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بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج 
(نمونه موردي: دانشگاه علوم پزشکی پته، شهر پچ کشور مجارستان)از کشور

***الهام امینیدکتر ،**مجتبی رفیعیاندکتر، مریم راهشخو

اي است که هم در کشورهاي جتماعی، پدیدهمهاجرت به عنوان یکی از موضوعات محوري علوم انسانی و ا: چکیده
هاي ایجاد این پدیده متفاوت گیرد با این تفاوت که زمینهتوسعه یافته و هم کشورهاي در حال توسعه صورت می

هاي سنی مختلف اقدام به مهاجرت می کنند، نقش جوانان به عنوان، سرمایه است. در میان افرادي که در گروه
دهند، همواره بسیار پر رنگ مهمی از نیروي کارآمد جامعه را تشکیل میجامعه که بخشانسانی و اعضاي فعال 

اي مرسوم بوده اما جلوه نمایی کرده است. اگرچه مهاجرت همواره در طول تاریخ و در جوامع گوناگون پدیده
توسعه مانند ایران امروزه روند تصاعدي مهاجران به ویژه دانشجویان زنگ خطري براي پیشرفت کشورهاي در حال 

گردد. این پژوهش به منظور شناخت عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به تلقی می
کشور مجارستان، با هدف مشخص نمودن نقش عوامل فوق بر مهاجرت و بر مبناي دو فرضیه اصلی انجام شده 

و جاذبه)  تمایل به مهاجرت دانشجویان رابطه وجود دارد. است: الف) به نظر می رسد میان عوامل فرهنگی (دافعه 
ب) به نظر می رسد میان عوامل اجتماعی (دافعه و جاذبه)  تمایل به مهاجرت دانشجویان رابطه وجود دارد. روش 
تحقیق در این پژوهش پیمایشی، مبتنی بر تکنیک پرسشنامه و مصاحبه حضوري است. ضریب پایایی ابزار با 

و با استفاده از آمار توصیفی و آمار SPSSافزار ها به کمک نرمآلفا کرونباخ تأیید گردیده و تحلیل دادهاستفاده از
دهد که عوامل جاذبه اجتماعی خارج از کشور و دافعه استنباطی (آزمون پیرسون) انجام شده است. نتایج نشان می

در مقابل تاثیر عوامل دافعه اجتماعی داخل کشور فرهنگی داخل کشور موثر بر مهاجرت دانشجویان ایرانی بوده و
شود.و جاذبه فرهنگی خارج از کشور بر پدیده مذکور تائید نمی

مهاجرت، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، مجارستان.ها: واژهکلید

* دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، تهران، ایران.
** عضو هیئت علمی گروه شهرسازي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

می واحد پردیس، تهران، ایران.*** عضو هئیت علمی گروه شهرسازي، دانشگاه آزاد اسال
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مقدمه
ایـن  مهاجرت جوانان به خارج از کشور عالوه بر این که عوامل مؤثر برۀانجام تحقیقات در زمین
هاي عمده در جامعه شناسی پرداخته و راه را براي کند، به بررسی دیدگاهپدیده را شناسایی می

تواند کمـک مـؤثري   سازد. از جهاتی این نوع تحقیقات میهاي جدید هموار میگسترش دیدگاه
به دولت براي بهبود وضع مهاجرت داشته باشد تا از یک طرف بتوان عوامل مثبـت را شناسـایی   

رد و آنها را در کشور ایران توسعه بخشید و تا حد امکان بتوان از میزان مهـاجرت دانشـجویان   ک
تواند کمـک مـؤثري بـه    به کشورهاي بیگانه جلوگیري کرد. همچنین شناسایی عوامل منفی می

هاي ناشی از مهاجرت این دسـته از مهـاجرین باشـد. در مقالـه     دولت در جهت رفع بحران تنش
االت و اهداف ارائه شده و سپس مروري بر تحقیقات انجـام شـده   ؤساله پژوهش، سحاضر ابتدا م

در رابطه با موضوع انجام شده است. در گام بعد مبانی نظري و روش شناسی پژوهش و در ادامه 
االت پـژوهش پاسـخ گفتـه و راهکارهـاي     ؤنتایج به دست آمده آورده شده تا بر مبناي آن به سـ 

پیشنهادي تدوین گردند.

لهبیان مسأ
مهاجرت به مثابه ادامه منطقی توزیع و ترکیب نهایی و جابجایی جمعیت در مکـان جغرافیـایی،   

ترین شکل تحرك مکانی جمعیت است که در تمام ادوار تحوالت جامعه وجود داشته اسـت  مهم
کنـد. واژه مهـاجرت در  و در برخی از مراحل تکامل اجتماعی آن، اهمیت بـه سـزایی پیـدا مـی    

شـود.  مفهوم جابجایی و انتقال جمعیت در مکان با تحرك جغرافیایی جمعیت به کار بـرده مـی  
مهاجرت به معناي عام عبارت است از ترك سرزمین اصلی و سکونت در سرزمین دیگر به طـور  

هـا یـا   دایم یا موقت، و در معناي خاص آن عبارت است از نقل مکان انفرادي یـا جمعـی انسـان   
). 148: 1387(بیش از یک سال) (تقوي، مت به طور دایم یا براي مدتی طوالنیتغییر محل اقا

مهاجرت به عنوان یک جریان مستمر و حتی در مواردي اجتناب ناپـذیر، امـروزه در بسـیاري از    
گیرد. مسـئله انگیزتـرین جنبـه ایـن الگـوي      جوامع و معموال بر اساس خواست افراد صورت می

فرستنده، از نیروي انسانی ماهر با تحصیالت عالی اسـت. نیـروي   مهاجرت، محروم شدن مناطق 
اي نقـش اساسـی دارنـد.    انسانی متخصص و ماهر در توسعه اقتصـادي و اجتمـاعی هـر جامعـه    

سرمایه مادي در هر جامعه به کمک نیروي انسانی متخصص و کارآمـد بـه جریـان افتـاده و بـه      
چنین مهاجرت جوانـان موجـب کـاهش رشـد     انجامد. همتوسعه اجتماعی و اقتصادي جامعه می
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جمعیت و کاهش نیروي جوان، افزایش نسبت سالخوردگان و در نتیجه افزایش نسبت وابستگی 
شود.  در مبدأ می

له تبـدیل  أبه کالن شهرها و خارج از ایران به یک مسـ در کشور ما پدیده مهاجرت خصوصاً
هاي انجام شـده مـا همـواره    وجه به بررسیشده و مورد توجه محققین و مسئولین قرار دارد. با ت

شاهد مهاجرت جوانان به کشورهاي آسیایی و اروپایی هستیم که به دالیـل مختلـف اجتمـاعی،    
فرهنگی، اقتصادي اعم از عدم شـرایط تحصـیلی مسـاعد و درآمـد، وجـود تبلیغـات گسـترده و        

کوشیده شده است تـا بـا   قالهتواند صورت گیرد. در این مها، مذهب، مد، باورها و غیره میرسانه
مشخص گردد که تا چه حد مهاجرت این دسته از جوانان به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی

مسائل مذکور بستگی دارد. در این پژوهش منظور از مهاجرت، مهاجرت خارجی یا برون مـرزي  
ه چگونگی رونـد  است و در واقع هدف نهایی از مطالعات انجام شده در این زمینه، دست یافتن ب

باشـد کـه در نتیجـه    ثر بر این جریان، مـی ؤفرهنگی م-هاي اجتماعیمهاجرت و بررسی ویژگی
رنگ و یا حتی خنثی نمودن عوامـل اثرگـذار ایـن پیامـد دسـت      هایی جهت کمبتوان به راه حل

.یافت
هاي اصلی این پژوهش عبارتند از:با توجه به موارد مذکور پرسش

گی بر مهاجرت جوانان ایرانی به کشور مجارستان تأثیر دارد؟ آیا عوامل فرهن-1
آیا عوامل اجتماعی بر مهاجرت جوانان ایرانی به کشور مجارستان تأثیر دارد؟-2

اهداف پژوهش
هـاي مختلـف   هدف از این تحقیق بررسی و یافتن عوامل متعدد و گوناگونی است کـه بـه روش  

-به صورت موردي مجارستان، شهر پـچ -در خارج از کشورمیزان سازگاري دانشجویان ایرانی را 
ها و تحت تأثیر قرار داده و می دهد. این تحقیق به بیانی دیگر در صدد مشخص ساختن شاخص
کنـد.  عوامل گوناگون اجتماعی و فرهنگی است که این سازگاري در جامعه میزبان را  ایجاد مـی 

جرت دانشجویان ایرانـی بـه خـارج از کشـور مـؤثر      تواند در مهابا وجود آنکه عوامل متعددي می
کنـد.  فرهنگی ایران نقش بـه سـزایی را ایفـا مـی    -باشد اما در این میان شرایط خاص اجتماعی

هرچند این دسته از دانشجویان در جامعه میزبان دستخوش حوادث و عواقب متعددي گردیـده  
شوند. با این تفاسـیر بـاز هـم    جرت میو گاهی با شرایط بهتر روبرو نشده و مجدداً مجبور به مها

پذیرد.  این کوچ موقت و یا دائم صورت می
بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش به این ترتیب مطرح می شوند:
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هدف اصلی
شناخت نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور 

اهداف فرعی
فعه اجتماعی و تمایل به مهاجرتشناخت نقش عوامل دا
شناخت نقش عوامل دافعه  فرهنگی و تمایل به مهاجرت
شناخت نقش عوامل جاذبه اجتماعی  و تمایل به مهاجرت
شناخت نقش عوامل جاذبه فرهنگی و تمایل به مهاجرت

ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

در دیدگاه مهاجرت و معیشتدر تحقیق خود به عنوان 2002ر سال محقق هندي د1دي هان
هند) به این نتیجه رسید که مهاجرت نتیجه حرکت مردم بـراي  -تاریخی (مطالعه موردي بیهار

جستجوي معاش به سمت مراکز صنعتی و شهري است که خود باعث تشـدید توسـعه نـابرابر و    
به نقل از دي هان).1385گردد (عالیی نسب، اثرگذاري بر مبدأ می

به دنبال برقـراري ارتبـاط بـین جریـان مهـاجرت بـا       2003اي در سال در مطالعه2آزبورن
شادي در ایاالت متحده امریکا بوده است. او در مطالعه خود با توجه به ادبیات متغیرهاي نشـان  

آزادي دهنده سطح شادي از متغیرهایی چون نرخ مرگ و میر کودکان، نرخ بزهکـاري و سـطح  
به این نتیجه رسیده است که انگیزه ثابت تصمیم به مهـاجرت  ويسیاسی استفاده نموده است. 

.)2003(آزبورن، به دالیل اقتصادي بوده و مدارك کمی دال بر اهمیت شرایط محیطی یافت
در مطالعات خود به بررسـی نحـوه اثرگـذاري عوامـل غیـر      2008و همکاران در سال 3لور

عبارتی دیگر دو گروه متغیر جغرافیایی و جمعیـت شناسـی، کیفیـت زنـدگی بـر      اقتصادي و به
انـد.  هـاي اقتصـادي پرداختـه   اخیر کشورهاي عضو سازمان همکـاري الگوهاي مهاجرت در دوره

انجام 1991-2000هاي کشور عضو سازمان همکاري اقتصادي بین سال16مطالعه آنها براي 
تأثیر معنادار متغیرهایی از جمله در آمد، جمعیت و ن دهندهشده است. نتایج الگوي آنها نشا

1. A. Dehaan
2. Osborne
3. Loure
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).1388عوامل جغرافیایی بر مهاجرت بوده است (شفیعی کاخکی، 

تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تـوان بـه پـژوهش منصـور     از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه مهاجرت در داخـل کشـورمی  

هاي تهران بـه مهـاجرت خـارج از    هیئت علمی دانشگاهشریفیکه به بررسی علل گرایش اعضاي 
باشـد:  هاي حاصل از این کار تحقیقی بـه ایـن شـرح مـی    کشور پرداخته است، اشاره کرد. یافته

هاي مهاجرتی سوق داده و آنان صرفا براي شدت و تعداد عوامل دافعه در مبدا، افراد را به آستانه
أ مانند فشار جمعیت، بیکاري، عوامل اجتمـاعی،  رهایی و خالص شدن از مسائل و مشکالت مبد

ها به هر دو نمایند. این مهاجرتاي منطقی به مهاجرت اقدام میفرهنگی و اقتصادي، با محاسبه
).  1376گیرد (شریفی، صورت فردي و خانوادگی صورت می

کشـور  27کشـور جهـان (  42رسول عباسی هم در پـژوهش خـود بـا تکیـه بـر اطالعـات       
هـاي او  کشور دریافت کننده مهاجر) به پدیده مورد نظـر پرداختـه اسـت. یافتـه    15و فرستنده 
دهد چهار متغیرسطح کیفی زنـدگی، دموکراسـی، توسـعه فرهنگـی و درآمـد، قـدرت       نشان می

پیشگویی عضویت افراد در دو گروه مهاجر و غیـر مهـاجر را دارد. در سـطح کـالن نیـز تعیـین       
گذاردثیر مییزان جذب و دفع نیروي کار ماهر تأه فرهنگی و مهاي اقتصادي، سطح توسعکننده

).  1382(عباسی،
محمدرضا طوسی با محاسبه تعدادي از فارغ التحصیالن ایرانی شاغل در خـارج از کشـور و   
استنباط هاي آماري انجام شده، نقش برخی از پارامترهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصـادي را بـر   

اي از دهـد مجموعـه  هاي این تحقیـق نشـان مـی   نموده است. یافتهروند مهاجرت مغزها بررسی
هـاي نخبگـان   عوامل مانند کم بودن ظرفیت جذب اقتصادي کشور مبدأ، خریدار داشتن مهارت

در بازار کشورهاي توسعه یافته و عدم سالمت فضاي سیاسی و اقتصادي کشور مبـدأ در تعیـین   
).  1380الگوي مهاجرت دخیل هستند (طوسی،

زاده، استادیاران جامعه شناسـی دانشـگاه تربیـت معلـم، در     اطمه جواهري و حسین سراجف
تحقیق خود به بررسی عوامل موثر بر گـرایش دانشـجویان بـراي مهـاجرت بـه خـارج از کشـور        

هاي ایـران و بـا   نفر نمونه از دانشگاه1522با تعداد 1380اند. این تحقیق که در سال پرداخته
درصـد از  59دهنـده آن اسـت کـه    تحلیل ثانویـه انجـام گرفتـه اسـت، نشـان     استفاده از روش 

درصد از دانشجویان در حد زیاد گرایش به مهاجرت به خـارج  17دانشجویان در حد متوسط و 
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پایبنـدي بـه   درصد از آنها در اندیشه مهاجرت نیسـتند. نقـش دو متغیـر   23از کشور را دارند و 
نگرش انتقادي نسـبت بـه شـرایط کنـونی و     امل باز دارنده و به عنوان عودینداريو جامعه ملی
از نظـر آمـاري مـورد تأییـد قـرار      به عنوان عوامل ترغیب کننده گرایش به مهاجرتآتی جامعه

گرفت. همچنین مشـخص گردیـد گـرایش بـه مهـاجرت در مـردان بـیش از زنـان و در پایگـاه          
).1382و جواهري، زاده اقتصادي باال بیش از پایگاه پایین است (سراج

چارچوب نظري پژوهش
نظریه هاي اجتماعی

دیدگاه امیل دورکیم-
له افزایش جمعیت و تنظیم کار را مـورد مباحـث   أدورکیم از اولین جامعه شناسانی است که مس

هـا و مهـاجرت   جدي قرار داده است. وي در خالل تحلیل تقسیم کار اشاره به جابجـایی انسـان  
-ها میل به جابجـایی پیـدا مـی   شوند. انسانها پس از رنسانس آغاز میهاجرتدارد. از نظر او  م

سازد. بـه عقیـده   اي در کار است که اینان را وادار به تحرك میکنند چرا که در این میان انگیزه
گیرد: یکی حجم و دیگر تراکم مادي و اخالقی جامعـه.  دورکیم، تقسیم کار از دو عامل ریشه می

دي است که به اجتماع معینی تعلق دارند. اما تنها حجـم زیـاد قـادر بـه ایجـاد      حجم تعداد افرا
تمایز پذیري اجتماعی نیست و تراکم مادي و اخالقـی را نیـز بایـد بـه آن افـزود. تـراکم مـادي        
عبارت است از تعداد افراد در رابطه با سطح معین خاك. تراکم اخالقـی عبـارت اسـت از شـدت     

اي است از ترکیب دو نمونه حجم و تراکم مادي و فراد. تقسیم کار نتیجهارتباط و مبادالت بین ا
-ولد و یا مهاجرت افراد از جامعهو تواند از طریق افزایش در زاداخالقی جامعه. حجم جامعه می

اي به جامعه تازه حاصل شود از نظر دورکیم افراد نیاز به ایجاد ارتبـاط دارنـد. بنـابراین قـانون،     
انسانی است. دورکیم بـه تـأثیر   -ها، نیازهاي ارتباطیدورکیم در تبیین مهاجرتبحث و اندیشه

).355:1381متقابل تراکم فیزیکی و تقسیم کار معتقد است (آرون، 

نظریات کارکرد گرایانه -
هـاي اجتمـاعی   از نظر دیدگاه کارگردگرایی مهاجرت عامل مطمئنی بـراي جلـوگیري از آسـیب   

عـدالتی  رآورده نشده مهاجران را ارضا کرده و باعث تخفیف نارضـایتی و بـی  است، زیرا نیازهاي ب
شود. مهاجرت به عنوان یک روند مثبت در جهت حل مشکالت جامعه عمل کرده، اجتماعی می
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نمایـد. از نظـر   بیکاري را کاهش داده، درآمد را افزون نموده و برخورداري مهاجران را ارضـا مـی  
اي است طبیعی و به هنجار. آنها معتقدند ی است داوطلبانه و پدیدهکارکرد گرایان مهاجرت عمل

که تحرکات جغرافیـایی جمعیـت در قالـب مهـاجرت داراي کـارکرد مثبـت در جهـت توسـعه         
اقتصادي، اجتماعی کشورهاي توسـعه نیافتـه اسـت و اصـوال صـنعتی شـدن و نوسـازي بـدون         

ظریات کارکردگرایانـه در خصـوص   ). ن27:1385مهاجرت امري غیر ممکن است (عالیی نسب،
مهاجرت بر تبیین دالیل و پیامدهاي مهاجرت استوار است. در رابطه با دالیل مهاجرت، کـارکرد  

هاي اجتماعی آموخته گرایان فرضشان بر این است که تمام نیازهاي اجتماعی در چارچوب نظام
توانند آنها را بـرآورده  نظام نمیشوند. کنشگران در یک نظام به نیازهایی باور دارند که در آن می

هاي اجتماعی و کنشگران هرگز در طول زمان ایستا نیسـتند،  کنند. چون خصایص ساختی نظام
بنابراین ممکن است تحوالت الزم براي کاهش ناهماهنگی بین احساس نیـاز و امکـان تحصـیل    

). آنان معتقدنـد  74: 1387آن در کنشگر یا در نظام و یا در هر دو اتفاق بیفتد (جعفري معطر، 
در طی جریان فرهنگ پذیري، فرد عمیقاً و از جهات مختلف با فرهنـگ جدیـد هماننـد شـده و     
مهاجري که نتواند با محیط جدید انطباق یابد، بدون شک به اتحاد و یگـانگی بـا محـیط دسـت     

انسـاالن و  یابد. کارکردگرایان مهاجرت را براي کودکان و نوجوانان بسـیار سـهل و بـراي می   نمی
گویند در شرایط مهاجرت، فرزندان مهاجر به سادگی دانند و میاي مشکل میسالمندان تا اندازه

ترهـا و  نـوا شـدن بـزرگ   کـه هـم  دهند، در صورتی خود را با فرهنگ و شرایط جدید تطبیق می
این ). در139: 1369بالغین به سختی انجام گرفته و نیاز به مدت زمان بیشتري دارد (شیخی، 

شود که در پـی بـه هـم خـوردن تعـادل در      نظریه، مهاجرت نوعی امر طبیعی و الزامی تلقی می
آید. به عبارت بهتر در مسیر حیات جوامع بـه دلیـل پیشـی گـرفتن برخـی      جامعه به وجود می

هاي موجود بر هم خورده و در نتیجه نیروي اضافی انباشـته شـده   مناطق از مناطق دیگر، تعادل
شوند. این فرایند از سـویی باعـث   عقب مانده به سمت مناطق توسعه یافته جذب میدر مناطق

برقراري مجدد تعادل در جامعه و از سوي دیگر منجر به تطابق شخص با تغییـرات ایجـاد شـده    
).81: 1387گردد (جعفري معطر، می

نظریه قشربندي کارکردي -
)، شاید  1945زلی دیویس و ویلبرت مور (نظریه قشربندي کارکردي مطرح شده به وسیله کینگ

انـد کـه   کـارکردي باشـد. دیـویس و مـور آشـکارا گفتـه      -ترین کار در نظریه ساختاريشناخته
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کننـد کـه   گیرند. آنها استدالل میاي جهانی و ضروري در نظر میقشربندي اجتماعی را به گونه
بدون طبقه باشد. از دیدگاه آنها اي در جهان نبوده است که قشربندي نشده یا کامالهیچ جامعه

اي به چنین نظامی نیاز دارد و همین نیاز یک نـوع  قشربندي ضرورت کارکردي دارد. هر جامعه
آورد. آنها نظام قشربندي را به عنوان یک سـاختار در نظـر گرفتـه و    نظام قشربندي را به بار می

ها اطـالق  ي، بلکه به نظامی از سمتشوند که قشربندي نه به افراد درون نظام قشربندیادآور می
هاي مشخص درجات متفاوتی از حیثیت را با خود کنند که چگونه سمتشود. آنها تأکید میمی

هـاي مشـخص کـاري ندارنـد. بنـابراین      کشند، ولی با چگونگی دستیابی افراد به سمتیدك می
چوب یـک نظـام   هـا را در چـار  قضیه کارکردي عمده این است که یـک جامعـه چگونـه انسـان    

نشاند. ایـن قضـیه دو   ها میشان سوق داده و آنها را بر این سمتدرخورهاي قشربندي به سمت
میـل بـر عهـده    شایسـته سازد. نخست آنکه جامعه چگونـه در افـراد   پرسش اصلی را مطرح می

هـاي در کنـد؟ دوم اینکـه پـس از آن کـه در سـمت     هاي در خورشان را القاء مـی گرفتن سمت
ها را به آنهـا  گیرند، جامعه چگونه میل به برآورده ساختن مقتضیات این سمتقرار میخورشان
). از آنجـا کـه در جوامـع جهـان سـومی امکانـات و شـرایط        123: 1384کند؟ (ریتزر، القاء می

ها بر اساس شایسته سـاالري بـه   هاي افراد وجود ندارد و موقعیتمتناسب با استعدادها و توانایی
گویی شایسته به افراد الیق، امروزه می تواند به عنوان یکی شود، مساله عدم پاسخه نمیافراد داد

از عوامل بسیار مؤثر در مهاجرت افراد تحصیل کرده مدنظر قرار گیرد. 

هاي سیستمینظریه-
دانـد. بـر   ها نظام اجتماعی را نوعی سیستم متشکل از اجزا در حال کنش متقابل مـی این نظریه

کند که مهاجرت از کشـورهاي پیرامـون بـه    ساس ماهیت توسعه در نظام جهانی ایجاب میاین ا
سمت کشورها و مناطق توسعه یافته صورت گیرد. بر طبق این نظریات نوعی سیستم بر جهـان  

کنـد. در ایـن مـدل    حاکم است که توسعه ناموزون بین کشورهاي مرکز و پیرامون را تنظیم می
صال فیزیکی شرط کافی جهت ایجاد یک سیستم اجتمـاعی نبـوده و   فرض اصلی آن است که ات

گیـرد. بلکـه متغیرهـاي    پدیده مهاجرت تنها براساس یک متغیر مورد بررسی و تحقیق قرار نمی
: 1368شـوند (لهسـایی زاده،   متعددي در ارتباط با یکدیگر و به طور متعادل در نظر گرفته مـی 

204.(
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نظریه شبکه مهاجرت-
-اي از روابط بین اشخاص تعریف کرده که از طریق نسبتهاي مهاجر را مجموعهکهشب1مسی
هاي 

خویشاوندي، دوستی و اشتراك در جامعه مبدا مهاجران را به مهاجران قبلی در مقصد و به غیـر  
. شبکه هـاي مهـاجر مهـاجرت را بـه     )7: 1990(مسی، دهندمهاجران در نواحی مبدا پیوند می

یابند در جـایی بـه جـز محـل     افراد در تماس با مهاجران در می.1کنند: میترچند روش آسان
هـاي مهـاجر بـا کسـب     شـبکه .2شان ممکن است از رفاه بیشتري برخوردار شـوند.  اقامت فعلی

دهنـد.  هاي مسافرتی را کاهش مـی اطالعات درباره راههاي ایمن و ارزان یا راههاي قاچاق هزینه
شـوند. زیـرا اگـر مهـاجران بـه      هاي عاطفی نیـز مـی  کاهش هزینهها موجبهمچنین این شبکه

شان کاسـته و از  محیطی وارد شوند که مردم به زبان خود آنها صحبت کنند، از شوك همانندي
هاي مهاجر با کمک به افراد در پیدا کـردن شـغل، منـافع    شود. شبکهطرد شدگی جلوگیري می

-هاي زندگی مهاجر جدید کمـک مـی  به کاهش هزینهمورد انتظار از مهاجرت را افزایش داده و 
).290،2003به نقل از کوران وریوروفوئنتز:1386پور، (کاظمیکنند

نظریه کشش و رانش-
توسط دروتی تومـاس عنـوان گردیـده اسـت. وي معتقـد بـه تبیـین        1941این نظریه در سال 

مقصد بوده و به دفع افـراد بـه   اقتصادي میان مبدأ و -مهاجرت با توجه به عدم تعادل اجتماعی
وسیله عواملی در مبدأ و جذب آنان با عوامل دیگـري در مقصـد  تأکیـد دارد. تومـاس بـه سـن       

-سـالگی 30تـا  20-هـاي نوجـوانی  مهاجران نیز اشاره دارد. به نظر او افراد در آخـرین سـال  
-تومـاس مطـرح مـی   تر  هستند. آنچه که براي هاي سنی به مهاجرت راغبنسبت به سایر گروه

دهـد. بـه   شود که افراد را به ترك وطن سـوق مـی  باشد، این است که چگونه شرایطی ایجاد می
اي هسـتند کـه   بیان دیگر، گرچه عوامل جاذب به قدر کفایت نیستند، اما عوامل دافع تـا انـدازه  

).39:1387فرد را به آستانه مهاجرتی الزم ارتقاء دهند (جعفري معطر،

مینیستیدیدگاه ف-

1. Messey

Arc
hive

 of
 S

ID

www.sid.ir


www.SID.ir

1391پاییزانزدهم، شاجتماعی، سال چهارم، شماره پژوهشۀفصلنام 92

هایی جدید براي بهبود زندگی آنان و  فرصتدر رویکرد فمینیستی مهاجرت زنان که زمینه
توانـد منبـع اسـتقالل،    کند، مورد تأکید است. مهـاجرت مـی  تغییر روابط جنسیتی را فراهم می

اعتماد به نفس بیشتر وپایگاه اجتماعی باالتر بـراي زنـان باشـد. مهـاجرت بـر روابـط جنسـیتی        
گذارد. طرفـداران ایـن دیـدگاه از محـدودیت     ثیر میأنقش زنان در خانواده و اجتماع تصاًمخصو

کنند و بر فراهم آوردن زمینه تحرك داوطلبانه و تصمیم داوطلبانـه خـود   تحرك زنان انتقاد می
زنان براي رفتن یـا مانـدن تأکیـد دارنـد. یکـی از مسـایل مـرتبط بـا زنـان مهـاجر در دیـدگاه            

ابرابري و تبعیض علیه زنان در بازار کار است. در بحـث نـابرابري در بـازار کـار بـه      فمینیستی، ن
کشـی از  هاي شغلی، نابرابري دستمزد، محـدودیت شـغلی، بهـره   نابرابري در دسترسی به فرصت

).8: 2004، 1(سنگراشودزنان و ناامنی در محیط کار اشاره می

2نظریه راونشتاین-

هاي مهاجرت توسط ارنسـت جـورج راونشـتاین تحـت     ره قانونمندينخستین تبیین نظري دربا
به چـاپ رسـید.   1885-1889هاي عنوان قوانین مهاجرت مطرح شد که طی دو مقاله در سال

او براي اولین بار استدالل کرد که مهاجرت اتفاقی نیست، بلکه قانونی خاص بر آن حـاکم اسـت   
اي در بریتانیـاي قـرن   حلیل حرکات درون ناحیـه ). راونشتاین از تجزیه و ت1385، (عالیی نسب

ــتفاده از داده 19 ــا اس ــرد     ب ــتخراج ک ــوانین را اس ــن ق ــلی ای ــد اص ــماریمحل تول ــاي سرش ه
). او با وضع قوانین جاذبه و دافعه در مهاجرت 167:1885به نقل از راونشتاین، 1386(یوسفی،

سـوي مهـاجرت ترغیـب و    مدعی شد که عوامل جاذب اجتماعی، اقتصادي و فیزیکی فرد را بـه 
کند. در مقابل شرایط نامطلوب اجتماعی و فیزیکی او را از سـرزمین مـألوف رانـده و    تحریک می

.                          )238: 1999(ویکز، کنند دفع می
برخی از قوانینی که راونشتاین از آنها بحث کرده است از قرار زیر است:

-معکوس دارد و با طوالنیرت بین دو نقطه با فاصله آن رابطهفاصله و مهاجرت: شدت مهاج-1
شود: نخست استقرار تر شدن فاصله بین مبدأ و مقصد، دو گرایش ضمنی در مهاجران ایجاد می

هاي صنعتی و تجاري.در نقاط شهري به ویژه در شهرهاي بزرگ و دوم مهاجرت به سوي قطب

1. Sanghra
2. E. G. Ravenstein
3. Weeks
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باطات و توسعه آن، شناخت مهـاجر را از محـیط پیرامـون خـود را     ارتباطات و مهاجرت: ارت-2
شود. به عبارت دیگر هر چه دهد. بنابراین رابطه مستقیمی بین آن دو ایجاد میافزایش می

گذارد.ها نیز رو به افزایش میارتباطات گسترش یابد، مهاجرت
ثر بـر مهـاجرت   ؤیر عوامـل مـ  برتري انگیزه اقتصادي در مهاجرت: راونشتاین بی آن که از سا-3

ها تأکیـد داشـته و   گیري، رشد و استمرار مهاجرتغفلت کند، بر نقش عوامل اقتصادي در شکل
).130و1: 1380داند (زنجانی، ها میترین عامل برانگیزنده مهاجرتآن را مهم

ي سپس به شـهرها تر وتر و کوچکاي: مهاجرت از روستا به شهرهاي نزدیکمهاجرت مرحله-4
).1385باشد (عالیی نسب،تر میبزرگ

).23:1371در جایی که مسافت کوتاه باشد، مهاجرت زنان بیشتر است (گنجیان،-5
اقدام و مبادرت به مهاجرت گام به گام است.-6
در مهاجرت با فواصل طوالنی به طور کلی اولویت با مراکز بزرگ تجاري یا صنعتی است.-7
اهالی روستاها مهاجر هستند.اهالی شهرها کمتر از -8
).1386بیشتر مهاجران، بزرگساالن هستند (یوسفی،-9

تکنولوژي و مهاجرت: به نظـر راونشـتاین مهـاجرت و جابجـایی افـراد رابطـه مسـتقیم بـا         -10
گوید افزایش امکانات و گسترش تولیـدات و تجـارب منتهـی بـه افـزایش      تکنولوژي دارد. او می

).1387آباد،مهاجرت است(جهانی دولت

هاي فرهنگینظریه
نظریه امید -

دهـد، امیـد اسـت.    ثیر قرار میکه سطح و کیفیت مهاجرت را تحت تأیکی از متغیرهاي اساسی
هـا  توانند بر عرصه تصـمیمات و سیاسـت  امید محصول ارزیابی افراد است از اینکه تا چه حد می

اژه امید، ارائه داده است. وي امید را خالصـه و  دقیقی از واثرگذار باشند. استوتلند تعریف نسبتاً
در نظر گرفته ترکیبی از انتظار رسیدن به هدف و میزان آن به عنوان احتمال دستیابی به هدف

است. منظور از هدف آن چیزي است که فرد آن را به عنوان آرمـان و یـا امـري مطلـوب بـراي      
سترسی به هدف و اهمیـت آن هـدف   رسد هرچه احتمال دخویش تصور کرده است. به نظر می

).42و 3: 1387بیشتر باشد، تأثیر مثبت آن بر فرد بیشتر خواهد بود (جعفري معطر، 
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داري نظریه سرمایه-
داري است. بر اساس این نظریه خروج هاي کالسیک و جوامع سرمایهثر از دیدگاهأاین نظریه مت

توسعه نیافته اسـت. بـه طـوري کـه ایـن      نیروهاي متخصص مربوط به مسائل داخلی کشورهاي 
کشورها باسوء مدیریت خود و تحت تاثیر عوامل درونزاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خـویش  

هاي کهنه آموزش ملی، آورند. بر این اساس وجود نظامهاي بروز فرار مغزها را به وجود میزمینه
ه بـرداري مناسـب از مهـارت و    ریزي کافی جهت  آموزش دانشـجویان و عـدم بهـر   فقدان برنامه

هـاي عینـی و ذهنـی خـروج     تخصص دانش آموختگان در کشورهاي توسعه نیافته اولین زمینـه 
).82و 3: 1387سازد (جعفري معطر، نیروهاي متخصص را فراهم می

آورده شده است.1جمع بندي نظریات ارائه شده در جدول 

نگی : جمع بندي نظریات اجتماعی و فره1شماره جدول 
جمع بندي رویکردها در تبیین مهاجرت

دسته 
مبانی نظريمکتب-نظریه پردازبندي

ریه
نظ

عی
تما

 اج
اي

ه

-کار به عنوان انگیزه مهاجرت-تقسیم کار- افزایش جمعیتامیل دورکیم
نیاز به ایجاد روابط.

کارکردگرایانه
-پذیري مهاجر و تطابق شخص با تغییرات ایجاد شـده فرهنگ

به هـم  -جرت سهل براي کودکان و مشکل براي سالمندانمها
خوردن تعادل جامعه و جذب مناطق توسعه یافته.

قشربندي
(کینگزلی،دیویس،ویلبرت 

مور)

ها عدم تقسیم بندي موقعیت- هاي در خورسوق افراد به سمت
عدم توجه به حیثیت، حقوق باال، -بر اساس شایسته ساالري

الیق.فراغت کافی براي افراد 

سیستمی
تنظیم توسعه -مهاجرت حاصل ماهیت توسعه در نظام جهانی

ناموزون بین کشورهاي مرکز و پیرامون توسط کشورهاي 
معتقد به نقش عوامل متعدد در روند مهاجرت.- داريسرمایه

- آشنایی با مهاجرت از طریق مجموعه روابط بین اشخاصشبکه مهاجرت
ها.دن شغل و کاهش هزینهکمک به مهاجران در پیدا کر

تبیین مهاجرت با توجه به عدم تعادل اجتماعی و اقتصادي کشش ورانش
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میان مبدأو مقصد و سن.(دروتی توماس)

فمنیستی

هاي ایجاد فرصت-شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي نابرابر
پایگاه -اعتماد به نفس بیشتر- تغییر روابط جنسی-جدید

دسترسی به -گیري بیشترقدرت تصمیم- اجتماعی باالتر
ناامنی -محدودیت شغلی-دستمزد نابرابر-هاي شغلیفرصت

کشی از زنان.بهره-محیط کار

عوامل جاذبه و دافعه (فاصله، ارتباطات، -مهاجرت قانونمندراونشتاین
اقتصاد، سن، تکنولوژي)

ریه
نظ

گی
رهن

ي ف
ها

اثر بخشی، وسیله براي احتمال دسترسی به هدف (امید بهامید
اهمیت هدف.-رسیدن به هدف)

داريسرمایه

مسائل داخلی(اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) کشور توسعه 
ریزي فقدان برنامه-نظام کهنه آموزشی-سوء مدیریت-نیافته

برداري مناسب از عدم بهره-کافی جهت آموزش دانشجویان
ي توسعه نیافته.مهارت و تخصص دانش آموختگان در کشورها

مبدأ و مقصـد (مهـاجر فرسـت و مهاجرپـذیر)     به طور کلی در بحث مهاجرت ابتدا از دو منطقه
شـود. در ایـن میـان عوامـل     هاي هر یک باعث تحرك مهاجرین مـی شود که ویژگیصحبت می

متعددي مانند عوامل شخصی، سن، قومیت، مـذهب، فرهنـگ و شـرایط بـین دو نقطـه مهـاجر       
ها، نوع درآمد و شیوه تحصیل و گـذران اوقـات   هاجرپذیر مانند تسهیالت ویژه، هزینهفرست و م

صـورتی کـه شـرایط    درشود که فرد در نتیجه مقایسه به مهاجرت فکر کنـد. فراغت موجب می
روي مهـاجر  تـري در پـیش  نامطلوب مبدأ بر شرایط مطلوب مقصد غلبـه کـرده و آینـده روشـن    

دهد.یمتصور باشد، این عمل روي م

هاي پژوهششاخص
-بر اساس اهداف پژوهش و همچنین تلفیق نظریات اندیشمندان حوزه جامعه شناسی، شـاخص 

هاي زیر براي ارزیابی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی (متغیرهاي وابسته) بر مهـاجرت (متغیـر   
اند:مستقل) دانشجویان ایرانی به خارج از کشور انتخاب شده

گاه اجتماعی، قومیت، خانواده، روابط خانوادگی، مذهب و تحصیالت.عوامل اجتماعی: پای
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ها، امیدواري و مد.ها، تبلیغات، رسانهعوامل فرهنگی: انواع رسانه

روش شناسی پژوهش
هاي اجتماعی است که در قالب یک مطالعه مـوردي و تبیینـی، بـه    این تحقیق از جمله پژوهش

رسی رابطه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسـته و بـا اسـتفاده از    لحاظ معیار از نوع پهنا نگر، با بر
روش پیمایشانجام شده است.

جمعیت آماري این تحقیق دانشجویان مهاجري هستند که در کشور مجارسـتان،  جامعه آماري:
شهر پچ، دانشگاه علوم پزشکی پته، مشغول به تحصیل هسـتند. تعـداد ایـن دانشـجویان طبـق      

نفر  است. واحد آماري تجزیه و تحلیـل در ایـن   150تی ریاست دانشگاه )آخرین آمار(دکتر هم
پژوهش، دانشجوي مهاجر ایرانی مقیم کشور مجارستان، شهر پـچ اسـت کـه در دانشـگاه علـوم      

پزشکی پته مشغول به تحصیل می باشد.
اف با توجه به آنکه در علوم اجتماعی از ساخت و توزیع جامعـه آمـاري و لـذا انحـر    حجم نمونه:

خـواهیم اطالعـاتی از آن بـه دسـت     گیري میمعیار آن اطالعی نداریم و در واقع به وسیله نمونه
نفـر بـه   55ها و امکانات پـژوهش، تعـداد   )، و همچنین محدودیت375:1377آوریم (رفیع پور،

عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.
آورده شده است.2سایر اطالعات روش شناسی پژوهش در جدول 

: روش شناسی پژوهش2شمارهجدول
توضیحاتعنوان

روش پژوهش
بررسی رابطـه متغیـر مسـتقل بـا متغیـر      -از نوع تبیین-قالب موردي-پیمایشی

واحـد  -بررسی حجم نمونه-هاتحلیل داده-جمع آوري اطالعات-پهنانگر-وابسته
فیش برداري از اسناد جهت تدوین چارچوب نظري-تحلیل فرد

وش جمع ر
پرسشنامه -مصاحبه-مشاهدهآوري اطالعات

الهام از دیگر تحقیقات انجام شده-مشورت با اساتید و صاحب نظرانروایی ابزار

٪71استفاده از آزمون کرونباخ با ضریب پایایی پایایی ابزار
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روش تجزیه و 
هاتحلیل داده

تجزیه و تحلیل با نرم -ه)ها (سواالت پرسشنامشاخص سازي متغیرها و تنظیم گویه
ها با ضریب همبستگی پیرسونآزمون فرضیه-SPSSافزار 

1390ماخذ: نگارندگان، 

هاي پژوهشیافته
الف) آمار توصیفی

درصد بیشـتر  10ها نشان از آن دارد که تمایل به مهاجرت در مردان نتایج حاصل از پرسشنامه
درصـد از  31صد از مهاجران را تشـکیل داده و  در22ساله 25تا 21از زنان است. گروه سنی 

از گروه نمونه از اسـتان تهـران مهـاجرت    62اند. پاسخگویان داراي مدرك پیش دانشگاهی بوده
درصـد آنهـا شـیعه    89از آنها مجرد بوده و 96کرده و در کشور مقصد بیکار هستند. همچنین 

اند.درصد از مهاجرین نیز فارس بوده38هستند. 
ر استنباطیب) آما

آورده شده است.2در جدول SPSSها به کمک نرم افزار نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه

: نتایج حاصل از تحلیل استنباطی3شماره جدول
Correlations

دافعه اجتماعی داخل کشور
دافعه مهاجرتمهاجرتبهتمایلشرح

مهاجرتبهتمایل
Pearson Correlation1014/0 -

Sig. (2-tailed)0925/0
N5050

اجتماعیدافعه
Pearson Correlation014/0 -1

Sig. (2-tailed)9250
N5055

جاذبه اجتماعی خارج از کشور
اجتماعیجاذبهمهاجرتبهتمایلشرح

مهاجرتبهتمایل
Pearson Correlation1(*)299/0

Sig. (2-tailed)0035/0
N5050

Pearson Correlation(*)299/01اجتماعیجاذبه
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1390خذ: نگارندگان، أم

رسـون یپی همبسـتگ بیضـر ازحاصـل جیازنتـا کهگونههماندافعه اجتماعی داخل کشور: 
عوامـل انیمي معناداررابطهگونهچیه،%5ي خطارشیپذی عنیدرصد95سطحدرد،یآیبرم

> sigفرض چـون . در ایننداردوجودانیپاسخگونیبدرمهاجرتبهلیتماوی اجتماعدافعه
شود.  رد میH1(عدم رابطه میان متغیرها) تأیید و فرض H0باشد، فرض می%1

توان گفت میان عوامل دافعه اجتماعی و تمایـل بـه مهـاجرت دانشـجویان     بر این اساس می
رابطه وجود ندارد. با توجه به نظریه پردازانی چون راونشتاین که در ایـن حـوزه نظـر داده و بـر     

توانـد  توان به این امر اشاره نمود کـه پدیـده مهـاجرت نمـی    امل دافعه تمرکز دارند، مینقش عو
هاي اجتماعی صورت پذیرد. به طوري کـه برخـی نظریـه پـردازان معتقدنـد      به علت دافعهصرفاً

Sig. (2-tailed)035/00
N5055

دافعه فرهنگی ایران
فرهنگیدافعهمهاجرتبهتمایلشرح

مهاجرتبهتمایل
Pearson Correlation1(*)333/0

Sig. (2-tailed)0018/0
N5050

فرهنگیدافعه
Pearson Correlation*)(333/01

Sig. (2-tailed)018/00
N5055

جاذبه فرهنگی خارج از کشور
فرهنگیجاذبهمهاجرتبهتمایلشرح

مهاجرتبهتمایل
Pearson Correlation1221/0

Sig. (2-tailed)0123/0
N5050

فرهنگیجاذبه
Pearson Correlation221/01

Sig. (2-tailed)123/00
N5055
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توان تنها به یک عامل توانند جداگانه و یا با هم مؤثر واقع شود. بنابراین نمیعوامل متعددي می
هاي اجتماعی نمود. بلکه همواره باید نگاهی سیستمی (نقش عوامل متعدد) به پدیدهاکتفا

داشت.
نشـان رسـون یپی همبسـتگ بیضـر جینتاکههمانگونهجاذبه اجتماعی خارج از کشور: 

خارجی اجتماعي هاجاذبهانیم) درصد5يخطارشیپذ(درصد95يمعنادارسطحدردهدیم
وجـود فیضـع حـد درمیمسـتق معنـادار رابطهمهاجرتبهانیسخگوپالیتمازانیموکشوراز

مجارسـتان خصوصبه(کشورهاریسای اجتماعي هاجاذبهنمودکهعنوانتوانیمنیبنابرا. دارد
. در منجرگـردد مجارستانبهمهاجرتي برامهاجرانلیتماشیافزابهتواندیم) پژوهشنیادر

أیید شده است.(رابطه بین متغیرها) تH1این فرض
با تکیه بر پشتوانه  نظري که در راستاي این فرض مطرح گردید کـه بـه نقـش جاذبـه (بـه      

توانـد در  توان اظهار نمود کـه ایـن عامـل مـی    نماید، میهاي اجتماعی) اشاره میخصوص جاذبه
موارد بسیاري صحت داشته باشد و صرفا خاص یک کشور نباشد.  

جـه ینتنیچنـ تـوان یمرسونیپی همبستگبیضرجینتاازدافعه فرهنگی داخل کشور: 
انیـ مدرمهـاجرت بـه لیـ تماشیافـزا ورانیـ اداخـل دری فرهنگـ ي هـا دافعهانیمکهگرفت

م،یمسـتق معنـادار رابطـه ) درصـد 5يخطـا رشیپذ(درصد95يمعناداردرسطحانیپاسخگو
جملـه ازتـوان یمـ رارانیـ دراموجودی فرهنگي هادافعهی عبارتبه. داردوجودفیضعدرسطح

(وجود رابطـه بـین متغیرهـا)    H1بنابراین فرض .نمودعنوانجوانانمهاجرتي براثرؤمعوامل
شود.تأیید می

تر بنا بر رویکرد امید زمانی که رسیدن به اهداف میسر نباشد، امکان خروج براي افراد موجه
یکرد سرمایه داري که عواملی مانند سـوء  شود که با توجه به روخواهد بود. بنابراین مشاهده می

ریزي ناکافی جهت آموزش دانشجویان، عدم بهـره بـرداري   مدیریت، نظام  کهنه آموزشی، برنامه
توانـد نقـش بـه سـزایی در مهـاجرت      نمایـد، ایـن عوامـل مـی    از مهارت و تخصص را مطرح می

ه باشد.ها داشتدانشجویان به کشورهاي دیگر جهت رسیدن به اهداف و آرمان
رسـون یپی همبسـتگ بیازضـر حاصلجینتاهمانطورکهجاذبه فرهنگی خارج از کشور: 

ي معناداررابطهگونهچیه) درصد5يخطارشیپذ(درصد95نانیاطمسطحدردهدیمنشان
.نـدارد وجـود انیپاسـخگو نیدربـ مهاجرتبهلیتماوکشورازخارجی فرهنگي هاجاذبهانیم

عدم رابطه بین متغیرها) تأیید شده است. (H0رض بنابراین در این ف
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بر این اساس رویکرد فمنیستی و وابستگی که شرایط فرهنگی نابرابر و نقش عوامل خارجی 
دانند، در این پژوهش تائید نشده و باید در بروز مهاجرت را در پدیده مهاجرت مؤثر می

ی قرار داد.دانشجویان به خارج از کشور عوامل دیگري را مورد بررس

بحث و نتیجه گیري
ها انگیزه زیسـتی (بیولوژیـک و یـافتن غـذا یـا سـرپناه)       امروزه بر خالف تاریخ باستان مهاجرت

اي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی است کـه  ندارند. بلکه مهاجرت در جهان امروز پدیده
مبـدأ و یـک مقصـد    دهد. مهاجرت بـین یـک  تحت شرایط اجتماعی به معناي کالن آن رخ می

هـا شکسـت جوامـع در    مهـاجرت توان گفت که علت اصـلی همـه  شود. به طور کلی میانجام می
برآوردن نیازها و آرزوهاي شهروندانشان است. میل به پیشرفت و دسـتیابی بـه امـور ارزشـمند،     

ظـر  این موضوع صرف ن.کندهایی فراتر از امکانات موجود ترغیب میانسان را به جستجویفرصت
از نتایج سودمندي که ممکن است براي مهاجران و یا جامعه مقصد داشته باشـد از نقطـه نظـر    

گذارد قابل توجه است. در این میـان مهـاجرت قشـر دانشـجو از     تاثیراتی که بر جامعه مبداء می
اي برخوردار است چرا که این نیروها بسیار ارزشمند بوده و تاثیر زیـادي در ترسـیم   اهمیت ویژه

ینده و رشد و پیشرفت جامعه مبداء دارند. بنابراین در صورتی که در یک جامعه مهاجرت رونـد  آ
صعودي داشته و مهاجران آن از به ویژه از نیروهاي علمی و کاري محسوب گردنـد، در طـوالنی   

اي مدت توسعه و پیشرفت جامعه با تهدید جدي روبـرو خواهـد شـد. پدیـده مهـاجرت، مسـاله      
ه است و ایران هم به عنوان یک کشور مهاجرفرسـت (خصوصـاً قشـر جـوان)، از     جهانی و پیچید

ثر بر افزایش روند ؤماین قاعده مستثنی نیست. براي جلوگیري از چنین شرایطی بررسی عوامل
باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد. پژوهش حاضر با هـدف  مهاجرت از کشور می

ها، امیدواري و مد) و اجتماعی (پایگـاه  ها، تبلیغات، رسانه(انواع رسانهقرار دادن عوامل فرهنگی 
اجتماعی، قومیت، خانواده، روابط خانوادگی، مذهب و تحصیالت ) و تفکیک آن به عوامل جاذب 

و دافع تالشی در این راستا است.
بـه  این پژوهش که با تکیه بر نظریات جهانی در زمینه پدیده مهاجرت مطرح شـده اسـت،   

صورت موردي به بررسی عوامل فوق در میان دانشجویان ایرانی دانشگاه علـوم پزشـکی پتـه در    
شهر پچ کشور مجارستان پرداخته و نتایج گویاي آن است که عوامـل دافعـه اجتمـاعی (داخـل     
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ایران) و عوامل جاذبه فرهنگی (خارج از کشور) بر مهاجرت این گروه بی تاثیر بـوده و در مقابـل   
وامل دافعه فرهنگی و جاذبه اجتماعی با مهاجرت رابطه مستقیم برقرار است. میان ع

هاي جهانی بیانگر آن است که:مقایسه نتایج حاصل با نظریه
در حوزه نظریات دافعه اجتماعی نظریات سیستمی تائید و نظریه راونشتاین رد شـده  .1

است.
ید گردیده است.أیي تداردر حوزه نظریات دافعه فرهنگی نظریات امید و سرمایه.2
یــد و نظریــات أیفرهنگــی نظریــه سیســتمی ت-در حــوزه نظریــات دافعــه اجتمــاعی.3

اند.کارکردگرایی، قشربندي، کشش و رانش و راونشتاین رد شده
ید شده است.أیدر حوزه نظریات جاذبه اجتماعی نظریه راونشتاین ت.4
است.ید گردیده أیدر حوزه نظریات جاذبه فرهنگی نظریه سیستمی ت.5
ید شده است.أیفرهنگی نظریه امید ت-در حوزه نظریات جاذبه اجتماعی.6

پیشنهادها
بر مبناي مطالعات صورت گرفته پیشنهادات پـژوهش حاضـر در قالـب راهکارهـاي اجتمـاعی و      

فرهنگی به صورت زیر است:

الف) راهکارهاي اجتماعی
دانشجویانها و برقراري ارتباطات عاطفی باامنیت و آرامش دانشگاه
هاتشویق جوانان و حمایت مالی از طرح، ایجاد انگیزه کارآفرینی
روحیوبرقراري رابطه عاطفی با دانشجویان و ایجاد امنیت جسمی
تحکیم رابطه خویشاوندي
سیاسیی وپذیرش عقاید جوانان بدون مداخله تعصبات مربوط به عقاید مذهب
 از فضاي علمی کشورمجادالت جناحی وجداسازي فضاهاي سیاسی
ثر بر مهاجرتؤها براي بررسی عوامل مگروهوهابرپایی سمینارها، انجمن
بین منطقیو ایجاد ارتباطآگاهی دادن به دانشجویان قبل از انتخاب رشته تحصیلی

نوع رشته و دانشجو
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زا در داخل کشور که موجب راندن دانشجویان به خارج از کشور میرفع عوامل تنش -
شود.

ب) راهکارهاي فرهنگی
دانشجویانوجوانانبه احترامها و توجه به ارزش
به کار گماردن افراد کاردان و الیق و تخصصی کردن کادرهاي اداري در مراکز علمی

پژوهشی
ارزش گذاري به شایسته ساالري در انتخاب مدیران و ترغیب افراد شایسته احترام و

به پذیرش مسئولیت
نانآزادي بیان جوا
 ایجاد شرایط مناسب جهت پژوهش، تحقیق و دسترسی آسان به منابع مورد نیاز براي

دانشجویان
 حمایت از دانشجویان مهاجر و تضمین امنیت تحصیلی
باال بردن سطح کیفیت آموزشی و تحصیلی
متعادل سازي ظرفیت رشته ها با نیازهاي جامعه و نیاز بازار کار
هاي آزادوستانه و مناظرهایجاد فضاهاي علمی، آزاد، د
ها و هاي مختلف در مقاطع متفاوت تحصیلی و تناسب عرضه رشتهبرپایی رشته

هاجویان در همه دانشگاهشتقاضاي دان
هاي مختلف آموزشیجذب متخصصین و پژوهشگران کارآمد خارجی در عرصه
رپاییب(در صورت امکانمرجع وغنی از منابعيهاافزایش ساعات کاري کتابخانه

در شهرهاي داراي تراکم دانشجویی باال)روزيیک کتابخانه مرکزي وشبانهحداقل 
مجازي و ایجاد فضاهاي مورد نیاز دانشجویانیهاتأسیس دانشگاه
استفاده از اساتید مجرب و کارآزموده هاي معتبر جهان واخذ نمایندگی از دانشگاه
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