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اجتماعي دانشجويان و گرايش به - هاي فرهنگياين مطالعه با هدف بررسي رابطه ميان ويژگي: چكيده 
نفر از دانشجويان دختر  508 ؛مايش صورت گرفته استدر اين مطالعه كه به روش پي. مهاجرت انجام شده است

در دو دانشگاه شيراز و فردوسي مشهد مورد بررسي قرار ) ارشد و دكتريكارشناسي(مقطع تحصيالت تكميلي 
نتايج اين تحقيق در . مباني نظري مورد استفاده در اين مطالعه نظريه سرمايه بومي داوانزو بوده است. گرفتند

درصد هم در مقطع  5/10ارشد و درصد افراد در مقطع كارشناسي 5/89ي از آن است كه بخش توصيفي حاك
درصد نيز متأهل  5/29درصد مجرد و  5/70دكتري شاغل به تحصيل هستند، همچنين از مجموع پاسخگويان 

عي، دانشگاه دهد كه از بين متغيرهاي فرهنگي و اجتماهاي آمار استنباطي اين مطالعه نشان مييافته. بوده اند
هاي جمعي، نگرش نسبت به جايگاه علم در ايران، نگرش نسبت به محل تحصيل، ميزان استفاده از رسانه

كرده در ايران، احساس تعلق به وطن، ابعاد چهارگانه دينداري با متغير وابسته رابطه معنادار جايگاه زنان تحصيل
احساس تعلق به وطن، بعد پيامدي دينداري، نگرش نسبت  در تجزيه و تحليل چند متغيره، متغيرهاي. اندداشته

درصد از تغييرات  56به جايگاه علم و پژوهش در ايران با گرايش به مهاجرت داراي رابطه معنادار هستند و 
  . اندمتغير وابسته را تبيين نموده

م در ايران، نگرش دختران، دينداري، احساس تعلق به وطن، نگرش نسبت به جايگاه عل:  كليدي هايهواژ
  .كرده در ايراننسبت به جايگاه زنان تحصيل

  
  

                                                           
 mmovahed@rose.shirazu.ac.irشناسي، دانشگاه شيراز                                                           استاديار گروه جامعه* 

  sniyazi500500@yahoo.comشناسي، دانشگاه شيراز                                                           ارشد جامعهرشناسكا ** 



 
 
 
 
  

      1387 بهار، 1، شماره 6پژوهش زنان، دورة  30 

  
 

  و طرح مسئله مقدمه
هاي اجتماعي ذهن و انديشه صاحبنظران بسـياري را بـه خـود    گيري مهاجرت به عنوان يكي از پديدهشكل

و بيولوژيـك   هاي زيستيها تنها با انگيزهگي بشر ، مهاجرتدامروزه برخالف دوران اوليه زن. معطوف كرده است
از اين رو . اي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي استشوند، بلكه در دنياي معاصر مهاجرت پديدهانجام نمي

عنوان موضوعي پايدار و مهم همواره مورد توجه قـرار  ههاي مختلف علوم انساني و اجتماعي باين پديده در رشته
ـ . اندو رويكردهاي تئوريك خود تعريفي از آن ارائه كرده گرفته و هريك از محققان بنا بر نياز مطالعاتي عنـوان  هب

مثال كوتاري مهاجرت را حركت يك فرد يا گروهي از افراد در امتداد مرزهاي سياسي از يك واحد جغرافيايي به 
). 16: 2002، 1كوتـاري (كنـد  واحدي ديگر براي اقامت دائم يا موقت در مكاني غير از كشـور مـادر تعريـف مـي    

يكـي از انـواع   .... المللي، اجباري يا اختياري، فردي يا گروهي وها عبارتند از داخلي يا بينهمچنين انواع مهاجرت
   كننـده نيـز داراي اهميـت اسـت مهـاجرت نخبگـان       المللي كه در آن كيفيت نيروي مهـاجرت هاي بينمهاجرت

مهاجرت و مهاجرت نخبگان نسبت منطقي عموم  به عبارت ديگر بين). 58: 1384،جواهري و سراج زاده(باشد مي
و خصوص مطلق وجود دارد بدين معنا كه مهاجرت مفهومي عام است كه مهاجرت نخبگـان يكـي از اشـكال آن    

مهاجرت نخبگان به معناي انتقال دائمي سرمايه انساني از كشورهاي درحال توسعه به كشـور توسـعه يافتـه    . است
المللي اول و دوم اين پديـده  هاي بينتوان گفت كه بعد از جنگبطور كلي مي).  441: 2005، 2آالن و باالز( است

ويـژه  هبه بعد بر سرعت مهاجرت روشنفكران به كشورهاي مختلف ب 1950شكل پوياتري به خود گرفت و از سال 
الي علمـي و  اياالت متحده آمريكا افزوده شده است و سال به سال نيز بر ميـزان مهـاجرت  افـراد بـا مـدارج بـا      

در ايران نيز پديده مهاجرت نخبگـان  ). 65: 1382رشنو، (شود ترين كشورها افزوده ميدانشگاهي به سوي پيشرفته
  : خورشيدي ظهور كرد و روند آن شامل سه دوره مشخص است 1340به عنوان يك آسيب اجتماعي از دهه 

هـاي  باز شدن باب مراودات با غرب، سياست دهه چهل و پنجاه تا پيروزي انقالب اسالمي كه در نتيجه -1 
  .بود... هاي عظيم نفتي وگري وابستگان به دربار، رشد ثروتاقتصادي و فرهنگي رژيم گذشته، روحيه اشرافي

و ابتداي جنگ تحميلي كه بطور عمده طيف ناراضـيان از انقـالب اسـالمي را     1358و  1357هاي سال -2
 .ها در دوران انقالب فرهنگي شدت يافتگاهشد و با تعطيل شدن دانششامل مي
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اسـماعيلي،  (به بعد شتاب بيشـتري گرفتـه اسـت     1377آغاز و از سال  1367دوره جديد مهاجرت كه از سال  -3
1382 :145.( 

د كـه نيـل بـه    شـو رين سرمايه هر كشور محسوب ميتسرمايه انساني و نيروي ماهر و متخصص مهم
با اين حال كشورهاي در حال توسـعه و از جملـه ايـران بـا     . مقدور نخواهد بود توسعه اجتماعي بدون حضور آنها

مهاجرت متخصصـان از مسـائل مهـم و مشـكالت     . بحراني جدي در زمينه كاهش نيروي انساني مواجه هستند
     هـاي هنگفـت   هـاي مديـد هزينـه   ايـن نيروهـا كـه جامعـه مـدت     . اسـت مطرح در كشورهاي در حال توسـعه  

را تقبل كرده و در راستاي نيل به اهدافش به آنها نياز مبرم دارد، حال كه به مرحله بهره بـرداري و   شانتحصيلي
هاي خود را برداشته و به كشـورهاي ديگـر مهـاجرت    بار تخصص و مهارت رسندسودرساني به كشور خود مي

مارهـاي موجـود، سـاالنه هـزاران     با توجه بـه آ . دهندكرده، توانايي و كارآمدي خود را در اختيار آنها قرار مي
    به عنوان مثـال مطالعـات صـورت گرفتـه توسـط صـندوق       . شوندآموخته دانشگاهي از كشور خارج ميدانش
دهد كه در بين كشورهاي جهان، آسيا بيشترين نرخ مهاجرت افراد داراي تحصيالت المللي پول نشان ميبين

خضري، (ترين درصد مهاجرت افراد با تحصيالت عاليه را دارد عالي و در بين كشورهاي آسيايي نيز ايران بيش
نفر ايرانـي داراي تحصـيالت در ايـاالت متحـده آمريكـا مقـيم        170000همچنين نزديك به ). 558: 1380

ايران شمار متخصصـان ايرانـي   نظر برخي پژوهشگران ساكن هب. گيرندهستند كه موضوع فرار مغزها قرار مي
حداقل در بعضي رشـته  {مقيم بوده و در مراكز علمي و پژوهشي آنها مشغول كارند كشورهاي خارجي كه در

 400براي نمونـه، در رشـته فيزيـك حـدود     . رسدبه دو برابر متخصصان همان رشته در داخل كشور مي} ها
 .دانـان داخـل ايـران اسـت    برند كه اين رقـم دو برابـر فيزيـك   دان ايراني در خارج از كشور به سر ميفيزيك

بـدين ترتيـب كشـورها بـا     ). 46: 1380ارشـاد،  (دانان برجسته و تراز اول هستند تعدادي از اين افراد، فيزيك
مهاجرت نخبگان و نيروي كار ماهر شاهد هدر رفتن هزينه آموزش، تضعيف رشد دانش،كاهش قابليت جامعه 

اي نو و خالقانـه، تضـعيف   ههاي علمي در جهت حل مسائل و مشكالت،كاهش انديشهبراي كاربرد اندوخته
اين در حالي است كه آنهـا هزينـه زيـادي را    . موجودي سرمايه اجتماعي و تنزل توسعه اقتصادي خواهند بود

  ). 142: 1382اسماعيلي، (كنند براي تربيت نيروهاي متخصص صرف مي
ت هاي اخير رشد قابل توجهي را تجربه كـرده اسـت، مهـاجر   واقعيت مهمي كه به خصوص در سال

ادبيات موجود درباره مهاجرت حاكي از آن است كه در مطالعات و تحقيقاتي كه درباره اين پديـده  . استزنان 
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صورت گرفته اغلب به مهاجرت مردان پرداخته شده و مهاجرت زنـان توجـه بسـيار كمـي را بـه خـود معطـوف        
     مربـوط   1970بـه اوايـل دهـه    در واقع اولين مطالعاتي كه بطور خـاص بـه ايـن موضـوع پرداختنـد      . استداشته
 1980طـوري كـه در دهـه    هنظران قرار گرفت، باز آن پس مهاجرت زنان مورد توجه بسياري از صاحب. شودمي

هر چند كه در اين زمان نيز برخي از مطالعات مهاجرت زنان . هاي نظري متعددي در اين مورد مطرح شدديدگاه
گرفتند، اما با گذر زمان، تحقيقات جديد اين پديـده را بـه   انوادگي درنظر ميهاي خرا در ارتباط با خانواده و نقش

  ).203: 2006، 1كوران و همكاران(پردازد تر نگريسته و به آن تنها در محدوده خانواده نمياي گستردهگونه
ود ونات اجتماعي خئردساالري از بسياري از حقوق و شدر جامعه ما نيز كه زنان همواره تحت نظام م

سپس ظهور انقالب اسالمي  دنبال تغييرات فرهنگي ايجاد شده در اثر ورود عنصر مدرن وهاند بمحروم بوده
ساالري، جايگاه و موقعيت اين قشر از جامعه دچار تحوالت بزرگي شده و تضعيف فرهنگ مرد 1357در سال 

. آموزشي پديده بسيار بارزي است هايويژه حضور آنان در عرصههمشاركت گسترده زنان در اجتماع و ب. است
ها را دختران تشكيل هاي دانشگاهدهند هر ساله بيش از پنجاه درصد از وروديهمچنان كه آمارها نشان مي

   ترين پيامدهاي آنيكي از مهم. بديهي است كه اين امر پيامدهايي مثبت و منفي به همراه دارد. دهندمي
چرا كه آنان . استهاي اين قشر كردهه خارج از كشور در ميان تحصيلوجود آمدن تمايل براي مهاجرت بهب

پرورانند و خواهان بهبود و پيشرفت زندگي خود نيز داعيه برابري و تساوي حقوق با مردان را در سر مي
مطالب ذكر شده در خصوص اهميت نيروي انساني و جايگاه آن در روند رشد و توسعه و تغيير و . هستند

كننده مهاجرت نيروي انساني كارآمد و معه از يكسو و از سوي ديگر مشاهده جريان نگرانتحوالت جا
  .اين مسئله داشته باشيم متخصص ما را بر آن داشت كه كنكاشي در

تواند مورد بحث و بررسي هاي گوناگون ميكرده و ماهر كشور از جنبهله مهاجرت نيروي تحصيلئمس
؛ 1380طوسي،(اند از مطالعات اين پديده را با رويكردي اقتصادي نگريسته عنوان مثال برخيهب. قرار گيرد
و برخي ديگر از ديدگاه سياسي ) 5،2004؛ آواس و همكاران4،2001؛ هان3،1996؛ كولوب2،1969واتانيبل
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شناختي جمعيت د بررسي قرار داده و بعضي هم بعدآن را مور)1،1992؛ هووارد1384الديني،؛ عالء1380طيبي،(
توان با رويكردي فرهنگي و اجتماعي به مطالعه عالوه بر اين همچنين مي. اندهاجرت را كنكاش نمودهم

عنوان دين به. هاي فرهنگي افراد ميزان دينداري آنهاستترين ويژگياز جمله مهم. مهاجرت نخبگان پرداخت
هاي آنان گيريفراد و تصميمواقعيتي اجتماعي و در عين حال خصوصيتي فردي نقش بسيار مهمي در زندگي ا

گيري افراد درباره مهاجرت به خارج از كشور نيز يكي از با توجه به اينكه تصميم .كنددر امور مختلف ايفا مي
رسد نقش دين در آن قابل توجه باشد در تحقيق حاضر ابتدا با استفاده از مدل نظر ميههايي است كه بحوزه

جربي، مناسكي و پيامدي بررسي عاد چهارگانه دين شامل بعد اعتقادي، تسنجش دينداري گالك و استارك اب
يك از افراد رابطه ميان آن با گرايش به مهاجرت در ميان دانشجويان  دينداري هر تعيين ميزان سپس با و شده

در اين باره ها هاي انجام شده مشخص شد كه اغلب پژوهشهمچنين طي بررسي. گيردمورد سنجش قرار مي
اند و اند و يا به صورت تركيبي هم مردان و هم زنان را بررسي كردهفقط به جامعه آماري مردان پرداخته يا

از اين . طور خاص درباره مهاجرت نخبگان در جامعه آماري زنان و دختران انجام نشده استههيچ تحقيقي ب
ه مهاجرت از كشور در ميان رو در اين مطالعه سعي شده بخشي از موضوع مهاجرت مغزها يعني گرايش ب

هاي فرهنگي آنان مورد ارشد و دكتري و رابطه آن با ويژگيدانشجويان دختر محصل در مقطع كارشناسي
    شود هاي فرهنگي ديگري كه در اين پژوهش به آنها پرداخته مياز ويژگي. مطالعه و بررسي قرار گيرد

ه در كشور، نگرش نسبت به جايگاه علم و پژوهش در كردتوان به نگرش نسبت به جايگاه زنان تحصيلمي
  . اشاره كرد...و  خواهانهايران، احساسات وطن

  :از اين رو اين تحقيق با دو هدف انجام شده است
 هاي فرهنگي و اجتماعي پاسخگويان بررسي ميزان تمايل به مهاجرت و ويژگي. 1

 گرايش به مهاجرت به خارج از كشور هاي فرهنگي و اجتماعي بابررسي رابطه ميان ويژگي. 2

  ي پژوهشهپيشين
رابطه با اين موضوع انجام شده است كه  هاي متعددي چه در داخل و چه در خارج درتحقيقات و بررسي

  :شودبه برخي از آنها اشاره مي
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هاي تهران به ت علمي دانشگاهئرايش اعضاي هيبررسي گ«در پيمايشي با عنوان  1376شريفي در سال 
نتايج اين تحقيق حاكي از آن است . هاي مهاجرت نخبگان پرداخته استبه بررسي انگيزه »هاجرت از كشورم

كه متغيرهاي جاذبه و دافعه اجتماعي، زمينه و شرايط شغلي، دافعه سياسي داخل، جاذبه سازماني و تعداد 
ه كه انگيزه مهاجرت استادان و در نهايت عنوان شد ابطه معناداري داشته استفرزندان با متغير وابسته ر

  .متوسط و پائين ارزيابي مي شود
بررسي ميزان و عوامل گرايش به مهاجرت از كشور در بين «در تحقيقي با نام ) 1379(همچنين رجبي 

نفر از  260در اين تحقيق . اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است »دانشجويان فني دانشگاه تهران
دهد كه ميزان نتايج اين مطالعه نشان مي. نمونه انتخاب شده و پرسشنامه را تكميل كردنددانشجويان به عنوان 

هاي اقتصادي، عدم ثبات سياسي و اميد گرايش به مهاجرت در جامعه آماري مورد نظر زياد بوده و نيز نارسايي
  .رت استترين عوامل ترغيب دانشگاهيان به مهاجبه زندگي بهتر در كشورهاي پيشرفته از مهم

در اين باره صورت گرفته است  1380زاده در سال اي كه توسط جواهري و سراجنتايج حاصل از مطالعه
درصد در حد زياد گرايش به مهاجرت دارند و  17درصد پاسخگويان در حد متوسط،  59دهد كه نشان مي

و  "يبندي به جامعه مليپا"همچنين نقش دو متغير . درصد از آنها در انديشه مهاجرت نيستند 23تنها 
  .به عنوان عوامل بازدارنده از نظر آماري مورد تأييد قرار گرفت "دينداري"

كه توسط شعبانلو در  »بررسي گرايش دانشجويان به مهاجرت از كشور«اي ديگر با عنوان در مطالعه
   . قرار گرفتندنفر از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف مورد مطالعه  350انجام شده است،  1380سال 
هاي اين پيمايش حاكي از آن است كه ارزيابي افراد از شرايط سياسي و فرهنگي در داخل و خارج از يافته

  .كشور ارتباط زيادي با گرايش آنان به مهاجرت دارد
ها و داليل مهاجرت به منظور بررسي علل مهاجرت متخصصان ايراني به آمريكا، انگيزه) 1384(قنبر 
هاي اين پژوهش مشخص يافته. متخصص به اياالت متحده آمريكا را مورد مطالعه قرار داده است ايرانيان

كه عواملي مانند كمبود امكانات تحصيلي، مشكالت مربوط به اشتغال، ناپايداري سياسي، اجتماعي و  كندمي
  . اقتصادي در اين باره از اهميت زيادي برخوردارند
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در سطح ملي انجام داده  »تأثير مشموليت ديني بر مهاجرت«ا با نام تحقيقي ر 2000در سال  1مايرز
هاي ديني بر مهاجرت به خارج از كشور تأثير دهد كه عضويت و مشاركت در سازماننتايج نشان مي. است
  .كننده داردهمچنين داشتن فرزند در ارتباط با گرايش به مهاجرت نقشي تعيين. گذاردمي

صورت  »فرار مغزها از تركيه«با عنوان  2توسط تانزل و گانگور 2003سال  در پيمايشي ديگر كه در
ارشد و محصل در اياالت متحده، انگلستان و كانادا كه در مقطع كارشناسي دانشجويان ترك ؛گرفته است

بر اساس نتايج . اند مورد مطالعه قرار گرفتندهاي مهندسي و فني شاغل به تحصيل بودهدكتري و در رشته
هاي ثباتي سياسي، دستمزد پائين و نبود فرصتگردند عواملي مانند بينشجوياني كه به كشور بازنميدا

  .انداشتغال در كشور خود را به عنوان علل ماندن ذكر كرده
 3كانجاسنمي و همكاران »آيا فرار مغزهاي پزشكي سودمند است؟«در راستاي پاسخگويي به اين سؤال كه 

تحقيق كه در  هاي اينهيافت. اندغزها را با تأكيد بر مغزهاي پزشكي مورد بررسي قرار دادهله فرار مئمس) 2007(
ترين انگيزه پزشكان براي مهاجرت به خارج از دهد كه مهمانجام شده نشان مي )حجم نمونه(نفر 137ميان 

  .ودشو فرضيه سودمندي مهاجرت مغزهاي پزشكي براي كشور فرستنده رد مي استكشور درآمد 
تالش اين پيمايش بر اين است كه در تداوم تحقيقاتي كه تا كنون درباره پديده مهاجرت نخبگان انجام 

برخالف ساير مطالعات كه اغلب پديده . بردارد مسئلهاند، گامي نو جهت شناخت بيش از پيش اين شده
عدي شدن تحقيقات در تك باند كه همين امر موجب مذكور را از ديدگاهي اقتصادي مورد بررسي قرار داده

هاي موجود در علوم اجتماعي و با تكيه اين باره گرديده، مطالعه حاضر در نظر دارد با استفاده از ابزار و روش
اجتماعي مورد -بر مباني نظري تحقيق پديده مهاجرت نخبگان و متخصصان را با رويكردي فرهنگي

كننده زنان هم در خانواده و هم در جامعه و از تعيين همچنين از يكسو با توجه به نقش. كنكاش قرار دهد
مهاجرت نخبگان را در  مسئلهسوي ديگر مشاهده فقر مطالعاتي اين موضوع در جامعه زنان، اين تحقيق 

  .دهدميان زنان مورد بررسي قرار مي
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  نظري  مباني
از اين رو در اين . گيردر ميالمللي قرامهاجرت نخبگان در چهارچوب فرايند بزرگتري به نام مهاجرت بين

هاي نظري قسمت ابتدا رويكردهاي نظري مربوط به مهاجرت مطالعه شده و سپس به طور خاص به ديدگاه
اي اي بين رشتهگونه كه قبالً ذكر شد مهاجرت پديدههمان. استموجود درباره مهاجرت نخبگان پرداخته شده

پردازان اقتصادي به طور كلي نظريه. اندپردازي كردهد نظريهو انديشمندان در علوم مختلف در اين مور است
توزيع نيروي كار  هاي عقالني افراد بوده و آن را مكانيسمي براي بازبر اين باورند كه مهاجرت نتيجه انتخاب

به عنوان مثال آدام اسميت اختالف ميزان عرضه و تقاضاي نيروي كار در مناطق مختلف . گيرنددر نظر مي
اگرچه نقش عوامل اقتصادي در مهاجرت بسيار ). 18: 2005، 1فاسمن و همكاران(داند علت مهاجرت ميرا 

ها نيستند و اما پر واضح است كه نظريات اقتصادي به تنهايي قادر به تبيين انواع مهاجرت استكننده تعيين
شناسان نيز در اين باره اين جامعهكنند، بنابربسياري از افراد به داليلي غير اقتصادي اقدام به مهاجرت مي

هاي فرصت"شناسي درباره مهاجرت نظريه هاي جامعهترين نظريهاز جمله قديمي. اندپردازي نمودهنظريه
- هب(هاي جذاب ها با تعدا فرصتنظر وي تعداد مهاجرتهب. بيان شد) 1940( 2است كه توسط استوفر "جذاب

بيجاك ( فرست براي مهاجران در ارتباط استپذير و مهاجر مهاجر موجود در كشور) ل وجود شغلعنوان مثا
قرار گرفت كه از ) 1966( 3لي. س.هاي استوفر بعدها مبناي نظريه اورتيافته). 6: 2006و همكاران، 

نظريه لي كه به نظريه جاذبه و دافعه شهرت دارد . شناختي درباره اين پديده استمشهورترين نظريات جامعه
مل برانگيزنده و بازدارنده در مبدأ و مقصد، موانع موجود در جريان مهاجرت از مبدأ به مقصد و به نقش عوا

به عبارت ديگر بر اساس نظريه جاذبه و دافعه ). 132: 1380زنجاني، (پردازد عوامل شخصي در مهاجرت مي
شود و اگر فرد ايجاد مي در صورتي كه برآيند عوامل برانگيزنده و بازدارنده مثبت باشد ميل به مهاجرت در

اي چنانچه عوامل شخصي نتواند اين تمايل را از بين ببرد و موانع موجود در جريان مهاجرت نيز تأثير بازدارنده
از ديگر ). 133: همان( كنديابد و فرد حركت خود را از مبدأ به مقصد آغاز مي، مهاجرت عينيت مياعمال نكند

بر اين اساس تعلقات . هاي اجتماعي اشاره كردتوان به رويكرد شبكهره ميشناختي در اين بانظريات جامعه
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قبل مهاجرت، مهاجران را در فرايند مهاجرت و مراحل بعد از آن  هاي اجتماعي مااجتماعي موجود در شبكه
قرار هاي اجتماعي با مهاجران قبلي ارتباط برمهاجران تازه وارد از طريق شبكه. دهندمورد حمايت قرار مي

توان از اطالعات ها ميند از جمله اين حمايتشومند ميهاي مختلف آنها بهرهكرده و بدين وسيله از حمايت
هاي جسمي و هاي اجرايي، مراقبتدرباره تجارت خارجي، حمايت مالي، چشم اندازهاي شغلي، مساعدت

  ). 2-4: 2002، 1ورتوك(همبستگي عاطفي ياد كرد 
اند تا حدودي چهارچوب مفهومي اين پديده را آشكار وانشناختي نيز تالش كردههمچنين برخي نظريات ر

توان گفت كه زماني كه به طور نمونه بر اساس نظريه نيازها كه توسط آبراهام مازلو مطرح شده مي. سازند
ظور متخصصين جامعه تشخيص دهند كه كشور مبدأ توان به فعليت رساندن استعدادهاي آنها را ندارد به من

درباره پديده فرار مغزها به طور خاص نيز . كنندشكوفا كردن استعدادهاي خود به كشوري ديگر مهاجرت مي
اند كه رويكردهايي مانند چرخش مغزها، شكار مغزها، انتقال بسياري از انديشمندان ايراد سخن نموده

بر اين اساس انديشمنداني . دهستنمعكوس فناوري، جهاني شدن و مهاجرت نخبگان در اين باره قابل ذكر 
چرخش  كنند بر اين باورند كه امروزه به جاي فرار مغزها سخن ازكه موضوع چرخش مغزها را مطرح مي

دهند و بدين مغزهاست چرا كه نيروهاي نخبه پس از مهاجرت، ارتباط علمي خود را با كشور مادر ادامه مي
عالوه بر اين برخي از متفكران ). 22: 1379سلجوقي، (د نشوطريق موجب انتقال تكنولوژي به كشور خود مي

به طور نمونه آكاپار معتقد است . اندپديده مهاجرت متخصصان را در عرصه جهاني شدن مورد توجه قرار داده
كه مهاجرت متخصصان از كشورهاي جهان سوم به كشورهاي پيشرفته به دنبال فرايند جهاني شدن و 

كند پذيرد و آن را جزء الينفك جهاني شدن قلمداد ميارتباطات صورت مي هاي ايجاد شده درپيشرفت
  ).15: 2006، 2آكاپار(

اجتماعي پديده مهاجرت نخبگان است، مالحظه -حال با توجه به هدف تحقيق كه بررسي فرهنگيبا اين
  بنابراين بايد از كه نظريات اقتصادي و روانشناختي موجود در اين راستا كارايي الزم را ندارند،  دشومي

شود، اغلب مباحث فوق مشاهده مي گونه كه درهمان .شناسي سود بردهاي نظري مطرح در جامعهديدگاه
اند و اين در شناختي در اين باره در جستجوي كشف علل مؤثر بر پديده مهاجرت نخبگان بودهنظريات جامعه
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بلكه در عوض خواستار بررسي رابطه گرايش به كند حالي است كه پژوهش فعلي چنين هدفي را تعقيب نمي
رسد نظريه سرمايه بومي داوانزو مبناي از اين رو به نظر مي. استهاي فرهنگي افراد مهاجرت با ويژگي

اي از كاالها و اموال وجود داوانزو بر اين عقيده است كه مجموعه. نظري مناسبي براي اين پيمايش باشد
نامد ان حفظ يا دسترسي به آنها ممكن نيست و آنها را سرمايه بومي ميدارند كه بعد از مهاجرت امك

هاي بومي در منطقه مادر داراي بيشترين ارزشمندي بوده، انتقال و يافتن جايگزيني سرمايه). 1981، 1داوانزو(
معتقد بر اين اساس داوانزو . اي ديگر امري بسيار دشوار و يا حتي محال استبراي آنها در كشور و منطقه

  است دين نيز نوعي سرمايه بومي است كه جابجايي و مهاجرت افراد انتقال آن را به كشور مقصد دشوار 
هر چند ممكن است در كشور جديد بافت ديني مشابهي شكل گيرد اما جايگزين كردن آن در آنجا . سازدمي

شتري از دين دارند از اهميت قابل ويژه براي كساني كه بهره بيهاين موضوع ب. ر استبكاري مشكل و زمان
همچنين از . دهدبه طوري كه توانايي آنها را براي حفظ دين و عمل به آن كاهش مي استتوجهي برخوردار 

آورد كه صميميت و ارتباطات هايي اجتماعي به وجود ميهاي ديني شبكهسويي ديگر مشاركت در سازمان
ها با حضور در آنها عالوه بر اينكه باورها و مناسك ديني خود اعضاي اين شبكه. نزديك ويژگي بارز آن است

بدين ترتيب داوانزو بر اين . كنندهاي اجتماعي متعددي را دريافت مينمايند همچنين حمايترا تقويت مي
    سازد بلكه موجب جدايي اعضا از باور است كه مهاجرت نه فقط افراد را از مكان عبادت خود جدا مي

هاي فراوان آنها از اعضا اي اجتماعي شكل گرفته در بافت ديني و در نتيجه از دست دادن حمايتهشبكه
بنابراين تصميم و تمايل به مهاجرت با ميزان پايبندي ديني افراد رابطه دارد ). 768: 2000مايرز، (خواهد شد 

و گرايش به مهاجرت و جابجايي  بدين معنا كه افرادي كه از ميزان دينداري بيشتري برخوردارند كمتر تمايل
توان چنين اظهار داشت كه فرهنگ نيز خاصيتي بومي دارد بدين ترتيب با توجه به نظريه داوانزو مي. دارند

چرا كه انتقال آن به كشوري غير از كشور مادر و نيز يافتن جايگزيني براي آن در كشور جديد امري بسيار 
افرادي كه به فرهنگ ملي خود دلبستگي و تعلق بيشتري دارند كمتر بنابراين . دشوار و يا حتي محال است

، به عبارت ديگر با توجه به ويژگي دارندهاي فرهنگي خود تمايل به ترك اين تعلقات و جدايي از ارزش
بومي بودن فرهنگ، هرچه بهره افراد از اين سرمايه بومي بيشتر باشد از آنجايي كه احتمال يافتن بافت 
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وطن و ر ممكن است، گرايش كمتري به ترك جود، در كشور جديد بسيار ناچيز و يا حتي غيفرهنگي مو
  .فرهنگ خود دارند
  فرضيات تحقيق

  :هاي مرتبط عبارتند ازجهت دستيابي به اهداف اين پژوهش، فرضيه
رسد بين دانشگاه محل تحصيل پاسخگويان و گرايش آنها به مهاجرت به خارج از كشور به نظر مي -

  .طه معناداري وجود داردراب
هاي جمعي توسط پاسخگويان و گرايش آنها به رسد بين ميزان استفاده از رسانهبه نظر مي -

 .مهاجرت به خارج از كشور رابطه معناداري وجود دارد

رسد بين نگرش پاسخگويان به جايگاه علم و پژوهش در ايران و گرايش آنها به به نظر مي -
 .رابطه معناداري وجود داردمهاجرت به خارج از كشور 

كرده در ايران و گرايش آنها به رسد بين نگرش پاسخگويان به جايگاه زنان تحصيلبه نظر مي -
 .مهاجرت به خارج از كشور رابطه معناداري وجود دارد

رسد بين احساس تعلق به وطن پاسخگويان و گرايش آنها به مهاجرت به خارج از كشور به نظر مي -
 .ري وجود داردرابطه معنادا

رسد بين ابعاد چهارگانه دينداري و دينداري كل پاسخگويان و گرايش آنها به مهاجرت به نظر مي -
 .به خارج از كشور رابطه معناداري وجود دارد

  
  روش پژوهش

در اين راستا با توجه به . اين پژوهش به روش كمي و با استفاده از تكنيك پيمايش به انجام رسيده است
آوري اطالعات استفاده شده يل كه فرد است و حجم نمونه آماري، از ابزار پرسشنامه براي جمعواحد تحل

در مقاطع  1385-86جامعه آماري اين مطالعه شامل دانشجويان دختر شاغل به تحصيل در سال . است
اني، علوم باشد كه در چهار گروه علوم انسكارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه شيراز و فردوسي مشهد مي

نفر بوده كه  2344جمع تعداد اين افراد . كنندپايه، مهندسي و هنر، كشاورزي و دامپزشكي تحصيل مي
الزم به ذكر . نفر نيز به دانشگاه فردوسي مشهد تعلق دارند 1002نفر مربوط به دانشگاه شيراز بوده و  1342
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انشگاه مادر و فعال در مقطع تحصيالت است كه دانشگاه شيراز و دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دو د
تكميلي، كه در دو منطقه كشور قرار گرفته و داراي بسترهاي متفاوت فرهنگي در مطالعه حاضر به عنوان 

نفر از جامعه آماري مورد نظر با استفاده از فرمول  508همچنين در اين تحقيق . اندجامعه آماري انتخاب شده
صد اطمينان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند كه اين افراد از طريق در 99كوكران در سطح معناداري 

  . اي تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتندگيري سهميهروش نمونه
نظر به اينكه تعداد قابل توجهي از دانشجويان در . در اين پژوهش متغير وابسته گرايش به مهاجرت است

ل خواهند شد، گرايش دانشجويان به خروج از كشور را با به نيروي متخصص و ماهر تبدي - نه اكنون - آينده
كه در آن منظور از گرايش آمادگي فكري، . توان در چارچوب مفهومي مهاجرت نخبگان قلمداد كردتسامح مي

: 1384به نقل از جواهري و سراج زاده،  112: 1997بارون، (عاطفي و رفتاري براي انجام يك كار خاص است 
از طريق  شناسان، بنابراين جامعهاستش عاملي ذهني است اما داراي تأثيري عيني و واقعي هر چند گراي). 59

همچنين مهاجرت معموالً به . پردازندبيني رفتار آنها ميسنجش گرايش اعضاي جامعه به توصيف و پيش
يا موقتي  عنوان حركت يك فرد يا گروهي از افراد از يك واحد جغرافيايي به واحدي ديگر به شكل دائمي

گويه مورد  11اين متغير در مطالعه حاضر با استفاده از طيف ليكرت در قالب ). 4: 2003باير، (شود تعريف مي
  .بررسي قرار گرفته است

  :برخي از متغيرهاي مستقل اين پژوهش عبارتند از
براي سنجش . دبر ميزان كاربرد وسايل ارتباط جمعي توسط فرد داللت دار: هاميزان استفاده از رسانه

اين متغير، از جدولي كه بيانگر ميزان استفاده از هشت رسانه گروهي يعني تلويزيون، ماهواره، راديوهاي ايراني، 
  .باشد، استفاده شده استدي ميراديوهاي خارجي، اينترنت، روزنامه و مجالت، كتاب داستان و فيلم و سي

گيري و وجه نظر مثبت يا منفي افراد جهت بر :نگرش نسبت به جايگاه علم و پژوهش در ايران
به عبارت ديگر به معناي تصور افراد درباره ميزان . نسبت به جايگاه علم و پژوهش در كشور داللت دارد

  .شودتوجهي است كه در كشور به علم و پژوهش مي
ي افراد گيري و وجه نظر مثبت يا منفبه جهت :كرده در ايراننگرش نسبت به جايگاه زنان تحصيل

توان گفت كه اين متغير در واقع مي. كندكرده در ايران دارند، اشاره مينسبت به جايگاهي كه زنان تحصيل
  .كرده در ايران دارندبه معناي تصوري است كه افراد از موقعيت اجتماعي زنان تحصيل
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معه نسبت به بر ميزان دلبستگي و تعلق و همچنين تعهدي كه اعضاي يك جا :احساس تعلق به وطن
  . كنند، داللت داردوطن و كشور خود احساس مي

اين . استفاده شده است 1در اين پژوهش براي سنجش دينداري افراد از مدل چند بعدي گالك و استارك
ييـد و  أمدل توسط بسياري از محققان و پژوهشگران داخلي و خارجي جهت سنجش دينـداري افـراد مـورد ت   

هايي كـه در جزئيـات   گالك و استارك اعتقاد دارند در همه اديان دنيا ضمن تفاوت. استفاده قرار گرفته است
تـوان  ها كه مياين عرصه. شودهاي مشتركي وجود دارد كه دينداري در آن متجلي ميعرصه آنها وجود دارد،

منان به ؤرود مار ميعد اعتقادي يا باورهايي كه انتظب) 1: آنها را ابعاد اصلي دينداري به حساب آورد عبارتند از
اسـت كـه   عد مناسكي شامل اعمال ديني مشخصي همچون عبادت، نماز و روزه ب)  2.آنها اعتقاد داشته باشند

، كه به عواطف و احساسـات مـذهبي   )تجربي(عد عاطفي ب)3. رود پيروان يك دين آنها را به جاي آورندانتظار مي
عد پيامدي كه ناظر بـه اثـرات باورهـا، اعمـال،     ب) 4 .راجع است ناشي از اعتقاد ديني نظير ستايش، تواضع وترس

 ).20- 21:  1965گالك و استارك ، (تجارب و دانش ديني بر زندگي روزمره پيروان است 

شامل اعتقادات خاص بجا مانده از پيروان يك مـذهب اسـت    ):باورهاي ديني(عد اعتقادي دينداري ب
وجود خداوند، وجود شـيطان،  : هايي نظير باور بهبراي اين بعد شاخص.. ا را بپذيردكه شخص مذهبي بايد آنه

  .در نظر گرفته شده است) عج(وجود فرشتگان، قيامت، آسماني بودن قرآن و ظهور حضرت مهدي
بـه درك و آگـاهي مسـتقيم از واقعيـت غـايي و عواطـف و        ) :عواطف دينـي (عد تجربي دينداري ب

احساس دوري و نزديكي : ها استفاده شده استعد از اين شاخصي اين ببرا .باشداحساسات مذهبي راجع مي
به خداوند، احساس پوچ بودن زندگي بدون اعتقادات ديني، نترسيدن مـؤمن از مـرگ، احسـاس احتـرام بـه      

  .حساس توبه و دوري از گناهاامامان و اولياي ديني، 
ي خـاص اسـت كـه پيـروان يـك      شامل يكسري اعمال مذهب ):اعمال ديني(عد مناسكي دينداري ب

حضـور در مسـاجد و امـاكن    : هـاي عد شامل شاخصاين ب. دهند، نظير پرستش، نماز و روزهمذهب انجام مي
ها و امر بـه  مذهبي، روزه گرفتن، نماز خواندن، تالوت قرآن، شركت در مراسم مذهبي نظير اعياد و عزاداري

  .شودمعروف و نهي از منكر مي

                                                           
1. Glock & Stark 
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هاي مذهبي بـر روي پيـروان   به تأثير باورها، تجارب، اعمال و دانش ):آثار ديني(ري عد پيامدي دينداب
تحـريم مشـروبات الكلـي، پيـروي از رهبـران      . سـازد يك آئين اشاره دارد و رابطه فرد با ديگران را نيز متأثر مي

  .باشندعد ميهاي اين بمذهبي، اعتقاد به حجاب اسالمي و حفظ حريم الزم در ارتباط با جنس مخالف شاخص
  

  هايافته
  هاي توصيفييافته

سال بوده كه بيشترين ميـزان   25ميانگين سني نمونه مورد بررسي  ،بر اساس آمار توصيفي اين پژوهش
 433ارشـد هسـتند   افرادي كه در مقطع كارشناسـي . باشدسال مي 25-29گرايش به مهاجرت در گروه سني 

      بـا توجـه بـه نتـايج آمـار توصـيفي مشـاهده        . هسـتند كتري شاغل به تحصيل نفر نيز در مقطع د 75نفرند و 
همچنـين  . ارشد تمايل بيشتري به مهاجرت به خارج از كشـور دارنـد  كه دانشجويان مقطع كارشناسي شودمي

هاي مختلف تحصيلي ، بيشترين ميزان گـرايش بـه مهـاجرت در ميـان     ها نشانگر آن است كه در رشتهيافته
. گـردد ويان گروه مهندسي و هنر،  و كمترين گرايش در ميان دانشجويان گروه علوم پايه مشاهده مـي دانشج

در دانشـگاه  ) نفـر  190(درصد  4/37افراد در دانشگاه شيراز و ) نفر 318(درصد  6/62از مجموع پاسخگويان 
هـا متأهـل بـوده و    درصـد آن  3/24درصـد افـراد مجـرد و     7/75به طور كلي . هستندمشهد شاغل به تحصيل 

هـاي  به عـالوه يافتـه  . سال است 94/8سال و  10ميانگين تحصيالت مادر در دانشگاه شيراز و مشهد به ترتيب 
افـراد طبقـات   ) پائين، متوسط و بـاال (آمار توصيفي گوياي اين مطلب است كه در ميان طبقات مختلف اجتماعي 

باشند در حالي كه كمترين ميزان گـرايش بـه   ور دارا ميمتوسط بيشترين تمايل را براي مهاجرت به خارج از كش
پاسـخگويان در  % 3/84ها نشانگر آن است كه بيشترين درصد يعني همچنين يافته .شودطبقات پائين مربوط مي

كـه  درحـالي . است به قوميـت تـرك منسـوبند   % 4/4دانشگاه شيراز متعلق به قوميت فارس و كمترين درصد كه 
بـه قوميـت   % 2/84در دانشگاه مشهد نيز بيشترين درصد پاسخگويان بـا رقـم    .ر هستندساي% 6/6لر و % 7/4

قوميت تـرك و  % 8/6و % 9/7به قوميت لر اختصاص دارند و به ترتيب % 1/1فارس و كمترين درصد با رقم 
  . دارند) از قبيل كرد و بلوچ(ساير اقوام 
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ها و همچنين توزيـع  فاي كرونباخ و تعداد گويهمقادير ضريب آل)1(شود جدول گونه كه مشاهده ميهمان
نتايج موجود در جدول نشـان  . دهدفراواني و درصد نمره كل پاسخگويان را درباره متغيرهاي مذكور نشان مي

درصـد از   12درصـد بـوده و    8/13كنند هاي جمعي به ميزان كم استفاده ميدهند كه افرادي كه از رسانهمي
همچنين در رابطه با گرايش به مهاجرت كـه ميـزان پايـايي آن بـر     . نمايندتفاده ميهاي جمعي زياد اسرسانه

 7/16گويه به دست آمـده اسـت نتـايج حـاكي از آن اسـت كـه        11در % 5/89اساس ضريب آلفاي كرونباخ 
درصد آنها به ميزان زيادي تمايل به مهاجرت دارند، در حالي  6/18درصد پاسخگويان ميل به مهاجرت كم و 

درباره متغير نگرش بـه جايگـاه علـم در    . درصد ميل به مهاجرت متوسطي دارند 7/64ه اكثريت افراد يعني ك
درصد افراد نسبت بـه ايـن موضـوع داراي نگرشـي      2/12دهند كه پاسخ ها نشان مي% 7/76ايران با آلفاي 

رشي ميانه به جايگاه علـم  اكثريت پاسخگويان نگ. انددرصد نگرش مثبتي داشته 6/13منفي بوده و در مقابل 
ضـريب آلفـاي   . گويه مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت      8شايان ذكر است كه اين متغير با . در ايران دارند

همانطور كه جـدول  . است% 75گويه  3كرده در ايران با كرونباخ متغير نگرش نسبت به جايگاه زنان تحصيل
 7/68(به جايگاه زنان تحصيل كـرده در ايـران دارنـد     دهد شمار قابل توجهي از افراد نگرشي ميانهنشان مي

همچنـين  . شـود در حالي كه با مقاديري نسبتاً مشابه نگرش منفي و مثبت نسبت به اين امر ديده مي) درصد
هاي جـدول گويـاي   گويه مورد بررسي قرار گرفته داده 4درباره ميزان احساس تعلق به وطن كه با استفاده از 

ضريب آلفاي كرونباخ ايـن متغيـر   . استدر حد متوسط  ،درصد 8/74يعني  ،دانشجويان آن است كه در اغلب
 32در مورد ميزان دينـداري پاسـخگويان بـا    . دهدباشد كه ميزان پايايي قابل توجهي را نشان ميمي% 1/81

دهـد اكثريـت دانشـجويان از دينـداري متوسـطي      طور كه جدول نشـان مـي  نيز همان% 3/93گويه و آلفاي 
گونه كه مشاهده شـد  الزم به ذكر است كه روايي پرسشنامه روايي صوري بوده و همان%). 5/68(برخوردارند 

  .ضرايب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي فوق حاكي از ميزان پايايي مطلوبي است
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  توزيع فراواني و درصد نمره كل پاسخگويان)1(جدول 

  
  هاي استنباطييافته

به  استاز آنجايي كه بافت فرهنگي در دو دانشگاه شيراز و مشهد به طور چشمگيري متفاوت از يكديگر 
فضاي معنوي حرم مطهـر  ه از يك سو دانشگاه فردوسي مشهد در شمال شرق كشور واقع شده و از طوري ك

باشد و از سوي ديگر دانشگاه شيراز واقع در منطقـه جغرافيـايي جنـوب بـا برخـورداري از      ثر ميأامام رضا مت
آن بـر دانشـجويان   يك داراي فضا و بستر فرهنگي متفاوتي هستند و بالطبع اثرات  هايي متفاوت، هرقوميت

هاي فرهنگي مذكور و همچنين اهميت قابل توجـه آن دو بـه عنـوان دو    ، با توجه به تفاوتمتفاوت استنيز 
مندند و از اين لحـاظ  دانشگاه مادر در كشور كه در مقطع تحصيالت تكميلي از پويايي و شمول فراواني بهره

  دانشگاه              
 متغير     

آلفاي  ضريب
  كرونباخ

  كل  تعداد گويه
  باال  متوسط  پائين

  81 11 %5/89 گرايش به مهاجرت
7/16%  

313  
7/64% 

90  
6/18%  

هايميزان استفاده از رسانه
  جمعي

66% 9 70  
8/13%  

377  
2/74%  

61  
12%  

نگرش نسبت به جايگاه علم
  در ايران

7/76% 8 62  
2/12%  

377  
2/74%  

69  
6/13%  

گاه زناننگرش نسبت به جاي
  كرده در ايرانتحصيل

75% 3 80  
7/15%  

349  
7/68%  

79  
6/15%  

  67 4 %1/81 احساس تعلق به وطن
2/13%  

380  
8/74% 

61  
12%  

58 10 %4/82 عد اعتقادي دينداريب  
4/11%  

377  
2/74%  

73  
4/14%  

54 6 %5/76 عد تجربي دينداريب  
6/10%  

407  
1/80%  

47  
3/9%  

80 9 %63/86 عد مناسكي دينداريب  
7/15%  

351  
1/69% 

77  
2/15%  

68 7 %2/79 عد پيامدي دينداريب  
4/13%  

361  
1/71% 

79  
6/15%  

  78 32 %3/93 دينداري كل
4/15%  

348  
5/68% 

82  
1/16%  
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شيراز و دانشگاه فردوسي مشهد بـه عنـوان متغيـري     شوند، لذا در مطالعه حاضر دانشگاهبسيار مهم تلقي مي
مستقل كه در راستاي آزمون رابطه ميان دانشـگاه محـل    tنتايج آزمون . اندفرهنگي مورد بررسي قرار گرفته

گونـه كـه   همـان . نشان داده شده است) 2(تحصيل و گرايش به مهاجرت مورد استفاده قرار گرفته در جدول 
و بنابراين وجـود تفـاوت    H0گوياي رد فرض  003/0در سطح معناداري  tبراي  96/2شود مقدار مشاهده مي

       6/29و مشـهد   9/31هـا كـه بـراي دانشـگاه شـيراز      مقادير ميـانگين . شودها تأييد ميمعنادار ميان ميانگين
انشـگاه  باشد، حاكي از آن است كه گرايش به مهاجرت به خارج از كشـور در دانشـگاه شـيراز بيشـتر از د    مي

  .مشهد است
  آزمون تفاوت ميانگين دانشگاه محل تحصيل پاسخگويان با گرايش به مهاجرت  )2(جدول

دانشگاه 
 محل تحصيل

خطاي   ميانگين  فراواني
  استاندارد

معناداري 
آزمون 

Levene  

t  معناداري  

  003/0  96/2  41/0  86/8  9/31  318  شيراز
  35/8  6/29  190  مشهد

  
هاي جمعي، نگرش نسبت به جايگاه علم آزمون رابطه ميان ميزان استفاده از رسانهدهنده نشان )3(جدول

كـرده در ايـران، احسـاس تعلـق بـه وطـن، ابعـاد        و پژوهش در ايران، نگرش نسبت به جايگاه زنان تحصيل
متغيـره   چهارگانه دينداري و دينداري كل با متغير وابسته است كه جهت سنجش اين روابط از رگرسـيون دو 

% 28هـاي جمعـي بـا متغيـر وابسـته      دهند استفاده از رسـانه گونه كه نتايج نشان ميهمان. استاستفاده شده
و اين رابطه در سطح  بودهدرصد  07/0كنندگي اين متغير نيز به طور كلي ميزان قدرت تبيين. همبستگي دارد

شده، نگرش نسبت به جايگـاه علـم   متغير ديگري كه وارد معادله رگرسيون . درصد معنادار است 99اطمينان 
بـا متغيـر وابسـته داراي همبسـتگي اسـت       49/0ها حاكي از آن است كه اين متغير در مجموع داده .باشدمي

دهد و ميزان تبيين واريانس متغير وابسته توسط اين متغير را نشان مي%) 23( R2مقدار ). همبستگي متوسط(
همچنين ذكر اين . درصد معنادار است 99ير وابسته در سطح اطمينان به طور كلي رابطه بين اين متغير با متغ

نگـرش نسـبت بـه    . باشـد نكته مفيد است كه با توجه به منفي بودن ضريب بتا جهت اين رابطه معكوس مي
كرده نيز متغيري است كه نتايج آماري آزمون رگرسيون مربوط به آن در جدول مشاهده جايگاه زنان تحصيل



 
 
 
 
  

      1387 بهار، 1، شماره 6پژوهش زنان، دورة  46 

  
 

 99با توجه بـه سـطح اطمينـان    ). 42/0(متغير همبستگي متوسطي با گرايش به مهاجرت دارد  اين. گرددمي
مشـاهده  قابـل  همانطور كه در جدول . شوددرصد وجود رابطه معنادار و معكوس ميان اين دو متغير تأييد مي

رگرسـيون مـورد   وجود رابطه ميان متغير احساس تعلق به وطن و گرايش به مهاجرت نيز با استفاده از  است؛
بنابراين ايـن متغيـر بـا    . باشدمي 71/0ميزان همبستگي اين متغير با متغير وابسته . سنجش قرار گرفته است

درصد از واريانس متغيـر   51همچنين احساس تعلق به وطن . متغير وابسته داراي همبستگي نسبتاً قوي است
دهد و مقـدار  را نشان مي) معكوس(تا جهت رابطه مقدار ب. كند كه رقم قابل توجهي استوابسته را تبيين مي

بيانگر وجود رابطه معنادار ميان احساس تعلق به وطـن و گـرايش    000/0در سطح معناداري  Fبراي  3/529
بـا توجـه بـه    . گـردد عد اعتقادي نيز در اين جدول مشاهده مـي هاي رگرسيون براي بيافته. به مهاجرت است

با گرايش به مهاجرت همبستگي نسـبتاً   6/34/0در مجموع با ضريب همبستگي  نتايج، بعد اعتقادي دينداري
بـا   69يعنـي   Fمقدار . كنددرصد از واريانس متغير وابسته را تبيين مي 12همچنين اين متغير . متوسطي دارد

عـد اعتقـادي   دال بر وجـود رابطـه معنـادار و معكـوس ميـان ب      ،درصد و جهت ضريب بتا 99سطح اطمينان 
عد تجربي است كه به طور كلي با متغيـر وابسـته   عد ديگر دينداري بب. باشدداري و گرايش به مهاجرت ميدين
. همبستگي دارد كه اين مقدار نشانه وجـود همبسـتگي نسـبتاً متوسـط ميـان ايـن دو متغيـر اسـت         1/32/0

توجـه بـه مقـدار     بـا . كنندگي متغيـر مسـتقل اسـت   درصد گوياي قدرت تبيين 10يعني  R2همچنين مقادير 
F=58/2  000/0در سطح معناداري گـردد عد تجربي دينداري با گرايش به مهاجرت تأييد مـي رابطه ميان ب .

ميزان همبستگي ب8/51(باشـد  عد مناسـكي بـا گـرايش بـه مهـاجرت ميانـه مـي       عد سوم دينداري يعني ب .(%
سـطح  . كنـد در جمعيـت نمونـه تبيـين مـي    درصد از واريانس متغير وابسـته را   8/26همچنين اين متغير نيز 

آخـرين  . عد مناسكي دينداري با گرايش به مهاجرتاشاره دارد بر وجود رابطه معنادار ميان ب 000/0معناداري 
عد دينداري كه در اينجا مورد سنجش قرار گرفته استب، نتايج جدول حاكي از آن اسـت  . باشدعد پيامدي ميب

عـد پيامـدي   دهنـد كـه ب  نشـان مـي   R2مقادير . يش به مهاجرت همبستگي داردبا گرا 1/54/0كه اين متغير 
 99همچنـين سـطح اطمينـان    . نمايـد درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين مي 3/29دينداري در مجموع 

دينـداري كلـي   . گوياي وجود رابطه معنادار بين اين متغير با گرايش بـه مهـاجرت اسـت   ) =000/0P(درصد 
داده هاي جدول حـاكي  . ري است كه رابطه آن با گرايش به مهاجرت مورد آزمون قرار گرفته استمتغير ديگ

با متغير وابسته داراي همبسـتگي اسـت كـه ايـن رقـم همبسـتگي        6/52/0از آن است كه اين متغير در كل 
رابطـه   نشـان دهنـده تأييـد    000/0سـطح معنـاداري   . دهدمتوسطي را بين متغير مستقل و وابسته نشان مي
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گـردد جهـت   طور كه در جدول مشاهده ميبه طور كلي همان. معنادار بين دينداري كل با متغير وابسته است
هاي جمعي، منفي است كه اين امـر بـر جهـت    ضريب بتا در رابطه با تمامي متغيرها به استثناي متغير رسانه

  . معكوس اين متغيرها با متغير وابسته داللت دارند
هاي جمعي، نگرش نسبت به جايگاه علم، نگرش نسبت به جايگاه ون رابطه ميان رسانهآزم )3(جدول 

  ابعاد چهارگانه دينداري و دينداري كل با گرايش به مهاجرت زنان،

  
  هايافتهتحليل 

از ميـان متغيرهـايي   . براي تحليل چند متغيره روش رگرسيون چند متغيره گام به گام مورد استفاده قرار گرفت
احسـاس تعلـق بـه وطـن، بعـد      : كه وارد معادله شدند سه متغير در اين معادله باقي ماندند كه به ترتيب عبارتنـد از 

مشخص است اين ) 4(گونه كه در جدولهمان. بت به جايگاه علم و پژوهش در ايرانپيامدي دينداري و نگرش نس
  .درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين كنند كه مقدار نسبتاً بااليي است 1/56اند سه متغير در مجموع توانسته

  
  
  

  
  نام متغير

R R2 R2 
افزوده 
  شده

خطاي 
 استاندارد

B Beta  F    
 معناداري

  000/0 6/43  28/0  42/0 39/8 07/0 07/0 28/0 هاي جمعيرسانه
نگرش نسبت به

 جايگاه علم در ايران
49/0 23/0 22/0 68/7 85/0- 79/0-  151  000/0  

نگرش نسبت به
جايگاه زنان تحصيل 

 كرده در ايران

42/0 18/0 18/0 91/7 3/1-  42/0-  112  000/0  

احساس تعلق به
 وطن

71/0 51/0 51/0 11/6 72/1- 715/0- 529  000/0  

  000/0  69  -34/0 -54/0 21/8 11/0 12/0 34/0 بعد اعتقادي دينداري
  000/0 2/58  -32/0 -99/0 28/8 1/0 1/0 32/0 بعد تجربي دينداري
  000/0  185 -051/0 -59/0 48/7 26/0 26/0 51/0 بعد مناسكي دينداري
  000/0  209  -54/0 -92/0 36/7 29/0 29/0 54/0 بعد پيامدي دينداري

  000/0  193  -52/0 -25/0 44/7 27/0 27/0 52/0 دينداري كل
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  بيني متغير وابستهتحليل چند متغيره گام به گام براي پيش )4(جدول

  
احساس (از آن است كه سه متغير وارد شده آمده است حاكي  )5(كه در جدول  Betaمقادير بدست آمده براي 

با متغير وابسته همبستگي معكـوس و  ) تعلق به وطن، بعد پيامدي دينداري و نگرش نسبت به جايگاه علم در ايران
دهنـده معنـادار بـودن همبسـتگي ميـان      درصد نشان 99با اطمينان  tمقدارهاي بدست آمده براي . اندمنفي داشته
  .متغيرها است

  بيني متغير وابستهعناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش )5(جدول

  .t Sig مقدار B Beta  نام متغير  متغير

X1 000/0  - 23  -715/0  -72/1 احساس تعلق به وطن  
X2  000/0  -49/6  -22/0  -39/0  پيامدي دينداري بعد  
X3  000/0  -74/3  -13/0  -23/0  نگرش نسبت به جايگاه علم در ايران  

  
 a =5/138        R=%74/9       R2=56/1       R2Add= 55/9      F=205/66       Sig= 0/000 

 
 :متغيره براي متغيرهاي ياد شده چنين خواهد بود بدين سان معادله رگرسيون چند

y = 5.138 + (-1.72) x1+ (-0.39) x2+ (-0.23) x3 
اي معنـادار  ا گرايش به مهاجرت رابطههاي فرهنگي مورد بررسي بشود ويژگيگونه كه مشاهده ميهمان

شـود  دارند و از اين ميان ويژگي احساس تعلق و وابستگي به وطن تأثيرگذارترين ويژگي فرهنگي تلقـي مـي  
بنابراين ايـن ويژگـي رابطـه نسـبتاً     . كنددرصد از واريانس متغير وابسته را تبيين مي 1/51چرا كه به تنهايي 

پس از آن بعد پيامـدي دينـداري و در آخـرين مرحلـه نگـرش دانشـجويان        .قوي با گرايش به مهاجرت دارد
  .ترين روابط را با گرايش به مهاجرت دارندنسبت به جايگاه علم و پژوهش در ايران قوي

رد شدهمتغير وا  گام  R R2R2 Ad   خطاي
  استاندارد

5/71/0  احساس تعلق به وطن  اول  1/51/0  51/0  11/6/0  
1/74/0  پيامدي دينداري بعد  دوم  9/54/0  7/54/0  8/5/0  
9/74/0  نگرش نسبت به جايگاه علم در ايران  سوم  1/56/0  9/55/0  8/5/0  
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 گيرينتيجه

ا هاي مختلـف علمـي ر  هاي اجتماعي توجه بسياري از متفكران در رشتهمهاجرت به عنوان يكي از پديده
گيري اجتماعات بشري دارد جابجايي و مهاجرت انسان قدمتي به اندازه تاريخ شكل. ده استبه خود جلب نمو

هـا در  گيري انواع مهـاجرت گرفته است كه اين امر موجب شكلهاي مختلفي صورت ميو به داليل و انگيزه
رت پديده مهاجرت نيروي انسـاني مـاهر و متخصـص كـه از آن بـه عنـوان مهـاج       . استجوامع مختلف شده

هاست كه معموالً از كشورهاي درحـال  شود، يكي از انواع مهاجرتنخبگان و گاه نيز با نام فرار مغزها ياد مي
اي اجتماعي موضوع تحقيقات مسئلهدهد و به عنوان توسعه يا جهان سوم به كشورهاي توسعه يافته روي مي

دهـد كـه مهـاجرت    ه در اين باره نشان ميمروري بر تحقيقات انجام شد. و مطالعات فراواني قرار گرفته است
نخبگان كمتر از ديدگاهي فرهنگي و اجتماعي مورد كنكاش قرار گرفته و تالش اغلب تحقيقات بر اين بـوده  

همچنين بررسي سير تاريخي مطالعـات در ايـن زمينـه    . است كه علل اقتصادي و سياسي آن را شناسايي كنند
. انـد پديده مهاجرت و به ويژه مهاجرت نخبگان به جامعه مردان پرداختـه  دهد كه اغلب مطالعات دربارهنشان مي

اند، امـا توجـه بـه جايگـاه و نقـش زنـان در       اي داشتهها حضور گستردههر چند زنان در قرن بيستم در مهاجرت
بش ميالدي با فراگير شـدن جنـ   1980تا  اينكه در دهه  .اض و غفلت محققان قرار گرفته بودمهاجرت مورد اغم
هاي مطالعاتي زنان، با ظهور نوعي تغيير رويكرد در ادبيات و مطالعات مربوط المللي و رشد برنامهزنان در سطح بين

   .)105- 6: 2006، 1سوتلو و كرانفورد- هانداگنو(به مهاجرت، زنان و مفهوم جنسيت مورد توجه قرار گرفت 
شوند، به نظـر  پذيري فرزندان محسوب ميجامعه عنوان عامالن اصليهها باز آنجايي كه زنان در خانواده

بنـابراين نحـوه   . ديگر اعضـاي خـانواده داشـته باشـند     توانند نقش مؤثري در مهاجرت خود ورسد كه ميمي
هـاي  هـا و بـه دنبـال آن گـرايش    تواند بـر نگـرش  نگرش زنان نسبت به موضوع مهاجرت و ترك وطن مي

زماني كه يك زن به عنوان مادر خانواده بسيار راغب به ترك وطـن و   به طور مثال. فرزندان بسيار مؤثر باشد
سكني گزيدن در كشوري ديگر باشد، اين موضوع از يك سو بر تصميم و گرايش پدر خانواده تأثيرگذار است 

گيري نحـوه نگـرش و گـرايش خاصـي در     كند و از سوي ديگر موجب شكلو اين تمايل را در وي ايجاد مي
   د به طوري كه فرزندان نيز گرايش زيادي بـه مهـاجرت پيـدا   شوموضوع در فرزندان خانواده ميرابطه با اين 

                                                           
1 . P. Hondagneu-Sotelo & C. Cranford  



 
 
 
 
  

      1387 بهار، 1، شماره 6پژوهش زنان، دورة  50 

  
 

كننده زنان در گرايش به مهاجرت در پژوهش حاضر سعي بـر ايـن   از اين رو با توجه به نقش تعيين. كنندمي
  . دبوده كه از منظري فرهنگي و اجتماعي به اين پديده در جامعه آماري زنان پرداخته شو

هاي فرهنگي متعددي كـه در رابطـه بـا مهـاجرت نخبگـان      همچنان كه نتايج نشان داد از ميان ويژگي 
. ها هستندترين اين ويژگيمورد بررسي قرار گرفت، ميزان دينداري و احساس تعلق به وطن پاسخگويان مهم

اي بـومي  دهـد ديـن سـرمايه   با توجه به نظريه سرمايه بومي داوانزو، كه مبناي نظري پژوهش را تشكيل مي
است كه انتقال آن به كشوري ديگر و نيز يافتن جايگزيني براي آن در جامعه جديد امري دشـوار و يـا حتـي    

هاي ديني و انجام مناسـك جمعـي ديـن    همچنين وي معتقد است كه مشاركت در سازمان. غيرممكن است
كند كه داوانزو بيان مي. ي متعددي براي اعضاستبردارنده مزايا آورد كه درهايي اجتماعي به وجود ميشبكه

هـا  هاي اجتماعي بسيار نزديك و صميمي بوده و اعضا بـا حضـور در ايـن سـازمان    روابط افراد در اين شبكه
   هـا فـراهم   هاي اجتماعي كـه ايـن شـبكه   عالوه بر برخورداري از حس مشترك ايدئولوژيكي از انواع حمايت

هاي ديني تنها محل عبـادت نيسـتند بلكـه در ضـمن داراي     بدين ترتيب سازمان. ندشومند ميكنند بهرهمي
شود كه در جامعه مـا نيـز مسـاجد تنهـا محـل      بر اين اساس مشاهده مي. باشندكاركردهاي اجتماعي نيز مي

يـن  از ا. كنندبرگزاري نماز و مراسم مذهبي نيستند بلكه در بسياري از امور اجتماعي مسلمين ايفاي نقش مي
رو مهاجرت و جابجايي از يكسو باعث جدايي افراد از مكان عبادت شده و از سـوي ديگـر آنهـا را از حمايـت     

  .سازدهاي اجتماعي شكل گرفته در بافت ديني محروم ميشبكه
منـدي افـراد از ديـن بـا گـرايش آنهـا بـه        كند كه ميزان بهـره گيري ميگونه نتيجهبنابراين داوانزو اين 

به طوري كه هرچه پاسخگويان بهره بيشتري از دين داشـته باشـند، كمتـر    . اي معكوس داردطهمهاجرت راب
همچنين قابل ذكر است كه در ميـان ابعـاد   . مايلند كه ترك وطن كرده و اين سرمايه بومي را از دست بدهند

، مناسـكي و  عـد تجربـي، اعتقـادي   ب(چهارگانه دينداري كه در اين پژوهش مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت    
عد پيامدي دينـداري بهتـر قـادر بـه تبيـين پديـده مهـاجرت        دهند بها نشان ميگونه كه يافتههمان) پيامدي

كـه بـر ايـن     فرائض ديني در جامعه داللت دارد عد به اجراي تعاليم وبا توجه به تعريف، اين ب. نخبگان است
هايي نظير عد پيامدي داراي شاخصشده است، باساس در ايران كه دين اسالم به عنوان دين رسمي شناخته 

  .است... رعايت امر به معروف و نهي از منكر، لزوم رعايت حجاب اسالمي، حرمت رباخواري و 
اي بـومي اسـت كـه    توان گفت كه در ايران دين اسالم سرمايهبر مبناي نظريه سرمايه بومي داوانزو مي 

جايگزيني براي آن در كشـور جديـد بسـيار مشـكل و يـا حتـي        انتقال اين سرمايه به كشوري ديگر و يافتن
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به فرض مثال اجراي . عد پيامدي دينداري كامالً صادق استويژه درباره بهاين مطلب ب. غيرممكن خواهد بود
فريضه امر به معروف و نهي از منكر يا لزوم رعايت حجاب اسالمي در بسـياري از كشـورهاي مهـاجر پـذير     

اي ديگـر بـا شـرايطي    ها خصوصيتي بومي دارنـد و در منطقـه  چرا كه اين شاخص. باشدامري غيرممكن مي
توان چنين نتيجه گرفت كـه از ميـان   بنابراين مي. ساز خواهد شدمسئله يمتفاوت اجراي تعاليم و فرائض دين

شتري برخـوردار  عد پيامدي در رابطه با گرايش به مهاجرت از خاصيت بازدارندگي بيابعاد چهارگانه دينداري، ب
در ضمن نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تعلق و دلبستگي افراد نيز تأثير بسـزايي در تبيـين پديـده    . است

نظريه نيازها كه توسط مازلو مطرح شده و از نظريات بسيار معتبـر و قابـل اسـتناد در    . مهاجرت نخبگان دارند
بر اساس اين نظريه، انسان داراي پنج نياز . وضوع استباشد به خوبي قادر به تبيين اين معلم روانشناسي مي

اصلي است كه نياز به تعلق و دلبسـتگي نيـز يكـي از آنهـا بـوده و از نظـر درجـه اهميـت بعـد از نيازهـاي           
توان چنين گفت كه انسان به طـور فطـري و طبيعـي بـه     بدين ترتيب مي. گيردفيزيولوژيك و ايمني قرار مي

هاي ملي خود تعلق و دلبستگي دارد، به طوري كه با دور شـدن از آنهـا احسـاس    شوطنان و ارزاجتماع، هم
كند و دور شدن و جدا ماندن از اين تعلقات احساس ناخوشايندي است كه فرد مهـاجر آن  غربت و تنهايي مي

شـتري از  از اين رو هرچه فرد به ميزان بي. بردرا تجربه كرده و از غياب آنها در محيط جديد به شدت رنج مي
اين احساس برخوردار باشد تمايل كمتري به جابجايي و سكني گزيدن در كشوري دارد كـه در آنجـا از ايـن    

، )99: 1380(شايان ذكر است كه ايـن يافتـه تحقيـق همسـو بـا تحقيـق شـعبانلو        . شودها جدا ميدلبستگي
  . باشدمي) 1984(و آگاروال و وينكلر ) 1380(جواهري و سراج زاده 

   شود كه ضعف هويت دينـي و ملـي، گـرايش بـه مهـاجرت را تقويـت      وجه به مباحث فوق مشخص ميبا ت
اي گردد كه بين هويت ديني و ملي ايرانيان همـواره رابطـه  اگر تاريخ ايران را مطالعه كنيم مشخص مي. كندمي

و ايجـاد  طـرف ديـن در حفـظ هويـت ايرانـي       به طـوري كـه از يـك    .مستحكم و دوطرفه وجود داشته است
به عنوان مثال در دوره ساساني روحـانيون  . اي بوده استويژه در امر سياست داراي نقش عمدههيكپارچگي ب
دار امور مذهبي جامعه بودند بلكه بسياري از آنها بـه مشـاغلي چـون طبابـت، تـدريس و تعلـيم       نه تنها عهده
اند شـاه را خلـع   در برخي موارد حتي توانسته حيطه اختيارات اين افراد به حدي بوده است كه. اشتغال داشتند

هاي ملي خود را بـا ديـن تـازه وارد    از طرف ديگر بعد از ورود اسالم به ايران، ايرانيان فرهنگ و ارزش. كنند
بسـياري از مورخـان بـر ايـن باورنـد كـه       . وجود آوردنـد اي از دين بهانطباق داده و بدين ترتيب صورت ويژه

بـه عنـوان مثـال ريچـارد فـراي      . ا و تقويت تمدن اسالمي نقشي عمده ايفا كرده استفرهنگ ايراني در احي
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بنـابراين  ). 1386دارابـي،  (معتقد است كه اسالم تا زماني كه با فرهنگ ايرانـي پيونـد نخـورد، جهـاني نشـد      
تفكـران  اند كه بسـياري از م چنان درهم آميختهشود كه فرهنگ و هويت ديني و ملي ايرانيان آنمالحظه مي

شود با تقويت در پايان پيشنهاد مي. اندهاي ديني را از عناصر اصلي سازنده هويت ملي دانستههويت و ارزش
عد پيامدي دينـداري در اعضـاي جامعـه بـه خصـوص قشـر       هاي ديني و به تبع بحس وطن دوستي و ارزش

هـا  داشته شود تا بتوان از مهارتتحصيل كرده گامي مؤثر در كاهش مهاجرت اين نيروها به خارج از كشور بر
  .ها در پيشرفت كشور استفاده نمودو تخصص آن
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