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1

دکتر کیومرث فالحی
چکیده

سرمايه انساني مهمترين عامل توسعه و پيشرفت جوامع گوناگون است و نخبگان نقشي
كشور ،ترك وطن كرده و به كشورهايي چون آمريكا و كانادا كوچيده اند .هدف اين
نوشتار بررسي رابطۀ تعلق خانوادگي ،هويت ملي و پايبندي به ارزشها در ميان
دانشآموزان برتر المپيادي با ميزان گرايش مهاجرت در ميان آنان بوده است .اين بررسي با
روشهاي توصيفي از نوع پيمايشي به انجام رسيده و براي شناخت ابعاد آن از تحقيقات
تاريخي نيز بهره گرفته شده است .حجم نمونه پژوهش با بهرهگيري از فرمول كوكران ،به
شيوۀ تصادفي و خوشهاي 033،نفر بوده است .تجزيه و تحليل دادهها نيز با نرمافزارهاي
معتبر و شاخصهاي آماري توصيفي و استنباطي و جدولهاي توزيع فراواني و محاسبه
درصدها صورت گرفته است .اعتبار پرسشنامهها با دوبار آزمايي و محاسبۀ ضريب آلفاي
كرونباخ انجام يافته و روايي آنها تأييد شده است .در نهايت در ميان انگيزههاي دروني و
بيروني مهاجرت در جامعه نمونۀ مورد نظر ،نقش عوامل اجتماعي – فرهنگي (هويت،
خانواده ،پايبندي به سنتها و  )...تاثير بيشتري داشته است .يافتههاي اين بررسي نشان داده
كه در ميان دانش آموزان المپيادي كه تعلق خانوادگي ،هويت ملي و پايبندي به ارزشها از
جمله باورهاي مذهبي قويتر بوده ،گرايش به مهاجرت كمتر بوده است .اين بررسي از
ميان نظريههاي موجود به نظريۀ اجتماعي و فرهنگي و آراي پژوهشگراني مانند «لي»،
«پيكوت»« ،براون» و «مير» كه مهاجرت را همواره ارادي نميدانند و به كششها و رانشهاي
مقصد و مبدا توجه ميكنند ،نزديكي بيشتري دارد.
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مقدمه
كوچ سرمايههاى انسانى از مسائل و معضالت مهم كشورهاى توسعهنيافته ،درحال توسعه و
حتى برخى از كشورهاى صنعتى و پيشرفته است(وود .)6339 ،4در كشورمان ايران در سالهاى
اخير ،معضل فرار مغزها بهتدريج به يك بحران اجتماعى ،اقتصادى و فرهنگى تبديل شده است،
بهگونهاى كه براساس برخى يافتهها ،خسارت ساالنه ناشى از خروج سرمايههاى فكرى ،بيش از سه
برابر درآمدهاى نفتى كشور برآورد شده است (وقوفى 26 .)4033 ،درصد از دانشآموزان مدالآور
كانادا مهاجرت كردهاند (ايسنا ،خرداد  .)4094طي بررسي صورت گرفته از مجموع  665دانشآموز
ايراني كه در سالهاي  4036تا  4032در  50المپياد جهاني شركت كردند بيش از 413نفر معادل
 26/6درصد آنها هماكنون در يكي از دانشگاههاي مطرح دنيا در آمريكا و كانادا تحصيل ميكنند.
هماكنون  29/6درصد مدالآوران المپيادهاي فيزيك 32/2 ،درصد رياضي 53 ،درصد كامپيوتر و 53
درصد شيمي ،خارج از مرز جغرافيايي كشور هستند و ميزبانان آنها دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
برتر و تاثيرگذار دنيا همچون دانشگاه هاروارد ،استنفورد ،امآيتي ،6كاليفرنيا ،0كمبريج ،1جان
هاپكينز 5و پرينستون 2در آمريكا و دانشگاه تورنتو 3و سايمون فريزر 3در كانادا هستند .مبدأ
91درصد آنها سكوي پرتابي بهنام «دانشگاه صنعتي شريف است» و مقصد  22/1درصد آنها
آمريكاست .هماكنون چهار تا پنج ميليون مهاجر ايراني در  06كشور جهان حضور دارند .بيش از
 533پروفسور ايراني (معادل با يك پنجم كل استادان ما در داخل كشور) در اياالت متحده به سر
مي برند(ايسنا ،خرداد  .)4094همچنين براساس يافتههاي پژوهشي ،سه تا چهار نمره از ميانگين
ضريب هوش ايرانيان بر اثر مهاجرت نخبگان كاسته شده است(نجاتي )4094 ،و غمانگيزتر آنكه
براساس پژوهش صورت گرفته در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران بيش از 33درصد
دانشجويان دكتراي آن دانشگاه كه موفق به دريافت مدرك دكتراي خود شدهاند در انديشۀ مهاجرت
هستند (منتظر .)4036 ،بهگونهاي كه نماينده سازمان بينالمللي مهاجرت در سمينار "گزارش
وضعيت جمعيت جهان" از كوچ ساالنه  433هزار نفر تحصيلكرده ايراني خبر داده است (اوليايي،
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 .)4035در حال حاضر بيش از  613333نفر از نيروهاى تحصيلكردۀ ايرانى با مدارك تحصيلى
دكترى و مهندسى در امريكا ساكن هستند(بررسى وضعيت علمى و فرهنگى ايرانيان ساكن امريكا،
 ،4036ص  .)34از  620نفر مدالآور المپيادهاى علمى بينالمللى در ساليان اخير فقط  43نفر به
كشور بازگشتهاند و  93نفر آنها در دانشگاههاي آمريكا تحصيل ميكنند ،از هر  92دانشجوي
اعزامي به خارج تنها  03نفر به ايران باز ميگردند (آسمند .)4035 ،از مجموع  324نفر دانشجويي
كه مدت بورسيه آنان در سالهاي  4033تا  4030خورشيدي به اتمام رسيده است 36 ،درصد به
جهان شكل تجارت به خود گرفته است ،دانشگاههاي كانادا ،استراليا و نيوزيلند به موضوع جذب
دانشجوي خارجي اهتمام جدي دارند(گالسمن .)6341 ،6همه ساله دانشگاههاي استراليايي و
كانادايي با حضور در دو نمايشگاه اختصاصي دانشگاهي ،در شهرهاي امارات عربي متحده ،با
ارزيابي مدارك تحصيلي داوطلبان در محل نمايشگاه ،مبادرت به پذيرش دانشجو ميكنند .دولت
استراليا دستيابي به درآمد  533ميليون دالر از محل پذيرش دانشجوي خارجي را در دستور كار
خود قرار داده است .درآمد آمريكا از محل جذب دانشجويان خارجي نزديك به 46ميليارد دالر
برآورد شده است .براى بهرهورى بيشتر از نيروى انسانى و تبيين و تعيين راهبردهاى اساسى براى
نگهداشت مغزها و نخبگان ،نخستين گام درك ابعاد مسأله ،تعريف صحيح موضوع و تجزيه و
تحليل عوامل مؤثر بر آن است كه بارزترين آن ،پديده مهاجرت و فرار مغزهاست(كراش.)6332 ،0
مهاجرت نخبگان علمي و مدالآوران المپيادها از كشور تبعات منفي در پي دارد .دولت بايد شرايط
و امكانات را به گونه اي فراهم كند كه ضمن پيشگيري از خروج نخبگان علمي ،روند مهاجرت
اين افراد شكل معكوس بيابد .متاسفانه توجه مسئوالن به ورزشكاران مدالآور بسيار بيشتر ازتوجه
به نخبگاني است كه در المپيادهاي علمي براي كشور مدال كسب كردهاند ،اين ديدگاه بايد اصالح
شود (محسني ثاني .)4094 ،نكته ديگري كه بايستي بدان پرداخته شود ،وضعيت فرهنگي مهاجران
در مقصد است .مهاجرت يك روند اجتماعي است و پيامدهاي زباني ،اجتماعي ،فرهنگي و رواني
گوناگوني دارد كه هويت و ارزشهاي مهاجر را دستخوش تغيير مي سازد .مهاجرت سبب ايجاد
تماسها ،برخوردها ،ارتباطات گوناگون و  ...در جامعه ميزبان ميشود كه گسترش اين عوامل
موجب به وجود آمدن پديده دو زبانگي و چند زبانگي در سطح فردي و اجتماعي ميشود چرا كه
 60 .4درصد در حال تحصيل هستند و حدود  5درصد به كشور برگشتهاند.
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مهاجر ناگزير ،به انطباق زباني و فرهنگي با جامعه ميزبان دست ميزند و تالش ميكند به گونه اي
كم و بيش عادي در جامعه جديد جايگاهي پيدا كند .بنا بر نظريۀ بوتۀ ذوب و سياست همگون
سازي و ادغام مهاجران به عنوان ديدگاه غالب ،بر آن بوده است تا در اياالت متحده امريكا،
مهاجران را در فاصله چند نسل در جهت زبان انگليسي و فرهنگ آمريكايي هدايت كند(مدرسي،
 .)4091يكى از مواردى كه مىتواند به برنامهريزان و سياستگذاران كالن كشور در بهرهگيري بهينه
از منابع انسانى و تبديل نقاط ضعف به نقاط قوت و تغيير تهديدها و چالشها به فرصتها كمك كند،
شناخت روحيات و نگرشهاى نوجوانان و جوانان دانشآموز و كسانى كه هنوز تصميم به مهاجرت
نگرفتهاند اما در آيندهاى نه چندان دور به احتمال زياد به موضوع و مصداق «فرار مغزها» و
نيروهاى متخصص ،بدل خواهند شد ،مىتواند به اتخاذ تصميمها و تعيين راهبردهايى مناسب در
تعليم و تربيت منجر گردد كه شرايط روحى و زمينههاى فكرى را به گونهاى فراهم و آماده سازد
تا جوانان نخبه ،بهآسانى هدف «شكار مغزها» قرار نگيرند يا خود ،مغزهاى آماده براى گريز يا
مهاجران مجازى نباشند .از آنجا كه مهاجرت در ميان ملتهايي چون ژاپن كه در ميان آنان حفظ
هويت و ارزشها و عِرق ملي ،بيشتر است ،كمتر صورت گرفته است ،پژوهش در اين مورد ميتواند
راهگشا باشد .براي مثال نهاد تعليم و تربيت اين كشور كتابي با نام « اصول اساسي موجوديت ملي
ژاپن » را منتشر كرده است كه در آن به شرح مليت و فلسفه رسمي ژاپن براي معلمان پرداخته
است (صفوي.)4032 ،
بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق
ترديدى نيست كه نيروى انسانى نخبه ،از عوامل مهم رشد و توسعه هر كشور است .با قاطعيت
مىتوان گفت اين عامل در صدر ديگر عوامل قرار مىگيرد .ملتهايى كه به رشد و توسعه دست
يافتهاند ،در كنار منابع طبيعى از دانش و فناورى الزم برخوردار شدهاند و با استفاده مناسب از توان
نيروهاى انسانى نخبه و متخصص ،نظام دستگاه تعليم و تربيت و نهادهاى فرهنگى و دانشگاهى و
اقتصادى و اجتماعى خود را به گونه اي طراحى كردهاند كه ضمن مهارت آموزى ،انگيزههاى الزم
را نيز در نيروهاى مستعد براى ماندن و خدمت تقويت كردهاند تا آنان يارىرسان كشور و ملتى
گردند كه با درآمد و ماليات خود در راه تعليم و تربيت نوباوگان ميهن ،هزينههاى مادى و معنوى
غيرقابل محاسبهاى را بر دوش كشيده اند .مهاجرت فرآيندى پيچيده و وابسته به عوامل متعدد
فرهنگى ،شغلى ،اقتصادى ،آموزشى ،علمى ،سياسى و حتى ايدئولوژيكى است و اين عوامل دست
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به دست هم مىدهند و سبب مىشوند تا فرد از تاريخ و جغرافياى خاصى كه تمامى هويت
فرهنگى و اجتماعى او را تشكيل مىدهد ،جدا شود و به جايى ديگر پناه ببرد .اما باز هم نكتهاى
مهمتر در اين ميان نهفته است .فاجعه خروج نخبگان تنها فرار مغزها از كشور به صورت فيزيكى
آن نيست ،فاجعه اصلى شكلگيرى انديشه فرار و گرايش باطنى به رفتن و مهاجرت از ميهن است،
چرا كه مهاجرت ظاهرى ،مسألهاى اساسى و ريشهاى نيست .شمار مهاجران بالقوه گرچه در آمارها
محاسبه نمىشوند اما خسارت آن بارها بيش از مهاجران واقعى است ،مهاجر بالقوه هرچند در وطن
قادر به تحمل يا تغيير شرايط نيست ،به مرور از جامعه فاصله مىگيرد و چه بسا به عنصرى مزاحم
و اخاللگر نيز بدل گردد(فالحي .)4033 ،اين معضل و رفتار همانند ديگر رفتارهاى اجتماعى،
ريشه در باورها ،ديدگاهها ،نگرشها و در نهايت گرايش يا سوگيرى افراد نسبت به موقعيت مبدأ و
مقصد دارد كه متاسفانه با وجود نقش خاص ابزارها و رسانههاى گسترده كشورهاى قطب و
صاحب سرمايه ،ابعادي جديد و پيچيدهتر به خود مىگيرد .گذشته از برخى نظرات و ديدگاههاى
متناقضي كه در مورد فرار و مهاجرت مغزها وجود دارد ،عدهاى آن را در مجموع براى دانش
جهانى و پيشرفت علوم مفيد دانستهاند و گروهي ديگر آن را براى كشور صادركننده و مبدأ مفيد و
سازنده ارزيابى كردهاند .جامعهشناسان سوسياليست از آن به منزلۀ قاچاق «سلولهاى خاكسترى» ياد
كرده اند و آن را طرحى استثمارى براى ربودن مغزهاى متفكر كشورهاى در حال توسعه تلقى
كردهاند (فالحي .)4033 ،آنچه مسلم است در حال حاضر اين امر هزينههاى اقتصادى ،سياسى و
فرهنگى گرانى را بر كشور تحميل مىكند .ميزان انگيزه خروج يا مهاجرت از كشور به تفاضل
ديدگاه افراد در مورد ارزيابى از وضعيت استقرار در موقعيت فعلى و شرايط مطلوب در جامعه يا
كشور مقصد به دست ميآيد .هر چه ارزيابى فرد از محيط پيرامون خود در مقايسه با حالت آرمانى
منفيتر باشد ،تمايل و انگيزه او براى دستيابي به موقعيتى مناسبتر افزايش مىيابد و به عكس ،هر
چه فرد ديدگاهي مثبت تر نسبت به وضعيت فعلى خود در ذهن تصور كند انگيزه او براى مهاجرت
به خارج از كشور كاهش خواهد يافت .هر چند پديده مهاجرت بهطور عام و خروج مغزها و
نيروهاى نخبه بهطور خاص با پيشينهاى طوالنى در بيشتر كشورهاى جهان وجود داشته است و
دارد ،اما در جهان امروز جلوه آن بارزتر و پررنگتر شده است ،از طرفى نياز مبرم كشور ما به
حفظ منابع مالى و انسانى ،توجهي جديتر را به موضوع راههاي جلوگيري از خروج يا مهاجرت
اجتنابناپذير مىسازد .آمارها نشان دهنده اين واقعيت تكاندهنده اند كه پديده مهاجرت بهويژه

Downloaded from qjfr.ir at 3:11 +0330 on Monday October 14th 2019

خود حضورى جسمانى و قراردادى دارد اما فاقد انگيزه نوآورى ،مشاركت و تالش است و چون

29

فصلنامه خانواده و پژوهش شماره 92

خروج مغزها خسارتهاي مستقيم و غيرمستقيم زيانبار و بسيار را به كشور تحميل كرده است كه
پيشگيرى اين خسارات و تبعات زيانبار آن نياز به بررسيهاى كارشناسانه و محققانه و همهجانبۀ
عوامل اجتماعى ،اقتصادى ،فرهنگى و آموزشى و حتى روانى و داخلى و خارجى دارد .همچنين
آمارهاي رسمي و غيررسمي ارائهشده در زمينۀ وسعت و دامنه پديده فرار مغزها در ايران ،گوياي
اين واقعيت ا ست كه امروزه جريان خروج نيروي انساني متخصص و برخوردار از سرمايه انساني
باال و بسيار كارآمدي همچون استادان دانشگاهها ،پزشكان ،پژوهشگران ،مهندسان و غيره ،بهصورت
برانگيخته است (خاوري نژاد .)4091 ،از اين رو ،ضرورت دارد كه پيش از هر كار به مطالعه و
تحقيق دربارۀ عواملي پرداخت كه مانع از مهاجرت نخبگان به خارج مي شود .گرچه عوامل
اقتصادى در مهاجرتها اهميت بسيار بااليى دارد ،اما همواره نمىتوان آنها را عوامل منحصر به فرد

برانگيزاننده به حساب آورد .در طبقهبندى انگيزههاى مهاجرتى (پيكوت )4935 1،عالوه بر عوامل
ارادى كه اغلب جنبه اقتصادى دارد و شامل پيدا كردن كار و كار بهتر ،ايجاد مراكز صنعتى و تجارى
و ديگر انگيزههاى شغلى است ،به انگيزههايي متعدد همچون انگيزههاى مربوط به تشكيل يا الحاق
به خانوار ،تغيير وضعيت زناشويى ،انگيزههاى مربوط به تحصيل اعضاى خانوار ،تحملناپذير شدن
شرايط زيست در مبدا ،تمايل به زندگى در هر جاى ديگر ،همچنين به انگيزههاى سياسى و تاريخى
اشاره ميكند كه بخش اعظم آنها به ديدگاههاى فرهنگى و اجتماعى افراد مربوط مىشود و چه بسا
به هنگام آغاز مهاجرت و بعد از آن هم بار اقتصادى قابل ذكرى نداشته باشد .يكي از عواملي كه
ميتواند مانع از مهاجرت نخبگان و جوانان مدال آور المپيادهاي علمي گردد ،تقويت ديدگاههاي
فرد نسبت به هويت ملي و تعلق به خانواده و پايبندي به سنتها و ارزشهاست .بارور كردن باورها
(مانند عالقه به ميهن ،دينداري ،افتخار به مسلمان بودن و ايراني بودن ،عالقه به سنتها ،باورها و
غيره) در اين افراد ،ميتواند گرايش آنان را به مهاجرت كاهش دهد ،زيرا در داخل كشور نسبت به
خارج از كشور ،توجه بيشتري به اين باورها ميشود .پدران و مادران در پرورش ،نگهداري و
شكوفايي هر چه بيشتر استعداد و توانمنديهاي اين دانشآموزان در مراحل مختلف تحصيلي نقش
مهمي دارند و بايستي بتوانند با همبستگي خانوادگي عميقتر ،دلبستگي بيشتر به ميهن و يادآوري
هويت واقعي و ارزشهاي ديني و ملي به ايشان ،در كنار توجه به توانمنديهاي فرزندان در زمينههاي
علمي و شخصيتي ،انرژي مثبتي در آنان براي كسب نتايج مطلوب ايجاد كنند .اين نوشته نيز در پي
1. Picouet
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آن است كه با بررسي اين موضوع دريابد كه ميان تعلق خانوادگي ،حفظ هويت ،پايبندي به
سنتهايي مانند باورهاي مذهبي و گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزان شركت كننده در
المپيادهاي علمي سازمان استعدادهاي درخشان چه رابطه اي وجود دارد؟
هدفها و پرسشها
با توجه به آنچه گفته شد ،اين بررسي در پى دستيابي به هدفهاي زير است:

 بررسي رابطه ميان تعلق خانوادگي و گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزان المپيادي
 بررسي رابطه ميان پايبندي به ارزشها و گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزان
المپيادي

پرسشهاي طرح شده در اين بررسي عبارت اند از:
 نوع و شدت رابطه ميان تعلق خانوادگي و گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزان
المپيادي به چه صورت است؟
 نوع و شدت رابطه ميان هويت ملي و گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزان المپيادي
به چه صورت است؟
 نوع و شدت رابطه ميان ارزشها و گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزان المپيادي به
چه صورت است؟
روش پژوهش
با توجه به ويژگيها و هدف اصلي اين بررسي ،ميتوان گفت :اين تحقيق از نظر هدف ،در زمرۀ
پژوهشهاي كاربردي و از جنبه ماهيت و روش در حيطۀ تحقيقات همبستگي قرار ميگيرد .در
بخش كمي جهت ارزيابي پديدۀ مورد توصيف از روش تحقيق توصيفي -پيمايشي (ميداني)
استفاده شده است.
ابزار گردآوری دادهها
در گردآوري دادههاي مورد نياز اين بررسي ،از روش كتابخانهاى (اسنادى) و ميدانى
(پرسشنامه) استفاده شده است .در روش كتابخانهاى براى گردآورى اطالعات مورد نظر از منابع
علمى و پژوهشى موجود در كتابخانهها و پايگاههاى اطالعاتى بهره گرفته شده است .براى
گردآورى پاسخها و نظرات نمونههاى تحقيق در زمينۀ متغيرهاى پژوهش ،پرسشنامهاى محقق
ساخته مورد استفاده قرار گرفته است.
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روایی و پایایی ابزار پژوهش
روايي تحقيق حاضر به روش صوري و محتوايي كه مهمترين نوع روايي است ،برآورد شده
است .براي اين منظور اقدامات زير انجام شده است .براي ساخت ابزار اندازهگيري متغيرهاي
تحقيق  ،هر يك از متغيرها با استناد به منابع علمي متعدد و موثق به صورت عملياتي تعريف سپس
گويههاي مناسب طراحي شدهاند .پرسشنامههاي تحقيقاتي ديگر گزارشهاي پژوهشي كه مرتبط با
موضوع تحقيق بوده ،مورد بررسي و استفاده قرار گرفتهاند .نمونه مقدماتي ابزار گردآوري داده تهيه
پرسشنامه نيز مورد توجه قرار گرفته و اعمال شده است .همچنين براى محاسبه پايايي پرسشنامه از
روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است .به اين ترتيب كه ضريب آلفاى كرونباخ يك اجراى
مقدماتى با حدود  15پرسشنامه به وسيله نرمافزار  SPSSمحاسبه شده است و اين ضريب براي
تعلق خانوادگي و هويت ملي  3833و براي گرايش به مهاجرت  3839به دست آمده كه نمايانگر
همسانى درونى باالى پرسشهاى پرسشنامه و اعتبار باالي آن بوده است .همچنين اعتبار بيرونى
(قابليت تعميمپذيرى) نتايج از طريق انتخاب تصادفى گونههاى مورد بررسى تا اندازه زيادى
تضمين شده و حجم باالى نمونه ( 033نفر) از جامعه مورد مطالعه به افزايش اعتبار نتايج كمك
بسيار مىكند.
تجزیه و تحلیل دادهها
براي تجزيه و تحليل دادههاي گردآوري شده ابتدا در سطح توصيفي با استفاده از شاخصهاي
آماري به توصيف و تلخيص ويژگيهاي جمعيت شناختي افراد نمونه شامل جنسيت ،پايه تحصيلي
و سن دانش آموزان شركت كننده در المپيادهاي علمي سازمان استعدادهاي درخشان پرداخته شده
است .همچنين به منظور بررسي وجود همگوني ميان گرايش به مهاجرت و متغير جمعيت شناختي
جنسيت از آزمون كاي دو استفاده شده است .سپس در پي بررسي نوع توزيع متغيرهاي اصلي
پژوهش از آزمون كولموگوروف -اسميرنوف ( )KSكمك گرفته شده است .در نهايت از آزمون
كاي دو و ضريب همبستگي اسپيرمن به منظور تعيين وجود رابطه و نوع رابطه ميان متغيرهاي
اصلي پژوهش (تعلق خانوادگي ،هويت ملي و گرايش به مهاجرت) استفاده شده است.
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متغیرهای تحقیق
تعلق خانوادگی :نمرۀ فرد به گويههاى مورد نظر براى اين متغير مانند ميزان استحكام خانواده
در كشور ما ،پاسخ به گويه هاي وابستگى به والدين ،پيوندهاى دوستى ،داشتن شانس ازدواج
مطلوب(تشكيل خانواده) و  ...در ايران ،نشاندهنده سطح تعلق او به خانواده است.
هویت ملی :نمره فرد به گويههاى مورد نظر براى اين متغير مانند افتخار به مسلمانى ،عالقه به
نوروز ،انجام دادن مراسم چهارشنبه سوري و همچنين نمرهاى كه به كشور ايران دادهاند يا پاسخي
اين متغيرها ،يك پرسش مهم و در عين حال عاطفى از دانشآموزان پرسيده شده است كه در
مجموع و با توجه به همه متغيرها و ويژگيهايى كه براى دستيابى به زندگى مطلوب و ايدهآل وجود
دارد ،نظرشان را در زمينۀ رابطه هويتى آنها با كشورشان بهطور غيرمستقيم با اين سؤال به چالش
مىكشد« :فكر مىكنيد كه اگر در ايران بمانيد احساس مفيدبودن بيشترى خواهيد داشت يا در خارج
از كشور؟»
پایبندی به ارزشها :نمره فرد به گويههاى مورد نظر براى اين متغير مانند عالقه به شنيدن
صداى اذان ،نماز خواندن ،افتخار به مسلمانى ،عالقه به حجاب و اعتقاد به دعا و نذر ،نشاندهنده
سطح پايبندى او به ارزشها ،از جمله مذهب است .با بهره گيري از اين پرسشها ميزان تعلق
خانوادگي ،هويت ملي و پايبندي به ارزشها ،برابر با حاصل جمع گويههاى ياد شده است .بنابراين
حداقل نمره هر يك از متغيرها ،برابر با  5و حداكثر آن  65است .نمره  5تا  4689با گرايش ضعيف،
نمره  40تا  4389با گرايش متوسط و نمره  49تا  65به عنوان گرايش قوي شناخته مي شود.
گرایش به مهاجرت :در اين پژوهش گرايش به خروج از كشور ،به شدت توافق جوانان براى
خروج از كشور براساس مالكها و نمرههايى كه به شرح زير تهيه شده است ،اطالق مىشود .نمره
گرايش نشان مىدهد كه فرد تا چه حد تمايل دارد كه در خارج از كشور يا در كشور ايدهآل خود
زندگى كند و از ديگر سو حكايت از آن دارد كه پاسخگو تا چه حد عالقهمند به ارزشها و شرايط
فعلى كشور است (اگر زمينه اي فراهم شود براي هميشه از ايران خواهم رفت ،يكي از گويه هاي
مورد استفاده براي اندازهگيري اين متغير بوده است) .در اين بررسى نمره گرايش به خروج از
كشور ،از حداقل  54تا حداكثر  655بوده است و پاسخگوها از نظر ميزان گرايش با فاصله  23نمره
به سه سطح گرايش ضعيف به خروج ( 54تا  ،)443/9 ،6گرايش متوسط به خروج ( 449تا
 )432/9و گرايش قوى به خروج (از نمره  433تا  ،)655تقسيم شدهاند كه گرايش سوم (قوى)
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نشاندهنده ديدگاه منفى به كشور است .گزينههاي پاسخ براي هر پرسش بر اساس طيف ليكرت
طراحي شده است.
جامعه آماری
در اين پژوهش جامعه آمارى ،كليه دانشآموزان نخبهاي بوده است كه از طريق سازمان
استعدادهاي درخشان شناسايي شده و در سالهاي تحصيلى  4096-4094تا 4091-4090در
المپيادهاي علمي كشوري و جهاني شركت داشتهاند ،شمار اين دانشآموزان در زمان انجام دادن
حجم نمونه و روش نمونهگیری
نمونه آماري طرح 033 ،دانشآموز شركت كننده در آزمونهاي المپيادهاي علمي سازمان
استعدادهاي درخشان بودهاند .براى تعيين حجم نمونه ،از فرمول معروف كوكران استفاده و شمار
افراد نمونه در حدود  632نفر محاسبه و برآورد شده است .براى داشتن تعداد كافى از نمونهها ،به
 033نفر دانشآموز يادشده مراجعه و دادههاي الزم گردآورى شده و در نهايت حدود 632
پرسشنامه استخراج و تحليل شده است .در اين پژوهش روش نمونهگيري تصادفي طبقه اي است.
به اينترتيب كه با توجه به تركيب  5684درصد پسران و  1289درصدى دختران دانشآموز شركت
كننده در آزمونهاي سازمان استعدادهاي درخشان ،سعى شده است تا نمونه نيز هماهنگ و متناسب
با جامعه آمارى باشد .بنابراين به  453نفر از پسران و  416نفر از دختران شركتكننده در آزمونها
مراجعه وپرسشنامه ميان آنان توزيع شده است.
یافتههای پژوهش
براساس جدول شماره  1289 ،4درصد از پاسخدهندگان دختر و  5684درصد پسر بوده اند؛
 483درصد نيز پاسخي ارائه نكردهاند.
جدول  .0فراوانی مربوط به جنسیت پاسخدهندگان
فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

دختر

401

1289

1380

1380

پسر

419

5684

5683

43383

0

483

632

43383

43383

بيپاسخ
كل
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به طوري كه كه در جدول شماره  6مشاهده ميشود پايه تحصيلي 0281درصد از پاسخدهندگان
اول دبيرستان 0583 ،درصد دوم دبيرستان 380 ،درصد سوم دبيرستان 383 ،درصد چهارم دبيرستان و
 4183درصد پيش دانشگاهي است 586 .درصد نيز پاسخي ارائه نكردهاند.4
جدول  .9فراوانی مربوط به پایه تحصیلی پاسخدهندگان
اول دبيرستان

431

0281

0381

0381

دوم دبيرستان

436

0583

0382

3283

سوم دبيرستان

4

380

381

3281

چهارم دبيرستان

66

383

384

3185

پيشدانشگاهي

16

4183

4585

43383

بيپاسخ

45

586

كل

632

43383

43383

براساس جدول شماره  683 ،0درصد از پاسخدهندگان در مدرسۀ سالم 6081 ،درصد در عالمه
حلي 684 ،درصد در انرژي اتمي 380 ،درصد در مدرسۀ آيت اهلل خامنه اي 1386 ،درصد در مدرسۀ
فرزانگان 483 ،درصد آيت اهلل طباطبايي 380 ،درصد مفيد 380 ،درصد نيكان 380 ،درصد آيت اهلل
مدني و 4386درصد بهشتي درس مي خوانده اند 084 .درصد نيز پاسخي ارائه نكردهاند.
جدول  . 1فراوانی مربوط به محل تحصیل مدرسه پاسخدهندگان
فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

سالم

3

683

689

689

عالمه حلي

23

6081

6186

6384

انرژي

2

684

686

6986

آيتاهلل خامنهاي

4

380

381

6982

فرزانگان

405

1386

1383

3380

آيتاهلل طباطبايي

5

483

483

3384

مفيد

4

380

381

3385

نيكان

4

380

381

3389

آيت اهلل مدني

4

380

381

3486

بهشتي

56

4386

4383

43383

بي پاسخ

9

084

كل

632

43383

43383

سن و جنسیت :سن 49/6درصد از پاسخدهندگان كمتر از  0384 ،42درصد  4386 ،42درصد
 43و6184درصد  43و بيشتر است 380 .درصد نيز پاسخي ارائه نكردهاند .همچنين ،در اين بررسي،
 .4معيار درصدها ،با توجه به سهميهها و تعداد قبول شدگان هر پايۀ تحصيلي از سوي سازمان استعدادهاي درخشان بوده است.

Downloaded from qjfr.ir at 3:11 +0330 on Monday October 14th 2019

فراواني

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعي

فصلنامه خانواده و پژوهش شماره 92

019

ميان متغير جنسيت و گرايش به خروج از كشور ارتباطي وجود ندارد ،زيرا ميزان سطح معناداري از
 3/35بيشتر است با توجه به آزمون كاي دو صورت گرفته سطح معناداري  ،38106درجه آزادي 62
و مقدار ضريب كاي  62/534به دست آمده است.
تجربه داشتن رتبه در المپیادها :در بررسي نمونه آماري از لحاظ تجربه كسب رتبه المپياد،
 6286درصد از پاسخدهندگان داراي رتبه در المپياد بوده اند و 3480درصد رتبه اي نداشته اند681 ،
درصد نيز پاسخي ارائه نكردهاند.
استحكام خانواده در ايران بيش از خارج كشور است و در مقابل حدود  61درصد نيز بر اين عقيده
بوده اند كه استحكام كانون خانواده در خارج كشور بيشتر از داخل ايران است .نكته ديگر اين
است كه رقابتهاى فاميلى و دخالتهاى ديگران در امور خانوادگى و فردى يكى از سببهاى كوچ
مهاجرت افراد بهويژه از مناطق روستايى به شهرى است .در كشور ما به سبب برخوردارى از برخى
ويژگيهاى فرهنگى و ارتباطات خانوادهها با يكديگر در برخى مواقع تعامل خويشاوندان به حد
افراطى و دخالت نزديك مىشود و موجبات رنجش ديگران را فراهم مىكند .در حدود  34درصد
پاسخگويان بر اين باورند كه اين رقابت در ايران باالتر از ديگر كشورهاست و  46/1درصد بر
حذف آن نظر داشتهاند و بيان كردهاند كه اين نوع رقابتها در خارج كشور بيشتر و باالتر است و به
عبارت ديگر در ايران كم يا در حد بسيار كم است.
هویت ملی :بررسى ميزان هويت ملي و گرايش به خروج از كشور با «نمرهاى كه پاسخگويان
به كشور ايران دادهاند» روشن شده است ،اين گويه ،به عنوان سوال كنترل و براى شفافتر كردن
نظرات پاسخگويان طراحى شده است .اما نتيجه آن از جنبههاى گوناگون جالب به نظر مىرسد .با
توجه به مقدار سطح معناداري ،ميان اين دو متغير ارتباط وجود دارد و روشن است هر چه گرايش
افراد به خروج از كشور افزايش مىيابد ،نمرهاى كه به ايران مىدهند ،كاهش مىيابد.
جدول  .9گرایش به خروج از کشور و نمرهاى که به کشور ایران دادهاند
گرايش به

نمره

مهاجرت

اعطايي

كمتر از 3

 3تا 5

 5تا 43

 43تا 45

 45و بيشتر از 45

جمع

گرايش ضعيف

4

3

4

0

43

16

20

گرايش متوسط

6

6

3

09

55

56

455

گرايش قوي

0

3

3

2

40

3

63

جمع

6

42

13

35

91

615
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سطح معنا داري

درجه آزادي

كاي

3/333

433

431/623

همانگونه كه گفته شد ،به منظور تشخيص آزمون آماري مناسب ،از آزمون كولموگوروف-
اسميرنوف استفاده شده است .جدول شماره  5نتايج حاصل از اين آزمون را نشان ميدهد.
جدول  .9نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف
پايبندي به ارزشها
تعداد

گرايش به مهاجرت

ميانگين

085464

انحراف معيار

3834616

3831333

آماره كولموگوروف-اسميرنوف

38329

38333

( Sigدوطرفه)

38330

38333

پارامترهاي نرمال

براساس جدول شماره  ،5معيار  sigدر هر دو متغير كمتر از  3835است .بنابراين ،ميتوان ذكر
كرد كه نمونۀ تحقيق غيرنرمال است .در نتيجه ،براي بررسي ارتباط ميان متغيرهاي اصلي پژوهش
(پايبندي به ارزشها و گرايش به مهاجرت از كشور) بايستي از آزمون ناپارامتريك كاي دو و ضريب
همبستگي اسپيرمن نيز بهره گرفته مي شد.
با توجه به دادههاي آزمون كاي دو(جدول شماره  )2هر چه سطح پايبندي به ارزشها در فرد
بيشتر باشد ،ميل به خروج از ميهن كاهش مىيابد .سطح معناداري در اين آزمون  ،./333درجه
آزادي  ،22و ضريب كاي دو  253/1533است.
جدول  .9نتایج آزمون کای دو مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش
گرايش به

پايبندي به

پايبندي

مهاجرت

ارزشها

ضعيف

گرايش ضعيف

4

3

پايبندي متوسط

جمع

بسيارپايبند

9

24

29

گرايش متوسط

6

6

31

35

424

گرايش قوي

0

44

44

5

63

جمع

40

90

454

653

نتايج حاصل از انجام آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن در جدول شماره  3خالصه شده است.
جدول  .9نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
متغير ها
پايبندي به ارزشها و گرايش به مهاجرت

ضريب همبستگي

sig

-38213

38333

با توجه به نتايج حاصل از آزمون همبستگي اسپيرمن ،رابطه اي معنادار ميان متغيرهاي تعلق
خانوادگي ،هويت ملي ،پايبندي به ارزشها و گرايش به مهاجرت وجود دارد و هرچه باورهاي
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مذهبي افزايش يابد گرايش به مهاجرت كاهش مي يابد .در جدول شمارۀ  3نيز پاسخگويان ميزان
تعلق خاطر خود را نسبت به خانواده ،هويت و باورها و ارزشهاي جامعه ،به گونه اي ديگر نشان
داده اند.
جدول  . 3پاسخها و دیدگاههای پاسخگویان دربارۀ شاخصهای مورد نظر برای سنجش میزان هویت ملی و پایبندی به ارزشها
گويه

كامالً

موافق

بي نظر

مخالف

درصد

فراواني

65/6

60/4

66/3

43/5

9/4

4/1

433

235

60/3

60/3

01/0

46/2

0/5

6/4

433

233

45/3

41/0

60/4

61/4

63/2

6/3

433

235

3/3

3/0

03/3

66/3

69/3

6/3

433

234

موافق
4
6
0

زندگى در ايـران را بـر هـر كشـورى
ترجيح مىدهم.
براى كسى كه پول داشته باشد زندگى
در ايران بهتر است.
اگر زمينهاى فراهم شود براى هميشـه
از ايران خواهم رفت.

كامالً

نامشخص

مخالف

متخصصانى كه براى هميشه به خارج
1

از كشـــور مهـــاجرت مـــىكننـــد
«وطنفروش» هستند.

5
2

اگر در خارج از كشـور زنـدگى كـنم
براى كشورم مفيدترم.
برايم فرقى نمىكنـد در كـدام كشـور
زندگى بكنم ،فقط ايران نباشم

2/2

9/1

10/3

62/6

43/4

0/3

433

232

0/3

1/5

63/2

03/4

03/3

6/4

433

233

دوست دارم در كشورى زندگى كـنم
3

كه هر روز صداى اذان را از مسـاجد

62/2

61/4

03/4

5/2

0/4

6/1

433

234

آن بشنوم
بيشتر كسانى را كه مىشناسم ،مايلنـد
3

براى هميشه در خارج از ايران زندگى

40/2

60/3

06/5

60/1

1/9

4/3

433

233

كنند.
9
43
44
46
40
41
45

برنامه خروج نخبگان از كشـور يـك
توطئه استعمارى است
پــدر و مــادرم مــرا تشــويق بــه نمــاز
خواندن مىكنند.
هــر كجــا باشــم مســلمانم و خــود را
پاسدار فرهنگ اسالمى مىدانم.
تحمل دورى از وطن و خـانوادهام را
ندارم.
هر ايرانى مراسم عيد نوروز را بايستى
هميشه برگزار كند.
برگزارى مراسم چهارشـنبهسـورى را
ضرورى مىدانم.
دوست دارم در كشورى زندگى كـنم
كه زنان در آنجا حجاب را رعايت كنند.

41/3

41/3

03/1

45/1

45/3

6/3

433

230

11/1

62/2

49/6

0/3

0/4

6/3

433

234

12/6

64/3

61/5

0/3

6/1

6/4

433

231

69/3

60/4

65/9

44/6

3/3

6/1

433

234

13/2

60/3

43/9

1/5

0/4

6/4

433

235

61/4

64/0

03/1

3/3

41/3

6/4

433

231

66/3

45/3

16/3

43/5

3/3

6/4

433

236
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64/0

42/1

04/4

46/9

42/4

6/4

433

236

09/5

06/5

42/3

1/9

0/3

6/1

433

232

پاسخها به خوبي گويا هستند .با توجه به گويه ( 4زندگى در ايران را به هر كشورى ترجيح
مىدهم) مالحظه مىشود كه  13/0درصد با اين نظر بهطور كامل موافق يا موافق بودهاند ،حدود 63
درصد (تقريباً نصف رقم قبلى) با آن بهطور كامل مخالف يا مخالف هستند .در ادامه و در پرسش
زندگى كنم براى كشورم مفيدترم» را ابراز كند .در پاسخ اين پرسش نيز به مخالفت با خروج از
كشور بر ديگر حالتها ،غلبه بيشترى دارد .به طورى كه حدود  02درصد با اين جمله مخالف و بر
اين نظرند كه«بقا در كشور ،احساس مفيد بودن را افزايش مىدهد» در مقابل فقط  42درصد با آن
موافق يا به طور كامل موافق بوده اند .در سوال  2گويه فوق ،به شكل ديگرى طرح شد كه
موافقت با آن نشاندهنده گرايش شديد به خروج از كشور و مخالفت اساسى با هنجارها و
معيارهاى اساسى حاكم بر كشور است .بيش از  23درصد با اين جمله كه «فرقى نمىكند در كدام
كشور زندگى كنم ،فقط در ايران نباشم» مخالفت يا به طور كامل مخالفت كردهاند .براى تعيين
ميزان تقيد و پايبندى جوانان به ارزشها و آموزههاى ديني و فرهنگي ،پرسش «هر كجا باشم مسلمان
و خود را پاسدار فرهنگ اسالمى مىدانم» طرح شد .در حدود  23درصد با آن موافق و يا به طور
كامل موافق هستند و در حدود  2درصد نيز با آن مخالف اند 50 .درصد پاسخگويان اعالم كردهاند
كه «تحمل دورى از وطن و خانواده خود را ندارند» و در حدود  49درصد نيز گفتهاند كه قادر به
تحمل اين وضعيت هستند .در مورد برگزارى عيد نوروز ،در حدود  34درصد از جوانان معتقدند
كه «ايرانى بايد مراسم عيد نوروز را هميشه برگزار كند» 15/1 .درصدپاسخ دهندگان ،بر اين باورند
كه سنت چهارشنبه سوري بايد بر پا شود ،در مقابل  66درصد نيز مخالف اين راي بوده اند .در اين
بررسي نزديك به  03درصد از پرسش شوندگان كشورى را دوست دارند كه زنان در آنجا حجاب
را رعايت ميكنند ،و كمتر از  43درصد نيز كشورى را نمىپسندند كه زنان حجاب را مراعات
ميكنند .دربارۀ رفتن به سربازى و اجبارى بودن آن ،تعداد كسانى كه رفتن به سربازى را الزم
مىدانند ( 03درصد) و كسانى كه آن را الزم نمىدانند ( 69درصد) تقريباً متعادل است .در اين
بررسي  36درصد دانشآموزان دعا و نذر و نياز را براى رفع مشكالت روحى الزم دانستهاند و
درصد بسيار كمي در حدود  9درصد نيز با آن مخالفت كردهاند.
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نتیجهگیری و پیشنهاد
با آنكه از مجموع يافتههاي اين نظرخواهى چنين برمىآيد كه «گرايش دانشآموزان المپيادي
نسبت به مهاجرت به خارج از كشور بسيار باال و معنادار است ،اما يافتهها اين نكته مهم را نيز نشان
ميدهد كه گرايش به مهاجرت در ميان دانش آموزاني كه تعلق خانوادگي ،هويت ملي و پايبندي به
ارزشها از جمله باورهاي مذهبي قويتري دارند ،كمتر است .تغيير نگرشها كه بىترديد تغيير
گرايش و تمايل به خروج را نيز در پى دارد ،كار آسانى نيست و نيازمند همراهى عوامل اقتصادى،
پژوهشهاي پيشين نيز ،يافته هاي اين بررسي را تاييد مي كند ،براي نمونه ،مؤلفان پژوهش فرار
مغزها (عسگرى ،كامينگز و ديگران )4993 ،يكي از مؤلفههاى مرتبط و تاثيرگذار با خروج نخبگان
و فرار مغزها را ،شرايط اجتماعى مانند بيگانگى فرهنگى و انطباقپذيرى ذكر كرده اند .نتيجه يك
نظرسنجى درباره عوامل اميدوارى دانشجويان نسبت به متغيرهاى اقتصادى ،سياسى و فرهنگى
جامعه (سمتى )4039 ،تا حدى با موضوع اين بررسى مشابهت دارد .از جمله اينكه از دانشجويان
خواسته شده است كه عوامل مؤثر در اميدوارى را ذكر كنند .بيشتر پاسخگويان نقش خانواده و
تعلق به آن را مهم دانسته اند .در پژوهش ديگري كه به منظور بررسى آگاهيها ،نگرشها و رفتارهاى
اجتماعى و فرهنگى در تهران صورت گرفته است (محسنى  ،)4039نتيجه گرفته شده است :آنهايى
كه كشور را در شرايط پايينترى ارزشيابى مىكنند گرايش بيشترى هم به ترك كشور دارند .با
توجه به اين موضوع راهكارهاي زير براي كاهش مهاجرت نخبگان پيشنهاد ميشوند:

 تشويق و ترغيب والدين به ارتباط بيشتر با فرزندانشان به گونه اي كه بتوانند زمان بيشتري
را با هم بگذرانند.

 ايجاد حس هويت و غرور ملي در ميان دانش آموزان و تشويق آنان به فراگيري فلسفه
آيينهاي سنتي و آشنايي بيشتر با گذشته پر افتخار نياكان.
 ترغيب دانش آموزان به باورمند شدن و همچنين تشويق آنان به انجام كارهاي خداپسندانه
و دوري از كارهايي كه تركش نيكو است.
موارد مطرح شده در باال ميتواند پايبندي به ارزشها و باورهاي مذهبي دانش آموزان المپيادي
را تقويت كند و در نهايت گرايش به خروج از كشور را در ميان آنها كاهش دهد.
با توجه به خوانش نظريههاي گوناگون دربارۀ داليل و علتهاي مهاجرت ،پژوهنده و راقم اين
سطور بر اين باور است كه ديدگاه اين تحقيق به تئوريهاي اجتماعي و فرهنگي كه مهاجرت را
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اجتماعى ،سياسى ،ادارى ،فرهنگى ،روانى و حمايت همهجانبه اين عوامل است .نتيجۀ برخي از

بررسی رابطه تعلق خانوادگی ،هویت ملی و پایبندی ...

012

همواره ارادي نميدانند و به كششها و رانشهاي مقصد و مبدا توجه ميكنند ،نزديكي بيشتري دارد.
اين نظر به ديدگاههاي جاذبه مهاجرتي «زيمپ« ،»4پرتز »6و «اورت اس .لي »0و تئوري بحران
منزلتي آنان متكي است و از اين نگاه به مساله و مطالعۀ موضوع نگريسته است .نبايد از ياد برد كه
در سند چشم انداز  63ساله كشور ،قرار است ايران قدرت اول منطقه باشد و اين مهم بدون حضور
آزاد و توانمند نخبگان در عرصههاي مديريتي كشور محقق نميشود و همين دانش آموزان المپيادي
امروز در آينده اي نه چندان دور بخشي از آنان هستند.
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