرایش نخبگان به مهاجرت تأثیر داشته است .این یافته با نظریههای
دوگانگی ساختاری ،محرومیت نسبی و بحران منزلتی هماهنگی دارد .در ضمن با نتایج یافتههای
کیانی ،جوادزاده ،حسینی و بنگ و میترا مشابهت دارد .در ضمن عوامل مداخلهگر در مقصد
(شامل ترغیب اقوام و دوستان و شرکت در کنفرانسها) و عوامل علمی در مبدا (شامل کمبود
امکانات آموزشی ،وجود مشکالت پژوهشی ،فقدان فضای علمی) به طور غیر مستقیم بر گرایش
نخبگان به مهاجرت تاثیر دارند .این یافته با نتایج اسماعیل زاده و ذاکر صالحی مبنی بر نبود
تسهیالت الزم برای پژوهش همخوانی دارد.
با توجه به یافتههای این تحقیق میتوان گفت که عمدهترین عامل موثر بر گرایش نخبگان به
مهاجرت خارج از کشور ،ضعف فضاهای علمی و پژوهشی در کشور ،در مقایسه با امکانات و
فضاهای علمی و پژوهشی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشورهای توسعه یافته ،بیتوجهی به
منزلت نخبگان و عدم حمایت از آنها ،تورم و بیثباتی اقتصادی و عدم توجه به تخصص و
شایستگی افراد در انتصابها است .با توجه به یافتههای این تحقیق میتوان گفت که عوامل
دافعه مبدأ در زمینههای علمی پژوهشی ،اجتماعی و اقتصادی در کنار عوامل جاذبه علمی
پژوهشی مقصد ،گرایش روز افزون نخبگان به مهاجرت را دامن میزنند.
راهکارهای پیشنهادی برای جذب و نگهداشت نخبگان در کشور عبارتند از :حمایت علمی
پژوهشی و مالی از نخبگان ،بهرهمندی از استعدادهای افراد نخبه در برنامهریزیها و طرحهای

 818نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال چهاردهم ،شماره بیستم و هشتم ،پاییز و زمستان 8938

صنعتی ،علمی و پژوهشی ،تقویت و توسعه همه جانبه فضاهای علمی و پژوهشی کشور،
استفاده از نتایج تحقیقات در کلیه برنامههای توسعه و عمرانی کشور ،ایجاد بستر رشد و
پیشرفت برای نخبگان مبتنی بر نظام شایسته ساالری و ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی در کشور.
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Elite Attitudes Towards Social, Economic, and Scientific
Factors at Origin and Destination and its Effect on their
Tendency to Emigrate Abroad
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Abstract

The purpose of this study is to assess the attitudes of elites under
the auspices of the National Elite Foundation of Tehran Province
about social, economic and scientific research factors in origin
and destination as repulsive and attractive factors and how they
affect the tendency of elites to emigrate abroad. The research
method was qualitative and quantitative. In the qualitative
section, 22 semi-structured and in-depth interviews were
conducted with purposive sampling in 2018. The interviews were
inductively coded, then categorized into subclasses and
subcategories. The results of this stage showed that problems:
social, economic, managerial, planning, legal and communication
and technological infrastructures are among the factors repelling
the migration of elites. In the quantitative section and survey
method, 200 people were surveyed by cluster and quota methods.
According to the theories of the world system, the pattern of
cosmopolitanism, Lee and structural duality, dignity crisis,
human capital and relative deprivation of factors affecting the
migration of elites were explored. After regression analysis, it
was observed that scientific, social and intervention factors in the
destination and social factors at the origin affect the tendency of
elites to emigrate abroad.

Keywords

Elite, Tendency to Migration, Social Factors, Economic Factors,
Scientific Research Factors.
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