
  ٨٤، بهار ٢، شماره٢فصلنامه بررسي هاي اقتصادي، دوره                                                                      
 
 

٧

1.   
  7-28 صفحات ،97 بهار ،3 شماره ،12 دوره سابق)، انسانی (توسعه اجتماعی توسعه فصلنامه

  

نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل 
  به مهاجرت

  

  2و دکتر محمد مظلوم خراسانی 1نژاد مهسا صادقی
  

  22/9/96 پذیرش: تاریخ        24/5/95 :وصول تاریخ
  

  چکیده:
توجهی به  ي جوامع هستند. پیامد کم هاي توسعه گان علمی بنیاننخب

آنان بحران ضریب هوشی و لطمه به فرآیند توسعه در ابعاد گوناگون است. 
ي شغلی  هدف اصلی نوشتار حاضر نیز بررسی نگرش نخبگان علمی به آینده

در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت است. روش تحقیق، پیمایش و 
ي  ي آماري شامل دانشجویان نخبه دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونه هجامع

بندي شده با انتساب اپتیموم انتخاب شد.  گیري طبقه تحقیق طبق روش نمونه
 افزارهاي ي محقق ساخت گردآوري و با نرم ها با استفاده از پرسشنامه داده

SPSS  وAMOS  ترتیب بنابر توصیف و تحلیل شدند. روایی و پایایی ابزار به
) تعیین شدند. نتایج نشان داد 74/0روایی صوري و ضریب آلفاي کرونباخ (

ي شغلی در ایران منفی است و شدت  که نگرش دانشجویان نخبه به آینده
ي  این نگرش در بین دانشجویان پسر بیشتر است. ابعاد نگرش به آینده

ي  ب شغل با رشتهشغلی (ارضاء نیازهاي مادي، معنوي، روحی ـ روانی و تناس
ي مهاجرت تأثیر مستقیم و معناداري بر تمایل به مهاجرت  تحصیلی) و سابقه

دارند. بعد ارضاي نیازهاي مادي از طریق اثرگذاري بر دو بعد ارضاي نیازهاي 
معنوي و روحی ـ روانی نیز تأثیر غیر مستقیم و معناداري بر تمایل به 

    عناداري بر تمایل به مهاجرت ندارد.آنکه جنسیت تأثیر م  حال ؛مهاجرت دارد
  

  ، تمایل به مهاجرتي شغلی آیندهنخبگان دانش، نخبگان علمی، دانشجوي نخبه،  کلیدي: مفاهیم

                                                 
  ي مسئول)دانشجوي کارشناسی ارشد پژوهشگري علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده 1

m.sadeghinezhad@stu.um.ac.ir 
  mmkhorasani@um.ac.ir ماعی دانشگاه فردوسی مشهد استاد گروه علوم اجت 2
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  مسأله یانب و مقدمه
دهند، اما  میاقلیتی از کل هر جامعه را به خود اختصاص  ،چه نخبگاناگر 

گی اجتماعی ابعاد زند ي کلیه در بر روي آنان خالق آثاري ژرف  میي علها گذاري سرمایه
 میاندك، آموختن علو آموزي به این قشرو علم  میي علها گذاري است. منظور از سرمایه

اي و ي ملی، منطقهها رقابت ي است که حاصل آن تقابل نوآوري و فناوري در عرصه 
  اي باشد. فرامنطقه

ا در جوامع (علمی، رولد السول همواره گروهی اندك نقش رهبري رهاي   به گفته
مبناي هویت علمی، جمعی و قراردادهاي  ها ) به عهده دارند؛ زیرا اندیشهاجتماعی و ...

خواهد در  میکلی، کشوري که  طور). به102: 1383گیرند (عیوضی،  میاجتماعی قرار 
در بخش آموزش و ي وسیع ها گذاريبنیان گام بردارد نیازمند سرمایهمسیر اقتصاد دانش

زیربناي   می)، چرا که اساساً نخبگان عل3: 1393آبادي و همکاران، قات است (شاهتحقی
  دهند.   میچنین اقتصادي را تشکیل 

شغلی نامشخص یا  ي اصلی دانشجویان نخبه، آینده يبا این همه اغلب دغدغه
؛ 1386، ؛ جانمردي1388لبی زیدي و رضایی، کشد (طا مینامناسبی است که انتظار آنها را 

توجهی به تعامل بین جود چنین شرایطی حاصل کمو و ؛)1385حاجی یوسفی و بهمرد، 
ي نامناسب و عدم احساس ها گذاريبا نخبگان علمی، اقدامات و سیاستمسئوالن 
تدبیري، بحران ضریب قبال نخبگان است که پیامد این بیدر  ها پذیري دولتمسئولیت

نیا شهرامکشور ( ي ي توسعهها ست براي بنیانهوشی در کشور خواهد بود و این هشداري ا
  ). 1388و اسکندري، 

 25، از یک طرف 1392از ایران در سال   میخروج نخبگان عل  میطبق آمارهاي رس
 میي المپیادهاي علها درصد دارندگان مدال 30ي برتر آزمون سراسري و ها درصد رتبه

 10تر، از هر سادهاند. به بیان به خارج از کشور مهاجرت نموده 1382- 86ي ها طی سال 
ر در نف 3نفر در آمریکا و  7اند، جهانی مقام کسب کرده  میایرانی که در المپیادهاي عل

). از 154: 1393بستی و همکاران، زاده چوباند (جانعلیسایر کشورها مشغول به تحصیل
فرستی باالي مهاجرکشورهاي داراي میزان از تعداد کل مهاجران   میطرف دیگر، بیش از نی

ر گرفته پانزدهم کشورهایی قرا ي دهند. در این بین ایران در رده میرا نخبگان آنها تشکیل 
). 52- 53: 1388نیا و اسکندري، اند (شهرامکه با میزان باالي مهاجرفرستی نخبگان مواجه

قرار دارد، اما ترین مرتبه چند که ایران از این لحاظ و در قیاس با سایر کشورها در پایین هر
  به این معنا نیست که از این لحاظ در وضعیت مطلوبی است.
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البته رویگردانی نخبگان از کشور خود از زوایاي گوناگون قابل بررسی است، چرا که 
ممکن است هر یک از آنها طیف وسیعی از علل را براي ترك کشور عنوان نمایند. هدف 

شغلی خود در ایران و تأثیر این  ي به آینده  میپژوهش حاضر نیز بررسی نگرش نخبگان عل
بارز این پژوهش توجه به آن دسته از  ي نگرش بر تمایل به خروج از کشور است. جنبه

در مبادرت به این مهم  ها اند و تمایل آنکه هنوز اقدام به مهاجرت ننموده نخبگانی است
توان با شناسایی علل مؤثر  یممبنا قرار گرفته است. مزیت بررسی تمایالت در این است که 

بر این تمایالت دست به اقدامات پیشگیرانه زد. بر مبناي آنچه گفته شد، دو سؤال اساسی 
  مطرح است:

  شغلی خود در ایران چگونه است؟ ي به آینده  مینگرش نخبگان عل - 1
به مهاجرت از کشور   میشغلی در ایران بر تمایل نخبگان عل ي آیا نگرش به آینده - 2

  تأثیرگذار است؟
  

  پژوهشچهارچوب نظري 
گیرد  میورزان را در بر و معرفت 1ي متفاوت اهل دانشها مفهوم نخبگان دانش، گروه

یکی از انواع آن است. برخی براي اشاره به این گروه اصطالح  2که نخبگان علمی
یدکنندگان یی از تولها برند. نخبگان علمی، گروه میروشنفکران یا نخبگان دانش را به کار 

 ها ورزي و خلق آراء و نظریهاساس منطق معرفتی به اندیشه دهند که بر میدانش را تشکیل 
ي خود، آگاهانه یا ناآگاهانه اغلب از منطق مستقل اندیشه ها پردازيپردازند و در نظریه می

کنونی  ي در جامعه  می). انواع مختلف نخبگان عل1975، 3کنند (هاگستروم میپیروي 
پردازان علوم تجربی و علوم انسانی، پژوهشگران تند از: فیلسوفان نظري، نظریهبارع

وابسته   میپردازي نخبگان علان علوم پایه. از آنجائیکه نظریهتحقیقات بنیادي و دانشگاهی
پردازي آکادمیک نامیده از منطق دانش روزمره است، نظریه به فضاي معرفتی و جدا

  .)41: 1387راد، (قانعیشود  می
شناسی و مباحث ي کالسیک جمعیتها از پدیده  میمفهوم مهاجرت نخبگان عل

 ي ). در چارچوب نظریه48: 1388نیا و اسکندري، شناسی است (شهراممعمول جامعه
توان گفت مغزهاي متفکر و نخبگان براي برطرف نمودن نیازهاي خود به کشور  مینیازها 

                                                 
1 Knowledge Man 
2 Scientific Elites 
3 Hagstrom 
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بندي که از نیازها به عمل آمده، آنها را به دو قسیمترین تکنند. در کلی میمقصد مهاجرت 
: 1378شولتز، (کنند  میدسته نیازهاي اولیه یا غریزي و نیازهاي ثانویه یا اکتسابی تقسیم 

 ي نیازها و انگیزش مطرح شده است، نظریه ي که در زمینه  می. یکی از نظریات مه)365
وي سلسله مراتب نیازهاست، معرفی است. در این مدل، نیازها در طرحی که حا 1مازلو
ي پایین نردبان انگیزش ها اند. در سلسله مراتب نیازهاي مازلو، نیازهایی که در پله شده

ي باالي نردبان هستند، ارضاء شوند. در واقع ها هستند باید قبل از آنهایی که در پله
تر حداقل تا اییني پها شوند تا زمانی که نیازهاي رده مینیازهاي مراتب باالتر ظاهر ن

حدودي ارضاء شوند. سلسله مراتب نیازهاي انسان از پایین به باال به ترتیب عبارتند از: 
نیازهاي فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز اجتماعی (تعلق)، نیاز به احترام که خود بر دو نوع 

). 83: 1367و، است: یکی، نیاز به عزت نفس و دیگري، نیاز به احترام از سوي دیگران (مازل
گیرد. این واژه که  میسرانجام در رأس سلسله مراتب، نیاز به خودیابی یا خودشکوفایی قرار 

ابداع گردید، به تمایل بشر براي تحقق  2اشتاینکورت گلدبراي نخستین بار توسط 
بخشیدن به خویشتن؛ یعنی به گرایش او در جهت شکوفا شدن آن چیزي که بالقوه در وي 

آدامز و (تواند باشد، باید باشد  می، اشاره دارد. به عبارت دیگر یک فرد هر چه که وجود دارد
. طبیعی است در سلسله مراتب نیازهاي مازلو بسته به اهمیتی که این )8: 2003، 3ریچارد

ت به نیازها براي متخصصان یک کشور دارند، جهت برآورده نمودن آنها تصمیم به مهاجر
عنوان مثال، اگر فرد احساس کند در جریان زندگی خود با ت. بهکشور دیگري خواهند گرف

نوعی عدم امنیت رو به رو شده است، به احتمال زیاد به منظور به دست آوردن امنیت، 
همچنین بسیاري  گیرد؛ میدیگر را  ي تصمیم به ترك محل زندگی خود و مهاجرت به نقطه

کشور مبدأ توان به فعلیت رساندن از متخصصان و متفکران در صورتی که تشخیص دهند 
گویند  میاستعدادهاي آنها را ندارد به منظور شکوفا نمودن استعدادهاي خود آنجا را ترك 

دیگري از نیازهاي  ي وجود مجموعه ي ). مازلو درباره42: 1385، بهمرد حاجی یوسفی و(
ن این دو سلسله د او بیانسان یعنی نیاز به دانستن و فهمیدن نیز بحث کرده است. از دی

ناپذیر وجود دارد. دانستن و فهمیدن و یافتن معنا در پوشانی و تعاملی اجتنابنیازها هم
زندگی یک فرد براي تعامل با محیط امري بنیادي است تا فرد بتواند به خوبی عمل کند و 
در نتیجه احترام و خودشکوفایی به دست آورد. بنابراین غیر ممکن است بتوان به 

                                                 
1 Maslow 
2 K. Goldstein 
3 Adams & Richard  
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، 1گاه که نیاز به دانستن و فهمیدن ارضاء نشده باشد (گیدنز وفایی رسید، هرخودشک
ي مهاجرت در بین متخصصان باید دید ها بنابراین براي مشخص شدن انگیزه )،77: 1374

یی که برایشان مهم است، احساس کمبود ها زمانی در کدام یک از زمینه ي در هر برهه
  کنند. می

دافعه را  سیک جاذبه ـتئوري کال 1966است که در سال اقتصادانی  2اورت. اس. لی
المللی را گیري براي مهاجرت بینت. وي عوامل مهم و مؤثر در تصمیممطرح نموده اس
کند: اول، علل موجود در مبدأ (برانگیزنده و بازدارنده)؛ دوم، علل  میبندي بدین شرح طبقه

مقصد مهاجرت از مبدأ به  ي وانع عمدهموجود در مقصد (برانگیزنده و بازدارنده)؛ سوم، م
: 1382ي فردي مهاجران (پاپلی یزدي، ها گر) و چهارم، عوامل و ویژگی(موانع مداخله

230 .(  
وي به تئوري عوامل دافعه و جاذبه معروف است و بر این اساس، آن صورتی  ي نظریه

شود و  میاجرت فرد به عدم مه مثبت باشد منجر ي که برآیند علل برانگیزنده و بازدارنده
اگر چنانچه فرد نتواند این تمایل را از میان ببرد و موانع موجود در جریان مهاجرت نیز 
تأثیر بازدارنده نداشته باشند؛ مهاجرت عینیت یافته و فرد حرکت خود را از مبدأ به مقصد 

تحت تأثیر  لی، تأکید بر عوامل فردي است. به اعتقاد او ي قوت نظریه ي کند. نقطه میآغاز 
ورزند،  میدهند و بدان مبادرت  میعوامل فردي است که برخی افراد مهاجرت را ترجیح 

  ). 65: 1390مانند (ازکیا و پارتازیان،  میحال آنکه برخی دیگر در محل سکونت خود باقی 
ي ها دافعه را با استفاده از سرشماري ـ قانون جاذبه 1889نیز در سال  3راونشتاین

 باشند، تحلیل نموده است. قوانین میاز ولز به انگلستان  ها ه بیانگر مهاجرتک 1881سال 
آورد که   میفی است که مهاجران را اشخاصی به شمار مهاجرت راونشتاین از اولین تعاری

نمایند. به  میطور عقالیی براي دستیابی به زندگی اقتصادي بهتر اقدام به مهاجرت به
ي اقتصادي بیشتري به آنان بدهند، نقل ها طقی که فرصتوي، مهاجرین به منا ي عقیده
اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی  ي کننده. راونشتاین بر آن است عوامل جذبکنند میمکان 

نمایند و عوامل نامطلوب اقتصادي، اجتماعی و  میفرد مهاجر را به سوي مهاجرت جلب 
عوامل جاذبه از  گیرد می کنند. وي نتیجه میفیزیکی او را از محل اقامت خویش دفع 

 ي ). وي در بررسی خود از پدیده1999، 4تر هستند (ساکسینیانعوامل دافعه مهم
                                                 
1 Giddens  
2 E.S. Lee 
3 Ravenstein 
4 Saxenian 
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اي، جریان ز: مهاجرت و مسافت، مهاجرت مرحلهمهاجرت، قوانینی وضع نموده که عبارتند ا
شهري در تمایل به مهاجرت، فزونی شمار زنان در بین  ـ و ضد جریان، اختالف روستایی

اقتصادي. با توجه به  ي جرین مسافت کوتاه، فناوري و مهاجرت و باالخره قانون غلبهمها
رسد مهاجرت در  میتوان نتیجه گرفت در مهاجرت مغزها به نظر  میقوانین راونشتاین 

افتد تا زنان. با گسترش تکنولوژي و  میي طوالنی بیشتر براي مردان اتفاق ها مسافت
ي اقتصادي زمینه را براي ها شود. برخی انگیزه میتسهیل  خطوط ارتباطی، مهاجرت مغزها

حال  یافته و کشورهاي درکنند و اختالف بین کشورهاي توسعه میمهاجرت مغزها فراهم 
  ).38: 1385، بهمردحاجی یوسفی و توسعه در مهاجرت مغزها تأثیرگذار است (

  
  پیشینه پژوهش

مهاجرت نخبگان انجام  ي در حوزه تاکنون تحقیقات متعددي در ایران و سایر کشورها
گرفته است. در ادامه به مرور اجمالی برخی از این تحقیقات که تناسب بیشتري با موضوع 

    هش حاضر دارند، پرداخته خواهد شد.پژو
  

  الف) تحقیقات داخلی 
چرایی مهاجرت نخبگان از «در تحقیقی با عنوان  ،)1385حاجی یوسفی و بهمرد (

نخبگان عوامل اقتصادي  اند که در مهاجرتمدعی» ن جنگ تحمیلیان پس از پایاایر
رود احساس  میترین نقش را داشته و همچنین هر چه تحصیالت افراد باالتر کنندهتعیین

شود. زنان بیش از  میآنان نیز بیشتر  ي عدم امنیت شغلی و عدم تناسب درآمد و هزینه
اند. بعالوه اینکه مهاجرت خود دانسته را عاملی برايمردان تبعیض و نابرابري درآمد 

ي علوم انسانی و سپس مهندسی بیش از سایر متخصصان تبعیض و ها متخصصان رشته
  ).27- 67: 1385دانند (حاجی یوسفی و بهمرد،  مینابرابري درآمد را عامل مهاجرت خود 

ن مهاجرت نخبگان در ایرا ي شناختی پدیدهجامعه ي مطالعه«در  ،)1386جانمردي (
که در استان کردستان انجام شده نشان دادند که مهاجرت » 1385تا  1332از سال 

اجتماعی، فشارهاي اجتماعی، ساخت  ـ نخبگان تحت تأثیر جنس، سن، پایگاه اقتصادي
کشور، مشارکت سیاسی، تمایزات   میسیاسی، امکانات رفاهی، امکانات پژوهشی، ساختار عل

ي ها ضوابط پذیرش مهاجران، قانونمندي جامعه و شبکهطبقاتی، امنیت،  ي قومی، فاصله
  ).127- 141: 1386شود (جانمردي،  میارتباطی تشدید یا تضعیف 
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بررسی علل مهاجرت نخبگان «در پژوهشی با عنوان  ،)1388طالبی زیدي و رضایی (
 ي دارند که مهاجرت رابطه میاذعان » 1370- 1380 يها دانشگاهی از مازندران طی سال

ي شغلی ها چه یک مکان از فرصت ي شغلی دارد؛ بدین معنا که هرها با فرصت  میمستقی
بیشتري برخوردار باشد، امکان جذب مهاجرین به آنجا نیز باالتر است. عالوه بر این بین 

عبارت دیگر هر معناداري وجود دارد؛ به ي شهرها و جذب مهاجرین رابطه ي سطح توسعه
شهرهاي کشور بیشتر باشد، احتمال میان شهرها و کالن در ها چه توزیع نابرابر فرصت

به خستگی نیروي انسانی خالق شده و  افزایش مهاجرت هم وجود دارد. عواملی که منجر
نماید، عبارتند از: ساختار مدیریتی ضعیف،  میآنها را مجبور به انتخاب گزینه انزوا یا گریز 

- 68: 1388نها (طالبی زیدي و رضایی، ک تعریف نشده و ضعف کارآمدي آروابط بوروکراتی
59.(  

 ي مدلسازي دینامیکی پدیده«در تحقیقی با عنوان  ،)1388زاده و اشراقی (فرتوك
دارند که یکی از ضررهاي  میبیان » مهاجرت نخبگان و نقش نظام آموزش عالی در آن

لیل مهاجرت نخبگان، کاسته شدن از سطح هوشی کل کشور به د ي نسبتاً پنهان پدیده
چه این پدیده از گذشته در ایران وجود  کاهش نسبت افراد باهوش در ایران است. اگر

این روند شتاب فراوانی گرفته است. بسیاري از دارندگان  80و  70ي ها داشته اما در دهه
کنکور سراسري جذب   میي یک و دو رقها مدال المپیادهاي کشوري و صاحبان رتبه

هزار نفر از جراحان و مهندسان  150همچنین بیش از  اند؛یافته شدهکشورهاي توسعه
درصد از این  93طوري که مقصد اصلی کنند. به میایرانی در کشور آمریکا زندگی 

زاده و باشند (فرتوك میپنج کشور آمریکا، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه  ها مهاجرت
  ).139- 168: 1388اشراقی، 

  
  ب) تحقیقات خارجی

تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت «اي به بررسی ، در مطالعه)2008( 1گارسیا ایچر و
اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پرداخته» اقتصادي ي فکري بر رشد و توسعه

گذاري در بخش خصوصی را براي سرمایه ي حمایت بیشتر از حقوق مالکیت فکري انگیزه
حصوالت جدید و درآمد حاصل از نوآوري را افزایش بخش تحقیق و توسعه، ارتقاء و تولید م

یابد و از مهاجرت نخبگان  میدهد. بنابراین تقاضا براي نیروي کار نخبه و ماهر افزایش  می
  شود.  میکاسته 

                                                 
1 Eicher & Garsia 
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 16مهاجرت آمارهاي  ي مدلی براي جاذبه ي به منظور ارائه ،)2008( 1لیور و وندنبرگ
ورد استفاده قرار داده و متغیرهایی مانند: م 1991- 2000ي ها را طی سال OECDکشور 

نسبت جمعیت کشورهاي مبدأ به مقصد، نسبت درآمد ملی واقعی، نسبت حمایت از حقوق 
بررسی  ها انسانی را در مورد آن ي مالکیت فکري، نسبت حاکمیت قانون و نسبت سرمایه

عی، حقوق نمودند. نتایج حاصل از مدل گویاي آن است که حمایت از درآمد ملی واق
انسانی اثر مثبت و معناداري بر جذب مهاجران  ي مالکیت فکري، حاکمیت قانون و سرمایه

  دارند.   OECDدر کشورهاي 
، اثر »فرار مغزها و نهادهاي حکمرانی«در تحقیقی با عنوان  ،)2011( 2بنگ و میترا

ادند. نتایج این نهادهاي کشور مبدأ را بر سطح مهار مهاجرت به آمریکا مورد بررسی قرار د
گذاري، کیفیت یل: ثبات سیاسی دولت، شکل سرمایهدهد که عواملی از قب میتحقیق نشان 

بوروکراسی در کشور مبدأ، حمایت از حقوق مالکیت و شفافیت تأثیر معناداري بر کاهش 
  روند مهاجرت متخصصان داراي سطوح باالي مهارت به ایاالت متحده آمریکا دارند.  

پزشکی و  ي به بررسی دالیل مهاجرت متخصصان حوزه ،)2013همکاران ( و 3ریبیارو
مقصد مهاجرت  1990 ي اند. این کشور که از اوایل دههبهداشت از کشور پرتغال پرداخته

ي بهداشتی از سایر نقاط جهان بوده، اکنون تبدیل به کشوري ها مراقبت ي متخصصان حوزه
ترین دالیل ش در تحقیقی که انجام دادند مهممهاجرفرست شده است. ریبیارو و همکاران

این امر را به عواملی نظیر یافتن شغل، دستمزدهاي پایین در هر دو بخش دولتی و 
خصوصی، سنگین بودن حجم کار، عدم تناسب پاداش با عملکرد و دورنماي شغلی ضعیف 

  دهند. مینسبت 
نخبگان تحت تأثیر دهند که مهاجرت  میالمجموع، تحقیقات پیشین نشان من حیث

عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است با این حال، نقش عوامل اقتصادي 
تر است. در نوشتار حاضر نیز عمدتاً ي شغلی موجود براي نخبگان پررنگها و بویژه فرصت

  باشد.  میتأکید بر روي همین دسته از عوامل 
  
  
  

                                                 
1 Lewer & Van den berg 
2 Bang & Mitra 
3 Ribeiro 
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 فرضیات پژوهش
شغلی در این  ي وجه به تعریف صورت گرفته از آیندهاساس مطالب فوق و با ت بر

پژوهش که در بخش تعاریف عملیاتی ذکر شده است، تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم 
عنوان تحصیلی را به ي روانی و تناسب شغل با رشته ـ نیازهاي مادي، معنوي، روحی

شرکت در  ي واسطهمهاجرت (مثالً، ب ي شغلی و تأثیر جنسیت و سابقه ي ي آیندهها شاخص
عنوان ي از زندگی در سایر کشورها و ...) را بهاي کردن دورهالمللی یا سپرالمپیادهاي بین

) و بنابراین 1اي بر تمایل به مهاجرت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت (نمودار عوامل زمینه
  باشند: میفرضیات ذیل مطمح نظر 

شغلی خود در ایران کمتر از حد  ي پسر به آینده ي نگرش دانشجویان نخبه - 1
  متوسط است.

شغلی خود در ایران کمتر از حد  ي دختر به آینده ي نگرش دانشجویان نخبه - 2
  متوسط است.

ي شغلی موجود براي نخبگان بر ها نگرش به ارضاي نیازهاي مادي از طریق فرصت - 3
 تمایل به مهاجرت اثر دارد.

ي شغلی موجود براي نخبگان ها طریق فرصتنگرش به ارضاي نیازهاي معنوي از  - 4
 بر تمایل به مهاجرت اثر دارد.

ي شغلی موجود براي ها روانی از طریق فرصت نگرش به ارضاي نیازهاي روحی ـ - 5
 نخبگان بر تمایل به مهاجرت اثر دارد.

  تحصیلی بر تمایل دانشجویان نخبه به مهاجرت اثر دارد. ي تناسب شغل با رشته - 6
  بر تمایل دانشجویان نخبه به مهاجرت اثر دارد.جنسیت  - 7
  مهاجرت بر تمایل دانشجویان نخبه به مهاجرت اثر دارد. ي سابقه - 8
  

  
  

  پژوهش مدل مفهومی :1نمودار 
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  شناسی پژوهش روش
آماري شامل آن دسته از دانشجویان دانشگاه  ي جامعه پژوهش: ي جامعه و نمونه

در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بنابر  1392فردوسی مشهد است که در سال 
 908اند که تعدادشان برابر با معرفی شده  میعل ي تعریف بنیاد ملی نخبگان به عنوان نخبه

  تحقیق انتخاب شدند.  ي عنوان نمونهنفر به 60وده است. از این تعداد نفر ب
تبیینی آن از  در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت هاي آماري:ابزار پژوهش و آزمون

و » ساختمحقق ي پرسشنامه«آوري داده استفاده شده، تکنیک جمع» پیمایش«روش 
مورد  SPSSافزار در نرم ها بوده است. داده» رگرسیون لجستیک«تکنیک اصلی تحلیل داده 

  ترسیم شده است.  AMOSافزار تحلیل قرار گرفته و مدل تحلیلی آن توسط نرم
 30آزمون براي برآورد حجم نمونه از یک پیش مونه:گیري و حجم نروش نمونه

و دقت  ) Se( ، انحراف معیار از میانگین)S2( 1موردي استفاده شد. واریانس متغیر وابسته
گیري کوکران، شده و با استفاده از فرمول نمونهمحاسبه  )d=t . Se( احتمالی مطلوب

محل تحصیل و  ي دانشکده به تفکیک دانشکده 11فر در بین ن 602حجم نمونه به تعداد 
  مقطع تحصیلی به دست آمد که به شرح زیر است:

  

  
  

بندي شده به روش گیري طبقهبه کار رفته در این پژوهش، نمونهگیري نمونه ي شیوه
اي با تخصیص بهینه نیز معروف است. در گیري طبقهاست که به نمونه 3انتساب اپتیموم

روش مبناي تخصیص حجم نمونه در طبقات واریانس (پراکندگی) صفت مورد نظر در این 
گیري عنوان بهینه براي این روش نیز بر همین مبناست. باشد، علت بکار میداخل هر طبقه 

تحقیق تابعی از این  ي لذا در طبقاتی که صفت مورد نظر پراکندگی بیشتري دارد، نمونه

                                                 
نگرش دانشجویان نخبه نسبت به برگزاري المپیاد در  ي حاضر بخشی از پژوهشی گسترده درباره ي مقاله 1

علوم انسانی است و نمونه بر مبناي واریانس متغیر وابسته اصلی در این  ي ي فاقد المپیاد در حوزهها رشته
  پژوهش برآورد شده است.       

  افزار دو برابر شده است.موجود در نرم ي ي آماري، حجم نمونهها جهت انجام دقیق تحلیل 2
3 Optimum 
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است: اوالً، ابتدا   میتفاده از این روش اجراي سه مرحله الزاپراکندگی خواهد بود. براي اس
اندك، واریانس صفت مورد نظر به تفکیک  ي مقدماتی و با حجم نمونه ي در یک مطالعه

شود. ثانیاً، در داخل هر طبقه و متناسب با واریانس به  میطبقات محاسبه   میبراي تما
شود. ثالثاً، با اجراي تحقیق در مقیاس  مینهایی برآورد  ي دست آمده در هر طبقه، نمونه

ي حاصل از طبقات با هم مقایسه ها واقعی آن و متناسب با حجم نمونه در هر طبقه، یافته
ساب اپتیموم بر سایر اشکال بندي شده به روش انتگیري طبقهشوند. دلیل برتري نمونه می

دستیابی به میزان معینی  بندي شده این است که در این روش به منظورگیري طبقهنمونه
رسیده و در این صورت مخارج الزم براي کل جامعه به حداقل  ي از دقت، حجم نمونه

  یابد.  میگیري کاهش نمونه
حجم نمونه در هر طبقه با استفاده از روش انتساب اپتیموم از فرمول 

براي  )(واریانس مطلوب  vگردد. حال اگر  میمحاسبه  )(
با فرض انتساب اپتیموم  )n(گاه فرمول برآورد تعداد نمونه آن برآورد مجموع جامعه باشد،

  ).320- 322: 1387خواهد بود (منصورفر،  )(
  

  آماري دانشجویان به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی ي نمونه :1جدول 
  کارشناسی ارشد  کارشناسی  نمونه  کل  دانشکده

  3  6  9  139  علوم انسانیادبیات و 
  1  2  3  84  علوم اداريد و اقتصا

  1  4  5  72  معارف اسالمیالهیات و 
  2  2  4  18  دامپزشکی

  2  4  6  78  روانشناسیعلوم تربیتی و 
  1  2  3  64  علوم ریاضی
  2  5  7  138  علوم پایه
  1  5  6  108  کشاورزي

  0  1  1  24  شهرسازي معماري و
  2  2  4  15  منابع طبیعی

  4  8  12  168  مهندسی
  19  41  60  908  کل
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  و عملیاتی متغیرها  میتعاریف مفهو
   دانشجوي نخبه:

اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، دانشجوي نخبه به فردي اطالق  3 ي اساس ماده بر
  شود که حداقل داراي یکی از شرایط ذیل باشد: می

  لی و مدانشجویی آموزي و دانشهاي معتبر علمی نفرات اول تا سوم المپیاد .1
  المللی.بین

علمی معتبر داخلی و خارجی از قبیل  هاي برگزیدگان مسابقات و جشنواره .2
علوم پزشکی رازي و  ي جوان خوارزمی، جشنواره ي المللی خوارزمی، جشنوارهجشنواره بین

 .فارابی ي جشنواره
 .برگزیدگان از میان مخترعان و مکتشفان ایرانی .3
 .المللیبقات معتبر قرآنی داخلی و بینبرگزیدگان نفرات اول تا سوم مسا .4
 .مقطع کارشناسی هاي سراسريهاي برتر آزمونرتبه .5
هاي دانشگاهی (کارشناسی و رشته ي آموختهدانش برگزیدگان از میان نفرات اول .6

: 1389حدادگر و همکاران، (باشند  می 17ل معدل کل حداقکه داراي باالتر) داخل کشور 
1008(. 

  
  شغلی در ایران:  ي آیندهنگرش به  ي سازه

: 1381معین (رضی،  ي هاي گوناگون و در یک دوره تهشهایی که در ر مجموعه فعالیت
) 7: 1388تحصیلی (آزاده و همکاران،  ي یابی به شغلی متناسب با رشته، با هدف دست)32

: 1381گیرد (رضی،  روانی صورت می ـ و ارضاي نیازهاي مادي و جسمی، معنوي و روحی
اي ران از طیف لیکرت پنج درجهشغلی در ای ي نگرش به آینده ي براي سنجش سازه .)32

  ده شد. استفا
اي شاخص کلی سازه در سطح سنجش فاصلهاي و ها در سطح سنجش رتبه گویه

به منظور است. جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از روش روایی صوري (قضاوت داوران) و 
برخوردار  70/0نباخ استفاده شده که از ضریب باالي بررسی پایایی از ضریب آلفاي کرو

  ).2بوده است (جدول 
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 )74/0شغلی در ایران (ضریب آلفاي کرونباخ= ي نگرش به آینده ي تعریف عملیاتی سازه :2جدول 

 ابعاد  ابعاد
  گویه  معرف  فرعی

ارضاي 
  نیازها

  مادي

  وضعیت درآمد
اد با اغلب در کشور ما درآمدهاي تخصیص یافته به افر

تحصیلی درخشان کمتر از ارزش خدماتی است  يسابقه
  دهند میکه ارائه 

پذیر ي پژوهشی به ندرت امکانها در ایران تأمین هزینه  ي پژوهشیها تأمین هزینه
  است

  وضعیت امکانات رفاهی
عنوان یک دانشجوي نخبه از دولت انتظار دارم که به

پیشرفته را متوسط امکانات رفاهی نخبگان کشورهاي 
  فراهم سازد

  معنوي

نیاز فرد درجهت کمک به 
  کاستن از آالم مردمی

ترین نخبگان بهترین افراد براي پاسخگویی به مهم
  خودشان هستند يمسائل جامعه در رشته

خدمت به خلق  يارائه
  بدون دریافت هزینه

خدمت به  يگرا باید ارائهآرمان متعالی یک انسان کمال
  گونه چشمداشت مادي باشدل، بدون هیچي شغواسطه

  نیاز به تحصیل علم
ي مطالعاتی، ها نیاز نخبگان به برخورداري از فرصت

جهت تحصیل علم نیازي است که در کشور ما کمتر به 
  شود میآن توجه 

 ـروحی 
  روانی

پاداش در قبال عمل 
  متناسب با ارزش عمل

به که توسط دانشجویان نخ  میاز دستاوردهاي عل
  آید میاي شایسته تقدیر به عمل نحاصل شده به گونه

برخورداري از قدرت 
  رهبري در بین افراد عادي

ي ها احراز مقام نخبگی به یک معنا واگذاري پست
  ي مختلف استها مدیریتی به نخبگان در حوزه

انتظار شهرت متناسب با 
  بزرگی یا کوچکی عمل

بین اقشار مختلف و در  مینخبگان، خارج از محافل عل
  مردم شناخته شده نیستند

برخورداري از امکان 
  همکاري با افراد هم سطح

فعلی نخبگان مشاغلی مشابه افراد عادي  يدر جامعه
ي متشکل از افراد هم ها کردن با تیم دارند و فرصت کار

  یابند میسطح خود را ن
برقراري تعامالت سالم با 
  همکاران در محیط کار

ان نیاز به برقراري تعامالت سالم با همکاران در در ایر
  شود میمطلوبی ارضاء  يمحیط کار به شیوه

اوقات فراغت متناسب با 
  ي فکريها قابلیت

       ي خاصی به منظور ها ریزيدر کشور ما برنامه
  برداري بهینه از اوقات فراغت نخبگان وجود داردبهره

  تحصیلی يتناسب شغل با رشته
هایی که دارم  کنم در شرایط موجود و با توانایی ر میفک

  ام در داخل کشور بیابم. بتوانم شغلی متناسب با رشته
  بلی            خیر
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  ي پژوهشها یافته
درصد آن را دانشجویان پسر  30درصد اعضاي نمونه را دانشجویان دختر و  70
توان گفت  می ها دانشکده در  میدهند. از لحاظ میزان تمرکز نخبگان عل میتشکیل 
 میدرصد از بیشترین میزان تمرکز از نظر حضور نخبگان عل 43/21مهندسی با  ي دانشکده

 5/12د)، علوم پایه (درص 07/16ي ادبیات (ها برخوردار بوده و پس از آن به ترتیب دانشکده 
ریاضی  درصد)، اقتصاد و 93/8درصد)، الهیات ( 71/10شناسی و کشاورزي (درصد)، روان

درصد) در  79/1درصد) و معماري ( 57/3درصد)، دامپزشکی و منابع طبیعی ( 36/5(
  مراتب بعدي قرار دارند. 

درصد دانشجویان نخبه در مقطع کارشناسی و بقیه در مقطع کارشناسی ارشد  64/69
درصد) داراي معدلی  3/58از آنان (  میدرصد) مشغول به تحصیل بوده. بیش از نی 36/30(
درصد از آنها معدلشان کمتر  3/3و تنها  16- 18ي  درصد در بازه 3/38بوده و  18-20 نبی

درصد این دانشجویان موفق  9/43باشد.  می 98/17است. میانگین معدل پاسخگویان  16از 
  مقام کسب کنند.   میبار در سطوح مختلف المپیادها و مسابقات عل 2اند شده

قبلی سفر به خارج از ایران را  ي هرگز تجربه درصد) 3/88اغلب این دانشجویان (
 ي درصد اعضاي نمونه آینده 75اند. اي داشتهاز آنها چنین تجربه 7/11و تنها  نداشته

االتر از حد متوسط ارزیابی درصد ب 25شغلی خود را در داخل کشور کمتر از حد متوسط و 
رصد تمایلی به خروج از د 33درصد نخبگان تمایل به مهاجرت داشته و  67اند. نموده

  د ادامه تحصیل یا کار ندارند. کشور به قص
شغلی در ایران نداشته، در عین حال  ي درصد از نخبگان امیدي به آینده 8عبارتی به

  میشود. این در حالی است که تما میتمایلی به خروج از کشور نیز در بین آنان دیده ن
 ي درصد)، نه تنها آینده 7/11اند (یران سفر کردهیکبار به خارج از ادانشجویانی که حداقل 

شغلی خود را کمتر از حد متوسط ارزیابی کرده بلکه تمایل به مهاجرت نیز در آنان وجود 
  دارد. 
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 ي شغلی در ایران در بین دانشجویان نخبه ي ي نگرش به آیندهها شاخص ي مقایسه :3جدول 
  دختر و پسر

غلی ش يآینده ي نگرش بهها شاخص
  در ایران

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  معناداري  دختران  پسران
  000/0  81/1  21/8  53/1  33/6  نیازهاي مادي
  741/0  78/1  00/9  03/2  00/9  نیازهاي معنوي

  091/0  55/2  57/15  17/2  39/14  روانی ـنیازهاي روحی 
  014/0  44/4  08/34  86/3  14/22  شغلی يشاخص کلی نگرش به آینده

؛ 9، حد وسط: 3- 15شاخص نیازهاي معنوي:  ي؛ بازه9، حد وسط: 3-15شاخص نیازهاي مادي:  يبازه
غلی ش يشاخص کلی نگرش به آینده ي؛ بازه18، حد وسط: 6-30روانی:  ي شاخص نیازهاي روحی ـبازه

  36، حد وسط: 12- 60در ایران: 
  

شغلی در  ي د، تفاوت بین نگرش به آیندهشو میمالحظه  3گونه که در جدول همان
چه بین نگرش  معنادار است. اگر 05/0دختر و پسر در سطح  ي ایران بین دانشجویان نخبه

شغلی دانشجویان نخبه دختر و پسر از نظر شاخص ارضاء نیازهاي مادي تفاوت  ي به آینده
ارضاء نیازهاي معنوي ي ها معناداري وجود دارد، اما بین نگرش این دو گروه از نظر شاخص

شود. با این وجود، وجه اشتراك هر دو گروه  میروانی تفاوت معناداري مشاهده ن ـو روحی 
طور کلی (به استثناي نیازهاي معنوي) و بهدر این است که نسبت به ارضاي انواع نیازها 

م). شغلی خود در ایران نگرش مثبتی ندارند (تأیید فرضیات اول و دو ي نسبت به آینده
دهد که این نگرش منفی در بین  مینشان  ها شاخص  میوضعیت تما ي البته، مقایسه

  تر است. پسر قوي ي دانشجویان نخبه
  

  شغلی در ایران ي ي نگرش به آیندهها تبیین شاخص :4جدول 

  متغیرهاي
  بینپیش

 ضریب بتا
)B(  

  خطاي استاندارد
)SE.B(  

  % نسبت شانس95اطمینان  ي فاصله

 نسبت شانس  حداقل
)Exp(B)(  حداکثر  

  -   15/1  -   23/2  14/0**  مقدار ثابت
  92/0  84/0  63/0  15/0  -18/0**  نیازهاي معنوي
  88/0  81/0  58/0  17/0  -21/0**  نیازهاي مادي
  90/0  80/0  68/0  13/0  -13/0**  روانینیازهاي روحی ـ 

  98/0  91/0  62/0  58/0  -65/0**  تناسب شغل با رشته
  >P 01/0 ته: تمایل به مهاجرتمتغیر وابس **
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معنادار بوده و با توجه  01/0ضرایب رگرسیونی در سطح   می، تما4اساس جدول  بر
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط  54توان گفت  می)، 54/0به ضریب تعیین (

متغیرهاي مستقل قابل تبیین است. به این ترتیب، وجود این نگرش در بین نخبگان که 
شان بوده و روانی ـآنها کمتر پاسخگوي نیازهاي معنوي، مادي و روحی  ي دهشغل آین

شان نیز کم است، احتمال تمایل به مهاجرت را در آنان تحصیلی ي تناسب آن با رشته
  ).6و  5، 4، 3افزایش خواهد داد (تأیید فرضیات 

  
  ايتبیین عوامل زمینه :5جدول 

  متغیرهاي
  بینپیش

ضریب بتا 
)B(  

  ستانداردخطاي ا
)SE.B(  

  % نسبت شانس95اطمینان  ي فاصله

نسبت شانس   حداقل
)Exp(B)(  حداکثر  

  -   97/1  -   10/1  68/0  مقدار ثابت
  49/2  76/1  23/0  61/0  28/0  جنسیت

  71/1  23/1  01/1  14/1  08/2** مهاجرت ي سابقه
  >P 01/0 متغیر وابسته: تمایل به مهاجرت **

  
گونه تأثیر معناداري بر افزایش یا کاهش احتمال یچ، جنسیت ه5مبناي جدول  بر

 ي)، در حالی که در رابطه با سابقه7 يتمایل به مهاجرت نداشته (عدم تأیید فرضیه
توان نتیجه گرفت که هر چقدر این سابقه بیشتر باشد، احتمال تمایل به  میمهاجرت 

  ).8 يیابد (تأیید فرضیه میمهاجرت نیز افزایش 
  

  )1یین شاخص ارضاي نیازهاي مادي (تب :6جدول 

ضریب   بینپیش متغیر
  )B( بتا

  خطاي استاندارد
)SE.B(  

ضریب بتاي 
 tي مقدار آماره  )ßاستاندارد (

  29/8  -   98/0  13/8  مقدار ثابت
  92/0  54/0**  12/0  11/0  نیازهاي مادي

  >P 01/0 نیازهاي معنويمتغیر وابسته:  **
  

توان گفت ارضاء نیازهاي  میمستقیم نیازهاي مادي  اثر غیر ي، درباره6طبق جدول 
مادي از طریق تحت تأثیر قرار دادن ارضاء نیازهاي معنوي احتمال تمایل به مهاجرت را 

دهد (کاهش ارضاء نیازهاي مادي منجربه کاهش ارضاء نیازهاي  میافزایش یا کاهش 
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در این مورد شاخص  معنوي و در نتیجه افزایش احتمال تمایل به مهاجرت خواهد شد).
اصلی  ينیازهاي مادي ابتدا بر روي شاخص نیازهاي معنوي و سپس بر روي متغیر وابسته

عبارت دیگر، عدم برخورداري از امکانات دلخواه گذارد. به مییعنی تمایل به مهاجرت تأثیر 
و همچنین جدول  5سبب کاهش انگیزه براي خدمت به دیگران خواهد شد. پس در جدول 

عنوان زهاي معنوي و شاخص نیازهاي روحی ـ روانی بهتغیرهاي مستقل شاخص نیام 6
 ها گرفته شده و تأثیر متغیر مستقل شاخص نیازهاي مادي بر آن نظر متغیر وابسته در

  سنجیده شده است. 
  

  )2تبیین شاخص ارضاي نیازهاي مادي ( :7جدول 

ضریب   بینمتغیر پیش
  )Bبتا (

  خطاي استاندارد
)SE.B(  

ضریب بتاي 
 tي مقدار آماره  )ßاستاندارد (

  93/8  -   16/1  36/10  مقدار ثابت
  32/4  63/0**  15/0  64/0  نیازهاي مادي

  >P 01/0 متغیر وابسته: نیازهاي روحی ـ روانی **
  

مستقیم نیازهاي مادي را از طریق تأثیرگذاري بر نیازهاي روحی  نیز اثر غیر 7جدول 
 ـ به کاهش ارضاء نیازهاي روحی ش ارضاء نیازهاي مادي منجردهد (کاه میروانی نشان  ـ

  روانی و در نتیجه افزایش احتمال تمایل به مهاجرت خواهد شد).
بین جنسیت و اصالح مدل مفهومی، سایر روابط علی پس از حذف متغیر پیش

ي تجربی مورد بررسی قرار ها ) و تطابق مدل با داده2سازي شده (نمودار مفروض مدل
  ).8فته است (جدول گر
  

  ي نیکویی برازش مدل معادالت ساختاريها شاخص :8جدول 
PCLOSE  PCFI  CFI  RMSEA  Cimin/df  Chi-Square  P-Value  

04/0  68/0  1  00/0  84/0  11/16  65/0  
  

ي نیکویی برازش مدل معادالت ساختاري، شاخص کی ها بنابر نتایج مربوط به شاخص
ي ها باشد که حاکی از برازش مدل با داده می 65/0برابر با  pبا مقدار  11/16دو برابر با 

تحقیق و فرضیات ارائه شده در رابطه با آن (غیر از   میتجربی است. بنابراین، مدل مفهو
این معنا که از  شوند؛ به میمربوط به تأثیر جنسیت بر تمایل به مهاجرت) تأیید  يفرضیه
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سازد  میطور مستقیم تمایل به مهاجرت را متأثر ي مهاجرت بهاي، سابقهبین عوامل زمینه
تحصیلی،  يشغلی در ایران، تناسب شغل با رشته يي نگرش به آیندهها و از بین شاخص

روانی به صورت مستقیم بر تمایل به مهاجرت  ضاي نیازهاي مادي، معنوي و روحی ـار
تقیم و از طریق مس این، ارضاي نیازهاي مادي به صورت غیر تأثیرگذارند. افزون بر
روانی نیز بر تمایل به مهاجرت تأثیرگذار  نیازهاي معنوي و روحی ـتأثیرگذاري بر ارضاي 

  است.
  

  
  

  مدل تحلیلی تجربی :2نمودار 
  

  گیري نتیجه
اساس نتایج حاصل از این پژوهش، چنانچه دانشجوي نخبه احساس کند شغل  بر

د بود و یا اینکه در ارضاي انواع نیازهاي اش نخواهي تحصیلیوي متناسب با رشته يآینده
روانی) دچار کمبود خواهد شد، تمایل به  ـ خود (شامل نیازهاي مادي، معنوي و روحی

توانند  میگردد. این امر بویژه در رابطه با ارضاء نیازهاي مادي که  میمهاجرت در او تقویت 
گیرد. از طرفی، دانشجویانی که  میسایر انواع نیازها را تحت تأثیر قرار دهند، مد نظر قرار 

اند، تمایل رکت در المپیاد و غیره) را داشتهش يسفر به خارج از کشور (بواسطه يتجربه
ي حاصل از تحقیقات حاجی ها دهند. یافته میبیشتري براي مبادرت به این امر نشان 
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 1388ن، ؛ طالبی زیدي و همکارا1386؛ جانمردي و همکاران، 1385یوسفی و همکاران، 
  باشند. مینیز مؤید موارد پیش گفته 

قابل بحث دیگر در این پژوهش، عدم تأثیرگذاري جنسیت بر تمایل به  ينکته
جنسیت  يرابطه يدرباره ،)1889راونشتاین ( يمهاجرت است. این یافته مخالف با نظریه

 يد مطالعهدر مور ،)1386با مسافت در مهاجرت نخبگان و پژوهش جانمردي و همکاران (
کند مهاجرت در  میاست. راونشتاین ادعا  1332- 85مهاجرت نخبگان در ایران از  يپدیده

حالی که این تحقیق نشان داد  دهد، در میي طوالنی بیشتر در مورد مردان رخ ها مسافت
راونشتاین متکی بر  يکه عمالً جنسیت بر تمایل به مهاجرت تأثیري ندارد. البته، نظریه

نی (عمل مهاجرت) است، حال آنکه یافته این پژوهش از جنس ذهنیات (تمایل به امري عی
دانیم که  میراونشتاین  يباشد و ما در صورتی این یافته را متناقض با نظریه میمهاجرت) 

این تمایالت در عمل محقق گردند. در صورتی که این امر محقق شود شاید بتوان دلیل آن 
گونه توضیح داد که مشکالت مربوط به مهاجرت راونشتاین این يرا با استفاده از نظریه

مغزها (بویژه در مورد دختران) با استفاده از تکنولوژي و خطوط ارتباطی تسهیل یافته 
توان تفاوت در نتایج را به تغییرات رخ  میپژوهش جانمردي و همکاران  ياست. در زمینه

عمومیت یافتن تمایل به مهاجرت در بین بحال و  تا 1385داده در تمایالت نخبگان از 
  دانشجویان نخبه (اعم از دختر و پسر) نسبت داد.

توان گفت بارزترین عنصري که تمایل به مهاجرت  میبندي مباحث یاد شده در جمع
د، اختالل در ارضاي نیازهاي مادي است که قادر کن میتقویت   میرا در ذهن نخبگان عل

چند در این بین سهم عنصر سنخیت  تحت تأثیر قرار دهد. هراست سایر انواع نیازها را 
تحصیلی نیز قابل توجه است. عالوه بر نیازهاي مادي، تجربه مشاهده  يشغل با رشته

 يمستقیم شرایط تحصیلی و شغلی سایر کشورها نیز مقوم تمایل به مهاجرت در بین عده
  بوده است.    میدیگري از نخبگان عل

  
  و راهکارها ارائه پیشنهادات

برخی اوقات مشوقان (بویژه اساتید،  * عدم تقویت فرهنگ مهاجرت از سوي مشوقان:
این دلیل که  گروه مرجع فرد عمل نموده و به يدوستان با تجربه و خانواده) به منزله

ي منفی ها در حد باالیی است، نگرش ها پذیري از این گروهمعموالً میزان الگوبرداري و تأثیر
تحصیل  يشغلی در داخل کشور را در آنها تقویت کرده و آنان را به ادامه يآینده نسبت به

  نمایند. مییا کار در خارج از کشور ترغیب 
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ي در نظر گرفته شده براي ها اغلب وزن تشویق :ها تراز ساختن وزن تشویق* هم
ي ها که تشویقست؛ بدین معنا ها ي نخبه بیش از نخبگان سایر زمینهها برخی از انواع گروه

چه از نظر مادي و چه از نظر معنوي تقریباً از   میمنظور شده براي انواع مختلف نخبگان عل
به افزایش فشارهاي  تواند منجر میارزش و اهمیت یکسانی برخوردار نیست که این خود 

ي نخبگی ها روانی و برتري دادن به یک گروه خاص از نخبگان نسبت به سایر گروه ـروحی 
  ي گوناگون گردد.ها ر نتیجه کاهش همبستگی میان آنان در زمینهو د

بندي نیازهاي نخبگان در یی با هدف اولویتها اجراي پژوهش * نیازسنجی نخبگان:
عنوان مثال ابعاد گوناگون که از طریق نظرخواهی از خود آنان صورت گرفته باشند. به

ي مورد نظرشان براي گذران اوقات ها و شیوه ها نظرخواهی از نخبگان در رابطه با برنامه
اي به شان بوده و خدشهي اصلیها ریزي براي فعالیتاي که متناسب با برنامهفراغت به گونه

تواند بیانگر ابراز توجهات بیشتر به آنها و ارزش  میوارد نسازد. این امر خود  ها این فعالیت
 یشان باشد.ها قائل شدن به فعالیت
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