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 چكيده

در حال  يدر کشورها هيسرما نيعوامل رشد و توسعه کشورها است و کمبود ا نيتر ياز اصل يانسان هيسرما

است که به  يياز جمله کشورها رانيا ياسالم ي. متاسفانه جمهوراندازديم ريرشد و توسعه را به تاخ نديتوسعه فرا

کشور در  72 نيسازمان ملل ، در ب يشده از سو هفرار مغزها روبرو بوده است. طبق آمار ارئ دهيبا پد وستهيطور پ

خود دارا است. هدف پژوهش حاضر،  تيرتبه سوم فرار مغزها را با توجه به جمع رانيحال توسعه در جهان، ا

سبک  ياصل ريسه متغ يبر مبنا يمهاجرت نخبگان است. عوامل اجتماع دهيگذار بر پد ريتاث يععوامل اجتما يبررس

 زيعوامل دافعه مبدأ و جاذبه مقصد ن ني. همچنرديگيقرار م ليمورد تحل يو ساخت اجتماع يعطبقه اجتما ،يزندگ

است و روش  يکاربرد يپژوهش ق،يتحق ني. اباشديم ياورت ل هيمورد استفاده نظر ياصل هيشده است. نظر يبررس

به دو  يشده است. جامعه آمار هها از پرسشنامه استفادداده يريگاندازه ياست. برا شيمايمورد استفاده در آن پ

 ليادامه تحص يکه برا يفن يهارشته يو دکترا سانسيفوق ل انيدانشجو انيشده است. دسته اول از م ميدسته تقس

و  ريکب ريتهران، ام يهادانشگاه اني( مهاجرت نموده و دسته دوم از دانشجونسوتاياه م)دانشگ کايو کار به کشور امر

 اتيآزمون فرض يو برا ونيو رگرس يفيآمار توص يهاها از روشداده ليتحل ي. برااندهانتخاب شد فيشر يصنعت

و مهاجرت رابطه  يطبقه اجتماع نيدهد که بينشان م قيتحق جياستفاده شده است. نتا کيلجست ونياز رگرس

و  رانيا ياعساخت اجتم نيو مهاجرت معکوس بوده و ب يرانيا يسبک زندگ نيوجود ندارد، رابطه ب يمعنادار

 وجود دارد. يميمهاجرت نخبگان رابطه مستق

عوامل دافعه مبدآ، عوامل جاذبه  ،يساخت اجتماع ،يسبک زندگ ،يمهاجرت نخبگان، طبقه اجتماعكليدي:  واژگان

 مقصد
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 مقدمه

ن عوامل رشد و توسعه يتر ياز اصل يه انسانيسرما

در  يه در کشورهاين سرمايکشورها است و کمبود ا

ن ياندازد. در اير ميند توسعه را به تاخيحال توسعه فرا

 يه انسانين سرمايمتخصص، مهم تر يانسان يروين نيب

ن يان توسعه است. به هميحفظ و گسترش جر يبرا

ت و يترب يبرا ياديز يهايه گذاريل امروزه سرمايدل

در حال توسعه انجام  ين منابع در کشورهايجاد ايا

ن ين متخصصيهدف از آموزش ارد. هرچند يپذيم

از  ين کشورهاست، اما برخيورود آنان به بازار کار ا

 کنند.يآنان به مهاجرت از کشور خود اقدام م

از  يااست که دامنه گسترده يواژه مهاجرت مفهوم

شود. يرا شامل م يها و نقل و انتقاالت بشرييجابه جا

 ياجتماع ياز رفتارها يکيدر اغلب موارد مهاجرت 

 (.5:1380،ياست )زنجان يانتخاب

 يدر ساختارها يراتيين رفتار موجب بروز تغيا

ن ياز ا يراتييو تغ يو علم ي، انتقال فرهنگيتيجمع

شود. هر چند يمختلف جهان م يدست در کشورها

با  ياشتراکات فراوان يتمام انواع مختلف مهاجرت دارا

ط يشران و يها از قوانک از مهاجرتيگرند اما هر يکدي

 کند.يت ميخاص خود تبع

 يک مسئله چند بعديمسئله مهاجرت نخبگان 

 ي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگياسياست که از ابعاد س

ده يتوان به آن توجه کرد. پديم يتيت جمعيو در نها

ن مسائل و مشکالت يمهاجرت نخبگان از حادتر

 باشد.يران ميژه ايدر حال توسعه به و يکشورها

م قرن از مطرح شدن واژه يبا نيتقرن که يبا ا

از  يقيف دقيمهاجرت نخبگان گذشته است، هنوز تعر

آن که مورد قبول صاحب نظران باشد، وجود ندارد. 

اد شده، يز يها نمهاجرت نخبگان که از آن به فرار مغز

کشورها و  ياسيس يعبارت است از عبور از مرز ها

ک يز ش اي)ب يطوالن يمدت ير محل اقامت براييتغ

 .(Brana ,2006)سال( 

 يروهايا مغزها معادل نيف نخبگان ين تعريدر ا

شوند. يتخصص در نظر گرفته م يماهر و دارا يانسان

نبوده و در  يده هر چند محدود به کشور خاصين پديا

مطرح است، اما اغلب در ارتباط با  يگستره جهان

رود. اصطالح فرار يدر حال توسعه به کار م يهاکشور

باشد، به يمهاجرت نخبگان م يبرا يمغزها که معادل

کار، متخصص و ماهر  يروياجبار در مهاجرت ن ينوع

ن مفهوم عمال ناظر به ين مبدأ اشاره دارد. اياز سرزم

از کشور مهاجرت  ييروهاياست که در آن ن يتيوضع

ا کشور ياز دارد، ثانيکنند که اوال کشور مبدأ به آنان نيم

 خود را ندارد. يآنان در مرزها يدارتوان حفظ و نگه

ف ين گونه تعريده را اين پديسازمان ملل متحد ا

ار متخصص از يه افراد بسيک سويکرده است: حرکت 

افته که يتوسعه  يدر حال توسعه به کشورها يکشورها

شود يم يشرفته منتهيپ يفقط به سود کشورها

(Sansa,1998). 

مهاجرت معتقدند که مساله  ياريدر مجموع بس

در حال توسعه به  ينخبگان صرفا از مبدأ کشورها

-يرد )کاظميگيافته شکل ميتوسعه  يمقصد کشورها

 (402:1390پور،

ران از جمله يا ياسالم يمتاسفانه جمهور

وسته با معضل مهاجرت ياست که به طور پ ييکشورها

نخبگان روبرو بوده است. هرچند بحث فرار مغزها از 

ر کشور بوده يبانگيوسته گريپ ياسالمل انقالب ياوا

 ير ابعاد تازه و جدياخ يهان امر در سالياست اما ا

 افته است.ي يتر

سازمان  يارئه شده از سو ين آمار رسميطبق آخر

کشور در حال  72ن يران در بيملل متحد، کشور ا

توسعه جهان رتبه سوم فرار مغزها را با توجه به 

 يميش از نين مقصد بيت خود دارا بوده و همچنيجمع

کا است يمتخصص کشور آمر يروهاين نياز ا

(UN,2013). 
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ن سازمان در سه يا يطبق آمار ارائه شده از سو

ن آمار ارئه شده(، ي)آخر 2011به سال  يسال منته

اند که حدود ران خارج شدهيهزار نفر از ا 845حدود 

 يالت دانشگاهيتحص يهزار نفر از آنان دارا 424

 17 يتين که جمعيکشور چ ين آمار برايهستند. ا

 6/1ون و يليم 8/3ب يران را دارد، به ترتيا يبرابر

که در  يهزار نفر افراد 845ن يون نفر است. از ايليم

 420ش از يشوند بير از کشور خارج مياخ يسالها

از  ياريکا و  بسيما جذب کشور امريهزار نفر مستق

کا يامر يلو شغ يو دانشگاه يآنان جذب مراکز علم

 اند.شده

 يرانياز نخبگان ا يميش از نيگر بيبه عبارت د

 يقاتيا کار در مراکز تحقيل و يادامه تحص يمهاجر، برا

-کا را به عنوان مقصد انتخاب کردهي، کشور آمريعلم

 يانهين هزيکه کوچکترنيکا بدون اياند. کشور امر

ن ياز متخصص يميش از نيل بيت و تحصيترب يبرا

د، منافع حاصل از تخصص آنان را ينما يرانيمهاجر ا

ن يکا در اين مبنا کشور آمريآورد. بر هميبدست م

 ده است. يق به عنوان کشور مقصد انتخاب گرديتحق

که به عرصه مهاجرت نخبگان  يقاتيعموم تحق

 يمشکالت اجتماع يو بررس يياند به شناساپرداخته

ش يق پيکه تحق ياند، در حالران بسنده کردهيا يداخل

 يازات اجتماعيز به امتين يل، نگاهين داليرو عالوه بر ا

 يرانيجذب نخبگان ا يعرضه شده در کشور مقصد برا

کنند، ما با يکه مهاجرت م يدارد. در مقابل نخبگان

م که به يمواجه يو شغل يط مشابه علميبا شرا ينخبگان

ز درک درست ا يجه برايکنند. در نتيمهاجرت اقدام نم

ن يابعاد مختلف مهاجرت نخبگان )با توجه به هدف ا

ف ياز توص ين دوري(، همچنيپژوهش، ابعاد اجتماع

به  يابيده فرار مغزها و دستيبر پد يل جاريصرف دال

م يبر تصم يسه علل جاريقابل اجرا، با مقا يراهکارها

زان يسه ميهر کدام از دو گروه فوق، به دنبال مقا

 يرانيا يمهاجرت مغزها ياجتماعر علل يت و تاثياهم

م. مطالعه ين دو گروه از نخبگان کشور برآمدين ايدر ب

تواند به درک بهتر ين حوزه ميدر ا يقات تجربيتحق

ج حاصل از يده مهاجرت مغزها منجر شود. نتايپد

-دانشگاه يئت علميه ينفر از اعضا 481ن يب يپژوهش

اخته ل پرديران که در خارج از کشور به تحصيا يها

و  ياز آن است که عالوه بر عوامل شغل ياند، حاک

شتر يو رفاه ب يشغل يها)فرصت يعوامل فرد

ط ير شراينظ يگريد يرهاي( متغيو فرد يخانوادگ

و  يعلم يها يتر، آزادمناسب ياجتماع – ياسيس

نه ساز يهستند که زم ي، از جمله عوامليشغل يآزاد

کشور  يهادانشگاه يئت علميه يمهاجرت کردن اعضا

 (.1380است )آراسته،

کتاب خود با عنوان  يريام يد رضا صالحيس

 ين فرض که عامل اصليرا با ا« مهاجرت نخبگان»

بوده  يرگذار در امر مهاجرت نخبگان عامل اقتصاديتاث

و  يو اجتماع يو فرهنگ يو پس از آن عوامل علم

ر در آورده ير گذار هستند، به رشته تحريتاث ياسيس

 يراهکار برا 19ق خود يتحق يدر انتها ياست. و

 يراهکار برا 30زان مهاجرت نخبگان و يکنترل م

د ينمايوطن کرده، ارائه م يبازگرداندن نخبگان جال

 (.1388 ،يريام ي)صالح

ده مهاجرت را در يد تائب در مقاله خود، پديسع

ل قرار داده و در يه و تحليچهارچوب توسعه مورد تجز

کند که مهاجرت گسترده يمطرح م ن ادعا رايت اينها

ت روند توسعه در يم عدم موفقيجه مستقينخبگان نت

 (.1387ران است )تائب، يا

زاده با نگارش کتاب خود تحت يلهسائ يعبدالعل

 يو جمع آور يبه بررس« ات مهاجرتينظر»عنوان 

رامون يمطرح شده پ ياصل يهادگاهيات و دينظر

، ياسي، سيجامعه شناخت يهادگاهيمهاجرت پرداخت. د

 يمورد بررس ياصل يهادگاهي، ديستميو س ياقتصاد

 يکتاب خود را با مطالعه مورد يت ويبوده و در نها
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رساند يان ميران به پايمهاجرت در ا يعوامل ساختار

 (.1368زاده،  ي)لهسائ

ده فرار مغزها و يبر پد يمرور»با عنوان  يقيدر تحق

ج يمحقق با استناد به نتا« علل و عوامل مترتب بر آن

مهم  يشود، ضعف نظام آموزشيم يق خود مدعيتحق

ن به يهمچن ين علت مهاجرت مغزها است. ويتر

 يد زندگي، تقليد اداريشد يمانند بروکراس يليدال

ل يتخت به عنوان داليو تمرکز امکانات در پا يغرب

کند يد ميه موثر بر روند فرار مغزها تاکيثانو

 (.1371،ي)صالح

قشان به ينژاد در تحقرانيو ا يپور، فتاح يقل

بر مهاجرت نخبگان  ير عدالت اجتماعيتاث يبررس

ن است يق آنان گواه ايج حاصل از تحقياند و نتاپرداخته

ار باال ين نخبگان بسين موضوع در بيت به ايکه حساس

ن ابعاد مختلف عدالت اجتماع يب يبوده و رابطه معنادار

پور و همکاران،  يود دارد )قلو مهاجرت نخبگان وج

35:1386.) 

ش يگرا يان نامه خود به بررسيدر پا يفيشر

تهران به مهاجرت به  يهادانشگاه يئت علميه ياعضا

 يبر رو يجه مطالعه ويخارج از کشور پرداخته و نت

 يهادانشگاه يئت علميد عضو هينفر از اسات 130

عوامل  ريدر مورد تاث يه اورت ليد نظرييتهران با تا

مهاجرت همراه بوده است  يبر اقدام برا يدافعه داخل

 (.1376، يفي)شر

ق خود به يمان عرفان منش در تحقيمحمد توکل و ا

 يند مهاجرت نخبگان از منظر جامعه شناسيفرا يبررس

سنخ  10 ييق، به شناساين تحقيج ايعلم پرداختند. نتا

ن يشده است. از ا يمنته يرانياز مهاجرت نخبگان ا

ا پنهان يا دائم، آشکار يتوان به مهاجرت موقت يان ميم

رانه اشاره کرد )توکل و عرفان يا ناگزيو مشتاقانه 

 (.1394منش،

 

 

 قيتحق يچهارچوب نظر

مطرح شده در حوزه  يات اجتماعيان نظرياز م

دگاه ي، به عنوان ديه اورت ليمهاجرت نخبگان نظر

خواهد گرفت. ق مورد استفاده قرار ين تحقيدر ا ياصل

ه ضمن در نظر گرفتن عوامل جاذبه و دافعه ين نظريا

ر يعوامل مداخله گر نظ يرگذاريدر مقصد و مبدأ، به تاث

ن حاکم بر جوامع و ... پرداخته و يا قوانيفاصله و 

افراد در مواجه با  يهات شناختن تفاوتيضمن به رسم

حاکم بر  يکسان، به عوامل شخصي يهاتيموقع

ز، ير گذارند نيند مهاجرت تاثيد که در فراافرا يزندگ

 دارد. يتوجه کاف

 يتوان ضمن بررسيدگاه مين ديدر قالب ا ياز طرف

 يند مهاجرت، به بررسيحاکم بر فرا ياجتماع يرهايمتغ

ز پرداخت. ير گذار نيتاث ياقتصاد يرهايو سنجش متغ

و  ي)شامل علل اجتماع يدگاه نسبتا جامعيجه ديدر نت

ا دفع کننده در مبدأ و يجذب کننده و  ياقتصاد يحت

ند و ين فراير گذار در ايگر تاثمقصد، عوامل مداخله

 د. يآيافراد(، به دست م ير گذار شخصيعوامل تاث

مهاجرت نخبگان،  ين علل اجتماعييل به تبين يبرا

ه ير در قالب نظريز يسه گانه اجتماع يشاخص ها

 واقع خواهد شد: يمورد بررس ياورت ل

 ي، سبک زندگ1از نظر سوبل: ياول( سبک زندگ

 يقابل مشاهده و معن ياز رفتارها ياد مجموعهيرا با

-يف ميافراد تعر يدار دانست که از سو

 (Sobel ,1981:31). شود 

، در يديف نقش کلين تعريد دقت کرد که در ايبا

است  يراه ياست. در واقع سبک زندگ يعامل انسان

 افراد.  يرفتارهاها و ف ارزشيتعر يبرا

وه يش ياز دو مولفه اصل يبه نظر وبر سبک زندگ

وه يرد. شيگيشکل م يزندگ يهاو فرصت يزندگ

نش يدارد که افراد در گز ييهااشاره به انتخاب يزندگ

 (.Cockerham,2000:161شان دارند )يسبک زندگ



  کایآمر یها به دانشگاه یرانیمهاجرت نخبگان ا یعلل اجتماع 

 
 1394 تابستان/ هشتمم/ شماره بيست و نهسال مجله مديريت فرهنگي/  99

 

 

را به عنوان مطلق فرصت  يزندگ يهاوبر فرصت

-يم ييهابلکه آنها را فرصت دهد،يمورد توجه قرار نم

شان از آنها يت اجتماعيل موقعيداند که افراد به دل

 (.66:1386آرا، وانيشوند )کيبرخوردار م

ن يدر گرو ارتباط تنگاتنگ ب يمفهوم سبک زندگ

ن معنا افراد سبک يهاست. در اها و فرصتانتخاب

را که  ييکنند و کارهايخود را انتخاب م يزندگ

دهند. اما خود ياست، انجام م يشاخصه آن سبک زندگ

آنان  يت اجتماعير موقعيافراد تحت تاث يهاانتخاب

ت، يت، قومير سن، جنسينظ ييهاشود. فرصتيواقع م

 يهان دست، انتخابياز ا ييرهايو متغ يطبقه اجتماع

 دهند.يرا شکل م يسبک زندگ

م يمستق ريتحت تاث يزندگ جاد سبکيا اينش يگز

 يل شده از سويتحم يرفتار يها و الگوهافشار گروه

 يو اجتماع يط اقتصادين تحت نفوذ شرايآنها، همچن

 است.

از رفتارها  ياتوان به مجموعهيرا م يسبک زندگ

رد تا نه فقط يگيها را به کار مر کرد که فرد آنيتعب

که  يت خاصياو را برآورند، بلکه روا يجار يازهاين

ده است را در يخود برگز يت اجتماعيهو يفرد برا

 يزندگ يهان سبکيگران مجسم سازد. ايبرابر د

 يهاتي)هو يزات اجتماعيمتفاوت در قالب تما

، يق اوليها و به طرد ذائقهيمتفاوت(، به بازتول ياجتماع

است  ين سبک زندگيهم ييانجامد و از سويمنش م

کنند  يدگآموزند چگونه زنيل آن ميکه کنشگران در ذ

 (.89:1391گدنه، ي)بهنوئ

ن نظر مورد توجه يق از اين تحقيدر ا يسبک زندگ

تواند نقش يواقع شده که چه در مبدأ و چه در مقصد م

، يق با سبک زندگيکند. عدم تطب يدافعه و جاذبه را باز

ش رو، هر کدام يدر پ يهاا انتخابيآن و  يهافرصت

مهاجرت را  يسوق دادن افراد به سو ييتوانا ييبه تنها

ارائه شده در مقصد  يسبک زندگ يدارند. از طرف

دات خاص خود يها و تهدز شامل فرصتيمهاجرت ن

تواند فرد نخبه را به يم ياست. درواقع سبک زندگ

 ا از مهاجرت باز دارد. يمهاجرت واداشته 

از  ييهايگروه بند يعني: يدوم( طبقه اجتماع

ک به هم يا نزديه ي، شبيت بنديق اولويطر افراد که از

کنند. اما به جز گرفتن يرا اشغال م ييهاگاهيبوده و جا

د به ياست، افراد با ينيع يمشترک که امر يهاگاهيجا

ش به عنوان عامل يت خوياز هو يک شناخت جمعي

ابند تا به يدست  ياجتماع يهار گروهيز از سايتما

رفته يشناخته و پذ، يک طبقه اجتماعيعنوان 

 (Jenkins ,2002:88).شوند 

برد. سطح اول ينام م ياز سه سطح اجتماع 2ويبورد

ن يکه طبقه مسلط است. اما طبقه دوم که مورد نظر ا

ن يشتريدهند که بيل ميتشک يق است را کسانيتحق

ر يرا دارا هستند. به تعب يو اجتماع يت فرهنگيظرف

گاه يهستند که جا يد کسانيجد يها يو بورژوازيبورد

اشغال کرده  ياجتماع يهايم بنديرا در تقس يمتوسط

دن به طبقه مسلط يرس يوسته در تالش برايو به طور پ

است که  ييهااز راه يکي يليالت تکميهستند. تحص

ت نموده و به يرا تقو يو فرهنگ يه اجتماعين سرمايا

. برديز باالتر ميخود را ن يطبع آن انتظار فرد از زندگ

پاسخ  يانتظار شکل گرفته اگر در داخل کشور به درست

 يريشکل گ ياز عوامل اصل يکيتواند يداده نشود م

 ان نخبگان باشد.يمهاجرت در م

روابط و  يساخت اجتماع :يسوم( ساخت اجتماع

 ياجتماع يهاا گروهيان افراد يم يداريمناسبات نسبتا پا

از حقوق  يک جامعه است که تحت مجموعه مشترکي

اند ن گرد هم آمدهيود و التزامات شناخته و معيو ق

 (.6:1354 ،ي)بلوک باش

توان يم يبا توجه به مفهوم ساخت اجتماع

متقابل  يهاوندها و کارکرديپ يمناسبات و چگونگ

 يو حت ي، و اجتماعي، اقتصادياسيمختلف س ينهادها

 ن نمود.ييرا تب يخانوادگ
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ن منظر مورد توجه يا ق ازين تحقين مفهوم در ايا

 يواقع شده است که در هر جامعه، ساخت اجتماع

ن حال يها و امکانات و در عاز فرصت يامجموعه

نخبگان،  يکند. برايجاد ميها و موانع را اتيمحدود

که ساخت  يدر جوامع يت علميمشکالت کار و فعال

 يساختار يهاتيا محدودينداشته و  يمنظم ياجتماع

از  يکيتواند يدهند، ميمقابل افراد قرار مرا در  ياديز

 عوامل منجر به امر مهاجرت باشد.

 يهاتيود و محدودي، قيساختار اجتماع ياز طرف

ا يود و يز به همراه دارد. رها شدن از قيخاص خود را ن

را به  يمتفاوت يود اجتماعيکه ق يادر جامعه يزندگ

از عوامل  يکيتواند يکند، ميل ميافراد تحم يزندگ

 منجر به مهاجرت نخبگان باشد. 

و  يف فوق، چهارچوب نظريت به تعاريبا عنا

 1توان در نمودار يق را مين تحقيا يرهاين متغيروابط ب

 .ش درآورديبه نما

ق به يات تحقيبر اساس مدل ارائه شده، فرض

 شوند:ير مطرح ميصورت ز

، ي)شامل سبک زندگ يرسد عوامل اجتماعيبه نظر م -

ل ين دليتري( اصليو ساخت اجتماع يطبقه اجتماع

 کا است.يبه کشور آمر يرانيمهاجرت نخبگان ا

بر مهاجرت نخبگان  يرسد سبک زندگيبه نظر م -

 ر گذار است.يتاث

بر مهاجرت نخبگان  يرسد طبقه اجتماعيبه نظر م -

 ر گذار است.يتاث

بر مهاجرت نخبگان  يرسد ساخت اجتماعيبه نظر م -

 است. ر گذاريتاث

عرضه شده در  ياجتماع يرسد جاذبه هايبه نظر م -

 ر دارد.يکشور مبدا بر مهاجرت نخبگان تاث

ارائه شده  يرسد عوامل دافعه اجتماعيبه نظر م  -      

 ر دارد.يدر داخل کشور بر مهاجرت نخبگان تاث

و  يتي، جنسيسن يهايژگيرسد و يبه نظر م -

در مهاجرت نخبگان  يرانين ايمتخصص يليتحص

 رگذار است.يتاث

رسد تأهل و تجرد بر مهاجرت نيروهاي به نظر مي -

 متخصص تاثير گذار است.

 

 
 قين تحقيا يرهاين متغيو روابط ب يچهارچوب نظر: 1نمودار 
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 قيتحق يروش شناس

ل داده ها يبوده و تحل ينوع کاربرد ق ازين تحقيا 

افته است. در يانجام  يکرد کّمين مطالعه، با رويدر ا

رها از يم و متغيمفاه يريگاندازه يق براين تحقيا

-يپرسشنامه استفاده شده است. واحد مشاهده فرد م

ق در بازه ين تحقيدر ا يمورد بررس يباشد. جامعه آمار

ان يو از م 2014 يال 2012 يهان ساليماب يزمان

کشور انتخاب  يهادانشگاه يان ارشد و دکترايدانشجو

شود. يم ميبه دو دسته تقس يشده است. جامعه آمار

 يهال )رشتهيادامه تحص يکه برا يدسته اول نخبگان

نسوتا( يکا ) دانشگاه مي( و کار به کشور امريفن

ک سال از ورودشان يش از يب يمهاجرت نموده و مدت

هستند که  يا گذشته است. دسته دوم نخبگانکيبه امر

ن يمشغولند. ا يت شغليمانده و به فعال يدر کشور باق

 يدانشگاه صنعت يفن يهاان رشتهين دانشجويدسته از ب

ر و دانشگاه تهران انتخاب ير کبيف و دانشگاه اميشر

 ياند. از آن جا که با همانند نبودن جامعه آمارشده

ر ينظ ييهام استفاده از راهيروبرو هست Nمحاسبه  يبرا

ان يباشد. تعداد دانشجويفرمول کوکران معقول نم

باشد. ينفر م 11101ران مجموعا يشده داخل ا ييشناسا

ل در يان مشغول به تحصين تعداد در مورد دانشجويا

ن يرا مجموع ا Nم يباشد. اگر بخواهينفر م 130کا يامر

ر کوکران ينظ يق فرموليم و از طريريتعداد در نظر بگ

م، عدد بدست آمده يبه محاسبه حجم نمونه بپرداز

جه يست. در نتين يکل جامعه آمار يبرا ينده مناسبينما

نفر در نظر گرفته شده است.  250حجم نمونه مجموعا 

نسوتا )به يان دانشگاه مينفر دانشجو 100ن تعداد ياز ا

ان ينشجونفر از دا 150نده نخبگان مهاجر( ويعنوان نما

ران( در ينده نخبگان داخل ايران )به عنوان نمايداخل ا

بر آن بوده است حداکثر  ياند. سعنظر گرفته شده

   ت شود. ين دو دسته رعاين ايشباهت ممکن در ب

پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق از نوع محقق 

ساخته بوده و در طراحي سواالت، پوشش تمامي 

 در نظر گرفته شده است.  ازمتغيرهاي مورد بررسي 

سئوال مطرح شده در پرسشنامه، هفت  28مجموع 

سن، جنس،  يجهت بررس يت شناسيسوال جمع

، يت تأهل، محل اقامت فعليالت، وضعيتحص

الت و شغل پدر مادر افراد مطرح شده است. دو يتحص

ن يالت و شغل و درآمد والديسوال مربوط به تحص

د و پاسخ ها يگرد يان به صورت باز طراحيپاسخگو

سانس، يپلم تا ليپلم، ديپلم تا دير ديدرسه دسته ز

ن مشاغل کم درآمد يارشد و دکترا و همچن يکارشناس

ن، مشاغل سطح متوسط و مشاغل طح ييو سطح پا

ست و يد. بيگرد يم بندياد تقسيدرآمد ز يدارا يباال

 يهاکرت و با پاسخيف ليط يز بر مبنايک سوال ني

( جهت سنجش ي)بدون پاسخ خنث يانهيچهار گز

ان ارائه يق به پاسخگويمطرح شده در تحق يرهايمتغ

 يبيترک ييايسازه، شاخص پا ييايپا يابيارز يشد. برا

ج حاصل در يد و نتايکرونباخ محاسبه گرد يو آلفا

 ر نشان داده شده است:يجدول ز

 

 ها پايايي سازه :1جدول 

 ضريب پايايي ترکيبي ضريب آلفاي کرونباخ سازه

 0.802 0.718 سبک زندگي

 0.829 0.725 طبقه اجتماعي

 0.884 0.825 ساخت اجتماعي
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، از يت شناختيجمع يهال دادهيجهت تحل   

ع ين توزيياستفاده شده است. تع يفراوان يهاشاخص

-استفاده از آزمون کولموگروف ق بايتحق يرهايمتغ

افته است. يلک انجام يو–رو يرنف و آزمون شاپياسم

معادالت  يابيکرد مدليق، رويآزمون مدل تحق يبرا

ده است. ي.ال.اس( انتخاب گرديک پي)با تکن يساختار

حالت  ين مطالعه داراير وابسته اين که متغينظر به ا

عدم مهاجرت( بوده است، -)مهاجرت يکيصفر و 

ون يق با استفاده از روش رگرسيات تحقيفرض يابيارز

ک انجام گرفته است. نرم افزار به کار رفته در يلجست

 ين شاخص هايات )و همچنين فرضيا يابيارز

و آزمون نرمال بودن  يت شناختي، جمعيفيتوص

ق و يمدل تحق يابيبوده و ارز 20نسخه  SPSSع(، يتوز

با نرم افزار  يريمدل اندازه گ يها يژگياستخراج و

SMARTPLS   افته است. يبتا انجام  2نسخه 

 

 ها: افتهي

دهد که يق نشان ميج حاصل از تحقينتا يبررس

-يدرصد زن م 8/42ان مرد و يدرصد پاسخگو 2/57

شتر يدرصد، ب 46سال با  30تا  25 يباشند. بازه سن

سال  35 يال 30را دارا بوده و پس از آن بازه  يفراوان

 8/22سال با  25 يال 20و  يدرصد فراوان 2/31با 

درصد از  6/47ن يقرار دارند. همچن يدرصد فراوان

 8/66درصد مجردند.  4/52ان متأهل و يپاسخگو

مقطع  يا دانشجويمدرک  يان دارايدرصد از پاسخگو

 ين امر در مورد مقطع دکتريارشد بوده و ا يکارشناس

ان را شده است. از نظر يدرصد از پاسخگو 2/33شامل 

 8/48با  ين، مقطع کارشناسيالت والديسطح تحص

ارشد و  ين و مقاطع کارشناسيشتريب يدرصد فراوان

را دارند. از نظر  ين فراوانيدرصد کمتر 2/21با  يدکتر

ن يشتريدرصد، ب 46ن مشاغل متوسط با يشغل والد

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

 يبعد يدر رده ها يدرصد فراوان 8/14ن با ييده پار

ن يان به ايدرصد از پاسخگو 6/1ن يقرار دارند. همچن

ان در يدرصد از پاسخگو 40اند.  سوال پاسخ نداده

 ران اقامت دارند.يدرصد در ا 60کا و يکشور امر

بر  يرسد سبک زندگيه اول : به نظر ميفرض

 ر گذار است.يمهاجرت نخبگان تاث

ر ير متغي، تاثيسبک زندگ يهان مولفهين در بيبنابرا

 و رفتارها شامل) رانيا جامعه بر حاکم يزندگ سبک»

باشد  يمعنادار م «(ياجتماع ديعقا و نگرشها و ارزشها

 يق به طور بخشياول تحق يه فرعين رو فرضيو از ا

به دست  يرد. با توجه به بتايگيقرار م يبانيمورد پشت

ران با عدم يحاکم بر جامعه ا يآمده، سبک زندگ

 م دارد.يمهاجرت و ماندن نخبگان در کشور رابطه مستق

 

 آزمون فرعي اول -متغيرهاي معادله رگرسيون  :2جدول

 سطح معناداري درجه آزادي Waldآزمون  خطاي استاندارد B متغير

 0.236 1 1.402 0.174 0.206 ايران جامعه بر حاکم مذهبي قيود

 رفتارها شامل) ايران جامعه بر حاکم زندگي سبک

 (اجتماعي عقايد و نگرشها و ارزشها و
0.471 0.22 4.576 1 0.032 

 بر حاکم هايارزش و آمريکا مردم زندگي سبک

 آمريکايي جامعه
0.249- 0.188 1.751 1 0.186 

 0.732 1 0.118 0.176 -0.061 فرهنگي کاالي از باالتري سطح به دستيابي

 0.587 1 0.294 0.769 -0.417 مقدار ثابت
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 آزمون فرعي دوم -متغيرهاي معادله رگرسيون :3جدول

 سطح معناداري درجه آزادي Waldآزمون  خطاي استاندارد B متغير

 0.287 1 1.133 0.195 -0.207 باالتر اجتماعي طبقه به دستيابي

 0.103 1 2.656 0.208 -0.339 تخصص بر منطبق و عالقه مورد کار کردن پيدا

 0.736 1 0.114 0.25 0.084 شغلي اجتماعي منزلت

 0.7 1 0.148 0.185 0.071 درآمد ميزان

 0.051 1 3.811 0.818 1.597 مقدار ثابت

 

بر مهاجرت  يرسد طبقه اجتماعيم ه دوم: به نظريفرض

 ر گذار است.ينخبگان تاث

ک از يچ ين هيدهد که بينشان م 3شماره جدول 

 رانيا در نخبگان ياجتماع طبقه دهنده شکل يهامولفه

نخبگان رابطه معنادار وجود ندارد.  مهاجرت به اقدام و

قرار  يبانيق مورد پشتيدوم تحق يه فرعين رو فرضياز ا

 رد.يگينم

بر  يرسد ساخت اجتماعيه سوم: به نظر ميفرض

 ر گذار است.يمهاجرت نخبگان تاث

ساخت  يهان مولفهيدهد که در بيج نشان مينتا

 و يعلم مراکز يادار هيرو و ساختار»ر ي، تاثياجتماع

 کشور يياجرا نيقوان»ر ين تاثيو همچن «کشور يياجرا

ن يبنابراباشد. يبر مهاجرت نخبگان، معنادار م «رانيا

 يبانيمورد پشت يق به طور بخشيسوم تحق يه فرعيفرض

توان يبدست آمده م يرد. با توجه به بتايگيقرار م

م ير مستقيگفت دو عامل باال بر مهاجرت نخبگان، تاث

ن يند مهاجرت در بيجاد کننده فرايداشته و از عوامل ا

 باشند.ينخبگان کشور م

 ياجتماع يها رسد جاذبهيه چهارم: به نظر ميفرض

ر يعرضه شده در کشور مبدا بر مهاجرت نخبگان تاث

 دارد.

ر يج ارائه شده در جدول فوق، تنها تاثيبر اساس نتا

 خدمات و يرفاه امکانات به يابي دست»ر يمتغ

ن ي، در ب«رانيا از خارج در شده عرضه يشهروند

عوامل جاذبه در کشور مقصد بر مهاجرت نخبگان 

ق يچهارم تحق يه فرعين فرضيبنابرامعنادار بوده است. 

رد. يگيقرار م يبانيمورد پشت يز به طور بخشيحاضر ن

ر ذکر شده بر اقدام يبدست آمده متغ يبا توجه به بتا

توان آن يم داشته و مير مستقيمهاجرت نخبگان تاث يبرا

ند مهاجرت در کشور يجاد کننده فرايرا از عوامل ا

 دانست.

 

 آزمون فرعي سوم -متغيرهاي معادله رگرسيون :4جدول

 سطح معناداري درجه آزادي Waldآزمون  خطاي استاندارد B متغير

 0.021 1 5.307 0.234 -0.54 کشور اجرايي و علمي مراکز اداري رويه و ساختار

 0.042 1 4.139 0.241 -0.49 ايران کشور اجرايي قوانين

 0.935 1 0.007 0.201 -0.016 ايران اجرايي قوانين از مسئولين و مردم تبعيت ميزان

 شهروندي خدمات و رفاهي امکانات به يابي دست

 ايران از خارج در شده عرضه
0.272- 0.209 1.692 1 0.193 

 0.00 1 33.906 0.786 4.58 مقدار ثابت
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 آزمون فرضيه فرعي چهارم -متغيرهاي معادله رگرسيون :5جدول

 سطح معناداري درجه آزادي Waldآزمون  خطاي استاندارد B متغير

 0.865 1 0.029 0.216 0.037 باالتر اجتماعي طبقه به دستيابي

 0.286 1 1.137 0.221 -0.235 تخصص بر منطبق و عالقه مورد کار کردن پيدا

 0.28 1 1.166 0.264 0.285 شغلي اجتماعي منزلت

 0.169 1 1.896 0.2 0.275 درآمد ميزان

 خدمات و رفاهي امکانات به يابي دست

 ايران از خارج در شده عرضه شهروندي
0.872- 0.226 14.934 1 0.00 

 0.26 1 1.27 0.162 -0.183 فرهنگي کاالي از باالتري سطح به دستيابي

 0.006 1 7.465 0.908 2.48 مقدار ثابت

 

 يرسد عوامل دافعه اجتماعيه پنجم: به نظر ميفرض

ر يارائه شده در داخل کشور بر مهاجرت نخبگان تاث

 دارد.

ق يپنجم تحق يه فرعينخبگان، معنادار بوده و فرض

رد. با يگيقرار م يبانيمورد پشت يحاضر به صورت بخش

بدست آمده، دو عامل باال بر مهاجرت  يتوجه به بتا

م و با ماندن در ير مستقينخبگان به خارج از کشور تاث

 کشور رابطه عکس دارد.

ق حاضر نشان يپنجم تحق يه فرعيفرض يابيارز

ر دو ين عوامل دافعه در کشور مبدا، تاثيدهد که در بيم

 يياجرا و يعلم مراکز يادار هيرو و ساختار»ر يمتغ

  .، بر مهاجرت«رانيا کشور يياجرا نيقوان»و  «کشور

  

 

 آزمون فرعي  پنجم -متغيرهاي معادله رگرسيون :5جدول

 سطح معناداري درجه آزادي Waldآزمون  خطاي استاندارد B متغير

 0.012 1 6.379 0.233 -0.587 کشور اجرايي و علمي مراکز اداري رويه و ساختار

 0.008 1 6.927 0.237 -0.623 ايران کشور اجرايي قوانين

 0.87 1 0.027 0.201 -0.033 ايران اجرايي قوانين از مسئولين و مردم تبعيت ميزان

 0.434 1 0.613 0.192 0.15 ايران جامعه اجتماعي روابط و تعامالت

 0.00 1 23.682 0.796 3.876 مقدار ثابت

  

 آزمون فرعي  ششم -متغيرهاي معادله  رگرسيون  :6جدول

 سطح معناداري درجه آزادي Waldآزمون  خطاي استاندارد B متغير

 0.962 1 0.002 0.199 0.009 سن

 0.036 1 4.385 0.186 -0.389 شغل

 0.29 1 1.118 0.272 0.287 جنسيت

 0.142 1 2.16 0.298 -0.439 سطح تحصيالت

 0.035 1 4.422 1.098 2.309 مقدار ثابت
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 آزمون فرعي  هفتم -متغيرهاي معادله رگرسيون :7جدول

 سطح معناداري آزاديدرجه  Waldآزمون  خطاي استاندارد B متغير

 0.502 1 0.451 0.259 -0.174 وضعيت تاهل

 0.009 1 6.923 0.189 0.497 مقدار ثابت

 

، يسن يهايژگيرسد و يه ششم: به نظر ميفرض

در مهاجرت  يرانين ايمتخصص يليو تحص يتيجنس

 .رگذار استينخبگان تاث

ر معنادار، يان شده، تنها تاثين عوامل بين در بيبنابرا 

ن يبر مهاجرت نخبگان بوده است. بنابرا «شغل»ر يتاث

 يبانيمورد پشت يز به طور بخشيششم ن يه فرعيفرض

بدست آمده عوامل  يرد. با توجه به بتايگ يقرار م

ر يفرار مغزها از کشور تاثند ير شغل بر فرايمرتبط با متغ

 م دارد.يمستق

رسد تأهل و تجرد بر يه هفتم: به نظر ميفرض

 ر گذار است.يمتخصص تاث يروهايمهاجرت ن

ت ير وضعيدهد که تاثين آزمون نشان ميجه اينت

 يه فرعيتاهل بر مهاجرت نخبگان معنادار نبوده و فرض

 رد.يگيقرار نم يبانيق حاضر مورد پشتيهفتم تحق

 يرسد عوامل اجتماعي: به نظر ميه اصليفرض

و ساخت  ي، طبقه اجتماعي)شامل سبک زندگ

به  يرانيل مهاجرت نخبگان اين دليتري( اصلياجتماع

 کا است.يکشور آمر

 

ساخت »ر ير متغي، تنها تاث8شماره در جدول 

 , ..sig=.0)بر مهاجرت نخبگان معنادار بوده  «ياجتماع

و طبقه  يسبک زندگ يعنيگر ير ديو دو متغ (0.05 >

بر مهاجرت نخبگان  يرين مدل تاثي، در اياجتماع

ان نمود که عوامل يتوان ب يگر ميندارند. به عبارت د

، بر مهاجرت «يساخت اجتماع»در بعد  ياجتماع

ق يتحق يه اصلين رو فرضينخبگان موثر است. از ا

رد. يگيقرار م يبانيمورد پشت 3يحاضر به شکل بخش

ن نکته است که ساخت يد ايمده موبدست آ يبتا

م يند فرار مغزها رابطه مستقيران با فرايکشور ا ياجتماع

ند مهاجرت نخبگان يجاد کننده فرايداشته و از عوامل ا

 باشد.يدر کشور م

موثر  يرهايمتغ يابيج حاصل از ارزيت نتايدر نها

جدول ک مدل واحد به شرح يق در ين تحقيدر ا

 .باشديم 9شماره 

ر ي، چنانچه تاثييگردد که در مدل نها يمشاهده م

کجا بر مهاجرت نخبگان يرها را به طور ين متغيا

 جامعه بر حاکم يزندگ سبک» ريم، متغيينما يبررس

 ديعقا و نگرشها و ارزشها و رفتارها شامل) رانيا

و با  ، برمهاجرت نخبگان معنا دار بوده«(ياجتماع

 ساختار» يرهاير متغيمهاجرت رابطه معکوس دارد. تاث

 «شغل»و  «کشور يياجرا و يعلم مراکز يادار هيرو و

نديز بر مهاجرت نخبگان معنادار بوده و با فراين

 

 فرضيه اصلي –متغيرهاي معادله  رگرسيون   :8جدول

 يسطح معنادار يدرجه آزاد Waldآزمون  استاندارد يخطا B ريمتغ

 0.379 1 0.773 0.326 0.287 يسبک زندگ

 0.094 1 2.805 0.309 0.517 يطبقه اجتماع

 0.00 1 30.008 0.284 -1.556 يساخت اجتماع

 0.023 1 5.162 1.285 2.92 مقدار ثابت
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 ضرايب رگرسيون لجستيک متغيرهاي نهايي :9جدول

 سطح معناداري درجه آزادي Waldآزمون  استانداردخطاي  B متغير

 شاامل ) اياران  جامعاه  بار  حااکم  زندگي سبک

 اجتماعي( عقايد و نگرشها و ارزشها و رفتارها
0.427 0.199 4.602 1 0.032 

 اجرايي و علمي مراکز اداري رويه و ساختار

 کشور
0.515-  0.236 4.779 1 0.029 

ايران کشور اجرايي قوانين  0.444-  0.240 3.437 1 0.064 

 خدمات و رفاهي امکانات به يابي دست

ايران از خارج در شده عرضه شهروندي  
0.240-  0.219 1.202 1 0.273 

-0.454 شغل  0.199 5.228 1 0.022 

 0.000 1 14.703 1.108 4.284 مقدار ثابت

 

ر ين تاثيم دارند. همچنيمهاجرت رابطه مستق

 امکانات به يابي دست»و  «رانيا کشور يياجرا نيقوان»

 از خارج در شده عرضه يشهروند خدمات و يرفاه

 يير، مدل نهايباشد. در نمودار ز يمعنادار نم «رانيا

 .ق ارائه شده استيتحق

 

 يريجه گيبحث و نت

را نسبت به مدل  يراتييق تغيتحق ييمدل نها

ده يسنج يه هايگو يبررسدهد. در ينشان م يشنهاديپ

د که بر خالف يق مشخص گردين تحقيشده در ا

علت  يمطرح شده، نه تنها عوامل اجتماع يه اصليفرض

ن يباشند بلکه از بيران نميمهاجرت نخبگان از ا ياصل

سنجش علل  يمطرح شده برا ير اصليسه متغ

ند يبر فرا يرياصوال تاث ير طبقه اجتماعي، متغياجتماع

 ندارد. فرار مغزها

وجود رابطه  يعنياول  يه فرعيفرض يدر بررس 

نخبگان  يبرا يمهم سبک زندگ يهان مولفهيمعنادار ب

ن يد که در بيو اقدام به مهاجرت آنان مشخص گرد

ر ي، تاثيزندگسنجش سبک يمطرح شده برا يهامولفه

 شامل) رانيا جامعه بر حاکم يزندگر "سبکيمتغ

 بر ،"(ياجتماع ديعقا و نگرشها و ارزشها و رفتارها

 
 قيتحق ييمدل نها: 2نمودار 

 ایران جامعه بر حاکم زندگی سبک

 و علمی مراکز اداری رویه و ساختار

 کشور اجرایی

 ایران کشور اجرایی قوانین

 و رفاهی امکانات به یابی دست

 در شده عرضه شهروندی خدمات

 ایران از خارج

 شغل

 مهاجرت نخبگان

0.427 

0.515- 

0.444- 

0.240- 

0.454- 
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د يين مورد تايباشد. ا يند فرار مغزها معکوس ميفرا

م سروش يو مر يژن خواجه نوريق بيجه تحقيکننده نت

 يهارا پس از نظر گروه ياست که نقش سبک زندگ

از فرار مغزها موثر  يرير خانواده( در جلوگيمرجع )نظ

توان گفت ي(. م1385و سروش، يدانستند )خواجه نور

اند احتماال به که مهاجرت نموده يآن دسته از نخبگان

ا يو  نداشته يران دلبستگيجامعه ا يسبک زندگ

 يتوان کاف ييبه تنها يرانيا يبه سبک زندگ يوابستگ

جه يزها از کشور را ندارد. اما نتکنترل فرار مغ يبرا

ت يدهد که تقويه نشان مين فرضيا يحاصل از بررس

زان يتواند منجر به کم کردن ميم يرانيا يسبک زندگ

 مهاجرت نخبگان از کشور شود. 

م ير مستقيتاث يعنيدوم  يه فرعيفرض يدر بررس

ج يند مهاجرت مغزها نتايبر فرا ير طبقه اجتماعيمتغ

-يه دوم مشخص ميفرض يرقم خورد. بررس يمتفاوت

 يند فرار مغزها وابسته و مختص اعضايکند که فرا

گر يان ديست. به بيران نياز اجتماع ا يطبقه خاص

از، ي، امتيرانياز جامعه ا يت در طبقات خاصيعضو

ش و اقدام نخبگان به يدر گرا يل خاصيا دلي يژگيو

ان يان پاسخگويباشد. در ميمهاجرت از کشور نم

حداقل  ير دارايار فقيبس يهااز خانواده ينيمهاجر

 يار ثروتمند و دارايبس يهاالت تا خوانوادهيتحص

 يشود. از طرفيل کرده مشاهده ميار تحصيبس ينيوالد

زه الزم يباالتر انگ يدر طبقه اجتماع يريگيصرف جا

کند. يجاد نميا يرانيان نخبگان ايمهاجرت را در م يبرا

ن نظر با ارزش يه دوم از ايفرض يبررس جه حاصل ازينت

باال تا حد  يت در طبقات اجتماعياست که عضو

تر به امکانات گسترده يبه مفهوم دسترس ياديز

ق نشان يتحق يافته هايباشد. يز ميافراد ن يبرا ياقتصاد

ند مهاجرت نخبگان يدر فرا ير طبقه اجتماعيداد که متغ

د. يحذف گرد ييهار از مدل نين متغيندارد و ا يريتاث

 يدارد. و يکوکار همخوانيجه پژوهش نيافته با نتين يا

افت که يجه دست ين نتيق خود به ايز در تحقين

متفاوت در فرار مغزها از  يت در طبقات اجتماعيعضو

 (.1388 کوکار،ير است )نيتاث يکشور ب

ر ير متغيتاث يعنيسوم  يه فرعيفرض يدر بررس

د يبر مهاجرت نخبگان، مشخص گرد يساخت اجتماع

 يعلم مراکز يادار هيرو و " ساختار يهار مولفهيکه تاث

ران" بر يا کشور يياجرا نيکشور" و " قوان يياجرا و

ند رابطه ين فرايمهاجرت نخبگان، معنادار بوده و بر ا

ن دو يا ير گذاريا بر تاثيج حاصل قويم دارند. نتايمستق

کنند. ساختار يد ميکشور تاکعامل بر فرار مغزها در 

-تيفعال ياد و امکانات کم برايز يهايناکارآمد، سخت

ناکارآمد و  يين اجرايدر کشور، قوان يعلم يها

و  يسته ساالرياز آن، عدم شا يناش يت هايمحدود

فرار مغزها در کشور  ين از عوامل اصلينچنيا يموارد

و  يقاتيتحق تيط مناسب فعاليهستند. بستر و شرا

ن يو قوان يادار يهاهيدر خارج از کشور، رو يعلم

به  يرانيش نخبگان ايکارآمد بدون شک در گرا يياجرا

ز ين يج پژوهش صالحير گذار است. نتايمهاجرت تاث

 يج پژوهش ويق است. نتاين تحقيا يافته هايد يمو

و  يد اداريشد يم بروکراسير مستقينشان دهنده تاث

کشور در مهاجرت نخبگان  يين اجرايقوان يناکارآمد

ق توکل و يجه تحقين نتي(. همچن1371،ياست )صالح

مرتبط با  ير مسائل ساختاريد تاثيز مويعرفان منش ن

دهد يق نشان مين تحقينهاد علم، بر فرار مغزهاست. ا

و  ياجتماعات علم يمانند سازمان درون يکه عوامل

ر يبر فرار مغزها تاث يپژوهش يهاگروه يمناسبات درون

 (.  1394گذار است )توکل و عرفان منش،

 يهار جاذبهيتاث يعنيه چهارم يفرض يدر بررس 

ج نشان يران، نتايارائه شده در مقصد بر فرار مغزها در ا

 امکانات به يابي ر " دستير متغيدهد که تنها تاثيم

 از خارج در شده عرضه يشهروند خدمات و يرفاه

م يمهاجرت مغزها رابطه مستقران"، معنادار بوده و با يا

کنترل  يهااز راه يکيج بدست آمده، يدارد. بنا بر نتا

از عوامل  يفرار مغزها فراهم آوردن سطح مطلوب
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نخبگان خواهد بود. از آنجا که  يبرا يو رفاه ياقتصاد

ر يان غيان مهاجر و عموم پاسخگويبا همه پاسخگويتقر

عرضه  يو اجتماع يازات رفاهيبه امت يابيمهاجر، دست

اند، دانسته يار مهميشده در خارج از کشور را امر بس

نخبگان و خدمات  ياقتصاد يازهايکه ن يمادام

ارائه شده در خارج کشور، در داخل کشور  يشهروند

کنترل فرار مغزها در  يبرا يا نشود، امکانيآنان مح يبرا

 ز درينژاد نيو خاور يرترابيکشور فراهم نخواهد بود. م

د يبه تول يبودجه پژوهش يق خود نسبت بااليتحق

جه يافته و در نتيتوسعه  يکشورها يناخالص داخل

ن نخبه را از يعرضه شده به مهاجر يامکانات رفاه

اثرگذار بر مهاجرت مغزها از کشور  يل اصليدال

 ي(. از طرف1393نژاد، يو خاور يترابرياند )مدانسته

و دولت آباد است که  يافته ساروخانيج خالف ين نتايا

 ياز ناکارآمد يمهاجرت نخبگان را تنها ناش

و  ياند )ساروخانکشور دانسته ياجتماع يساختارها

 (. 1388دولت آباد، 

ر عوامل دافعه يتاث يعنيه پنجم يفرض يدر بررس

-يج نشان ميکشور بر مهاجرت نخبگان، نتا ياجتماع

 مراکز يادار هيرو و ر دو مولفه "ساختاريدهند که تاث

ران"، يا کشور يياجرا نيکشور" و "قوان يياجرا و يعلم

م يرابطه مستق يبر مهاجرت نخبگان، معنادار و دارا

ن ير گذار در بيتاث يمولفه ها ياست. به علت همپوشان

-يم يح دوباره خودداريات سوم و پنجم از توضيفرض

ن امر است که يد ايز مويق شعبانلو نيج تحقيگردد. نتا

ط ينامطلوب از شرا يابيش به مهاجرت و ارزين گرايب

وجود دارد.  يميکشور توسط افراد، رابطه مستق يداخل

ط يابد هر چه افراد شراييق خود در ميدر تحق يو

تر را مطلوب يط خارجيتر و شرارا نامطلوب يداخل

به مهاجرت خواهند  يشتريش بيند، گراينما يابيارز

 (.1380داشت )شعبانلو،

 يهايژگير ويتاث يعنيه ششم يفرض يدر بررس 

بر  يرانيمتخصصان ا يليو تحص يتي، جنسي، شغليسن

ر شغل بر يد که تنها تاثيمهاجرت آنان، مشخص گرد

م يمهاجرت نخبگان معنادار بوده و با آن رابطه مستق

ا کاهش سن، يش يق افزاين تحقيا يهاافتهيدارد. طبق 

در اقدام  الت نخبگانيزان تحصيا مرد بودن و ميزن 

-يجه مين نتيندارد.  طبق ا يريمهاجرت آنان تاث يبرا

تخصص،  يتوان گفت، عدم امکان اشتغال بر مبنا

و  يعلم يهاتيبر فعال يمبتن يفراهم نبودن بستر کار

ر گذار در مهاجرت يو... از جمله عوامل تاث يپژوهش

بر  يت مبتنيکه امکان فعال ينخبگان است. مادام

نخبگان فراهم نشود،  يبرا يدرآمد کاف يتخصص دارا

جه ين نتير نخواهد بود. ايکنترل فرار مغزها امکان پذ

 يو جامه بزرگ يآبادپژوهش شاه يهاافتهيد کننده ييتا

دانش آموختگان  يکاريافتند بيز درياست. آنان ن

ر مثبت و يان مهاجرت نخبگان تاثيبر جر يدانشگاه

جه ين نتي(. ا1392،يبزرگو جامه يآبادمعنادار دارد )شاه

م زاده و همکاران است. آنان نشان يافته حکيبر خالف 

م ير مستقيش سن بر مهاجرت تاثيدادند که تنها افزا

ر هستند. يتاث يند بين فرايدر ا يشغل يهاريداشته و متغ

ش يشود گرايک تر مينزد يانساليهر چه سن افراد به م

طبق  يابد. از طرفييم يآنان به مهاجرت از کشور فزون

ن مردان يدر ب يق آنان مهاجرت به طور کليج تحقينتا

 (. 1392م زاده و همکاران، يشتر است )حکيب

ر تأهل و تجرد بر يتاث يعنيه هفتم يفرض يدر بررس 

ت ير وضعيد که تاثيمهاجرت نخبگان، مشخص گرد

 يه فرعيتاهل بر مهاجرت نخبگان معنادار نبوده و فرض

 رد.يگيقرار نم يبانيمورد پشت يطور کلق به يهفتم تحق

ر عوامل يتاث يعنيق يتحق يه اصلياما در مورد فرض 

و ساخت  ي، طبقه اجتماعيشامل سبک زندگ ياجتماع

ند مهاجرت نخبگان به عنوان علل يبر فرا ياجتماع

 ياصل يرهايهمزمان متغ يند، در بررسين فرايا ياصل

عوامل د که يند فرار مغزها مشخص گرديبر فرا

 ي" با سطح معنا داريدر بعد "ساخت اجتماع ياجتماع

گر ير دي، بر مهاجرت نخبگان موثر است و دو متغ0.00
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ن مدل ي"، در اي" و "طبقه اجتماعي"سبک زندگ يعني

 يافتگيبر مهاجرت نخبگان ندارند. عدم ساخت  يريتاث

و ساختار نه چندان  يين اجراي، قوانيمنظم اجتماع

ن يتر يکشور از اصل ييو اجرا يمکارآمد مراکز عل

باشند. يبه مهاجرت نخبگان در کشور م يعوامل منته

توان يق نميج حاصل از تحقيجه و با توجه به نتايدر نت

ن علت مهاجرت نخبگان يتر يرا اصل يل اجتماعيدال

د ي" را باياجتماع يافتگيران دانست. اما "ساخت يدر ا

ران يفرار مغزها در ال ين داليترياز اصل يکيبه عنوان 

 برشمرد. 

ن دو ير گذار بيتاث يرهايمتغ يقيتطب يدر بررس

 ر بدست آمد:يج زين نتاير مهاجرين و غيگروه مهاجر

ن به مورد قبول بودن سبک يمهاجر يهاپاسخ

ن يبوده است. ا« کم»از نظر آنان، عموما  يرانيا يزندگ

پاسخ اند، عموما با آنان که در کشور مانده يامر برا

توان گفت يهمراه بوده است. م« اديار زيبس»و « اديز»

-ي، ميرانيا يت عناصر شکل دهنده سبک زندگيتقو

فا يماندن نخبگان در کشور ا يدر باق يتواند نقش مهم

ن يو قوان ييو اجرا يد. در مورد ساختار مراکز ادارينما

ن امر را در يالقول ان متفقيمهاجر يکشور، تمام يجار

ن امر در ياند. اار موثر دانستهيخود بس يريگميتصم

 يت چندانياهم يران دارايم ايان پاسخ دهندگان مقيم

ران مهاجرت يکه از ا ينبوده است. در واقع کسان

 يزان بوده و برايکشور گر ياند از ساختار ادارنموده

ماندن در  يمشان براين ساختار در تصميگر، ايگروه د

ن مراکز ينکرده است. تا ساختار ا يباز يکشور، نقش

که  ين مادامينگردد، همچن يدچار اصالحات اساس

کشور )به خصوص  ين جاريدر قوان ياساس ينيبازب

مرتبط با نخبگان ارتباط  يهاتيکه با فعال ينيقوان

فرار  يل اساسياز دال يکيرد، يم دارد( صورت نگيمستق

با يتقر خواهد ماند. يمغزها در کشور به قوت خود باق

عرضه شده  يامکانات رفاه يان برايپاسخ گو يتمام

قائل شده و آن  ياديار زيدر خارج از کشور، ارزش بس

ن يداست اياند. ناگفته پار مهم برشمردهيبس يرا امر

شرفته عرضه يپ يت )به آن شکل که در کشورهايحما

نخبگان در داخل کشور فراهم  يشود( مطلقا برايم

ت داشتن شغل مرتبط با ياهم يست. اما در بررسين

باال و درآمد مناسب،  يمنزلت اجتماع يتخصص، دارا

ن ين است که ايهر دو گروه نشان دهنده ا يهاپاسخ

است.  يمشکالت اساس يموضوع در کشور دارا

اند که خود مشخص نموده يهانخبگان مهاجر با پاسخ

ر يش و  اقدام آنان به مهاجرت تاثين امر در گرايا

ر مهاجر يگر نخبگان غيداشته است و از طرف د ييباال

شغل  يماندن در کشور، برا يم خود برايدر تصم

اند. مشخص است که فراهم نمودن قائل نشده يسهم

نخبگان به مشاغل مرتبط با  يدسترس يبرا يبستر

از  يکيخود همراه با درآمد مناسب  يحوزه تخصص

شور است. کنترل فرار مغزها از ک يه براياول يهاقدم

ق و يحاکم بر تحق يهاتيت به علت محدوديدر نها

رگذار در فرار يتاث يمحقق، تنها سنجش عوامل اجتماع

مطرح شده در  ير اصليله سه متغيمغزها، آن هم به وس

ده يفهم درست پد يرفته است. برايق صورت پذيتحق

-شامل حداقل مولفه يد پژوهش جامعيفرار مغزها با

و  ي، فرهنگياسي، سيعوامل اجتماع ياصل يها

 رد.يصورت پذ يرانير گذار در جامعه ايتاث ياقتصاد

 

 شنهاداتيپ

ن عوامل يتوان، ايج بدست آمده ميت به نتايبا عنا

از مهاجرت  يريجهت جلوگ ييرا به عنوان راهکارها

 نخبگان برشمرد:

 ييو اجرا يمراکز علم يه ادارياصالح ساختار و رو -1

در کشور به  ين جاريدر قوان يبازنگرن يو همچن

و  يعلم يهاتيانجام فعال ير برايکه مس ينحو

 از نخبگان هموار گردد. يمورد ن يقاتيتحق

نخبگان کشور  يشرفت برايجاد بستر رشد و پيا -2

 سته ساالرانه.يشا يبر نظام يمبتن
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 به يابيدستت يعموم نخبگان پاسخگو به اهم -3

 شده عرضه يشهروند خدمات و يرفاه امکانات

 ياند. بدون شک براد کردهيران، تاکيا از خارج در

د امکانات يه ارزشمند باين سرماياز ا ينگهدار

، حداقل يتيحما يهاو طرح يت شغلي، امنيرفاه

 ت گردد.يدر مورد نخبگان جامعه تقو

ار ارزشمند نهفته در سبک يت بسياستفاده از ظرف -4

د يعقاها باورها و شامل ارزش يرانيا يزندگ

د در سرلوحه ي، جهت کنترل فرار مغزها باياجتماع

 رد.يامور قرار گ

بر  يت نخبگان به مشاغل هماهنگ و مبتنيهدا -5

ر يتواند در کاهش فرار مغزها تاثيتخصص آنان، م

 گذار باشد.
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