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چکیده
نخبگان ركن اساسي توسعه هر جامعهاي هستند كه بدون آنها مسير توسعه هرگز هموار نخواهد شد .مسألهاي كه جامعهه مها را مهورد تیديهد
ميكند ،میاجرت نخبگان است .بر اين اساس ضروري است كه به منظور نگیداشت نخبگان و استفاده مناسب از ظرفيهتههاي علمهي آنهان در
جیت توسعه ،زيرساختها و شرايط الزم براي پرورش و بالندگي شناسايي شود .پژوهش حاضر در راستاي نيل به اين هدف سعي بهر ماالعهه
زمينههاي اجتماعي پرورش و گريز نخبگان در شیر بنهدرعباس داشهته اسهت .روش تحقيه پيمايشهي -مقاعهي بهوده و از تﻜنيﻚ پرسشهنامﺔ
محق ساخته استفادهشده است .جامعه آماري پژوهش حاضر دربرگيرنده دانشآموزان نخبه پيش دانشگاهي مدارس تيزهوشهان ،اسهتادان نخبهه،
دانشجويان استعداد درخشان دوره تحصيالت تﻜميلي دانشگاه دولتي ،پزشﻜان نخبه و محققان و پژوهشگران نخبه غيهر دانشهگاهي ،بهه تعهداد
 261نفر ميباشد ،كه از اين تعداد  521نفر براساس فرمول كوكران و به شيوه نمونهگيري تصادفي طبقهبندي و انتخاب شدهانهد .بهراي بررسهي
راباه متغيرهاي پيشبين بر پرورش نخبگان و تمايل آنها به میاجرت ،ازآزمونهاي ضهريب همبسهتگي پيرسهون ،آزمهون  ،tتحليهل واريهان
يﻚطرفه ،رگرسيون چند گانه و تحليل مسير استفاده شده است .نتايج تحقي حاكي از آن است كه بهين سهرمايه اجتمهاعي ،سهرمايه فرهنگهي،
سرمايه نمادين ،خانواده و پرورش نخبگان راباه معناداري وجود دارد .نتايج تحليل مسير نشان ميدهد كه بين سرمايه اجتماعي ،گهروه مرجه ،
امنيت اجتماعي و گرايش به میاجرت راباه معناداري وجود دارد.
کلیدواژهها :پرورش نخبگان ،گرايش به میاجرت ،سرمايه اجتماعي ،سرمايه فرهنگي ،سرمايه نمادين،گروه مرج
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مقدمه و بیان مسأله

تصميمگيري مؤثر اسهت« .ميهزان پهايين نیادينهه بهودن علهم،

در سالهاي اخير بين كشورها براي جذب نخبگهان و توسهعه

شرايط افزايش میهاجرت نخبگهان علمهي را فهراهم مهيكنهد.

روش هاي به كارگيري دانش آنان رقابت شهديدي بهه وجهود

جوامعي كه ميزان نیادمندي علمي باالتري دارند ،كمتر با ايهن

آمده است .تحقيقاتگونههاگونهي بههر افراد نخبهه و جنبههاي

پديهده روبههه رو هسههتند» (قههانعيراد .)211 :5905 ،در واقه هههر

مختلﻒ زندگيآنان انجهههام شهههده اسهههت .عالقه روزافزون

كشوري براي رسيدن به پيشرفت و توسعه مورد نظر خهويش،

دانشمندان بهه هه تحقي بر روي اين افراد حاكي از اهميهههت و

نيازمند توجه ويژه به نخبگان و پرورش آنان است ،در اين راه

نقشهههي است كه در پيشهههرفت جوامههه داشتهاند .به عبارت

عوامل زيادي تأثيرگذارند كه توجه به آنان امهري ضهروري در

ديگرتوجه روز افزون جوام نسبت به شناسهههايي و آموزش و

پرورش نخبگان و به ويژه جلوگيري از میاجرت آنان است.

پرورش نخبگان ناشياز تشخيص اين اسهت كهه افهراد نخبهه

بهها میههاجرت كههم نخبگههان از كشههورهاي پيشههرفته بههه

مههيتوانند براي مشﻜالت جامعههه راهحلهاي مناقي بينديشند

كشورهاي در حال توسعه ،كشهور در حهال توسهعه بايهد ههم

و از به وجود آمهههدن بحرانهاي گوناگون اجتماعي ،سياسي و

نخبگان را براي دسترسي به موفقيتهاي علمي تربيت كنهد و

اقتصادي جلوگيري كننههد و يهها در صهههورت وقوع آنههها را

هم در كشور حفظ نمايد« .ارزيابيها نشان ميدهد كه نخبگان

كاهش داده و میهار كننهد« .اطالعات و دانهش نخبگهان جهاي

زيادي در كشهورهاي در حهال توسهعه بهه دنيها مهيآينهد امها

مزيتهاي نسبي مبتني بر مواد خام و صهنايعي ماننهد فهوالد و

میاجرت نخبگان بسياري در كشورهاي درحال توسهعه انجهام

نفت را گرفته است .در واق قابليت و شايستگي اساس اصلي

ميشود 01.درصد نخبگان كشورهاي در حال توسعه اكنون در

سازمانها را تشﻜيل ميدهد .اين قابليتها بها جهذب نخبگهان

كشورهاي پيشرفته اقامت دارند» ( .)Weinberg, 2011:95اين در

جديد ،توسعه نخبگان موجود و حفظ و نگیداري آنها شهﻜل

حالي است كه افزايش اهميت روزافهزون دانهش ،خالقيهت و

ميپذيرد .از اين رو كشورها تمايل بيشتري به جذب نخبگهان

نوآوري در توسعه پايدار واقعيت مسلمي است كه يﻚ جامعهه

دارند و به همين سبب است كهه عصهر دانهش را بهه تعبيهري

با محوريت دانهش و مبتنهي بردانهايي بهاآن مواجهه مهيباشهد

«جنگ براي نخبگهي» مهينامنهد .لهذا كشهورها بهراي جهذب

(عزيهزي .)0:5932 ،طب يﻚ برآورد ،حدود 211111دانشههمند و

نخبگههان در رقابتنههد و نخبگههان هههم بههه دنبههال محههيط كههاري

مینهدسكشهورهاي در حهال توسهعه (حدود  91تا 11درصهد

مناسبتر وجذابتر هستند»

(صالح غفاري و افجه.)05:5932 ،

نیادهاي علمهي بنيهادي بهراي رشهد و توسهعه جامعهه و

كل آنان) در مراكزتحقي و توسعهكشورهاي صنعتي مشههغول
بهكار هستند .اكﺜرفارغ التحصيالن دوره دكتري در رشتههاي

كشور محسوب ميشوند و ركن اساسي ايهن نیادههاي علمهي

میندسي در مراكز آموزش عالي آمريﻜها را خارجيهان تشهﻜيل

نخبگان هستند بنابراين بايد يهﻚ تعامهل دوسهويه ميهان آنهها

مههيدهنههد (رضههايي و درتهها  .)511:5935 ،دركشور ما نيز مسههأله

وجود داشته باشد .نخبگان بهراي كسهب موفقيهت ،عهالوه بهر

میاجرت نخبگان از كشور در اواخر دههههه  5911مارﺡ شد و

استعداد منحصر به فرد ،تهالش و انگيهزش شخصهي ،نيازمنهد

براي حل اين مشﻜل خطمشيهايي ازسوي دولههت تعيهين و

اجتماعي هستند كه از آنها حمايت كند و پشتيبان آنها باشد.

به هه دسه هتگاههه هاي اجرايي ابالغ گرديد امهها بهها وجههود ايههن

بنابراين جامعه بايد اقدام به بسترسازي اجتمهاعي كنهد و زيهر

خطمشيها و اجراي آن توسط سازمانهاي مختلهﻒ متأسهفانه

ساختهاي رشد و پرورش علم و نخبگان علمي را پيريهزي

ما شاهد میاجرت نخبگهان زيهادي از كشهورمان هسهتيم« .بهه

نمايد .هر چند میاجرت نخبگهان انتخهابي شخصهي و فهردي

طوري كه بر اساس آمارهاي صندوق بينالمللي پهول در سهال

است اما شرايط ساختاري و نیادي علم نيهز در ايهن مسهأله و

 ،2155ايههران در بههين  35كشههور در حههال توسههعه رتبههه اول
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میاجرت نخبگان را بهه خهود اختصهاا داده اسهت»

(دهقهان،

.)221 :5902
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پرسش زير مسأله اساسي پژوهش حاضر است:
 -از ديدگاه نخبگان مهورد ماالعهه ،چهه عوامهل و بسهترهاي

گريز نخبگان زماني به يﻚ مسأله اجتماعي تبديل ميشود

اجتماعي ،زمينه ساز كسب نخبگي آنها شده است؟

كه آثار زيان بار آن در دراز مدت بر حيهات اجتمهاعي جامعهه

 -ميزان تمايل به میاجرت در بهين نخبگهان شهیر بنهدرعباس

سنگيني كند ،به خصهوا در شهرايط كنهوني كهه جامعهه مها

چگونه است؟

نيازمنههد ش هناخت علمههي جنبههههههاي مختلههﻒ اجتمههاعي و حههل

 -آيا ميتوان با استفاده از ديدگاه نخبگان جامعه مورد ماالعه،

مشﻜالت و حركت در جیت پيشرفت اسهت .بنهابراين میهاجرت

آن دسته از عوامهل اجتمهاعي را كهه بهر وضهعيت تمايهل بهه

نخبگان از استانهاي توسعه نيافته موجب كند شدن روند رشد و

میاجرت آنها مؤثر است شناسايي كرد و به عواملي كه نقهش

توسعه كشور و استان ميگردد به طوري كه با توجه بهه منهاب

و اثر اساسيتري دارند دست يافت

در دسترس نظير بنهادر میهم اقتصهادي ،صهنعتي و تجهاري و

 -چه راهبردهايي را ميتوان بهراي جلهوگيري از میهاجرت و

همچنههين نعمههت دريهها و سههاير منههاب طبيعههي كههه در اسههتان

حفظ نخبگان اين شیر ارائه داد؟

هرمزگان وجود دارد همچنان اين شیر از لحاظ توسعه يافتگي
در جايگههاه مناسههبي قههرار نههدارد .بههراي مﺜههال دانشههگاهههها و
موسسات آموزش عالي متعددي در مناقه تأسي

بررسی پیشینه تجربی تحقیق

شده اسهت

مروري بر تحقيقات تجربي داخهل و خهار از كشهور دربهاره

و در همسايگي كشورهاي ثروتمند خليج فارس قرار دارد امها

میاجرت نخبگان ميتواند محق را در تبيين چارچوب نظهري

هنوز به صفت توسعه يافته ملقب نشده است .در ايهن منهاط

تحقيهه يههاري كنههد .ماالعات زيادي بههراي شناسايي علل

به دليل نبود سرمايه كافي و عوامل بيشمار ديگر ،بخش قابهل

میههاجرت نخبگههان و همچنين منه هاف و مضههراتي كه متوجه

توجیي از نيروي انساني نخبهه از پهرورش و توسهعه محهروم

كشورهاي در حالتوسعه اسههت در خههار و داخههل كشههور

مانده و شﻜوفا نشده باقي ميمانند .بخش ديگر افهراد نيهز بهه

صورت گرفته است كه به برخي از آنها اشاره ميشود:

دليل محدوديت امﻜانات به فﻜر میاجرت به مﻜانههاي ديگهر

قانعيراد در سال  ،5905در مقالههاي بها عنهوان «نیادينهه

هستند .استان هرمزگان يﻜهي از میاجرپهذيرترين اسهتانههاي

شدن علهم ،نگیهداري و اسهتقرار مغزهها» بهه بررسهي مسهأله

كشور است و ميزان میاجرفرستي آن نسبت به ساير اسهتانهها

میاجرت نخبگان علمي و فرار مغزها در ايران پرداخته اسهت.

بسيار كم است اما در اين ميان ،میاجرت نخبگان از اسهتان در

نتايج اين بررسي نشان ميدههد كهه تحليهل پديهده میهاجرت

محافل دانشگاهي و غير دانشگاهي به عنوان مسأله اساسهي در

نخبگان علمي و فرار مغزها بدون شناخت شرايط نیاد علم در

ساح استان مارﺡ است لذا در اين پژوهش كوشهش بهر ايهن

ايران ممﻜن نيست ،میاجرت يا فرار مغزها هر چند تها حهدي

است كه علل گريز نخبگان بررسي شود و همچنين به منظهور

بهها شههرايط جیههاني علههم راباههه دارد و حتههي در برخههي از

نگیداشت نخبگان و استفاده صحيح و مناسب از ظرفيتههاي

كشورهاي پيشرفته نيز اين پديده مشاهده ميشود ولهي سهاح

علمي آنان در جیت توسعه استان ،زيرساختها و شرايط الزم

كنوني آن در جامعه ما تا حد زيادي بيانگر ضعﻒ نیاد علم يها

را براي پرورش و بالندگي نخبگان ،شناسايي شود و از سهوي

نیادينگي ناقص دانش در ايران است.

ديگر ،آسيبهاي اجتماعي و چالشهاي اساسي آنها شناسايي

همچنين جهواهري و سهرا زاده ( ،)5902درتحقيقهي بها

شود و راهﻜارهاي الزم در جیت كنتهرل و كهاهش میهاجرت

عنوان «جالي وطن :بررسيعوامل مؤثر بر گرايش دانشجويان

نخبگان از استان ارائه گردد .در اين راستا پاسخگويي به چنهد

به میاجرت به خار از كشور» برخي عوامل مؤثر بر گرايش
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دانشجويان به میاجرت به خار از كشور را بررسهي كردنهد.

نفت را بررسي كرده است .نتايج نشان ميدهد كه فلسفه طرﺡ

نتايج تحقي نشان مهيدههد نقش دو متغير «پايبندي به جامعﺔ

بهها هههدفهههاي كههالن سههازماني ،ماابقههت دارد و در راسههتاي

ملي» و «دينداري» بههه عنوان عوامل بازدارنهههده و «نگههرش

يﻜديگرند .معيارهها و روشههاي شناسهايي و انتخهاب افهراد

انتقادي نسبت به شرايط كنوني و آتي جامعه» به عنوان عوامهل

بسنده نبوده است و نياز بهه بهازنگري دارد و در بعهد فرآينهد

ترغيهبكننهده گهرايش بهه میاجرت ،از نظر آماري تأييد شهده

اجراي طرﺡ ،مشﻜالت و نارساييهايي وجهود دارد ،رضهايت

است .همچنين نتايج نشان داده اسهت كهه گرايش به میاجرت

شغلي و تعید سازماني افراد ممتاز كمتر از متوسهط و متوسهط

در مهههردان بيش از زنان و در پايگاه اقتصادي اجتماعي باال

است.
طیماسههبي و همﻜههاران ( ،)5935در تحقيقههي بهها عنههوان

بهيش از پايگهاه پهايين اسهت.
در ماالعهاي ديگر بها عنهوان «جوانهان ،جیهاني شهدن و

«مديريت استعدادها :شناسايي و رتبههبنهدي عوامهل مهوثر بهر

میاجرتهاي بينالمللي» كه توسط ذكايي در سال  5901انجام

جذب و نگیداشت اسهتعدادهاي علمهي» بهر نقهش ارزشهمند

شده است ،در اين تحي محق با استفاده از مفیهوم نهوگرايي

استعدادها در سازمان تأكيد كردهاند و مديريت مالهوب آنهها

بازانديشانه متفﻜران مدرن و پسهت مهدرن و رويﻜهرد نظريهه

را بسيار میم و حساس تلقي كردهاند .نتايج نشان ميدههد كهه

مبنايي به دنبال روشن سهاختن تفسهير ،معنها و اهميهت رفتهار

عامل جو تحقي و پژوهش بيشترين تأثيرگذاري را در جهذب

میاجرتي نخبگان جوان بر هويتيابي و انگيزهها و زمينه هاي

استعدادها در دانشهگاه تیهران دارد .جو تحقي و پهژوهش در

اجتماعي ه فرهنگي موثر بر اين رفتار است .نتايج اين پژوهش

دانشگاه عوامل مختلفي را در بر مهيگيرد ازجمله :مناب كافي

بيانگر تأثير آشﻜار فرآيند جیهاني شهدن و ارزشههاي جیهان

براي انجام كار علمي ،ارزش قائل شدن براي فرصهت كهافي

وطني بر گرايشها و ارزشهاي اين گروه از جوانان است .بهه

و پژوهش و غيره.

تحقي

همان سان در ساح فردي تمايل به حفظ سليقهها و سبﻚهاي

كههاجيورا ،)2008( 5بههه بررسههي عوامههل سههوقدهنههده و

فردي زندگي و ارتقاي میارتهاي حرفهاي و تحصيلي و نياز

بازدارنده میاجرت نخبگهان ااپنهي پرداختهه اسهت .وي بيهان

به اثبهات توانهاييههاي فﻜهري و حرفههاي محهر میمهي در

ميكند كه محققان با تجربه و نخبه ااپني به خصوا آنهايي

انتخاب رفتارهاي میاجرتي محسوب ميشود.

كه مدر

دكتري در رشته علوم و میندسي در ايالهت متحهده

نتايج ماالعهاي كه توسط طالبي زيدي و رضايي در سال

أخذ كرده اند خواهان اقامت در همان جا هسهتند .يافتههههاي

 ،5900در اين باره در دانشگاه مازندران صورت گرفته است

اين ماالعه نشان ميدهد كه تغييرات فرهنگي و اقتصهادي كهه

نشان ميدهد كه هر چه تفاوت فرصتهاي اقتصادي -رفاهي

ااپن از طري جنگ جیهاني دوم تجربهه كهرده ،بسهيار جهدي

بين مناط مختلﻒ كشور بيشتر باشد ،ميل میاجرت به كالن

است اما سيستمهاي اجتماعي قادر به پاسخگويي سري به اين

شیرها بيشتر ميشود .همچنهين بين میاجرت نخبگان و فراهم

تغييرات نيستند .ارزش سهنتهها و احتهرام بهه فرهنهگ ااپهن

شدن زمينههاي پيشرفت و رسيدن به يﻚ وضعيت مالوب

اهميت خود را از دست داده است .بنابراين تغييهرات سهري و

اقتهصادي راباهه معنهاداري وجود دارد .بر اساس نتايج به دست

عمي اجتماعي و فرهنگي بايد در پيشبرد سيستمهاي جديهد

آمده ،میاجرينيكه تحصيالت عاليه باالتري دارند ،نسبت به ساير

كسب و چرخش مغزها در نظر گرفته شوند.

قهشرها از تحر جغرافيايي بيشتري برخوردارند.

وينبههر

2

( ،)2011در ماالعههه خههود بهها عنههوان «علههوم

مير سپاسي و همﻜاران ( ،)5903به منظور آسيب شناسهي

پيشرفته :عملﻜرد علم و میاجرت نخبگان در دنيهاي در حهال

طرﺡ جذب و نگیداري نخبگان ،مديران ممتهاز شهركت ملهي

1

Kajiura
Weinberg

2
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توسعه» به راباه پيشرفت كشورها و نيازمندي آنها به تربيهت

يافتن شغل و حقوق بیتر در جهاي ديگهر شهده اسهت ،تأكيهد

و آموزش دانشمندان و ايجاد جامعه علمي قوي تأكيهد نمهوده

كرده اند .بهر اسهاس نتهايج ،میهم تهرين عهواملي كهه موجهب

است.

میهاجرت پزشهﻜان نخبهه يونهاني مهيشهود عبارتنهد از :نبههود

يافتههاي اين تحقيه نشهان مهيدههد كهه دموكراسهي و
شهیري شهدن مههرتبط بها تربيهت دانشههمندان برجسهته اسههت.

استخدام ،تشويشهاي شغلي ،كاهش درآمد ،مالياتهاي زيهاد
و محدوديتهاي بودجهاي براي مؤسسات تحقيقي است.

همچنين يافتهها نشان ميدهد كه كشهورهايي كهه صهادرات و
واردات كاالهاي توليهدي و تعیهد پرداختهي و پهول دريهافتي

پیشینه نظری تحقیق

دارند ،دانشمندان برجسته بيشتري را تربيت ميكنند .بهرعﻜ

موضوع پرورش و میاجرت نخبگان به دليل اهميت و تهأثيري

كشورهايي كه مواد خام صادر مهيكننهد ،دانشهمندان برجسهته

كههه نخبگههان در پيشههرفت علههم و توسههعه جوام ه دارنههد ،از

كمتري تربيت ميكننهد .كشهورهايي ههم كهه داراي تعیهدات

موضوعات دامنهداري است كه با ديدگاههاي متفاوت بررسهي

پرداختي و دريافتي زيادي هستند نيز میاجرت نخبگان كمتري

و تحليل شده است و ادبيات نظري مختلفي را در كشهورهاي

را تجربه ميكنند.

توسعه يافته و در حال توسعه به خود اختصاا داده است.

بياندو و همﻜاران )2012( 5در ماالعهاي با عنوان «تمايهل

ولمن ( )1990معتقد اسهت پيونهدهاي مختلهﻒ در يهﻚ

به بازگشت :تئوريها و داليل میاجرت نخبگان ايتاليهايي» بهه

شبﻜه ،حمايتهاي اجتماعي را فراهم ميكنند .بدين معنها كهه

تأثيرات منفي كه میاجرت نخبگان در ايتاليها مهيتوانهد داشهته

فرد منحصراً نميتواند بر يهﻚ يها دو شهخص بهراي دريافهت

باشد و به بازگشت میاجران به عنوان جنبهه مﺜبهت میهاجرت

حمايتهاي اجتماعي متفاوت تﻜيه داشته باشد بلﻜه بايد تنوع

نخبهها تأكيد ميكنند .يافتهها حاكي از آن است كه بيش از 11

روابط خود را حفظ كند تا بتواند از تمامي حمايتهاي مهورد

درصد پاسخگويان تمايل كم و يا هيچ تمايلي به بازگشهت بهه

نياز برخوردار شود .افرادي را كه فرد واق در مركز شهبﻜه ،بها

ايتاليا نشان نميدهند .نتايج اين پژوهش نشهان مهيدههد كهه

آنان در تماس است ،ديگران ناميده ميشوند و روابط واقعي و

عوامههل مههؤثر در افههزايش میههاجرت از ايتاليهها را مههيتههوان در

موجود ،پيوند خوانده ميشود

رضايت به دست آمده از موقعيت شغلي خهار  ،نبهود انگيهزه

باستاني .)61 :5906 ،يﻚ شبﻜه فردي تمامي تماسهاي يﻚ فهرد

براي بازگشت كه از شرايط دانشگاههاي ايتاليا حاصل ميشهود

با خويشاوندان نزديﻚ و دور ،دوستان ،همسايگان ،همﻜاران و

و كيفيت زندگي در خهار كهه بها كيفيهت زنهدگي در ايتاليها

آشنايان را در بر مهيگيهرد .منهابعي كهه در ايهن پيونهدها بهين

مقايسه ميشود ،دانست .همچنين به دليهل شهرايط سهاختاري

كنشگران رد و بدل ميشوند و با عنوان حمايهت اجتمهاعي از

بازار كار است كه ايتاليا فاقهد جريهانههاي بازگشهت نخبگهان

آنها ياد ميشود ،به عنوان كهاركرد شهبﻜه مهورد توجهه قهرار

میاجر است.

ميگيرند .بنابراين شبﻜههاي ارتبهاطي بهه عنهوان منبه ارزش

(ولمن و ورسهلي ،5331 ،بهه نقهل از:

در پيمايشههي ديگههر كههه در سههال 2152توسههط ايفههانتي و

آفرين (يها سهرمايه) بهراي نخبگهان محسهوب مهيشهوند كهه

همﻜاران 2با عنوان «میاجرت پزشﻜان نخبه در يونان» صهورت

حمايههتهههاي اجتمههاعي آنههها در رشههد و پههرورش و كسههب

گرفته است ،بر اين نﻜته كه بحران مالي يونهان و تهأثير آن بهر

نخبگي آنان ميتواند مؤثر باشد.

جامعه موجب خرو انبوه نخبگان و پزشﻜان متخصص بهراي

هاي  ،)2000( 9اصهاالﺡ سهرمايه فرهنگهي را بازنمهاي
جمه نيروهههاي غيراقتصههادي مﺜههل زمينههﺔ خههانوادگي ،طبقههه

Biondo et al.
Ifanti et al.

1
2

Hayes

3
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اجتماعي ،سرمايهگذاريهاي گونهاگون و تعیهدات نسهبت بهه

معناي ارزيابي پايدار از ابعاد مختلهﻒ دنيهاي اجتمهاعي اسهت

تعليم و تربيت ،مناب مختلﻒ و ماننهد آنهها مهيدانهد كهه بهر

( .)Baron, 1997:46گرايش مجموعه ارزيابيهايي است كهه بهه

موفقيت آكادميﻚ (علمي يا تحصيلي) تأثير ميگذارد .سهرمايه

طرز پيچيده به باورها ،احساسات و رفتار آدمي مربوط است و

فرهنگي مناسب به نخبگان فرصتهاي بیتري براي دستيابي به

شامل همه چيز از جمله مردم ،اعمال ،رويدادها ،سياستهها و

مناب و رشد و پيشرفت ميدهد

خوردنيها ميشود .گرايش راهنمهاي انديشهه و رفتهار اسهت

(تراسبي.)12 :5902 ،

در رويﻜههرد «مههارتينز تههورس» 5ايجههاد دانههش و تههداوم

(.)Sabini, 1995:528

يادگيري و استفاده از آن در شرايط جامعﺔ اطالعاتي ،بهاالترين

يﻜي از میمترين تئوريها در زمينه گرايش ،توسط فهيش

امتيههاز رقابههت محسههوب مهيشههود .تههورس دانشههگاهههها را از

باين و آيزن ارائه شده است .آنها در پي يهافتن تئهوري بهراي

نمونههاي اصلي سازمان علم مهيدانهد و معتقهد اسهت بهراي

تبيين رفتار به نقش گرايش اشاره ميكننهد .ماالعهات ايهن دو

سازمانهاي علمي ،شناخت سرمايﺔ فﻜهري 2میهم اسهت زيهرا

پژوهشههگر بههه امﻜههان پههيشبينههد دقيه تههر رفتارههها از طريه

عاملي كليدي بهراي شهناخت پتانسهيلههاي بهالقوه و بالفعهل

گرايشها منجر شده است .به عبارت ديگر ،آنان نشان دادهانهد

سازمان و در نتيجه برنامهريزي براي رشد و پيشرفت سهازمان

كه چه وقت و چگونه گرايشها بر رفتار مؤثر واق مدشهوند.

است .در نظريﺔ مارتينز تورس سرمايﺔ فﻜري مشهتمل بهر سهه

به نظر اين دو نظريهپرداز ،رفتار عقالني ،رفتاري است هدفمند

بعد است :سرمايﺔ انساني ،سرمايﺔ ساختاري و سرمايﺔ ارتباطي

كه بر پايه به كارگيري ابزارهاي مناسب ،ارزيابي نتايج احتمالي

( .)Martinez-Torres, 2006:617-618رشد سهرمايه فﻜهري يهﻚ

و برآورد سود و زيان حاصل از آن شﻜل گرفتهه اسهت .رفتهار

سازمان (مدرسه ،دانشگاه و )...ميتواند عاملي اساسي در رشد

عقالني در وهله اول تاب قصد و نيت آدمي است .گرايشها و

و پرورش نخبگان باشد .براين اساس ،سرمايه فﻜري موضهوع

هنجارهههاي ذهنههي از طري ه ت هأثيري كههه بههر قصههد و نيههت

میمهي نهه تنیها بههراي مجهام علمهي بلﻜههه بهراي دولهتههها،

ميگذارند ،رفتهار انسهان را ههدايت مهيكننهد .بهرآورد نتهايج

قانونگذاران ،سازمانها ،مؤسسهات دولتهي ،سهرمايهگهذاران و

احتمالي انجام يﻚ عمل و ارزيابي آن نتايج ،گرايش انسهان را

ساير ذينفعان محسوب ميشود.

تعيين ميكند .البته اهداف ،نيازها و ارزشها هم به نوبه خهود

با توجه به هدف تحقي كه بررسي زمينهههاي اجتمهاعي

تأثير قابل مالحظهاي بر شﻜلگيري گرايش دارند .هنجارههاي

پرورش و گريز نخبگهان اسهت ،لهزوم توجهه بهه نظريههههاي

ذهني به فضاي ادرا فرد از چيزي است كه ديگهران میهم در

گرايش را نمايان ميسهازد .چراكهه بررسهي پديهده میهاجرت

مورد انجام يﻚ عمل خاا ،آن را با اهميت ميدانند

نخبگان به دليل عدم دسترسي به نخبگان میهاجر امﻜهانپهذير

.)& May, 2001:580-583

( Buman

نيست و نميتواند به عنوان منبعي بهراي گهردآوري اطالعهات
مورد نياز در تحقي باشد .از اينرو توجه به گهرايش افهراد بها

چارچوب نظری تحقیق

فرض اينكه گرايش پهيش زمينهه رفتهار اسهت ،مهيتوانهد در

در ارتباط با موضهوع پهرورش و گريهز نخبگهان نظريههههاي

شناخت عوامل مؤثر بر میاجرت نخبگان و ارائه راهﻜارههايي

متعددي ارائه شده است .هر يهﻚ از ايهن نظريهات مهيتوانهد

براي كنترل و كاهش اين پديده نقش میمي را ايفا كند.

بخشههي از موضههوع را توضههيح دهههد و نميتواند تمامي ابعاد

در تعريﻒ مفیوم گرايش ،نوعي آمادگي فﻜري ،عاطفي و

مسأله را تبيين نمايد .بنابراين ارائه نظريات مختلهﻒ و تركيهب

رفتاري براي انجام يﻚ كار خاا است .در واق گهرايش بهه

آنها با يﻜديگر ميتواند ما را در دستيابي بهه تبيهين جهام تهر

Martinez-Torres
Intellectual capital

1
2

مسأله ياري رساند.
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در جیان معاصر براي بررسي مسائل اجتماعي نمهيتهوان

هستند كه در انحصار اين ميههدان قرار ميگيرد .سههرمايههههاي

فقط يﻚ عامل را بررسي كرد زيهرا ههم افهراد و ههم سهاختار

اصلي مورد منازعه در اين ميدان سرمايه اجتماعي ،فرهنگهي و

جامعه هر دو بر روند تحوالت و مسهائل اجتمهاعي تأثيرگهذار

نمادين است .در اين فضاي كلي ميتوان به طور همزمان تأثير

هستند .اين پژوهش نيهز بهراي بررسهي زمينههههاي اجتمهاعي

و نقش انواع سرمايه فرهنگي ،اجتماعي و نمادين در پيهدايش

پرورش و گريز نخبگان بهه نقهش متقابهل عامليهت و سهاختار

و میاجرت نخبگان را بررسي كرد.

تأكيد دارد .بر اساس نظريه «عامليت – سهاختار» در تحهوالت

بهههر اسهههاس ديهههدگاه بورديهههو عالوه بر عوامل اقتصادي،

هر جامعه ،هم متغيرهاي مربوط به عامليهت انسهاني همچهون

عادتواره فرهنگي و خصلتهاي به ارث برده شده از خانواده

نخبگان و هم متغيرهاي مربوط به ساختارها نقهش دارنهد .بهه

هستند كه نقش بسيار میمي در موفقيتهاي تحصههههههههيلي ايفا

نظر گيدنز «كنشهاي عوامل انساني در تعامل با سهاختهها و

ميكنند .در الگوي بورديو اين مسأله اينگونه بيهان مهيشهود كهه

(.)Giddens, 1984

«كودكان ،پيش از مدرسه و در درون خانواده ،درجات گونهاگوني

دنياي معاصر دچار بحرانها و مسائل گوناگوني اسهت امها بهه

از توانايي فرهنگي از جمله اطالعهات و میهارتهها را بهه دسهت

تعبير گيدنز يﻜي از ويژگيهاي بنيادين دنياي مدرن كه بهه آن

مههيآورنههد .در ايههن بههين ،كودكههان طبقههه فرادسههت بهههميههزان

امﻜان بازسازي و رهايي از اين بحران را ميدهد ،توانهايي بهاز

سرمايهگذاري پدر و مادرشان در سرمايه فرهنگي بیتر بار ميآينهد

انديشي است (ريتزر .)160: 5905 ،بهه بيهان ديگهر ،بهاز انديشهي

و در مقايسه با كودكان طبقات فرودست ،امﻜان موفقيّت بيشهتري

معرف مرحلههاي از پيچيهدگي سهاختار اجتمهاعي و آرايشهي

برايشان فراهم است .در واق  ،از نظرگهاه بسهيار انتقهادي بورديهو،

جديدي از جانب افراد به عنوان كنشهگران انفهرادي در مقابهل

نظامهاي تعليم و تربيت مدرن در اعتباربخشي و ارتقهاي سهرمايه

نيروهاي ساختي جامعه است .در دنيهاي حاضهر كهه دائمهاً در

فرهنگي در كودكاني كه سرمايه فرهنگي زيهادي از والدينشهان بهه

حال تغيير است ،انسانها به كسب دانش وآگهاهي از خهويش

ارث بردهاند ،بهنسبت كودكاني كه هنگام ورود به نیادههاي تعلهيم

نيازمندند .زيرا «انسان مدرن در طي زندگي خود جابهه جهايي

و تربيت از میارت و خصلتهاي اند و نهاچيزي برخوردارنهد،

زيست جیانهاي مختلﻒ را تجربهه مهيكنهد .زنهدگي مهدرن

بسيار كارآمدتر عمل ميكنند (ادگار و سهجويﻚ .)121 :5900 ،ويژگهي

(محهدثي5906 ،

بارز نظريﺔ سرمايﺔ فرهنگي بورديو تحليل ساز و كار موفقيتههاي

 .)00:با توجه به شرايط كنوني دنياي معاصر به نظهر مهيرسهد

تحصيلي با عنايهات بهه ميهزان برخهورداري گهروههها و طبقهات

نخبگان به اين دليل میاجرت ميكننهد كهه بتواننهد بهه هويهت

اجتماعي از اين سرمايه است .دانشآمهوزاني كهه سهرمايﺔفرهنگي

جديد دست يابند و همچنين پاسهخگوي بخشهي از نيازههاي

بيشتري دارنهد ه دانهشآمهوزان خهانوادهههايي كهه میهارتهها و

هويتي خويش باشند.

برتريهاي فرهنگي مسلط را در اختيار دارنهد هه بیتهر مهيتواننهد

نیادها موجب تحهوالت جامعهه مهيشهوند»

تجربه چندگانگي را ذاتي آگاهي فرد ميسهازد»

رويﻜردهاي نظري بورديو ميتواند در تحليل زمينههههاي

قواعد بازي را رمزگشهايي كننهد و بیتهر مهيتواننهد میهارتهها و

اجتماعي پرورش و گريز نخبگان به ما كمﻚ كند .بهر اسهاس

برتريهاي فرهنگي را كه در مدارس پاداش مهيگيرنهد ،در خهود

ديدگاه بورديو اگر قلمرو نخبگان علمهي را بهه صهورت يهﻚ

پرورش دهند .بنابراين بیتر ميتوانند به سهاوﺡ بهاالي تحصهيلي

ميدان علمي در نظر بگيريم ،ميتوان گفت ميدان نخبگان ،يﻚ

برسند .بر اين اساس ميتوان گفت كه طبقهات مسهلط نسهبت بهه

ميدان فرا نیاد يا چند نیهادي اسهت كهه انهواع موقعيهتههاي

ساير طبقات سیم بيشتري از سرمايﺔ فرهنگي ميبرند و لذا بيشهتر

نخبگان را در فضاي كلي خود به عنوان مجموعهاي از روابهط

قادرند اين نوع سرمايه را در فرزندانشان بهه وديعهه بگذارنهد .بها

متقابههل دربرمههيگيههرد .نخبگههان علمي توليد كننههده محصولي

افزايش سرمايﺔ فرهنگي در نزد طبقات متوسط عملﻜرد تحصهيلي
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فرزندان افزايش مييابد .به دليل ارتبهاط متقابهل نظهام آموزشهي و

اين تضعيﻒ پيوندها در شبﻜههاي اجتماعي كه سهبب كهاهش

بازتوليد فرهنگي ميتوان نتيجه گرفهت كهه نظهام آموزشهي تمهام

سرمايه اجتماعي ميشود خود ميتواند بر گرايش نخبگهان بهه

ساختارها ،ترجيحهاً سهاختار توزيه سهرمايه فرهنگهي را در بهين

میاجرت تأثيرگذار باشد .به اين ترتيب در مييابيم كه سهرمايه

طبقات بازتوليد ميكند (رضايي و تشوي  .)2 :5932 ،بر اساس نظههر

اجتماعي كمﻚ ميكند تا پتانسيلها و استعدادهايي كه پراكنده

بورديهو ميتوان گفت ،انتخهاب راهﻜارههاي سههرمايهگههذاري

و به صورت فردي در اختيار افراد جامعه اسهت يعنهي همهان

فرهنگهههههههي مناسب ،در خانواده نقش میمي در فراگيري بیتر

سرمايه انسهاني و فرهنگهي بهه شهﻜل جمعهي بهراي رشهد و

آموزش و اندوختهههاي افههراد دارد .بنهابراين مهيتهوان گفهت

پرورش افراد به كارگرفت .سهرمايه اجتمهاعي ههم مهيتوانهد

نخبگان در اجتماعهاي علمهي بهه دنبهال ارتقهاي سهرمايهههاي

توضيحدهنده چگونگي پرورش نخبگان باشد و هم مهيتوانهد

فرهنگي و نمادين خويش و حفظ تمايز خويش هستند.

چارچوب شناختي و ذهني براي آنها میيا سهازد كهه توضهيح

در پهژوهش حاضهر

دهنده رفتار میاجرتي آنان باشد .پيوندهاي بين شخصي همراه

يﻜي ديگر از متغيرهاي مورد بحه

سرمايه اجتماعي اسهت .بهر اسهاس تعريهﻒ بورديهو ،سهرمايه

با اعتماد براي دسترسي بهه منهاب در موفقيهت نخبگهان مهؤثر

اجتماعي ،حاصل جم مناب بالقوه و بالفعلي است كهه نتيجهﺔ

است .همچنين سرمايه اجتماعي نیفته در ساخت روابهط بهين

مالﻜيت شبﻜﺔ با دوامي از روابط نیادي شدة بهين افهراد و بهه

كنشگران ،شيوهاي را براي به تحر

در آوردن و دسترسي بهه

عبههارت سههادهتههر ،عضههويت در يههﻚ گههروه اسههت .سههرمايه

مناب اجتماعي جديد فراهم ميسازد كه در گرايش نخبگان به

اجتماعي ،سرمايه و منابعي است كه افراد و گروههها از طريه

میاجرت ميتواند مؤثر باشد .همانطور كه «ماالعهات مهرتبط

پيوند با يﻜديگر ميتوانند به دست آورند؛ پيوندهاي شهبﻜهاي

در ايران نشان داده است سرمايﺔ اجتماعي در سهالههاي اخيهر

نيز بايد از نوع خاصي باشند يعني مﺜبت و مبتني بر اعتماد .لذا

در حههال فرسههايش بههوده و ايههن فرسههايش در ارتبههاط بهها

ميتوان گفت كه سهرمايه اجتمهاعي داراي دو جهزع اعتمهاد و

تحصيلكردگان و متخصصان جامعه بيشتر بهوده كهه ايهن امهر

پيوند است (شارعپور .)519 : 5901 ،نخبگان به عنهوان بخشهي از

خود گرايش به میاجرت را در بين اقشار تحصيلكهرده بيشهتر

جامعه كه بيشترين ميزان مشاركت اجتماعي را دارند بهه دليهل

كرده است» (ذاكر صالحي.)511: 5906 ،

شرايط شغلي و حرفهاي خود نيازمند ايهن دو عنصهر كليهدي

از ديگر نظريههاي جديدي كه در تحليل پرورش و گريز

يعني اعتمهاد و پيونهدهاي اجتمهاعي هسهتند .پيونهدهاي بهين

نخبگان قابل تأمل است ،نظريه حلقههههاي فﻜهري و سهرمايه

شخصي همراه با اعتماد براي دسترسي بهه منهاب در پهرورش

فرهنگي رندال كالينز است .اگر بر اساس ديدگاه كالينز واحهد

نخبگان موثر است.

اصلي زندگي نخبگان را شبﻜه نخبگهان بهدانيم و شهبﻜهههاي

شبﻜههاي روابط ،سازنده يﻚ منب ارزشمند براي اعضاي

نخبگان را به مﺜابه اجتماعهايي مشتمل بر مواجههاي چیره بهه

خود به منظور انجام امور اجتماعي هسهتند ،عضهويت درايهن

چیره افراد يا تفسيرهاي متني آنهان در نظهر بگيهريم .فعاليهت

شبﻜهها سبب ميشود كه فرد نخبه با استفاده از اين روابط بهه

نخبگان با قرار گرفتن در موقعيت نیادياي كه آن را به انجهام

مهيشهود موفقيهتهها و

ميرساند فیم ميشود ،موقعيتهايي نظير مدرسهه و دانشهگاه.

پيشرفتهايي كسب كند .همچنين سرمايه اجتمهاعي نیفتهه در

از نظر كالينز رشد علم در گرو ظیور و تداوم حلقههاي فﻜري

ساخت روابط بين كنشگران ،شهيوهاي را بهراي بهه تحهر در

مﺜابه «اجتماعهاي علمي» است .هسهته محهوري اجتمهاعههاي

منابعي دسترسي پيدا كند كهه باعه

آوردن و دسترسي به مناب اجتماعي جديد فراهم ميسازد كهه

5

علمي «زنجيره مناسﻚ تعامل » است.

ميتواند بر تصميم فرد به میاجرت تأثير گذار باشد .عالوه بهر
Interaction ritual chains

1

21

تبيين جامعهشناختي زمينههاي اجتماعي پرورش و گريز نخبگان در شیر بندرعباس

در درون اين اجتماعهاي علمي ،كنشگران عضو از ميهزان

به امور مقدس گروه و شخصيتهاي آييني تبهديل مهيشهوند.

باالي انراي عاطفي 5و سرمايه فرهنگي برخوردارند كهه آنهها

اين شخصيتها و حتي نام آنها تبديل به وااه مختصري براي

را براي تداوم تعامالت علمي در درون اين اجتماعها همهواره

بيان نظام كلي انديشهها ميشوند .الگو گرفتن از اين قیرمانهان

آماده نگه ميدارد.

آييني و انگيزش فرد بهراي ايهنكهه خهودش بهه يﻜهي از ايهن

از ديههدگاه كههالينز ،خالقيههت ،مسههتلزم فعاليههت و انههراي

قیرمانها تبديل شود ،يﻚ «نيروي انرايزا »9در زندگي فﻜري

عاطفي در كاربرد سرمايه فرهنگي است .كاهش تراكم شعائري

است .يﻚ زنجيره پيوند از نخبگان خهالق بهه سهوي ديگهران

يﻚ پيش شهرط نهوآوري اسهت ولهي در عهين حهال بايهد از

وجود دارد و اشخاا جهوانتهر (تهازه واردهها) از اشهخاا

حمايت متناوب مراسم اجتماعات علمهي برخهوردار باشهد تها

مسنتر (استادان) به عنوان قیرمانان نمادين انراي مهيگيرنهد.

محتوا و انراي آن تقويهت گهردد .انهراي عهاطفي ،نوسهانات

اين ارتباط بر حسب حالت اجتماع علمي (داراي جیتگيهري

انگيزه خالق را توصيﻒ ميكند .داشتن انراي عاطفي ،فهرد را

مدرسي يا خالق) به مريهدي وفادارانهه يها رويههههاي خهالق

قادر ميسازد كه در مراكز توجه قرار گيرد .متغير اساسهي ايهن

ميانجامد.

است كه افهراد تها چهه حهدي در ايهن فعاليهتههاي نمهادين

جايگاه فرد بر روي شبﻜه اجتماعي بهه عنهوان يهﻚ كهل

مشاركت داشته باشند .جريانهاي انراي عاطفي ،تراكمياند و

«ساختار فرصت »2او را تعيين ميكنهد .جايگهاه فهرد و آنچهه

از دو سو به غناي انهراي يها افسهردگي و انفصهال از اجتمهاع

نزديﻚ و در دسترس اوست ،نوع سرمايه فرهنگي او را تعيهين

محلي ميانجامند .نتيجه انراي عاطفي خالقيت است كه خهود

ميكند .فرصتهاي افراد براي همبستگي يا رقابهت ،در مركهز

حاصل تعاملههاي مسهتقيم بها سهاير نخبگهان اسهت .انهراي

گرم يا در حاشيه تاريﻚ قرار داشتن ،ديهدن شهبﻜه بهه عنهوان

عاطفي ،عهالوه بهر تجربهه واقعهي ،از تجربهه جانشهين ناشهي

يﻚ كل تعيين ميشود و كمتر به ويژگهي افهراد بسهتگي دارد.

ميگردد .در اين صورت فرد به جاي اجتماع علمي واقعهي ،از

شههبﻜه اجتمههاعي ،داراي سههاختار نههامتوازن فرصههتهاسههت و

اجتماع علمي جانشين ،تأثير ميپذيرد .تجربهه اجتمهاع علمهي

امﻜانات متفاوتي را به افهراد عرضهه مهيكنهد .كهالينز تفهاوت

جانشين ،همان نوشتن ،خواندن و انديشيدن درباره موضوعات

شخصيتها را با تفاوت شدت انهراي عهاطفي آنهها توضهيح

فﻜري است .كالينز اين را« ،اجتماع جانشين ذههن »2مهينامهد.

ميدهد .انراي عاطفي ،با ايجاد انگيزشهاي اجتماعي ،پويايي

بنابراين عضويت در اجتماع جانشين نيهز بهه افهزايش انهراي

رفتار افراد را فراهم ميكند .رفتار افراد بهه مشهاركت آنهها در

عاطفي و به خالقيت فﻜري ميانجامد.

ساختار اجتماع محلي يا شبﻜههاي ارتباطي بستگي دارد كه بهه

چرخش نمادها يا سرمايه فرهنگي ،خود انرايزا بهوده و

نوبه خود ساختار فرصت آنان را ميسازد .نخبگهان بهه عنهوان

بر حسب ميزان و سرعت ايهن چهرخش ،ميهزان خالقيهت در

فعاالن فضاي علم در درون اجتماعهاي علمي با انراي عاطفي

اجتماع علمي نيز افزايش مهييابهد .شخصهيتهها يها نخبگهان

باال درگير مباح

نظري ميشوند كه نتيجه آن رشد و پويهايي

برجسته در اجتماع علمي ،نيز ،يﻚ ارزش نمادين دارنهد و بهه

علم در درون حلقههاي فﻜري بهه مﺜابهه اجتمهاعههاي علمهي

افزايش انراي عاطفي در جامعه كمﻚ ميكنند .وقتهي اجتمهاع

است.

علمي در مورد انديشههاي ماهرﺡ شهده بهه وسهيله برخهي از

ساختار اجتماع علمي همچون يﻚ بازار داراي امﻜانهات،

رهبران فﻜري ،از تواف بااليي برخهوردار باشهد ،آن اشهخاا

دسترسيها ،مذاكرات ،معامالت ،همﻜهاريهها و رقابهتههاي

1
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خاا خود است و انتخاب افراد در ايهن بهازار ،بها توجهه بهه

میاجرت راباه وجود دارد.

ساختار شبﻜه ،ساختار فرصتها و سرمايه فرهنگهي و انهراي

 -به نظر مي رسد بين نیادمندي علهم و گهرايش نخبگهان بهه

عاطفي آنها ،محدود ميگردد .عضويت در شبﻜه هسهتهاي بها

میاجرت راباه وجود دارد.

مولد بودن همبستگي دارد زيرا ايهن عضهويت ،انتقهال سهري

 -به نظر ميرسد بين نگرش گروه مرج نسبت به میاجرت و

سرمايه فرهنگي را تسیيل ميكند .شهركت در رقابهت فﻜهري،

گرايش نخبگان به میاجرت راباه وجود دارد.

نيازمند ساوﺡ باالي سرمايه فرهنگي و انراي عاطفي است كه
به نوبه خود ،حاصل مشاركتشان در شهبﻜه اجتمهاعي هسهته

فرضیههای فرعی

است .كسهاني كهه از طريه تجربيهات قبلهي ،مربيهان خهود و

 -به نظر ميرسد بين زنان و مردان نخبهه از نظهر گهرايش بهه

مشاركت شان در شبﻜه اجتماعي هستهاي به سهرمايه فرهنگهي

میاجرت تفاوت وجود دارد.

دسترسههي خههوبي دارنههد ،از سههاح بههاالي انههراي عههاطفي

 -به نظر ميرسد بين نوع رشته تحصيلي نخبگان و گرايش به

برخوردارند .آنها با شور و شوق بهه رشهتهشهان مهيچسهبند،

میاجرت تفاوت وجود دارد.

براي بیرهبرداري از فرصتهايشان ،به سختي كار ميكنند و از

 -به نظر ميرسد بين سهن نخبگهان و گهرايش بهه میهاجرت

طري شیرت و شناسهايي ،پهاداش داده مهيشهوند»

(قهانعيراد،

تفاوت وجود دارد.

.)61-61 :5931
فرضیههای تحقیق
فرضیههای اصلی
 به نظر ميرسد بين سرمايه فرهنگي و پيدايش نخبگان راباهوجود دارد.
 به نظر ميرسد بهين سهرمايه اجتمهاعي و پيهدايش نخبگهانراباه وجود دارد.
 به نظر ميرسد بين سرمايه نمادين و پيدايش نخبگان راباههوجود دارد.
 به نظر ميرسد بين خانواده و پيدايش نخبگان راباه وجهوددارد.
 به نظر ميرسد بين شبﻜههاي اجتماعي و پيهدايش نخبگهانراباه وجود دارد.
 به نظر ميرسد بين سرمايه اجتماعي و گهرايش نخبگهان بههمیاجرت راباه وجود دارد.
 به نظر ميرسد بين امنيت اجتمهاعي و گهرايش نخبگهان بههمیاجرت راباه وجود دارد.
 -به نظر ميرسد بين پنداشت از آينده و گهرايش نخبگهان بهه

روششناسی تحقیق
در اين تحقيه براي بخش نخست كار ،يعني بررسي پيشينه و
طرﺡ چارچوب نظهري از بررسي اسنادي استفاده شده است و
با توجه به شرايط و موضوع بررسهي ،برايتوليد دادههاي الزم
جیت آزمون چارچوب نظري در مقا خاا زماني از روش
پيمايشي -مقاعي استفاده شهده اسهت و از تﻜنيﻚ پرسشهنامﺔ
محق ساخته استفاده شده است .نوع تحقي حاضر بر اسهاس
هدف كاربردي است و چون تحقي حاضر درصدد توصيﻒ و
تحليل وضعيت بر اساس متغيرهاي پيشنیادي تحقي است .از
اين رو در زمره تحقيقات توصيفي -تحليلهي قهرار مهيگيهرد.
جامعه آماري اين پهژوهش شهامل دانهشآمهوزان نخبهه پهيش
دانشگاهي مدارس پسرانه و دخترانه تيزهوشهان ناحيهه يهﻚ و
دو ،اسههتادان نخبههه و دانشههجويان اسههتعداد درخشههان دوره
تحصيالت تﻜميلي دانشگاه دولتي ،پزشﻜان نخبه و محققهان و
پژوهشگران نخبه غير دانشگاهي معرفي شهده از طهرف بنيهاد
نخبگان شیر بندرعباس است .كل نخبگان اين طبقهها برابر بها
 261نفر است كه حدود  521نفر مرد و  521نفهر زن هسهتند.
بهها توجههه بههه ايههنكههه موضههوع پههژوهش حاضههر ،بررسههي

21

تبيين جامعهشناختي زمينههاي اجتماعي پرورش و گريز نخبگان در شیر بندرعباس

جامعهشناختي است لذا واحهد تحليهل در ايهن پهژوهش فهرد

هستند .در اين تحقيه بهراي سهنجش پهرورش نخبگهان از 9

(نخبگان علمي دانشهگاهي و غيهر دانشهگاهي) اسهت .در اين

متغير سرمايه فﻜري ،خالقيت و انراي عهاطفي اسهتفاده شهده

تحقي  ،از روش نمونهگيري طبقهبندي توأم با تصهادفي سهاده

است كه در زير تعاريﻒ مفیومي و عملياتي و نحهوه سهنجش

استفاده شده است .براي تعيين حجم نمونه از فرمول كهوكران

آنها بيان ميگردد.

كمي استفاده شده است .بر اساس اين فرمول و بها اسهتفاده از

سهههههرمايه فﻜهههههري :بنتي  ،سرمايه فﻜري را به عنوان

متغير «سرمايه فﻜري» از ابعاد متغير وابسهته و تعهداد

مجموعهاي از داراييهههههاي نامشیود (مناب  ،تواناييیا ،رقابت)

نخبگان جامعه آماري ،تعداد نمونهه برابهر بها  521نفهر اسهت.

تعريﻒ ميكند كه از عملﻜرد سازماني و ايجاد ارزش به دست

نحوه برآورد حجم نمونه در فرمول زير آمده است :

ميآيند (بنتي  5330 ،به نقهل از :قليچلهي و مشهبﻜي .)521 :5901 ،در

واريان

N (t.s) 2
267  1.96  0.44

 140 / 44  140
Nd 2  (t.s) 2 267  0.052  1.96  0.442
2

پ

n

از ماالعات اوليه ،پرسشنامهههاي طراحهي شهده ،در

اين بخشها پر شد و در نیايهت دادهههاي گهردآوري شهده از
طريه برنامهه  Spss 22مهورد تجزيهه و تحليهل آمهاري قهرار
گرفت.
تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها
وااه نخبه به اسهتناد مهاده  2اساسهنامه بنيهاد نخبگهان ،بهه فرد
برجسته و كارآمدي اطالق ميشود كه اثرگذاري وي در توليد
و گسترش علهههم ،هنهههر ،فنهههاوري ،فرهنگسازي و مديريت
كشور محسوس باشد و هوش ،خالقيت ،كارآفريني و نبوغ
فﻜري وي در زمينه توليد و گسترش دانش و نوآوري موجب
سرعت بخشيدن به رشد و توسعه علمهههه هي و اعتالي جامعه
انساني كشور شود (سايت بنياد نخبگان) .اگر بخهواهيم از معنهاي
نخبه نزديﻚ به جامعهشناسي معاصر مال شويم ،ميتهوان بهه
تعريﻒ گيروشه اشاره كرد :نخبگان ،اشهخاا و گهروهههايي
هستند كه در نتيجه قدرتي كه به دست ميآورند و تأثيري كهه
بر جاي ميگذارند يا به وسيله تصميماتي كه اتخاذ ميكنند ويا
به وسيله ايده هها ،احساسهات و يها هيجانهاتي كهه بهه وجهود
ميآورند ،در تبيين تاريخي جامعهاي مؤثر واقه مهيشهوند .و
اين تعريﻒ نسبتا با مفیوم نخبگان مصالح در جامعههشناسهي
معاصههر ماابقههت دارد (طههاهري .)9-2: 5901 ،بنههابراين پههرورش
نخبگان را اينگونه ميتوان تعريﻒ كرد :بررسي عواملي كه در
فرآيند پرورش نخبگان براي رسيدن بهه مرتبهه نخبگهي مهؤثر

اين تحقي براي اندازهگيري ميهزان سهرمايه فﻜهري از  2بعهد
سرمايه انساني ،سرمايه نوآوري ،سهرمايه فنهاوري اطالعهات و
سرمايه مشتري استفاده شده است .تعيين عوامل مهؤثر در ههر
بعد از سرمايههاي فﻜري بر اسهاس مهدل  Hungانجهام شهده
است .براي سنجش متغير سرمايه فﻜري از 50گويهه در طيهﻒ
ليﻜرت استفاده شده است.كه پ

از جمه نمهرات گويهههها،

متغير سرمايه فﻜري اندازهگيري شده است.
انراي عاطفي :انراي عاطفي ،شور وشوق و نيرويي است
كه در جريان كنش متقابل و روياروييهاي اجتماعي در نتيجهه
مشاركت موفقيتآميز در مناسﻚ تعامل ايجاد ميشود .انهراي
عاطفي به افراد ميل به حركت به سوي اهداف نمهادين ميهدان
علمي و كسب سرمايههاي ارزشمند براي احراز موقعيت بیتهر
را ميدههد و موجهب پويهايي رفتهاري و كنشهگري در افهراد
مهيشهود ( .)Callins, 2000:29-30براي سنجش مفیهوم انهراي
عاطفي در اين پژوهش 1،سؤال  1گزينهاي در نظر گرفته شده
اسههت .متغير انراي عاطفي با استفاده از طيﻒ ليﻜرت و ساح
سنجش فاصلهاي اندازهگيري شده است .گويههايي كهه بهراي
سنجش طراحي شدهاند عبارتند از5 :ه عضو انجمنهاي علمي
هستم و با آنها همﻜاري دارم -2 .ارتباط مستمر بها همﻜهاران
و دوستان در درون و بيرون از مراكهز علمهي دارم9 .هه بهراي
ماالعه و يادگيري ماالب جديد وقت زيادي صرف مهيكهنم.
2ه شور و نشاط علمي را براي موف شدن ضروري مهيدانهم.
1ه در اكﺜريت گردهمهاييهها و نشسهتههاي علمهي شهركت
ميكنم -6 .به انجام كارها به صورت گروهي عالقهه دارم-1 .
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بههه نظههر مههن بههراي رسههيدن بههه موفقيههت بايههد مشههﻜالت و

درآمد و حمايت عهاطفي سهنجيده شهده اسهت و با استفاده از

سختيهاي زيادي را تحمل كرد.

طيﻒ ليﻜرت و ساح سنجش فاصلهاي اندازهگيري شده است.

سرمايه فرهنگهي :از نظههر بورديههو سههرمايه فرهنگي كه از

شبﻜههاي اجتماعي :شبﻜههاي اجتماعي عبارت اسهت از

طري منابعي چون پرورش خانوادگي ،آموزش رسمي و فرهنهگ

پيوندهاي رسمي وغير رسمي بين اعضا پيوندهاي غير رسهمي

شهههغلي شهههﻜل مههيگيرد ،مي تواند تا حدي مستقل از داراييها

شامل (دوستان ،خويشاوندان و همسايگان) ،پيوندهاي رسهمي

مادي عمهههل كنهههد و حتهههي كمبهههود پهههول را كهههه قسمتي از

شامل (همﻜاران و رسانههاي جمعهي) .بهراي سهنجش متغيهر

استراتژيهاي فرد يا گههروه بههراي تعقيههب قههدرت و جايگههاه

شبﻜههاي اجتماعي از  6گويهه اسهتفاده شهده اسهت .در ايهن

اجتمهاعي اسهت ،جبهران ميكند (فيلد .)23 :5906 ،در اين پهژوهش

تحقي شبﻜههاي اجتماعي با معرفهايي ازقبيل ميهزان تمهاس

سرمايه فرهنگي با سه بعد سرمايه فرهنگي تجسهم يافتهه ،سهرمايه

با دوستان ،خويشاوندان ،همسايگان ،همﻜاران مهورد سهنجش

فرهنگي عينيت يافته و سهرمايه فرهنگهي نیادينهه شهده سهنجيده

قرار گرفته است.

ميشود و بهراي سنجش آنها از 55گويهه اسهتفاده شهده اسههت.

سههرمايه اجتمههاعي :فيلد معتقد است كه سرمايﺔ اجتماعي

تمهههههههامي گويهها بر اساس طيﻒ ليﻜرت تنظيم گرديد كه براي

بهآن چه شما ميدانيد مربهوط نمهيشهود بلﻜهه مربوط به اين

ههههرگويه ،پنج پاسخ (خيلي زيهههاد ،زيهههاد ،كهههم ،خيلي كم و

واقعيت است كه چه كساني شما را مهيشناسند .اين عبههارت

اصالً)است.

مختصههههههر در مرسوم از سرمايﺔ اجتماعي را در خود دارد

سرمايه نمادين :سرمايه نمادين يعني مجموعهه ابزارههاي

(فيلد .)1 :5906 ،در اين بررسي ،سرمايه اجتماعي بهه سهه بعههد

نمههادين ،پرسههتيژ ،حيﺜيههت ،احتههرام و قابليههتهههاي فههردي در

مشههاركت اجتمههاعي ،انسههجام اجتمههاعي و اعتمههاد اجتمههاعي

رفتارها (كالم و كالبد) كه فرد در اختيار دارد .سرمايﺔ نمهادين

تفﻜيهﻚ شهده اسهت .به منظور سنجش اين ابعاد از  52گويهه

جزئي از سرمايﺔ فرهنگي است و به معناي توانايي مشهروعيت

استفاده شده است.

(فﻜههوهي:5905 ،

گرايش به میاجرت :آلپورت معتقد است كه گرايش يهﻚ

دادن ،تعريههﻒ كههردن و ارزش گههذاردن اسههت

 .)911بنابراين ميزان احترامي كه در جامعه بهه فهرد بهه خهاطر

آمادگي ذهني را براي يﻚ عمل خاا ميرساند كه به وسهيله

موفقيت تحصيلي وعلمي او گذاشته ميشود ،سهرمايه نمهادين

تجربه سازماندهي ميشود و بر روي عﻜ العملههاي انسهان

نام دارد.در اين بررسي ،سرمايه نمادين با معرفهايي همچهون

نسبت به كليه پديدهها و وضعيتهايي كه با او سر و كار دارد

ميزان آگاهي از اوضاع زمانهه و جیهان اجتمهاعي ،آشهنايي بها

تأثير جیتدهنده و پويا ميگهذارد (رفيه پهور .)1 :5912،در ايهن

نويسندگان و آثار علمي ،ادبي و هنري جديد ،ميهزان موفقيهت

تحقي به منظور سنجش گهرايش نخبگهان بهه میهاجرت از 9

در رشته تحصيلي از نظر ديگران میم و انتشار مقاالت و كتب

متغيرسههرمايه بههومي ،هويههت بازانديشههانه و ارزيههابي فايههده

علمي سنجيده شده است و با استفاده از طيﻒ ليﻜرت و ساح

میاجرت استفاده شده است كهه در زيهر تعهاريﻒ مفیهومي و

سنجش فاصلهاي اندازهگيري شده است.

عملياتي و نحوه سنجش آن ها بيان ميگردد .به منظور سنجش

خانواده :خانواده عبارت است از نیاد اجتماعي كه به نيهاز
گروه براي جايگزيني اعضا از طري توليد مﺜل ميپردازد

اين ابعاد از 25گويه استفاده شده است.

(ببهي،

سرمايه بهومي :داوانزو بر اين عقيده است كه مجموعههاي

 )229 :5913و نيازهاي اعضاي خود را برآورده ميكند و نقهش

از كاالها و اموال وجود دارند كه بعد از میاجرت امﻜان حفظ

حمايههت كننههده دارد .در ايههن بررسههي نقههش خههانواده را بهها

آنها يا دسترسي به آنها ممﻜن نيست و آنها را سرمايه بومي

معرفهايي همچون ساح تحصيالت والدين ،شهغل والهدين،

 .)Davanzo,در اين پژوهش سرمايه بومي بها دو

مينامد

(1981
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بعد پايبنهدي مهذهبي و خهااگرايهي سهنجش شهده اسهت.

بعد احساس امنيت مالي ،احسهاس امنيهت جهاني و احسهاس

پايبندي مذهبي عبارت است از ميزان اعتقاد و پايبندي به دين،

امنيت سياسي تقسيم شده است .براي سنجش احساس امنيهت

دستورات ديني و عمل به آنها .در اين تحقي بهراي سهنجش

اجتماعي با توجه به ابعهاد 9گانهه آن ،در مجمهوع  6گويهه در

متغير پايبندي مذهبي از 2گويه در طيﻒ ليﻜرت استفاده شهده

قالب طيﻒ ليﻜرت استفاده شده است.

است كه پ

از جم نمرات گويهها ،متغيهر پايبنهدي مهذهبي

پنداشههت از آينههده :پنداشههت و نگههرشهههاي افههراد بههه

اندازهگيري شده است .با توجه به گزينههههاي ايهن گويهههها،

خصوا پنداشتهايي را كهه شهامل ارزيهابي افهراد از وضه

تركيب نمرات در قالب طيﻒ ارائه ميگهردد .خهااگرايهي را

موجود و نيز حاكي از اميد به آينده است .در ايهن تحقيه بهه

اين گونه ميتهوان تعريهﻒ كهرد :چنهانچهه يهﻚ شهخص در

منظور سنجش متغيهر پنداشهت از آينهده ،از 9گويهه در طيهﻒ

راباه اش بها ديگهري بهر اسهاس اصهول محلهي و شخصهي و

ليﻜرت استفاده شده است كه پ

از جمه نمهرات گويهههها،

قبيلهاي رفتار كند ،خااگرا است .در اين تحقي خااگرايي

متغير پنداشت از آينده اندازهگيري شده است.

با معرفهايي همچون ميزان رضايت از غير بوميها ،تصهور از

ميدان علمي :ميدان علمي ،ميدان عمل و روابط كنشگران

جو هنجاري حاكم در بين نخبگان در موقعيتهاي خااگهرا

است ،عرصهاي كه تعامالت ،منازعات و تﻜاپوها براي كسهب

و تصور نخبگان از جو هنجهاري حهاكم در بهين مسهؤوالن و

مناب معين صورت ميگيرد .با ايهن تعريهﻒ مهيتهوان گفهت

دست اندركاران استان سنجيده شده است .به منظهور سهنجش

ميدان يﻚ مفیوم نظري است كه قابليت رؤيهت و بررسهي آن

متغير خااگرايي از  0گويه در طيﻒ ليﻜهرت اسهتفاده شهده

به راحتي امﻜانپذير نيست اما ميتوان بنهابر نظهر بورديهو كهه

است.

عمل اجتماعي را در پيوند مﻜان و زمان قرار ميدههد و عمهل

هويت بازانديشانه :پرواة باز انديشانﺔ شخصهيت كهه بهه

را به مﺜابﺔ پديده اجتماعي مرئي و عيني ،بيرون از زمان  /مﻜان

حفظ هويتي منسجم و در عين حال روايتههاي شهرﺡ حهال

قابل در نميداند؛ ميدان را مﻜان عمل اجتماعي افراد در نظر

نگارانه دائماً تجديد نظر شده منجر ميشود ،در بستري شهﻜل

گرفت .كالينز بر مﻜهان منهدي تأكيهد دارد كهه افهراد بهه طهور

ميگيرد كه امﻜان انتخابههاي چندگانهه را فهراهم مهيسهازد

فيزيﻜي به دور هم جم مهيشهوند و بهه تعامهل رو در رو بها

(1991:4

 .)Giddens,درايههن تحقيهه هويههت بازانديشههانه بهها

يﻜديگر ميپردازند (عباداللیي و خستو .)93 :5935 ،در اين تحقيه

معرفهايي همچون ريسﻚپهذيري و خارجهويي ،اسهتقالل و

براي سنجش متغير ميدان علمي از مؤلفه ميزان نیادمندي علهم

آزادي عمل سنجيده شده است .به منظور سنجش متغير هويت

استفاده شده است و براي اندازهگيري آن از  1گويه در طيهﻒ

بازانديشانه از  2گويه در طيﻒ ليﻜرت استفاده شده اسهت كهه

ليﻜرت استفاده شده است.

په

از جم ه نمههرات گويهههههها ،متغيههر هويههت بازانديشههانه

اندازهگيري شده است.

گروه مرج  :گروه مرج گروهي استكه افهراد براي ارزيابي
و مقايسه به آنان رجوع ميكنند و در پهذيرش الگويهاي رفتاري

امنيههت اجتمههاعي :گيدنز امنيت وجودي (احساس امنيت)

تأثيرپذيري زيادي از اين گروهها دارند و در دنبال كردن آرزوها و

را چنين تعريﻒ ميكند :زماني كه فرد ميداند چگونه به كار

اهداف شخصه هيشان به آنان مراجعههه ميكنند .در ايههن تحقي ه

خود ادامه دهد ،بدون آن كه وقفه و مزاحمتي براي او به

گروه مرج با دو بعد ،گروه مرج خهودي و بيگانهه سهنجش

وجود آيد ،حالتي ذهني و رواني در وي بروز ميكند كه اين

شده است .گروه مرج خودي ،با معرفهايي همچون نگرش

(اسههتونز،

دوستان ،معلمان ،استادان ،همﻜاران و اعضهاي خهانواده (پهدر،

 .)295-292 :5913در اين ماالعه احسههاس امنيت اجتماعي به9

مادر ،همسر ،خواهر و برادر) در مورد میاجرت سنجش شهده

حالت همان امنيت وجودي (احسههاس امنيههت) اسههت
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است وگروه مرج بيگانه ،با معرفههايي همچهون نگهرش به

در اين تحقي بهراي تعيهين روايهي ابزارههاي تحقيه از

الگوهههاي ايههدهآل زنههدگي ،پذيرش الگوي فرهنگيكشورهاي

روش روايي صوري و سازهاي استفاده شد .بدين منظور بهراي

پيشرفته و مقايسه آن با فرهنگ خودي سههنجش شههده اسههت.

اطمينان از اعتبار الزم در زمينه مناب بودن محتهواي سهؤاالت

براي سنجش متغير گروه مرج از  6گويهه در طيهﻒ ليﻜهرت

با ويژگيهاي مورد نظر به مشاوره و بیرهگيري از نظر استادان

استفاده شده است.

و كارشناسان مربوطه اقدام شده است .روايي سازه به اين دليل

براي پايايي ابزار سنجش از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده

استفاده شده است كه تعيين كنيم نمرات اين پرسشنامه تا چهه

شههده اسههت .نتايج حاصل از آزمههون آلفههاي كرونبههاخ بههراي

اندازه با سازههاي حاصل از نظريهههاي زيربنهايي گويههههاي

متغيرهاي تحقيه نشان داد گويههههاي بههكار رفته از انسجام

پرسشنامه راباه دارند .به دليل استقالل محتهوايي ههر يهﻚ از

دروني قابل قبولي براي متغيرهاي تحقي برخوردارند .جههدول

بخشهاي پرسشنامه ،تحليل عاملي بهر روي ههر يهﻚ از ايهن

زير نشان ميدهد كه بين گويهها با ضريب آلفاي باالتر از 1/1

بخشها به صورت مسهتقل انجهام شهد .بهه منظهور تفﻜيهﻚ و

همساني دروني وجود دارد.

دستهبندي سؤاالت متغيرهاي وابسته و مستقل از تﻜنيهﻚ تحليهل
عاملي اكتشافي بر اساس تجزيه به مؤلفههاي اصلي اسهتفاده شهد.

جدول  -1آزمون آلفای کرونباخ در بررسی قابلیت اعتماد
ردیف
5
2
9
2
1
6
1
0
3
51
55
52
59
52
51

بعد
سرمايه فرهنگي
سرمايه اجتماعي
سرمايه نمادين
سرمايه فﻜري
سرمايه بومي
امنيت اجتماعي
خالقيت
گروه مرج
انراي عاطفي
خانواده
شبﻜه هاي اجتماعي
هويت بازانديشانه
ارزيههههابي فايههههده
میاجرت
پنداشت از آينده
ميدان علمي

گویه

ضریب آلفای کرونباخ

55
52
2
50
52
6
0
6
1
0
6
2
1

1/15
1/12
1/02
1/12
1/11
1/11
1/03
1/16
1/01
1/10
1/12
1/11
1/01

9
1

1/19
1/00

نتايج به دست آمده در اولين تحليهل عهاملي بهراي متغيهر وابسهته
(پرورش نخبگان)( ،گرايش نخبگهان بهه میهاجرت) و متغيرههاي
مستقل ،حاكي از آن است كه تعداد نمونهها براي اجهراي تحليهل
عاملي مناسب است (مقدار  KMOبهين صهفر تها  5اسهت و ههر
چقدر به يﻚ نزديﻜتر باشد ،به همان مقدار روايي نمونههاي بهاالتر
است) .همچنين اين آمارهها نشان ميدهد كه تفﻜيﻚ عاملهها بهه
درستي انجام شده و سؤاالت (گويههاي) مندر زيهر ههر عامهل
همبستگي ريشهاي بااليي با همديگر دارنهد .جهدول زيهر نتهايج
آزمون كايزرماير و كرويت بارتلت را نشان ميدهد.
پ

از اطمينان از درستي اجراي تحليهل عهاملي بهر روي

دادههاي مورد نظر ،در گام بعد به بررسي صالحيت هر يﻚ از
گويههاي متغيرهاي وابسته و مستقل براي باقيماندن در درون
تحليل عاملي ميپردازيم تا چنانچه گويههايي صهالحيت الزم
را نداشته باشند و حذف آنها كيفيهت تحليهل عهاملي را بهاال
ببرد ،آن گويهها انتخاب شهده و در دومهين تحليهل عهاملي از
تحليل عاملي خار شوند كه نتيجه نشان داد گويهههاي فاقهد
صالحيت در درون تحليل عاملي حضور ندارند.
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تبيين جامعهشناختي زمينههاي اجتماعي پرورش و گريز نخبگان در شیر بندرعباس

جدول  -2آزمون کایزرمایر و کرویت بارتلت برای متغیرهای وابسته و مستقل
ردیف

تعداد

سازهها

مقدارKMO

گویه

مقدارآزمون بارتلت
درجه آزادی

کای

تعداد عاملهای استخراج
شده

سطح معنیداری

اسکوئر
5

پرورش نخبگان

95

1/151

5911/11

261

1/111

9

2

گرايش نخبگان به میاجرت

25

1/112

353/21

251

1/111

9

9

متغيرهاي مستقل

10

1/169

9260/21

5619

1/111

3

یافتههای تحقیق

خودشان دانستند و نقش حمايتهاي مالي خانواده را ضهعيﻒ

بررسی ویژگیهای جمعیتی -اجتماعی و آموزشی

قلمداد كردند.

نتيجه بررسي متغيرهاي جمعيتشناختي ،حاكي از آن است كه
 12/9در صد از جمعيت نمونه ما را مهردان و  21/1درصهد را

یافتههای استنباطی

زنههان تشههﻜيل مههيدهنههد و بيشههترين ميههزان فراوانههي سههن

بررسی متغیرهای اصلی تحقیق

پاسخگويان ،به گروه سني  50تا  20سال مربوط ميشهود كهه

دو متغير «پرورش نخبگان» و «گرايش نخبگان بهه میهاجرت»،

 61درصد پاسخگويان را در برميگيرد .بررسي شهاخصههاي

متغيرهاي وابسته ايهن تحقيه هسهتند .عهالوه بهر متغيرههاي

گرايش به مركز ،حاكي از آن است كه ميانگين سني نمونههاي

وابسته ذكر شده ،خانواده ،سرمايه فرهنگهي ،سهرمايه نمهادين،

مورد ماالعه 95/11است كه بيانگر جوان بودن نخبگهان مهورد

سههرمايه اجتمههاعي ،شههبﻜههههاي اجتمههاعي ،امنيههت اجتمههاعي،

ماالعه است .همچنين اين بررسي نشان مهيدههد كهه درآمهد

پنداشت از آينهده ،گهروه مرجه و ميهدان علمهي ،متغيرههاي

خههانواده  06درصههد نخبگههان بههاالتر از حههد متوسههط اسههت.

مستقل تحقي هستند.
براي انتخاب آزمونهاي آمهاري مناسهب بهراي تجزيهه و

همچنههين تقريبههاً والههدين نيمههي از پاسههخگويان تحصههيالت
دانشگاهي داشتهاند و شغل بيشتر والدين نخبگان دولتهي و در

تحليل داده ههاي گهردآوري شهده الزم اسهت تها نهوع توزيه

ردههاي باالي مديريتي قرار داشت .بنابراين ميتوان گفت بين

متغيرها به لحاظ نرمال بودن پراكندگي آنان ارزيابي شهود كهه

شههغل ،درآمههد و تحصههيالت والههدين و پههرورش نخبگههان،

در اين مورد از آزمون كولموگروف -اسميرنوف استفاده شهد.

همبستگي نزديﻜي وجود دارد و مهيتهوان ايهن چنهين نتيجهه

ساح معنيداري آزمون در مورد متغير گرايش به میهاجرت از

گرفت كه بيشتر نخبگان از قشر متوسط و باالي جامعهه مهورد

 1/11بزرگتر است .بنابراين ميتوان قضاوت كهرد كهه توزيه

ماالعه هستند و تنیا تعداد اندكي از آنها از ميان قشهر پهايين

پراكندگي نمرات اين متغير نرمهال اسهت .جهدول زيهر نرمهال

هستند ،طب مصاحبهاي كه با اين افراد صهورت گرفهت ،ايهن

بودن توزي مقادير اين متغير را نشان ميدهد.

دسهته از افهراد موفقيهتشههان را نتيجهه تهالشههاي شخصههي
جدول  -3آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای مشخص کردن نرمال بودن توزیع مقادیر متغیرها
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تفاوت مثبت

تفاوت منفی

آزمون

گرايش به میاجرت

521

9/21

1/92051

1/121

-1/112

1/11

سطح معنیداری
1/11
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نتایج آزمون همبستگی پیرسون:روابط دوگانه بین متغیرهای

جدول  -5رابطه بین متغیرهای مستقل و گرایش به مهاجرت
متغیرهای مستقل

تحقیق
با توجه به اينكه متغير سرمايه فرهنگهي ،نمهادين ،اجتمهاعي،

متغیر وابسته :گرایش به مهاجرت
ضریب

همبستگیr

سطح معناداری

شبﻜههاي اجتماعي و خانواده با استفاده از گويههاي مختلهﻒ

ميدان علمي

1/519

1/559

سرمايه اجتماعي

-1/522

1/122

و در ساح فاصلهاي اندازهگيري شهده اسهت ،بنهابراين بهراي

امنيت اجتماعي

1/213

1/111

بررسي راباه ميان اين متغيرها و متغيهر«پهرورش نخبگهان» از

پنداشت از آينده

-1/196

1/291

گروه مرج

1/511

1/199

ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است .نتيجه حاصل از
اين بررسي در جدول زير آمده است.

ضريب همبستگي محاسبه شده به ميهزان  -1/ 522نشهان

جدول  -4رابطه بین متغیرهای مستقل و پرورش نخبگان
متغیرهای مستقل

متغیر وابسته  :پیدایش نخبگان

ميدهد كه بين دو متغيهر «سهرمايه اجتمهاعي» و «گهرايش بهه
میاجرت» راباه معنيداري وجود دارد .اين همبسهتگي منفهي

سطح معناداری

است و از لحاظ شدت ،در حهد ضهعيﻒ ارزيهابي مهيگهردد.

سرمايه فرهنگي

-1/211

1/111

بنابراين ميتوان گفت كه با كاهش سرمايه اجتماعي میهاجرت

سرمايه اجتماعي

1/521

1/125

نخبگان افزايش مييابد.ضهريب همبسهتگي محاسهبه شهده بهه

سرمايه نمادين

1/562

1/120

ميزان  1/213نشان ميدهد كه بين دو متغير «امنيت اجتمهاعي»

شبﻜه اجتماعي

1/199

1/923

خانواده

1/111

1/260

و «گرايش به میاجرت» راباه معنيداري وجود دارد .همچنين

ضریب

همبستگیr

ضريب همبستگي محاسبه شده به ميهزان  -1/ 211نشهان
مههيدهههد كههه بههين دو متغيههر «سههرمايه فرهنگههي» و «پههرورش
نخبگان» با  33درصد اطمينان راباهه معنهيداري وجهود دارد.
اين همبستگي منفي است و از لحاظ شدت ،در حهد متوسهط
ارزيابي مهيگهردد .ضهرايب همبسهتگي محاسهبه شهده نشهان
ميدهد كه بين دو متغير«سرمايه اجتماعي»« ،سرمايه نمادين» و
«پرورش نخبگان» راباه معنيداري وجود دارد .اين همبستگي
مﺜبت است .به عبهارت بیتهر بها افهزايش سهرمايه اجتمهاعي و
سرمايه نمادين ،پرورش نخبگان نيزافزايش مهييابهد .ضهرايب
همبستگي محاسهبه شهده نشهان مهيدههد كهه بهين دو متغيهر
«خههانواده»« ،شههبﻜه اجتمههاعي» و «پههرورش نخبگههان» رابا هه
معنيداري وجود ندارد .لذا اين راباه نيازي به تبيين ندارد.

نتايج نشان ميدهد كه بين دو متغير «گروه مرج » و «گهرايش
به میاجرت» راباهه معنهيداري وجهود دارد .ايهن همبسهتگي
مﺜبت است .بنابراين ميتوان گفهت كهه نگهرش مﺜبهت گهروه
مرج نسبت به میاجرت موجب افهزايش تمايهل نخبگهان بهه
میاجرت ميشود.
نتایج فرضیههای فرعی تحقیق
با توجه به اينكه متغير مستقل (جنسيت) در ساح اندازهگيري
اسمي دو حالته سنجش شهده اسهت و سهاح سهنجش متغيهر
گرايش به میاجرت در ساح فاصهلهاي اسهت ،بهراي بررسهي
راباه بين اين دو متغير از آزمون  tمستقل استفاده شده اسهت.
نتايج به دست آمده نشان ميدهد كهه بهين دو جهن

از نظهر

ميانگين گرايش به میاجرت تفاوت معنيداري وجهود نهدارد.
بنابراين فرضيه مذكور تأييد نميشود.
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جدول  -6رابطه متغیر «جنسیت» و «گرایش به مهاجرت»
آزمون لوین برای بررسی آزمون  Tبرای بررسی برابری میانگینها
برابری واریانسها
گرایش به مهاجرت

با فرض برابری واریانسها

مقدار

F

5/260

با توجه به اينكه متغيرههاي مسهتقل (رشهته تحصهيلي و
سن) در ساح اندازهگيري اسهمي چنهد حالتهه سهنجش شهده

معنیداری

مقدار

1/220

5/903

T

معنیداری

اختالف میانگین

1/561

1/11111

در ساح فاصلهاي است ،براي بررسي راباه بين اين دو متغيهر
از آزمون تحليل واريان

يﻚطرفه استفاده شده است.

است و در عين حال ساح سنجش متغير گرايش به میهاجرت
جدول  -7نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در ارتباط رشته تحصیلی و گرایش به مهاجرت
منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره

بين گروه

1/999

9

1/555

1/192

درون گروه

52/691

596

1/510

جم

52/360

593

F

سطح معنیداری
1/905

همانطهور كه نتهايج جهدول فهوق نشان مهيدهد ،آزمون

گرايش به میاجرت تفاوت معنيداري وجهود نهدارد .بنهابراين

يﻜارفه معنادار نيسههت ،بههر اسههاس نتههايج

فرضيه مذكور تأييد نميشود .به نظر ميرسد كه نخبگان همهه

تحليل واريان

بهدست آمده ميتوان گفت كه بين چیار رشته تحصيلي علهوم

رشتهها تمايل به میاجرت دارند.

انساني ،فني و میندسي ،پزشﻜي و علوم پايه از نظهر ميهانگين
جدول  -8نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در ارتباط سن و گرایش به مهاجرت
منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره

بين گروه

5/516

2

1/203

2/021

درون گروه

59/052

591

1/512

جم

52/560

593

همههانطههور كه جدول ( )0نشان مههيدهد آزمون تحليل
واريان

يﻜارفه معنادار است پ

F

سطح معنیداری
1/121

قرار دارند ،تمايل بيشتري به میاجرت دارند.

با1/31اطمينان مهههههيتوان

گفت كه ميان سن پاسهخگويان تفاوت آماري معناداري وجود

نتایج فرضیههای جانبی تحقیق

دارد .دليل اين تفاوت را ميتوان مربوط به اختالف زياد دامنهه

از آن جا كه ايهن احتمهال وجهود دارد كهه عهالوه بهر روابهط

سن پاسخگويان دانست .اما بين ميانگين  9گروه ديگر تفهاوت

دوگانه ،روابط كاذب نيهز بهين متغيرهها وجهود داشهته باشهد،

معنادار وجود ندارد .نتايج فوق حاكي از آن است كه نخبگهان

بنابراين براي بررسي عمي تر اين پديده و تحليهل و پهردازش

جوان نسبت به نخبگاني كه در گروه سني ميانسال و بزرگسال

مدل از طري تحليل مسير يﻚ مدل رگرسيون چندگانهه ارائهه
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شده است .براي وارد كردن متغيرها در تحليهل مسهيراز روش

شده هر كدام از متغيرهاي پيشبهين را بهر روي متغيهر مهال

ورود همزمان استفاده شده است كه ميزان دقي تأثير استاندارد

نشان ميدهد.

جدول  -9ضرایب مسیر متغیرهای اثر گذار بر پرورش نخبگان
ضرایب استاندارد شده (بتا)

مقدار

متغیرهای وارد شده
مقدار ثابت

--

1/521

1/111

سرمايه فرهنگي (زبان خارجي)

-1/211

-2/932

1/153

سرمايه اجتماعي (كانون علمي و هنري)

1/225

5/351

1/11

سرمايه نمادين (آگاهي به مسائل اجتماعي زمانه)

1/221

5/326

1/11

خانواده (تعاون)

1/262

5/332

1/123

t

سطح معنیداری

با توجه به جدول فوق نﻜات ذيل براي ما روشن ميشود:

كانون علمي و هنري) متغير سرمايه اجتماعي بها اثهر  1/225و

ميزان تأثير (بعد زبان خارجي) از ابعاد متغير سهرمايه فرهنگهي

(بعههد آگههاهي بههه مسههائل زمانههه) متغيههر سههرمايه نمههادين بهها

برابر با  -1/211است كه نشاندهندة سیم بيشتر آن در تبيههين

(بعد سرمايه فﻜري) از

واريهان

اثر1/221كمترين اثر در تبيين واريان

(بعد انراي عاطفي) از ابعاد متغير پرورش نخبگهان

ابعاد پرورش نخبگان دارند و نشانگر ايهن اسهت كهه ايهن دو

است( .بعهد تعهاون) متغيهر خهانواده با اثر  ،1/262در تبيههين

متغير در بين متغيرهاي وارد شده به مهدل رگرسهيوني قهدرت

واريهان
پ

(بعد سرمايه فﻜري) از ابعاد متغير پرورش نخبگهان،

تبيينكنندگي كمتري دارد.

از متغير سهرمايه فرهنگهي قهرار دارد و در نیايهت (بعهد
جدول  -11ضرایب مسیر متغیرهای اثر گذار بر گرایش به مهاجرت
متغیرهای وارد شده

ضرایب استاندارد شده (بتا)

مقدار

مقدار ثابت

--

2/105

1/111

امنيت اجتماعي

1/222

2/159

1/110

گروه مرج

1/511

2/113

1/121

سرمايه اجتماعي

-1/565

-5/313

1/11

جدول فوق حاكي از اين اسهت كهه ميزان تهأثير مسهتقيم
متغير امنيت اجتماعي برابر با  1/222است كه نشاندهندة سیم
بيش هتر آن در تبيه هين واريه هان

t

سطح معنیداری

بههين متغيرهههاي وارد شههده بههه مههدل رگرسههيوني ،قههدرت
تبيينكنندگي كمتري دارد.

متغيههر گههرايش نخبگههان بههه

میههاجرت اسههت و گههروه مرجهه با اثر1/511بعههد از امنيههت
اجتماعي قرار دارد و در نیايت متغير سرمايه اجتماعي بها اثهر
-1/565كمترين اثر دارد و نشانگر اين است كه ايهن متغيهر در

مدل تحلیلی تحقیق
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شکل  -1مدل تحلیلی تحقیق

بحث و نتیجه

زمينهساز در پرورش نخبگان و عوامل مؤثر بر تمايل آنها بهه

در دنياي امروز توسعه همه جانبه يﻚ كشور بها ميهزان توليهد،

میاجرت بود .بهراي پاسهخ بهه ايهن سهؤال و ديگهر سهؤاالت

به كارگيري و ترويج علم متناسب است .بنابراين اگر بپهذيريم

تحقي  ،از مباني نظري و چارچوب نظري استفاده شد .با كنهار

كه توسعه به اين عوامل بسهتگي دارد .در ايهن مسهير جايگهاه

هم گذاشتن تعيين كنندههاي برآمده از چارچوب نظري ،مهدل

رفي توليد كنندگان علم و دانش به عنهوان مهؤثرترين عوامهل

مفیومي و نظري تحقي طرﺡريهزي و بهر اسهاس آن رواباهي

توسعه نمايانگر ميشهود .شهرط هرگونهه توسهعهاي از جملهه

فرض شد .براي آزمون روابط فرض شهده و شهناخت روابهط

توسعﺔ علمي جامعه ،وجود نيروي انساني نخبهه اسهت كهه در

بين متغيرها ،از آزمونهاي آماري استفاده شد .با توجه به نتايج

واق حﻜم ثهروت انسهاني جامعهه را دارد .بهديیي اسهت كهه

آزمونها و تركيب نتايج تحليلهاي دو متغيري و چند متغيري

هرگونه اختالل و نابساماني در سيسهتم آمهوزش ايهن نيهروي

و مصاحبهها ،نتايج برآمده از تحقي  ،بررسي ميشود.

انساني ،فرآيند توسعه جامعه به ويژه توسعه علم و تﻜنولهواي

نتايج آزمونهاي پيرسهون ،تحليهل واريهان

يهﻚ طرفهه،

را آسيبپذير ميسازد .اين سرمايه هاي انسهاني مهيتواننهد بها

رگرسيون چندگانه و تحليل مسير تحقي بيانگر آن اسهت كهه

اندكي توجه و حمايت سرچشمه افتخهارات بهزر  ،تحهوّل و

در تحليل دو متغيري راباه معنيداري بين سرمايه فرهنگهي و

نوآوري در عرصههههاي علمهي ،فهنآوري شهوند و همچنهين

پرورش نخبگان مالحظه شده اما اين راباه منفهي و معﻜهوس

راهنما و پرورشدهندگان نخبگان آينده كشور باشند.

است كه مهيتوانهد نشهان دههد كهه سهرمايه فرهنگهي توزيه

بر همين ايهن اسهاس تحقيه حاضهر بها ههدف بررسهي

ناعادالنه و نابرابري در ساح جامعه و به خصوا نمونه مورد

زمينههاي اجتماعي مؤثر بهر پهرورش و گريهز نخبگهان انجهام

بررسي كه خود برگزيدهاي از نخبگان هستند ،دارد .همانطهور

پذيرفت .چارچوبهاي مفیومي و ديدگاهههاي نظهري ماهرﺡ

كه بورديو نيز در اين زمينه چنين ميگويد« :نیادهاي آموزشهي

شده در بخش نظري تحقي نقاهه عزيمهت مناسهبي را بهراي

بههه بازتوليههد شههيوه توزي ه سههرمايه فرهنگههي و از راه آن ،ب هه

طرﺡ سؤاالت و دستيابي به توضيحي قابل قبهول و بهه دسهت

بازتوليد ساختار فضاي اجتماعي ،يا به تعبير شناخته شهده تهر،

آمده در جريان ماالعه تجربي فراهم ساخت .سؤال اصلي ايهن

به بازتوليد طبقات اجتماعي كمﻚ مهيكنهد و موجهب توزيه

تحقي روشهن سهاختن نقهش عوامهل و بسهترهاي اجتمهاعي

نابرابر سرمايه فرهنگي و سرمايه اجتماعي مهيشهوند .از نظهر

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)62شماره دوم ،تابستان 5931

96

وي سياست دمﻜراتيزاسهيون نیادههاي آموزشهي ه مدرسهه يها

آن نشان از توسعه جامعه دارد .اين سرمايه در بازتوليهد ديگهر

دانشگاه ه با هدف تخفيﻒ نهابرابريهها و در دسهترس عمهوم

سرمايهها نقش داشته و موجبات رشد فﻜري و پويايي جامعهه

قرار دادن فرهنگ و دانش شﻜست خهورده اسهت و نیادههاي

را فراهم ميآورد .فقهدان سهرمايه فرهنگهي و نبهود تعهادل در

آموزشي عمالً همان ساخت سنتي توزي سهرمايه فرهنگهي را

توزي سرمايه فرهنگي نقش اساسي در ايستايي جامعه دارد.

رعايت كرده و نظم پيشين را باز توليد مهيكننهد .در نتيجهه از

ماالعه حاضر نظريه بورديهو در زمينهه بازتوليهد سهرمايه

اين نیادها باز همهان «وارثهين» هسهتند كهه بها موفقيهت سهير

فرهنگي را تأييد ميكنهد .عهالوه بهر ايهن ،ماالعهات تجربهي

آموزشي خود را طي ميكنند و از كنﻜوره مسهابقه ه فرهنگهي،

محققاني مﺜل شارعپور و خوشفر ( ،)5905نيهز بهه نهوعي بها

سربلند بيرون ميآيند چرا كه فقط سرمايه اقتصادي نيست كهه

نتيجه پژوهش حاضر هم جیت است .آنهها در ماالعهه خهود

(بورديهو،

نشان دادهاند كه نابرابري در توزي سهرمايه فرهنگهي اهميهت

منشأ نابرابري است« ،سهرمايه فرهنگهي» نيهز هسهت»

 .)512 :5902از سهوي ديگههر ايههن بازتوليهد نههابرابري از طريه

ويژهاي دارد .آن ها معتقدند نابرابري شديد در توزيه سهرمايه

تفسير شدن به «استعداد تحصيلي»« ،پشتﻜار»« ،تالش»« ،نبوغ»

فرهنگي ميتواند پيامدهاي نامالوب ذيل را بهراي جامعهه بهه

(سهيدمن:5900 ،

دنبههال داشههته باشههد :محروميههت اكﺜريههت اعضههاي جامعههه در

فردي ماهيت خود را از نظرهها پنیهان مهيدارد

دسترسههي بههه منههاب معرفتههي ،محههدود شههدن امﻜههان بسههط

.)212
وجود امﻜانات آموزشي ،فرهنگي ،اقتصادي و معيشتي در

خردگرايههي تعمههيم يافتههه در عرصههههههاي مختلههﻒ زنههدگي

شیر تیران ،يﻚ توزي نابرابر امﻜانات و منهاب بهين تیهران و

اجتماعي ،نزول ساح مشاركت همگاني مهؤثر در توليهدات و

ساير منهاط كشهور بهه وجهود آمهده اسهت ،تفهاوت آشهﻜار

خالقيتهاي علمي و فرهنگي ،محدوديت و گردش اطالعات

بهه

و جذب دانشهاي نهوين و كهاهش ارزش تغييهر در جامعهه.

خصوا تیران و شیرهاي كوچﻚ و محهروم بهه نوبهه خهود

همچنين يافتهههاي پهژوهش پنهاهي و اميهدي ( ،)5935مؤيهد

موجب بازتوليد نابرابريهاي فرهنگهي بهه خصهوا در بهين

نتيجه تحقي حاضر است .در اين تحقي نشان داده شده است

نخبگان ميشود .اين امر سبب ميشود تعداد زيادي از نخبگان

كه نابرابريهها در عرصهﺔ فرهنگهي دقيقهاً بهه انهدازة بررسهي

با هدف كسب تحصيالت به خصوا تحصيالت عالي به اين

نابرابريهاي اقتصادي اهميت دارد .اين نهابرابري بهه ويهژه در

شیر میاجرت كنند .توزي نابرابر و ناعادالنه سرمايه فرهنگهي

بخش پايين اجتماعي هنهوز در نهابرابري شهديدي نسهبت بهه

در بين نخبگان مسلماً مانعي اساسي در مقابل پيشرفت آنها و

بخشهاي متوسط و باالتر از نظر معيارهاي سهرمايه فرهنگهي

همچنين در برابر توسعه خواهد بود .بنابراين «در صهورتي كهه

به سر ميبرند.

امﻜانات و مناب آموزشي و پژوهشي بين شهیرهاي بهزر

سرمايه فرهنگي به درستي توليهد و توزيه نشهود ،پيامهدهاي

همان طور كه در اين تحقي مالحظه شد ،سرمايه نمهادين

منفي چون قابهي شهدن جامعهه را بهه تبه توزيه نهابرابر در

نقش محوري در پهرورش نخبگهان دارد .بهه عبهارت بیتهر بها

معرفت توليد شده و در اختيار ،به عنوان منبه قهدرت آفهرين

افزايش سرمايه نمادين ،پرورش نخبگان نيز افزايش مهييابهد.

به دنبال دارد .به عالوه ،مان مشاركت فرهنگي مؤثر پايهدار و

اين فرضيه با توجه به نظريه سرمايه نمادين بورديو تأييد شهد.

عمومي ميشود و امﻜان بازتوليد فرهنگي را در صورت بیينهه

«جیان علميهمانند ميدانهاي مختلﻒ اجتماعي ،نوعي بازار

فراگير آن و نيز بروز خالقيهت و ابتﻜهار را بها مشهﻜل مواجهه

است كه در آن تضاد و رقابت براي دستيابي به سرمايه نمادين

ميسازد» (غفاري .)25 :5902 ،به اين ترتيب در مييابيم كه ميزان

صورت ميگيرد .هدفنیايي ،انباشت سرمايه نمادين است .هر

بیرهمندي از اين سرمايه نوع رفتار جامعه را مشخص و وجود

نخبهههههه همانند يﻚ سرمايهدار استكه سعي ميكند مديريت
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سرمايه خود را به نحو احسن به عیدهگيرد .همان گونه كه

كارها و نقشها زماني خوب ايفا خواهد شد كهه در آن افهراد

سرمايهداري بر مبناي نابرابري اقتصادي است ،قدرت نخبگههان

جامعه همهديگر را بشناسهند و بهه يﻜهديگر اعتمهاد كننهد .در

نيز تههوزيعي نههابرابر دارد (جیههانبخش .)2-0 :5906 ،بهها توجههه بهها

جوام بايد به اين سرمايه بسيار وسي نگاه كرد چهرا كهه ايهن

ايهنكههه سههرمايههههاي نمههادين مهيتواننههد بقيههه سههرمايهههها را

سرمايه امروزه نقشي بسيار میمتر از سرمايه فيزيﻜي و انسهاني

جم آوري كنند ،اگر سرمايهاي به نمادين تبديل شود چنهدين

در سازمانها و جوام ايفا ميكند .لذا در ميان نخبگان بايد بهه

برابر خود ارزش پيدا ميكند .عالوه بر ايهن كهه سهرمايهههاي

ارتباطات ميان اعضاي يﻚ شبﻜه به عنوان منب با ارزش نگهاه

نمادين ميتوانند هم در باال بردن ارزش سرمايهههاي ديگهر و

كرد كهه بها خله هنجارهها و اعتمهاد متقابهل ،ايهن شهبﻜههها

هم در ايجاد ثبات و آرامش براي جامعه تأثيرگذار باشند .اگهر

ميتوانند ضمن تحق اهداف اعضا به اهداف جامعه نيز كمﻚ

جامعه بتواند در توليد سرمايه نمادين و حفظ آن تهالش كنهد،

شاياني كند.

به توسعﺔ فراگيهر دسهت خواههد يافهت .بسهياري از نخبگهان

اين فرضيه با توجه به نظريه كهالينز تأييهد شهد .بهه بهاور

استعداد سرمايه نمادين شدن را دارنهد كهه ههم بايهد آمهوزش

كالينز در ميدان علمي نوعي از تعامالت و ارتباطات (مناسهﻚ

ببينند و هم براي حفظ و پرورش آنها تالش شود .جامعههاي

تعامل) در بين اعضا وجهود دارد كهه بهه انسهجام اجتمهاعي و

كه نتواند سرمايههاي نمادين خودش را حفظ كند ،نمهيتوانهد

پويايي روابط و ميدان علمي منجهر شهود

.)Collins,

توسعه پيدا كند .سرمايه ههاي نمهادين هسهتند كهه بهه مها يهاد

افرادي كه در مراسم تعاملي شركت ميكنند ،با توجه به شدت

ميدهند سرمايههاي اجتماعي و انساني داشته باشيم .جامعهاي

كنش متقابل از انراي عاطفي پر مهيشهوند و شهور و اشهتياق

كه نتواند سرمايه نمادين توليد كند ،نميتواند توسعه پيدا كند.

حركت به طرف اهداف نمادين را پيدا ميكنند .اين انهراي از

در كنار متغيرهاي ياد شده ،متغيهر سهرمايه اجتمهاعي ،بها

موقعيتهاي مشاركت در مراسم ،به موقعيتهاي تنیهايي نيهز

پرروش نخبگان ارتباط مستقيم دارد .به عبارت بیتر با افزايش

جريان مييابد و بنابراين در غياب گروه نيز كارسهاز اسهت .از

سرمايه اجتماعي پرورش نخبگان نيز افزايش مييابد .افهزايش

نظر كالينز رشد علم در گرو ظیور و تداوم حلقهههاي فﻜهري

سرمايه اجتماعي به تعامل اجتماعي همراه بها سهاح بهااليي از

مﺜابه اجتماعات علمي است .هسته محوري اجتماعهات علمهي

همﻜههاري ،اعتمههاد ،معاملههه متقابههل ،مشههاركت مههدني ،و رفههاه

زنجيره مناسﻚ تعامل است .در درون اين اجتماعهات علمهي،

اجتماعي منجر ميشود .بر اين اساس ،جامعهاي كهه از روابهط

كنشگران عضو از ميزان باالي انراي عاطفي برخوردارنهد كهه

اجتماعي قوي و به طور كلي از سرمايه اجتماعي چشهمگيهري

آنها را براي تداوم تعامالت علمهي در درون ايهن اجتمهاعهها

برخوردار باشد ،بهه خهودي خهود زمينهه پهرورش نخبگهان را

همواره آماده نگه ميدارد .نخبگان به عنوان فعاالن فضاي علم

فراهم ميآورد .بدين صورت كه مشاركت وهمﻜاري ههر چهه

در درون اجتماعات علمي با انراي عاطفي باال درگير مباحه

بيشتر نخبگان و افهراد در جامعهه موجهب بالنهدگي و توسهعه

نظري ميشوند كهه نتيجهه آن رشهد و پويهايي علهم در درون

ميشود و به تقويت اعتماد و روابط اجتماعي در جامعه كمﻚ

حلقههاي فﻜري به مﺜابه اجتماعات علمي است .اين تعهامالت

ميكند .در صورتي كه بتوان سرمايه اجتماعي را تقويت كهرد،

فﻜري وقتي به شﻜل زنجيره وار حول ايده ها و نشهانه هها ي

در بستر آن نخبگان ميتوانند استعدادهاي ذهني و روحي خود

خاصي تﻜرار شوند از طري توليهد همبسهتگي ،شهبﻜههها يها

را شﻜوفا كنند و در پيشبرد اهداف جامعه مورد نظر مﺜمر ثمهر

اجتماعهاي علمي را ايجاد ميكنند.

واق شوند .پ

(2000:22

براي باال بردن سرمايه اجتماعي مسؤوالن ههر

تحقيقههات متعههدد در خههار از كشههور راباههﺔ مﺜبههت و

جامعه بايد پي به اهميت سرمايه اجتماعي ببرند و بداننهد كهه

معنيدار بين سرمايه اجتماعي و موفقيت تحصهيلي در سهاوﺡ

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)62شماره دوم ،تابستان 5931
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مختلﻒ را نشان داده است

(آلهوين5330 ،؛ كهالمن5336 ،؛ تهيچمن،

5330؛ پونگ5335 ،؛ به نقل از :نوغاني.)36 :5906 ،

است .پرورش نخبگان به علل و عوامل متعددي بسهتگي دارد
اما عامل خانواده يﻜي از میمترين عوامل مهرتبط بهر پهرورش

عههالوه برارتبههاط مﺜبههت سههرمايه اجتمههاعي بههر پههرورش

نخبگان و روند پيشرفت و موفقيت آنها است .بيشﻚ نقهش

نخبگان ،ارتباط اين متغير بر ميزان تمايل نخبگان به میهاجرت

خانواده درموفقيت نخبگان آنچنان حائز اهميت است كهه بهه

به صورت مستقيم و منفي است .بنابراين ميتوان گفت كهه بها

هيچ بیانه كتمان شدني نيست .خانواده با آن جايگاه برجسته و

كاهش سرمايه اجتماعي میاجرت نخبگان افزايش مييابد .ههر

ممتازي كه درنظام تعليم و تربيهت بهر عیهده دارد ،مهيتوانهد

چه سرمايه اجتماعي تقويت گردد ،عملﻜرد نخبگان بهه لحهاظ

نخبگان زيادي را پرورش دههد و تهأثير شهگرفي در موفقيهت

ذهني و روحي بیبود مييابد .به اين ترتيهب در مهييهابيم كهه

آن ها داشته باشهد .نتيجهه پهژوهش حاضهر بها نتيجهه تحقيه

سرمايه اجتماعي كمﻚ ميكند تا پتانسيلها و استعدادهايي كه

نورالدين وند و همﻜاران ( ،)5931هم جیت اسهت .آنهها در

پراكنده و به صورت فردي در اختيار افراد جامعه است ،يعنهي

ماالعهشان نشان دادهاند كه بين جو عاطفي خانواده و پيشرفت

همان سرمايه انساني و فرهنگي ،به شهﻜل جمعهي بهراي رفه

تحصيلي راباه معنيداري وجود دارد .يافتهههاي آن هها نشهان

مشﻜالت و معضالت موجود در مناسبات بين فهردي بهه كهار

ميدهد كه پيشرفت تحصيلي با محبت كردن ،نهوازش كهردن،

گرفته شود .بنابراين يﻜي از راههاي برون رفت يا جلوگيري از

تجربهههاي مشهتر  ،هديهه دادن ،تشهوي كهردن و احسهاس

میاجرت نخبگان افزايش شبﻜههاي ارتباطي ،افزايش مشاركت

امنيهت آنهها در محهيط خهانواده راباهه مﺜبهت دارد .بنهابراين

عمومي و غير رسمي ،افزايش اعتماد و بیبود سرمايه اجتماعي

يافتهها لزوم اهميت و توجه بيشتر خانوادهها به برقراري راباه

ميباشد .ميتوان با توسعه روابهط جمعهي و جلهب مشهاركت

عاطفي عمي و استفاده از شﻜلههاي مختلهﻒ تقويهت بهراي

افراد وضعيت میاجرت نخبگان را بیبهود بخشهيد .بها توسهعه

بیبود عملﻜرد تحصيلي فزرندانشان را ميرساند.

ارتباطات اجتماعي و تحﻜيم پيوند بين شبﻜهها ميتوان ميهزان

يﻜي ديگر از عواملي تأثيرگذار در پرورش نخبگان گهروه

میاجرت نخبگان را كاهش داد .از آنجا كه سهرمايه اجتمهاعي

مرج است .شهﻜي ن يسهت كهه موفقيهت يهﻚ فهرد نخبهه تها

نشاندهنده الگوي ارتباطات ميان نخبگهان مهيباشهد ،پيشهنیاد

حدودي وابسته به ويژگيهاي فردي اوست ،اما نبايد فراموش

ميگردد روابط شبﻜهاي درميان نخبگان گسترده گردد تها ايهن

كرد كه نخبگان به عنوان عضوي از مدرسه ،خانواده و اجتماع،

قشر از جامعه با ايجاد كانالهاي ارتباطي باع

انتقهال سهري

ممﻜن است به مناب و حمايتهاي مختلفهي دسترسهي داشهته

دانش گردند .مسي و همﻜهاران ( ،)2005ماالعههاي بها عنهوان

باشند كه در موفقيت آنهها تهأثير میمهي داشهته باشهد .گهروه

سرمايه اجتماعي و میاجرت به خار در كشورهاي آمريﻜهاي

مرج شامل افراد ياگروههايهي هستند كه مبنا و معيار قضاوت

التين انجام دادهاند .نتايج نشان ميدههد سهرمايه اجتمهاعي بها

و ارزيابيافراد قرار ميگيرند.اين گروه نقشي حياتي در زندگي

میاجرت خار راباه معﻜوس دارد كه ميتوانهد بها پهژوهش

اجتماعي نخبگان دارند و نخبگان براي مشورت و اخذ نظرات

حاضر همخواني داشهته باشهد .همچنهين يافتههههاي پهژوهش

به اين گروه مراجعه ميكنند .بنابراين نگرش اين افهراد نسهبت

حاضر ،هم جیت با پژوهش صدرا ( )5931اسهت ،يافتههههاي

به موضوع میاجرت بر نگرشها و به دنبال آن گرايش نخبگان

اين تحقي نشان ميدهد كه بين سرمايه اجتماعي با میهاجرت

به میاجرت بسيار تأثيرگذار اسهت .از آنجها كهه خهانواده بهه

نخبگان به خار از كشور راباه معﻜوس وجود دارد.

عنوان عامل اصلي جامعهپذيري فرد محسوب ميشود ،به نظهر

خانواده نيز يﻜي از متغيرهاي مرتبط بر پهرورش نخبگهان

ميرسد كه ميتواند نقش مؤثر در كسهب نخبگهي و همچنهين

است .بر اساس يافتههاي تحقي اين راباهه مﺜبهت و معنهيدار

گرايش به میهاجرت اعضهاي خهود داشهته باشهد .عهالوه بهر
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خانواده ،دوستان ،گروه همساالن و معلمان نيز تأثير زيادي بهر

نظر ميرسد كه ساختار سنتي جامعه و ديدگاههايي كه مهردان

نگرشها و تصميمات افهراد دارنهد .در تحقيقهات مربهوط بهه

به دليل آزادي عمل بيشترگرايش به میاجرت بيشهتري دارنهد،

پايگاه اجتماعي تأكيد بر ايهن اسهت كهه ديگهران میهم يعنهي

در حال از بين رفتن است .يا به عبارتي مهيتهوان گفهت ايهن

والدين ،دوستان و معلمان بر آرزوههاي تحصهيلي و همچنهين

ديدگاه سنتي در بين نخبگهان وجهود نهدارد .از ايهنرو تفهوق

موفقيت شغلي افراد تأثير میمي دارند.

گرايش به میاجرت پسران نسبت به دختران معنهيدار نيسهت.

يافتههاي تحقي نشان ميدهد كه بهين دو متغيهر «امنيهت

اين مالب در چارچوب نظريات فمينيستي بيشتر قابل تحليهل

اجتماعي» و «گرايش بهه میهاجرت» راباهه معنهيدار و مﺜبتهي

است .همچنين يافتهها نشان ميدهد كه ميان سن پاسهخگويان

وجود دارد اما با توجه به شهواهد موجهود در اسهتان بهه نظهر

تفاوت آماري معناداري وجود دارد .دليهههل ايهههن تفهههاوت را

ميرسد اين راباه ،راباهاي كاذب اسهت .در اين زمينه الزم به

ميتوان مربوط به اختالف زياد دامنه سن پاسخگويان دانست.

توضيح استكه شیر بندرعباس به دليل اينكه مناقه تجاري و

همچنين نتايج حاكي از آن است كه نخبگان جوان نسهبت بهه

اقتصادي است ،افراد زيادي از شیرهاي ديگر براي يافتن شغل

نخبگاني كه در گروه سني ميانسهال و بزرگسهال قهرار دارنهد،

به اين شیر میاجرت مي كنند و اقامت ميگزينند .اين مسهائل

تمايل بيشتري به میاجرت دارند .در پژوهشي كه سهال 5310
انجام گرفته است به عواملي چون سن ،جن

بالاب فضاي نهههاامني را براي ساكنان خود فراهم آورده است،

توسط شرويا

شايد برخي افراد ظاهراً احساس كنند كه امنيت وجهود داشهته

و وضعيت خانوادگي در میاجرت نخبگان اشاره شده است كه

باشد اما با نگاه دقي تر در مناقه مورد نظر مشخص مهيشهود

در خصوا تأثير متغير سن با پژوهش حاضر همسهويي دارد

كه در اليههاي پنیان ناامنيهاي زيادي ديده مهيشهود .برخهي

ولي در پهژوهش حاضهر راباههاي بهين جهن

و گهرايش بهه

افراد نيز ،به طور مﺜال همانطور كه در پاسخ به ميهزان درآمهد

میاجرت وجود ندارد .شايد اين تفاوت به دليهل زمهان انجهام

خود به داليل مختلﻒ سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي واقعيهت را

پژوهش باشد كهه دو پهژوهش در آن صهورت گرفتهه اسهت.

بيان نميكنند ،در مورد امنيت نيز ميتوان گفت به خاطر داليل

همانطور كه مشاهده ميشود پژوهش شرويا در سال 5310

گفته شده پاسخهايي به دور از واقعيت ابراز مهيكننهد .امنيهت

انجام شده كه تفاوت زمهاني زيهادي بها پهژوهش حاضهر دارد

اجتماعي نيز يﻜي از عوامل میم و اصلي جذب و دف نخبگان

(شرويا 5310 ،؛ به نقل از :صدرا.)02 :5931،

است .كه فقدان آن ميتواند موجب میهاجرت نخبگهان شهود.

در جم بندي نیايي با توجه به نتهايج بخهش توصهيفي و

نخبگان براي زندگي و دستيابي به مراتب باالي رشهد نيازمنهد

استنباطي و همچنين اطالعات جم آوري شده از مصهاحبههها

امنيت و آرامش خاطر هستند تا بتوانند بهدون دغدغهه خهاطر،

ميتوان اشاره كرد كه در جیان مدرن هيچ جامعهاي نميتوانهد

تمام توانايي فﻜهري خهود را صهرف كهار علمهياش كنهد .در

بدون نيروي انسهاني نخبهه ادامهه حيهات دههد .نتيجههاي كهه

بايد دنبال پيش پها افتهادهتهرين مسهائل و

ميتوان گرفت اين است كه جامعه بايد بتواند بها تمیيهدات و

ابتداييترين نيازهايش بدود ،ديگر وقت و آسهودگي خهاطري

اتخاذ ساز و كارهاي اجتماعي ،فرهنگهي و سياسهي كارآمهد و

نميماند كه به علم و پيشهرفت بپهردازد و در چنهين شهراياي

مؤثر عواملي كه موجب پرورش نخبگان كاهش تمايل آنها به

نخبهاي ظیور نخواهد كرد كه بتوانهد پيشهرفت كنهد و كهاري

میاجرت را ميشود تقويت كند و ارتقا دهد .همچنهين تهالش

براي پيشرفت علم و جامعه انجام دهد.

كند تا عوامل دافعه را از بين ببرد و اگر هدف اساسهي جامعهه

شراياي كه هر ك

زن و مهرد از نظهر

توسعه اجتماعي باشد ،بنابراين بايد به امر آمهوزش و پهرورش

نتايج نشان ميدهد كه بهين دو جهن

گرايش به میاجرت تفاوت معنيداري وجود ندارد .بنابراين به

و سرمايهگذاري در مورد نيروي انساني نخبهه توجهه خاصهي
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شود .بايد اذعان داشت كه استقرار و نگیداشت نخبگهان نيهاز
به يﻚ بستر سهازي اجتمهاعي دارد .نﻜتهه میمهي كهه در ايهن
تحقي بدان رسيديم ،اين مالب بود كهه در شهیر بنهدرعباس،
عوامل اجتمهاعي -فرهنگهي ماننهد عوامهل اقتصهادي و شهايد

 تقويت هر چه بيشتر تجاريسازي فراوردهههاي علمهيو ايجاد مؤسسات براي جذب نخبگان.
 افزايش زمينههاي رقابهت علمهي و پژوهشهي در ميهاننخبگان و دانشگاه ها.

بيشتر بر تمايالت و انگيزههاي افراد نفوذ دارنهد .تحليهل ايهن

 -ايجاد شبﻜههاي علمي  -پژوهشي -آموزشهي متنهوع و

عوامل نشههان ميدهد كه علل تمايل به میاجههرت نخبگان به

داراي جذابيتهاي كاري و محياي براي ماندگاري و اسهتقرار

داخل و يا میاجرت آنها به خار از ايران مربوط به وضعيت

نخبگان.

و عملﻜرد نامناسب نیاد آموزش و پرورش و آمهوزش عهالي،
نیادهاي فرهنگي و اجتماعي در جامعهه مهورد ماالعهه اسهت.
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