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در کشور از مهاجرت به لیتما اجتماعی و فرهنگی بر عوامل آموزشی، تأثیر

ان دانشگاه تهرانیدانشجو

  

  3ماندانا جوانکو  2ابراهیم طالیی، 1رضوان حکیم زاده

  یدهچک

 اندیشه. آنهاستکارگیري قابلیتهاي و به انسانهاي کارآمد پیشرفت کشورها در گرو تربیت ،امروزه

برداري درست از آن، توسعه اي گرانبهاست که در صورت توجه و بهرهگنجینه با انگیزهق و الانسانهاي خ

 باالترین در آن متخصص هاينیرو مهاجرت که است هاییکشور زمرة در ایران. حاصل خواهد شد پایدار

 تمایل به اجتماعی و فرهنگی بر عوامل آموزشی، تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی  .دارد قرار حد

و  توصیفی کاربردي و به روش پژوهش از نوع روش .شددانشگاه تهران انجام مهاجرت دانشجویان 

نمونۀ مورد بررسی به . دبوجامعۀ آماري شامل دانشجویان دانشکده فنّی دانشگاه تهران  .بودپیمایشی 

براي  .آوري شدهاي مربوط جمعبا ابزار پرسشنامه دادهنفر انتخاب و 415تصادفی ساده به حجم شیوة 

دانشگاهی از پرسشنامۀ انطباق  -انطباق اجتماعی در، ))2010رضایت آموزشی از پرسشنامه نیلسنجش

مقیاس  فرهنگی از سه خرده مقیاس از -و ترنزینی و براي سنجش بیگانگی اجتماعی نهادي پاسکارال

پایایی ابزار نیز  .کردندیید أراهنما و مشاور ت استادان را ابزارروایی این . استفاده شدبیگانگی ملوین سیمن

دانشگاهی،  - آموزشی، انطباق اجتماعی نظامآلفاي کرونباخ براي متغیرهاي رضایت از با محاسبه ضریب 

دست هب 86/0و  85/0، 77/0، 71/0 ،9/0اجتماعی و تمایل به مهاجرت به ترتیب  - بیگانگی فرهنگی

در بررسی . هاي آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شدهاي پژوهش از روشراي تحلیل دادهب. آمد

رگرسیون و بین و متغیر مالك تمایل به مهاجرت از ضریب همبستگی پیرسون هاي پیشرابطۀ متغیر

اجتماعی  -هاي مستقل بیگانگی فرهنگیمتغیر داد نتایج نشان .چندگانه به روش گام به گام استفاده شد

تمایل آموزشی، همبستگی منفی معناداري با متغیر  نظامو سن همبستگی مثبت معنادار و متغیر رضایت از 

داري میزان تمایل به مهاجرت رابطۀ معنا دانشگاهی با-بین متغیر انطباق اجتماعی. به مهاجرت دارند

 دورهکارشناسی در مقایسه با دوره داري تمایل بیشتر و دانشجویان معناطور هب مردان. مشاهده نشد

                                                            
  hakimzadeh@ut.ac.ir :استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران. 1

  E.talae@modares.ac.ir: استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 2

  .ایرانتهران،  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،ارشد تحقیقات آموزشی کارشناسی .3

 مسئول مکاتبات :mandanajavanak@yahoo.com  

8/4/1392: پذیرش مقاله    1/7/1391: دریافت مقاله 

  



  ...تأثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در   82

تفاوت معناداري بین هیچ یک از طبقات . تمایل کمتري به مهاجرت دارند يکارشناسی ارشد و دکتر

  .و میزان تمایل به مهاجرت وجود نداشت دانشجویان اجتماعی -اقتصادي

  

انطباق  اجتماعی، - بیگانگی فرهنگی آموزشی، امنظرضایت از  تمایل به مهاجرت، :گانکلیدواژ

  .دانشگاهی -اجتماعی
  

  مقدمه

 اندیشه .ستآنهاکارگیري قابلیتهاي و بهپیشرفت کشورها در گرو تربیت انسانهاي کارآمد  ،امروزه

 توسعه ،برداري درست از آنتوجه و بهرهاي گرانبهاست که در صورت گنجینه ق و با انگیزهالانسانهاي خ

توجه به  عامل انسانی در پیشرفت کشورهاي توسعه یافته،مهم نقش به دلیل  .شدخواهد  حاصل پایدار

 انسانی کارآمدتوجهی به نیروي چنانچه در نتیجۀ بی.زیادي دارداهمیت  تأمین نظر این قشر نیازها و

ابعاد  و نتایج آن در تمام نیست پذیریان حاصل جبرانز چنین ثروت عظیمی را به راحتی از دست دهیم،

  .دشخواهد  مشاهدهتوسعه کشور 

 هاينیرو مهاجرت که است هاییکشور زمرة در ایرانکه  دهدنشان میآمار موجود  ،در این خصوص   

 را اول رتبه ایران کشور پول المللیبین صندوق گزارش اساس بر. دارد قرار حد باالترین در آن متخصص

 صندوق. است کرده کسب دنیا افتۀی توسعه ای توسعه حال در کشور 91 میان از نخبگان مهاجرت آمار در

 امید به کردهتحصیل ایرانی هزار 180 حدود ساالنه که است داده گزارش خصوص این در پول المللیبین

 کردهتحصیل نخبه هزار 180 خروج رقم و شوندمی خارج کشور از بهتر شغلی موقعیتهاي افتنی و زندگی

 بارة در پول المللیبین صندوق آمار اگر .است کشور از ارز دالر میلیارد 50 ساالنه خروج يامعن به ایران از

 کشور از نخبگان مهاجرت روند از ساالنه که گفت باید باشد، درست مهاجرت دالري میلیارد 50 زیان

 درصد 80 موجود آمار اساس بر. شویممی متحمل اقتصادي و مالی زیان نفت فروش درآمد تقریباً معادل

   ؛اندشده جذب کشور از خارج يدانشگاهها بهترین در حاضر حال در علمی المپیادهاي برگزیدگان از

 از خارج به آنان% 92 حدود اخیر دهه دو طی کشور هايالمپیاد مدال دارندگان نفر 175 از ،دیگر عبارتبه

    ).Nikoukar, 2009( اندکرده مهاجرت کشور

,Abbaszadegan( زادگانعباساز نظر      دلیل مسائلبه کردگانتحصیل مهاجرت )2000

 سیاستهاي به الزم است پدیده این بررسی در ،رو این از. است اقتصادي و فرهنگی اجتماعی، سیاسی،

از نظر . دشو توجه نیز مهاجران تعهدو  توسعه وريافن اقتصادي، و اجتماعی نظام کشور، علمی و آموزشی

فرهنگی  تواند ضعف روابط اجتماعی و اصول حاکم بر آن و از نظرعلوم اجتماعی زمینه این مسئله می

Jafari)جعفري معطر ،از طرفی .نظر گرفته شودنقصان بار فرهنگی آموزش در  Moatar, 2008) 

 .بر دفع مغزها در نظر گرفته است مؤثرهاي ضعف نظام آموزشی کشور را در صدر انگیزهدر پژوهش خود 
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شوند، جامعه میه بیشتر فرد ب پیوستگی موجبهایی که ارکمیزان مشارکت اجتماعی و ساز ،همچنین

ي مؤثرمسائل فرهنگی چون یگانگی فرهنگی و اجتماعی از عوامل  نیزهمبستگی و انطباق اجتماعی و 

با توجه به پیشینه  ،بر این اساس. پرداخته شده است هااست که کمتر در تبیین پدیده مهاجرت به آن

طور خاص عوامل آموزشی، اجتماعی و به و با در نظر گرفتن اینکه در مطالعات انجام شده، تحقیق

اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت  عوامل آموزشی، تأثیرنشده، در این پژوهش  بررسیفرهنگی 

  .شده است بررسیدانشجویان دانشگاه تهران و به صورت موردي دانشکده فنّی 

  

  مبانی نظري و پیشینه

در فرا تحلیلی که در خصوص مهاجرت متخصصان انجام  )Zakersalehi, 2007( ذاکر صالحی

کردگان را در دو دالیل مهاجرت تحصیلصورت عمده توان بهکه می است به این نتیجه رسیده ،داده

یک رویکرد  نظریۀ بحران منزلتی .مقوله نظریۀ بحران منزلتی و نظریه اجتماعات پژوهشی تبیین کرد

تصمیم به مهاجرت در این رویکرد محصول نوع . اجتماعی به مقوله مهاجرت نخبگان است - فرهنگی

به  که عینیجنبه : استداراي دو جنبه  که خود در جامعه است 4منزلت اجتماعی نگاه نخبگان به شأن و

و  شودرفاه و معیشت و سبک زندگی و میزان برخورداري آنها از مواهب و مزایاي اجتماعی مربوط می

گردد و به این می ذهنی و ادراکی که به برداشت نخبگان و جامعه از شأن و منزلت و جایگاه آنان بر جنبه

چنانچه از نظر شاخصهاي عینی، این گروه واقعاً در رفاه نباشند و منزلت و  .دهدی میمقوله حالت نسب

جایگاه واقعی و در خور شأن نداشته باشند و نگرش و برداشت عمومی نیز این چنین باشد، فرد نخبه 

ممکن است تصمیم به مهاجرت به مکانی بگیرد که فضاي عمومی اجتماعی در آن جایگاه و منزلت 

  .ل استیري براي فرهیختگان و متخصصان قاباالت

گیري گروهی با شکل فراینددانش در یک  شود کهدر نظریۀ اجتماعات پژوهشی بیان می ،همچنین   

هاي انسانی و جا که در پیوند با مجموعهاین مناسبات از آن. شودخلق و تولید میمناسبات یگانه 

 ،لذا. سازي نباشندقابل مشابه 5اجتماعات پژوهشیشود شوند، موجب میتکنولوژیک خاص متولد می

  این مناسبات به سمت فضاها و مجامع علمی بیرون کشانده  نگرفتن پژوهشگران در صورت شکل

 ,Naraghi)نراقی .)Zakersalehi, 2007( و استمرار بخشند کنندشوند تا هویت خود را حفظ می

هاي در حال توسعه را از کشور متخصصانمهاجرت  دلیلدر بیان نظریۀ نظام آموزشی اقتباسی،  (1977

  .به تقلیدي بودن نظام آموزشی این کشورها نسبت داده است

کمک  در کشور یا خارج شدن از آن درك رفتارهاي ماندگاري دانشجو بهیکی از بهترین معیارهایی که    

که چرا دانشجویان براي توضیح این 1970مدل مفهومی در دهۀ  .کند، توسعه مدل مفهومی استمی

                                                            
4. Social  Status

5. Research  Communities
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ترك دانشجو  در آنها در بارهدر میان مدلهایی که  .ند، پدید آمدنکعالی را رها میآموزش تحصیل در دوره

بیشترین گسترة آزمون و بدنۀ  )Tinto, 1975( ، مدل تینتوتوضیح داده شده استآموزشی  نظامدر 

است که دانشجویان قبل از ورود به  نظریهطرح اصلی مدل تینتو این  .دهدپژوهش را تشکیل می بزرگ

ده است کرفرض تینتو  .اجتماعی و دانشگاه در تقابل است نظام با اهنآدانشگاه صفاتی دارند که با انطباق 

که افزایش دهندة مقاصد و  ،)کنندهمنطبق( ست به تجارب مثبتا ممکن دانشجو در دانشگاه تعامالت که

که ضعیف کنندة مقاصد و تعهدات به مؤسسه است،  ،)کنندهجدا(منفییا تجارب است، تعهدات به مؤسسه 

منجر هایی که به تصمیم به ترك دانشگاه ، تینتو متغیرها را در مقولهنظریهدر توضیح این  .منجر شود

علمی به هیئت ياعضاو تعامل با  عملکرد علمی دانشجو دانشگاهی نظامدر . کندشود، سازماندهی میمی

   ،نهایتدر شود یا ممکن است به تجارب منفی و انطباق میانجامد و موجب میتجارب مثبت کسب 

به دانشگاهی و اجتماعی مثبت باشد،  نظامدر تجارب دانشجو اگر  .منجر شود نظامشدن دانشجو از  جدا

د و اگر مانجاتقویت تصمیم دانشجو براي ماندن در مؤسسه می ،تقویت اهداف و تعهدات و بنابراین

  دانشگاهی و اجتماعی بیشتر منفی باشد، تعهدات و اهداف دانشجو ضعیف  نظامتجارب دانشجو در 

بر اساس  .)Tinto, 1975( وجود دارد نظامو احتمال کمتري براي باقی ماندن دانشجو در  شودمی

انطباق اجتماعی در درجه اول تابعی از میزان و کیفیت تعامالت گروه همساالن و میزان و  مدل تینتو

Pascarella( است استادانکیفیت تعامالت دانشجویان با  & Terenzini, 1980( . انطباق

هاي صریح و انطباق ساختاري شامل استاندارد .دانشگاهی متشکل از ابعاد ساختاري و هنجاري است

 نظامساختار هنجاري  خصوصکه انطباق هنجاري به هویت افراد در در حالی نشگاه است،روشن در دا

سودمند بودن مدل تینتو در  بسیاريپژوهشهاي در  ).Aldossary, 2008(شود میدانشگاهی مربوط 

 هاي تینتو شامل انطباق دانشگاهی،با توجه به اینکه سازه و شده استبینی ماندگاري دانشجو تأیید پیش

 دانشگاه نظامدر  اند ماندگاري دانشجوانطباق اجتماعی و اهداف و تعهدات نهادي به میزان زیادي توانسته

در این پژوهش از سازه انطباق اجتماعی و دانشگاهی براي پی بردن به احتمال  ،کنند بینیرا پیش

در زمینه  رانظصاحبنترین از مطرحیکی ، آلتباخ ،از طرف دیگر .مهاجرت دانشجو استفاده شده است

جاذبه و دافعه دالیل مهاجرت دانشجویان را توضیح داده  نظریهطور مشخص با استفاده از هبعالی، آموزش

 استادان .ها از دنیاي در حال توسعه تا حدودي تغییر یافته استالگوي فرار مغز که معتقد است وي .است

کنند و از خارج با تر با وطن خود ارتباط برقرار میامروزه بیش کنند،شان را ترك میدانشگاهی که کشور

هاي در هاي مهاجرت علمی در جهت زیان کشورالگو حال، با این .همکاران خود تشریک مساعی دارند

از کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس و برخی  ها نظیر سنگاپور،برخی از کشور .حال توسعه ادامه دارد

هایی براي تطمیع دانشجویان و محققان مشیو ایاالت متحده آمریکا خطکانادا  هاي اروپاي غربی،کشور

& Altbach, Reisberg, Liz)آلتباخ . دارند از کشور خارج در Rumbley, 2009)  با استفاده

 مؤثر، عوامل آموزشی جهان سومکشورهاي دانشجویان  از مدل جاذبه و دافعه در توضیح پدیده مهاجرت

  .ده استکربر تصمیم به تحصیل در خارج از کشور را بیان 
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تحصیل در خارج از کشور با توجه به مدل جاذبه و  گیري برايبر تصمیم مؤثرموزشی آ عوامل -1جدول 

  دافعه

  )أکشور مبد(عوامل دافعه   )کشور مقصد(عوامل جاذبه 

  دسترسی به کمک هزینه تحصیلی براي دانشجویان 

  المللیبین

دسترسی به کمک هزینه دانشجویی براي تحصیل در 

  خارج

  امکانات آموزشی با کیفیت پایین  با کیفیت باال امکانات آموزشی 

  کمبود امکانات پژوهشی  دسترسی به امکانات پیشرفته تحقیقاتی

دسترسی به امکانات آموزشی مناسب با احتمال دریافت 

  پیشنهاد براي پذیرش

ه یا عدم موفقیت در بکمبود امکانات آموزشی مناسب 

  هاي محلیدست آوردن پذیرش در نهاد

  وضعیت سیاسی نامتجانس  وضعیت سیاسی متجانس و همخوان

  )در بازار کار(افزایش ارزش مدرك خارجی  اجتماعی متجانس -محیط اقتصادي

  اقلیتتبعیض علیه گروههاي   المللیفرصت براي تجربه زندگی عمومی بین

  هاي موجود از آموزش سنّتیتشخیص بی کفایتی در شکل  

  

 بارهجاذبه و دافعه مربوط به تصمیم شخصی افراد در  عوامل را در خصوصبینش الزم  1 جدول   

بیگانگی فرهنگی و اجتماعی،  مسائل قومی و نژادي، ،از طرفی .دهدتحصیل در خارج از کشور ارائه می

بر پدیده  مؤثرهاي فرهنگی جوامع در عصر جهانی شدن از جمله عوامل فرهنگی تعارض ارزشها و هنجار

 هاي دانش و انتقال کارایی فنّی،از اهدافی چون گسترش مرز دانشگاههافاصله گرفتن . مهاجرت است

تحکیم  ،)احساس خویشتن یابی و احساس یگانگی با خویشتن( تنظیم و تحکیم مداوم هویت فردي

و ) خدمت به همنوعان( مشارکت در زندگی اجتماعی تحکیم احساس شهروندي، هویت اجتماعی،

که اغلب در مفاهیمی  شودقشربندي اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر در محیطهاي دانشگاهی محسوب می

ویژگیهایی از این  .احساس انزواي اجتماعی قابل ردیابی است و احساس پوچی چون احساس بی قدرتی،

بیگانگی احساس فردي از ناآرامی و ناراحتی  .شوندمطرح می» 6از خود بیگانگی«وم دست در قالب مفه

 ,Hajda)دهندة استثنا شدن یا طرد شدن فرد از مشارکت اجتماعی و فرهنگی استکه نشاناست 

فرد با اجتماع بررسی کرده و پنج متغیر شامل  رابطه ملوین سیمن بیگانگی اجتماعی را از نظر .(1959

انزوا و بیگانگی فرهنگی و جدایی از  ،)هنجاريبی(، بی معیاري)معناییبی(پوچی قدرتی،ناتوانی و بی

   ).Mohseni Tabrizi, 2002( خویشتن را تمییز داده است

همخوانی ناهمخوانی یا  خصوصبررسیهاي انجام شده در زمینه مهاجرت هنوز در  در اینکه به توجه با   

فرهنگی در میان دانشجویان ایرانی با تمایل به مهاجرت  -نیز بیگانگی اجتماعی و انطباق اجتماعی و

اساس مدل اي قبلی، چارچوب نظري بر هبر اساس پژوهش در این تحقیق ی صورت نگرفته است،پژوهش

فرضیۀ محقق این است که عوامل آموزشی،  .شداشته گذو بیگانگی فرهنگی اجتماعی  آلتباخ تینتو، نظریۀ

                                                            
6  . Alienation
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نکتۀ . بگذارند تأثیرعوامل اجتماعی و عوامل فردي ممکن است بر تمایل به مهاجرت  عوامل فرهنگی،

در بررسی عوامل آموزشی، اجتماعی و  متمایز در این پژوهش استفاده از مقیاس و پرسشنامۀ استاندارد

   .فرهنگی است

بررسی گرایش دانشجویان به مهاجرت از «نامه خود با عنوان در پایان )Shabanlo, 2001(شعبانلو   

  در .انتخاب کرده است جامعۀ آماري عنوان نمونهدانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را به» کشور

ارزیابی افراد از شرایط داخل و خارج از کشور و نگرشها و ویژگیهاي  تأثیرفرضیۀ بر تحقیق  این هايیافته

هاي مربوط به رابطۀ بین گرایش فرضیه ،از طرفی. ده استشتأکید  شخصی آنان بر گرایش به مهاجرت

 ،با شرایط سیاسی و فرهنگی داخل و خارج از کشور و همچنین) عنوان متغیر وابستهبه( به مهاجرت

با شرایط هاي مربوط به رابطه بین گرایش به مهاجرت فرضیهو  شدند اخل کشور تأییدشرایط اقتصادي د

بررسی «. شرایط اقتصادي خارج از کشور رد شدند نیزاي داخل و خارج از کشور و اجتماعی و حرفه

دانشگاه  :مورد مطالعه(خارج از کشور نگرش اعضاي هیئت علمی نسبت به علل مهاجرت نخبگان به

. انجام داده است )Salehi Omran, 2006( عمران لحیاست که صاپژوهشی عنوان »)مازندران

که  نشان داد این پژوهش نتایج. ندکلیه اعضاي هیئت علمی دانشگاه مازندران بود آن جامعه آماري

توجه اجتماعی به ارزش فعالیتهاي علمی، نبود تسهیالت الزم براي پژوهش، پایین  نبودعواملی نظیر 

عنوان عواملی رانشی در خیلی زیاد و زیاد به طوربرابري بهبودن حقوق و دستمزد و احساس تبعیض و نا

در هاي سیاسی و نبود آزادي عوامل سیاسی مانند فشار. مهاجرت نخبگان علمی به خارج مؤثر بوده است

نشان  ،نتایج این تحقیق همچنین. ابراز عقیده اهمیت چندانی در نظر اعضاي هیئت علمی نداشته است

اي هفرصتداشتن اي، وجود امکانات مادي و رفاهی بهتر براي زندگی، ارتقا و رشد علمی و حرفه داد که

عالقه به زندگی در یک شغلی بهتر، دسترسی بیشتر، آسایش روانی و اجتماعی بهتر براي خود و خانواده، 

هاي جامعه خارجی به ترتیب در ارتباط بهتر تخصص با نیاز ،نهایتدر جامعه بدون احساس تبعیض و 

در تحلیل نتایج این تحقیق از آزمون . عوامل کششی قلمداد شدند عنواندیدگاه اعضاي هیئت علمی به

نوري . آزمونهاي پارامتري توان کمتري دارداي استفاده شده است که در مقایسه با ناپارامتریک دو جمله

Nouri)، مالکی، برادران عطار مقدم و دهنویهحکمت Hekmat, Maleki, Baradaran 

Attar Moghadam & Dehnoyeh, 2009)  عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان از در باره

بر مهاجرت در  مؤثرعوامل در این پژوهش . دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران بررسی کردند

اي و عوامل اداري و جهانی شدن، عوامل حرفه اقتصادي، اجتماعی، عوامل فرهنگی،شش حیطه شامل 

از دیدگاه جامعه پژوهش بیشترین میانگین به عوامل اقتصادي و بعد از آن به ترتیب  .شدآموزشی بررسی 

امل اجتماعی و عوامل فرهنگی تعلق اي، جهانی شدن، عوبه عوامل اداري و آموزشی، عوامل حرفه

بررسی گرایش دانشجویان دورة تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران «نیکوکار در پژوهشی با عنوان . گرفت

 که نشان دادوي نتایج تحقیقات . را بررسی کرداین پدیده  1388در سال  »به مهاجرت از کشور

داري با معناایران رابطه  کشور هايدافعه هاي کشورهاي خارجی و میزانمتغیرهاي سن، میزان جاذبه
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هاي وضعیت هاي خارجی با متغیردر حالی که بین گرایش به مهاجرت به کشور. گرایش به مهاجرت دارند

داري مشاهده معنااقتصادي رابطه  - ، مقطع تحصیلی و پایگاه اجتماعییتتأهل، رشته تحصیلی، جنس

 ,Murakami)موراکامی ،همچنین. کار گرفته شده استهاز محدودیتهاي این پژوهش ابزار ب. نشد

   .»ژاپنی ساکن در آمریکا تحلیلی از محققان ؛فرار مغزها در ژاپن«ی با عنوان پژوهشدر  ،(2010

از یک نظرسنجی در بین محققان علمی  دست آمدهبههاي مهاجرت با استفاده از نتایج انگیزه در خصوص

بررسی در شانزده دانشگاه و هفت مؤسسۀ تحقیقاتی وابسته به مؤسسات برجستۀ تحقیقاتی ایاالت متحده 

به آمریکا رفته  دکتريدوره تحقیقات در  دادن شامل افرادي بود که براي انجاموي نمونه تحقیق . کرد

عامل ایجاد انگیزه در مهاجرت در میان محققان ژاپنی در  ترینکه مهم نشان دادپژوهش نتایج . بودند

وري، بودجه اکه به وسیلۀ سطح پیشرفته توسعه علم و فن استدسترس بودن محیط تحقیقاتی عالی 

فرصت بحث آزاد و کاهش  داشتن ، تنوع منابع انسانی، وجودکارکنانفراوان، کیفیت باالي امکانات و 

گیري محیط تحقیقاتی در تصمیم چنین،هم .گیري شداي گوناگون اندازههکاردادن مسئولیت براي انجام 

اند و سطح به بازگشت به وطن مؤثر بوده است و محققانی که از محیط پژوهش مطلوب لذت برده

اي در مقاله (Akman, 2011)آکمن .گردندبرنمی خود به احتمال زیاد به میهن  ،رضایت باالیی دارند

 که نشان داد »بررسی و ارزیابی موردي ترکیه: المللی دانشجویانمؤثر بر مهاجرت بینعوامل «با عنوان 

متفاوت و تعداد عوامل جاذبه در  یتعوامل جاذبه در قصد دانشجویان دانشگاه به مهاجرت، در جنس

جاذبه  عواملتعداد  .ستبوده ا ان دانشجوزناز نظر آماري باالتر از تعداد عوامل جاذبه در  مرددانشجویان 

در خارج، تصمیم به زندگی در  کردن داري با تصمیم به کارطور معنادر قصد دانشجویان براي مهاجرت به

جاذبه در قصد دانشجویان براي مهاجرت  عواملاما بین . خارج و تصمیم به اقامت در خارج رابطه داشت

رد مؤسسات مطالعات تحقیق عملک و با قصد بازگشت به ترکیه، حمایت خانواده، سطح تحصیالت والدین

 کشور آن در پیشرفت و توسعه عامل کشوري هر در نخبه قشر .و توسعه در خارج ارتباطی وجود نداشت

 باید شود، دنیا نقاط دیگر به خود وطن از افراد این مهاجرت باعث که عاملی هر ،دلیل همین بهو  است

 لزوم کرده،تحصیل انسانی نیروي جایگاه و نقش خصوص در شده ذکر مطالب .دشو مهار و شناخته

 عوامل آموزشی، تأثیربررسی  هدف کلی این پژوهش .کندمی آشکار پیش از بیش را زمینه این در تحقیق

با توجه به مبانی نظري و پیشینه پژوهش،  .بوداجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت دانشجویان 

  :داده شودتالش شده است تا به سؤالهاي زیر پاسخ 

  آموزشی و تمایل به مهاجرت رابطه وجود دارد؟ نظاماز  یانآیا بین میزان رضایت دانشجو.1

رابطه وجود دارد؟ در دانشجویان آیا بین میزان انطباق اجتماعی و دانشگاهی و تمایل به مهاجرت.2

  رابطه وجود دارد؟ در دانشجویان فرهنگی و تمایل به مهاجرت - آیا بین میزان بیگانگی اجتماعی.3

- انطباق اجتماعی و دانشگاهی و بیگانگی اجتماعی آموزشی، نظاممتغیرهاي میزان رضایت از .4

فرهنگی تا چه میزان پیش بینی کننده میزان تمایل به مهاجرت هستند؟ 
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  داري وجود دارد؟ابطۀ معناردانشجویان آیا بین سن و میزان تمایل به مهاجرت .5

در میزان تمایل به مهاجرت تفاوت معناداري وجود دارد؟ مرد و دانشجویان زنآیا بین .6

با میزان تمایل به مهاجرت تفاوت معناداري وجود  یاناجتماعی دانشجو -آیا بین سطح اقتصادي.7

دارد؟

تفاوت معناداري وجود دارد؟ در دانشجویان تحصیلی و تمایل به مهاجرت دورهآیا بین .8

  

      

  

  

  

  
  

  مدل مفهومی پژوهش  -  1شکل 

  

  پژوهش روش

هدف از این طرح پی بردن به  .و به روش توصیفی و پیمایشی انجام شدبود پژوهش از نوع کاربردي 

دانشگاهی و بیگانگی  -انطباق اجتماعی آموزشی، نظاموجود رابطۀ معنادار بین متغیرهاي رضایت از 

بینی بین تا چه میزان پیشو اینکه متغیرهاي پیش بود اجتماعی با متغیر تمایل به مهاجرت - فرهنگی

مشغول به تحصیل  آماري شامل کلیه دانشجویانجامعه . کننده تغییرات متغیر تمایل به مهاجرت هستند

  در سال تحصیلی دکتريارشد و کارشناسی کارشناسی، هايدر دوره دانشکده فنّی دانشگاه تهران در

گیري تصادفی با توجه به جامعه آماري و با استفاده از روش نمونه .دبو نفر 7570به تعداد  و 1390- 91

 نمونه میانگین سن .انتخاب شدند) زن 198و  مرد 215( آزمودنینفر  415 اي مشتمل برونهنم ساده،

 .استفاده شدها آوري دادهپرسشنامه براي جمع پنج در این پژوهش از .است 6/2 و انحراف معیار 3/22

مقطع و رشته  هل،أوضعیت ت جنسیت، مربوط به سن، سؤالهابخش اول اطالعات جمعیت شناختی 

 نظامبخش دوم مربوط به پرسشنامه رضایت از  ،اجتماعی دانشجویان - تحصیلی و وضعیت اقتصادي

بخش چهارم مربوط به  ،اجتماعی و دانشگاهی بخش سوم مربوط به پرسشنامه انطباق آموزشی،

براي  .بوداجتماعی و بخش آخر مربوط به پرسشنامه تمایل به مهاجرت  - رسشنامه بیگانگی فرهنگیپ

که براي سنجش میزان رضایت دانشجو از  ،)Neill, 2010( نیل سنجش عوامل آموزشی از پرسشنامه

عوامل آموزشی

اجتماعیعوامل 

متغیر هاي جمعیت 

...)سن ،( شناختی

عوامل فرهنگی

تمایل به مهاجرت
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در  .اي لیکرت استفاده شددر طیف چهار گزینه سؤال 30به تعداد  ،است شدهتجربه دانشگاهی طراحی 

Pascarella)انطباق نهادي پاسکارال و ترنزینی رسشنامه مربوط به عوامل اجتماعی از پرسشنامهپ &

Terenzini, 1980)،  در مدل تینتو براي سنجش میزان انطباق اجتماعی و دانشگاهی دانشجو که

مقیاس  از در پرسشنامه مربوط به عوامل فرهنگی،. بهره گرفته شد سؤال 16است، به تعداد  شده استفاده

مقیاس بیگانگی سیمن  .استفاده شد )Seeman, 1983(ناجتماعی ملوین سیم -بیگانگی فرهنگی

احساس  ،9بیگانگی فرهنگی ،)8پوچی(احساس بی معنایی ،7احساس بی قدرتی شامل شش خرده مقیاس

از این شش خرده مقیاس،  در این پژوهش .است 12بیگانگی از کار و 11جدایی از خویشتن ، 10بی هنجاري

  با توجه به اینکه  قدرتی یا عدم اقتدار،بیگانگی فرهنگی و احساس بی معنایی،سه خرده مقیاس بی

جدایی وي از  ،همخوانی ارزشهاي فرد با ارزشهاي جامعه و در نتیجهناهاي بهتري در بیان کردن گویه

اي در طیف چهار گزینه سؤال 15به تعداد  توانند توجیه کنندة تمایل به مهاجرت باشند،و می رندجامعه دا

حقق ساخته براي سنجش در آخر نیز پرسشنامه م. مخالفم استفاده شد موافقم تا کامالً لیکرت از کامالً

و  گاهی اوقات، هرگز(اي لیکرت گویه در طیف سه گزینه هفتمیزان تمایل به مهاجرت دانشجو با 

اي از یک تا در مقیاس پیوسته که در آن دانشجو تمایل به مهاجرت را روي بازه سؤالو نیز یک ) اغلب

پنج  سؤالباز پاسخ و یک  لسؤایک  در این پرسشنامه همچنین، .دشاستفاده  کند،ده مشخص می

ترین دلیل مهاجرت و نیز اصلی برايوسیله دانشجو ه اي براي مشخص کردن اقدامات انجام شده بگزینه

 .کردندیید أراهنما و مشاور ت استادانرا روایی این پرسشنامه  .مهاجرت از دید دانشجویان قرار داده شد

آلفاي  .یید شدأت 18SPSS افزارمحاسبه ضریب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم نیز باپایایی این ابزار 

 -دانشگاهی، بیگانگی فرهنگی -آموزشی، انطباق اجتماعی نظامکرونباخ براي متغیرهاي رضایت از 

  براي تحلیل  .دست آمدهب 86/0و  85/0، 77/0، 71/0، 9/0اجتماعی و تمایل به مهاجرت به ترتیب 

هاي رابطۀ متغیر در بررسی. استنباطی استفاده شد پژوهش از روشهاي آمار توصیفی و آمار هايداده

پیرسون و نیز براي تعیین میزان قدرت یب همبستگی تغیر مالك تمایل به مهاجرت از ضرم و بینپیش

  .رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شدپیش بینی کنندگی متغیرها از 
  

  

                                                            
7. Powerlessness

8  . Meaninglessness

9. Cultural Estrangement

10  . Norm lessness
11. Self Isolation
12. Estrangement from Work
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  هایافته

وجود  رابطه آموزشی و تمایل به مهاجرت نظاماز  یانبین میزان رضایت دانشجوآیا  .1

  دارد؟

دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده  با توجه به کمی بودن هر سؤالبه این  گوییبراي پاسخ

داده آموزشی و میزان تمایل به مهاجرت نشان  نظامرابطۀ بین رضایت دانشجویان از  2 جدولدر  .شد

ضریب . آموزشی و تمایل به مهاجرت رابطه عکس معناداري وجود دارد نظامبین رضایت از  .شده است

 آموزشی در دانشگاه دارند، نظامست که دانشجویانی که رضایت کمتري از بدین معنا -193/0همبستگی 

  . دهندمی تمایل بیشتري براي مهاجرت از کشور نشان
  

  آموزشی و تمایل به مهاجرت نظامضریب همبستگی بین رضایت از  - 2جدول

  متغیرها
  تمایل به مهاجرت

rp  N  

  415  001/0  037/0  - 193/0  آموزشی نظامرضایت از 

  

بین میزان انطباق اجتماعی و دانشگاهی و تمایل به مهاجرت در دانشجویان  آیا .2

  وجود دارد؟رابطه 

 نظرهمبستگی بین میزان انطباق اجتماعی و دانشگاهی و تمایل به مهاجرت از ، 3با توجه به جدول 

داري بین انطباق اجتماعی و رابطۀ معنا است، 05/0 که بیشتر از pبا توجه به مقدار  .نیست دارمعناآماري 

  .مهاجرت وجود ندارد و تمایل به] که در این پژوهش به عنوان عوامل اجتماعی مطرح است[دانشگاهی 
  

  ضریب همبستگی بین انطباق اجتماعی و دانشگاهی و تمایل به مهاجرت - 3جدول

  متغیرها
  تمایل به مهاجرت

rp  N
  415  728/0  0003/0  - 017/0  انطباق اجتماعی دانشگاهی

  

 رابطه اجتماعی و تمایل به مهاجرت در دانشجویان -بین میزان بیگانگی فرهنگی آیا .3

  وجود دارد؟

اجتماعی و تمایل به مهاجرت رابطه مستقیم و  - بین میزان بیگانگی فرهنگی، 4با توجه به جدول 

رسد هر قدر احساس بیگانگی نظر میه ست که ببدین معنا 31/0ضریب همبستگی . اداري وجود داردمعن

 096/0ضریب تعیین . استاجتماعی بیشتر باشد، تمایل به مهاجرت نیز در دانشجویان بیشتر  - فرهنگی
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  اجتماعی تبیین  -از واریانس تمایل به مهاجرت را میزان بیگانگی فرهنگی% 61/9که  دهدنشان می

  .کندمی
  

  اجتماعی و تمایل به مهاجرت -ضریب همبستگی بین بیگانگی فرهنگی - 4جدول

  هامتغیر
  تمایل به مهاجرت

rp  N  

  415  001/0  096/0  31/0  اجتماعی - بیگانگی فرهنگی

  

هاي بیشترین ضرایب همبستگی بین متغیر که دهدبررسی ماتریس همبستگی نشان می ،همچنین   

اجتماعی کل، خرده مقیاس بیگانگی  -قدرتی، بیگانگی فرهنگیخرده مقیاس احساس بی بینپیش

، 329/0 ضرایبمعنایی با متغیر مالك به ترتیب آموزشی و خرده مقیاس بی نظامفرهنگی، رضایت از 

معنادار گزارش  >01/0Pهمگی این ضرایب در سطح  .شودمشاهده می 170/0، 193/0، 223/0، 310/0

  .اندشده
  

  بین و متغیر مالك تمایل به مهاجرتهاي پیشماتریس همبستگی متغیر -5جدول 

  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها

              1  تمایل به مهاجرت

              1- 193/0  آموزشی نظامرضایت از 

          456/0  1  - 017/0  دانشگاهی -انطباق اجتماعی

        310/0  212/0 -  232/0 -  1  )کل(اجتماعی- بیگانگی فرهنگی

      223/0  142/0 -  177/0 -  734/0  1  خرده مقیاس بیگانگی فرهنگی

    170/0  1/0-  168/0 -  80/0  434/0  1  )پوچی(خرده مقیاس بی معنایی

  329/0  275/0 -  218/0 -  799/0  467/0  532/01  مقیاس بی قدرتیخرده 

P<0.01**  

P<0.05*  

  
انطباق اجتماعی و دانشگاهی و بیگانگی  آموزشی، نظاممتغیرهاي میزان رضایت از  .4

  فرهنگی تا چه میزان پیش بینی کننده میزان تمایل به مهاجرت هستند؟ - اجتماعی

هدف از این  .ه استشدتبیین در این بخش با استفاده از روش تحلیل رگرسیون متغیر تمایل به مهاجرت 

آموزشی، انطباق  نظامبخش درك میزان تغییرات متغیر مالك بر اساس متغیرهاي میزان رضایت از 

تحصیلی  دورهاجتماعی و  - اجتماعی، جنسیت، سطح اقتصادي -دانشگاهی، بیگانگی فرهنگی -اجتماعی

ها ورود متغیرروش این در  .ها روش گام به گام استیکی از روشهاي معمول براي انتخاب متغیر .است
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متغیري است که باالترین  شود،اولین متغیري که وارد معادله رگرسیون می. خارج از اختیار پژوهشگر است

بر حسب ضریب همبستگی ها بینسایر پیش ،سپس .همبستگی صفر مرتبه را با متغیر مالك دارد

رگرسیون متغیرهاي  6جدولدر  .)Sarmad, 2008( شوندتفکیکی یا نیمه تفکیکی وارد تحلیل می

هاي بیگانگی متغیر ،6 مطابق جدول .داده شده استبین بر روي متغیر تمایل به مهاجرت نشان پیش

اجتماعی، - سظح اقتصاديدانشگاهی،  -آموزشی، انطباق اجتماعی نظاماجتماعی، رضایت از  - فرهنگی

.نداهها وارد مدل نشدجنسیت و مقطع تحصیلی وارد مدل شده و بقیه متغیر
  

  رگرسیون متغیرهاي پیش بین بر متغیر تمایل به مهاجرت -6جدول 

مرتبه 

ورود 

  متغیرها

متغیرهاي وارد شده در 

  هر مرحله
R

تعدیل 

  شده

خطاي 

  استاندارد
FP

  001/0  8/42  11/0  483/0  092/0  11/0  33/0  اجتماعی - فرهنگیبیگانگی   1

2  
 اجتماعی - بیگانگی فرهنگی

  مقطع تحصیلی
364/0  133/0  128/0  473/0  023/0  36/31  001/0  

3  

 اجتماعی - بیگانگی فرهنگی

سطح  تحصیلی دوره

  اقتصادي اجتماعی

381/0  145/0  139/0  470/0  012/0  13/23  001/0  

4  

 اجتماعی - بیگانگی فرهنگی

سطح  تحصیلی دوره

  جنسیت اقتصادي اجتماعی

394/0  157/0  149/0  467/0  012/0  03/19  001/0  

5  

 اجتماعی - بیگانگی فرهنگی

سطح  تحصیلی دوره

 جنسیت اقتصادي اجتماعی

  رضایت از سیستم آموزشی

408/0  167/0  156/0  456/0  01/0  28/16  001/0  

6  

 اجتماعی - بیگانگی فرهنگی

سطح  تحصیلی دوره

 جنسیت اقتصادي اجتماعی

 م آموزشینظارضایت از 

  دانشگاهی-انطباق اجتماعی

424/0  18/0  168/0  462/0  013/0  86/14  001/0  

  

درصد واریانس متغیر تمایل به مهاجرت در دانشجویان را تبیین  18این مدل   ،6جدول با توجه به    

بیشترین نمو واریانس را . محاسبه شده است  Δدر هر مرتبه با ورود متغیر جدید نمو واریانس. کندمی

 ؛داري رگرسیونبراي بررسی معنا .شاهد هستیم) 11/0(اجتماعی - بین بیگانگی فرهنگیبا ورود پیش

 مؤثر) تمایل به مهاجرت( بینی متغیر مالكتوانند در پیشبین میهاي پیشیعنی آزمون اینکه آیا متغیر



  93  1392،  69شماره  ،عالیریزي در آموزشوهش و برنامهپژلنامه فص

دست آمده در هر شش مدل در سطح هب F .شدواریانس یکراهه استفاده باشند یا خیر، از آزمون تحلیل 

بین بر متغیر تمایل به مهاجرت نشان داد جدول ضرایب رگرسیون متغیرهاي پیش. معنادار است 001/0

بیشترین  ،اینبنابر و است) 31/0(اجتماعی- ترین ضریب بتا مربوط به متغیر بیگانگی فرهنگیبزرگکه 

 به ترتیب متغیرهاي ،تحصیلی و سپس دوره پس از آن متغیر .را بر متغیر تمایل به مهاجرت دارد تأثیر

فرهنگی بر تمایل بر  -آموزشی و انطباق اجتماعی نظامجنسیت، رضایت از  اجتماعی، - سطح اقتصادي

.را نیز متغیر جنسیت دارد تأثیرمهاجرت مؤثرند و کمترین 

  به مهاجرت دانشجویان رابطۀ معناداري وجود دارد؟آیا بین سن و میزان تمایل  .5

براي  .متغیر مالك در این پژوهش تمایل به مهاجرت دانشجویان دانشکده فنّی دانشگاه تهران بود

از ضریب همبستگی  ند،بودبین کمی با توجه به اینکه هر دو متغیر مالك و پیش سؤالبه این  گوییپاسخ

وجود دارد، بین سن و تمایل به مهاجرت رابطۀ مثبت و معناداري  ،7بر اساس جدول  .شدپیرسون استفاده 

 و در سطح 159/0میزان این همبستگی  .شودمعنا که با افزایش سن تمایل به مهاجرت بیشتر میبدین 

  .معنادار است 001/0
  

  تهرانارتباط بین سن و تمایل به مهاجرت در دانشجویان دانشکده فنّی دانشگاه  - 7جدول

  ضریب همبستگی پیرسون  تمایل به مهاجرت

  سن دانشجویان
159/0=r
001/0=p

  

در میزان تمایل به مهاجرت تفاوت معناداري وجود  مردو  زندانشجویان آیا بین  .6

  دارد؟

میانگین  ،8 با توجه به اطالعات جدول .شداز آزمون تی مستقل استفاده  براي پاسخگویی به این سؤال

بین جنسیت و میزان تمایل  ،بنابراین .است 9/2 مرددانشجویان و در  2/1 زندانشجویان متغیر وابسته در 

طور معناداري تمایل بیشتري به مرددانشجویان تفاوت معناداري وجود دارد و  05/0به مهاجرت در سطح 

  .به مهاجرت دارند
  

  مردو  زندانشجویان مستقل میزان تمایل به مهاجرت براي  tآزمون  - 8جدول

  TSig  درجه آزادي  انحراف معیار  میانگین  تعداد  جنسیت

  018/0  4/2  411  48/0  ½  198  زن

        53/0  9/2  215  مرد
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تمایل به مهاجرت تفاوت  میزان اجتماعی دانشجویان با -آیا بین سطح اقتصادي .7

  معناداري وجود دارد؟

با توجه به  .شداستفاده  )ANOVA( از آزمون تحلیل واریانس یکراهه پاسخگویی به این سؤالبراي 

 سطح متوسط در ،15/2 اجتماعی -میانگین متغیر وابسته در سطح پایین اقتصادي ،9اطالعات جدول 

در سطوح مختلف اقتصادي  Fبا توجه به اینکه سطح معناداري آزمون .است 22/2 و در سطح باال 13/2

 -گیریم که تفاوت میانگینها در متغیر اقتصادينتیجه می است، 05/0 و بیشتر از38/0اجتماعی  –

اجتماعی خانواده در تمایل به مهاجرت  - معنادار نیست و بین سطح اقتصادي 05/0اجتماعی در سطح 

  .تفاوت معناداري وجود ندارد

  
اجتماعی پایین، -آزمون تحلیل واریانس یکراهه میزان تمایل به مهاجرت در سطح اقتصادي -9 جدول

  متوسط و باال

اجتماعی  -سطح اقتصادي

  خانواده
  میانگین  تعداد

انحراف 

  معیار

درجه آزادي بین 

  هاگروه
FSig

  38/0  96/0  375  48/0  15/2  115  پایین

        52/0  23/2  123  متوسط

        51/0  22/2  140  باال

  

تحصیلی و تمایل به مهاجرت در دانشجویان تفاوت معناداري وجود  دورهآیا بین  .8

  دارد؟

با توجه به  .شداستفاده ) ANOVA(از آزمون تحلیل واریانس یکراهه  براي پاسخگویی به این سؤال

و در  35/2 ارشدکارشناسی دورهدر  ،13/2 کارشناسی دورهمیانگین متغیر وابسته در ، 10اطالعات جدول

مختلف در متغیر  هايدورهدر  F با توجه به اینکه سطح معناداري آزمون .است 37/2 ارشدکارشناسی دوره

تحصیلی معنادار  دورهگیریم که تفاوت میانگینها در متغیر نتیجه می است، 05/0و کمتر از  01/0وابسته 

پس از آن با  .ت معنادار وجود داردتحصیلی و تمایل به مهاجرت در دانشجویان تفاو دورهاست و بین 

 هامیان دورهاز آزمون تعقیبی توکی براي مشخص کردن تفاوت  ،توجه به یکسان بودن واریانس گروهها

ارشد و کارشناسی هايدوره دانشجویانکارشناسی با  دوره دانشجویانبین  که مشخص شد استفاده و

کارشناسی تمایل کمتري به مهاجرت  دورهدانشجویان  که رسدو به نظر می تفاوت وجود دارد دکتري

  .دارند

  



  95  1392،  69شماره  ،عالیریزي در آموزشوهش و برنامهپژلنامه فص

  تحصیلی دانشجویان دورهآزمون تحلیل واریانس یکراهه میزان تمایل به مهاجرت در  - 10جدول 

  میانگین  تعداد  تحصیلی دوره
انحراف 

  معیار
FSig  درجه آزادي کل

P<0.01  85/8  411  51/0  01/2  277  کارشناسی
        46/0  35/2  119  کارشناسی ارشد

        49/0  37/2  16  دکتري

  

  گیريبحث و نتیجه

آموزشی رابطۀ منفی  نظامبین تمایل به مهاجرت و میزان رضایت دانشجو از توجه به نتایج پژوهش  با

هاي جهان گونه که در پیشینۀ نظري اشاره شد، ضعف نظام آموزشی در کشورهمان .ردمعنادار وجود دا

در  .)Jafari Moatar, 2008( است کردگاندالیل مؤثر بر مهاجرت تحصیلترین سوم از مهم

هاي نظامن ساختارتقا و به روز ها ترین عامل مؤثر در کنترل فرار مغزمهم که اشاره شدمطالعۀ پورتز

,Asgari( آموزشی است Taghavi, Askari & Shakeri, 2008.( گونه که همان ،از طرفی

ایران نیز از جمله کشورهاي در حال توسعه است که همچنان بحث  ، کشوراستدر پیشینۀ نظري آمده 

کوششی براي انطباق میان دستاوردهاي  دانشگاههادر . تقلیدي بودن نظام آموزشی در آن مطرح است

آموزشی خروج افرادي است  نظامگیرد و نتیجه چنین کشورهاي پیشرفته با نیازهاي جامعه صورت نمی

آموزشی و از  نظامتغییر در . بخش صنعت ندارندهمکاري با براي ارتباط و را هارت الزم که توانایی و م

هاي علمی دانشجویان با نیازهاي جامعه امروز سازي و تطبیق آموختهجمله در نظر گرفتن بحث بومی

زشی آمو نظامرضایت از  اسحساتواند زمینه ساز ایجاد انگیزش و ایران و نیز بخشهاي مختلف صنعت می

کاهش تمایل به  تواند موجبمیو این مسئله  باشدکردگان در بازار کار جذب تحصیل ،و در نهایت

نیز در تبیین عوامل آموزشی مؤثر بر تصمیم به تحصیل در خارج از  آلتباخ. شوددانشجویان در مهاجرت 

 نداشتن  دسترسی و پایینهاي در حال توسعه، امکانات آموزشی با کیفیت کشور در میان دانشجویان کشور

Altbach( به امکانات پیشرفتۀ تحقیقاتی را بر شمرده است et al., 2009(.  در پیشینۀ پژوهشی نیز

کند که دانش در کنندة مهاجرت، نظریۀ اجتماعات پژوهشی بیان میهاي خاص تبییندر بحث نظریه

و با توجه به آنکه این مناسبات در  شودگیري مناسبات خاص خلق و تولید میي گروهی و با شکلفرایند

د بود نشوند، اجتماعات پژوهشی قابل مشابه سازي نخواههاي انسانی و تکنولوژیک خاص متولد میپیوند

پژوهشگران به سمت فضاها و مجامع علمی بیرون کشیده  ،این مناسبات نگرفتن و در نتیجۀ شکل

مجموع این عوامل تبیین کنندة دلیل  .)Zakersalehi, 2007( شوند تا هویت خود را حفظ کنندمی

طورکه در نتایج تحقیق ی و تمایل به مهاجرت از کشور است و همانآموزش نظامارتباط رضایت از 

آموزشی و تمایل به مهاجرت  نظامارتباط معکوس و معنادار بین رضایت دانشجویان از  ،مشخص شد

هر  .یابد و برعکسموزشی، تمایل به مهاجرت کاهش میآ نظاموجود دارد و با افزایش میزان رضایت از 



  ...تأثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در   96

دست آمده، ه به ترتیبی که در این پژوهش ب ،عوامل آموزشی تأثیرچند در هیچ پژوهشی تاکنون میزان 

عوامل علمی آموزشی و  تأثیر خصوصبیان نشده است، با این حال، این نتیجه با پژوهش انجام شده در 

 Nouri)همخوان است که در بر دارندة رابطه بین عوامل آموزشی و تمایل به مهاجرت بود، پژوهشی

Hekmat et al., 2009; Murakami, 2010; Fallahi & Monaarian, 2008).

و میزان  ]عامل اجتماعی به عنوان[ در این پژوهش رابطۀ معناداري بین انطباق اجتماعی و دانشگاهی   

محیط اجتماعی  طورکه در بخش پیشینۀ نظري آورده شد،همان. تمایل به مهاجرت وجود نداشت

اي در کننده نقش عمده به مثابه نهادي اجتماعی و عامل اجتماعی چون هر محیط آموزشی،هم دانشگاه،

م من اجتماعی اي اجتماعی، تکوین شخصیت، توسعه مفهوهها و ارزشانتقال فرهنگ، درونی کردن هنجار

هایی که میزان مشارکت اجتماعی و سازکار ).Zaki, 2009( کندا و مهارتها ایفا میهانتقال ارزش و

شوند، در قالب همبستگی، همخوانی و انطباق اجتماعی تعریف جامعه می بهبیشتر فرد  موجب پیوستگی

اشاره دارد ) دانشگاه( جتماعیاو نظام ) دانشجویان(انطباق اجتماعی به درجه تناسب بین افراد  .ندشومی

 استادانکه تابعی از میزان و کیفیت تعامالت گروه همساالن و میزان تعامالت دانشجویان با 

مشخص شد که میزان رضایت دانشجویان از تعامالت در پژوهش در نتایج . )Tinto, 1975(است

رابطۀ آماري معناداري بین میزان تمایل به مهاجرت و انطباق  ،با این حال. دانشگاه در سطح متوسط است

این نتیجه ممکن است بیانگر این موضوع باشد که شاید به نوعی بحث . اجتماعی و دانشگاهی پیدا نشد

انطباق اجتماعی و دانشگاهی در مسائل زمینه ساز تمایل به مهاجرت خیلی مطرح نیست و این پدیده 

  .عی دیگري در خارج از محیط دانشگاه باشدعوامل اجتما تأثیرتحت 

از نتایج قابل توجه در این پژوهش وجود رابطۀ مثبت معنادار بین همۀ خرده مقیاسهاي متغیر بیگانگی    

اجتماعی با تمایل به  -و بیگانگی فرهنگی) پوچی( معناییبی قدرتی،اجتماعی شامل بی- فرهنگی

باالترین همبستگی را  329/0 قدرتی با همبستگیمقیاس بیضریب همبستگی بین خرده . مهاجرت است

  قدرتی و احساس بی قدرتی حالت فردي است که احساس بی. با میزان تمایل به مهاجرت داشت

عنوان هکه فرد ممکن است ب را ناامیدي. تأثیر بگذاردمحیط اجتماعی خود  نباشد برو قادر  کنداختیاري بی

   ،احساس کندصورت گرفتته و میزان کنترل  اوانتظار  موردپیامدي از ناهمخوانی و تفاوت بین کنترل 

ضریب همبستگی بین خرده مقیاس بیگانگی فرهنگی و . )Seeman, 1983( گویندمیقدرتی بی

شجو بیشتر احساس بیگانگی فرهنگی در دان ین معنا که هر قدردب ؛بود 223/0 میزان تمایل به مهاجرت

شود که فرد احساس بیگانگی فرهنگی به حالتی گفته می. دشوبیشتر مینیز شود، تمایل وي به مهاجرت 

  یعنی شخص احساس تفرد  ؛هاي جامعه بیگانه شده استکند با ارزشها و هنجارمی

هاي به شیوه است، فردي که دچار بیگانگی فرهنگی شده. گیري کندخواهد از دیگران کنارهکند و میمی

  گیري اختیار ا را نفی کند، کنارههتواند این روابط و هدفندارد و چون نمیاعتقادي کارکردي جامعه 

اي جامعه بیگانه شده باشد، هگیري کند و با ارزشدانشجویی که از جامعه کناره ).Zaki, 2009(کندمی

ضریب همبستگی بین خرده مقیاس  ،همچنین. کندروانی آمادگی و تمایل به مهاجرت پیدا می نظراز 
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چقدر  هر. معنادار استو دهندة رابطه مثبت بود که نشان 17/0با تمایل به مهاجرت ) پوچی( معناییبی

  احساس  .یابدبه مهاجرت افزایش می وي معنایی بیشتري کند، میزان تمایلفرد در جامعه احساس بی

و  است ها و عقاید خود دچار ابهام شدهکند در باورحالتی است که فرد احساس می) پوچی( معناییبی

  به عبارت دیگر، انتظار چندانی از رضایتبخش بودن  ؛داند به چه چیز باید اعتقاد داشته باشدنمی

  ).Zaki, 2009( هاي رفتاري خود در آینده نداردبینیپیش

  بود که  310/0 اجتماعی کل با تمایل به مهاجرت - ضریب همبستگی بین بیگانگی فرهنگی   

توان نتیجه گرفت که حدود معنادار است و با در نظر گرفتن ضریب تعیین میو دهندة رابطۀ مثبت نشان

بیگانگی . کنداجتماعی تبیین می- درصد از تغییرات تمایل به مهاجرت را متغیر بیگانگی فرهنگی 10

رد شدن فرد از مشارکت اجتماعی و دهندة استثنا شدن یا طنشان واحساس فردي از ناآرامی و ناراحتی 

ین معنا که هر قدر حس جدایی ذهنی و عینی دانشجو از نظام دب. )Hajda, 1959(فرهنگی است

با توجه به اینکه ،ینچنهم .شودشود، تمایل به مهاجرت از کشور نیز بیشتر میاجتماعی جامعه بیشتر می

منفی و بین مشارکت اجتماعی و احساس بیگانگی دانشجویان ارتباط معنادار در پژوهشهاي انجام شده

ساز تواند زمینهجدایی فرد از جامعه و احساس بیگانگی اجتماعی می ،)Zaki, 2009(وجود داشته است

که رویکردي  ،در ادبیات پژوهش نیز نظریۀ بحران منزلتی، از طرف دیگر .دشوتمایل به مهاجرت فرد 

کند که تصمیم به مهاجرت محصول نوع بیان می اجتماعی به مقولۀ مهاجرت نخبگان دارد، - فرهنگی

چنانچه این گروه منزلت  .کردگان و نخبگان به شأن و منزلت اجتماعی خود در جامعه استنگاه تحصیل

یم و جایگاه واقعی خود را نداشته باشند و احساس جدایی و ناهمخوانی با جامعه کنند، ممکن است تصم

که فضاي عمومی اجتماعی و فرهنگی در آن جایگاه و منزلت باالتري کنند مهاجرت به مکانی بگیرند 

تواند توجیه این دالیل می ).Zakersalehi, 2007( ل استیبراي فرهیختگان و متخصصان قا

در  اجتماعی و تمایل به مهاجرت در دانشجویان باشد که - کنندة ارتباط بین احساس بیگانگی فرهنگی

معنادار بین این متغیر و تمایل دانشجویان به مهاجرت و افزایش و ارتباط منفی  .نتایج پژوهش بیان شد

است که در هیچ یک از  گفتنی. دشومیمنجر در احساس بیگانگی به تمایل بیشتر به مهاجرت 

مهاجرت بررسی اجتماعی با میزان تمایل به  –پژوهشهاي قبلی انجام شده ارتباط بیگانگی فرهنگی 

.نشده است

بر مهاجرت نیز  مؤثربینی عوامل منظور پیشتحلیل رگرسیونی به روش گام به گام به پژوهشدر این    

. کنددرصد تغییرات متغیر تمایل به مهاجرت را تبیین می 18 د که این مدلکرها مشخص یافته. انجام شد

اجتماعی است که  - مربوط به متغیر بیگانگی فرهنگیدست آمده ه ترین ضریب بتا بر اساس نتایج ببزرگ

را بر متغیر تمایل به  تأثیرهاي پیش بین وارد شده، بیشترین دهد این متغیر، در میان متغیرنشان می

کنندة میزان تمایل به  بینیترین پیشبین مهمهاي پیشاز میان متغیر ،به بیان دیگر ؛مهاجرت دارد

سطح  تحصیلی،دوره ترتیب متغیرهاي به ،سپساجتماعی است و  - فرهنگیمهاجرت، ابتدا بیگانگی 

فرهنگی بر تمایل به مهاجرت  - آموزشی و انطباق اجتماعی نظامرضایت از  جنسیت، اجتماعی،-اقتصادي
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اجتماعی در میان  - این مسئله لزوم توجه به پدیدة رو به گسترش بیگانگی فرهنگی. دارند تأثیر

ریزیهاي مربوط به توسعه منوط به ماندگاري آنها و برنامه ندهاي کشورواقع سرمایه که به را، دانشجویان

عنوان عاملی مهم ههر چند که عوامل اقتصادي همواره ب. کندبیش از پیش مشخص می در کشور است،

هاي فرهنگی، آموزشی و در جوامع علمی زمینه که رسد، به نظر میندادر تمایل به مهاجرت مطرح بوده

هاي خاص وسیلۀ نظریهه ب امرکنند و این در ایجاد تمایل به مهاجرت ایفا می ايعمدهپژوهشی نیز نقش 

  .شودنیز تأیید می متخصصانمهاجرت 

دهد که با افزایش سن رابطۀ معنادار بین سن و میزان تمایل به مهاجرت در دانشجویان نشان می   

 )Nikoukar, 2009(نیکوکاراین نتیجه بر خالف نتیجه  .شودمهاجرت بیشتر میمیزان تمایل به 

احتمال دارد که با افزایش سن  .است که نشان داد بین سن و تمایل به مهاجرت رابطۀ منفی وجود دارد

چنین  ،طورکلیتر باشد، زیرا بهگیري براي ترك محل زندگی و رفتن به یک مکان جدید راحتتصمیم

تر به دلیل وابستگی بیشتر اشخاص به خانواده و محیط نگرانیهاي تواند در سنین پایینتغییري می

توان انتظار داشت که هم از میزان این در حالی است که با افزایش سن می. دکنایجاد  ويبیشتري براي 

در محیط جدید حاصل ت الزم براي مواجه شدن با شرایط مبهم ئوابستگیهاي اشخاص کم شود و هم جر

  . دکنتواند تمایل بیشتر به مهاجرت را در سنین باالتر در بین دانشجویان توجیه شود، امري که می

این نتیجه . طور معناداري تمایل بیشتري به مهاجرت دارندبه مرددانشجویان نتایج نشان داد که    

اي براي کنندهاست که در آن جنسیت متغیر تعیین )Nikoukar, 2009(برخالف پژوهش نیکوکار

 مرددانشجویان یک تبیین براي این نتیجه ممکن است این باشد که . گرایش به مهاجرت نبوده است

براي رفع آن تمایل  ،و در نتیجه رنددر کشور دا خود اقتصاديمشکالت در خصوصنگرانی بیشتري 

را  کشور دهندمیاجازه  مردانتر به ها معموالً راحتخانواده ،از طرفی. کنندبیشتري به مهاجرت پیدا می

عنوان تواند بهان به خانواده میزنو نیز وابستگی بیشتر  کنند زندگیو به تنهایی در محیط جدید  ترك

اجتماعی خانواده و تمایل به مهاجرت دانشجویان  - این پژوهش بین سطح اقتصاديدر  .تبیین بیان شود

متوسط و  اجتماعی پایین، -سطوح اقتصاديدانشجویان با ین معنا که دب ،ي وجود نداشتتفاوت معنادار

 نیکوکاراین یافته با نتیجۀ پژوهش . باال تفاوتی در تمایل به مهاجرت به خارج از کشور ندارند

)Nikoukar, 2009( تواند این باشد که تمایل به یک تبیین براي این نتیجه می. نیز همخوان است

اجتماعی خانواده است و  - مسائل و شرایط اقتصادي تأثیرکشور کمتر تحت  يمهاجرت در بافت امروز

هاي فرزندان خانواده .شودوسیلۀ عوامل دیگري کنترل میه ب میم نهایی به مهاجرت احتماالًاینکه تص

هاي سطح متوسط و خانوادهند و فرزندان ربه مهاجرت تمایل دا دلیل برخورداري از امکانات بیشترمرفه به

تر در آینده به مهاجرت تمایل لآدست آوردن امکانات بیشتر و رسیدن به شرایط ایدههپایین به دنبال ب

  . رنددا

  تفاوت  دکتريارشد و کارشناسی تحصیلی کارشناسی، هايدورهپژوهش نشان داد که بین  نتایج   

 هايدورهداري در تمایل به مهاجرت وجود دارد و آزمون تعقیبی نشان داد که دانشجویان در معنا
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این نتیجه با توجه به بیشتر شدن . تمایل بیشتري به مهاجرت از کشور دارند دکتريارشد و کارشناسی

 هايدورهامکان اخذ پذیرش، استفاده از بورسهاي تحصیلی و ادامۀ تحصیل بدون پرداخت هزینه در 

تکمیلی  هايدورهدانشجویان  ،از طرف دیگر. قابل تبیین است در خارج از کشور تحصیالت تکمیلی

ي دانشگاههاپژوهش دارند و با توجه به فراهم بودن این زمینه در  دادن آمادگی بیشتري براي انجام

بیشتر جذب این  ، آنهادانشگاههاهاي کالن به بخش تحقیقات در این خارج از کشور و تخصیص بودجه

  .شوندمراکز می

  

  پیشنهادها

  :شودآمده از پژوهش، پیشنهادهاي زیر ارائه می دستتوجه به نتایج به با

  عالی آموزش سیاستگذاران هاي تکمیلی به مهاجرت،دانشجویان دوره تمایل بیشتربا توجه به .1

صورت بورسیه اعزام دانشجویان بهامکان فراهم ساختن با  ،هااین دوره تبه گسترش کیفیتوانند می

.بیندیشند نانآبازگشت مجدد  تمهیداتی براي ،کسب تجربه تحصیلبراي 

ي داخل با دانشگاههامیان هاي پژوهشی مشترك پروژه منظور اجرايبهو سیاستگذاري ریزي برنامه.2

 آنهاي از ظرفیتهاو استفاده  خارج از کشورایرانی  استاداندانشگاههاي خارج از کشور و با همکاري 

.صورت گیرداري نشستها و کنفرانسها زبرگ در

رسانی در سطح اطالع اندازي مراکزي که در آن ضمن تشویق ابداعات و اختراعات دانشجویان،راه.3

معرفی قابلیتها و توان علمی آنان صورت بگیرد تا ضمن  منظوربههاي علمی المللی در حوزهبین

به تقویت هویت ایرانی در آنان در در عرصه علمی و فرهنگی  دانشجویاننفس ه افزایش اعتماد ب

  .عرصه جهانی منجر شود

   قدرتی،با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد همبستگی معناداري بین خرده مقیاسهاي بی.4

اجتماعی و تمایل دانشجویان به  -و بیگانگی فرهنگی و نیز مقیاس بیگانگی فرهنگی معناییبی

 بینی تمایل به مهاجرت دارد،متغیر بیگانگی بیشترین اثر را در پیش ،جرت وجود دارد و همچنینمها

اجتماعی در میان دانشجویان  -در زمینۀ شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد بیگانگی فرهنگیالزم است 

عالی در کشور، باید عنوان متولی امر آموزشهب ، تحقیقات و فناوري،وزارت علوم. شودانجام پژوهش 

ساز و نیز برطرف کردن و کاهش احساس بیگانگی و تشخیص عوامل زمینه خصوصاهتمام کافی در 

این مهم از طریق تالش براي تحکیم مداوم هویت فردي، . جدایی دانشجویان از جامعه داشته باشد

می امکانپذیر تحکیم هویت اجتماعی در قشر دانشجو از طریق دروس عمو و یابیاحساس خویشتن

.است

آموزشی و تمایل به  نظامبین میزان رضایت از  ،گونه که از نتایج پژوهش مشخص شدهمان.5

هاي صنعتی براي هایی نظیر تعریف پروژهشود از طریق راهبردپیشنهاد می. مهاجرت رابطه وجود دارد
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امکانات ا و هیتفعال دانشجویان با حمایت دولت، تبادل نیروي انسانی بین دانشگاه و صنعت،

و دانشجویان دانشگاه از صنعت، تأسیس شهرکها و  استادانبازدید  تحقیقاتی مشترك، آزمایشگاههاي

هاي مورد پژوهش با توجه به زمینه جرايي امکان اقرارو بر آموختگاندانشپارکهاي علمی براي 

  عنوان وسیلۀ آزمایشگاهی بههاي جدیت بخشیدن به کارگاهها و پروژه همچنین، عالقه آنها و

در جهت افزایش میزان رضایت دانشجویان از نظام  ،ورود به بازار کاریان براي سازي دانشجوآماده

  .حفظ سرمایه انسانی کشور تالش شود ،کشور و در نتیجه آموزشی

هاد پیشناصحاب علم در کاهش تمایل آنان به مهاجرت، ن و منزلت أبا توجه به اهمیت احترام به ش.6

کردگان از طریق افزایش احترام و توجه بیشتر به مقام علم و تحصیل به منظورهایی شود برنامهمی

ایجاد انجمنهاي علمی با حضور  ،همچنین. هاي ملّی کشور اجرا شودن فرهنگی در رسانهوالئمس

 دانشگاههابرقراري ارتباط و تعامالت بیشتر در فضاي علمی  برايو دانشجویان  دانشگاهها استادان

.گذار باشدتأثیرجلب مشارکت دانشجویان  ،تواند در بهبود تعامالت در فضاي علمی و در نتیجهمی
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