
 19/4/96تاريخ پذيرش:     15/6/1395تاريخ دريافت: 

 120-99، صص 1396، پايیز و زمستان 2اجتماعي ايران، سال هشتم، شمارة  مسائل

 
 

 از کشور به مهاجرت  دانشجویان جو دانشگاه و نظام ارزشی بر گرایش تأثیر

 مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان(مورد )

 ****کورش کیاني ***،فریمحمد محمدعلي **،امین بیدختي اکبرعلي *،پوررضا شهرياری

 چکیده

هاجرت با گرایش به م بررسی ارتباط بین جو دانشگاه و نظام ارزشی هدف باپژوهش حاضر 

 ةجامعبستگی بود. همـدانشجویان دانشگاه سمنان انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی

 گیرینمونه روش نفر( که با استفاده از 13089آماری شامل دانشجویان دانشگاه سمنان )
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ه مهاجرت، باستاندارد، گرایش  ةنامپرسششامل سه  گیریاندازه یشدند. ابزارها انتخاب

با یایی آنها که پا بود (SVSارزشی شوارتز ) یابیزمینه ةنامپرسشو  جو دانشگاه ةنامپرسش

رت در بین پژوهش میزان گرایش به مهاج هاییافتهرآورد شد. آلفای کرونباخ ب ضریب روش

من ض، م ارزشینظا و، تمامی ابعاد جو دانشگاه همچنین .نشان دادباال را متوسط به ان دانشجوی

 ررسیب باابراین بن گرایش به مهاجرت دانشجویان را داشتند. بینیپیشداشتن رابطه، توانایی 

، رفتار چگونگی به توانمی، نظام ارزشی دانشجویان و جو دانشگاه گوناگون زوایای تأثیر

 تمالیاح واکنش و برد پی مهاجرت به گرایش درخصوص آنان نگرش و هادگاهدی، احساسات
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 مسئلهو بیان  مقدمه

 و رشد عوامل تریناصلیاز  یانسان هایسرمایه هک دارد وجود المللیبین توافق یامروزه نوع

 توسعه و رشد ندیفرآ ،توسعه درحال یشورهاک در هاسرمایه نیا مبودک و هستند شورهاک ةتوسع

 جذب، گرو در شورهاک یو ترق شرفتیپ بنابراین ؛(2004، 1)استارک اندازدمی ریتأخ به را

و  آبادیشاهاست ) ختهیفره یمنابع انسان و نخبگان از حیصح برداریبهره و ینگهدار پرورش،

ت یراهمشورها پُکت یدر بهبود وضع 2یانسان هایسرمایهنقش  رو ینا از(. 1392جامه بزرگی، 

ه به ک دیدهآموزشار ماهر و ک یرویمهاجرت ناز سوی دیگر، (. 46: 2005، 3)نان شودمی یتلق

 یاریدر بس گذارانسیاست یمهم برا چالشیبه  شودمیمنجر  یانسان هایسرمایهم یفقدان عظ

جنگ و رقابت بر سر  ةواژ 5مک کنزی (.617: 2004، 4)داونپورت است شده تبدیلشورها کاز 

 مهاجرت .(41: 2005، 6)استینتند کرآوردن استعداد را برای توصیف این چالش مطرح دستبه

 مشکالت خاطربه ک کشوری نخبگان و متخصصان آن در که شودمی گفته یندیفرا به نخبگان

 استفاده در جامعه یناتوان و یرفاه ،یپژوهش امکانات کمبود ،یاسیس ،یفناور ،یاقتصاد ،یعلم

 باال، یدستمزدها ،یعلم ایهپیشرفت تجربه، کسب یبرا ،هاآن یاطالعات توان و تخصص از

 ،ترمتنوع و دتریجد یعلم منابع به یدسترس و شتریب یفکر یآزاد ،یاجتماع رفاه منزلت،

 ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یعلم طیشرا هاآن به نظر که کنندمی کوچ یجوامع سویبه

 جامعه در شرفتیپ یبرا را خود یعلم توان و تخصص توانندمی و دارد یبهتر یتیامن و یاسیس

 (.1383)نوکاریزی،  گیرند کار به

ص به خود اختصارا  کردگانتحصیلاز مهاجرت  یامالحظه قابلدر حال حاضر، ایران سهم 

 کشور ،2013در سال  متحد سازمان ملل یسو از شدهارائه یرسم آمار نیآخر طبق :داده است

 دارا خود تیبه جمع توجه با را مغزها فرار سوم رتبه جهان توسعه درحال کشور 72 نیب در رانیا

، به نقل از جوادزادهاست ) کایآمر کشور متخصص یروهاین نیا از یمین از شیب مقصد که بوده

 آمار نیآخر) 2011 سال به یمنته سه سال در سازمان نیا یسو از شدهارائه آمار (. طبق1394

 یدارا آنان از نفر هزار 424حدود  که اندشده خارج رانیا از نفر هزار 845 ، حدود(شدهارائه

توسط معاون امور فرهنگی و  شدهارائهمطابق آمار  (.همان) هستند یدانشگاه التیتحص

                                                           
1 Stark 
2 Human Capital  
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 درصد 30، 86تا  82های ، طی سال1392بنیاد ملی نخبگان در مهرماه سال  ریزیبرنامه

آزمون سراسری به خارج  هایبرترین درصد 25های المپیادهای علمی و حدود دارندگان مدال

از  ،براساس آمار موجود (.2014، و پورقاضی نیاوردیعلی، زادهجانعلی)دند کراز کشور کوچ 

آنان به خارج از  درصد 92کشور طی دو دهه اخیر حدود  یلمپیادهانفر دارندگان مدال ا 175

 داده گزارش خصوص این در پول المللیبین صندوق (.2009)نیکوکار،  اندکردهکشور مهاجرت 

 شغلی هایموقعیت یافتن و امید زندگی به کردهتحصیل ایرانی هزار 180 حدود ساالنه که است

 خروج یمعنا به ایران از کردهتحصیل نخبه هزار 180 خروج رقم و شوندمی خارج کشور از بهتر

 . (2013)کریمی و قرائتی،  است کشور از ارز دالر میلیارد 50 ساالنه

)فرار  خروج ژن نخبگی فرایندبه  توانمی ،کوچی نخبگان علمیبرون از عمدترین خسارت

، گلیزلف) گرددمیفی کیبه لحاظ  کشورجمعیت کاهش باعث  کهاشاره کرد  از کشور (1هاژن

 دست از به منجر تواندمی نفستازه و جوان کار نیروی این ، مهاجرتیگرد عبارت به .(1383

 آن بر عالوه شود، هانسل طی در ملی هوش کاهش و جامعه در افرادی چنین ژنی ةخزان دادن

 پرورش و صیلتح برای شدهانجام مادی هایگذاریسرمایه تمام ،کشور از نخبه هر مهاجرت با

 در هافعالیت رکود موجب و رفته بین از بعد، هایسال در سرمایه این بازگشت امکان و فرد این

فرصت مهاجرت به خارج از  هر ، ازایرانی، دانشجویان امروزه .شد خواهد کشور اداری سیستم

 اخیر هایسال طی کشور از خارج به تحصیل ادامه برای آنان کوچ و کنندمیکشور استقبال 

این  ظرفیت از که شودمی کشورهایی نصیب آن باردهی که است شده تنومند درختی ةمثاببه

 ثابتی، پردیس موسیوند، توفیق پروفسور سمیعی، مجید پروفسور. برندمی بهره ایرانی جوانان

 طی را هاآن از یکی نام حداقل ما یهمه که هستند هایینام از برخی تنها... و میرزاخانی مریم

 چرا که اینجاست سؤال اما ایم؛شنیده اند،داده انجام که بزرگی کارهای خاطربه گذشته سالیان

 خروج مسبب چیزی چه نیستند؟ پژوهش و فعالیت به مشغول خود کشور در افراد این

 است؟ بوده دیگر کشورهای به هاآن رفتن و ایرانی نخبه دانشجویان

حتی  و دبیرستان به بلکه نیست دانشگاه به محدود ورمهاجرت در کش فراینددر حال حاضر 

 ایران از مهاجرت کشور، آموزاندانش از برخی ذهن در. نیز سرایت کرده است ترمقاطع پایین

 ما ،دیگر عبارت به .است بسته نقش دوران کودکی و نوجوانی ینهم از تحصیل ادامه برای

در حال از دست دادن  ر این زمینهد کشور و هستیم مواجه مهاجرت فرهنگ یک با اکنون

 الگوی یک به دانشجویان مهاجرت شدنتبدیل .است اعضایش نگهداشت برای خود هایجاذبه

سیستم  معناست؛ یک به تنها باشد، بازگشتبی اگر خاصه ایرانی، جوانان زیست در غالب

                                                           
1 Brainy Genes Migration  
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 جایبه و اندداده دست از جامعه نهادهای دیگر با را خود پیوند هادانشگاه ویژهبهآموزشی کشور 

 کار بازار برای متخصصیمهن و متخصص انسانی نیروی صادرات و تولید به جامعه نیازهای رفع

در زندگی نسل  ی عظیموجود بحرانحکایت از  و آمارها هانشانه این ةهم و پردازندمی جهانی

 طریق از ولیدشدهت هایمهارت نتواند کشور اگراست که  لقابل استدال است.کشور  سازآینده

 در مغزها فقدان ،کند جذب را خود نیاز مورد هایمهارت یا نماید حفظ خود را آموزشی سیستم

 طورکلیبه .کاهدمی اقتصادی رشد افزایش و فقر کاهش در را کشور حساس توانایی هایبخش

رو به چنین مصائب و مشقاتی برای آینده ایران پیامدهای بدی خواهد داشت. اگر این روند 

این  ةهم ،کاهش نیابد به مهاجرت دانشجویان گرایشتب  ،ترمهم افزایش مهاجرت و

و نتایج آن در تمام ابعاد کشور مشاهده  بر باد خواهد رفت کشور های بالقوه و پرافتخارظرفیت

 فضای حاکم بر سیستم آموزشیارزیابی و  شناسایی از سویی به همین دلیل، .خواهد شد

 و هانگرش ،هادیدگاه ،هاارزش احساسات، رفتار، یچگونگ توجه بهز سوی دیگر، ا و هادانشگاه

 اهمیت زیادی دارد. دانشجویان کشورتأمین نظر  از همه ترمهم ها وانگیزه

  ینظر مبانی

هاجرت مدر مدل اول ند مهاجرت وجود دارد. یدر مورد فرا یدو مدل اساس طورکلیبه

. در مدل شودمییافتن مکانی برای کار یا زندگی تصور  منظوربه دارهدفجستجویی عقالنی و 

و  دهدمیسوق  مکان نقلبه شرایطی است که مهاجر را به  غیرارادیدوم مهاجرت پاسخی 

 مرتبط با هاینظریهبنابراین در  .دیگر است هایراهحرکت او بدون درنظرگرفتن  احتماالً

 پژوهشی هایطرحو  آمیزنددرمی هم با عمالًگاهی مهاجرت دو مدل پویا و ناپویا وجود دارد که 

ا توجه به ب(. 30: 1373 ،یندلی)فمختلف هر دو مدل مهاجرت را تلفیق کند  هایجنبهباید 

به  گیردمیمدل قرار هر دو  در شماردانشجویان مهاجرت گرایش به  ،در این پژوهشه کنیا

 :پردازیممیمدل دو ن یمرتبط با ا دیدگاهچند  یبررس

جستن از شرایط و دوریبرای  ، مهاجرتبراساس این دیدگاه ديدگاه اجتماعي، فرهنگي: -1

محرومیت » ةینظرهمچنین بنا بر  .گیردمیحیات انسانی انجام  ةتهدیدکنند احوال و اوضاع

 ادند، افررده کوقتی وضعیت اجتماعی موجود نتواند نیازهای فرد را در حداقل مقدار برآو «نسبی

 دنان مهیا کنآکه شرایط بهتری برای رفع محرومیت  دارند رادیگر  هایمکانت به فکر مهاجر

 .(60: 1989، زادهلهسایی)

نخستین علت فرار مغزها از کشورهای  ،براساس این تئوری نظام آموزشي اقتباسي: ةنظري -2

ورهای به نظام آموزشی آنان ارتباط دارد که به تقلید از الگوهای آموزشی کش ،در حال رشد

که توجه جوانان این کشور به  شودمیاروپایی به وجود آمده است. چنین تقلیدی باعث 

در  .(1356)نراقی،  اندبودهاین نظام آموزشی  ةوجودآورندبهکه  گرددمیکشورهایی معطوف 
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از کشورهای  برداریکپی( گسترش آموزش دانش نامناسب با 2006، 1988) 1لین ،زمینههمین 

 2آلتنباخ و همکارانو  شودمیکه سبب تخصیص نادرست منابع در امر آموزش  هیافتتوسعه

 را تحقیقاتی ةپیشرفتپایین و دسترسی نداشتن به امکانات  کیفیت با( امکانات آموزشی 2009)

 .اندکرده بیان سوم جهان یدانشجویان کشورها مهاجرت جیهتو در املوع ترینمهم جمله از

رود به واین است که دانشجویان قبل از ( 1975)صلی مدل تینتو طرح ا ديدگاه تینتو: -3

کرده  ینتو فرضتبا نظام دانشگاه در تقابل است.  هاآندانشگاه صفاتی دارند که با سازگاری 

 مقاصد و ةدهندافزایشکه  است که تعامالت دانشجو در دانشگاه ممکن است به تجارب مثبت

ست، امقاصد و تعهدات به مؤسسه  ةکنندیفضعکه  تعهدات به مؤسسه است، یا تجارب منفی

ت و عهداتمنجر شود. اگر تجارب دانشجو در نظام دانشگاهی مثبت باشد، به تقویت اهداف و 

ر نظام دارب دانشجو و اگر تج انجامدمیماندن در مؤسسه  یبنابراین، تقویت تصمیم دانشجو برا

 یبرا یمترو احتمال ک شودمیجو ضعیف دانشگاهی بیشتر منفی باشد، تعهدات و اهداف دانش

 .ماندن دانشجو در نظام وجود داردباقی

 تجربیپیشینة 

که  اندگرفتهصورت  دانشجویانخارجی بسیاری در رابطه با مهاجرت داخلی و  هایپژوهش

ی با زیر نزدیکی بیشتر هاینمونهدر این میان،  .اندنگریستهخاص به آن  ایزاویههرکدام از 

کاهش  د که دردننشان دا خود ( در پژوهش1384صادقی و افقی ) :ین مطالعه دارندموضوع ا

 درونی، ساختار عنوانبه داخلی عوامل مجموعه فردی، هایویژگی نخبگان، مهاجرت گرایش

آن همگی از طریق فضای  هایزیرمجموعهو  المللیبین ارتباط عوامل دانشگاهی، خاص عناصر

 حدود دادند کهنشان  (1386خواه جهرمی )رشاد و حمایتارند. بسزایی دا تأثیردانشگاهی 

 ( در1387جعفری معطر )ارند. دکوچی از کشور از نخبگان علمی تمایل به برون درصد 5/92

رفته گا در نظر مؤثر بر دفع مغزه هایانگیزهپژوهش خود ضعف نظام آموزشی ایران را در صدر 

، داریندیامد یه بعد پکدند یجه رسین نتید به اخوپژوهش ( در 1387) یازیموحد و ناست. 

 ،اتمیحدارد. ه رابط ش به مهاجرتیران با گرایگاه علم و پژوهش در اینگرش نسبت به جا

معنادار در  ایگونهبهکه عواملی رانشی و کششی  ند( نشان داد1391) یو فتاح یریجهانگ

ه این ب( در پژوهش خود 1392)مهاجرت دانشجویان دختر به خارج از کشور مؤثرند. حسینی 

بین ارزش  معکوس و ةرابطبا تمایل به مهاجرت  کاریمحافظهنتیجه رسیدند که بین ارزش 

 مستقیم وجود دارد. ةرابطتغییر و تمایل به مهاجرت  یآمادگی برا

                                                           
1 Lien 
2 Altbach  
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اجتماعی و ـنگیبیگانگی فره ،نشان داد (2013، طالیی و جوانک )زادهحکیم نتایج پژوهش

 هاجرتمبستگی منفی با متغیر تمایل به تگی مثبت و رضایت از نظام آموزشی، همبسهم سن،

د. دارن به مهاجرت یکارشناسی تمایل کمتر ةدوردارند و مردان تمایل بیشتر و دانشجویان 

به مهاجرت  ایشگر نخبگاناز  درصد 3/45( نشان داد 2014) و همکاران جانعلیزادههای یافته

رغم علی نشان داد که( 1394منش )توکل و عرفاننظری پژوهش  ةتیافترین مهم. داشتند

 همچنان علمی کشور، آمار مهاجرت نخبگان ایرانی یهاافزایش سهم تولید علم و پیشرفت

به  انیش دانشجویزان گرایه مکنشان داد  (1394زارع و هاشمی )ق یج تحقیباالست. نتا

 درصد 6/30وسط و ش متیگرا یدارا درصد 8/46 کهطوریبه است؛مهاجرت متوسط رو به باال 

هاجرت ش آنان به میراگان و یدانشجو داریدینن انواع یهمچنین ب و اندبودهش باال یگرا یدارا

 وجود دارد. یمعنادار ةرابطشور کاز 

بر  ینید هایسازمانت در کت و مشاریه عضوک( در پژوهش خود نشان داد 2000) 1رزیما

( در پژوهش خود نشان داد که 0201) 2موراکامی. گذاردمیر یتأث شورکمهاجرت به خارج از 

عامل ایجاد انگیزه در مهاجرت در میان محققان ژاپنی در دسترس بودن محیط  ترینمهم

به بازگشت به وطن مؤثر بوده است و محققانی که از  گیریتصمیمتحقیقاتی عالی است که در 

به میهن خود  یادز احتمال بهایت باالیی دارند، و سطح رض اندبردهمحیط پژوهش مطلوب لذت 

عوامل دافعه  دسته دو( عوامل مؤثر بر مهاجرت مغزها را در ایران در 2012. پناهی )گردندبرنمی

 شدنمحترم( و جاذبه )،...)فقدان تسهیالت پژوهشی، محیط سیاسی، ارزش قائل نشدن برای دانش

 بندی کرد.( طبقه...، یافتهتوسعهدر کشورهای  اهمیت قائل شدن برای نخبگان وعلم و دانش 

 عنوانبه( نشان داد که بعد عامل آموزش، 2012) 3پژوهش اینایاتی، آرای و سارجنو

. کندمیحکایت  به کشور اندونزی عامل، برای تصمیم دانشجویان به عدم بازگشت بانفوذترین

سطح مهاجرت از کشورهای  ترینقوی ،( نشان داد2012) 4هالوی و مودهای پژوهش یافته

چین، کانادا، هند، انگلستان، استرالیا و دیگر کشورها و در سطح بعدی کشورهایی مانند ایران، 

آمریکا وجود  متحده ایاالتمکزیک، سنگاپور، ترکیه، ایرلند، لهستان و دیگر کشورها به سمت 

را به عوامل جاذبه )مثل  ( دالیل مهاجرت نخبگان علمی آفریقا2012) 5دارد. بندیکت و اوکپیر

های اقتصادی( و عوامل دافعه )مثل اشکاالت در کیفیت باالی نظام آموزشی و جاذبه

                                                           
1 Myers 
2 Murakami  
3 Inayati, Arai & Sarjono   
4 Halevi & Moed  
5 Benedict & Ukpere 
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نیز نشان  (2013) 1لی و مونتحقیقاتی  هاییافته های نظام آموزشی( نسبت دادند.زیرساخت

ج از کشور را ها در مقایسه با آقایانی که درصورت امکان قصد مهاجرت به خارداد که تعداد خانم

( در پژوهش خود نشان داد تعداد عوامل 4201) 2اکمن و استمعناداری بیشتر  طوربهداشتند، 

 نظر آماری باالتر از تعداد عوامل جاذبه در زنان دانشجو بوده است. جاذبه در دانشجویان مرد از

 وانعنبهدر میان عوامل متعددی که در مهاجرت نخبگان دخالت دارند، نقش دانشگاه 

ری و )غفو است توجهقابل، اندبودهسازمانی که این فرهیختگان در آن به فعالیت علمی مشغول 

که در  یابیمدرمیکشور  هایدانشگاهبا نگاهی به عملکرد در حال حاضر، (. 23: 1387اکبری، 

علمی و فنی  ةیستشانیروهای  توانندنمیاز سویی  چراکه انجام رسالت خویش کارآمد نیستند؛

 نیز انشجویانرا فراهم کنند و از سوی دیگر، د هاآنخود را حفظ و موجبات پیشرفت و بقای 

خود  هایدانشو  هامهارت ةتوسعکشور را فاقد اثربخشی الزم برای  هایدانشگاهکنونی  جوّ

استعدادهای خود  برای شکوفاکردن تریمناسبفضای  وجویجستبنابراین در  ؛دانندمی

علوم  ةحوزمندان از سوی دیگر، برخی از اندیش (.129: 1394دهمتان و محمدی، )بلن آیندبرمی

 هایرزشاو مدرنیته،  یجامعه به سمت نوساز یمعتقدند که با حرکت ساختارهانیز اجتماعی 

 یبیشتر مدرنیته دارند، گرایش هایارزشکه گرایش به  یو افراد کندمیافراد جامعه نیز تغییر 

 ینهادها ترینمهم بار در نینخست را راتییتغ نیا (. برگر19: 1392 سینی،به مهاجرت دارند )ح

 بر عهده امعهج در را یفناور و علم دیتول ردکارک هک دانشگاه و کندمی دنبال تهیمدرن حامل

 یکیان را یدانشجو توانمین یبنابرا .شودمی محسوب تهیمدرن حامالن از یکی ،یو زعمبه دارد،

از آن  ر راین تأثیشتریه بکدر نظر گرفت  توسعه درحالمدرن در جوامع  یاز حامالن آگاه

مدرنیته در هویت افراد را  هایویژگیاز  مندیبهره( 1385ذکایی ) (.8: 1391)زارع،  پذیرندمی

 .داندمیجوان  هاینخبهمهاجرتی  هایانگیزه ةدهندتوضیح

به  هاآنکه هر یک از  شدهمطرحت مهاجر ةدربارگوناگونی  هایدیدگاهو  هانظریهتاکنون 

 تحلیل و تجزیهخاصی  هاینگرشو موضوع مهاجرت را در قالب  پرداختهمیخاصی از آن  ةجنب

ع ن انوایقادر به تبی وموارد نبوده  ةهمشامل  هادیدگاهو  هانظریهبنابراین، این  ؛کنندمی

م ، نظااجتماعی و فرهنگی هایهدیدگا از استفادهبا پژوهش حاضر  .مهاجرت نیستند هایانگیزه

کمک  بیشتر این موضوع مهم کنکاش برای زشیدر کنار نظام ار آموزشی اقتباسی و تینتو

گامی  اندشده امانجمهاجرت دانشجویان  ةدربارکه تاکنون  هاییپژوهشتداوم در  تا شد گرفته

 .رداردب انبه مهاجرت در دانشجوی بینیپیشجهت شناخت بیشتر میزان گرایش و در نو 

                                                           
1 Lee & Moon  
2 Akman  
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 جو دانشگاه

 متمایز سازمان دیگر از را سازمان یک که شودمی اطالق هاییویژگیاز  ایمجموعه به 1جو

 هایاستنباطو  هاارزیابیجوّ سازمانی مجموعه  که آنجا از(. 45: 2010)عالقه بند،  سازدمی

حاکم بر  محیط و جوّ و این گیردبرمیآموزش را نیز در هااستنباط، این شودمیفردی را شامل 

)وارما و همکاران،  رودمیبه شمار  ی، از عوامل تأثیرگذار در فرایند یاددهی و یادگیرییادگیر

در بافتی از محیط سازمانی  گیرندهآموزشو  دهندهآموزشتعامل میان  ةنتیج در (. جو8: 2005

درونی و  هایگیویژ( جو را 2008) 2میسکل و ی(. هو2009)التر و شارما،  شودمیحاصل 

و بر رفتار  سازدمیکه یک دانشگاه را از دانشگاه دیگر متمایز  دندانمیکیفیت فضای تعاملی 

 هایویژگیآنان از  هایتوصیفادراک اعضا و  ةیلوسبهدارد. این فضای تعاملی  تأثیرافراد آن 

ای اعضا و مبتنی بر رفتاره و (1962، 3)هالپین و کرافت شودمیدرونی سازمان سنجیده 

این  نهایی حاصل (.2008، 4در آن دانشگاه است )کینت شدهیرفتهپذهنجارهای اجتماعی 

و  نوروزیاست ) دانشگاه نظام اجتماعی موازین و اعتقادات ،هاارزش گیریشکل تعامالت،

 کو نمودار ادرا یرفتار ةکنندتعیینیک  یبنابراین، محیط یادگیر (.78: 2015، همکاران

(. بنا به نظر هارتل و 344: 2001، گن) است ییادگیر ةعرصمحیط پیرامون خود در  دانشجو از

اجتماعی کالس با عملکرد  ، انسجام و هدفمندی در جوّمندیرضایتوجود  ،(1981) 5همکاران

 6بنا به نظر فرایزر و ؛تحصیلی باالتر و تعارض و کشمکش کمتر در بین فراگیران رابطه دارد

کیفیت  طورکلیبهرفتار و یادگیری و  ةکنندینتعآموزشی  جوّ ،(1999)( و فرایبرگ 1998)

( نیز اظهار 2009) 7این مدعا، مکنیلید أیتدر  کهنحویبهزندگی در محیط آموزشی خواهد بود، 

 مؤثربر پیشرفت تحصیلی بلکه بر کاهش رفتارهای نابهنجار  تنهانهجو آموزشی مثبت  که داشت

قوی تعهد عاطفی  ةکنندبینییشپرا  جو آموزشی (1392د )نژاپیرویمحمدی و  است.

 جو دانشگاه با انگیزش تحصیلی ةرابط( 2015نوروزی و همکاران ) دانشجویان اعالم کرد؛

را دانشجویان  جو دانشگاه با خودکارآمدی ةرابط( 2015نصرتی و همکاران )و  ؛دانشجویان

حاکم بر بعد علمی و آموزشی سیستم ، جو دانشگاه اصول طورکلیبه همسو اعالم کردند.

 ضعفی در آن، کوچ نخبگان را در پی خواهد داشت. هرگونهکه  کندمیآموزش عالی را توجیه 

                                                           
1 Atmosphere  
2 Hoy & Miskel  
3 Halpin & Croft 
4 Kindt  
5 Hartel et al. 
6 Fraser  
7 Macneil et al. 
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عنوان یک اصل اساسی در بهاست که  یدانشجویان از محیط پیرامون تأثیرپذیری بنابراین

، زمینهدر همین  .(91: 2015 )نوروزی و همکاران، است شده شناختهوتربیت مطرح و تعلیم

را برای رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی  هاحاکم بر دانشگاه منفی جوّ نظرانصاحب

 در دانشجو ادغام دانشگاه، ترک فرایند هایمدل در اساس همین . بردانندمی بارزیاندانشجویان 

، 1واتکینز ؛1992 )تینتو، دانشجو است ماندن و دوام ةکنندپیشگویی ترینمهم دانشگاهی روابط

 و تعهدات باشد، منفی بیشتر دانشگاهی نظام در دانشجو تجارب از سوی دیگر، اگر (.1992

 وجود نظام آموزشی در دانشجو ماندنباقی برای کمتری احتمال تر شده وضعیف دانشجو اهداف

 .(1975دارد. )تینتو، 

 نظام ارزشی 

 و ،(2009، 2)دیز کیت انددانستهی اجتماع یرا اساس فهم رفتارها هاارزش پردازاننظریه

و  ،(2002، 3یکی از ابعاد مهم و اساسی شخصیت و زندگی اجتماعی )شکمنها ارزش

و انگیزش  هانگرشو پایه و اساس درک  ،(1973، 4رفتار )روکیچ ةکنندتعیینو  دهندهجهت

 ،م مطلوبیمفاه عنوانبه ،هاارزش 5شوارتز زعمبه. روندمیشمار ه ( ب2009افراد )رابینز و جاج، 

از انتخاب رفتار در  یبخش و دهندمیر قرار یدادها را تحت تأثیرو یابیافراد و ارز یاعمال انتخاب

(. این بدان دلیل است که 1391، زادگانعیسی) شوندمین ییتع هاارزشط خاص توسط یشرا

که راهنما،  گیرندمیدر نظر  داریریشهانتزاعی و عمیقًا  هایمحرک عنوانبهرا  هاارزش

 این واقع در(. 1392، هنجارها و باورها هستند )حسینی، هارشــنگ ةکنندتبیینو  گرتوجیه

 در بدانند اینکه تا کنندمی تعیین هـجامع افراد برای ایویژه هایچهارچوب که هستند هاارزش

شوارتز  ةنظریاس براس(. 1997)اسمیت و شوارتز،  است مناسب و پاسخی رفتار چه موقعیتی هر

 ،6خود یپ توجه به ماورایشامل ت یپ ارزشیچهار ت یریگلک( ده نوع ارزش باعث ش5200)

. از موارد مهم شودمی 9رییتغ برای یپ آمادگیت ، و8کاریمحافظهپ یت ،7پ توجه به خودیت

                                                           
1 Watkins 
2 Days kate  
3 Shechtman  
4 Rokeach  
5 Schwartz  
6 Self-Transcendence  
7 Self-Enhancement  
8 Conservation  
9 Openness to Change  
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ارزشی به  هایگونه( فرض روابط پویشی تعارضی و توافقی بین 1992ارزش )شوارتز،  ةنظری

 :آوردمی وجود بهرا  عدیدوبُشکل مدور است که ساختار 

ر و عمل که بر فکرا  هاییارزش، کاریمحافظهر در برابر ییتغ یبرا یعد، آمادگنخستین بُ

 با( در تضاد یختگیبرانگ و ییاک)خودات کنندمی دکیر تأییاز تغ یدارش و طرفیمستقل خو

و  سنتیانه، حراست از رسوم یجوتبعیت محدودکنندگیخود ه برک دهدمیقرار  هاییارزش

عد دوم، توجه به خود در برابر توجه به و سنّت(. بُ یینوات، همی)امن کنندمید کیحفظ ثبات تأ

به رفاه  مندیعالقهافراد برابر با خود و  ةمنزلبهگران یرش دیه بر پذکرا  هاییارزشماورای خود، 

 یریگیه بر پک دهدمیقرار  هاییارزش با( در تضاد یرخواهیو خ گراییجهان) دارند تأکید هاآن

ت( )شوارتز و ی)قدرت و موفق ورزندمید کیگران تأیش و سلطه بر دیخو یت شخصیموفق

 نظام ،کندمی مرتّب دارد هک یتیاهم براساس را هایشارزش فرد یوقت ن،ی(. بنابرا1995، 1ساگیو

علوم اجتماعی معتقدند که با  ةحوزن برخی از اندیشمندا. کندمی مشخص را خود 2یارزش

کند افراد جامعه نیز تغییر می هایارزشجامعه به سمت نوسازی و مدرنیته  یحرکت ساختارها

مدرنیته دارند، گرایش بیشتری به مهاجرت دارند  ةجامع هایارزشو افرادی که گرایش به 

یته در هویت افراد را مدرن هایویژگیاز  مندیبهره( 1385(. ذکایی )19: 1392 )حسینی،

، 3عملکرد آموزشی )کاینه با هاارزش .داندمیجوان  هاینخبهمهاجرتی  هایانگیزه ةدهندتوضیح

( در 1379) یفرامرز( رابطه دارند. 1987)راولین و مگلینو،  شغلی گیریتصمیم( و 1988

داد که چهار نوع شوارتز نشان  ةنظریبررسی ساختار ارزشی دانشجویان دانشگاه با استناد به 

خود،  یترتیب شامل توجه به ماورابهارزشی دانشجویان  مراتبسلسلهکلی و فرانظمی حاکم بر 

بنابراین وقتی صحبت از  .، پیشبرد اهداف شخصی و تمایل به تغییر بوده استکاریمحافظه

و  هاآسیبا، ، باورههانگرشتا  رودمی، انتظار آیدمیدانشجویان به میان  موردنظرنظام ارزشی 

 رسدمیبه نظر  چراکه .برآورد کرد و آشکار ساخت یخوببهرا  هاآنگرایشی  اندازهایچشم

 هایارزشدر جامعه بر میزان گرایش دانشجویان نسبت به برخی  دادهرختغییر و تحوالت 

  است. اجتماعی تغییراتی صورت گرفته

 هافرضیه

 گوناگونی به مهاجرت وجود دارد.های گرایش ،در بین دانشجویان دانشگاه (1

                                                           
1 Schwartz & Sagiv 
2 Value System  
3 Coyne 
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به ان دانشجویگرایش  ومعنویت(  ، مشارکت، دانشجومحوری ویارتباط)دانشگاه جو  بین (2

 مهاجرت رابطه وجود دارد.

ه بغییر و توجه ت، توجه به ماورای خود، آمادگی برای کاریمحافظه)دانشجویان ارزش  بین (3

 دارد.به مهاجرت رابطه وجود آنان گرایش  و خود(

 شناسیروش

بستگی است. همـ، توصیفیهادادهگردآوری  ةشیو نظر ازهدف، کاربردی و  نظر ازپژوهش حاضر 

م نفر( در نیمسال دو 13089)آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه سمنان  ةجامع

 384به تعداد  اینمونهکه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،  بودند 1394ـ95تحصیلی 

هر یک از در ( 1)دول جمتناسب با حجم دانشجویان  ایطبقهتصادفی  گیرینمونه صورتبهنفر 

 دانشگاه سمنان انتخاب شدند. هایدانشکده
 پژوهشة آماری جامعه و نمونحجم  .1 جدول

 نمونه جامعه دانشکده رديف

 13 411 پردیس دانشگاهی 1

 51 1729 پردیس علوم 2

 82 2848 پردیس علوم انسانی 3

 126 4337 پردیس فنی 4

 8 192 نوین هایفناوریپردیس  5

 28 951 پردیس هنر 6

 76 2621 هادانشکدهسایر  7

 384 13089 تعداد کل

 شدهمکاری دعوت  منظوربهها، از دانشجویان ها در سطح دانشکدهبا انتخاب تصادفی آزمودنی

 (.درصد 89گویی= ازگردانده شد )نرخ پاسخنامه بپرسش 341که پس از توزیع ابزار و پیگیری، 

 گرایش به مهاجرتة نامپرسش سه شامل پژوهش این در اطالعات گردآوری اصلی ابزار

 .(2جدول بود ) ارزشی یابیو زمینه دانشگاه جوّ، دانشجویان

طیف  صورتبه (:2014، جانعلیزاده و همکاران) گرايش به مهاجرت دانشجويان ةنامپرسش .1

پیشین مورد  هایپژوهشنامه براساس گویه بود. روایی و پایایی این پرسش 8و شامل لیکرت 

( 82/0) رونباخک یآلفاضریب  قیمقدار پایایی آن در پژوهش از طراست.  گرفته قرارید أیت

 محاسبه شد.

عد )ارتباطات، مشارکت، شامل چهار بُ (:2015، نصرتي و همکاران) دانشگاه جوّ ةنامپرسش .2 

گویه  6کدام  ارتباطات و مشارکت هر هایمؤلفهگویه که برای  27، معنویت( در شجومحوریدان
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مقدار پایایی آن در گویه اختصاص داده شد.  7گویه و معنویت  8دانشجومحوری  ةمؤلفو برای 

 قرار گرفت. تأیید( مورد 87/0) رونباخک یآلفا قیپژوهش از طر

است  گویه 57 برنامه مشتمل پرسشاین  :(5200، 1زشوارت)ارزشي  يابيزمینه ةنامپرسش .3

 یکت هر یزان اهمینامه من پرسشیدر اهستند.  یارزش ابزار 27و  ییارزش غا 30ه شامل ک

 من است هایارزش بامخالف  -1)از  ایدرجه 9رت یکف لیط یک یبر رورا نامه از مواد پرسش

از  یکدر هر  کنندگانشرکت ةنمر. شودمیمشخص  (است ایالعادهفوقت یاهم یدارا 7تا 

مربوط به  هایآیتماز  یکبه هر  شدهداده هایدرجهاز  گیریمیانگینبا استفاده از  هاارزش

 رونباخک یآلفا قیمقدار پایایی کل مقیاس در پژوهش از طر .آیدمیدست ارزش مزبور به

 .آمد دستبه (91/0)

 هایافته

و  زنآنها  درصد 2/54ه کنشان داد  گویانپاسخ یشناختتیجمع وضعیت از آمدهدستبه جینتا

 .داشتند سن سال 20زیر  درصد 8/46 که در این میان بودند مجرد درصد 8/89 همچنین

سایر اطالعات  بود. کارشناسیدانشجویان  درصد 1/52الت یسطح تحص همچنین

 .است( نشان داده شده 2شناختی در جدول شماره )جمعیت
 گويانپاسخ يجمعیت توزيع .2جدول 

 درصد  متغیرها

 جنسیت
 2/54 زن

 8/45 مرد

 هلأت
 8/89 مجرد

 2/10 هلأمت

 سن

 8/46 سال 20زیر 

 4/39 سال 30ـ20بین 

 40/1 سال 30باالی 

 تحصیالت

 1/52 کارشناسی

 8/34 ارشدکارشناسی

 2/11 دکتری

 اگوني به مهاجرت وجود دارد.های گون: در بین دانشجويان دانشگاه گرايشاول ةفرضی

منظور بررسی این فرضیه گرایش دانشجویان به مهاجرت در سه سطح )کم، متوسط و زیاد( از به

های فراوانی از برای تحلیل تفاوتشده است؛  توصیفی )فراوانی و درصد( استفاده هایآماره

حکایت از وجود تفاوت  متغیره )نکوئی برازش( استفاده شد که نتایج آنآزمون کای اسکوئر تک

                                                           
1 Schwartz Value Survey  
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(. به بیان دیگر اکثر افراد گرایش متوسطی برای p ،01/102=2X>001/0در مقوالت بود )

 مهاجرت اعالم کردند. 
 برحسب سطح گرايش به مهاجرت گوياننسبي پاسختوزيع  .3 جدول

 درصد  f سطح گرايش به مهاجرت

 3/10 35 کم

 8/54 187 متوسط

 9/34 119 باال

 100 341 جمع کل

 به مهاجرت رابطه وجود دارد.دانشجويان گرايش  و: بین ابعاد جو دانشگاه دوم ةفرضی

و جو معنویت با گرایش  جو ارتباطی، مشارکتی، دانشجومحوریبین ، (4) ةمطابق جدول شمار

از بین این ابعاد بیشترین ارتباط مربوط به که  وجود داردمنفی بستگی همبه مهاجرت همگی 

ترین ارتباط مربوط به جو معنویت و کم( 001/0p< ،621/0- =r)ومحوری جو دانشج

(001/0p< ،125/0- =r )است. 
 بستگي بین ابعاد جو دانشگاه و گرايش به مهاجرتس هميماتر .4 جدول

 5 4 3 2 1 متغیرها

 - - - - 1 گرایش به مهاجرت -1

 - - - 1 -382/0*** جو ارتباطی -2

 - - 1 554/0*** -452/0*** جو مشارکتی -3

 - 1 518/0*** 490/0*** -621/0*** جو دانشجومحوری -4

 1 367/0*** 511/0*** 526/0*** -125/0*** جو معنویت -5

***001/0 p< 

جو  هایمؤلفه ترتیببهابعاد جو دانشگاه  ةهم ،دهد( نشان می5که جدول ) طورهمان

قدرت  05/0تر از خطای کوچک باطی و معنویت در سطحدانشجومحور، مشارکتی، ارت

 .کنندگی معناداری برای گرایش به مهاجرت دانشجویان را دارا هستندبینیپیش
382/ 

 ابعاد جو دانشگاهبراساس  رگرسیون گرايش به مهاجرتضرايب  . 5 جدول

 B β t p R 2R بینپیش هایمتغیر
.Adj

2R p 

 000/0 012/4 256/0 352/0 جو ارتباطی

*422/0 178/0 175/0 000/0 
 000/0 745/4 -426/0 223/0 جو مشارکتی

 003/0 412/4 -588/0 201/0 جو دانشجومحور

 002/0 321/2 138/0 401/0 جو معنویت
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 ارد.به مهاجرت رابطه وجود دآنان گرايش  وسوم: بین ابعاد نظام ارزشي دانشجويان  ةفرضی

کاری و گرایش به مهاجرت منفی و عد ارزش محافظهن بُیب یبستگهم ،(6مطابق جدول شماره )

 .دنگرایش به مهاجرت رابطه مثبت دار با دیگر ابعاد نظام ارزشیو ( 001/0p< ،616/0- =r)معنادار 
 بستگي بین ابعاد نظام ارزشي و گرايش به مهاجرتس هميماتر .6 جدول

 5 4 3 2 1 متغیرها

 - - - - 1 گرایش به مهاجرت -1

 - - - 1 -616/0*** کاریحافظهارزش م -2

 - - 1 135/0*** 187/0*** دارزش توجه به ماورای خو -3

 - 1 518/0*** -432/0*** 423/0*** ارزش آمادگی برای تغییر -4

 1 367/0*** 511/0*** 425/0*** 388/0*** ارزش توجه به خود -5

*** 001/0 p< 

ائه شده ار (7)بعاد نظام ارزشی در جدول اساس ارایب رگرسیون گرایش به مهاجرت برجدول ض

 است. 
 ابعاد نظام ارزشيبراساس  رگرسیون گرايش به مهاجرتنتايج ضرايب . 7 جدول

 B β t p R 2R بینپیش هایمتغیر
.Adj

2R p 
 000/0 223/5 -424/0 452/0 کاریارزش محافظه

*476/0 226/0 222/0 000/0 
 085/0 425/2 089/0 224/0 ارزش توجه به ماورای خود

 003/0 052/4 456/0 423/0 ارزش آمادگی برای تغییر

 000/0 543/5 391/0 424/0 ارزش توجه به خود

 گیرینتیجهو بحث 

که جعفری  طورهمان .باال استبه مهاجرت دانشجویان گرایش  کهنشان داد این پژوهش نتایج 

( ضعف نظام آموزشی در 2006، 1988ن )( و لی2009(، آلتنباخ و همکاران )1387معطر )

در همین و  بر مهاجرت دانشجویان اعالم کردند مؤثرعامل  ترینمهم سوم را جهان یکشورها

دن کرروزبهعامل مؤثر در کنترل فرار مغزها را ارتقا و  ترینمهم( 1976) 1، پورتززمینه

درنظرگرفتن  جمله ازی و . بر همین اساس، تغییر در نظام آموزشداندمیآموزشی  هایسیستم

امروزی و نیز  ةجامع یعلمی دانشجویان با نیازها هایآموختهو تطبیق  سازیبومیبحث 

ایجاد انگیزش و احساس رضایت از نظام آموزشی و  ساززمینه تواندمیمختلف صنعت  هایبخش

هش تمایل موجب کا تواندمی مسئلهدر بازار کار باشد و این  کردگانتحصیل، جذب نهایت در

 بایستمی هادانشگاهمهم مدیران  هایهدف، یکی از بنابراین ؛به مهاجرت در دانشجویان شود

 منظوربهنارضایتی دن رسانحداقل  به و نیز علمی دانشگاه کیفیت آموزشیکوشش برای افزایش 

                                                           
1 Portes  
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 نندتوامی صرفاً مرزها، سویآنآموزشی  هایجاذبهدر برابر  چراکه ؛ماندگاری دانشجو باشد

خواه جهرمی ارشاد و حمایت مطالعاتسیستم آموزشی خود را کاهش دهند.  هایدافعه

 (،1394منش )توکل و عرفان (،2013) و همکاران زادهحکیم(، 1387جعفری معطر ) ،(1386)

، (2012اینایاتی، آرای و سارجنو ) (،2012پناهی ) ،(2010موراکامی )، (1394) یزارع و هاشم

نتایج این  (2014و همکاران ) زادهجانعلی و (2012بندیکت و اوکپیر ) (2012هالوی و مود )

 .کندمی تأییدرا  فرضیه

مهاجرت  هب گرایش نامطلوبی در دانشگاه حاکم باشد، میزان جوّنتایج نشان داد که هرچه 

یان از محیط دانشجو تأثیرپذیریبیانگر  سو یک. این نتایج از یابدمیدانشجویان افزایش 

 است؛ از شده شناختهوتربیت مطرح و تعلیمیک اصل اساسی در  عنوانبهامونشان است که پیر

ی و منفی را برای رشد شناختی، اجتماع که پژوهشگران جوّ سوی دیگر حاکی از آن است

 در دانشجو ادغام انشگاه،د کتر ندیفرا هایمدل . براساسدانندمی بارزیانعاطفی دانشجویان 

بنابراین،  ؛(1992 نتو،ی)ت دانشجو است ماندن و دوام ةکنندپیشگویی ترینمهم یدانشگاه روابط

علمی  ویژهبهمرتبط  هایفعالیت ةکلیدر محیط دانشگاه هر چه میزان مشارکت دانشجویان در 

ا بیان باشد و همچنین دانشجو یو آموزشی باال رود و ساختار آموزشی متضمن دانشجومحور

 طح کشور وعلمی در س مؤسساتعلمی دیگر  هایفعالیتند و بازده ارتباطات گسترده، در رو

 ،م شودحاک متناسب با نیاز دانشجویان در محیط دانشگاه یمعنو یجهان واقع شوند و نیز جوّ

(، 1384) صادقی و افقیمطالعات آن گرایش به مهاجرت دانشجویان کاهش خواهد یافت.  تبعِبه

 یارع و هاشم(، ز2013) و همکاران زادهحکیم(، 1387) یازیموحد و ن (،1387جعفری معطر )

ندیکت و و ب (2012اینایاتی، آرای و سارجنو ) ،(2010موراکامی )(، 2000رز )یما (،1394)

 .کندمی تأییداین فرضیه را  هاییافته( 2012اوکپیر )

ر مستقیمی ب تأثیردو عنصر مهم که  عنوانبهشدن کراتیکودمتوسعه و  رسدمیبه نظر 

 هم باجوامع  ةتوسعرشد و  ةمرحلارزشی بسته به  هایاولویتو  گذارندمیافراد  اولویت ارزشی

 به افراد گرایش یافتهتوسعهدر قیاس با جوامع  نیافتهتوسعه ةجامع در کهطوریبه .متفاوت است

 ةجامعهمچنین در  .یابدمی خود افزایشبه  ارزش توجه و کاریمحافظه مانند ییهاارزش

)شوارتز،  یابدمی اهمیت بیشتری ارزش توجه به خود کراتیک،ودر قیاس با جوامع دم توتالیتر

تجربی ابعاد مهم رفتار، عملکرد  لحاظ از هاارزش که(. از سوی دیگر، نتایج نشان داد 2005

شغلی، سیستم آموزشی و حتی گرایش به مهاجرت دانشجویان را تحت  گیریتصمیمآموزشی و 

 یابیو ارز شناسایی قابل افراد هایارزش. همچنین نتایج حاکی از آن بود که دهندمی ر قراریتأث

هستند و میل به پیشرفت و  گیریتصمیم یدادهادرون از هاارزشهستند. افزون بر این، 

فراتر از امکانات موجود  هاییفرصتدستیابی به امور ارزشمند دانشجویان را به جستجوی 
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به همین دالیل، بایستی از نظام ارزشی  (.1391شخو، رفیعیان و امینی، )راه کندمیترغیب 

 رفتار و ، هنجارهاهامشیخط هکبل باورها و آرزوها تنهانه هاارزش چراکهدانشجویان آگاه باشیم؛ 

 منفی هایارزشتضعیف  و مثبت هایارزش تقویت توانمیبنابراین  .دهدمی لکش رادانشجویان 

خصوص کاهش گرایش به مهاجرت  در اثربخشی شاخص یک عنوانبه را دانشجویان در

و  (1988کاینه ) ،(1987راولین و مگلینو ) ،(1392حسینی ) گرفت. پژوهش نظر در دانشجویان

 .کندمی تأییدنتایج این فرضیه را  (1989مگلینو، راولین و ادکینز )

 پیشنهادها
 بایستمیگاه دانش ،دانشجویان به مهاجرتمبنی بر گرایش باالی  پژوهش هاییافتهمطابق  (1

 هایرهدو کیفیت ر نگرش دانشجویان نسبت به سیستم آموزشی از طریق گسترشیابتدا با تغی

 هبردهاییرا طریق گرفتن از بخش خصوصی و ازکمکبا  تواندمی؛ سپس ندکآموزشی اقدام 

 به جهتو با هشپژو یعلمی، اجرا هایپارکو  هاشهرک تأسیس تعامل با صنعت، نظیر

 کار، بازار به ورود یدانشجویان برا سازیآماده هایبرنامه تدوین و مشترک ةموردعالق هایزمینه

 .دهدمیزان گرایش به مهاجرت دانشجویان را کاهش 

 رت دانشجویان،جو دانشگاه بر میزان مهاج تأثیرمبنی بر پژوهش  ةفرضی هاییافتهمطابق  (2

نسبت دانشجویان  داشتننگه مطلعکردن جو ارتباطی مطلوب، باعث فراهمبا  شودمیپیشنهاد 

 ناز دانشجویا مشارکتی مساعد، کردن جوّفراهمبا  .شونددانشگاه  هایفعالیتتصمیمات و  به

د در دانشگاه مور کارشان کنند احساستصمیمات و حل مسائل نظرخواهی شود تا  یبرا

 یا شودمیداده  هاآنمشارکتی در دانشگاه به  و فرصت فعالیت قرار گرفته قدردانی و شناخت

دانشگاه، متضمن  توسط شدهانجام اقدامات ةکلیکه  شود ایجاد دانشجویان درمطلوب  حس این

 هک کنند کردن جو مطلوب معنویت، دانشجویان احساسفراهماست و با  دانشجومحوری جوّ

دینی و  هایآموزهبزرگان و  رفتار و گفتار تأثیر تحت دانشگاه در استادان و مسئوالن رفتار

 .سته شودنمودن فضای مطلوب در دانشگاه از مهاجرت دانشجویان کااست تا با فراهم اخالقی

مهاجرت  نظام ارزشی بر میزان تأثیرمبنی بر  پژوهش ةفرضی هاییافتهبا توجه به  (3

یک  عنوانبهن ویابا سنجش وضعیت نظام ارزشی در بین دانشج بایستمیدانشگاه  ،دانشجویان

ص تقویت درخصوتا د کناقدام آموزشی و فرهنگی دانشگاه  هایبرنامهشاخص جهت ارزیابی 
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