تأثیر جو دانشگاه و نظام ارزشی بر گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور
(مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه سمنان)
****

رضا شهرياریپور *،علياکبر امین بیدختي **،محمدعلي محمدیفر ***،کورش کیاني
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین جو دانشگاه و نظام ارزشی با گرایش به مهاجرت
دانشجویان دانشگاه سمنان انجام شد .روش پژوهش از نوع توصیفیـهمبستگی بود .جامعة
آماری شامل دانشجویان دانشگاه سمنان ( 13089نفر) که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای و جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  384نفر از آنها بهعنوان نمونه پژوهش
انتخاب شدند .ابزارهای اندازهگیری شامل سه پرسشنامة استاندارد ،گرایش به مهاجرت،
پرسشنامة جو دانشگاه و پرسشنامة زمینهیابی ارزشی شوارتز ( )SVSبود که پایایی آنها با
روش ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد .یافتههای پژوهش میزان گرایش به مهاجرت در بین
دانشجویان را متوسط به باال نشان داد .همچنین ،تمامی ابعاد جو دانشگاه و نظام ارزشی ،ضمن
داشتن رابطه ،توانایی پیشبینی گرایش به مهاجرت دانشجویان را داشتند .بنابراین با بررسی
تأثیر زوایای گوناگون جو دانشگاه و نظام ارزشی دانشجویان ،میتوان به چگونگی رفتار،
احساسات ،دیدگاهها و نگرش آنان درخصوص گرایش به مهاجرت پی برد و واکنش احتمالی
آنان را ارزیابی ،پیشبینی و حتی هدایت کرد.
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امروزه نوعی توافق بینالمللی وجود دارد که سرمایههای انسانی از اصلیترین عوامل رشد و
توسعة کشورها هستند و کمبود این سرمایهها در کشورهای درحال توسعه ،فرآیند رشد و توسعه
را به تأخیر میاندازد (استارک)2004 1،؛ بنابراین پیشرفت و ترقی کشورها در گرو جذب،
پرورش ،نگهداری و بهرهبرداری صحیح از نخبگان و منابع انسانی فرهیخته است (شاهآبادی و
جامه بزرگی .)1392 ،از این رو نقش سرمایههای انسانی2در بهبود وضعیت کشورها پُراهمیت
تلقی میشود (نان .)46 :2005 3،از سوی دیگر ،مهاجرت نیروی کار ماهر و آموزشدیده که به
فقدان عظیم سرمایههای انسانی منجر میشود به چالشی مهم برای سیاستگذاران در بسیاری
از کشورها تبدیل شده است (داونپورت .)617 :2004 4،مک کنزی5واژة جنگ و رقابت بر سر
بهدستآوردن استعداد را برای توصیف این چالش مطرح کرد (استینتن .)41 :2005 6،مهاجرت
نخبگان به فرایندی گفته میشود که در آن متخصصان و نخبگان یک کشور بهخاطر مشکالت
علمی ،اقتصادی ،فناوری ،سیاسی ،کمبود امکانات پژوهشی ،رفاهی و ناتوانی جامعه در استفاده
از تخصص و توان اطالعاتی آنها ،برای کسب تجربه ،پیشرفتهای علمی ،دستمزدهای باال،
منزلت ،رفاه اجتماعی ،آزادی فکری بیشتر و دسترسی به منابع علمی جدیدتر و متنوعتر،
بهسوی جوامعی کوچ میکنند که به نظر آنها شرایط علمی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و امنیتی بهتری دارد و میتوانند تخصص و توان علمی خود را برای پیشرفت در جامعه
به کار گیرند (نوکاریزی.)1383 ،
در حال حاضر ،ایران سهم قابل مالحظهای از مهاجرت تحصیلکردگان را به خود اختصاص
داده است :طبق آخرین آمار رسمی ارائهشده از سوی سازمان ملل متحد در سال  ،2013کشور
ایران در بین  72کشور درحال توسعه جهان رتبه سوم فرار مغزها را با توجه به جمعیت خود دارا
بوده که مقصد بیش از نیمی از این نیروهای متخصص کشور آمریکا است (به نقل از جوادزاده،
 .)1394طبق آمار ارائهشده از سوی این سازمان در سه سال منتهی به سال ( 2011آخرین آمار
ارائهشده) ،حدود  845هزار نفر از ایران خارج شدهاند که حدود  424هزار نفر از آنان دارای
تحصیالت دانشگاهی هستند (همان) .مطابق آمار ارائهشده توسط معاون امور فرهنگی و
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برنامهریزی بنیاد ملی نخبگان در مهرماه سال  ،1392طی سالهای  82تا  30 ،86درصد
دارندگان مدالهای المپیادهای علمی و حدود  25درصد برترینهای آزمون سراسری به خارج
از کشور کوچ کردند (جانعلیزاده ،علیوردینیا و پورقاضی .)2014 ،براساس آمار موجود ،از
 175نفر دارندگان مدال المپیادهای کشور طی دو دهه اخیر حدود  92درصد آنان به خارج از
کشور مهاجرت کردهاند (نیکوکار .)2009 ،صندوق بینالمللی پول در این خصوص گزارش داده
است که ساالنه حدود  180هزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و یافتن موقعیتهای شغلی
بهتر از کشور خارج میشوند و رقم خروج  180هزار نخبه تحصیلکرده از ایران به معنای خروج
ساالنه  50میلیارد دالر ارز از کشور است (کریمی و قرائتی.)2013 ،
از عمدترین خسارت برونکوچی نخبگان علمی ،میتوان به فرایند خروج ژن نخبگی (فرار
ژنها) 1از کشور اشاره کرد که باعث کاهش جمعیت کشور به لحاظ کیفی میگردد (زلفیگل،
 .)1383به عبارت دیگر ،مهاجرت این نیروی کار جوان و تازهنفس میتواند منجر به از دست
دادن خزانة ژنی چنین افرادی در جامعه و کاهش هوش ملی در طی نسلها شود ،عالوه بر آن
با مهاجرت هر نخبه از کشور ،تمام سرمایهگذاریهای مادی انجامشده برای تحصیل و پرورش
این فرد و امکان بازگشت این سرمایه در سالهای بعد ،از بین رفته و موجب رکود فعالیتها در
سیستم اداری کشور خواهد شد .امروزه ،دانشجویان ایرانی ،از هر فرصت مهاجرت به خارج از
کشور استقبال میکنند و کوچ آنان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور طی سالهای اخیر
بهمثابة درختی تنومند شده است که باردهی آن نصیب کشورهایی میشود که از ظرفیت این
جوانان ایرانی بهره میبرند .پروفسور مجید سمیعی ،پروفسور توفیق موسیوند ،پردیس ثابتی،
مریم میرزاخانی و ...تنها برخی از نامهایی هستند که همهی ما حداقل نام یکی از آنها را طی
سالیان گذشته بهخاطر کارهای بزرگی که انجام دادهاند ،شنیدهایم؛ اما سؤال اینجاست که چرا
این افراد در کشور خود مشغول به فعالیت و پژوهش نیستند؟ چه چیزی مسبب خروج
دانشجویان نخبه ایرانی و رفتن آنها به کشورهای دیگر بوده است؟
در حال حاضر فرایند مهاجرت در کشور محدود به دانشگاه نیست بلکه به دبیرستان و حتی
مقاطع پایینتر نیز سرایت کرده است .در ذهن برخی از دانشآموزان کشور ،مهاجرت از ایران
برای ادامه تحصیل از همین دوران کودکی و نوجوانی نقش بسته است .به عبارت دیگر ،ما
اکنون با یک فرهنگ مهاجرت مواجه هستیم و کشور در این زمینه در حال از دست دادن
جاذبههای خود برای نگهداشت اعضایش است .تبدیلشدن مهاجرت دانشجویان به یک الگوی
غالب در زیست جوانان ایرانی ،خاصه اگر بیبازگشت باشد ،تنها به یک معناست؛ سیستم
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آموزشی کشور بهویژه دانشگاهها پیوند خود را با دیگر نهادهای جامعه از دست دادهاند و بهجای
رفع نیازهای جامعه به تولید و صادرات نیروی انسانی متخصص و نیمهمتخصص برای بازار کار
جهانی میپردازند و همة این نشانهها و آمارها حکایت از وجود بحرانی عظیم در زندگی نسل
آیندهساز کشور است .قابل استدالل است که اگر کشور نتواند مهارتهای تولیدشده از طریق
سیستم آموزشی خود را حفظ نماید یا مهارتهای مورد نیاز خود را جذب کند ،فقدان مغزها در
بخشهای حساس توانایی کشور را در کاهش فقر و افزایش رشد اقتصادی میکاهد .بهطورکلی
چنین مصائب و مشقاتی برای آینده ایران پیامدهای بدی خواهد داشت .اگر این روند رو به
افزایش مهاجرت و مهمتر ،تب گرایش به مهاجرت دانشجویان کاهش نیابد ،همة این
ظرفیتهای بالقوه و پرافتخار کشور بر باد خواهد رفت و نتایج آن در تمام ابعاد کشور مشاهده
خواهد شد .به همین دلیل ،از سویی شناسایی و ارزیابی فضای حاکم بر سیستم آموزشی
دانشگاهها و از سوی دیگر ،توجه به چگونگی رفتار ،احساسات ،ارزشها ،دیدگاهها ،نگرشها و
انگیزهها و مهمتر از همه تأمین نظر دانشجویان کشور اهمیت زیادی دارد.
مبانی نظری
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بهطورکلی دو مدل اساسی در مورد فرایند مهاجرت وجود دارد .در مدل اول مهاجرت
جستجویی عقالنی و هدفدار بهمنظور یافتن مکانی برای کار یا زندگی تصور میشود .در مدل
دوم مهاجرت پاسخی غیرارادی به شرایطی است که مهاجر را به نقل مکان سوق میدهد و
احتماالً حرکت او بدون درنظرگرفتن راههای دیگر است .بنابراین در نظریههای مرتبط با
مهاجرت دو مدل پویا و ناپویا وجود دارد که گاهی عمالً با هم درمیآمیزند و طرحهای پژوهشی
باید جنبههای مختلف هر دو مدل مهاجرت را تلفیق کند (فیندلی .)30 :1373 ،با توجه به
اینکه در این پژوهش ،گرایش به مهاجرت دانشجویان در شمار هر دو مدل قرار میگیرد به
بررسی چند دیدگاه مرتبط با این دو مدل میپردازیم:
 -1ديدگاه اجتماعي ،فرهنگي :براساس این دیدگاه ،مهاجرت برای دوریجستن از شرایط و
اوضاع و احوال تهدیدکنندة حیات انسانی انجام میگیرد .همچنین بنا بر نظریة «محرومیت
نسبی» وقتی وضعیت اجتماعی موجود نتواند نیازهای فرد را در حداقل مقدار برآورده کند ،افراد
فکر مهاجرت به مکانهای دیگر را دارند که شرایط بهتری برای رفع محرومیت آنان مهیا کند
(لهساییزاده.)60 :1989 ،
 -2نظرية نظام آموزشي اقتباسي :براساس این تئوری ،نخستین علت فرار مغزها از کشورهای
در حال رشد ،به نظام آموزشی آنان ارتباط دارد که به تقلید از الگوهای آموزشی کشورهای
اروپایی به وجود آمده است .چنین تقلیدی باعث میشود که توجه جوانان این کشور به
کشورهایی معطوف میگردد که بهوجودآورندة این نظام آموزشی بودهاند (نراقی .)1356 ،در
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همین زمینه ،لین )2006 ،1988(1گسترش آموزش دانش نامناسب با کپیبرداری از کشورهای
توسعهیافته که سبب تخصیص نادرست منابع در امر آموزش میشود و آلتنباخ و همکاران2
( )2009امکانات آموزشی با کیفیت پایین و دسترسی نداشتن به امکانات پیشرفتة تحقیقاتی را
از جمله مهمترین عوامل در توجیه مهاجرت دانشجویان کشورهای جهان سوم بیان کردهاند.
 -3ديدگاه تینتو :طرح اصلی مدل تینتو ( )1975این است که دانشجویان قبل از ورود به
دانشگاه صفاتی دارند که با سازگاری آنها با نظام دانشگاه در تقابل است .تینتو فرض کرده
است که تعامالت دانشجو در دانشگاه ممکن است به تجارب مثبت که افزایشدهندة مقاصد و
تعهدات به مؤسسه است ،یا تجارب منفی که ضعیفکنندة مقاصد و تعهدات به مؤسسه است،
منجر شود .اگر تجارب دانشجو در نظام دانشگاهی مثبت باشد ،به تقویت اهداف و تعهدات و
بنابراین ،تقویت تصمیم دانشجو برای ماندن در مؤسسه میانجامد و اگر تجارب دانشجو در نظام
دانشگاهی بیشتر منفی باشد ،تعهدات و اهداف دانشجو ضعیف میشود و احتمال کمتری برای
باقیماندن دانشجو در نظام وجود دارد.
پیشینة تجربی
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پژوهشهای داخلی و خارجی بسیاری در رابطه با مهاجرت دانشجویان صورت گرفتهاند که
هرکدام از زاویهای خاص به آن نگریستهاند .در این میان ،نمونههای زیر نزدیکی بیشتری با
موضوع این مطالعه دارند :صادقی و افقی ( )1384در پژوهش خود نشان دادند که در کاهش
گرایش مهاجرت نخبگان ،ویژگیهای فردی ،مجموعه عوامل داخلی بهعنوان ساختار درونی،
عناصر خاص دانشگاهی ،عوامل ارتباط بینالمللی و زیرمجموعههای آن همگی از طریق فضای
دانشگاهی تأثیر بسزایی دارند .ارشاد و حمایتخواه جهرمی ( )1386نشان دادند که حدود
 92/5درصد از نخبگان علمی تمایل به برونکوچی از کشور دارند .جعفری معطر ( )1387در
پژوهش خود ضعف نظام آموزشی ایران را در صدر انگیزههای مؤثر بر دفع مغزها در نظر گرفته
است .موحد و نیازی ( )1387در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بعد پیامد دینداری،
نگرش نسبت به جایگاه علم و پژوهش در ایران با گرایش به مهاجرت رابطه دارد .حاتمی،
جهانگیری و فتاحی ( )1391نشان دادند که عواملی رانشی و کششی بهگونهای معنادار در
مهاجرت دانشجویان دختر به خارج از کشور مؤثرند .حسینی ( )1392در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که بین ارزش محافظهکاری با تمایل به مهاجرت رابطة معکوس و بین ارزش
آمادگی برای تغییر و تمایل به مهاجرت رابطة مستقیم وجود دارد.
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نتایج پژوهش حکیمزاده ،طالیی و جوانک ( )2013نشان داد ،بیگانگی فرهنگیـاجتماعی و
سن ،همبستگی مثبت و رضایت از نظام آموزشی ،همبستگی منفی با متغیر تمایل به مهاجرت
دارند و مردان تمایل بیشتر و دانشجویان دورة کارشناسی تمایل کمتری به مهاجرت دارند.
یافتههای جانعلیزاده و همکاران ( )2014نشان داد  45/3درصد از نخبگان گرایش به مهاجرت
داشتند .مهمترین یافتة نظری پژوهش توکل و عرفانمنش ( )1394نشان داد که علیرغم
افزایش سهم تولید علم و پیشرفتهای علمی کشور ،آمار مهاجرت نخبگان ایرانی همچنان
باالست .نتایج تحقیق زارع و هاشمی ( )1394نشان داد که میزان گرایش دانشجویان به
مهاجرت متوسط رو به باال است؛ بهطوریکه  46/8درصد دارای گرایش متوسط و  30/6درصد
دارای گرایش باال بودهاند و همچنین بین انواع دینداری دانشجویان و گرایش آنان به مهاجرت
از کشور رابطة معناداری وجود دارد.
مایرز )2000(1در پژوهش خود نشان داد که عضویت و مشارکت در سازمانهای دینی بر
مهاجرت به خارج از کشور تأثیر میگذارد .موراکامی )2010(2در پژوهش خود نشان داد که
مهمترین عامل ایجاد انگیزه در مهاجرت در میان محققان ژاپنی در دسترس بودن محیط
تحقیقاتی عالی است که در تصمیمگیری به بازگشت به وطن مؤثر بوده است و محققانی که از
محیط پژوهش مطلوب لذت بردهاند و سطح رضایت باالیی دارند ،به احتمال زیاد به میهن خود
برنمیگردند .پناهی ( )2012عوامل مؤثر بر مهاجرت مغزها را در ایران در دو دسته عوامل دافعه
(فقدان تسهیالت پژوهشی ،محیط سیاسی ،ارزش قائل نشدن برای دانش )...،و جاذبه (محترمشدن
علم و دانش و اهمیت قائل شدن برای نخبگان در کشورهای توسعهیافته )... ،طبقهبندی کرد.
پژوهش اینایاتی ،آرای و سارجنو )2012( 3نشان داد که بعد عامل آموزش ،بهعنوان
بانفوذترین عامل ،برای تصمیم دانشجویان به عدم بازگشت به کشور اندونزی حکایت میکند.
یافتههای پژوهش هالوی و مود )2012( 4نشان داد ،قویترین سطح مهاجرت از کشورهای
چین ،کانادا ،هند ،انگلستان ،استرالیا و دیگر کشورها و در سطح بعدی کشورهایی مانند ایران،
مکزیک ،سنگاپور ،ترکیه ،ایرلند ،لهستان و دیگر کشورها به سمت ایاالت متحده آمریکا وجود
دارد .بندیکت و اوکپیر )2012(5دالیل مهاجرت نخبگان علمی آفریقا را به عوامل جاذبه (مثل
کیفیت باالی نظام آموزشی و جاذبههای اقتصادی) و عوامل دافعه (مثل اشکاالت در
1
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زیرساختهای نظام آموزشی) نسبت دادند .یافتههای تحقیقاتی لی و مون )2013(1نیز نشان
داد که تعداد خانم ها در مقایسه با آقایانی که درصورت امکان قصد مهاجرت به خارج از کشور را
داشتند ،بهطور معناداری بیشتر است و اکمن )2014(2در پژوهش خود نشان داد تعداد عوامل
جاذبه در دانشجویان مرد از نظر آماری باالتر از تعداد عوامل جاذبه در زنان دانشجو بوده است.
در میان عوامل متعددی که در مهاجرت نخبگان دخالت دارند ،نقش دانشگاه بهعنوان
سازمانی که این فرهیختگان در آن به فعالیت علمی مشغول بودهاند ،قابلتوجه است (غفوری و
اکبری .)23 :1387 ،در حال حاضر ،با نگاهی به عملکرد دانشگاههای کشور درمییابیم که در
انجام رسالت خویش کارآمد نیستند؛ چراکه از سویی نمیتوانند نیروهای شایستة علمی و فنی
خود را حفظ و موجبات پیشرفت و بقای آنها را فراهم کنند و از سوی دیگر ،دانشجویان نیز
جوّ کنونی دانشگاههای کشور را فاقد اثربخشی الزم برای توسعة مهارتها و دانشهای خود
میدانند؛ بنابراین در جستوجوی فضای مناسبتری برای شکوفاکردن استعدادهای خود
برمیآیند (بلندهمتان و محمدی .)129 :1394 ،از سوی دیگر ،برخی از اندیشمندان حوزة علوم
اجتماعی نیز معتقدند که با حرکت ساختارهای جامعه به سمت نوسازی و مدرنیته ،ارزشهای
افراد جامعه نیز تغییر میکند و افرادی که گرایش به ارزشهای مدرنیته دارند ،گرایش بیشتری
به مهاجرت دارند (حسینی .)19 :1392 ،برگر این تغییرات را نخستین بار در مهمترین نهادهای
حامل مدرنیته دنبال میکند و دانشگاه که کارکرد تولید علم و فناوری را در جامعه بر عهده
دارد ،بهزعم وی ،یکی از حامالن مدرنیته محسوب میشود .بنابراین میتوان دانشجویان را یکی
از حامالن آگاهی مدرن در جوامع درحال توسعه در نظر گرفت که بیشترین تأثیر را از آن
میپذیرند (زارع .)8 :1391 ،ذکایی ( )1385بهرهمندی از ویژگیهای مدرنیته در هویت افراد را
توضیحدهندة انگیزههای مهاجرتی نخبههای جوان میداند.
تاکنون نظریهها و دیدگاههای گوناگونی دربارة مهاجرت مطرحشده که هر یک از آنها به
جنبة خاصی از آن میپرداخته و موضوع مهاجرت را در قالب نگرشهای خاصی تجزیه و تحلیل
میکنند؛ بنابراین ،این نظریهها و دیدگاهها شامل همة موارد نبوده و قادر به تبیین انواع
انگیزههای مهاجرت نیستند .پژوهش حاضر با استفاده از دیدگاههای اجتماعی و فرهنگی ،نظام
آموزشی اقتباسی و تینتو در کنار نظام ارزشی برای کنکاش بیشتر این موضوع مهم کمک
گرفته شد تا در تداوم پژوهشهایی که تاکنون دربارة مهاجرت دانشجویان انجام شدهاند گامی
نو در جهت شناخت بیشتر میزان گرایش و پیشبینی به مهاجرت در دانشجویان بردارد.
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جو 1به مجموعهای از ویژگیهایی اطالق میشود که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز
میسازد (عالقه بند .)45 :2010 ،از آنجا که جوّ سازمانی مجموعه ارزیابیها و استنباطهای
فردی را شامل میشود ،این استنباطها آموزش را نیز دربرمیگیرد و این محیط و جوّ حاکم بر
یادگیری ،از عوامل تأثیرگذار در فرایند یاددهی و یادگیری به شمار میرود (وارما و همکاران،
 .)8 :2005جو در نتیجة تعامل میان آموزشدهنده و آموزشگیرنده در بافتی از محیط سازمانی
حاصل میشود (التر و شارما .)2009 ،هوی و میسکل )2008( 2جو را ویژگیهای درونی و
کیفیت فضای تعاملی میدانند که یک دانشگاه را از دانشگاه دیگر متمایز میسازد و بر رفتار
افراد آن تأثیر دارد .این فضای تعاملی بهوسیلة ادراک اعضا و توصیفهای آنان از ویژگیهای
درونی سازمان سنجیده میشود (هالپین و کرافت )1962 3،و مبتنی بر رفتارهای اعضا و
هنجارهای اجتماعی پذیرفتهشده در آن دانشگاه است (کینت .)2008 4،حاصل نهایی این
تعامالت ،شکلگیری ارزشها ،اعتقادات و موازین اجتماعی نظام دانشگاه است (نوروزی و
همکاران .)78 :2015 ،بنابراین ،محیط یادگیری یک تعیینکنندة رفتاری و نمودار ادراک
دانشجو از محیط پیرامون خود در عرصة یادگیری است (گن .)344 :2001 ،بنا به نظر هارتل و
همکاران ،)1981(5وجود رضایتمندی ،انسجام و هدفمندی در جوّ اجتماعی کالس با عملکرد
تحصیلی باالتر و تعارض و کشمکش کمتر در بین فراگیران رابطه دارد؛ و بنا به نظر فرایزر6
( )1998و فرایبرگ ( ،)1999جوّ آموزشی تعینکنندة رفتار و یادگیری و بهطورکلی کیفیت
زندگی در محیط آموزشی خواهد بود ،بهنحویکه در تأیید این مدعا ،مکنیل )2009(7نیز اظهار
داشت که جو آموزشی مثبت نهتنها بر پیشرفت تحصیلی بلکه بر کاهش رفتارهای نابهنجار مؤثر
است .محمدی و پیروینژاد ( )1392جو آموزشی را پیشبینیکنندة قوی تعهد عاطفی
دانشجویان اعالم کرد؛ نوروزی و همکاران ( )2015رابطة جو دانشگاه با انگیزش تحصیلی
دانشجویان؛ و نصرتی و همکاران ( )2015رابطة جو دانشگاه با خودکارآمدی دانشجویان را
همسو اعالم کردند .بهطورکلی ،جو دانشگاه اصول حاکم بر بعد علمی و آموزشی سیستم
آموزش عالی را توجیه میکند که هرگونه ضعفی در آن ،کوچ نخبگان را در پی خواهد داشت.
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بنابراین تأثیرپذیری دانشجویان از محیط پیرامونی است که بهعنوان یک اصل اساسی در
تعلیموتربیت مطرح و شناخته شده است (نوروزی و همکاران .)91 :2015 ،در همین زمینه،
صاحبنظران جوّ منفی حاکم بر دانشگاهها را برای رشد شناختی ،اجتماعی و عاطفی
دانشجویان زیانبار میدانند .بر همین اساس در مدلهای فرایند ترک دانشگاه ،ادغام دانشجو در
روابط دانشگاهی مهمترین پیشگوییکنندة دوام و ماندن دانشجو است (تینتو1992 ،؛ واتکینز1،
 .)1992از سوی دیگر ،اگر تجارب دانشجو در نظام دانشگاهی بیشتر منفی باشد ،تعهدات و
اهداف دانشجو ضعیفتر شده و احتمال کمتری برای باقیماندن دانشجو در نظام آموزشی وجود
دارد( .تینتو.)1975 ،
نظام ارزشی
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نظریهپردازان ارزشها را اساس فهم رفتارهای اجتماعی دانستهاند (دیز کیت ،)2009 2،و
ارزشها یکی از ابعاد مهم و اساسی شخصیت و زندگی اجتماعی (شکمن ،)2002 3،و
جهتدهنده و تعیینکنندة رفتار (روکیچ ،)1973 4،و پایه و اساس درک نگرشها و انگیزش
افراد (رابینز و جاج )2009 ،به شمار میروند .بهزعم شوارتز5ارزشها ،بهعنوان مفاهیم مطلوب،
اعمال انتخابی افراد و ارزیابی رویدادها را تحت تأثیر قرار میدهند و بخشی از انتخاب رفتار در
شرایط خاص توسط ارزشها تعیین میشوند (عیسیزادگان .)1391 ،این بدان دلیل است که
ارزشها را بهعنوان محرکهای انتزاعی و عمیق ًا ریشهداری در نظر میگیرند که راهنما،
توجیهگر و تبیینکنندة نگــرشها ،هنجارها و باورها هستند (حسینی .)1392 ،در واقع این
ارزشها هستند که چهارچوبهای ویژهای برای افراد جامعـه تعیین میکنند تا اینکه بدانند در
هر موقعیتی چه رفتار و پاسخی مناسب است (اسمیت و شوارتز .)1997 ،براساس نظریة شوارتز
( )2005ده نوع ارزش باعث شکلگیری چهار تیپ ارزشی شامل تیپ توجه به ماورای خود6،
تیپ توجه به خود 7،تیپ محافظهکاری 8،و تیپ آمادگی برای تغییر 9میشود .از موارد مهم
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نظریة ارزش (شوارتز )1992 ،فرض روابط پویشی تعارضی و توافقی بین گونههای ارزشی به
شکل مدور است که ساختار دوبُعدی را به وجود میآورد:
نخستین بُعد ،آمادگی برای تغییر در برابر محافظهکاری ،ارزشهایی را که بر فکر و عمل
مستقل خویش و طرفداری از تغییر تأکید میکنند (خوداتکایی و برانگیختگی) در تضاد با
ارزشهایی قرار میدهد که بر خودمحدودکنندگی تبعیتجویانه ،حراست از رسوم سنتی و
حفظ ثبات تأکید میکنند (امنیت ،همنوایی و سنّت) .بُعد دوم ،توجه به خود در برابر توجه به
ماورای خود ،ارزشهایی را که بر پذیرش دیگران بهمنزلة افراد برابر با خود و عالقهمندی به رفاه
آنها تأکید دارند (جهانگرایی و خیرخواهی) در تضاد با ارزشهایی قرار میدهد که بر پیگیری
موفقیت شخصی خویش و سلطه بر دیگران تأکید میورزند (قدرت و موفقیت) (شوارتز و
ساگیو .)1995 1،بنابراین ،وقتی فرد ارزشهایش را براساس اهمیتی که دارد مرتّب میکند ،نظام
ارزشی 2خود را مشخص میکند .برخی از اندیشمندان حوزة علوم اجتماعی معتقدند که با
حرکت ساختارهای جامعه به سمت نوسازی و مدرنیته ارزشهای افراد جامعه نیز تغییر میکند
و افرادی که گرایش به ارزشهای جامعة مدرنیته دارند ،گرایش بیشتری به مهاجرت دارند
(حسینی .)19 :1392 ،ذکایی ( )1385بهرهمندی از ویژگیهای مدرنیته در هویت افراد را
توضیحدهندة انگیزههای مهاجرتی نخبههای جوان میداند .ارزشها با عملکرد آموزشی (کاینه3،
 )1988و تصمیمگیری شغلی (راولین و مگلینو )1987 ،رابطه دارند .فرامرزی ( )1379در
بررسی ساختار ارزشی دانشجویان دانشگاه با استناد به نظریة شوارتز نشان داد که چهار نوع
کلی و فرانظمی حاکم بر سلسلهمراتب ارزشی دانشجویان بهترتیب شامل توجه به ماورای خود،
محافظهکاری ،پیشبرد اهداف شخصی و تمایل به تغییر بوده است .بنابراین وقتی صحبت از
نظام ارزشی موردنظر دانشجویان به میان میآید ،انتظار میرود تا نگرشها ،باورها ،آسیبها و
چشماندازهای گرایشی آنها را بهخوبی برآورد کرد و آشکار ساخت .چراکه به نظر میرسد
تغییر و تحوالت رخداده در جامعه بر میزان گرایش دانشجویان نسبت به برخی ارزشهای
اجتماعی تغییراتی صورت گرفته است.
 )1در بین دانشجویان دانشگاه ،گرایشهای گوناگونی به مهاجرت وجود دارد.
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 )2بین جو دانشگاه (ارتباطی ،مشارکت ،دانشجومحوری و معنویت) و گرایش دانشجویان به
مهاجرت رابطه وجود دارد.
 )3بین ارزش دانشجویان (محافظهکاری ،توجه به ماورای خود ،آمادگی برای تغییر و توجه به
خود) و گرایش آنان به مهاجرت رابطه وجود دارد.
روششناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوة گردآوری دادهها ،توصیفیـهمبستگی است.
جامعة آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه سمنان ( 13089نفر) در نیمسال دوم
تحصیلی 95ـ 1394بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ،نمونهای به تعداد 384
نفر بهصورت نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم دانشجویان جدول ( )1در هر یک از
دانشکدههای دانشگاه سمنان انتخاب شدند.
جدول  .1حجم جامعه و نمونة آماری پژوهش

1

پردیس دانشگاهی

411

13

2

پردیس علوم

1729

51

3

پردیس علوم انسانی

2848

82

4

پردیس فنی

4337

126

5

پردیس فناوریهای نوین

192

8

6

پردیس هنر

951

28

سایر دانشکدهها

2621

76

13089

384

7
تعداد کل
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با انتخاب تصادفی آزمودنیها در سطح دانشکدهها ،از دانشجویان بهمنظور همکاری دعوت شد
که پس از توزیع ابزار و پیگیری 341 ،پرسشنامه بازگردانده شد (نرخ پاسخگویی=  89درصد).
ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل سه پرسشنامة گرایش به مهاجرت
دانشجویان ،جوّ دانشگاه و زمینهیابی ارزشی بود (جدول .)2
 .1پرسشنامة گرايش به مهاجرت دانشجويان (جانعلیزاده و همکاران :)2014 ،بهصورت طیف
لیکرت و شامل  8گویه بود .روایی و پایایی این پرسشنامه براساس پژوهشهای پیشین مورد
تأیید قرار گرفته است .مقدار پایایی آن در پژوهش از طریق ضریب آلفای کرونباخ ()0/82
محاسبه شد.
 .2پرسشنامة جوّ دانشگاه (نصرتي و همکاران :)2015 ،شامل چهار بُعد (ارتباطات ،مشارکت،
دانشجومحوری ،معنویت) در  27گویه که برای مؤلفههای ارتباطات و مشارکت هر کدام  6گویه
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دانشکده

جامعه

نمونه
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و برای مؤلفة دانشجومحوری  8گویه و معنویت  7گویه اختصاص داده شد .مقدار پایایی آن در
پژوهش از طریق آلفای کرونباخ ( )0/87مورد تأیید قرار گرفت.
 .3پرسشنامة زمینهيابي ارزشي (شوارتز :)2005 ،1این پرسشنامه مشتمل بر  57گویه است
که شامل  30ارزش غایی و  27ارزش ابزاری هستند .در این پرسشنامه میزان اهمیت هر یک
از مواد پرسشنامه را بر روی یک طیف لیکرت  9درجهای (از  -1مخالف با ارزشهای من است
تا  7دارای اهمیت فوقالعادهای است) مشخص میشود .نمرة شرکتکنندگان در هر یک از
ارزشها با استفاده از میانگینگیری از درجههای دادهشده به هر یک از آیتمهای مربوط به
ارزش مزبور بهدست میآید .مقدار پایایی کل مقیاس در پژوهش از طریق آلفای کرونباخ
( )0/91بهدست آمد.
یافتهها

جدول  .2توزيع جمعیتي پاسخگويان

درصد

متغیرها
جنسیت
تأهل

سن

تحصیالت

زن

54/2

مرد

45/8

مجرد

89/8

متأهل

10/2

زیر  20سال

46/8

بین 20ـ 30سال

39/4

باالی  30سال

1/40

کارشناسی

52/1

کارشناسیارشد

34/8

دکتری

11/2

فرضیة اول :در بین دانشجويان دانشگاه گرايشهای گوناگوني به مهاجرت وجود دارد.

به منظور بررسی این فرضیه گرایش دانشجویان به مهاجرت در سه سطح (کم ،متوسط و زیاد) از
آمارههای توصیفی (فراوانی و درصد) استفاده شده است؛ برای تحلیل تفاوتهای فراوانی از
آزمون کای اسکوئر تکمتغیره (نکوئی برازش) استفاده شد که نتایج آن حکایت از وجود تفاوت
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نتایج بهدستآمده از وضعیت جمعیتشناختی پاسخگویان نشان داد که  54/2درصد آنها زن و
همچنین  89/8درصد مجرد بودند که در این میان  46/8درصد زیر  20سال سن داشتند.
همچنین سطح تحصیالت  52/1درصد دانشجویان کارشناسی بود .سایر اطالعات
جمعیتشناختی در جدول شماره ( )2نشان داده شده است.

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

در مقوالت بود ( .)X2=102/01 ،p<0/001به بیان دیگر اکثر افراد گرایش متوسطی برای
مهاجرت اعالم کردند.
جدول  .3توزيع نسبي پاسخگويان برحسب سطح گرايش به مهاجرت
سطح گرايش به مهاجرت

f

درصد

کم

35

10/3

متوسط

187

54/8

باال

119

34/9

جمع کل

341

100

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

مطابق جدول شمارة ( ،)4بین جو ارتباطی ،مشارکتی ،دانشجومحوری و جو معنویت با گرایش
به مهاجرت همگی همبستگی منفی وجود دارد که از بین این ابعاد بیشترین ارتباط مربوط به
جو دانشجومحوری ( )r= -0/621 ،p<0/001و کمترین ارتباط مربوط به جو معنویت
( )r= -0/125 ،p<0/001است.
1

متغیرها

3

2

5

4

 -1گرایش به مهاجرت

1

-

-

-

-

 -2جو ارتباطی

***-0/382

1

-

-

-

 -3جو مشارکتی

***-0/452

***0/554

1

-

-

 -4جو دانشجومحوری

***

***

***

1

-

 -5جو معنویت

***0/367

1

-0/621

0/490

0/518

***-0/125

***0/526

***0/511

***p<0/001

همانطور که جدول ( )5نشان میدهد ،همة ابعاد جو دانشگاه بهترتیب مؤلفههای جو
دانشجومحور ،مشارکتی ،ارتباطی و معنویت در سطح خطای کوچکتر از  0/05قدرت
پیشبینیکنندگی معناداری برای گرایش به مهاجرت دانشجویان را دارا هستند.
/382
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جدول  .4ماتريس همبستگي بین ابعاد جو دانشگاه و گرايش به مهاجرت

جدول  .5ضرايب رگرسیون گرايش به مهاجرت براساس ابعاد جو دانشگاه

β

جو مشارکتی

0/223

-0/426

4/745

0/000

جو دانشجومحور

0/201

-0/588

4/412

0/003

جو معنویت

0/401

0/138

2/321

0/002

جو ارتباطی
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*0/422

0/178

0/175

0/000
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متغیرهای پیشبین

B
0/352

0/256

t
4/012

p
0/000

R

R2

R2Adj.

p
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فرضیة سوم :بین ابعاد نظام ارزشي دانشجويان و گرايش آنان به مهاجرت رابطه وجود دارد.

مطابق جدول شماره ( ،)6همبستگی بین بُعد ارزش محافظهکاری و گرایش به مهاجرت منفی و
معنادار ( )r= -0/616 ،p<0/001و دیگر ابعاد نظام ارزشی با گرایش به مهاجرت رابطه مثبت دارند.
جدول  .6ماتريس همبستگي بین ابعاد نظام ارزشي و گرايش به مهاجرت
1

متغیرها

3

2

 -1گرایش به مهاجرت

1

-

 -2ارزش محافظهکاری

***

1

-

 -3ارزش توجه به ماورای خود

***

***

-0/616

0/187

-

0/135

5

4

-

-

-

-

1

-

-

 -4ارزش آمادگی برای تغییر

***0/423

***-0/432

***0/518

1

-

 -5ارزش توجه به خود

***0/388

***0/425

***0/511

***0/367

1

***p<0/001

جدول ضرایب رگرسیون گرایش به مهاجرت براساس ابعاد نظام ارزشی در جدول ( )7ارائه شده
است.
جدول  .7نتايج ضرايب رگرسیون گرايش به مهاجرت براساس ابعاد نظام ارزشي

β

ارزش توجه به ماورای خود

0/224

0/089

2/425

0/085

ارزش آمادگی برای تغییر

0/423

0/456

4/052

0/003

ارزش توجه به خود

0/424

0/391

5/543

0/000

ارزش محافظهکاری

*0/476

0/226

0/222

p

0/000

بحث و نتیجهگیری

Portes
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نتایج این پژوهش نشان داد که گرایش دانشجویان به مهاجرت باال است .همانطور که جعفری
معطر ( ،)1387آلتنباخ و همکاران ( )2009و لین ( )2006 ،1988ضعف نظام آموزشی در
کشورهای جهان سوم را مهمترین عامل مؤثر بر مهاجرت دانشجویان اعالم کردند و در همین
زمینه ،پورتز )1976( 1مهمترین عامل مؤثر در کنترل فرار مغزها را ارتقا و بهروزکردن
سیستمهای آموزشی میداند .بر همین اساس ،تغییر در نظام آموزشی و از جمله درنظرگرفتن
بحث بومیسازی و تطبیق آموختههای علمی دانشجویان با نیازهای جامعة امروزی و نیز
بخشهای مختلف صنعت میتواند زمینهساز ایجاد انگیزش و احساس رضایت از نظام آموزشی و
در نهایت ،جذب تحصیلکردگان در بازار کار باشد و این مسئله میتواند موجب کاهش تمایل
به مهاجرت در دانشجویان شود؛ بنابراین ،یکی از هدفهای مهم مدیران دانشگاهها میبایست
کوشش برای افزایش کیفیت آموزشی علمی دانشگاه و نیز به حداقل رساندن نارضایتی بهمنظور
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متغیرهای پیشبین

B
0/452

-0/424

t
5/223

p
0/000

R

R2

R2Adj.

تأثیر جو دانشگاه و نظام ارزشی بر گرایش به مهاجرت دانشجویان از کشور
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ماندگاری دانشجو باشد؛ چراکه در برابر جاذبههای آموزشی آنسوی مرزها ،صرفاً میتوانند
دافعههای سیستم آموزشی خود را کاهش دهند .مطالعات ارشاد و حمایتخواه جهرمی
( ،)1386جعفری معطر ( ،)1387حکیمزاده و همکاران ( ،)2013توکل و عرفانمنش (،)1394
زارع و هاشمی ( ،)1394موراکامی ( ،)2010پناهی ( ،)2012اینایاتی ،آرای و سارجنو (،)2012
هالوی و مود ( )2012بندیکت و اوکپیر ( )2012و جانعلیزاده و همکاران ( )2014نتایج این
فرضیه را تأیید میکند.
نتایج نشان داد که هرچه جوّ نامطلوبی در دانشگاه حاکم باشد ،میزان گرایش به مهاجرت
دانشجویان افزایش مییابد .این نتایج از یک سو بیانگر تأثیرپذیری دانشجویان از محیط
پیرامونشان است که بهعنوان یک اصل اساسی در تعلیموتربیت مطرح و شناخته شده است؛ از
سوی دیگر حاکی از آن است که پژوهشگران جوّ منفی را برای رشد شناختی ،اجتماعی و
عاطفی دانشجویان زیانبار میدانند .براساس مدلهای فرایند ترک دانشگاه ،ادغام دانشجو در
روابط دانشگاهی مهمترین پیشگوییکنندة دوام و ماندن دانشجو است (تینتو)1992 ،؛ بنابراین،
در محیط دانشگاه هر چه میزان مشارکت دانشجویان در کلیة فعالیتهای مرتبط بهویژه علمی
و آموزشی باال رود و ساختار آموزشی متضمن دانشجومحوری باشد و همچنین دانشجویان با
ارتباطات گسترده ،در روند و بازده فعالیتهای علمی دیگر مؤسسات علمی در سطح کشور و
جهان واقع شوند و نیز جوّی معنوی متناسب با نیاز دانشجویان در محیط دانشگاه حاکم شود،
بهتبعِ آن گرایش به مهاجرت دانشجویان کاهش خواهد یافت .مطالعات صادقی و افقی (،)1384
جعفری معطر ( ،)1387موحد و نیازی ( ،)1387حکیمزاده و همکاران ( ،)2013زارع و هاشمی
( ،)1394مایرز ( ،)2000موراکامی ( ،)2010اینایاتی ،آرای و سارجنو ( )2012و بندیکت و
اوکپیر ( )2012یافتههای این فرضیه را تأیید میکند.
به نظر میرسد توسعه و دموکراتیکشدن بهعنوان دو عنصر مهم که تأثیر مستقیمی بر
اولویت ارزشی افراد میگذارند و اولویتهای ارزشی بسته به مرحلة رشد و توسعة جوامع با هم
متفاوت است .بهطوریکه در جامعة توسعهنیافته در قیاس با جوامع توسعهیافته گرایش افراد به
ارزشهایی مانند محافظهکاری و ارزش توجه به خود افزایش مییابد .همچنین در جامعة
توتالیتر در قیاس با جوامع دموکراتیک ،ارزش توجه به خود اهمیت بیشتری مییابد (شوارتز،
 .)2005از سوی دیگر ،نتایج نشان داد که ارزشها از لحاظ تجربی ابعاد مهم رفتار ،عملکرد
آموزشی و تصمیمگیری شغلی ،سیستم آموزشی و حتی گرایش به مهاجرت دانشجویان را تحت
تأثیر قرار میدهند .همچنین نتایج حاکی از آن بود که ارزشهای افراد قابل شناسایی و ارزیابی
هستند .افزون بر این ،ارزشها از دروندادهای تصمیمگیری هستند و میل به پیشرفت و
دستیابی به امور ارزشمند دانشجویان را به جستجوی فرصتهایی فراتر از امکانات موجود
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ترغیب میکند (راهشخو ،رفیعیان و امینی .)1391 ،به همین دالیل ،بایستی از نظام ارزشی
دانشجویان آگاه باشیم؛ چراکه ارزشها نهتنها آرزوها و باورها بلکه خطمشیها ،هنجارها و رفتار
دانشجویان را شکل میدهد .بنابراین میتوان تقویت ارزشهای مثبت و تضعیف ارزشهای منفی
در دانشجویان را بهعنوان یک شاخص اثربخشی در خصوص کاهش گرایش به مهاجرت
دانشجویان در نظر گرفت .پژوهش حسینی ( ،)1392راولین و مگلینو ( ،)1987کاینه ( )1988و
مگلینو ،راولین و ادکینز ( )1989نتایج این فرضیه را تأیید میکند.
پیشنهادها
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 )1مطابق یافتههای پژوهش مبنی بر گرایش باالی دانشجویان به مهاجرت ،دانشگاه میبایست
ابتدا با تغیی ر نگرش دانشجویان نسبت به سیستم آموزشی از طریق گسترش کیفیت دورههای
آموزشی اقدام کند؛ سپس میتواند با کمکگرفتن از بخش خصوصی و از طریق راهبردهایی
نظیر تعامل با صنعت ،تأسیس شهرکها و پارکهای علمی ،اجرای پژوهش با توجه به
زمینههای موردعالقة مشترک و تدوین برنامههای آمادهسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار،
میزان گرایش به مهاجرت دانشجویان را کاهش دهد.
 )2مطابق یافتههای فرضیة پژوهش مبنی بر تأثیر جو دانشگاه بر میزان مهاجرت دانشجویان،
پیشنهاد میشود با فراهمکردن جو ارتباطی مطلوب ،باعث مطلع نگهداشتن دانشجویان نسبت
به تصمیمات و فعالیتهای دانشگاه شوند .با فراهمکردن جوّ مشارکتی مساعد ،از دانشجویان
برای تصمیمات و حل مسائل نظرخواهی شود تا احساس کنند کارشان در دانشگاه مورد
قدردانی و شناخت قرار گرفته و فرصت فعالیت مشارکتی در دانشگاه به آنها داده میشود یا
این حس مطلوب در دانشجویان ایجاد شود که کلیة اقدامات انجامشده توسط دانشگاه ،متضمن
جوّ دانشجومحوری است و با فراهمکردن جو مطلوب معنویت ،دانشجویان احساس کنند که
رفتار مسئوالن و استادان در دانشگاه تحت تأثیر گفتار و رفتار بزرگان و آموزههای دینی و
اخالقی است تا با فراهمنمودن فضای مطلوب در دانشگاه از مهاجرت دانشجویان کاسته شود.
 )3با توجه به یافتههای فرضیة پژوهش مبنی بر تأثیر نظام ارزشی بر میزان مهاجرت
دانشجویان ،دانشگاه میبایست با سنجش وضعیت نظام ارزشی در بین دانشجویان بهعنوان یک
شاخص جهت ارزیابی برنامههای آموزشی و فرهنگی دانشگاه اقدام کند تا درخصوص تقویت
ارزشهای مثبت و تضعیف ارزشهای منفی از طریق راهبردهای گوناگون در بین دانشجویان،
جهت کاهش گرایش به مهاجرت دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.
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