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هاي اجتماعی، ذهن بسیاري از صاحب نظران را به خود معطوف نموده مهاجرت به عنوان یکی از پدیده

. گذارداي است که بر آهنگ توسعه در ایران تاثیر منفی میمهاجرت جوانان، یکی از مسائل عمده. است

و کشور  از خارج  مهاجرت به تهرانی جوانان گرایش بر اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی ،هدف این تحقیق

 جامعه آماري. پیمایشی است ،روش تحقیق. همچنین بررسی سایر عوامل تاثیر گذار بر این پدیده است

 گیري به روش تصادفی ساده صورت پذیرفت و نمونه بود کهسال شهر تهران  35تا  18جوانان  شامل کلیه

اثر ضریب با (متغیر سرمایه اجتماعی  داد کههاي تحقیق نشان یافته. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 1217

هر چه قدر سرمایه که به این معنا  ؛بیشترین تأثیر را بر روي میزان گرایش به مهاجرت جوانان دارد) - 188/0

هر یک از متغییرهاي میزان تحصیالت، سن و درآمد . شودگرایش به مهاجرت زیاد می ،اجتماعی کمتر باشد

به طور مستقیم در گرایش به مهاجرت جوانان تأثیر   100/0و  - 186/0 ،151/0اثر نیز به ترتیب با ضریب 

و  133/0 ،115/0متغیرهاي جنسیت، وضعیت تاهل و وضع فعالیت نیز به ترتیب با ضریب اثر . داشتند

سرمایه اجتماعی باعث  کاهش دادنتایج تحلیل نشان . در گرایش به مهاجرت جوانان موثر بودند 102/0

و افزایش اعتماد توان با افزایش سرمایه اجتماعی گردد و میش گرایش جوانان به مهاجرت میافزای

نظیر بیکاري، مفاسد مالی و اقتصادي  - ل ساختاريئاجتماعی از طریق عملکرد مناسب و بر طرف کردن مسا

  .تمایل به مهاجرت خارج از کشور را کاهش داد - ...و
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   مقدمه

هاي داخلی و همچنین هاي انجام یافته در کشور پیرامون پدیده مهاجرتمطالعات و پژوهش بررسیبا 

که محققان و پژوهشگران عمدتاً به بررسی کالن  می توان دریافتمهاجرت خارجی و پدیده فرار مغزها 

بررسی ابعاد پدیده مهاجرت با تکیه بر جوانان  .اندپدیده مهاجرت بدون امعان نظر و تکیه بر جوانان پرداخته

موضوعی  ،روندهاي اساسی و بنیادین کشور در ابعاد نیروي انسانی خالق و مفید به شمار میکه سرمایه

به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و پژوهش حاضر با تاکید بر جوانان  .ضروري و شایان توجه است

که اغلب مورد غفلت را در صدد است زاویه و بعد مهمی از پدیده مهاجرت  و پردازدمهاجرت جوانان می

   .و مطالعه قرار دهد بررسیمورد  ،پژوهشگران قرار گرفته است

    دانند که پیشرفت اقتصادي جامعه را رقم اي میهاي انسانی هر جامعهرا سرمایه جوان امروزه نخبگان

عوامل  پیراموناز کارشناسان اقتصادي آمریکا در تحقیقی  1ادوارد دانشسن) 128:1394بلند همتیان،(.زنندمی

عامل موثر  31از میان  که داردماهر اظهار میجوان و اهمیت نیروي انسانی باره در پیشرفت صنعتی کشورها،

پیشرفت نیروي انسانی  و،از نظر ا. است مهمترین عامل متخصص جوان عتی، نیروي انسانیدر پیشرفت صن

   )3:1387غفوري،(. باشدمهمترین عامل رشد اقتصادي می

متاسفانه بسیاري از نیروهاي انسانی کارآمد و جوان ایران درست در زمان بلوغ و بهره وري اقدام به 

. داردرا مهاجرت مزایایی از جمله پر کردن شکاف نیروي کار براي مناطق میزبان  که البته نمایندمهاجرت می

   )34:1397سلیمانی،(

نه تنها تواند المللی، فرایندي پویا و برخاسته از شرایط در حال تغییر اجتماعی است که میمهاجرت بین

یکی از  )1:1397صادقی،( .هم در مقصد تحت تاثیر قرار دهدمهاجران، بلکه کل جامعه را هم در مبدأ و و 

 .هاي بین المللی است، مهاجرتههاي که در عصر جهانی شدن بر شدت و گستره آن افزوده شدپدیده

  )149:1398علومی،(

 مهم عامل این تأثیر میزان برآورد و انسانی سرمایه گیري شکل ها درمهاجرت آمار به توجهبدیهی است که  

 و تقویت راستاي در الزم هايبرنامه اهمیت آن ضریب برآورد با تا است نیاز شدیداً کشور اقتصادي رشد در

  )18:1395عبداله پور،( .شود گرفته پیش در کشور اقتصادي وضعیت بهبود

                                                           
١ Edward Danesen 



-برمی گیرد درسال گذشته را  20 حدودکه  جدید مهاجرتموج اما  ،مهاجرت همیشه وجود داشته است

جوانان با تحصیالت باال که در  ؛شامل می شودجمعیت بسیار متفاوتی را  - تاکنون )1995( 1375یعنی از 

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

  )٢٣ :٢٠٠٦ ,Hakimzadeh( .اقتصادي

 از کشور خارج به درصد 92حدود  ،اخیر دهه دو طی کشور المپیادهاي مدال دارندگان نفر 175 میان از

 از دکترا و مهندس نخبه هزار 150خروج  با اخیر، سال 20طی   )82:1392حکیم زاده، (.اندکرده مهاجرت

  )39: 1394موسوي راد، (. است کرده تحمیل کشور بر هزینه دالر میلیارد 400فرار مغزها  پدیده ایران،

 درصد 7/1که  کندمی اعالم نفر میلیون 29/1را  مهاجر عنوانبا  کشور از شده خارج ایرانیان، جهانی بانک

 را میلیون 5تا  4 در حدود  يامالحظه قابل رقم داخلی آمارهاي البته -شودمی را شامل کشور جمعیت

 نخست کشور 8جهانی  بانک. دنیاست ثروتمند و پیشرفته کشورهاي اصلی ایرانیان، کنند مقاصدمی برآورد

. داندمی بحرین و عربی متحد امارات سوئد، انگلیس، کانادا، کویت، آلمان، آمریکا، را ایرانیان مقصد

علی (. نفر است 1604750جمع کل مهاجران ایرانی در جهان  ،2013بر پایه آمار سال  )24:1391وثوقی،(

  )125:1394زاده،

در بهمن ماه  ، تحقیقات و فناوريعلوم همچنین به استناد گزارش مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت

هاي دولتی با مراجعه به این اداره کل به دنبال هزار نفر از دانشجویان دانشگاه 45تا  40، ساالنه حدود 1395

  )27:1395 شهریاري پور،( .تایید مدرك براي ترجمه و ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند

عناوین مختلفی چون فرار مغزها، مهاجرت  باهولناکی است که  مباحث فوق تنها بیانگر بخشی از فرایند

مهاجرت  مسئلهرسد لذا به نظر می. شوداز آن یاد می... نخبگان جوان، مهاجرت نیروهاي متخصص و 

  .پر اهمیتی است که باید به آن پرداخته شود، موضوع جوانان و نقش سرمایه اجتماعی در آن

سرمایه اجتماعی به انسجام . سرمایه اجتماعی است ،بین المللی یکی از بسترهاي اجتماعی مهاجرت

ها تعامالت میان مردم و شبکه موجود درداخلی جامعه، اعتماد، هنجارها و ارزش هاي اجتماعی و فرهنگی 

- هاي رسمی، مشارکت در شبکهاعتماد به نهادها عضویت افراد در شبکه ،رو از این .گفته می شودو نهادها 

. هاي دیگر، ابعاد مفهومی تعریف سرمایه اجتماعی هستندسمی نزدیک و ارتباطات با شبکههاي غیر ر

تواند تمایل به مهاجرت را در سطح فردي تحت تاثیر قرار اي است که میسرمایه اجتماعی یک متغییر زمینه

اعتماد  و تر، مشارکت اقتصادي و اجتماعی بیشترثبات با در کشورهاي با ساختار دموکراتیک و. دهد

بنابراین منطقی است که سرمایه اجتماعی را . افتدمهاجرت شهروندان کمتر اتفاق میو  است اجتماعی باالتر



 مرحلهدر حال حاضر، کشور ایران در . به عنوان یک عامل محتمل در جریانات مهاجرتی بررسی نماییم

. طالیی براي توسعه در کشور است این دوره، فرصتی. پنجره جمعیتی و داراي ساختار جمعیتی جوان است

بی  ،به عالوه. است رو به روکشور با ابر چالش بیکاري به ویژه براي جوانان تحصیلکرده  این، با وجود

اعتمادي، ناامیدي اجتماعی در میان جوانان و عدم برآورده شدن نیازهاي افراد موجب تمایل شدید جوانان 

مهاجرت نیروهاي جوان در این مقطع زمانی به معناي از دست  .به مهاجرت به سایر کشورها شده است

بر اساس مطالعات انجام شده در ایران در دو . باشداي و نوعی تهدید براي آینده میدادن این فرصت توسعه

در . دهه اخیر، میزان سرمایه اجتماعی ایرانیان در سطوح مختلف به ویژه در سطح کالن کاهش یافته است

یکی از بسترهاي مهم  ،رو از این. کندهمکاري، مشارکت و اعتماد اجتماعی تنزل پیدا می چنین شرایطی

صادقی و ( .ماعی به ویژه اعتماد اجتماعی استتمایل مهاجرتی، کاهش ابعاد مختلف سرمایه اجت

 این سوال است که عالوه بر متغییرهاي جمعیتی و پاسخگویی به این تحقیق به دنبال )86:1397همکاران،

  .ی چه تاثیري بر مهاجرت جوانان به خارج از کشور داردعسرمایه اجتما ،ايزمینه

  پژوهشچارچوب نظري 

. تسال هاي اخیر در مباحث توسعه بسیار مطرح شده اسطی ، یکی از مفاهیمی است که 1سرمایه اجتماعی

تعهد اجتماعی و در نتیجه سرمایه اجتماعی را نوعی انباشت سرمایه معرفی کرده اند که همبستگی اجتماعی، 

ها، سرمایه اجتماعی در اجزایی مانند شبکه. آوردنوعی عزت نفس و رضایتمندي را در افراد به وجود می

توسط  2سرمایه اجتماعی در تعاریف به دو شکل متفاوت، شبکه اجتماعی. دانندهنجارها و اعتماد می

مطرح شده ) 1995( 6و فوکویاما) 1993( 5ط پانتامو اعتماد اجتماعی توس) 1998( 4وکلمن) 1986( 3بوردیو

گرایش به تاثیر سرمایه اجتماعی بر  بررسیبنابراین، در ) 2013به نقل از بونیش و همکاران، ( .است

به مهاجرت، در دو بعد آن، یعنی  گرایشسرمایه اجتماعی بر  اقدام کرد؛ یعنیمهاجرت می توان به دو شکل 

هاي اجتماعی ر شبکهیهر چند بعد اول آن یعنی تاث - گذارداثر شبکه اجتماعی و اثر اعتماد اجتماعی تاثیر می

  . بیشتر متداول و مورد استناد در مباحث نظري و مطالعات پیشین بوده است

  هاي اجتماعیاثر شبکه
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بین فردي است که مهاجران، مهاجران سابق و غیر مهاجران را  اي از روابطمجموعه ،هاي مهاجرتشبکه 

 .کندداشتن مبدا مشترك به هم متصل می در مناطق مبدا و مقصد از طریق روابط خویشاوندي، دوستی و

کند که مهاجرت مطرح شده است، بیان می) 1957( 1مفهوم علیت تراکمی که توسط میردال) 5:1390مسی،(

هاي گسترده را موجب آورد که زمینه مهاجرترهاي اجتماعی و اقتصادي به وجود میتغییراتی را در ساختا

ها و مخاطرات حرکت را کاهش دهند، زیرا هزینهملل را افزایش میلها احتمال مهاجرت بین اشبکه. شودمی

  )451:1993مسی و همکاران،( .و در مقابل، بازده مورد انتظار را افزایش می دهند

  اجتماعیاثر اعتماد 

. تواند گرایش به مهاجرت را تحت تاثیر قرار دهداي است که میاعتماد اجتماعی، یک متغییر زمینه 

کنند، میزان برابري اقتصادي بیشتري دارند و کشورهاي داراي اعتماد اجتماعی در سطوح باال کمتر فساد می

در نتیجه مهاجرت کمتري به خارج از  و کنندتالش بیشتري براي کمک به کسانی که منابع کمتري دارند می

  )2005راتشتین و یوسلینز، ( .کشور دارند

یکی از بسترهاي مهم و تاثیر  ،اعتماد اجتماعی و اشکال مختلف آن نظیر اعتماد عمومی و اعتماد نهادي

اعتماد اجتماعی که براي ایجاد . گذار در فرایند تصمیم گیري افراد به مهاجرت به خارج از کشور است

) 2016سیپینن و بک، ( .باشدزمینه ثبات و روابط صلح آمیز ضروري است، پایه و اساس همکاري مردم می

افراد داراي اعتماد . هاستهاي خود و دیگر گروهه گروههاي مثبت نسبت باعتماد عمومی متشکل از دیدگاه

یوسینر، ( .شناسند، قابل اعتماد هستندل نمیعمومی بر این باورند که بیشتر مردم، حتی کسانی را که از قب

2002(  

آورد و نیز بسته به زمینه و تحت تاثیر تجارب شخصی اعتماد عمومی، همبستگی و بردباري را به وجود می

راتشتین و ( .باشداست که نشان دهنده آمادگی بالقوه شهروندان براي همکاري با یکدیگر می و جمعی

نوع دیگري از اعتماد اجتماعی با عنوان اعتماد نهادي است که ارزیابی شهروندان از احساس ) 2008استول، 

یه خود و برابري را امنیت و حمایت نهادهاي دولتی، ارزیابی از دولت و مقامات رسمی، ارزیابی تبعیض عل

هاي دولتی و توان اعتماد نهادي را به اعتماد نسبت به نظام اجتماعی و نسبت به نهادمی. کندتعیین می

جوامعی که داراي افراد با سطح . شودها میاعتماد منجر به عضویت داوطلبانه انجمن. مقامات تعمیم داد

 2016بک و کریستنسن، ( .در بین آنها باال خواهد بودیاسی اعتماد عمومی و نهادي باال هستند، مشارکت س

  )88:1397به نقل از صادقی و همکاران، 

                                                           
١ Miradel 



 کند که افرادي داراي اعتماد اجتماعی از هر نوع آن معموال شهروندانی بهتراین طور بیان می) 2000( پانتام

اعتماد . ن می دهندنشادر زندگی اجتماعی  يو مشارکت بیشترهستند تعاون و همکاري بیشتر داراي  و

هاي اجتماعی به موارد دیگیري نیز نظیر مدیریت بهتر جامعه، رشد اقتصادي و به طور کلی همکاري

  )2008به نقل از هریروس و کریدو، ( .صل استاجتماعی مت

هر کدام از این  - قابل بررسی است رابطه سرمایه اجتماعی و مهاجرت بین الملل از دو رویکرد ،بدین ترتیب

یکی از  ،در این میان. اندرویکردها از زاویه خاصی به تبیین مهاجرت، علل و پیامدهاي آن پرداخته

این نظریه در قالب دو رویکرد . است »نظریه سرمایه اجتماعی«رویکردهاي نظري جدید بین رشته اي، 

در رویکرد شبکه . ردازدپللی میشبکه اجتماعی و اعتماد اجتماعی به تبیین فرایند مهاجرت بین الم

در مقصد بر ایجاد انگیزه و تمایل ...) خانوادگی، دوستان و(بر تاثیر شبکه هاي اجتماعی اجتماعی، تمرکز 

در واقع طبق این رویکرد، هر چه شبکه اجتماعی افراد در خارج از . مهاجرتی افراد ساکن در مبداء است

اعتماد اجتماعی بر جوامع مبدا  در مقابل، رویکرد. زایش می یابدکشور قوي تر باشد، تمایل به مهاجرت اف

   ن بر تمایالت و نیات مهاجرتی مهاجرت متمرکز شده و بر نقش اعتماد اجتماعی در سطوح مختلف آ

به مهاجرت خارج از  یدا کند، تمایلعی در جامعه کاهش پطبق این رویکرد، هر چه اعتماد اجتما. تاکید دارد

یش رو در چارچوب رویکرد اعتماد اجتماعی، به بررسی تاثیر سرمایه مطالعه پ. کندپیدا می کشور افزایش

  .ردازدپی به مهاجرت به خارج از کشور میماعی بر گرایش جوانان تهرانتاج

  پژوهشهاي فرضیه

  گذاردبر گرایش جوانان به مهاجرت تاثیر میسرمایه اجتماعی.  

  گذاردمیتاثیر ها به مهاجرت گرایش آن بروضعیت اقتصادي جوانان.  

  گذاردمیتاثیر ها به مهاجرت گرایش آنوضعیت تحصیلی جوانان بر.  

  گذاردمیتاثیر ها به مهاجرت گرایش آن بروضعیت اشتغال جوانان.  

  گذاردمیتاثیر ها به مهاجرت گرایش آن برسن پاسخگویان.  

  گذاردمیها به مهاجرت گرایش آن برجنسیت پاسخگویان.  

  گذاردمیتاثیر ها به مهاجرت گرایش آن بروضعیت تاهل پاسخگویان. 

  



  شناسی پژوهشروش 

او کارش . کندمحقق در این روش، یک رویکرد قیاسی را دنبال می. ش  استروش اصلی این تحقیق، پیمای

. دهدخاتمه می ها،گیري تجربی و تحلیل دادهکند و با اندازهنظري یا تحقیق کاربردي شروع می مسئلهرا با 

متغیرهاي . دهندجواب میدر این روش محقق با پاسخگویان زیادي سر وکار دارد که به سواالت مشابهی 

تفسیرخاصی در مورد  ،هاشود و از میان آنهاي متنوعی آزمون میشود، فرضیهگیري میزیادي اندازه

  )  ١٠١ :١٩٩٩ ,Neuman(. شودها و رفتارها بیرون کشیده میویژگی

ها و ادعاهایی است که  کند، تعمیم یافته هاي تحقیق متمایز می خصیصه اصلی که پیمایش را از دیگر روش 

و  53: 1381ببی،  ( .کند محقق از نتایج تحقیق بر روي نمونه، در مورد جامعه آماري و جمعیت کل می

  )61: 1376دواس، 

اي و تحلیل محتوایی سواالت باز پرسشنامه ابخانهمطالعات اسنادي و کت تحقیق در کنار پیمایش از این در

سال شهر تهران است که به روش  35تا  18جوانان کلیه جامعه آماري این تحقیق . نیز استفاده شده است

است که براي رسیدن  بدیهی .نفر از کلیه مناطق تهران مورد پرسش قرار گرفتند 1217نمونه گیري تصادفی 

  .می شدبایستی به خانوارهاي ساکن در تهران مراجعه ) ساله 35ا ت 18جوان (به واحد تحلیل 

شهر تهران به تفکیک خانوار ساکن  1660219 ،مطابق با سرشماري عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران

یافتگی به چهار طبقه هاي توسعه ابتدا مناطق بر اساس شاخصبنابراین، . دنباش میمناطق بیست و دوگانه 

با در نظر گرفتن تعداد کل خانوار در هر طبقه با فرمول کوکران حجم نمونه براي طبقه مورد تقسیم شد و 

سپس  .ها توزیع گردیدهاي مشخص شده بر حسب تعداد خانوار در هر منطقه بین آن نظر مشخص و نمونه

حجم هر  ،قهتعداد خانوارهاي ساکن در هر طب(اي و متناسب با حجم  گیري طبقه با استفاده از روش نمونه

براي هر طبقه محاسبه گردید و بار دیگر داخل هر یک از طبقات به ) شود یک از طبقات محسوب می

مجموع کل . شدها توزیع  نمونهبیست و دوگانه صورت جداگانه نسبت به حجم هر کدام از مناطق 

  .باشد خانوار می 1217هاي محاسبه شده  نمونه

  تعریف نظري و عملیاتی مفاهیم

  به مهاجرت گرایش



دروبا گرایش را نوعی آمادگی ذهنی براي انجام یک عمل و یا واکنش در برابر موضوعی خاص تعریف 

  )134: 1371دبلیو آلپورت، (. کند می

 کی ایموضوع  کینسبتاً با دوام اعتقادات نسبت به  یسازمانده :عبارت است از شیگرا ،چیبه نظر روک 

 یقاض(. کندیبه نحو احسن آماده م ت،یوضع ایکه فرد را جهت پاسخ دادن به آن موضوع  تیوضع

  )9: 1382، ییطباطبا

ها و اجتماعات جدید دائمی افراد از مرزهاي نمادي و سیاسی کشور، به سوي اقامتگاه حرکت ،مهاجرت 

  ) ٣٢٠ :١٩٩٩ ,Marshall( .است

 چیمسکن، بدون ه یدائم مهین ای یدائم رییتغ :مهاجرت عبارت است از ،1یاورت ل هیبر اساس نظر

 يزیگونه تما چیبدون ه نیهمچن - مهاجرت ياجبار ای ياریاخت تیدر مورد فاصله حرکت و ماه یتیمحدود

  )54:1380 ،یزنجان( .یخارج ای یمهاجرت داخل نیب

شده  يریگاندازه) شده است يارزش گذار 5تا  0از نمره  هیهر گو( هیگو نیتوسط چند ریمتغ نینمره ا

 کینمره ممکن  نیشتریو ب نیکمتر بیترت نیبد. باشدیم انیبه مهاجرت پاسخگو شیکه نشانگر گرا است

  . باشدیم) 5×10=50( یا)1× 10= 10(یک بیپاسخگو به ترت

  سرمایه اجتماعی

که  شبکه ها  می داند و هنجارها مفاهیم چون اعتماد، مجموعه اي از سرمایه اجتماعی را)1997(2پوتنام

نهایت منافع متقابل آنها را تامین خواهد  در و موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه یک اجتماع می شود

  )61:1383کالنتري،(.کرد

 و مشارکت اجتماعی حمایت اجتماعی واجتماعی  بعد اعتماد سه ســــرمایه اجتماعی در ،در این پژوهش 

  .سنجیده می شود

که به پیشرفت اهداف  داندهرگونه محرکی می حمایت اجتماعی را )1979(3کاپالن: حمایت اجتماعی) الف

مشتمل بر امکانات (حمایت اجتماعی ملموس حمایت را در دو بعد او .کندفرد حمایت شونده کمک می

-در حالت ه افراد کمک می کند تاب ( حمایت اجتماعی روانی و) مادي به نحوي که براي فرد سودمند است

حمایت اجتماعی در این . کندبیان می )شود، در خود ایجاد کندهاي هیجانی و عاطفی را که باعث بهبود می

فضا مانند همسایگی و مجاورت مکانی، روابط  ها، پیوندهاي عاطفی، نزدیکی دربررسی شامل دوستی

                                                           
١ Evert.s.lee 
٢.Putnam  
٣ .Kaplan 



هاي شبکه در حمایت اجتماعی را ،به عبارتی. اشدبو انجمن ها می هانهاد خویشاوندي، عضویت در

 .کنیممی  خویشاوندي مطالعه

توان حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه تعریف کرد که این امر موجب اعتماد را می:  اجتماعی اعتماد) ب

از کسانی  ايدر اینجا افراد جامعه گستره. شودگسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با سایر افراد جامعه می

-می    و بند اخالقی  نوعی قید. گیردتوانند تعامل داشته باشند را در برمیکه با فرد تعامل دارند یا بالقوه می

نوعی ارتباط متقابل بین افراد  ،دیگربه عبارت . کندهاي اجتماعی میملزم به رعایت معیار را باشد که فرد

  )101:1380ور،پشارع ( .است

 در( اعتماد به نهادها و )درسطح خرد سرمایه اجتماعی(اعتماد به افراد :اعتماد را نام برددو نوع  1گید نز 

  .)سطح کالن سرمایه اجتماعی

هایی که با توجه به تعریف اعتماد اجتماعی از نظر فالناگان، رس و همکارانش درست شده و اعتماد با گویه

سر، در سه شکل اعتماد بین شخصی، اعتماد هاي برگرفته از مقیاس حیات اجتماعی شولهمچنین گویه

  .شودعمومی و اعتماد بنیادي سنجیده می

شرکت کم و بیش آشکار فرد در حیات  :مشارکت اجتماعی عبارت است از: مشارکت اجتماعی) ج

محسنی ( .هاي مختلف اجتماعی، سیاسی و مدنی و نظایر آناقتصادي، فرهنگی و اجتماعی و قبول مسئولیت

  )81: 1386تبریزي، 

گیري و مدیریت مشتمل بر مشارکت مشارکت در تصمیم-1 :مشارکت داراي سطوح و انواع مختلفی است 

هاي ممکن و مشارکت مشارکت در انتخاب راه از بین گزینش ،مشارکت در تصمیم گیري ،در تعیین اهداف

نسانی با در اختیار گذاشتن نیروي انسانی به شارکت در تامین منابع ام -2 ؛در تغییر و تحوالت سازمانی

   .هامشارکت در تامین مالی منابع هزینه-3 ؛هاصورت داوطلبانه با هدف کاهش بخش از هزینه

  2)روایی(اعتبار

سنجد و تا چه اندازه از لحاظ سنجش موضوع به منظور دست یابی به اینکه ابزار سنجش چه چیزي را می

موفق بوده و کارایی دارد و به عبارتی میزان انطباق بین تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی آن چقدر است، 

                                                           
١
 .Gidens 

٢ -Validity 



تحقیق و اعتبار مبتنی بر  1در پژوهش حاضر از روش ارزیابی اعتبار صوري. باید اعتبار آن سنجیده شود

  .استفاده شده است 2تحلیل عاملی

هاي ذهنی محققان و متخصصانی است که با اجماع نظر بر روي اعتبار صوري یا ذهنی مبتنی بر ارزیابی

این نکته است که تا چه حد وسیلۀ اندازه  کنندهکیفیت وسیلۀ اندازه گیري صفات مورد بررسی، مشخص 

: 1382طباطبایی، قاضی ( .دنمایگیري طراحی شده، آن چیزي را که محقق فکر می کند اندازه گیري می 

13( 

هاي نظري براساس تحقیقات انجام شده و دیدگاه -پس از طراحیهاي مربوطه هاي طیفگویه بدین ترتیب،

اظهار نظر این افراد . در اختیار اساتید و کارشناسان دانشگاه قرار گرفت -به خصوص چارچوب نظري رایج

  .هاي مناسب براي هر طیف منجر شدگویههاي هر طیف، در نهایت به گزینش در راستاي سنجش گویه

. شداستفاده  4از تحلیل عامل ،طیف ضمن استناد به مبانی نظري تحقیق 3ايجهت ارزیابی اعتبار سازه     

این روش . اي می باشداي از متغیرهاي فاصلهروشی مناسب در ساختن مقیاس براي رشته ،تحلیل عامل

    اي کوچک از متغیرهاي اساسی که عامل خوانده متغیرها به مجموعهاي بزرگ از براي تقلیل مجموعه

  ) 254-253: 1376دواس، (. شوند، کاربرد داردمی

هاي اصلی با چرخش واریماکس براي تعیین روایی سازه ابزار این تحقیق، از تحلیل عاملی به روش مؤلفه

شاخص ( 6و آزمون بارتلت 773/0، )شاخص کفایت نمونه گیري( 5KMOاستفاده شد که مقدار ضریب 

نشان از وجود شواهد کافی براي انجام   >000/0pو سطح معناداري 285/6811، )کفایت ماتریس همبستگی

  . تحلیل عوامل دارد

  آزمون بارتلت براي متغیر گرایش به مهاجرت :1جدول 

  مقدار  نام آزمون

Kmo 750/0  

  151/7030  بارتلت

  000/0  سطح معناداري

  

                                                           
١ . Face Study 
٢ .Factor Analysis 
٣ .Construct Validity 
٤ . Factor Analysis 
٥ - Kaiser- Mayer- Olkin 
٦ - Bartlets Test of Sphercity 



 هاي چرخش یافته متغیر گرایش به مهاجرتماتریس عامل :2جدول 

  گویه  

 .نمی شوند مواجه زیادي مشکالت با دیگر کشورهاي در ایرانی مهاجران 55/0

 .کنم می را خود تالش تمام کشور از غرب به رفتن براي 41/0

 .روم می غرب به حتمأ غرب، در آشنایی و دوست داشتن صورت در 49/0

 .شود می بیشتري موفقیت باعث کشور از غرب به رفتن 28/0

  .عالقه زیادي براي مهاجرت به غرب دارم 55/0

  .در شرایط و امکانات برابر تمایل دارم در یک کشور غربی زندگی کنم 51/0

  حتی اگر شغلی با درآمد باالیی داشته باشم تمایل دارم به غرب مهاجرت نمایم 62/0

  .یافت خواهم دست) شغلی(بیشتري  هايپیشرفت  به غرب، در 71/0

  .یافت خواهم دست) تحصیلی(بیشتري  پیشرفت هاي به غرب، در 65/0

  .من به غرب مهاجرت می نمایم ،حتی اگر خانواده ام با مهاجرت من به غرب مخالف باشند 67/0

  

بیان، خودخواهی بر اساس معیارهاي حس صداقت، همکاري، در خور اعتماد بودن، صراحت ي زیر هاگویه

درجه اي لیکرت و از  5گویه براساس طیف  10سرمایه اجتماعی در این تحقیق با تعداد . درست شده اند

  :اندمنابع و مطالعات انجام گرفته قبلی دراین زمینه استخراج شده

  ).X1(تا چه حد عالقمند به شرکت در انتخابات هستید

  ).X2(کنیدوالدین و سایر اعضاي خانواده مشارکت می تا چه حد در حل مسائل مربوط به خانواده با

  ).X3(افراد خانواده و دوستان به من اعتماد الزم را دارند 

  ).X4( دا کرد که واقعاً بتوان به او اعتماد کردین روزها به سختی می توان کسی را پیا

  ).X5(کنند قانه رفتار میگر صادیکددر زندگی با یمردم 

  ).X6(امالت به یکدیگر اعتماد دارند مردم در روابط و مع

  .)X7( ستندیبا من صادق ن دوستان من، که کنماکثر اوقات احساس می

    ).X8( کنندبه چیزي نیاز داشته باشید، مردم به شما کمک میدر زندگی چنانچه شما 

  ).X9( کنندحمایت می را او مردم، زندگی گرفتاري پیدا کرد اگرکسی در

توانند به مواجه شوم، همسایگان  می خویشان خود مرگ یکی از وضعیت اضطراري مانند یک اگر ناگهان با

  ).X10(من آرامش دهند



اي از این مجموعه لذا نیازي به حذف هیچ گویه .باشدمی) 73/0( 70/0در این ماتریس بیش از Kmoآزمون

رصد اطمینان این معنی داري د 95 در سطح حداقل 292/877آزمون کرویت بارتلت با معناداري . باشدنمی

  .توان تحلیل عامل را ادامه داددهد که میلذا نتایج این جدول به محقق اطمینان می. دهدرا نشان می

  هاي آماري در تحلیل عاملی براي سرمایه اجتماعینتایج آزمون :3جدول                     

  73/0  آزمون کیزر مایر

  292/877  آزمون بارتلت

  55  آزاديدرجه 

  000/0  سطح معنی داري

  پژوهشیافته هاي 

  وضعیت جمعیتی پاسخگویان

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

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

و در بین پاسخویان افراد کمتر از تحصیالت  )درصد 9/59(باشندمدرك تحصیلی کارشناسی میداراي 

  .دبیرستان و دیپلم نداشتیم

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

  .بیکار جویاي کار بودند

به این سوال ) درصد 3/49(داشته اند و بیشتر پاسخگویان  درصد پاسخگویان زیر یک میلیون درآمد 4/7 

  . رسداند که این با توجه به فرهنگ و سیاست کشور ما اقدامی معقوالنه به نظر میپاسخی نداده

  وضعیت جمعیتی پاسخگویان:4جدول 

 درصد معتبر درصد یفراوان تیجنس

 69/50 69/50 617 مرد

  30/49  30/49  600 زن

  100  100  1217 جمع

    ییوضع زناشو

  1/65  6/61  750  هرگز ازدواج نکرده

  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

        تحصیالت پاسخگو

  0  0  0  بی سواد

  0  0  0  ابتدایی

  7/17  2/17  210  راهنمایی

  2/9  9  110  دبیرستان و دیپلم

  6/61  9/59  730  دیپلم فوق

  7/9  4/9  115  کارشناسی

  2/1  2/1  15  کارشناسی ارشد

  4/0  4/0  5  دکتري

  -  6/2  32  تحصیالت حوزوي

  100  100  1217  بدون پاسخ

  0  0  0  جمع

        سن

 54/20 54/20 250 سالگی 21تا  18

 88/25 88/25 315 سالگی 25تا  22

  2/28  2/28  352  سالگی 29تا  26

  65/24  65/24  300  سالگی 35تا 30

 100 100 1217 جمع

        وضعیت اشتغال

  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

        درآمد

  2/21  7/10  131  میلیون تومان 1زیر 

  6/35  18  220  میلیون تومان 5/2تا  1

  21  6/10  130  میلیون تومان 5تا  5/2بین 



  2/7  6/3  45  میلیون تومان 10تا  5بین 

  -  3/49  600  میلیون تومان 10باالي 

  100  100  1217  بی پاسخ

  7/14  4/7  91  جمع

  گرایش به مهاجرت

گویه  10شامل  که هاي مربوط به طیف گرایش به مهاجرت استنشان دهنده توزیع فراوانی گویه ،5جدول 

نشان دهنده کمترین میزان گرایش به  1رده بندي شده که نمره  5تا  1نمرات هر گویه بین . باشدمی

جمع . دهدمیباالترین میزان گرایش به مهاجرت را از هر گویه نشان  5مهاجرت بین جوانان است و نمره 

 10تواند بین نمره دهد که بالقوه میگویه، نمره میزان گرایش به مهاجرت جوانان را نشان می 10نمرات 

 »تاحدودي«ها عبارت در صورتی که هر فرد براي همه گویه. باشد) حداکثر نمره( 50و نمره ) حداقل نمره(

طور که از  همان .دست خواهد آمده ب 30را عالمت بزند، میانگین کل نمره او از این گویه ) متوسط(

دست ه میانگین نمره ب )عالقه زیادي براي مهاجرت به غرب دارم(آمارهاي جدول پیداست در گویه پنجم 

به جمع نمرات . باشداست که نشان دهنده گرایش نسبتا زیاد در ارتباط با این گویه می 5از  28/4آمده 

دست آمده از ه میانگین ب. دهدبه مهاجرت در حد باال را نشان می گویه میزان گرایش 10آمده از این  دست

که نشان دهنده گرایش در حد متوسط ) 30(باشد که از میانگین مورد انتظار می) 12/33(ها برابر کل گویه

باشد، بیانگر گرایش موافق پاسخگویان با  30هر چه این میانگین کل بیشتر از عدد . می باشداست، باالتر 

  .ستهاهگوی

  توزیع پاسخگویان برحسب میزان گرایش به مهاجرت: 5جدول 

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

 مشکالت با دیگر کشورهاي در ایرانی مهاجران

 .نمی شوند مواجه زیادي

 131  155  311  351 250  فراوانی
36/3  

  7/10  7/12  5/25  8/28  5/20  درصد

 را خود تالش تمام کشور از غرب به رفتن براي

  .کنم می

  37/3 171  142  301  235  351  فراوانی

 14  6/11  7/24  3/19  8/28  درصد  

 حتمأ غرب، در آشنایی و دوست داشتن صورت در

  .روم می غرب به

 157  152  290  241  361  فراوانی
41/3  

 9/12  4/12  8/23  8/19  6/29  درصد

 بیشتري موفقیت باعث کشور از غرب به رفتن

  .شود می

 152  121  281  251  371  فراوانی
48/3  

 4/12  9/9  23  6/20  4/30  درصد

  28/4 121  131  285  261  391  فراوانی  .عالقه زیادي براي مهاجرت به غرب دارم



  

  سرمایه اجتماعیمتغیر 

. باشدگویه می 10هاي مربوط به طیف سرمایه اجتماعی شامل نشان دهنده توزیع فراوانی گویه 6جدول 

 )کنندقانه رفتار میگر صادیکددر زندگی با یمردم (طور که از آمارهاي جدول پیداست در گویه سوم  همان

در .  باشدمی است که نشان دهنده گرایش کم در ارتباط با این گویه  5از  54/2آمده  به دستمیانگین نمره 

 31به طوري که  ؛همین گویه بیشترین درصد پاسخگویان معتقدند که افراد با همدیگر صادق نیستند مورد

درصد هم اظهار داشتند که صداقت بین مردم  3/24درصد پاسخگویان معتقدند صداقت بین افراد کم و 

اد جامعه خیلی درصد بر این باور دارند که بین افر 3/8این در حالی است که تنها  ،خیلی کم وجود دارد

اگر با یک وضعیت اضطراري مانند مرگ یکی «در برابر این گویه، گویه اي چون . زیاد صداقت وجود دارد

 5از  05/3آمده  به دستمیانگین نمره  »دهندهمسایگان به من آرامش می ،از خویشان خود مواجه شوم

 10آمده از این  به دستجمع نمرات   .باشداست که نشان دهنده گرایش متوسط در ارتباط با این گویه می

ها برابر آمده از کل گویه به دستمیانگین . دهدگویه میزان سرمایه اجتماعی در حد پایینی را نشان می

هر چه . نشان دهنده گرایش در حد پایین است) 30(با میانگین مورد انتظار در مقایسه باشد که می) 31/26(

  .باشدها میباشد، بیانگر گرایش موافق پاسخگویان با گویه 30این میانگین کل بیشتر از عدد

  

  

  

 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  ،حتی اگر شغلی با درآمد باالیی داشته باشم

  .دارم 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

  31/3              شاخص گرایش به مهاجرت



 هاي مربوط به طیف سرمایه اجتماعیتوزیع فراوانی گویه :6جدول 

  گویه هاي سرمایه اجتماعی

  
  آماره

خیلی 

  زیاد
  زیاد

متوس

  ط
  کم

خیلی 

  کم
  میانگین نمره

 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 یتوان کسی را پن روزها به سختی مییا

  واقعاً بتوان به او اعتماد کرد

  28/2 417  380  167  170  82  فراوانی

 3/34  3/31  8/13  0/14  8/6  درصد  

  کنندقانه رفتار میگر 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

با من  دوستان من، که اکثر اوقات احساس می کنم

  ستندیصادق ن

 188  352  158  310  194  فراوانی
97/2  

 5/15  0/29  0/13  5/25  0/16  درصد

به چیزي نیاز داشته باشید، در زندگی چنانچه شما 

 کنندمردم به شما کمک می

 285  295  186  374  58  فراوانی
69/2  

 5/23  3/24  3/15  8/30  8/4  درصد

 را او مردم، زندگی گرفتاري پیدا کرد اگرکسی در

  کنندحمایت می

 255  206  176  350  216  فراوانی
70/2  

 0/21  0/17  5/14  8/28  8/17  درصد

 مرگ یکی از یک وضعیت اضطراري مانند اگر با

مواجه شوم، همسایگان به من آرامش  خویشان خود

  دهندمی

 279  265  176  295  167  فراوانی

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

تا چه حد عالقمند به مشارکت در انتخابات 

  .هستید...) و شوراها و ریاست جمهوري، مجلس(

  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

  61/2              اجتماعیشاخص سرمایه 

  

  هاو آزمون فرضیه رهاین متغیب یب همبستگیضر

. دهدمی نشان را گرایش به مهاجرت جوانان و تحقیق مستقل متغیرهاي بین همبستگی ضریب 7 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 دهدمی نشان جدول آمارهاي. باشدمی



 دارند قرار ايفاصله سنجش سطح در که فرضیاتی آزمون .دارد وجود داري معنی ارتباط مهاجرت جوانان

 .است شده بیان جدول این در

  گرایش به مهاجرت اي وضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي مستقل فاصله: 7جدول 

  میانگین  فراوانی  ضریب همبستگی پیرسون
  انحراف

  معیار

ضریب 

  همبستگی
SIG  

ه 
ش ب

رای
گ

ت
جر

ها
م

  

  001/0  -178/0  5/2  21/24  1217  سن

  000/0  -441/0  4/7  31/26  1217  سرمایه اجتماعی

  001/0  343/0  9/2  9/13  1217  میزان درآمد

  000/0  433/0  2/7  2/15  1217  میزان تحصیالت  

داري و گرایش به مهاجرت جوانان رابطه معنی یاجتماع هیسرمادهد که بین نشان می 8آمارهاي جدول

، P=000/0داري با سطح معنی -44/0آمده براي این متغیر برابر به دستضریب همبستگی . وجود دارد

 هیسرمابه این معنا که با افزایش در میزان  ؛باشدبیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر مذکور می

بر این اساس فرضیه مذکور . یابدبین افراد، احتمال گرایش به مهاجرت در بین جوانان کاهش می یاجتماع

  .دار استدرصد معنی 95در سطح حداقل 

  )گرایش به مهاجرت(آماره هاي مربوط به متغیرهاي مستقل مدل رگرسیونی  :8جدول 

  متغیر ها

 B Std. Error Beta t Sig t VIF نام متغیر

 804/1 001/0 226/3 -183/0  085/0  -281/0 سرمایه اجتماعی

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

 062/1 006/0 774/2  117/0 957/0  705/2 جنس

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

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

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

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

  تحلیل چند متغیره

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

در گام اول با وارد شدن متغیر سرمایه اجتماعی میزان ضریب . گام پیش رفته است 7 که تحلیل رگرسیون تا

در این مرحله میزان ضریب تعیین . آمده است به دست 632/0با متغیر وابسته ) R(همبستگی چندگانه آن 



=399/0برابر با 
2R  395/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با=AdR 2

در گام دوم با . آمده است به دست 

با متغیر وابسته ) R(میزان ضریب همبستگی چندگانه آن  ،وارد شدن سومین متغیر یعنی میزان تحصیالت

=428/0در این مرحله میزان ضریب تعیین برابر با . آمده است به دست 655/0
2R  و ضریب تعیین تعدیل

AdR=423/0شده برابر با  2
ا وارد شدن متغیر جنسیت میزان ضریب در گام سوم ب.. آمده است به دست 

در این مرحله میزان ضریب تعیین . آمده است به دست 685/0با متغیر وابسته ) R(همبستگی چندگانه آن 

=469/0برابر با 
2R  460/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با=AdR 2

در گام چهارم . آمده است به دست 

آمده  به دست 692/0با متغیر وابسته ) R(گی چندگانه آن با وارد شدن متغیر میزان سن میزان ضریب همبست

=478/0در این مرحله میزان ضریب تعیین برابر با . است
2R  468/0و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با=

AdR 2
در گام پنجم با وارد شدن متغیر وضعیت تاهل میزان ضریب همبستگی چندگانه . آمده است به دست 

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

AdR=479/0ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  2
در گام ششم با وارد شدن هشتمین . آمده است به دست 

در . آمده است به دست 706/0با متغیر وابسته ) R(متغیر وضع فعالیت میزان ضریب همبستگی چندگانه آن 

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

به  

در گام هفتم با وارد شدن متغیر میزان وضعیت اقتصادي میزان ضریب همبستگی چندگانه . آمده است دست

=505/0در این مرحله میزان ضریب تعیین برابر با . آمده است به دست 711/0با متغیر وابسته ) R(آن 
2R  و

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

زیرا این مقادیر استاندارد شده و امکان مقایسه و تعیین سهم نسبی هر یک از  - Betaبر اساس مقادیر 

  :باشدمعادله رگرسیون چند متغیره در تحقیق حاضر به این صورت می - سازدمتغیرها را فراهم می

-  188/0) + جنسیت(117/0) + میزان تحصیالت( 153/0)+ سرمایه اجتماعی(-18/0= مهاجرتگرایش به 

  ei )+وضع فعالیت/(098)+ وضعیت اقتصادي(101/0)+ وضعیت تاهل(132/0)+ سن(

  تحلیل مسیر فرایند گرایش به مهاجرت

در مرتبه اول . مستقیمغیراثر مستقیم و اثر : آیددر تحلیل مسیر اثر کل هر متغیر از دو نوع اثر به وجود می

بیشترین تأثیر مستقیم را بر روي میزان گرایش به مهاجرت ) 188/0(متغیر سرمایه اجتماعی با ضریب اثر

  .شودگرایش به مهاجرت نیز زیاد می ،به این معنا هر چه قدر سرمایه اجتماعی کمتر باشد ؛جوانان دارد



به  100/0، -186/0، 151/0د به ترتیب با ضریب اثرهر یک از متغییرهاي میزان تحصیالت، سن و درآم 

متغیرهاي جنسیت، وضعیت تاهل و وضع . طور مستقیم در گرایش به مهاجرت جوانان تأثیر گذاشتند

به طور مستقیم در گرایش به مهاجرت جوانان  102/0، 133/0، 115/0فعالیت نیز به ترتیب با ضریب اثر 

اي به طور غیر مستقیم گرایی توسعهز طریق سرمایه اجتماعی و آرمانمتغیر وضعیت اقتصادي ا. موثر بودند

  . در گرایش به مهاجرت جوانان موثر بوده است 002/0و با ضریب مسیر 

اند، در هم که در امتداد آن مسیر قرار گرفته را جهت تعیین اثرات غیرمستقیم یا مسیر غیرمستقیم، ضرایبی

رات غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر گرایش به مهاجرت پرداخته شده در زیر به محاسبه اث. کنیمضرب می

  .است

  اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرها: 9جدول 

  متغیرها
  نوع اثر

  )ضریب اثر(اثرکل
  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم

  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

 

  بحث و نتیجه گیري

متغیر سن و  دو بین که است مطلب این مؤید پیرسون همبستگی ضریب آزمون از آمده به دست نتایج

 معناداري سطح به توجه با)  =r-178/0(دارد وجود منفی و ضعیف اما معنادار، گرایش به مهاجرت رابطه

 .متغیر، منفی و معکوس است دو بین رابطه که کرد استدالل توان می باشد،می 001/0 برابر که آمده دست به

 شود، بیشتر افراد سن که میزانی هر به که کرد عنوان چنین توانمی آمده دست به نتایج با مطابق ،عبارتی به

 سطح در فوق متغیر دو بین مذکور رابطه اساس این بر. دارد گرایش به مهاجرت جوانان در معکوس تأثیري

    .است معنادار درصد 95 حداقل



به ضریب همبستگی . و گرایش به مهاجرت جوانان رابطه معنی داري وجود دارد یاجتماع هیسرمابین 

بیانگر رابطه منفی و معکوس بین دو ، P=000/0با سطح معنی داري  -44/0آمده براي این متغیر برابر دست

بین افراد، احتمال گرایش به  یاجتماع هیسرمابه این معنا که با افزایش در میزان  ؛باشدمتغیر مذکور می

دار درصد معنی 95بر این اساس فرضیه مذکور در سطح حداقل . یابدمهاجرت در بین جوانان کاهش می

  .است

بر این اساس افزایش و . داري وجود داردجرت جوانان رابطه معنیبین وضعیت اقتصادي و گرایش به مها

آمده  به دستضریب همبستگی . کاهش در وضعیت اقتصادي افراد تاثیري در گرایش به مهاجرت تاثیر دارد

، بیانگر رابطه مثبت و مستقیم بین دو متغیر مذکور P=000/0داري با سطح معنی 34/0براي این متغیر برابر

افراد، احتمال گرایش به مهاجرت در بین جوانان افزایش  به این معنا که با افزایش در میزان درآمد ؛باشدمی

  .دار استدرصد معنی 95بر این اساس فرضیه مذکور در سطح حداقل . یابدمی

بر این اساس افزایش و . داري وجود داردبین میزان تحصیالت و گرایش به مهاجرت جوانان رابطه معنی

به ضریب همبستگی . ها به مهاجرت تاثیر دارددر میزان تحصیالت افراد تاثیري در میزان گرایش آنکاهش 

، بیانگر رابطه مثبت و مستقیم بین دو P=000/0با سطح معنی داري  43/0آمده براي این متغیر برابر دست

مال گرایش به مهاجرت در افراد، احت به این معنا که با افزایش در میزان تحصیالت ؛باشدمتغیر مذکور می

  .دار استدرصد معنی 95بر این اساس فرضیه مذکور در سطح حداقل . یابدبین جوانان افزایش می

که  به طوري ؛بر اساس نتایج، میانگین نمره گرایش در بین زنان و مردان داراي تفاوت معناداري است

مردان داراي  نمره  کهباشد می 92/97مره مردانو میانگین ن 25/80اي زنان توسعهگراییمیانگین نمره آرمان

و سطح  79/14که برابر Tاین تفاوت مشاهده شده بر اساس آزمون . میانگین بیشتري نسبت به زنان هستند

گرایش به مهاجرت بر  ،به عبارت دیگر. شودمعنی دار بوده و فرضیه تایید می =000/00Sigمعنی داري

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

درمورد کل افراد نمونه، میانگین نمره گرایش به مهاجرت در بین افراد غیر فعال بیشتر از میانگین نمره افراد 

و میانگین نمره افراد  82/97اي افراد غیرفعال گرایی توسعهکه میانگین نمره آرمان به طوري ؛باشدفعال می

این تفاوت . ل داراي  نمره میانگین بیشتري نسبت به افراد فعال هستندباشد و افراد غیر فعامی 57/76فعال 

فرضیه تایید که  معنی دار بوده =000/00Sigو سطح معنی داري 27/18برابر Tمشاهده شده بر اساس آزمون 

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



توان گفت که تفاوت می >P 05/0و سطح معناداري  =F  13/7در مورد کل افراد نمونه، با توجه به مقدار

 ،بر اساس آمار توصیفی -معناداري بین سه گروه از نظر وضعیت تأهل و گرایش به مهاجرت وجود دارد

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

ل نشان می دهد کاهش سرمایه اجتماعی باعث افزایش گرایش جوانان به مهاجرت می گردد و نتایج تحلی

می توان با افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد اجتماعی از طریق عملکرد مناسب و بر طرف کردن 

کاهش  تمایل به مهاجرت خارج از کشور را... ساختاري نظیر بیکاري، مفاسد مالی و اقتصادي و شکالتم

  .داد

  هاپیشنهاد

  :می شود هاي زیر ارائهجه به نتایج پژوهش پیشنهادوبا ت

 هاي اجتماعی و رفع تمامی موانع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي اقدام براي تسهیل گري کنش

  ؛در جهت هر نوع کنشگري اجتماعی زاینده و مثبت

  هاي سنی نوجوان و جوان بتوانند به ویژه گروهتقویت جامعه مدنی فعال و سازنده تا نیروهاي اجتماعی

هاي الزم براي تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی و زمینه بپردازنددر قالب جامعه مدنی به کنشگري 

  ؛آیدفراهم 

  حمایت نهادهاي مدنی و رفاهی از افراد و گروهاي ناتوان جامعه تا از این طریق اعتماد متقابل در

  ؛ارتقا یابد سطوح خرد و کالن جامعه

 از آن رو که در حال . اديها و تعامالت در سطوح خرد و کالن اعم از روابط فردي و نهیوندتقویت پ

ظ و تقویت ف در این تعامالت هستیم که مانع بزرگی براي حفحاضر شاهد نوعی گسست و یا تضعی

  ؛شوداعی محسوب میسرمایه اجتم

 هاي از خود بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی که زمینهدگی، یري از بروز هر گونه ناامیدي، دلزجلوگ

   ؛کندتضعیف اعتماد اجتماعی را فراهم می

 ؛ییعقال يهااستیبا انتخاب س یدرآمد داخل عیتوز  

 ؛و تعصب ضیرفع تبع  

 ؛هاستخواهان ماندن آن تیرینظام مد نکهیاطالع نخبگان از ا  



 ؛یتسامح فرهنگ 

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

 مناسبي هاارائه آموزه قیاز طر لیدر جوانان و نوجوانان در طول تحص دوستی هنیحس م تیتقو 

  ؛ و جذاب يرشعاریغ

 ؛شهروندان يبرا يمساو يهافرصت جادیو ا یداخل طیسامان دادن شرا  

 نه؛یزم نیدر ا يگذارهیدرخشان و سرما يبه مسائل خاص استعدادها یدگیرس  

 امکانات پژوهش  دادن و یدر مراکز پژوهش ژهیدر تمام سطوح به و يو کاغذباز يکاهش مشکالت ادار

 .مندمشخص و مستقل به جوانان عالقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  منابع

 انتشارات  :تهران .فاضل رضا .)عملی -نظري( روش هاي تحقیق درعلوم اجتماعی .)1381(. ببی، ارل

  سمت

  چرایی خوداري نخبگان از مهاجرت بازنمایی « .)1394( .شیرکوه ،محمديبلند همتیان، کیوان و

  .153- 127، 31شماره . راهبرد فرهنگ .»هویت استادي

 تاثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و « .)1392( .ماندانا ،جوانکابراهیم و  ،طالیی؛ حکیم زاده، رضوان

فصلنامه پژوهش و برنامه  .»در دانشجویان دانشگاه تهرانفرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور 

  .102- 81، صص69شماره  .ریزي در آموزش عالی

 ینشر ن :تهران .نایبی هوشنگ .یاجتماع قاتیدر تحق شیمایپ .)1376(. يا يدواس، د  

 سمت  :تهران .مهاجرت .)1380(..زنجانی، حبیب اله 

 مروري بر جریان هاي وجوه ارسالی مهاجران « .)1394( .قربان ،رستم علی زاده، ولی اله و حسینی

، 92و  91سال بیست و دوم، شماره  .فصلنامه جمعیت. »فراملی در جهان، با تاکید بر مهاجران ایرانی

113 -136 .  

 تهران .روش هاي تحقیق در علوم رفتاري .)1398( .الهه ،حجازي عباس و ،بازرگان ؛سرمد، زهره: 

  نشر آگه

  موسسه چاپ و  :تهران .گرماي مفرط و مهاجرت .)1397( .جواد ،عرب یارمحمديسلیمانی، حنظله و

  انتشارات دانشگاه اطالعات و امنیت ملی

 نامه انجمن جامعه شناسی  .»فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهاي آن« .)1380(. شارع پور، محمود

  .112- 101، 3شماره  .ایران

 پیش « .)1395( .کوروش ،کیانیمحمد علی و  ،محمدي فر ؛علی اکبر ،بیدختی امین ؛شهریاري پور، رضا

بینی گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه از کشور بر اساس تاثیر میزان رضایت و نگرش آنان 

  .سال هشتم، شماره سوم .فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران .»نسبت به تصویر و جو دانشگاه



  میزان تمایل جوانان به مهاجرت بین المللی و « .)1397( .سیده متین ،حسینیسید صادقی، رسول و

، شماره 18دوره  .فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان .»عوامل تعیین کننده آن در شهر تهران

  .52- 27صفحه  ،43

 بر تمایل بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی « .)1397( .مریم ،رضاییغالمرضا و  ،غفاري ؛صادقی، رسول

  .108-83، ص 2، شماره 4دوره  .دوفصلنامه مطالعات جمعیتی .»به مهاجرت از ایران

 نشر فروغ ):آلمان(کلن  .جامعه شناسی فرار مغزها .)1387(.طایفی، علی  

 مطالعه (نقش مهاجرت در شکل گیري سرمایه انسانی و رشد اقتصادي« .)1395(.عبداله پور، شهین

  .دانشگاه سیستان و بلوچستان ،نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصاديپایان  .»)موردي ایران

 مجله . »سیاست .»جهانی شدن، مهاجرت هاي بین المللی و زبان ها« .)1398(. علومی، ابراهیم

  .165-147، ص 1، ش 49دوره  .دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  تاثیرات، علل و راهکارها، مجله طب تزکیه، مهاجرت نخبگان ). 1378(غفوري، علی و حمید اکبري

  ، تهران35شماره 

 هاي خاص تحقیق، تهران، انتشارات پیام نور، تکنیک)1383(قاضی طباطبایی، محمود 

 محمد تقی منش طوسی .روان شناسی اجتماعی از آغاز تا کنون .)1371( .دبیلو، آلپورت ،گوردن. 

  انتشارات آستان قدس :مشهد

 ،بر اجتماعی مؤثر شناختی روان عوامل بررسی« .)1386( .اماندان ،عدل و رضا علی محسنی تبریزي 

 انجمن جمعیت فصلنامه .»خارج به به مهاجرت تهران شهر هاي دانشگاه علمی هیئت اعضا تمایل

  .4ش . ایران شناسی

  تحلیل مهاجرت نخبگان و تاثیر سیاست هاي« .)1394( .حسین ،قدسیانموسوي راد، سید حامد و 

سال بیست و یکم،  .پژوهش هاي مدیریت راهبردي .»بازدارنده با استفاده از پویایی هاي سیستم

  .59شماره 

  مهاجرت بین الملل، مشارکت کنندگان در توسعه « .)1391( .مجید ،حجتیوثوقی، منصور و

  .سال چهارم، شماره دوم .مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران .»زادگاهی

 Back, M. and H.S. Christensen. (2016). “When Trust Matters – A 

Multilevel Analysis of the Effect of Generalized Trust on Political 



Participation in 25 European Democracies”. Journal of Civil Society, 

Vo1,12, Pp.178-197. 

 Bonisch P., L. Schneider and W. HyII. (2013). “Social Capital and 

Migration Preferences: An Empirical Analysis for the Case of the 
Reunified Germany”. GRINCOH Working Paper Series.NO.4,03,2. 

 Crisp, J. (2003). “A New Asylum Paradigm? Globalization, Migration 

and the Uncertain Future of the International Refugee Regime, New 
Issues in Refugee Research”. Working Paper, No. 107. (Geneva: UNHCR). 

 Hakimzadeh, sh. (2006). “Avast Diaspora Abroad and Million of Refugees 

at Home”.  
 Herreros. F. and H. Criado. (2009). “Social Trust. Social Capital and 

Perceptions of Immigration”. Political Studies, 57(2):337-355. 

 Moghaddas, A a. (2003). “The Immigrants Social Mobility and Income 

Attainment: The Case of Iranians in Australia”. Shiraz University. 
 Marshall, Gordon. (1999). Oxford Concise Dictionary of Sociology. New 

York: Oxford University Press 
 Neuman, W. L. (1999). Social Research Method. London: Allyn and Bacon 

 Massey, D., j. Arango. G. Hugo, A. kouaouci, A. Pellegrinoand and j. 
Edward Taylor. (1993). “Theories af International Migration: A Review 

and Appraisal”. Population and Development Review.19(3):431-466. 

 Massey, D. (1990). “Social Structure, household strategies, and the 

cumulative causation in migration”. population Index 56(1)/: 3-26. 

 Rothstein.B., and e. Uslaner. (2005). “All for One: Equality, Corruption. 

And Social Trust”. World Politics, 58(1):41-72. 

 Sipinen.j. and M. Back. (2016). “Generalised Trust and Perceptions of 

Immigration in Europe”. Eyropean Consortium fro Political Research 
Conference. Pargue. 

 Wind, J. D. & Holdaway, J. (2005). “Internal and International Migration 

in Economic Development”. Department of Economic and Social Affairs, 
United Nations Secretariat New York. 

 Uslaner, E. (2002). The moral Foundations of Trust. Cambridge University 

Press 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Study on Relationship between Social Capital and Juveniles’ 
Tendency to Migration 

 

Ali Afshari 
Ph.D. Student in Economic and Developmental Sociology, Sociology Department, Central 
Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
 
Seyyed Reza Moini 
Ph.D., Assistant Professor in Demographics, Demographics Department, Central Tehran 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
 
Hamid Ansari 
Ph.D., Associate Professor in Sociology, Sociology Department, Faculty of Social Sciences, 
University of Tehran, Tehran, Iran 
 

Received:١٩ May ٢٠٢٠  

Accepted:٢٠ Jun. ٢٠٢٠ 

 

Migration as a social phenomenon has occupied the minds of many experts. It’s 
one of the main factors that has had a negative effect on development in Iran. 
The research is to investigate the relationship between social capital and 
juveniles’ tendency to migration. Also, other effective variables on tendency to 
migration have been studied. This research is a survey. The statistical 
population is young people between ١٨ to ٣٥ ages in Tehran. The sample size is 
١٢١٧ persons that have been chosen by simple random sampling.  

The findings showed that amongst variables that have been studied, The 
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. So, these 
variables have had a direct effect on juveniles’ tendency to migration. 
Coefficient of determination has been ٠٫١١٥ for gender, ٠٫١٣٣ for marital status 
and ٠٫١٠٢ for employment.  



We have tried to explore how underdevelopment and disregard to human 
capitals in our country has led to juveniles’ tendency to migration and how the 
migration, in turn, intensifies over-underdevelopment of Iran. Also, the role of 
western utopianism in juveniles’ mind and its impact on tendency to migration 
to west countries has been historically explained.  
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