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بررسی تاثیر آرمان گرایی توسعه اي جوانان تهرانی بـر گـرایش آن هـا بـه مهـاجرت       ،هدف از این مقاله   

این تحقیق بـا روش   .نظریه مکتب وابستگی و نظریه والرشتاین است ،چارچوب نظري اصلی تحقیق .است

بـدین   ؛ساله تهرانی انجـام گردیـد   30تا  18پیمایشی و با روش نمونه گیري چند مرحله اي از بین جوانان 

هاي توسعه یافتگی به چهار خوشه تقسیم شده و سپس با اسـتفاده   ابتدا مناطق بر اساس شاخصصورت که 

راي هر طبقه محاسبه گردیـده و بـار دیگـر    اي و متناسب با حجم جمعیت جوان ب گیري طبقه از روش نمونه

ده شـ ها توزیع  نمونه ،گانه22داخل هر یک از طبقات به صورت جداگانه نسبت به حجم هر کدام از مناطق 

و با پرسش نامه محقق سـاخته بـه تحقیـق از    باشد  می نفر 1217 ،انتخاب شدههاي  مجموع کل نمونه. است

 بـا  اي توسـعه  گرایـی  آرمـان  دهـد  مـی  نشان تحقیق هاي یافته .آنها درباره موضوع مطروحه پرداخته است

 بـین  در مهـاجرت  به گرایش بر متغیر قویترین عنوان به شده تعریف متغیرهاي میان از 441/0 مسیر ضریب

 ولـی  ،بـوده  دیگـر  متغیرهاي از متاثر خود که است افراد مذهبی گرایش بعدي مرتبه در. داشت تاثیر جوانان

 گـرایش  متغیـر  بنابراین. است داشته جوانان مهاجرت به گرایش بر توجهی قابل اثر مستقیم طور به خودش

 داشـته  جوانـان  مهـاجرت  به گرایش میزان در مستقیم اثر که بوده متغیر دومین) 195/0(اثر ضریب با مذهبی

 .است آمده پایین به رو مهاجرت بهآنها  گرایش میزان افراد مذهبی گرایش رفتن باال با که معنا این به ؛است

 گـرایش  میزان روي بر را مستقیم تأثیر بیشترین) 188/0(اثر ضریب با اجتماعی سرمایه متغیر بعدي مرتبه در

 زیـاد  نیز مهاجرت به گرایش ،باشد کمتر اجتماعی سرمایه قدر چه هر معنا این به ؛دارد جوانان مهاجرت به

 و186/0 و151/0 اثـر  ضـریب  بـا  ترتیـب  بـه  درآمد و سن تحصیالت، میزان متغییرهاي از یک هر .شود می
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 و تاهـل  وضـعیت  جنسـیت،  متغیرهـاي . گذاشتند تأثیر جوانان مهاجرت به گرایش در مستقیم طور به/ 100

 مهـاجرت  بـه  گـرایش  در مستقیم طور به 102/0 و133/0 و115/0 اثر، ضریب با ترتیب به نیز فعالیت وضع

  .بودند موثر جوانان

  

 و جوانان اجتماعی سرمایه، دینداري مهاجرت، به تمایل اي، توسعه گرایی آرمان :کلیدي واژگان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



٣ 
 

   مقدمه

سرمایه انسانی نقش مهمـی در فرآینـد پیشـرفت    که بررسی تاریخ توسعه کشورهاي پیشرفته نشان می دهد 

جامعه صنعتی، توسعه اقتصادي و پیشرفت تکنولوژیکی خود را مرهون وجود  به یقینآنها بر عهده داشته و 

ملل در حال توسعه نیز جهت گذار از عقب ماندگی و رسیدن به مراحلی از توسعه، . سرمایه انسانی می داند

کشـورهاي کمتـر   . ناگزیر از تقبل هزینه در ایجاد سرمایه انسانی و توسعه دانش فنی در جوامع خود هستند

وسعه یافته با درك این واقعیت از دهه هاي قبل توجه خود را به این امـر معطـوف کـرده و بـراي تربیـت      ت

اما مشکلی کـه ایـن کشـورها از     ،نیروي کارآمد، اقدامات و سرمایه گذاري هاي قابل توجهی انجام داده اند

از سرمایه گـذاري هـاي    بایداین است که درست زمانی که این کشورها  اند، جمله ایران با آن روبرور بوده

انجام شده بر روي نیروي انسانی بهره برداري نمایند و در راستاي ایجاد جهش اقتصادي کشورشان و حذف 

و روند رشد و توسعه کشورشان را  ایندشکاف عمیق تکنولوژیکی با کشورهاي توسعه یافته از آن استفاده نم

ر جهت انتقـال سـرمایه انسـانی از کشـورهاي در حـال      صورت جریانی پویا با حرکتی ده تسریع بخشند، ب

جریان مهاجرت از ملل عقب مانده، سال هاست که شروع . توسعه به کشورهاي توسعه یافته مواجه شده اند

شده و ادامه دارد و با سیاست هاي مهاجرتی کشورهاي پیشرفته که عمال بـراي مهـاجرت افـراد متخصـص     

تـرك وطـن   . و به حد نگران کننده اي برسـد  یردشتاب بیشتري گ رود کهویت قائل شده اند، بیم آن می اول

نیروي انسانی متخصص و خبره به لحاظ اینکه هزینه هاي صرف شده جهت آموزش آن جبـران نگردیـده،   

  .استکشورها را با خال نوابغ و جمود ابداع مبتال کرده 

جذب سرمایه هـاي انسـانی در داخـل    عدم چطور عدم توسعه یافتگی کشور و که این مقاله نشان می دهد  

چگونه خود این مهاجرت به عقب ماندگی مضـاعف کشـور   شده، کشور سبب گرایش جوانان به مهاجرت 

و چطور غرب با تبلیغ یک جامعه آرمانی و اتوپیایی باعث جذب جوانان و نخبگان کشورهاي  زنددامن می 

  .جهان سوم می گردد

. بعد حیاتی اجتماعی اثرگذارده و پویایی پیچیده اي آن را متحول می کندفرایندي است که بر هر  ،مهاجرت

جامعه شناسی، علوم سیاسی،  ، به طوري کهاست اي تحقیق پیرامون مهاجرت به شدت بین رشته ،رو از این

ه این موضوع ارتبـاط پیـدا   ب گیتاریخ، علم اقتصاد، جغرافیا، جمعیت شناسی، روانشناسی و علم حقوق هم

  ).34: 1396کستلز و میلر، ( ندمی کن
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 دانـد  ت و نیازهاي طبیعی انسـان مـی  اقتصادي، مطابق با فطر –روي، مهاجرت را یک اقدام اجتماعییرل پی

  ). 6: 1380، زنجانی(

امـت  محـل اق مـدت  مـی یـا طـوالنی    ئداند که تغییر دا مهاجرت را حرکات افراد یا گروه ها می ،روالن پرسا

  ).همان( داردمعمولی فرد را به دنبال 

اجتماعی و جمعیتی در محیط  -ا پاسخ ارگانیسم انسانی به نیروهاي اقتصاديبوگ، مهاجرت ر -دونالد جی 

  ).55: 1368لهسایی زاده، (. کند تعریف می

مهاجرت را تغییر محل اقامت، ضمن عبور از مرزهاي سیاسی بـراي مـدت طـوالنی بـیش از یـک       ،وحیدي

و مهـاجرت  ) یا درون مرزي( مهاجرت داخلی: نوع مهاجرت را نام می برد کند و سپس دو سال، تعریف می

  .)11: 1364 وحیدي،( )بین المللی یا برون مرزي(خارجی 

تغییر شکل جامعه ها و سیاست ها در جهان مـی  به مهاجرت بین المللی، بخشی از انقالب فراملی است که 

مورد بررسی  )ایران به خارج از کشور(رت بین المللی مهاجمقاله  در این )20: 1396کستلز و میلر، .(انجامد

   .گرفته استقرار 

 از متخصـص  افـراد  مهاجرت براي اساساً و است انسانی سرمایه قالب در منابع بین المللی انتقال، مغزها فرار

جهـانی   عرضـه،  طـرف  از به طور کلـی   .می رود کار به توسعه یافته به کشورهاي درحال توسعه کشورهاي

بـین   مهاجران میان را خود انتخابی این و تقویت می کند را انسانی سرمایه انباشتن به تمایل دنیا اقتصاد شدن

 جذب در امروزه و گرفتند پیش در را کیفیت اساس بر انتخابی کشور میزبان سیاست .می دهد افزایش المللی

  ).13:1395عبداله پور، (می کنند رقابت جهانی استعدادهاي

  ).34:1397سلیمانی(داردرا مهاجرت مزایایی از جمله پر کردن شکاف نیروي کار براي مناطق میزبان 

امـا در عصـر حاضـر پیچیـدگی خاصـی پیـدا کـرده         ز گذشـته تـا زمـان حاضـر وجـود داشـته،      مهاجرت ا

  ).12:1395پورحدادیان، .(است

ی و باورداشـت اقشـار و گـروه هـاي     تضادها و ستیزه هاي متعدد قومیتی، اقتصادي، دینی، نـژادي، جنسـیت  

مختلف در ممالکی که آمادگی کمتري در مدیریت این تضادها دارند، مهمترین اشکال تضادهایی اسـت کـه   

ن و اقـدام بـراي مهـاجرت                افراد و گـروه هـاي درگیـر و قربـانی در ایـن تضـادها را نـاگزیر از تـرك وطـ         

  )11:1396کستلز و میلر،. (می کنند

و شروع استخراج  ایراناولین موج مهاجرت با بهبود یافتن شرایط اقتصادي تدریجی ) 1950(1330ل در سا

موج دوم شـدیدي از   1357اسالمی در سال  از پیروزي انقالب بعد. نفت بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد
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بسـیاري از  به بیان دیگر، . مهاجرت به غرب شروع شد که بیشتر به علت سیاسی و مخالفت با انقالبیون بود

بـه   ،درباریان و نظامیان رده باال و سـرمایه داران و هنرمنـدان و سیاسـیونی کـه بـا انقـالب مخـالف بودنـد        

 1364تـا   1361به طوري که شواهد نشان می دهد در طی سه سـال از  « ؛کشورهاي غربی مهاجرت نمودند

نفـر   11055ت پناهندگی کردند که از ایـن عـده بـه    نفر از ایرانیان از ایاالت متحده درخواس 98139حدود 

  ).6 :1380طایفی،(»پناهندگی سیاسی داده شده است

را  تـاکنون  )1995(1375سـال گذشـته یعنـی از     20 ،استشده مهاجرت همراه موج سوم دوران سوم که با 

جوانان بـا تحصـیالت بـاال کـه در داخـل       گیرد؛ این موج جمعیت بسیار متفاوتی را در بر می. شود شامل می

در . پناهندگان سیاسی و اقتصادي تا حد کمتري طبقه کارگر و افراد با مهارت باال، کشور جذب نمی گردند،

دهه اخیر مهاجرت بیشتر در بین جوانان با تحصیالت باالي آکادامیک است که وقتی راهـی بـراي جـذب و    

  . اقدام به مهاجرت می نمایند ،م نیستاستخدام در داخل کشور براي آنها فراه

نفر مـرد   1612034نفر می باشد که از این تعداد  2649516برابر با  2013تعداد کل مهاجران ایرانی در سال 

نفر و بعد کشور آلمان  393414نفر زن می باشند و بیشترین مهاجرت اول به کشور آمریکا با  10374482و 

نفر و پنجم کشـور سـوئد بـا     75773نفر و چهارم بریتانیا با  108632دا با نفر و سوم کشور کانا 120657با 

     ).66-65: 1395پژوهشکده مطالعات فناوري، (نفر می باشد 66978

 ایـن  ؛هاي ذهنی جوانان به توسعه می پـردازد  مفهومی است که به بررسی دیدگاه ،اي توسعه ییگرا آرمان   

در  و چه آرمان ها و آرزوهـایی را از توسـعه انتظـار دارنـد    دارند،  چه دیدگاهی نسبت به توسعه که جوانان

اسـت کـه بـه     ينـد یفرا ،یجنبه ذهناز منظور . افکار و آرزوهاي خود چه دیدي از توسعه و پیشرفت دارند

ـ افـراد در اثـر تغ   هايارزش و نگرش هاو تحوالت  رییتغ       ونیزاسـ یاز توسـعه و مدرن  یو تحـوالت ناشـ   ریی

. توسـعه اسـت   یذهنـ  جنبـه  انگریتوسعه، ب ينگرش افراد نسبت به شاخص ها قیتحق نیکه در ا پردازدیم

حاوي مجموعه اي از ایده هاسـت کـه مجموعـه وسـیعی از روابـط و رفتارهـا را        ،آرمان گرایی توسعه اي

بـراي   بر پایه این مجموعه از ایده ها، زندگی خوب تعریف می شود، روش ها و ابزارهایی. هدایت می کند

هاي بشري و اجتماعی ارائه می شود، چارچوبی فراهم می شود کـه نشـان    ارزیابی  اشکال مختلف سازمان

می دهد زندگی خوب علت و معلول الگوهاي اجتماعی خاص است و اصولی براي مشخص کردن حقـوق  

کانیزم هاي متعـددي  تورنتون معتقد است که این ایده ها و عقاید از طریق م. ها ارائه می شود اساسی انسان

مانند آموزش، حمل و نقل، ارتباطات و رسانه هاي گروهی و نظایر آن در سراسر جهان انتشـار یافتـه و در   
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 اجتماعی و افراد قرار گرفته است سطح گسترده اي مورد پذیرش موسسات و نهادهاي دولتی، سازمان هاي

)Thornton,: ٥ :٢٠٠٥.(   

جوانان کشور به امید تغیر وضعیت خود و در پی یافتن جامعـه آرمـانی و    در چند سال اخیر تعداد زیادي از

بسیاري از این جوانان از غرب یک وضعیت آرمانی در ذهن دارنـد و   .اتوپیایی از کشور مهاجرت نموده اند

گمان می کنند در صورت مهاجرت به خارج از کشور تمام آرزوهاي مادي و معنوي آنها برآورده می شود و 

جه به فراهم نبودن وضعیت رفاهی کامل در داخل کشور و توسعه نیافتگی کامل، جوانان با هزار امید به با تو

آنها  .در این میان آن چه در ذهن این جوانان می گذرد خیلی مهم است .خارج از کشور مهاجرت می نمایند

ذهـن خـود یـک آرمـان      گمان می کنند که غرب به توسعه کامل مادي و معنوي دست یافته و در واقـع در 

 .گرایی توسعه اي از غرب تشکیل داده اند و گمان می کنند در غرب همه امکانات براي آنهـا فـراهم اسـت   

 ،متاسفانه با اینکه در طی سالیان اخیر تعداد زیادي از جوانان و نخبگان از کشور ایران مهاجرت نمـوده انـد  

قش آن در ابعاد گوناگون مورد بررسی قـرار نگرفتـه   صورت نگرفته و ن زمینهتحقیق کامل و جامعی در این 

این تحقیق برآن شده به به بررسی این موضوع بپردازد که آیا آرمـان گرایـی جوانـان از غـرب باعـث      است 

  .مهاجرت جوانان به غرب می گردد

  پژوهشچارچوب نظري 

اندیشه هاي نومارکسیستی مکتب وابستگی در اندیشه هاي اقتصاد دانان ساختارگرایی چون رائول پربیش و 

ریشه دارد که بر عواقب منفی امپریالیسم تاکید می کردند، ایده اصلی مکتب وابستگی این است کـه توسـعه   

تـالش عمـده    )540:1393عطـار،  (. اروپا، توسعه نیافتگی شدید دنیایی غیر اروپایی را به دنبال داشته اسـت 

اسـتعمار،   منیاروپا اساسا به  يدار هینظام سرما تز بوده است که نیدادن و اثبات ا  معطوف نشان نیوالرشتا

منـابع   هیدر سـا  هو توانست افتهی  خود بسط و توسعه »یرامونیپ«مستعمرات  قاستثمار و غارت جوامع و مناط

ها  ، امکانندخود انباشت ک» مرکز«رهگذر در جوامع  نیکه از ا یمیعظ يها درآمدها و ثروت ،انسانی هیسرما

 یبه شـکل نظـام   بیترت نیفراهم آورد و به ارا  یگسترش و توسعه خود در ابعاد جهان يالزم برا طیشراو 

: 1377والرشتاین، (دیخود رس ییبه تکامل نها شدن یجهان ندیکه سرانجام با ظهور فرآ یانیجر د؛یدرآ یجهان

  .3رامونیپ مهیو ن 2رامونیپ، 1مرکز: است یرکن اصل ای تیواجد سه موقع مک دست ینظام جهان هینظر .)40

                                                 
١ core 
٢ periphery 
٣ semiperiphery 
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 سـرگرم  ياقتصاد يها تیفعال نیتر شرفتهیدر پ یخیتار يا گونه به» مرکز«موسوم به  يها مناطق و حوزه) الف

ـ تول ،يند ماننـد بانکـدار  ا آهـن،   راه ،ییمـا یهواپ عیصـنا  شـرفته، یپ يبـا تکنولـوژ   يکشـاورز  ،یصـنعت  داتی

مشتمل اسـت بـر    زین یاسیس لحاظ هب» مرکز« ....فضا و -هوا عیصنا ،ییدارو ،یحاتیتسل عیصنا ،يساز یکشت

 ياقتصـاد  يهـا  تیـ که دامنه فعال یواجد انسجام درون کپارچه،ی ،يقدرتمند، قو یاسیس يها ها و نظام دولت

از آن متمرکـز شـده    يبـردار  و بهـره  مادي و انسـانی  هیمتنوع و گسترده بوده و حول تملک سرما اریآنها بس

  .است

ـ  هـا  یکـان  -و تدارك مواد خام هسـتند  دیکه عمدتا در کار تول یی استشامل کشورها رامونیپمناطق ) ب  ای

الزم  يها نهیتا زم  -...کائوچو، الوار، چوب و ت،یسنگ، آهن، قلع، مس، بوکس نفت، گاز، زغال ،یمواد معدن

  .دیآ  جوامع مرکز فراهم شرفتیو رونق و پ يبسط و گسترش اقتصاد يبرا

از هـر دو   ياست کـه واجـد عناصـر    یاسیس يها ها و نظام شامل آن دسته از دولت یرامونیپ مهیمناطق ن) ج

  ).١٩٦٧:٧٥,Wallerstein(. هستند رامونیمرکز و پ دیوجه تول

انباشت سرمایه است و ایـن هـدف موجـب جـذب منـابع       نظام سرمایه داري نیازمند ،این دیدگاهبر اساس 

فرایند مهاجرت به خصوص مهـاجرت نخبگـان نیـز بخشـی از فراینـد      . شود کشورهاي پیرامون به مرکز می

ناموزونی در انباشت سرمایه، درجه توسعه و تجمع قابلیت فناوري، تراکم . شود انباشت سرمایه محسوب می

از کارشناسـان اقتصـادي    ، یکـی ادوارد دانشسـن  از نظر .را به همراه داردسرمایه انسانی براي کشور میزبان 

و  )3:1387غفـوري، (انسـانی متخصـص اسـت    آمریکا مهمترین عامل پیشرفت و رشـد اقتصـادي، نیـروي    

  .کشورهاي غربی کمبود سرمایه انسانی خود را با مهاجرت تامین می نمایند

انسانی از یـک  که سرمایه  ؛ چنانکرد تبیینمهاجرت جوانان را می توان  عواملدر این مکتب  ،به این ترتیب

یل یا یافتن شغل مهاجرت منطقه دور افتاده در یک کشور به مرکز شهر و سپس مرکز کشور براي ادامه تحص

تمـامی   داراي نظام سـرمایه داري اسـت،  که می رود کشور پیرامون به کشورهاي مرکز سپس، از . می نماید

جذب و مهـاجرت   جهتمشوق جوانان کشورهاي  شار اقتصادي در آنجا انباشته شده وو منابع سر امکانات

  .آنها می باشد

  پژوهشفرضیه هاي 

 .بین آرمان گرایی توسعه اي جوانان و گرایش به مهاجرت آنان رابطه معنی داري وجود دارد .1

 .جوانان و گرایش آنان به مهاجرت رابطه معنی داري وجود دارد میزان درآمدبین  .2
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 .جوانان و گرایش آنان به مهاجرت رابطه معنی داري وجود دارد میزان تحصیالتبین  .3

 .جوانان و گرایش آنان به مهاجرت رابطه معنی داري وجود دارد هاي مذهبی نگرشبین  .4

 .معنی داري وجود داردجوانان و گرایش به مهاجرات رابطه  نوع فعالیتبین  .5

  .بین سن پاسخگویان و گرایش آنها به مهاجرت رابطه معنی داري وجود دارد .6

  .بین جنسیت پاسخگویان و گرایش آنها به مهاجرت رابطه معنی داري وجود دارد .7

  .بین وضعیت تاهل پاسخگویان و گرایش آنها به مهاجرت رابطه معنی داري وجود دارد .8

  .گرایش جوانان به مهاجرت رابطه معنی داري وجود داردبین سرمایه اجتماعی و  .9

  نظري و عملیاتی مفاهیم اصلی فیتعار

  اي توسعه ییگرا آرمان

         هـاي ذهنـی جوانـان بـه توسـعه       مفهومی است کـه بـه بررسـی دیـدگاه     ،اي توسعه ییگرا آرمان از منظور 

از توسـعه  چـه آرمـان هـا و آرزوهـایی را     چه دیدگاهی نسبت به توسعه دارند،  جوانانتا دریابد  می پردازد

 چـه دنیـاي  در ذهـن خـود   ه دیدي از توسعه و پیشرفت دارنـد و  در افکار و آرزوهاي خود چانتظار دارند، 

 ينـد یفرا ،اي توسعه ییگرا آرمان یجنبه ذهناز منظور  .آرمانی و اتوپیایی را از مفهوم توسعه در غرب دارند

ـ افـراد در اثـر تغ   هـاي ارزش و نگرش هـا و تحوالت  رییاست که به تغ از توسـعه و   یو تحـوالت ناشـ   ریی

 یذهنـ  جنبـه  انگریـ توسـعه، ب  ينگرش افراد نسبت به شاخص ها قیتحق نیکه در ا پردازدیم ونیزاسیمدرن

   .دانستن غرب ایاتوپ زانیبا غرب، م ییآشنا زانیدانستن غرب، م یآرمان زانیشامل م ،توسعه است

  بعد ذهنی آرمان گرایی توسعه اي

وسیعی از روابط و رفتارهـا را هـدایت    طیفآرمان گرایی توسعه اي حاوي مجموعه اي از ایده هاست که  

بر پایه این مجموعه از ایده ها، زندگی خوب تعریف می شود، روش ها و ابزارهایی براي ارزیـابی   . می کند

که نشان مـی دهـد    ري و اجتماعی ارائه می شود، چارچوبی فراهم می شودهاي بش اشکال مختلف سازمان

زندگی خوب علت و معلول الگوهاي اجتماعی خاص است و اصولی براي مشخص کردن حقـوق اساسـی   

ترنتون معتقد است که این ایده ها و عقاید از طریق مکانیزم هـاي متعـددي ماننـد    . دگردها ارائه می  انسان

، ارتباطات و رسانه هاي گروهی و نظایر آن در سراسر جهان انتشار یافتـه و در سـطح   آموزش، حمل و نقل

گسـترده اي مــورد پـذیرش موسســات و نهادهـاي دولتــی، ســازمان هـاي اجتمــاعی و افـراد قــرار گرفتــه      

  ).       ٢٠٠٥ ,.Thornton, et.al(است
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  :سنجیده شده است زیرگویه  10در تحقیق حاضر بعد ذهنی آرمان گرایی توسعه اي با 

 هستند کشورهاي غربی توسعه یافته و پیشرفته تر از کشور ما.  

 انسان با رفتن به غرب به تمام آرزوها و خواسته ها خود می رسد.  

  دغرب بیشتر احساس خوشبختی می نمایانسان در.  

 آزادي هاي سیاسی در کشورهاي غربی بیشتر از کشور ماست.  

 در کشورهاي غربی بیشـتر از کشـور   ...) ش، برگزاري کنسرت و مثل نوع پوش(آزادي هاي فرهنگی

  .ماست

 جان و مال آدم ها در کشورهاي غربی ارزشمندتر از کشور ماست.  

 ها در غرب بر اساس لیاقت و شایستگی است پیشرفت آدم.  

 ها در کشورهاي غربی بیشتر امکان ظهور و بروز دارد عالئق و میل آدم.  

 ایرانی در خارج از کشور بیشتر تحقیر می شوم احساس می کنم به عنوان یک.  

 احساس می کنم در غرب کنترل بیشتري بر سرنوشت خویش دارم.  

  شناسی پژوهشروش 

اسـت از   یفیتوص :نمود فین گونه تعریا توانیم را 1یشیمایروش پ. باشدیم یشیمایبه روش پ این تحقیق

 کیو پاسخ آنها به  تیو معرف از افراد آن جمع یاي تصادفنمونه انتخاب بر اساس یتینگرش و رفتار جمع

ـ پد نیـی بـه تب  یشـ یمایپ قـات یکوشند با استفاده از تحقیم یمحققان اجتماع ،همه نیا با .رشته سؤال  هـا دهی

  )20:1381 کر،یب. (نکنند آن بسنده فیو صرفاً به توص پرداخته

ه باز و سواالت بـاز و مصـاحبه بـا    از پرسشنام ،البته در این تحقیق عالوه بر پرسشنامه بسته از پیش ساخته 

  .رسش شوندگان استفاده شده استپ

   ه آماريجامع

نفـر   1217تعـداد   چند مرحلـه اي  که با روش هاي نمونه گیري سال شهر تهران 30تا  18مجموعه جوانان 

مرکـز آمـار ایـران     1395سال  مطابق با سرشماري عمومی نفوس و مسکن .جوان مورد پرسش قرار گرفتند

   .باشد می نفر 784/963شهر تهران به تفکیک مناطق بیست و دوگانه،  جوان  جمعیت

                                                 
١ Survey 
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  برآورد حجم نمونه

  :پردازیم به آن می ادامهگیرد که در  گیري با توجه به فرمول کوکران صورت می نمونه

  
n  =حجم نمونه آماري  

N  =جمعیت جامعه آماري 

t2  = 96/1« درصد خطا  5درصد اطمینان و  95آزمون تی استیودنت در سطح معناداري  =t «  

P  = درصد 50نسبت وجود صفت در جامعه آماري 

q = درصد 50نسبت عدم وجود صفت در جامعه آماري 

  .درصد 5درصد خطا یا اطمینان قابل قبول برابر با =  

به چهار طبقه تقسیم شد و با در نظـر گـرفتن تعـداد کـل      هاي توسعه یافتگی ابتدا مناطق بر اساس شاخص

هاي مشـخص   حجم نمونه براي طبقه مورد نظر مشخص و نمونه ،در هر طبقه با فرمول فوق جمعیت جوان

  . در هر منطقه بین آنها توزیع گردید جمعیت جوانشده بر حسب 

  یافته هاي پژوهش

  سیماي پاسخگویان

  .پاسخگویان ارائه گردیده استدر جداول زیر سیماي کلی 

  جنسیت

  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت: 1 جدول

  درصد  فراوانی  جنسیت

  69/50  617  مرد

  30/49  600  زن

  100  1217  جمع

  .درصد زن بودند 30/49درصد پاسخگویان مرد و  69/50طور که مشاهده می گردد  همان

  وضعیت زناشویی

  ت زناشوییعیفراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب وضتوزیع : 2جدول 

  درصد معتبر  درصد  فراوانی  وضع زناشویی

  1/65  6/61  750  هرگز ازدواج نکرده  

PqtN

PqNt
n

22

2
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  8/33  32  390  داراي همسر

  2/0  2/0  3  بی همسر بر اثر فوت    

  7/0  7/0  9  بی همسر بر اثر طالق

  -  3/5  65  بدون پاسخ

  100  100  1217  جمع

  .درصد پاسخگویان داراي همسر بودند 32هرگز ازدواج نکرده بودند و ) درصد 6/61(پاسخگویان اکثر 

  تحصیالت

  پاسخگویان بر حسب تحصیالت توزیع فراوانی و درصد: 3جدول 

  درصد معتبر  درصد  فراوانی  تحصیالت پاسخگو

  0  0  0  بی سواد

  0  0  0  ابتدایی

  0  0  0  راهنمایی

  7/17  2/17  210  دبیرستان و دیپلم

  2/9  9  110  دیپلم فوق

  6/61  9/59  730  کارشناسی

  7/9  4/9  115  کارشناسی ارشد

  2/1  2/1  15  دکتري

  4/0  4/0  5  تحصیالت حوزوي

  -  6/2  32  بدون پاسخ

  100  100  1217  جمع

ویان افـراد  گو در بـین پاسـخ   )درصـد  9/59(بیشتر پاسخگویان داراي مدرك تحصیلی کارشناسی می باشند

  .از تحصیالت دبیرستان و دیپلم نداشتیم کمتر

  سن

  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن: 4جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانی گروه سنی

 7/28 7/28 350 سالگی 21تا  18

 1/34 1/34 415 سالگی 25تا  22

  1/37  1/37  452  سالگی 30تا  26

 100 100 1217 جمع

  وضعیت اشتغال   
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سـال و   25تا  22درصد در گروه سنی  1/34سال،  21تا  18در گروه سنی درصد  7/28 ،ویانگبین پاسخ در

  .قرار داشتند سال 30تا  26درصد در گروه سنی  1/37

  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال: 5جدول 

  درصد معتبر  درصد  فراوانی  وضع فعالیت

  5/21  5/20  250  شاغل

  3/16  6/15  190  بیکار جویاي کار

  1/2  2  25  دار خانه

  7/51  3/49  600  دانشجو یا محصل

  4/3  2/3  40  سرباز

  7/4  5/4  55  سایر

  -  6/4  57  بدون پاسخ

  100  100  1217  جمع

درصد  6/15درصد شاغل،  5/20پس از آن دانشجو یا محصل بودند و ) درصد 3/49(پاسخگویان  بیشتر

  .درصد سرباز بودند 2/3درصد خانه دار و  2 ،جویاي کار یا بیکار

  درآمد ماهیانه

  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه: 6جدول 

  درصد معتبر  درصد  فراوانی  درآمد

  7/14  4/7  91  میلیون تومان 1زیر 

  2/21  7/10  131  میلیون تومان 5/2تا  1

  6/35  18  220  میلیون تومان  5تا  5/2بین 

  21  6/10  130  میلیون تومان 10تا  5بین 

  2/7  6/3  45  میلیون تومان 10باالي 

  -  3/49  600  بی پاسخ

  100  100  1217  جمع

   

به این سوال پاسخی نداده اند که این با توجه به فرهنگ و سیاست کشور ) درصد 3/49(بیشتر پاسخگویان 

درصد  7/10 ،تومان درصد پاسخگویان زیر یک میلیون 4/7 مجموع،در . ما اقدامی معقوالنه به نظر می رسد

میلیون تومان و  10تا  5درصد بین  6/10 ،میلیون تومان 5تا  5/2درصد بین  18 ،تومان میلیون 5/2تا  1بین 

  .میلیون تومان درآمد داشته اند 10درصد باالي  6/3

  سرمایه اجتماعی

  . نشان دهنده توزیع فراوانی گویه هاي مربوط به طیف سرمایه اجتماعی است،  7جدول 
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 توزیع فراوانی گویه هاي مربوط به طیف سرمایه اجتماعی: 7جدول 

  میانگین نمره  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  آماره  گویه هاي سرمایه اجتماعی

 .افراد خانواده و دوستان به من اعتماد الزم را دارند
 478  380  158  109 73  فراوانی

18/2  
 3/39  3/31  0/13  0/9  5/6  درصد

دا کرد که واقعاً بتوان ین روزها به سختی می توان کسی را پیا

  .به او اعتماد کرد

  28/2  417  380  167  170  82  فراوانی

 3/34  3/31  8/13  0/14  8/6  درصد  

  .قانه رفتار می کنندگر صادیکددر زندگی با یمردم 
 295  377  188  255  101  فراوانی

58/2  
 3/24  0/31  5/15  0/21  3/8  درصد

  .مردم در روابط و معامالت به یکدیگر اعتماد دارند
 289  371  190  250  100  فراوانی

58/2  
 7/23  4/30  6/15  5/20  2/8  درصد

  .ستندیبا من صادق ن ،دوستانم که اکثر اوقات احساس می کنم
 188  352  158  310  194  فراوانی

97/2  
 5/15  0/29  0/13  5/25  0/16  درصد

به چیزي نیاز داشته باشید، مردم به در زندگی چنانچه شما 

 .شما کمک می کنند

 285  295  186  374  58  فراوانی
69/2  

 5/23  3/24  3/15  8/30  8/4  درصد

حمایت می  را او مردم، زندگی گرفتاري پیدا کرد اگرکسی در

  کنند

 255  206  176  350  216  فراوانی
70/2  

 0/21  0/17  5/14  8/28  8/17  درصد

خویشان  مرگ یکی از یک وضعیت اضطراري مانند اگر با

  .دهندمی مواجه شوم، همسایگان  به من آرامش  خود

 279  265  176  295  167  فراوانی

05/3  
  0/23  8/21  5/14  3/24  8/13  درصد

ریاست (تا چه حد عالقمند به مشارکت در انتخابات 

  .هستید...) جمهوري، مجلس و شوراها و

  259  152  271  285 243  فراوانی
09/3  

 3/21  5/12  3/22  5/23  0/20  درصد

تا چه حد در حل مسائل مربوط به خانواده، با والدین و سایر 

  .اعضاي خانواده مشارکت دارید

 460  377  174  107  101  فراوانی
19/2  

 8/37  0/31  3/14  8/8  3/8  درصد

  

این طیف شامل . نشان دهنده توزیع فراوانی گویه هاي مربوط به طیف سرمایه اجتماعی استجدول فوق 

میزان سرمایه اجتماعی در حد پایینی را  ،گویه 10دست آمده از این ه جمع نمرات ب .گویه می باشد 10

میانگین مورد توجه به می باشد که با ) 31/26(دست آمده از کل گویه ها برابر ه میانگین ب. نشان می دهد

باشد، بیانگر  30هر چه این میانگین کل بیشتر از عدد. نشان دهنده گرایش در حد پایین است) 30(انتظار 

  .گرایش موافق پاسخگویان با گویه ها می باشد

  نگرش مذهبی

  . ي مذهبی استنگرش هانشان دهنده توزیع فراوانی گویه هاي مربوط به طیف ،  8جدول 
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 ي مذهبینگرش هاتوزیع فراوانی گویه هاي مربوط به طیف :  8جدول 

  ي مذهبینگرش هاگویه ها 

  
  میانگین نمره  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  آماره

ر مسائل یبه اخبار مذهبی و رسانه ها و ساتا چه حد 

  ؟یدمذهبی توجه دار

  206 219  188  328  255  فراوانی
04/3  

  0/17 0/18  5/15  0/27  0/21  درصد

هفته به مطالعه کتب، مجالت و روزنامه طول درتا چه حد 

  ؟یدشتري دارند، می پردازینی بید بۀی که جنیها

  289  243  356  200  125  فراوانی
69/2  

  8/23  0/20  3/29  5/16  3/10  درصد

 زندگی انسان دین نقش اساسی در شما تا چه حدبه نظر 

  ؟ها دارد

  97  76  247  352  770  فراوانی
79/3  

 0/8  3/6  3/20  0/29  3/63  درصد

ها و اندرزهاي اشخاص  استفاده از راهنماي تا چه حد

  ؟ها می شود مذهبی باعث سعادت انسان

 155  109  310  371  265  فراوانی
40/3  

 8/12  0/9  5/25  5/30  8/21  درصد

دینی باید همه چیز،  راه اعتقاد درتا چه حد اعتقاد دارید 

 ؟کرد فدا حتی جان را

  109  66  231  405  405  فراوانی
75/3  

  0/9  5/5  0/19  3/33  3/33  درصد

مسجد مکان مناسبی براي شکل گیري روابط تا چه حد 

  ؟خوب اجتماعی است

 103  127  279  283  295  فراوانی
54/3  

 5/8  5/10  0/23  3/23  3/24  درصد

که هنگام غم،  دین براي فرد آرامشی دارد تا چه حد

  ؟حاکم می شود مصیبت برفرد بدبختی و

 76  101  243  340  447  فراوانی
81/3  

  3/6  3/8  0/20  0/28  8/36  درصد

که تمام رفتارهاي زندگی  یدتالش می کنشما تا چه حد 

  ؟یددین خود همراه کن با را تان

  97  158  313  283  249  فراوانی
44/3  

  0/8  0/13  8/25  3/23  5/20  درصد

تا چه حد می توان براساس آموزه هاي دینی تمام مسائل 

  ؟مشکالت را حل کرد و

 186  109  255  423  234  فراوانی
34/3  

  3/15  0/9  0/21  8/34  3/19  درصد

این طیف . مذهبی استي نگرش هاجدول فوق نشان دهنده توزیع فراوانی گویه هاي مربوط به طیف 

نشان دهنده کمترین  1که نمره  رده بندي شده است 5تا  1ویه بین نمرات هر گ. گویه می باشد 9شامل 

 9جمع نمرات . استباالترین میزان گرایش مذهبی نشانگر  5میزان گرایش مذهبی بین جوانان و نمره 

و ) حداقل نمره( 9قوه می تواند بین نمره گویه، نمره میزان گرایش مذهبی جوانان را نشان می دهد که بال

هاي مذهبی در حد  میزان گرایش ،گویه 9دست آمده از این ه جمع نمرات ب. باشد) حداکثر نمره( 45نمره 

می باشد که از میانگین مورد ) 97/30(آمده از کل گویه ها برابر  به دستمیانگین . باال را نشان می دهد

هر چه این میانگین کل بیشتر از . می باشدایش در حد متوسط است، باالتر که نشان دهنده گر) 27(انتظار 

  .ستباشد، بیانگر گرایش موافق پاسخگویان با گویه ها 27عدد 

  گرایش به مهاجرت

  . نشان دهنده توزیع فراوانی گویه هاي مربوط به طیف گرایش به مهاجرت است ، 9جدول
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  گرایش به مهاجرتتوزیع پاسخگویان برحسب میزان : 9جدول 

 

  میانگین نمره  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  آماره  گرایش به مهاجرتگویه هاي 

 زیادي مشکالت با دیگر کشورهاي در ایرانی مهاجران

 .نمی شوند مواجه

 131  155  311  351 250  فراوانی
36/3  

  7/10  7/12  5/25  8/28  5/20  درصد

  .کنم می را خود تالش تمام کشور از غرب به رفتن براي
  37/3  171  142  301  235  351  فراوانی

  
 14  6/11  7/24  3/19  8/28  درصد

 به احتم غرب، در آشنایی و دوست داشتن صورت در

  .روم می غرب

 157  152  290  241  361  فراوانی
41/3  

 9/12  4/12  8/23  8/19  6/29  درصد

  .شود می بیشتري موفقیت باعث کشور از غرب به رفتن
 152  121  281  251  371  فراوانی

48/3  
 4/12  9/9  23  6/20  4/30  درصد

  .عالقه زیادي براي مهاجرت به غرب دارم
 121  131  285  261  391  فراوانی

28/4  
 9/9  7/10  4/23  4/21  1/32  درصد

در شرایط و امکانات برابر تمایل دارم در یک کشور 

 .غربی زندگی کنم

 223  211  315  231  219  فراوانی
01/3  

 3/18  3/17  8/25  9/18  9/17  درصد

تمایل دارم  ،حتی اگر شغلی با درآمد باالیی داشته باشم

  به غرب مهاجرت نمایم

 251  282  312  165  174  فراوانی
77/2  

 6/20  1/23  6/25  5/13  2/14  درصد

 دست) شغلی(بیشتري  پیشرفت هاي به غرب، در

  .یافت خواهم

 152  134  311  287  271  فراوانی
33/3  

 4/12  11  5/25  5/23  2/22  درصد

 دست) تحصیلی(بیشتري  پیشرفت هاي به غرب، در

  .یافت خواهم

  156  132  315  285 269  فراوانی
31/3  

 8/12  8/10  8/25  4/23  1/22  درصد

حتی اگر خانواده ام با مهاجرت من به غرب مخالف 

  .من به غرب مهاجرت می نمایم ،باشند

 286  271  421  112  114  فراوانی
80/2  

 5/23  2/22  5/34  2/9  3/9  درصد

این طیف . نشان دهنده توزیع فراوانی گویه هاي مربوط به طیف گرایش به مهاجرت استجدول فوق 

نشان دهنده کمترین  1که نمره  رده بندي شده است 5تا  1ویه بین نمرات هر گ. گویه می باشد 10شامل 

باالترین میزان گرایش به مهاجرت را از هر گویه نشان  5میزان گرایش به مهاجرت بین جوانان است و نمره 

گویه، نمره میزان گرایش به مهاجرت جوانان را نشان می دهد که بالقوه می تواند  10جمع نمرات . می دهد

در صورتی که هر فرد براي همه گویه ها . باشد) حداکثر نمره( 50و نمره ) حداقل نمره( 10بین نمره 

 .خواهد آمد به دست 30را عالمت بزند، میانگین کل نمره او از این گویه ) متوسط( »تاحدودي«عبارت 

است که نشان دهنده گرایش نسبتا زیاد در ارتباط با این گویه می  5از  28/4آمده  به دستمیانگین نمره 

میانگین . گرایش به مهاجرت در حد باال را نشان می دهدگویه،  10آمده از این  به دستجمع نمرات . باشد
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ن دهنده که نشا) 30(می باشد که از میانگین مورد انتظار ) 43/36(آمده از کل گویه ها برابر  به دست

باشد، بیانگر گرایش  30هر چه این میانگین کل بیشتر از عدد . می باشدگرایش در حد متوسط است، باالتر 

  .ستموافق پاسخگویان با گویه ها

  آرمان گرایی توسعه اي جوانان

  . نشان دهنده توزیع فراوانی گویه هاي مربوط به طیف آرمان گرایی توسعه اي جوانان است ،10جدول 

  توزیع پاسخگویان برحسب آرمان گرایی توسعه اي جوانان: 10جدول 

 

  میانگین نمره  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  آماره  گویه هاي آرمان گرایی توسعه اي جوانان

انسان با رفتن به غرب به تمام آرزوها و خواسته هاي خود می 

 .رسد

 156  162  295  261 277  فراوانی
29/3  

 8/12  3/13  2/24  4/21  7/22  درصد

  .انسان غربی نسبت به انسان ایرانی مهربان تر هستند
  91/2 211  241  376  195  181  فراوانی

 3/17  8/19  8/30  16  8/14  درصد

  .انسان ها در غرب بیشتر احساس خوشبختی می نمایند
 178  152  296  281  275  فراوانی

27/3  
 6/14  4/12  3/24  23  5/22  درصد

  .بیشتر احتمال دارد به سعادت اخروي دست یابدانسان در غرب 
 255  221  321  184  189  فراوانی

85/2  
 9/20  1/18  3/26  1/15  5/15  درصد

  .خودکشی در غرب کمتر از ایران است
 208  176  318  196  265  فراوانی

11/3  
 17  4/14  1/26  1/16  7/21  درصد

 .استتوجه به خانواده و فرزندان در غرب بیشتر از ایران 
 191  187  370  211  195  فراوانی

02/3  
 6/15  3/15  4/30  3/17  16  درصد

  .آرامش روانی افراد در کشورهاي غربی بیشتر از ایران است
 184  209  296  238  241  فراوانی

12/3  
 11/15  17/17  3/24  5/19  8/19  درصد

  .در غرب بیشتر می توان به افراد اعتماد کرد
 240  261  363  157  163  فراوانی

78/2  
 7/19  4/21  8/29  9/12  3/13  درصد

  .روابط خانوادگی در کشورهاي غربی مستحکم تر از ایران است
  185  199  289  249 231  فراوانی

12/3  
 2/15  3/16  7/23  4/20  9/18  درصد

  .است در غرب زندگی از تر سخت کشور، داخل در زندگی
  183  162  265  301  296  فراوانی

30/3  
  15  3/13  7/21  7/24  3/24  درصد

احساس می کنم در غرب به عنوان یک ایرانی تحقیر نخواهم 

  .شد

  165  185  321  257  261  فراوانی
22/3  

  5/13  2/15  3/26  1/21  4/21  درصد

  .امنیت در غرب بیشتر از ایران است
 157  131  299  277  297  فراوانی

36/3  
 9/12  7/10  8/23  7/22  4/24  درصد
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 رواج اخالقی بیشتر هاي بندوباري بی و فساد میزان غرب در

  .دارد

  223  230  295  211  214  فراوانی
96/2  

  3/18  8/18  2/24  3/17  5/17  درصد

 

این . جدول فوق نشان دهنده توزیع فراوانی گویه هاي مربوط به طیف آرمان گرایی توسعه اي جوانان است

نشان دهنده  1که نمره  رده بندي شده است 5تا  1 ویه بیننمرات هر گ. گویه می باشد13طیف شامل 

جوانان  يتوسعه ا ییآرمان گراباالترین میزان  5کمترین میزان آرمان گرایی توسعه اي جوانان است و نمره 

را نشان می جوانان  يتوسعه ا ییآرمان گراگویه، نمره میزان  13جمع نمرات . را از هر گویه نشان می دهد

در صورتی که هر فرد . باشد) حداکثر نمره( 65و نمره ) حداقل نمره( 13تواند بین نمره دهد که بالقوه می 

به  39را عالمت بزند، میانگین کل نمره او از این گویه ) متوسط( »تاحدودي«براي همه گویه ها عبارت 

 مورداد در است که نشان دهنده گرایش نسبتا زی 5از   29/3آمده  به دستمیانگین نمره  .خواهد آمد دست

میزان گرایش به مهاجرت در حد باال را  ،گویه 13آمده از این  به دستجمع نمرات . این گویه می باشد

می باشد که از میانگین مورد انتظار ) 31/40(آمده از کل گویه ها برابر  به دستمیانگین . نشان می دهد

 39هر چه این میانگین کل بیشتر از عدد . می باشدکه نشان دهنده گرایش در حد متوسط است، باالتر ) 39(

  .ستباشد، بیانگر گرایش موافق پاسخگویان با گویه ها

                                                            پژوهش بررسی فرضیات

انجام  3و تحلیل واریانس 2تحقیق با استفاده از دو تکنیک آماري، ضریب همبستگی پیرسون 1آزمون فرضیات

با متغیر وابسته، که  قرار می گیرند  4براي آزمون متغیرهاي مستقلی که در سطح سنجش فاصله اي. گرفت

در سطح سنجش فاصله اي است، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و جهت آزمون فرضیه 

براي مقایسه دو ( Tن هایی که متغیرهاي مستقل آنها در سطح سنجش اسمی یا ترتیبی قرار دارد، از آزمو

تحلیل واریانس یک روش . استفاده شده است) براي مقایسه بیش از دو میانگین( Fو از آزمون ) میانگین

آماري است که به منظور بررسی تفاوت بین میانگین هاي متغیرهاي اسمی و رتبه اي یا تفاوت بین میانگین 

 روي متغیر بر) اسمی یا ترتیبی(یک متغیر مستقل ثرطی آن ا که یا چند نمونه آماري به کارمی رودهاي دو 

تجزیه و تحلیل  آزمون فرضیه هاي تحقیق مورد به منظور و می گیرد بررسی قرار مورد) فاصله اي( وابسته

  .تفاوت بین میانگین ها می باشد بیانگر Fو  Tدر این روش آماري، آزمون . قرار می گیرد

  گرایش به مهاجرتمستقل و ي ضریب همبستگی بین متغیرها

  

 

                                                 
١ . Hypothesis Test 
٢ . Pearson Correlation 
٣ . Analysis of Variance(ANOVA) 
٤ .Interval 
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  و گرایش به مهاجرت گاما بین متغیرهاي مستقلضریب همبستگی : 11جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  اشتباه استاندارد  مقدار آزمون  ضریب همبستگی گاما

ت
جر

ها
 م

به
ش 

رای
گ

  

  04/0  755/2  044/0  121/0  سن

  03/0  655/2  033/0  092/0  یمذهب گرایش

  02/0  552/2  067/0  188/0  سرمایه اجتماعی

  01/0  554/2  041/0  211/0  ايآرمانگرایی توسعه

  01/0  563/2  031/0  145/0  میزان درآمد

  04/0  456/2  036/0  168/0  میزان تحصیالت  

  

. دهد می نشان را گرایش به مهاجرت جوانان و تحقیق مستقل متغیرهاي بین همبستگی ضریب ،11 جدول

   گرایش به مهاجرت جوانان با مذکور متغیرهاي بین رابطه دهنده نشان جداول این از آمده به دست نتایج

تمام متتغیرهاي مستقل وارد شده در آزمون و گرایش به  بین که دهد می نشان جدول آمارهاي. باشد می

   .دارد وجود داري معنی ارتباط مهاجرت جوانان

  گرایش به مهاجرت و جنسیت

  آزمون تفاوت میانگین نمره پاسخگویان بر اساس گرایش به مهاجرت و جنسیت  :12جدول 

  سطح معناداري Tمقدار  انحراف معیار  میانگین نمره گرایش به مهاجرت  تعداد  جنس

  29/16  25/80  617  زن
79/14-  000/0  

  69/16  92/97  600  مرد

  

بر اساس . دهدمیانگین نمره گرایش به مهاجرت را بر اساس جنسیت پاسخگویان نشان می ،12جدول 

گرایش به  ،دیگر ؛ به عبارتنتایج، میانگین نمره گرایش در بین زنان و مردان داراي تفاوت معناداري است

  .مهاجرت بر حسب اینکه جنسیت افراد مرد باشد یا زن، متفاوت است

  فعالیتگرایش به مهاجرت و نوع 

  آزمون تفاوت میانگین  بین گرایش به مهاجرت و نوع فعالیت :13جدول 

  سطح معناداري Tمقدار  انحراف معیار  میانگین نمره گرایش به مهاجرت  تعداد  نوع فعالیت  شهر

  000/0  27/18  49/15  82/97    غیرفعال  کل

  84/15  57/76    فعال

درمورد کل افراد . دهدنمره گرایش به مهاجرت افراد را بر اساس نوع فعالیت آنها نشان می ،13جدول 

به . باشدره افراد فعال مینمونه، میانگین نمره گرایش به مهاجرت در بین افراد غیر فعال بیشتر از میانگین نم

  .متفاوت است گرایش به مهاجرت بر حسب اینکه افراد فعال باشند یا غیرفعال، ،دیگر عبارت

  گرایش به مهاجرت و وضعیت تأهل
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  آزمون تحلیل واریانس بین گرایش به مهاجرت و وضعیت تأهل:14جدول 

  سطح معناداري Fمقدار  مربعات میانگین Df  تعداد  وضعیت تأهل  شهر

  کل

  750  مجرد

  متأهل  001/0  13/7  55/2456  2

  مطلقه
390  

بر اساس آمار  -دهدنمره گرایش به مهاجرت افراد را بر اساس وضعیت تأهل آنها نشان می ،14جدول 

  .اندمجردها بیشتر از افراد متأهل و مطلقه گرایش به مهاجرت داشته ،توصیفی

پژوهشنتایج استنباطی تحلیل مدل هاي چند متغیرة   

  تحلیل رگرسیونی چند متغیره

، با توجه به نتایج حاصله از این آنالیز، حکایت از این مطلب رگرسیون گرایش به مهاجرت جوانان مدل

در گام اول متغیر آرمان گرایی توسعه اي وارد معادله . گام پیش رفته است 9دارد که تحلیل رگرسیون تا 

در این . آمده است به دست 55/0با متغیر وابسته ) R(شده است که میزان ضریب همبستگی چندگانه آن 

AdR=307/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  2R=309/0مرحله میزان ضریب تعیین برابر با  2
 به دست 

در گام دوم با وارد شدن دومین متغیر یعنی سرمایه اجتماعی میزان ضریب همبستگی چندگانه . آمده است

و  2R=399/0میزان ضریب تعیین برابر با در این مرحله . آمده است به دست 632/0با متغیر وابسته ) R(آن 

AdR=395/0ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  2
در گام سوم با وارد شدن سومین . آمده است به دست 

آمده  به دست 655/0با متغیر وابسته ) R(متغیر یعنی میزان تحصیالت میزان ضریب همبستگی چندگانه آن 

         و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  2R=428/0 در این مرحله میزان ضریب تعیین برابر با. است

423/0=AdR 2
در گام چهارم با وارد شدن چهارمین متغیر یعنی گرایش مذهبی میزان . آمده است به دست 

در این مرحله میزان ضریب . آمده است به دست 671/0با متغیر وابسته ) R(ضریب همبستگی چندگانه آن 

AdR=443/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  2R=451/0تعیین برابر با  2
در گام . آمده است به دست 

با متغیر وابسته ) R(پنجم با وارد شدن پنجمین متغیر یعنی جنسیت میزان ضریب همبستگی چندگانه آن 

و ضریب تعیین تعدیل  2R=469/0در این مرحله میزان ضریب تعیین برابر با . آمده است به دست 685/0

AdR=460/0ا شده برابر ب 2
در گام ششم با وارد شدن ششمین متغیر یعنی میزان سن . آمده است به دست 

در این مرحله میزان . آمده است به دست 692/0با متغیر وابسته ) R(میزان ضریب همبستگی چندگانه آن 

AdR=468/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  2R=478/0ضریب تعیین برابر با  2
. آمده است به دست 

با ) R(در گام هفتم با وارد شدن هفتمین متغیر یعنی وضعیت تاهل میزان ضریب همبستگی چندگانه آن 

و ضریب  2R=491/0در این مرحله میزان ضریب تعیین برابر با . آمده است به دست 701/0متغیر وابسته 

AdR=479/0تعیین تعدیل شده برابر با  2
وارد شدن هشتمین متغیر در گام هشتم با . آمده است به دست 
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در . آمده است به دست 706/0با متغیر وابسته ) R(یعنی وضع فعالیت میزان ضریب همبستگی چندگانه آن 

AdR=485/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  2R=499/0این مرحله میزان ضریب تعیین برابر با  2
به  

یزان وضعیت اقتصادي میزان ضریب در گام نهم با وارد شدن نهمین متغیر یعنی م. آمده است دست

در این مرحله میزان ضریب تعیین . آمده است به دست 711/0با متغیر وابسته ) R(همبستگی چندگانه آن 

AdR=490/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  2R=505/0برابر با  2
  .آمده است به دست 

  جوانانآماره هاي تحلیل رگرسیون چند متغیره گرایش به مهاجرت :15جدول 

 )MULTIPLE R(ضریب همبستگی چندگانه  711/0

  )R Square(ضریب تبیین  505/0

 )Adjusted R.Square(ضریب تبیین تصحیح شده 490/0

  )Standard Error(اشتباه معیار  25/8

  واتسون- آزمون دوربین 99/1

 اسمیرنوف -معنی داري آزمون کولموگروف 323/0

  

  )گرایش به مهاجرت(متغیرهاي مستقل مدل رگرسیونی  آماره هاي مربوط به:16جدول 

  متغیر هایی که در مدل باقی ماندند

 B Std. Error Beta t Sig t VIF نام متغیر

 190/1 000/0 9,914 442/0 086/0 857/0 آرمان گرایی توسعه اي

 804/1 001/0 3,326  0-/183 085/0 281/0 سرمایه اجتماعی

 206/2 012/0 2,518 153/0 050/0 125/0 میزان تحصیالت

 793/1 000/0 3,611  -198/0 152/0 547/0 گرایش مذهبی

 062/1 006/0 2,774  117/0 975/0 705/2 جنس

 841/1 001/0 3,387- -188/0 412/0 -394/1 سن

 347/1 006/0 2,787 132/0 112/1 101/3 تاهل وضعیت

 107/1 023/0 2,289 098/0 491/0 123/1 وضع فعالیت

 503/1 045/0 2,010 101/0 000/0 051/8 وضعیت اقتصادي

  متغیرهایی که از مدل نهایی حذف شده اند

 B Std. Error Beta t Sig t VIF  نام متغیر

 044/1 577/0 -558/0 062/0 135/1 -023/0 قومیت

  :معادله رگرسیون چند متغیره در تحقیق حاضر به این صورت می باشد

  )+ گرایش مذهبی(198/0)+ سرمایه اجتماعی(18/0) + آرمانگرایی توسعه اي(44/0= گرایش به مهاجرت
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 اثرات مستقیم، غیرمستقیم وکل متغیرهاي مستقل بر گرایش به مهاجرت: 17جدول

  

)+ وضعیت تاهل(132/0)+ سن( 188/0) + جنسیت(117/0) + میزان تحصیالت( 153/0

  ei )+وضع فعالیت/(098)+ وضعیت اقتصادي(101/0

 تحلیل مسیر

حال براي رسم دیاگرام مسیر، باید اولین متغیر وابسته را در سمت چپ قرار داد و سپس به ترتیب اولویت، 

به متغیرهاي مستقل یعنی به متغیرهاي  در نهایت تا گذاشتمتغیرهاي وابسته ي دیگر را در سمت چپ آن 

  .روي پیکان مربوطه می نویسند براگرام، مقدار هر بتا را در رسم دیکه طبیعی است . بیرونی برسیم

    و متغیرهاي مستقل رگرسیون ) گرایش به مهاجرت(براي انجام تحلیل مسیر، ابتدا بین متغیرهاي وابسته

  . می گیریم

  :اکنون نمودار را رسم می کنم تا به اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل و وابسته پی بریم

  مدل تحلیل مسیر: 1شکل 

 17جدول

 اثرات مستقیم، غیرمستقیم وکل متغیرهاي مستقل بر گرایش به مهاجرت

  گرایش به مهاجرت

 

 آرمان گرایی توسعه

 گرایش مذهبی

 سرمایه اجتماعی

وضعیت 

  تاهل

وضعی

ت 

اقتصا

  دي
٤٤١./ 

١٩٥/

١٨٨./ 

١٥١ ./

٢٤١/

٠/٦١٨  

٢٠٢/
 پدر. 

١٣٠/

١٣٤ ./
 پدر

١٠٠ ./

١٣٣ ./

١٨٦/

 سن

 میزان تحصیالت

١٥١ ./

 جنسیت
 یت اشتغالوضع

 

١١٩./ ١١٥/
. 

١٠٢/
 پدر. 
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   طبق مدل تجربی تحقیقاثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل هر یک از متغیرها بر گرایش به مهاجرت   :17جدول 

  

با . جرت جوانان را نشان می دهداثرات مختلف مربوط به هر کدام از متغیرهاي مستقل را گرایش به مها باالجدول 

توجه به آمارهاي موجود می توان چنین استدالل کرد که بیشترین اثر علی مستقیم مربوط به متغیر آرمان گرایی توسعه 

  . ي می باشداي و کمترین اثر علی مستقیم مربوط به وضعیت اقتصاد

  گیريجمع بندي و نتیجه 

متغیرهاي  و عوامل ترین مهم از نتایج پرسشنامه باز و مصاحبه هاي این تحقیق علمی بندي جمع یک در

 :از ندا عبارت ایران در پدیده مهاجرت در دخیل

  ؛ياقتصاد يمشکالت و دغدغه ها .1

  ؛علم و پژوهش در جامعه یافت اعتبار اجتماع .2

  ؛یاجتماععدم حفظ منزلت  .3

  ؛آنها ندهیدرخشان و آ يبه استعدادها یکم توجه .4

  ؛دانشگاه و بخش صنعت نیب حیو صح یعدم ارتباط منطق .5

  ؛یضعف بخش خصوص .6

  ؛یرانیا متخصصان رامونیپ یو بانک اطالعات یابیکار ستمیعدم وجود س .7

  ؛یدر امور علم یزدگ استیس .8

  ؛فهیمقررات مربوط به قانون نظام وظ .9

  ؛بودن مراحل آن یو طوالندر استخدام  نشیمقررات مربوط به گز .10

  متغیرها
  نوع اثر

  )ضریب اثر(اثرکل
  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم

  441/0  -  441/0  آرمانگرایی توسعه اي

  295/0  1/0  195/0  سنت گرایی

  254/0  066/0  188/0  سرمایه اجتماعی

  186/0  -  186/0  سن

  151/0  -  151/0  میزان تحصیالت

  102/0  002/0  100/0  درآمد

  134/0  001/0  133/0  وضعیت تاهل

  102/0  -  102/0  وضع فعالیت

  115/0  -  115/0  جنسیت
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  ؛تیریو سوء مد یو منطق حیصح يزیفقدان برنامه ر .11

  ؛ینسب تیو احساس محروم یعوامل روان شناخت .12

  زمینه؛ نیا در غاتیو تبل افتهیتوسعه  يتوجه در کشورها انیشا یرفاه -يماد يوجود جاذبه ها .13

  ؛يساالرو باند شاوندیروابط بر ضوابط و خو تیحاکم .14

از  يریالگوپذ و يو الگوساز هنیبه خارج، کاهش احساس عالقه به م یو فرهنگ يفکر یدلبستگ .15

  ؛خارج

  ؛یقاتیتحق يها تیکمبود ظرف .16

  ؛نمسؤوالتصمیمات و عدم ثبات  نیبودن مقررات و قوان داریناپا .17

  ؛کشور یقاتیو تحق یکمبود امکانات مناسب علم .18

  ؛متخصصان یقاتیو تحق یاز توان علم يریگ فقدان نظام بهر ه .19

  ؛بودن یناکاف نیدر ع یقاتیتحق يبودجه ها نهیعدم مصرف به .20

  ؛مشاغل در داخل کشور يدرآمدها نیب یمنطق هیعدم تناسب و توج .21

و  تخصص عدم انطباق در کنار یشغل يبا فرصت ها یآموزش عال النیفارغ التحص نیعدم تناسب ب .22

  ؛کشور يازهایبا ن النیتوان فارغ التحص

  ؛یو مل ینید فهیخدمت به مردم به عنوان وظ يو تعهد برا زهیکاهش انگ .23

  .یمل سطح جوان در یجذب نخبگان علم يو برنامه برا يعدم استراتژ .24

پدیده مهاجرت از مهمترین مسائلی است که کشورها با آن مواجه می باشند و این  ،در نتیجه گیري کمی

کردن جوانان نسبت به غرب باعث می شود آنها تحقیق نشان می دهد چگونه آرمان گرایی و اتوپیایی فکر 

که بین میزان تحصیالت، سن، جنسیت، وضعیت تاهل،  گویاي آن استاین تحقیق  .دست به مهاجرت بزنند

وضعیت اقتصادي، وضعیت فعالیت، سرمایه اجتماعی، گرایش مذهبی و آرمان گرایی توسعه اي و گرایش به 

   :رگرسیون چند متغیره در تحقیق حاضر به این صورت می باشدمعادله مهاجرت رابطه وجود دارد که 

)+ گرایش مذهبی(198/0)+ سرمایه اجتماعی(18/0) + آرمانگرایی توسعه اي(44/0= گرایش به مهاجرت

وضعیت (101/0)+ وضعیت تاهل(132/0)+ سن( 188/0) + جنسیت(117/0) + میزان تحصیالت( 153/0

  ei )+وضع فعالیت/(098)+ اقتصادي

  هاي پژوهشیشنهادپ

  :با توجه به یافته هاي پژوهش پیشنهاد می گردد

  ؛یو فن یکادر علم يباال بردن سطح دستمزد برا .1
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  ؛الزم جهت کار متخصصان يها تیموقع جادیتوسعه و ا .2

  ؛ییعقال يها استیبا انتخاب س یدرآمد داخل عیتوز .3

  ؛يکمک به حصول نوآور شیافزا .4

  ؛نظر در نظام پرداخت ها دیتجدو نامه مربوط به شکل دستمزدها  نییآ میتنظ .5

  ؛و تعصب ضیرفع تبع .6

  ؛خواهان ماندن آنهاست تیرینظام مد نکهیاطالع نخبگان از ا .7

  ؛یتسامح فرهنگ .8

  ؛اقشار کم درآمد ژهیاز جوانان با استعداد به و شتریهرچه ب تیحما .9

  ؛علوم در کشور گاهیباال بردن جا .10

  ؛قاتیدر بخش علوم و تحق يگذار هیبودجه سرما شیافزا .11

  ؛بازار کار بهدانش آموختگان  شتریب در جهت جذب یآموزش استیستنظیم  .12

 قیتشو دادن به آنها و تیمختلف علوم و فنون و عموم يو مطالعه در رشته ها قیمراکز تحق لیتشک .13

و دانشمندان  مهندسان شتریآوردند و شرکت دادن ب یبه دست م ییها تیمراکز موفق نیکه در ا یکسان

 نیبه ا یکمک مال کارکرد نیمنافع آنها در ا ختنیو برانگ یصنعت ساتیدر اداره کارخانجات و تأس

  ؛کرده لیاستخدام طبقه تحص يمؤسسات برا

 یشغل مناسب متناسب با رشته تخصص افتنی يبرا رانیدر ا النیفارغ التحص یابیمرکز کار کی سیتأس .14

  ؛خود عالئقو 

  ؛یقاتیو تحق یآموزش رانیدر انتصاب مد ینیو نخبه گز ینیگز ستهیشا تیرعا .15

و  کتاب و اتینشر لیاز قب پژوهشیمراکز  يبرا یقاتیو تحق یعلم زاتیتجهو  ییامکانات ابتدا نیتأم .16

در  یمنف اریبس راتیآنها تأث فقدانطلبد، اما  ینم يدایگرچه منابع زکه ا نترنتیو اتصال ا وتریکامپ

  ؛کار نخبگان خواهد داشت و ادامه یدلگرم

  ؛تشنج در آنها جادیو ا یعلم يها طیاز حد مح شیشدن ب یاسیاز س يریجلوگ .17

 ،درخشاني استعدادها انیاز م هیدکترا و فراهم ساختن امکان اعزام بورس يدوره ها یفیگسترش ک .18

  ؛یجناح ای یشخص از روابط يریگ ارشد بدون بهر ه یکارشناس النیدکترا و فارغ التحص انیدانشجو

ي ها تیفعال قیموجود از طر يدر کشور و کاهش دافعه ها یو شغل یاجتماع يجاذبه ها تیتقو .19

  ؛یتیحما نیقوان نیها و تدو رساختیز جادیا ،یفرهنگ

   ؛نخبگان تیفعال يبرا يبسترساز .20
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 تیرینظام مد يساز نهیکشور و توسعه و نهاد یو صنعت یعلم يدر نهادها یکاهش بوروکراس .21

  ؛یمشارکت

 ندیفرا در رونیعوامل ب رمسؤوالنهیاز دخالت غ يریو جلوگ هیعلم يدانشگاه ها و حوزه ها میحفظ حر .22

  ؛آنان یحقوق اساس يفایا ينهادها و تالش برا نیا یعلم يجار يها تیفعال

  نی؛رایا ناو توسعه بانک اطالعات متخصص لیتشک .23

ها و  تخصص دانشگاه ها متناسب با یو اطالع رسان یو کارگاه یشگاهیامکانات آزما زیو تجه ينوساز .24

  ؛یهماهنگ با تحوالت علم و پژوهشگران یعلم أتیه يو شأن اعضا يکارآمد

 فرزندان دانشجو و دانش آموز یعموم فهیو خدمت وظ لیحل مشکالت مربوط به ادامه تحص .25

  ؛هستند هنیکه خواستار بازگشت به م یرانیا متخصصان

  ؛یلیتکم التیتحص يو گسترش دوره ها تیتقو .26

  ؛یرانیو ا یاسالم تیهو تیبه منظور تقو یمتنوع فرهنگ يبرنامه ها ياجرا .27

 التزام و انیاعتماد به نفس در دانشجو و يخودباور تیتقو يبه سو یفرهنگ يبرنامه ها يریگ جهت .28

  ؛یرانیو ا یاسالم تیبه ارزش ها و هو

 وی و اسالم یمل تیاحساس تعلق به هو ،يخودباور تیبر تقو یاصالح نظام آموزش مدارس مبتن .29

  ؛یو فرهنگ يفکر نیشناخت مواز

  ؛بازار کار يازهایبا ن یدانشگاه يرشته ها شتریمرتبط نمودن هر چه ب .30

  ؛شهروندان يبرا يمساو يفرصت ها جادیو ا یداخل طیسامان دادن شرا .31

نظام ( کشوري در نظام ادار یو توان تخصص يحرفه ا تیسازمان و ارشد تیارشد نیتوازن ب جادیا .32

  ؛کشور متناسب با آن ییو اجرا یو تحول در ساختار نظام علم) يحرفه ا يارتقا

  ؛مردم بهی و اسالم یرانیفرهنگ ا ثیموار یو معرف یجمع يتوسط رسانه ها یحس وطن دوست تیتقو .33

  ؛یدر مراکز علم يادار يکادرها یسطح تخصص يارتقا .34

  ؛نهیزم نیدر ا يگذار هیدرخشان و سرما يابه مسائل خاص استعداده یدگیرس .35

  ي؛ساالر ستهیتحقق نظام شا .36

  ؛یکردن نظام آموزش یبوم .37

امکانات  دادن و یدر مراکز پژوهش ژهیدر تمام سطوح به و يو کاغذباز يادار يکاهش مشکالت کارها .38

  ؛مشخص و مستقل به جوانان عالقه مند یپژوهش
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از  يریجلوگ کشور به منظور يکوچک و بزرگ و روستاها يشهرها نیکاهش فاصله ب ياقدام الزم برا .39

  ؛تختیچند شهر و در پا ایدر دو  تمرکز متخصصان و افراد ماهر

از  یو کمک مال یصنعت ساتیو دانشمندان در اداره کارخانجات و تأس مهندسان شتریشرکت دادن ب .40

  ؛کرده لیاستخدام طبقه تحص يمؤسسات برا نیبه ا طرف دولت

فارغ  یبه منظور استخدام قطع یبخش دولت يبا همکار یخصوص از جانب بخش يمراکز جادیا .41

  .شود یم ینیب شیپ ایکه کمبود در آنها احساس و  ییدر رشته ها ژهیو به ومتخصصان النیالتحص
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The research is to investigate the relationship between juveniles’ developmental 
utopianism and their tendency to migration. The sample was ١٢١٧ respondents 
among young people in Tehran between ١٨ to ٣٠ ages. The findings showed 
that amongst variables that have been studied, developmental utopianism has 
strongest impact on juveniles’ tendency to migration. Its coefficient of 
determination has been ٠/٤٤١. The second important variable is religiosity with 
coefficient of determination ٠/١٩٥. It has remarkable impact on tendency to 
migration, although it has been affected by other variables. Based on data, in 
line with increase in religiosity, the juveniles’ tendency to migration has been 
decreased. The next important variable is social capital with coefficient of 
determination ٠/١٨٨. Those people who have possessed low social capital have 
had high tendency to migration. Also, coefficient of determination for other 
variables including education, age and income has been ٠/١٨٦ ,٠/١٥١ and 
٠/١٠٠. These coefficients have been ٠/١١٥ for gender, ٠/١٣٣ for marital status 
and ٠/١٠٢ for employment.  

Key Words: Developmental Utopianism, Tendency to Migration, Religiosity, 
Social Capital and Youth 

  


