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چكيده
 حاضـر بـه روش      تحقيـق .  بر نگرش جوانان در مورد مهاجرت پرداخته شده است         مؤثربه بررسي عوامل    مقاله  در اين   

ـارچوب نظـري   .  نفر از جوانان  شيراز بـوده اسـت   892نمونه مورد مطالعه    پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و           چ

ـتفاده از              فيشتحقيق با استفاده از نظريات گيدنز،        باين و آيزن و نظريه مهاجرتي لي تدوين شده و مدل تجربي تحقيق  با اس

 بـر   مـؤثر بر اساس اين چارچوب نظري مدلي براي بررسي عوامـل           .  و تحقيقات تجربي پيشين پيشنهاد گرديده است       هاآن

تحليل مسير مدل پيشنهادي با استفاده .  تحليل شدSPSS و Lisrelافزارهاي نگرش نسبت به مهاجرت پيشنهاد گرديد و با نرم

ـاعي و نظـر گـروه مرجـع              مي نشان   Lisrelاز نرم افزار     ( دهد كه متغيرهاي ارزيابي فايده مهاجرت، جنـسيت، هويـت اجتم

، سن و سبك هامتغيرهاي ميزان استفاده از رسانه.  دارندتأثيرطور مستقيم بر نگرش نسبت به مهاجرت  هب) خانواده و دوستان  

ـانس   49 در كل توانسته است  مدل تحقيق . اندگذاشتهتأثيرمستقيم بر متغير وابسته     صورت غير هي نيز ب  زندگ  درصـد از واري

.  بر اساس نتايج تحقق  ارائه شده استهايي در پايان پيشنهاد.كندمتغير وابسته را تبيين 

. مهاجرت، هويت، سبك زندگي نسبت بهجوانان، نگرش: هاواژهكليد
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مقدمه

 كه موجب تغييراتي    )5: 1380زنجاني،   ( است  انتخابي مهاجرت يكي از رفتارهاي اجتماعي    ،در اغلب موارد  

ـان       ي، انتقال فرهنگي و علمي و بسياري تفاوت       در ساختار جمعيت   همـه انـواع    . شـود مـي هاي ديگر در جوامع جه

ـار   مهاجرت اعم از داوطلبانه يا اجباري، نتايجي براي كشورهاي مهاجر        آورنـد كـه   مـي فرست يا مهاجرپذير بـه ب

. هستندمل أو قابل تمهم بسيار 
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ـلي نيـروي انـساني         هر كشور بوده و م    مهم  ي انساني   ها سرمايه  از جوانان ـال وتـور محـرك و قـواي اص  را  فع

ـيدن  شود مي روي اين قشر از جامعه انجام       ي خرد و كالن كشور عمدتاً     هاگذاريسرمايه. دهندتشكيل مي  و رس

گرچه پديده مهاجرت در همه ادوار تاريخ سابقه     . پذير است  با اتكا به اين قشر امكان      ،جانبه و پايدار  به توسعه همه  

 تابع عرضه و تقاضاي نيروي كار در زمان و محدود به احتياجات هر محيط بـود               ها اما اين نقل مكان    ،داشته است 

ـان قابـل     طـوري هبـ . كـرد مـي وقت از حد معيني تجاوز نو صورت طبيعي و منطقي داشت و هيچ       كـه لطمـه و زي

ـاكن  رين نسبت به    كه تعداد مهاج  تر آن آورد و از همه مهم    ميتوجهي به موطن فرستنده مهاجر وارد ن       جمعيت س

ـات و   اما رفته،شدناچيز بود و باعث وقفه در امور اجتماعي نمي        رفته با پيدايش ماشين و ظهور يك سلسله اختراع

 كيفيـت و    ؛ي مختلف گرديـد   هااكتشافات كه منجر به ايجاد طبقه عظيمي از افراد متخصص و دانشمند در رشته             

،زادهشهيد(د كه كه به هيچ وجه با وضع گذشته قابل قياس نيست     ها دستخوش تحوالتي ش   كميت اين مهاجرت  

1370 :1.(

 باعـث  ، از يك طرف و افزايش سرعت رشد علم و تكنولوژي از طرف ديگر     داريسرمايهگسترش اقتصاد   

ـا افزايش سرعت زندگي در جهان شده و به سرعت فاصله فقير و غني را در مقياس   ـين  ه ـاد   ي ملـي و ب المللـي زي

و راهـي  كننـد   مـي  محل زندگي خود را ترك       اي بهتر  اميد آينده  ا ب هابه همين دليل بسياري از انسان     . تسكرده ا 

اين شـرايط در  . كندمي نوعي عدم تعادل را تشديد اين وضعيت.شوندميتر يافتهتر و توسعه   بزرگ مناطق عمدتاً 

ـاجرت در ايـران را   .  استمورد ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه به خوبي قابل مشاهده            بـر  تـوان مـي مه

ــتهاســاس مرزهــاي سياســي ــينهــا مهــاجرت بــه دو دس .)8: 1380زنجــاني،  (تقــسيم كــردالمللــي ي داخلــي و ب

 بلكـه  ، حاضـر نيـست  مقالـه  اما مورد توجـه  ، نوبه خود داراي اهميت زيادي است      چه به ي داخلي گر  هامهاجرت

.گرفته استرد بررسي قرار مهاجرت نيروي انساني به خارج از كشور مو

ي بين المللي بر زندگي افراد بيشتري محسوس است و به لحاظ سياسي و اقتـصادي             ها امروزه آثار مهاجرت  

ـاي ايـن پديـده عمـدتاً     ليكن علت ،يابدميدر كشورها و مناطق بيشتري گسترش        ـا   .  تغييـر نكـرده اسـت   ه فقـر ي

تساهل ، عدم سياسي و   )2006؛ كوك و بالنگر،     2006رمن،  ؛ ال 2006كوتزنتسوف و سبل،     ( اقتصادي امنيتعدم

ـاگون، هـرج و مـرج،       )2006كوك و بالنگر،    (تحصيالت و اشتغال    و مدارا،    ، ستم و سـركوب بـه اشـكال گون

. انـد بودهي مهاجرتي   ها همواره از عوامل اصلي ايجاد موج      ها و جنگ  ها كشمكش  و  و حوادث طبيعي،   هافاجعه

ـافي نيـست                شرايط نوعاً  با اين همه بيشتر اين     ـيع ك .  براي آغاز گسترش ناگهاني جريان مهاجرت در مقياسـي وس
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ـاديميتريو،   (ه باشـد    طي محقق شد   بايد شراي   قبالً ،اي روي دهد  كه چنين واقعه  براي آن  بـسياري از   .)18: 1380پاپ

ـنس و خصيـصه    ها انگيزه،مطالعات بر روي مهاجرت   ـاجرت را در سـن، ج ـا ي مه ني جـستجو  ي سـرمايه انـسا  ه

).2006كوك و بالنگر، (كنند كه براي تبيين مهاجرت كافي نيست مي

 نگرش مثبت نسبت به آن يا در مرحله باالتر ايجاد شوق به             ،رتجترين شرايط ايجادكننده مها   يكي از عمده  

ـادي د   هاتواند زمينهميمهاجرت در ميان نيروهاي فعال جامعه است كه       ـته  ي اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي زي اش

 افـراد از عالوه اطالعات و تصوره ب،كنندميبنابراين احساس و ادراك افراد از وضعيتي كه در آن زندگي         . باشد

ـا اي بر تمايـل آن    مالحظه قابل تأثيرتواند  مي،مجموعه شرايط موجود در مقصد مهاجرت      ـته     ه ـاجرت داش  بـه مه

در جـستجوي   هـر انـساني     . شـده اسـت    تلقـي    آفـرين  مثبت و فرصـت     نيز  پديده مهاجرت از يك ديدگاه     .باشد

دارد كه شرايط الزم بـراي  ميبراي آن برخي را وا و كمبود و يا فقدان شرايط الزم     استدستيابي به زندگي بهتر     

ـلي  ؤس). 228 : 1382رشنو،  (بهبود زندگي و پيشرفت را در جاي ديگر جستجو كنند     تحقيـق حاضـر ايـن    ال اص

بـديهي اسـت كـه      »نـد؟ مؤثررت از كشور چگونه است و چه عـواملي بـر آن             نگرش جوانان به مهاج   «كه  است  

. اي و محيطي و برخي شناختي و عاطفي خواهند بودبرخي از اين عوامل كالن و ساختاري و برخي زمينه

پذير بوده ي موجود ، ناظر به كشورهاي مهاجر  هاپردازيشده در جهان و نظريه    از طرفي اكثر تحقيقات انجام    

از طرف ديگر در كشورهاي . اند اقتصادي مطرح شدهفرست عمدتاًوجود در كشورهاي مهاجر  عوامل م است و   

ـان توجـه شـده و       ،فرست مانند كشور ما   مهاجر ـاجرت نخبگ ـا آن  بيشتر بـه مه ـايي كـه نگارنـدگان جـستجو     ت ج

گيري هاجرت از كشور اندازه را به مهاو ميزان تمايل آنبگيرد تحقيقي كه كليه اقشار جوانان را در نظر ، اندكرده

. كند، انجام نشده است

مروري بر پيشينه تحقيق

ـارچوب نظـري   تواند محققاميتحقيقات تجربي داخل و خارج از كشور در مورد مهاجرت     ن را در تبيين چ

شده  تحقيقات انجام.اندشدهشده داخل و خارج ايران بررسي    به همين دليل نيز تحقيقات انجام      ،تحقيق ياري كند  

ـتفاده از    دافعه و عمـدتاً �از چارچوب نظري جاذبه كارگيري بهدر ايران بيشتر ناظر به مهاجرت نخبگان و با    ـا اس  ب

ـاجرت را بررسـي      ه افـراد تحـصيلكرده و دانـشگاهي مـسأ          با توجه بـ    كهانجام شده است  مدل مهاجرتي لي     له مه

.اندكرده
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ـارج از كـشور و         روي سه گروه از متخصصان مقيم در د       ) 1383(رشنو   ـازم بـه خ اخل كشور، متخصصان ع

ـا انجام داده است و طي اين تحقيق انگيزه       پژوهشي  متخصصان مقيم در خارج از كشور        ـاجرت و داليـل      ه ي مه

ـتي   و  دافعه مورد بررسي قرار داده اسـت �اقامت در خارج از كشور را با استفاده از چارچوب نظري جاذبه      فهرس

ت علمي دانشگاه   أنظر اعضاي هي  ) 1381(نيا  طيبي. ر مورد اين گروه را ارائه كرده است       از عوامل جاذبه و دافعه د     

ربوط بـه عوامـل دافعـه در كـشور     متغيرهاي ممهاجرت مغزها  جويا شده و نتيجه گرفته است كه   درباره  شيراز را   

ـا         مبدأ ـين مـي         ن و متغيرهاي سياسي بيـشترين ميـزان واري ـا    ،كننـد س متغيـر وابـسته را تبي ـيوني     ام در تحليـل رگرس

در تحقيـق   . انـد داشته بيشتري در معادله نهايي      تأثيرگر  متغيره عوامل جاذبه در كشور مقصد و عوامل مداخله        چند

 بـر ايـن   مؤثرعوامل ) 1380(شعبانلو » نسبت به مهاجرت به خارج از كشور      يانوگرايش دانشج «با عنوان   ديگري  

ـارج از كـشور    مي تحقيق نشان   ي اين هايافته. گرايش را بررسي كرده است     دهد كه شرايط فرهنگي داخـل و خ

ـابي برداشـت افـراد از ايـن           ـاجرت دارد و ارزي در شرايط سياسي و اقتصادي آن رابطه معناداري با گرايش بـه مه

ـابي   طلوبام به عبارت ديگر هر چقدر افـراد شـرايط داخـل را نـ           ،شرايط اهميت خود را نشان داده است       تـر ارزي

، يي همچون پيـشرفت ها و نگرشهاعالوه بر اين ويژگي   .  احتمال گرايش آنان به مهاجرت بيشتر است       ،اندكرده

. گذار بوده استتأثيروابستگي به خانواده و تعلقات ديني و ملي در ميل به مهاجرت 

ـام شـده   تحقيقات انجام  شده در خارج از كشور بيشتر در كشورهاي مهاجرفرست و روي خود مهاجران انج

ـانواده و     تأثير،تحقيقاتي كه در حوزه كالن اقتصادي انجام شده است     . تاس ـاجرت را روي فقـر و درآمـد خ  مه

ـيج     (انـد كـرده كشور مهاجرفرست و مهاجر پذير بررسي       در سـطح  .)1998چنـگ و يانـگ   ؛ 2005آدامـز و پ

فري و (ت روي مهاجرت  جنسيت و تحصيالتأثير، )2004نيوواالينن، (خردتر نيز تحقيق روي مهاجرت خانواده 

؛ 1998؛ گيريسيك،   1997جامر،  ( ي مهاجرتي و مهاجرت نخبگان      ها، كانال )1996؛ كيريج،   2000پوركاياستا،  

ـارانش   (، هويت مهاجران    )1998؛ فيندلي و لي،     1998چنگ و يانگ،     ـاعي     ) 2003،هيپفل و همك ـاي اجتم و دني

:شودمي اشاره هابرخي از آنانجام شده است كه به ) 2003 ،سوارز و تودوروا (هاآن

عـالوه بـر مشخـصات     كـه   استبر اين باور، بر مهاجرت خانوادگيمؤثرعوامل با بررسي ) 2004(ينالانيو

ـارت       ـا خاص فردي مانند سن، تحصيالت، مه ـاجرت، روابـط           ه ـابقه مه ـاري و س ي شـغلي، درآمـد، تجربـه بيك

ـاظ دوره زنـدگي         يكي از موارد بااهميت موقع    . خانوادگي نيز اهميت دارند    ـانواده از لح  در كـل    .اسـت 1يـت خ

١. Family Life - Cycle
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ـل    ته و تحصيالددوره زندگي خانواتوان گفت كه   مي ـا فاص ـاجرت ب  طـوالني اهميـت دارد،   ه شوهر كـه در مه

ـاغل  داي كاري شوهر، درآمد باالي خانوا     قارت ـاجرت دارد، تجربـه قبلـي        دربـودن زن كـه اثـر كاهـشي          ه، ش  مه

ين، الانيو(دهد  ميالي شهر محل سكونت نيز احتمال مهاجرت را كاهش          مهاجرت و مالكيت خانه و جمعيت با      

2004 :169-159.(

 كـه  اندداشته اظهار ،اروپاي شرقيبررسي مفهوم جواني و زندگي جوانان در       با  ) 2003(هيپفل و همكارانش    

رد توجـه   ي جواني براي تشكيل هويت و گذار بـه بزرگـسالي مـو            هاتواند موضوع يكي از انتخاب    مهاجرت مي 

كـشف  . وجـود دارد هدورايـن   راهي براي كاهش فـشارهاي مختلفـي اسـت كـه در         مهاجرت عمالً .قرار گيرد 

ي اقتـصادي  هااي روشن و در برخي موارد انگيزهانداز و آيندهدنياهاي جديد، تجربيات متنوع و دستيابي به چشم  

بـه  . باشـد ه مهاجرت در اين سن مـي      دي عم هاگيزهنظير دستيابي به مشاغل و رهايي از تنگناهاي مادي از جمله ان           

 بيشتر مهاجرت ،انددادهي تخصصي دارند و افرادي كه شغلشان را تغيير هاكساني كه شغل) 1996 ( 1كيريجباور 

ـانوادگي و           ) 2006(كوك و بالنگر    .اندكرده ـاجرت       تـأثير در مطالعه خود بر روي خـشونت خ  آن بـر روي مه

ـا انگيـزه  به نظر آن. اندكردهكيد أي گوناگون تهاي در مكان  هاتعامل آن با فرصت   زنان، سرمايه انساني و      ـا ه ي ه

.مهاجرت از اين خصيصه قابل استنباط است

تحقيقچارچوب نظري 

ـاجرت نقطـه تالقـي             . ي مختلـف مـشترك اسـت      هاموضوع مهاجرت در رشته    ـاني و فـضايي مه ـار مك رفت

ـاجرت      . اسـت ...  انسان شناسـي و    نگاري،سي، جمعيت شناختي، روانشنا ي اقتصادي، جامعه  هاجنبه تـصميم بـه مه

ـاخت               عـ چه اهميت دارد اين است كـه ا       آن. يك عمل ذهني است    ـات عينـي س ضاي جمـع بـي توجـه بـه واقعي

ـا آمادگي براي مهاجرت بيشتر تابع واقعيت     . ، درباره اين امر چه احساسي دارند      هافرصت ـا       ه ي ادراكـي  اسـت ت

ـاجرت ن     به ،ولي آمادگي براي مهاجرت   . يط ساختاري نفسه پاسخي به شرا   في  مگـر   ،شـود مـي تنهايي موجب مه

ـا براي مثال دسترسي به مقصدهاي احتمالي و خصوصيات آن      . كه شرايط ديگري نيز وجود داشته باشد      آن  نيـز  ه

 نقش مهمي   هاويت در فرايند تعيين اول    ها ارزش ،اما در اين ميان   ). 1368:32منگاالم،   (بايد مطمح نظر قرار بگيرد    

ـاعي    هادر واقع وقتي فرد يا جمع نتواند به وسايل حصول هدف   . كنندميايفا   ـازمان اجتم ي با ارزش در داخـل س

�.  Kirieg
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ـاعي وجـود     خود دست يابد و احساس كند كه منابع الزم براي رفع محروميت            ـازمان اجتم هايش در خارج از س

).2005نتر، اه؛ 55: 1382رشنو، (كند  در آن صورت مهاجرت مي،دارد

ـان   ميشناسي درباره مهاجرت اين است كه چرا مهاجرت اتفاق          ال اصلي جامعه  ؤس افتد و چطور در طول زم

اكثر جامعه شناسان بـه     . اندداشتهتمركز  پذير  شناسان بر مقصد مهاجرت يا جامعه مهاجر      اكثر جامعه يابد؟ادامه مي 

ـا اجتماعي، بازار كار و برخي متغيـر      علل مهاجرت عالقمندند و به عواملي مانند سرمايه          ـاختاري      ه ـادي و س ي نه

ـاجرت         ات ماهيت تغييـر    به شناسانجمعيت).4: 2000رتل و هليفيلد،  ب ( اندكردهاشاره   توجـه   جمعيتـي بـر اثـر مه

ـيش  اندآوردهكننده اي روي بينيي پيش ها به مدل  ها آن .دارند ـان آن را پ . بينـي كننـد   كه احتمال مهاجرت و زم

ـا  (ال اساسي اين است كه مهاجران تحـت چـه شـرايطي             ؤس. سازندميكننده  بينيي پيش هاددانان نيز مدل  اقتصا ب

تـري را كـه     تر و اساسـي   فرض كلي ال پيش ؤكنند؟ و اين س   ميمهاجرت را انتخاب    ) توجه به سرمايه و بازار كار     

و براي حـداكثر كـردن   ي طور عقالنه يعني فرد انسان ب،دهدمي نشان ،ايه تمام نظريات اقتصادي مهاجرت است     پ

شوند، اقتصاددانان نيز  مي اما به دليل اين انتقاد كه فقط عوامل اقتصادي باعث مهاجرت ن            ،كندميسود خود عمل    

).جاهمان: همو(اند شناسان يافته و تشابهاتي با جامعهاندآوردهي فرهنگي و اجتماعي روي هابه بستر

ـيك   نظريه اقتصاد كالسيك و نئوعبارتند ازله مهاجرت  أده در تبيين مس   رويكرد عم سه  ،  هوگوبه باور    كالس

ـا يا رويكرد موازنه و تعادل اقتصادي، نظريه       ـاريخي و رويكـرد سيـستمي         ه ـاختارگرايانه ت ـتلز و ميلـر،   ( ي س كاس

ـات اقتـصاد كـالن       . نگر دارنـد  نظريات دسته اول هم ديدگاه كالن نگر و هم خرد         ).20: 1993 ـاختار    نظري بـه س

كه نظريات  درحالي،كندمياقتصادي بازار كار و عرضه و تقاضاي نيروي كار در مقياس ملي و بين المللي توجه    

نظريــات . دهــدمــيگيــري و محاســبات عقالنــي كنــشگران توجــه نــشان اقتــصاد خــرد بــه فراينــدهاي تــصميم

ـاجرتي   بلكه به    ،نگر دارند ساختارگرايانه تاريخي نه تنها رويكردي كالن      تاريخ مهاجرت و روند ايجاد عوامل مه

 در شناسي كه اكثـراً برخي نظريات جامعه. ندهددر ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع اهميت مي       

رويكرد . كنندميپذير در اين سنت نظري حركت      با تكيه بر جوامع مهاجر     ،اندكردهسنت انتقادي نظريه پردازي     

كنـد ايـن   مـي وجـود آمـده اسـت و كوشـش          هتقادات مطرح شده از دو رويكرد قبلـي بـ         سيستمي در پاسخ به ان    

ـاده از حـد     )  عامـل اقتـصادي    مثالً(  را در يك چارچوب نظري به هم پيوند داده و بر عامل خاصي               هاديدگاه زي

توجـه  در سطح خرد به عواملي      .وجهي در نظر بگيرد   اي در يك سيستم چند     بلكه مهاجرت را پديده    ،تكيه نكند 

كه مهاجران چـرا و چگونـه تـصميم    كند يا اينمياجر را مجبور به ترك محل زندگي خود     هشود كه افراد م   مي
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ـيح قاعـده    هدر سطح كالن و ميانه ب     . گيرند كه مهاجرت كنند   مي ـاي شـكل   منـدي دنبال توض گرفتـه در فراينـد     ه

ـاجرت  تأثيرمقصد مهاجرت هستيم و   و    اقتصادي و اجتماعي در مناطق مبدأ      مهاجرت به صورت شرايط اوليه      مه

ـيم  مي بررسي   ، دارد تأثيرعنوان تغييراتي كه بر الگو، سرعت و فرايند توسعه          هرا بر فرايندهاي كالن ب     ـارنول،  (كن پ

1993 :72 .(

ـا  وجـود دارد كـه رهيافـت    شناسـي  در جامعه  سه رهيافت نظري عمده براي تبيين مهاجرت       ـاركردي،  ه ي ك

خـصوص فراينـدهاي    هرهيافت كاركردي بـر فراينـدهاي اقتـصاد خـرد بـ           . شوندمياميده  نساختاري و انسجامي  

ي ساختاري بر   هابرعكس رهيافت . شودميكيد دارند و يك رهيافت خرد نگر محسوب         أتصميم سازي فردي ت   

دي ي زندگي فرهاكنند و فرصتميي اقتصادي اجتماعي ايجاد  هاكنند كه نابرابري  ميفرايندهاي كالن تمركز    

ل مشكالت نظري دو رهيافت قبل ايجاد شده است و سـعي دارد  حي انسجامي از هارهيافت. كنندميرا محدود  

ـين                        اين دو ديدگاه را با يكديگر آشتي دهد و بر مفاهيم حداقل كردن ريسك، اتـصاالت سياسـي و اقتـصادي ب

).593: 1997،كوزر( ه است كيد كردأتي مهاجرتي و شبكه اجتماعي ميانجيهاي مهاجرت، كانالهامكان

ـاور اسـت     پترسون  . اندكردهنظريات اقتصادي درباره پيامدهاي مهاجرت نيز تصوير مثبتي ايجاد            كـه   بر اين ب

تر از همه اقتصادي براي كسب ايمني و سالمتي و بـراي بهبـود   ها به خاطر فشارهاي محيطي، سياسي و مهم     انسان

ـاطق توسـعه     هيافتـه بـ   زندگي از مناطق كمتر توسعه     ـا (كننـد   مـي يافتـه حركـت     طـرف من ـات  ).2005،  نتره نظري

ـا    .دنكاركردي نيز ديدگاهي نزديك به نظريات اقتصادي دار        ـا علـت  در رابطه ب ـاجرت يه ـان  ، مه  كاركردگراي

كنشگران در يـك    . شوندميفرضشان اين است كه تمام نيازهاي اجتماعي در چارچوب نظام اجتماعي آموخته             

ـا امظـ  چون خصايص ساختي ن    ، را برآورده سازند   هاتوانند آن ميام ن ظايي باور دارند كه در آن ن      نظام به نيازه   ي ه

ـاهنگي          ،شگران هرگز در طول زمان ايستا نيستند      ناجتماعي و ك    لذا ممكن است تحوالت الزم براي كاهش ناهم

ـاهنگي . فتدبين احساس نياز و امكان تحصيل آن در كنشگر يا در نظام يا در هر دو اتفاق بيا     ـين   درك ناهم ـاي ب ه

ـاهنگي              ـاهش ناهم ـا خصايص فرد و نظام اجتماعي منجر به مهاجرت شخصي جهت ك ـاختي  ه  و برقـراري    ي س

ـاجرت از يـك     ت از اين جهـ    .گرددميمجدد تعادل در جامعه      ـا تغييـرات          مه ـابق شـخص ب طـرف مكانيـسم تط

: 1368زاده، لهـسايي ( گردانـد  ميبه جامعه بازادل از دست رفته را گردد و از طرف ديگر تع    شده تبديل مي  ايجاد

13-12 .(
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ـا  نظريـه ،پردازدمييكي از نظرياتي كه در سنت نوسازي ارائه شده و بيشتر به علت مهاجرت              �� جاذبـه « ي ه
ه كـه مـردم را تـشويق بـه تـرك      عـ در تركيب عوامـل داف  را  هاي مهاجرت   ها علت در اين ديدگاه  . هستند» دافعه  

ـا در نظريـه . داننـد مـي ،كنـد ميبه كشورهاي خاصي جذب را ها  آنه و عوامل جاذبه ككندكشور خود مي  ي ه

ـا داري، سيـستم   فرايندهاي كـالن ماننـد توسـعه سـرمايه         ،ساختي تاريخي  ـاني     ه ـتعماري و جه شـدن را كـه     ي اس

 هنوز  دافعه- جاذبهنظريات. گيرندكنند، در نظر ميمي را هدايت هاو آندهند ميي مهاجرت را شكل هاجريان

ـاجرت كننـد، داراي   حكنند و چه كساني بيشتر اميكه چرا مردم مهاجرت   هم براي توضيح اين    تمال دارد كه مه

ـان را بـه     اما چون در ديدگاه نوسازي جا مي،امتيازات زيادي است  گيرد، نقايص مدل توسعه خطي عالقـه محقق

.تاريخي معطوف كرده است� ي ساختي هارهيافت

ح كالن كـه    طر يا خانواده او در فرايندهاي س      جي فرد مها  ها و پذيرفته  هاتوجهات را از انگيزه   هاافتاين رهي 

يكي از انتقاداتي كـه      اما   ،)103: 2000برتل،  (دارد، تغيير داده است     دهد و نگه مي   جابجايي جمعيت را شكل مي    

ـاجران  . دانندميهاسري محركي به يكالع مهاجرت را پاسخي انف ها اين است كه آن    ،شودبه اين تفاسير مي    مه

ـاني از خـود بـروز       داريسـرمايه العملي در مقابل سيستم     يي عكس هالي هستند كه فقط كنش    فعكنشگران من   جه

ـاجرت را   همان ،دانندمي مهاجرت را ناكامل و ناقص       مبدأ مناطق   هاهمچنين آن . دهندمي ك يـ طور كه وقتي مه

 شـود كـه يـك موقعيـت     ث ممكن است ايـن امـر باعـ       ،ي يا خانوادگي بدانيم   گيري در سطح فرد   فرايند تصميم 

توان انتظار داشت   مي عوامل و شرايط كالن ساختي روي افراد يكسان نيست و ن           تأثير.پيچيده را بسيار ساده كنيم    

ود  بلكه هر يك از  متغيرهاي موجـ ،ندهاي يكسان پاسخ دي متفاوت ساختي و توسعه   هاكه همه افراد به محرك    

 بلكـه روي نـوع   ،گيرد يا خيـر ميكه آيا فرد تصميم به مهاجرت  نه فقط روي اين، خاصتأثيرممكن است يك  

بنابراين اين رهيافـت    ). 104: 2000 برتل،   ؛95-96: 1993پارنول،  (گذارد  ب،گيردميمهاجرتي كه مورد نظر قرار      

كه با همان شرايطي روبرو  در حالي،رت نكننددهند مهاجميكه چرا برخي مردم ترجيح    تبيين ضعيفي درباره اين   

ـاركردگرايي    وجود عدم تعادل ساختي   . كندمي، ارائه   اندبودههستند كه مهاجران با آن روبرو        ـات ك  كه در نظري

 ايـن   يبـرا . كنـد مي مهاجرت ارائه ن   نفاق افتاد  ت سادگي و به خودي خود دليل كافي براي ا         به ،مطرح شده است  

ـا بايـد بخواهنـد خـود را در معـرض        بگـذارد و آن    تـأثير  در زندگي روزانه مـردم       د مستقيماً  عدم تعادل باي   ،امر ه

ـارنول،  ( يي كه دارد، حاوي آن است    هارغم هزينه يي قرار دهند كه مهاجرت علي     ها و پاداش  هافرصت : 1993پ

76.(
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 در كنار هااهيت مهاجرتشكل و م.  نيستهاشمول و قادر به تبيين انواع مهاجرت    ي مهاجرت جهان  هانظريه

ـاجرتي  هالكرد نظريهمي فردي، محيطي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دامنه ع   ها از ويژگي  هااثرپذيري آن  ي مه

،از ايـن نظـر    .  را به ابزارهايي براي درك بهتر ابعاد گوناگون مهاجرت محدود كرده اسـت             هارا تقليل داده و آن    

ـا ي اجتماعي، سياسي و نگرش    ها اما در كنار آن نگرش     ،فيع دارد ي اقتصادي جايگاهي ر   هاترديد نگرش بي ي ه

ـابي        ،در پژوهش حاضر  .جامع و سيستمي نيز به هيچ عنوان نبايد مورد غفلت واقع شوند            ـلي حـول ارزي  مسئله اص

ـاجرت      ،مورد مطالعـه جا كه جامعه  از آن . نگرش جوانان نسبت به مهاجرت است      ـاني هـستند كـه هنـوز مه  جوان

عـالوه چـون   هاي مورد استفاده قرار بگيرد كه شرايط قبل از مهاجرت در نظر گرفته شـود بـ           بايد نظريه  ،دانكردهن

 بايد چارچوب مفهومي نظريه در سـطح خـرد و حـداكثر در سـطح             ،بحث نگرش و ارزيابي فردي مطرح است      

نگرش جوانان نسبت به    اضر بايد   ي نظري تحقيق ح   ها پايه .ميانه باشد تا بتواند مالحظات فردي را بهتر تبيين نمايد         

.ي مرتبط با آن مورد بررسي قرار دهدهامهاجرت را به توجه به شرايط دوران جواني و ديدگاه

رسـد بـراي درك    به نظر مي،دهندميكه جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق را جوانان تشكيل     با توجه به اين   

 آن در جامعه مدرن همچنين مفهوم نـسل و شـكاف نـسلي            بهتر موضوع بايد درباره مختصات جواني و موقعيت       

ـان نيـز             ( ي جديدي را در جامعه ايجاد كرده است         هاكه نگرش  ـان جوان ـاجرت در مي نگرش جديد نسبت به مه

. ، بحثي صورت گيرد) استهايكي از اين نگرش

ـاعي، از مفهـوم نـسل بـراي بررسـي             جامعه ـا   شناسي بر خالف ديگر علـوم در حـوزه علـوم اجتم تغييـرات ي

ـاريخي بـ    هاو به همين دليل براي تعريف آن شاخص      كندميتضادهاي اجتماعي استفاده     ـا ت ـاعي ي ـار  هي اجتم ك

شناسي،  اما در جامعه،)1998مارشال،  (كند بازي ميتعريف نسلبندي سني نقش مهمي در گرچه تقسيم. بردمي

ـاوت  يمدليل تجربه مشترك اجتماعي شكل هيك نسل گروهي است كه ب    گيرد و از نسل قبل و بعد از خود متف

 با سيستم   ي درون خانواده لزوماً   هادر اين جوامع نقش   . تر از جوامع سنتي هستند    جوامع مدرن بسيار پيچيده   . است

ي همسال يا افرادي كـه يـك نـسل در نظـر             هابه همين دليل است كه گروه     . تر اجتماعي همخواني ندارد   بزرگ

ـاي نقـش              شوند، براي   گرفته مي  ـادگي بـراي ايف ـادگيري و آم ـا برآورده كردن نياز افراد بـراي ي يي كـه داراي  ه

).14-15: 1994پيلكينگتون، (يابد مي بسيار اهميت ،معيارهاي اكتسابي و عام هستند
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را  تعريف كرد و فرهنگ جـواني  1كننده مصرفعنوان يك گروههجوانان را ب   مارك آبرامز  1959در سال   

پس از جنگ جهاني دوم صنايع فرهنگي بر طبـق ايـن            . نمودو كاالهاي مربوط به آن تعريف       صورت فراغت   هب

ـاخت و   تبديل به توليدات عام و يك شكل   داريسرمايههاي فرهنگي را در چارچوب اقتصاد       ديدگاه كاال  ـا  س ب

فريـث،  (ورديـد   نمـي يجاد كرد كه مرزهاي طبقاتي را در      اي براي جوانان ا    نوعي فرهنگ توده   هاهمكاري رسانه 

 الگوهاي فرهنگي ،هاي فراگير در جامعه پخش شداي از طريق رسانه وقتي كه توليدات فرهنگ توده    ).9: 1986

شـوند و ماهيـت     مياين تمايالت در ارتباط با شرايط اقتصادي و اجتماعي ايجاد           . تمايل به يكنواختي پيدا كردند    

.كننـد مـي  ي مختلف را در سراسر جامعه پخش         ها ارزش هارسانه. كندميرسانه اي نيز به اين هماهنگي كمك        

ـايز شـوند    مـي   عرضـه  ،ه باشـد  ي مختلف زندگي به آساني به هركس كه تمايل داشت         هاسبك  فرهنگـي  اتو تم

).115-116: 1382سروش،  (شوند ميتررنگكم

كـه بـراي   را ايي دهنـد، چرايـي آن و معنـ   ميكه مردم انجام را  چه  كنند تا آن  ميي زندگي كمك    هاسبك

ـاعي روزمـره   يي زندگي به معني خاص آن، بخش هاسبك.  ادراك كنيم  ، يا ديگران دارد   هاآن  از زندگي اجتم

ـان            .جهان نوين هستند   ـتفاده از مك ـا  هر سبك و منش راهي بـراي اس ـاص اسـت كـه گرچـه از      ه ـاي خ  و كااله

ـا  اما كل تجربه اجتماعي آن     ،شودميمشخصات يك گروه محسوب      ـتن و    شكيل نمـي   را تـ   ه دهـد و فقـط درم

لزوم در نظر گرفتن آزادي     ، با توجه به اين مطالب     ).108–112: 1376چني،(ي خاص قابل درك است      هازمينه

ـان مـدرن آن    هاانتخاب از ميان  گزينه   گونـه كـه گيـدنز آن را مطـرح     ي متعدد با توجه به مفهـوم هويـت در جه

ي مجرد ها نظامتأثير در هر نوع جامعه مابعد سنتي كه تحت دنز،از نظر گي. ، به خوبي مشخص شده است  كندمي

ـاني     هبه طرزي بازتابي سازمان يافته باشد و ب   عالوه با تنظيم مجدد زمان و فضا امور محلـي را در رديـف امـور جه

ـاي اسا   يكـي از مؤلفـه     ،در سطح خـود   . گذرانددگرگوني ژرفي را از سر مي      الزاماً   »خود«قرار داده باشد،     سـي  ه

. آوريميي است كه به طور عادي به عمل ميها همان انتخاب،فعاليت روزمره

ـنت    انتخاب را به طور كلي در امور روزمره حذف نمي،روشن است كه هيچ فرهنگي   ـا كنـد و همـه س  در ه

روي تنـوع غامـضي از   ردتجـدد فـرد را رو  . اري ممكن هـستند وهاي رفتگيي ميان انبوهي از ال    هاحقيقت انتخاب 

 چندان كمكي به فـرد ارائـه      ،كه داراي كيفيتي غيرشالوده اي است     دهد و به دليل آن    ي ممكن قرار مي   هاتخابان

. اين امر پيامدهاي گوناگوني به دنبال دارد      .  ياري دهد  ،يي كه بايد به عمل بياورد     هادهد تا وي را در گزينش     نمي

٢.  Consumer Group
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گيدنز، (ي فرد عاملدگي و اجتناب ناپذير بودن آن برازنشود به اهميت يافتن شيوهيكي از اين پيامدها مربوط مي

آورند كه راهنمايي براي كنش و الگويي را پديد مينيستند  تصادفي هابه عقيده گيدنز اين انتخاب). 119 : 1378

ـبك   . رهانـد گيـري آگاهانـه باشـد، مـي    شود و فرد را از اين معضل كه در هر لحظه مجبور به تـصميم            مي هـر س

 و بنــابراين برخــوردار از نــوعي وحــدت اســتهــاگيــري و جهــتهــااي از عــادتم مجموعــهزنــدگي مــستلز

، پايدار و كامل نيـستند و يـك خـود     گي مدرن افراد داراي يك من كلي، مركزي       در زند ) . 65: 1382فاضلي،(

ط با دنياي   اي در ارتبا  ي چندگانه هابخش شده و از هويت     بلكه خود ، به صورتي بخش      ،عقالني و مستقل ندارند   

ـا ترتيـب خاصـي از هويـت         ،متفاوت اجتماعي كه در آن ساكن هستيم       ـاص ذهنـي ب ـا  در يـك موقعيـت خ ي ه

 زيـرا ذهـن   ؛كننـد هاي يكساني را انتخاب مـي ها افراد متفاوت سبكدر اين موقعيت  . متفاوت تشكيل شده است   

،آورددست ميهصورت اجتماعي ب  هرا ب  بلكه به لحاظ اجتماعي ايجاد شده و مفهوم خود           ،افراد جدا افتاده نيست   

ـالت      ). 129-130: 1998رايمـر،  (ر اعضاي جامعه اسـت  پس داراي مشتركاتي با ديگ    ـاي اص ايـن مطلـب بـه معن

همچنين به معناي بازتابي    . گيري هويت اجتماعي است كه يك فرايند دو طرفه است         تجارب اجتماعي در شكل   

ـاد    يزي نيست كه از طريق جامعههويت چ. ها در جامعه جديد است   بودن هويت  پـذيري در دوران كـودكي ايج

 : 1378گيـدنز،   (طور مداوم و روزمره ايجاد كنـد        ه بلكه چيزي است كه فرد بايد آن را ب         ،شده باشد و تغيير نكند    

282.(

ـاي آن بـ                صـورت يـك   هباقي ماندن و ثبات اين هويت نيز به توانايي شخص در ادامه ايجاد اين تغييـر و ارتق

ـاس           . امعيت در ذهن بستگي دارد    ج ـامل لب ـارجي زنـدگي ش ـيط خ ـين مح ـاط ب ـا،  هويت در جريان نـوعي ارتب ه

ـتان، منطقـه       انسان فـرد از  ، شـغل و تعريـف داخلـي و شخـصي      زنـدگي هاي ديگر، اعمال مذهبي در خانه، دوس

ـاي آزمـون   يكـي از راه . هاي مرجع در ايجاد سبك زندگي مؤثرنداين گروهبنابر. شودخودش ايجاد مي   تـأثير ه

ـاعي افـراد اسـت               ،هاي مرجع گروه ـبكه روابـط و سـرمايه اجتم ـارت اسـت از         .  بررسـي ش ـاعي عب سـرمايه اجتم

سازند تا همراه هم به شـكل  كه كنشگران را قادر مي) ، هنجارها و اعتمادهاشبكه(خصايصي از زندگي اجتماعي  

ـامل پيونـد     خالصـه ايـن  . مؤثري براي دنبال كردن اهداف مـشترك عمـل كننـد       ـاعي ش ـاي  كـه سـرمايه اجتم ه

ـبك زنـدگي بيـشتر     تأثير بررسي   ،با اين تعريف  .  و هنجارهاي مالزم با آن است      1اجتماعي  سرمايه اجتماعي بر س

ـبكه          ـا اسـت  معطوف به مطالعه موقعيت فرد در شبكه اجتماعي و روابـط او در ايـن ش ـبك زنـدگي    . ه ـتن س داش

١. Soual Connections 
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 از همين رو ،هاي مشابه و در محدوده فضايي و زماني مشترك استيتمشترك به معناي مشاركت افراد در فعال 

-103 : 1382فاضلي،  (ها وجود دارد    هاي ضيعف و قوي اجتماعي در حين انجام اين فعاليت         احتمال ايجاد پيوند  

گيرنـده نـوعي سـرمايه فرهنگـي اسـت كـه در بر     سرمايه اجتماعي در اختيار فرد مالزم با در اختيار داشتن     ).102

ـا       . شودشدن در وي انباشته مي    تماياالت پايدار فرد است كه در خالل اجتماعي        ـاط ب اين سرمايه به نـوعي در ارتب

 سرمايه فرهنگي از .دانستبورديو تحصيالت را نمودي از سرمايه فرهنگي مي. گيردگروه مرجع فرد نيز قرار مي   

ـ ذهني سبب گرايش افراد به سبك زندگي خاصي مي ).100-101، همو(شود طريق فردي 

ـان بـه خـوبي     يابي يكي از مسائل مهم دوران جواني است و در سبك         هويت هاي مورد استفاده توسـط جوان

ـاني اسـت كـه انـسان    . نمايان شده است   ـا انـرژي و حـساسيت در برابـر بازتـ     دوره جواني زم ـا اب ب ـيط و  ه ي مح

ـنس مقابـل و     جوان بايد نقط. پذيري فردي به دنبال كسب هويت است     مسئوليت ـا خـود، ج ه اتكايي براي پيوند ب

بايست بين هويت فردي و اجتماعي ميفرد در جامعه معاصر . ي فرهنگي و اجتماعي محيط اطراف بيابدهاارزش

. ي رفتاري متضاد در بين جوانان هستيمها و شيوههاسازي شاهد نگرشدر مرحله هويت. خود تعادل حاصل كند   

ـايز آن    ميي اجتماعي طوري استفاده     ها و سمبل  هاآنان از نشانه   ـا كنند كه هويت متم .  را در جامعـه نـشان دهـد   ه

ون چـ كنند كه هويتي را شكل دهنـد و         ميي جواني از طريق ابداعات سبك به جوانان كمك          هاخرده فرهنگ 

ـار  هرا بـ رسد، سعي دارند در اين دوره حداكثر تـالش خـود         ميپايان  هكارهاي اين فرايند در بزرگسالي ب     سازو ك

.)1997گرات، (برند 

ـال ه در ايران پس از انقالب مسأله جوانان ب      ـاي پـس از جنـگ تحميلـي     عنوان يك معضل اجتماعي در س ه

اگر از ديدگاه نسلي به جوانان ايران بنگريم، بررسي تاريخ سياسي و اجتماعي ايران سـه نـسل را در                    . برجسته شد 

 بـه  1340 و نيمـه دهـه   1330يهنسل اول جوانان كه در ده. هيم دادص خواي ساله پس از انقالب تشخ    25دوران  

ـالي   بودند و انقالب را به ثمر رسانيدند و صاحب و وارث مديريت كشور شدند و اكنون دوران ميان           دنيا آمده  س

الب را دنيا آمده بودند، انقه ب1350 و نيمه 1340يههاي دهنسل دوم نسلي است كه در سال. گذرانندخود را مي

ـتند         نـد ي جنگ را تجربه كرد    ها سال ،انددر دوران كودكي و نوجواني خود ديده       ـاً در آن شـركت داش .  و احيان

دنيا آمده و در دوران بازسازي پس از جنگ بـزرگ شـده و              ه ب 60يهي ده هانسل سوم نسلي است كه در سال      

ـا      پـذير شـ   در شرايطي جامعه  سوم  نسل  . اندي آن را دروني كرده    هاارزش  نـسل ديـروز     پـذيري جامعـه دند كـه ب

ـتفاده از اينترنـت اسـت                ،نسل امروز . متفاوت است  ـاط گـسترده و  اس چيـزي كـه در فراينـد    .  نسل ماهواره و ارتب
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ـاد           .  نسل اول و دوم جامعه پس از انقالب نبوده است          پذيريجامعه ـاوتي ايج ـبك زنـدگي متف بنابراين، الگو و س

).13 : 1380زاده، سراج(شده است 

ـا هاي دانشي، گرايشي و رفتاري زيادي بين اين نـسل و نـسل    تفاوت ،وجـود آمـده اسـت   هي قبـل از آن بـ  ه

ـا كه با وجود زندگي در يك فضاي فرهنگي، اطالعات و گرايش    طوريهب ـاد شـده     ه ـاوتي ايج ـاي متف  و رفتاره

ـاط جم  . شـود اي مـشاهده مـي   شكاف نسلي قابل مالحظه  ،به بيان ديگر  . است ـايل ارتب ـين  وس المللـي ماننـد   عـي ب

ـاد         پذيريجامعهماهواره، اينترنت و ويدئو در روند        ـتند و ايـن مـسأله باعـث ايج ـال داش  اين جوانان حـضوري فع

ـاي زنـدگي غربـي را رواج       هايي در ميان آنان شده كه بعضاً مشابه انواع غربي آن است و سبك             فرهنگخرده ه

ـته دارد      هاي جديد زندگي كه ش    اين سبك . بيشتري داده است   ـنتي گذش  روي ،باهت كمي به سبك زنـدگي س

ـاب    هجا كـه جامعـ   زيادي داشته است و از آنتأثيرهاي روزمره اين نسل   انتخاب ـا  جديـد مـشحون از ايـن انتخ ه

ـان      .  هويت اجتماعي جوانان را متفاوت از نسل قبل از خودش شكل داده است             ،است هويت اجتماعي ايـن جوان

 يافتـه اسـت    شكلالمللي و جهاني مرجع بينيها رسانهتأثيرتحت گرفته،  شكل هاني آ هاكه از رهگذر انتخاب   

ـابي بـر نگـرش       هكند كه ب  و تصويري از دنياي اجتماعي و جهاني ارايه مي         ـا و ارزش   صـورت بازت ـا ه  و دركـل  ه

ه با وضـعيتي كـه در   كنند كها مشاهده مي دنيايي را از طريق رسانه     هاآن. ي غير قابل انكار دارد    تأثيرهاهويت آن 

ـاي  كنند كه با ويژگييي را اقتباس مي   ها از اين بازار بخش    هاآن. هاي زيادي دارد   تفاوت ،كنندآن زندگي مي   ه

ـازي  تكـه آوردنـد و نـوعي چهـل   وجـود مـي  هي جديـدي را بـ  ها سازگار باشد و تركيبات و پيوند     هابومي آن  س

ـال رخ دادن اسـت  آن. يدآوجود ميهفرهنگي از سوي اين كاربران فعال ب     ـارت اسـت از تفكيـك   ،چه در ح  عب

ـيان فرهنگـي و اج           هويت ـال تحـول    هاي مختلف افراد و از اين طريق پاسخ انعطاف پذير بـه متقاض ـاعي در ح تم

).92-97: 1380شهابي، (

هاتوان به تفاوت در نگرش  مي،ي دانشي و گرايشي متفاوت نسل جوان و نسل قبل از آن           هااز جمله تفاوت  

ـادي يافتـه   ،شوندميجا كه مقدمه رفتار محسوب      از آن  هانگرش. اشاره كرد  ـيش . انـد  اهميـت زي ـاين و آيـزن  ف ب

ـار ذهنـي      :  خود تابع دو متغير ديگر است      ،ايجاد قصد و نيت   معتقدند كه     مـورد اول  .نگرش نـسبت بـه آن و هنج

ـا     ميظر خودش ارزيابي    يك موضوع فردي و شخصي است كه طي آن فرد انجام يك رفتار را از ن                كند كـه آي

ـاري      خوب يا بد است و متغير دوم منعكس       ـام ك كننده نفوذ و فشار اجتماعي است كـه شـخص آن را بـراي انج
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 بـه  تـأثير وجود آمدن نيت هميشه يكسان نيـست و ميـزان   ه اين متغيرها در بتأثيرميزان . كنداحساس و ادراك مي 

).11 : 2005 ازكمپ و شولتز، ؛9: 1372پور، رفيع(دارد بستگي شرايط فرد و جامعه آماري 

در مـورد  . باين و آيزن متغير، ارزيابي فايده و هنجار ذهني مـد نظـر اسـت     از متغيرهاي موجود در  مدل فيش      

ـا ي مهاجرت براي فرد نيز در نظريه لي به صـورت فايـده        ها ارزيابي فايده  ،مسئله مهاجرت  ـاجرت كـه در   ه ي مه

 در نظـر گرفتـه   ، مهاجرت موجود استمبدأ مقصد مهاجرت و دوري از عوامل دافعه در     هايقالب درك جاذبه  

ـاعي        رود در كنار متغيرهاي نظريه فيش     هاساپ و . شده است  1باين و آيزن متغير ديگري را نيز به نام پذيرش اجتم

ـا  اين منظـور آن     به . است مؤثر معتقدند كه انتظارات اجتماعي در پيدايش قصد و نيت           هاآن. در نظر گرفتند    بـه  ه

دانند كه نقش يك چارچوب مرجع را ايفا كرده و آن را ميكنند و آن را گروهي    نظريه گروه مرجع رجوع مي    

ـيع        ميگروهي   ـاعي وس ـنعكس مـي      داند كه عقايد يك سيستم اجتم ـارچوب        . نـد كتـر را م ايـن گـروه يـك چ

ـابي و      آورد كه بر اساس آن اعضاء سيستم اجميوجود  ه را ب  2ارزشيابي ـا گـروه، خـود و ديگـران را ارزي تماعي ي

ـا بيافتـد     هاچه كه در اين گروه بنابراين هر آن  . مايندنكنترل مي  ـاس ارزشـي گـروه ج  بـر روي  . به عنوان يك مقي

ـاجرت (و هر موضوع ديگري     ) هويت(ودشان  قضاوت و ارزشيابي افراد نسبت به خ       . گـذارد مـي تـأثير ) مانند مه

).12-13: 1374پور، رفيع ( اندكردهو دوستان را انتخاب ) خانواده( نظر والدين ، اين متغيرگيريازه براي اندهاآن

 در تحقيق حاضر نيز .شناسي جواني و نظريه گيدنز نيز همخواني داردي مرجع با جامعههااين منظر در مورد گروه 

.ه استنظر گروه مرجع با توجه به همين دو گروه مورد توجه قرار گرفت

توان گفت كه براي بررسي نگرش جوانان نسبت به مهاجرت بايد چنـد  ميي مطرح شده   هاتوجه به بحث  با  

توان ميشناسي جواني و نظريات مرتبط با آن نشان داده است كه ن           جامعه. گيردمسئله بسيار مهم مورد توجه قرار       

ترين مقوالتي است كه مهمهويت يكي از   . از جوان سخن گفت و هويت و سبك زندگي او را در نظر نگرفت             

گيـري و    شرايط شكل  تأثيري جوانان تحت    ها همه كنش  شناسي جواني قرار گرفته است و تقريباً      در زمينه جامعه  

ـا لفهؤقوت و ضعف م    ـاي جديـد روي                     . ي آن قـرار دارد    ه ـا توجـه بـه شـرايط دني ـبك زنـدگي نيـز ب مفهـوم س

.در نظر گرفته شودگيري دارد و بايد حتماً چشمتأثيري موجود هانگرش

١. Social acceptability
٢. Evaluative Frame
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ـبك    مـؤثر ترين عوامل   يكي از مهم   ـاب س ـا  بـر انتخ ـترس فـرد اسـت     ه ـابراين  .ي زنـدگي سـرمايه در دس  بن

ـابي فايـده طبـق نظريـه            . هاي اجتماعي و فرهنگي جوانان نيز بايد در نظـر گرفتـه شـود             سرمايه در ايـن مـدل ارزي

صورت تصور نسبت به عوامل دافعه در كـشور  ه بر نگرش تعريف شده و بمؤثرباين و آيزن يكي از عوامل       فيش

باين و آيزن هنجار طبق نظريه فيش.  شده استگيرياندازه) طبق نظريه لي( و عوامل جاذبه در كشور مقصد مبدأ

هنجار )  هاوالدين، دوستان و رسانه   ( بر نگرش است كه در اين مورد نظر ديگران مهم            مؤثرذهني يكي از عوامل     

. گذار در نظر گرفته شده اسـت تأثيربنابراين متغير گروه مرجع در مدل ناظر به همين عامل       . ازدسميذهني فرد را    

 عوامـل  ،انـد طبق نظريه لي عالوه بر عوامل جاذبه و دافعه كه به صورت ارزيابي فايده مهاجرت وارد مـدل شـده             

ـامل   . درنگذاميتأثيرگر نيز بر نگرش نسبت به مهاجرت شخصي و جمعيتي و عوامل مداخله    عوامل جمعيتـي ش

ـايي از   را  در مـدل تحقيـق      واسطه  عوامل  . اندهل و تعداد فرزند در مدل وارد شده       أضعيت ت سن، جنس، و   متغيره

 يا با واسطه بـر نگـرش        دهند كه هر يك مستقيماً    مي تشكيل   اجتماعيقبيل پذيرش سبك زندگي غربي، هويت       

كه مدل مهاجرتي لي و نظريه نگرش       دل تحقيق عالوه بر اين    به اين ترتيب م    خواهد بود،  مؤثرنسبت به مهاجرت    

خصوص سبك زندگي جواني و هويت نيز ه به خصوصيات مربوط به جوانان ب  ،باين و آيزن را در نظر دارد      فيش

.دهدميمدل تحقيق را نشان 1 نمودار شماره .توجه داشته است

 مدل تحقيق-1نمودار

عوامل جمعيتي

هااستفاده از رسانه

ي فايده مهاجرتارزياب

گروه مرجع

سبك زندگيهويت اجتماعي

سرمايه اجتماعي

نگرش نسبت 
به مهاجرت
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:شوندمي تحقيق به صورت زير مطرح  اصلي فرضيات، دهشاساس مدل ارائهبر

.جرت رابطه معناداري وجود داردبين ارزيابي فايده مهاجرت و نگرش نسبت به مها.1

نسبت به مهاجرت و نگرش نسبت به مهاجرت رابطـه       ) خانواده، دوستان (نگرش گروه مرجع    بين  .2

.معناداري وجود دارد

. معناداري وجود داردسن و نگرش نسبت به مهاجرت رابطهبين .3

.بين ميزان درآمد و نگرش نسبت به مهاجرت رابطه معناداري وجود دارد.4

.بين نگرش دختران و پسران در مورد مهاجرت تفاوت معناداري وجود دارد.5

. نسبت به مهاجرت تفاوت معناداري وجود داردهلينأبين نگرش مجردين و مت.6

.نسبت به مهاجرت رابطه معناداري وجود داردبين ميزان پذيرش سبك زندگي جديد و نگرش .7

. و نگرش نسبت به مهاجرت رابطه معناداري وجود داردهاميزان استفاده از رسانهبين .8

شناسيروش

ـ        اين تحقيق به لحاظ روش     ـتفاده در ايـن پـژوهش، روش         . ي اسـت  شناسي مبتنـي بـر رويكـرد كم روش اس

ـام شـده        .كنـد مي روش پرسشنامه استفاده     آوري اطالعات به  پيمايشي است و از تكنيك جمع      طبـق تحقيـق انج

 سال برآورد شده 29 تا  15 سال و براي پسران      29 تا   13سن جواني براي دختران     ) 1382سروش،  (باره جواني   در

ـال در نظـر   18-29 سـن  ،گيري شونددر اين تحقيق با توجه به ماهيت تحقيق و متغيرهايي كه بايد اندازه    . است  س

 نفـر  888، درصد اطمينان95گيري و  درصد خطاي نمونه3 حجم نمونه اين تحقيق طبق جدول لين با   .گرفته شد 

است كه به » گيري تصادفي چندمرحله اينمونه«گيري در اين تحقيق شيوه نمونه. )503: 1978لين،  ( برآورد شد

در ايـن  .  استفاده شـده اسـت  بندي مركز آمار ايرانانجام آن از بلوك براي  گيرد و   ميصورت تصادفي صورت    

ـان      براي  گيري كسب نمونه نهايي متضمن انتخاب چند نمونه مختلف است كه            نوع نمونه  انجام آن ابتدا بايد از مي

رفته از هـر منطقـه   شود و رفتهميگيري بدواً از ميان مناطق بزرگ شهر شيراز نمونه   . اي انتخاب گردد  مناطق نمونه 

ـاب      تـصادفي   اي   كار به انتخاب نمونه    نهايتاً. شوندميگيري  تري نمونه بزرگ مناطق كوچك   ـا و انتخ از خانواره
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پرسشنامه با توجه به فرضيات و متغيرهاي تحقيـق         ). 74: 1376دواس،  (شود  ميافراد در خانوارهاي منتخب ختم      

.انديي به صورت طيف ليكرت تدوين شدههاساخته و با استفاده از گويهبه صورت محقق

 بـه ايـن صـورت كـه     .انـد گيـري شـده   هاي مستقل و وابسته به صـورت مجـزا انـدازه          پرسشنامه متغير در اين   

ـنس   . انـد گيري شده اي بر مبناي سال و هزار تومان اندازه       صورت فاصله همتغيرهاي سن و ميزان درآمد ب      متغيـر ج

ـابي فايـ  . هـستند شقي سه  متغير اسمي هلأ وضعيت ت متغير ومتغير اسمي دو شقي  ـتفاده از    ارزي ـا اس ـاجرت ب ده مه

در ايـن مـورد   . گيـري شـده اسـت   صورت طيف ليكرت و با عنايت به عوامل جاذبه و دافعه انـدازه          هيي ب هاگويه

ـاجرت باشـد و          گذاري طوري بوده است كه نمره باالتر در اين طيف نشان          نمره دهنده ارزيابي مثبت نسبت به مه

ـتان و      . هاجرت را نشان دهد   نمره پايين ارزيابي منفي پاسخگو نسبت به م        ـامل نگـرش دوس متغير گـروه مرجـع ش

گـذاري  در ايـن مـورد هـم نمـره        . استمهاجرت  درباره  ) پدر، مادر، خواهر برادر و همسر     (اعضاي خانواده فرد    

دهنده نگرش مثبت خانواده و دوستان نسبت به مهاجرت باشد و نمره طوري انجام شده است كه نمره باالتر نشان

دهـد كـه پاسـخگو در طـول هفتـه      مي نشان هامتغير ميزان استفاده از رسانه  .  را نشان دهد   هارش منفي آن  پايين نگ 

ـيلم        هاروزنامهراديو و تلوزيون،    (ي جمعي   هاچقدر از دو گروه رسانه     ـاب و ف ـا آوريو فـن )  و مجـالت، كت ي ه

ي گفتگـوي  هاپيوتري، استفاده از اتاقهاي كامهاي اينترنتي، بازي  اي، سايت ي ماهواره هاشبكه(اطالعاتي جديد   

ـتفاده از يـك طيـف          . كنـد مياستفاده  ) SMSاينترنتي يا چت و پيام كوتاه يا         ـا اس ـنج ايـن متغيـر نيـز ب  قـسمتي و  پ

ـاد      ؤمتغير سرمايه اجتماعي با سه م . گيري شده است  اي اندازه صورت فاصله هب ـاعي و اعتم ـبكه اجتم ـابع، ش لفـه من

ـله     صورت طيف لي  هاجتماعي ب  گيـري سـرمايه   بـراي انـدازه  . گيـري شـده اسـت    اي انـدازه  كرت و در سطح فاص

ـال  . ايمفرهنگي در اين تحقيق از ميزان تحصيالت سود برده      ـا نمره سرمايه فرهنگي در اين تحقيق از جمـع س ي ه

ـله هتحصيل فرد، پدر و مادر و همسر او ب       گيـري شـده   اي انـدازه دست آمده است و بنابراين باز هم در سطح فاص

 بـه ايـن صـورت كـه در ابتـدا           ،گيري شده است   اندازه گذاري عيني متغير سبك زندگي با استفاده از نمره      . است

 مشخص گرديد و سپس از پاسخگو خواسته شد تعـداد          ،دهنده سبك زندگي جديد است    يي كه نشان  هافعاليت

ي خاص پـسران  هادر اين مورد فعاليت. خص كند مش،پردازدميهاكه در هفته يا در ماه به اين فعاليت        را  اي  دفعه

ـبك زنـدگي          مينمره باال در اين طيف نشان       . ال شده است  ؤصورت مجزا س  هو دختران ب   دهـد كـه پاسـخگو س

.گيري شده استاي اندازهاين متغير در سطح فاصله. جديد را پذيرفته است
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ـا     هي ب هامين اعتبار طيف  أ جهت ت  ـا  ،كار رفته در سنجش متغيره ـارچوب            ب ـاهيم موجـود در چ ـتفاده از مف  اس

ـازه    هنظري تحقيق هر متغير با استفاده از تعاريف نظري موجود به صورت يك ساز             ـا توجـه بـه س ـا  عملياتي ب ي ه

ـبه شـده     هاضريب همبستگي بين گويه   . )محتوايياعتبار  (تئوريك مفهوم بندي شده است       ي هر طيف نيـز محاس

  نفر از افراد نمونه مـورد  100 ابتدا پرسشنامه اوليه تدوين گرديد و بر روي  ،الزمبه منظور دستيابي به پايايي      .است

ي ناهمساز و نامتناسـب  هاگاه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ گويه       آن. آزمون صورت گرفت  بررسي، پيش 

ـتفاده    أ نيز براي ت    آزمون مجدد  -آزمونعالوه از روش    هب.از پرسشنامه حذف شد    ـايي اس بـراي ايـن    .  شـد  مين پاي

ـاري ارائـه و همبـستگي طيـف                 30منظور تعداد    ـا  پرسشنامه به فاصله يك هفته به تعدادي از افـراد جامعـه آم ي ه

.گرديدگيري اول و دوم با يكديگر مقايسه پرسشنامه در اندازه

ي مختلف موجود در پرسشنامههاآلفاي كرونباخ مربوط به طيفـ 1جدول
ضريب آلفا آزمون اصليماتيضريب آلفا آزمون مقدطيف

83/090/0نگرش نسبت به مهاجرت

77/070/0هويت

77/079/0ارزيابي فايده مهاجرت

91/090/0گروه مرجع

65/065/0هاميزان استفاده از رسانه

آزمون دوباره� ضريب همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق در آزمون � 2جدول
اداريسطح معنضريب همبستگيمتغير

882/0000/0نگرش نسبت به مهاجرت

704/0000/0هويت

583/0000/0ارزيابي فايده مهاجرت

703/0000/0گروه مرجع

816/0000/0هاميزان استفاده از رسانه

631/0000/0سبك زندگي

650/0000/0سرمايه اجتماعي

90/0000/0سرمايه فرهنگي
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صورت طيـف  هاز جمله متغيرهايي كه ب( مين پايايي همه متغيرها أ  نيز براي تTest- Retestعالوه از روش هب

ـله يـك هفتـه بـه تعـدادي از افـراد        30براي اين منظور تعداد     . استفاده شد ) اندگيري نشده اندازه  پرسشنامه به فاص

.گرديديگر مقايسه گيري اول و دوم با يكدي پرسشنامه را در اندازههاجامعه آماري ارائه و همبستگي طيف

ـامپيوتر         پرسشنامه ،آوري اطالعات پس از جمع   ـا كدگـذاري و وارد ك ـپس تجزيـه و تحليـل    گرديـد  ه و س

 با دو ارزش صفر 1جنسيت به صورت متغير تصنعي. شدانجام Lisrel و SPSSهايافزاراطالعات با استفاده از نرم

مورد بررسي قرار  و به روش تحليل مسير Lisrel افزار قيق با استفاده از نرممدل تح. استه و يك كدگذاري شد

.گرفت

هايافته

ـانگين  .  سال داراي بيشترين فراواني بوده است20 و 18سن  .  سال بوده است   29 تا   18سن پاسخگويان بين     مي

 درصـد از پاسـخگويان   30 نزديـك بـه   .اسبه شده استمح64/3 سال با انحراف معيار   48/22سني پاسخگويان   

3جـدول .انـد كرده درصد از پاسخگويان نيز بدون همسر خود زندگي مي         1 درصد مجرد و       69. اندبودههل  أمت

: دهدمينشان ،اندگيري شدهاي اندازهكه در سطح فاصلهرا  متغيرهاي اصلي تحقيقگيريتوصيف اندازه

گيري متغيرهاي اصلي تحقيق  اندازهتوصيف-3جدول

ميانگينثرحداكحداقلتعدادمتغير
انحراف 
معيار

واريانس

8563911745/8201/1230/144ارزيابي فايده مهاجرت

861369187/6964/854/74هويت

7551713461/6829/2564/639سرمايه اجتماعي

724113705/4569/2353/561گروه مرجع

8652811952/6854/1432/211نگرش به مهاجرت

795080925/10558/10131/10318دگيسبك زن

8370362/969/422هاميزان استفاده از رسانه

١. Dummy Variabels
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ي ارزيابي فايده مهاجرت و نگرش نسبت بـه     هادهد كه متغير  مي نشان   3نگاهي به نتايج ارائه شده در جدول        

ـال  ،مهاجرت با توجه با انحراف معيار نسبت به دامنـه تغييـرات متغيـر         ـان  . انـد دادهي را نـشان   پراكنـدگي نرم در مي

 تنها متغير سبك زندگي است كه انحراف معيار آن از دامنه تغييـرات متغيـر بيـشتر    ،شده در جدول متغيرهاي ارائه 

گيري براي اين متغيـر بـوده   ي اندازههادليل تعدد شاخصهاين امر ب. دهدميو پراكندگي اين متغير را نشان       است

 واريانس زيادي در ميان جوانان دارد كـه         عالوه خود اين متغير نيز ماهيتاً     هب. داده است كه واريانس آن را افزايش      

ها  و انحراف آنانددادهبقيه متغيرها ميزان پراكندگي مناسبي نشان      . در توصيف اين متغير خود را نشان داده است        

. از توزيع نرمال كم است

قيق و نگرش نسبت به مهاجرت ضريب همبستگي پيرسون ميان متغيرهاي تح-4جدول 
نگرش نسبت به مهاجرتمتغير

514/0**ي مقصدهاجاذبه

384/0**مبدأي هادافعه

538/0**ارزيابي كلي

442/0**نظر خانواده نسبت به مهاجرت

401/0**نظر دوستان نسبت به مهاجرت

224/0**هاميزان استفاده از رسانه

488/0**طور كليهنظر گروه مرجع ب

-097/0*سن

011/0درآمد

-449/0**هويت اجتماعي

259/0**سبك زندگي
**: p< 0,001 *: P< 0,05

 و  مبـدأ يعني هر چه دافعـه      . ارزيابي فايده مهاجرت با نگرش نسبت به مهاجرت رابطه مثبت و معناداري دارد            

ارزيابي كلي مهاجرت نيز رابطه     . تر است مثبت نگرش او نسبت به مهاجرت       ،جاذبه مقصد در نظر فرد بيشتر باشد      
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ـا نگـرش     ي مقصد رابطه قوي   هادهد كه جاذبه  ميشدت روابط نشان    . معنا داري با نگرش نشان داده است       تري ب

نگـرش  ، هن افـراد وجـود دارد  ذيافته در   آميزي كه از كشورهاي توسعه     يعني تصوير سعادت   ،مبدأدارند تا دافعه    

 نسبت به   هانگرش افراد نسبت به مهاجرت با نگرش خانواده ، دوستان و رسانه           . كندميثبت  افراد را به مهاجرت م    

ـيش از         . داري نشان داده است   اين مقوله رابطه مثبت و معني      ـادار    99همه اين روابط در حد ب ـان معن  درصـد اطمين

ـانه         يعني هر چه نگرش خانواده    . هستند ـتفاده از رس ـا بيـشتر با    ، دوستان و ميـزان اس  نگـرش فـرد نـسبت بـه       ،شـد ه

ـازي    در اين ميان خانواده نقش مهم     . تر است مهاجرت مثبت  ضـريب همبـستگي پيرسـون نـشان        .كنـد مـي تري ب

 نگرش مثبتي نـسبت  هاتريعني جوان. تر است نگرش نسبت به مهاجرت منفي   ،دهد كه هر چه سن باالتر باشد      مي

اين امر  . ت كه رابطه بسيار ضعيف و نزديك به صفر است         توان گف ميبا توجه به شدت رابطه      . به مهاجرت دارند  

ـاجرت در               . است)  سال 18-29( شده سني   دليل بازه كنترل  هب ـانواده و نگـرش نـسبت بـه مه رابطه ميان درآمد خ

ـانوادگي آن                95سطح   ـا درآمـد خ ـاطي ب ـا   درصد اطمينان معنادار نبوده است و نگرش جوانان به مهاجرت ارتب ه

ـاالي    ميان نگرش نسبت به مهاجرت و هويت منفي و معنادار است با توجه به اين رابطه .نداشته است  كه نمـرات ب

ـاعي      مي اين نتيجه نشان     ،سنتي هويت است  هويت نشانگر ميزان پايبندي به عناصر        دهد كه هـر چـه هويـت اجتم

ـين رابطـه بـراي        .تري نسبت به مهاجرت ابراز كرده اسـت        نگرش مثبت  ،تر باشد جوان مدرن  ميـزان پـذيرش     هم

ـاب   ،شودميسبك زندگي جديد و نگرش نسبت به مهاجرت مشاهده          ـا  يعني هر چـه فـرد در انتخ ي روزمـره  ه

 نگـرش مثبـت تـري    ،زندگي براي ارتباطات، نوع غذا، تفريح و ورزش از زندگي سنتي بيشتر جـدا شـده باشـد             

.نسبت به مهاجرت نيز خواهد داشت

ـتفاده   مستقل T از آزمون ،هستند متغير اسمي  و جنسيت  لهأكه متغير وضعيت ت   با توجه با اين    در مورد آن اس

،دادمـي كه گروه بدون همسر تنها يك درصد از پاسـخگويان را تـشكيل    در اين مورد با توجه به اين.شده است 

.ايمآن را با گروه مجرد در نظر گرفته
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هلأ  نگرش نسبت به مهاجرت با توجه به وضعيت تT آزمون -5جدول

انحراف معيارميانگينتعدادهلأوضعيت ت
خطاي 
استاندارد

TSig T

60591/6958/1459/0مجرد

26028/6594/1386/0هلأمت
41/4000/0

329300/7191/13766/0پسر

53516/6643/14624/0دختر
21/6000/0

 در نگرش نـسبت  ،هل متفاوتي دارندأوضعيت تد كه تفاوت معناداري ميان افرادي كه      دهمي نشان   5جدول

ـانگين .  درصد معنادار است99به مهاجرت وجود دارد و اين تفاوت با اطمينان بيش از   ـا مي دهـد كـه   مـي  نـشان  ه

 اين تفاوت معنادار در ميان دختران و پسران نيز مشاهده شده    .اندداشتهبه مهاجرت   درباره  تري  مجردين نظر مثبت  

ايـن  . انـد كـرده تري در مورد مهاجرت ابراز      نظر مثبت نسبت به دختران    دهد كه پسران    مينشان  هاميانگين. است

.هلين بيشتر استأتفاوت از تفاوت موجود ميان مجردين و مت

:دست آمدهو باالخره مدل تحقيق با استفاده از نرم افزار ليزرل مورد ارزيابي واقع شد و نتيجه زير از آن ب
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ـان آن     است   همبستگي ميان متغيرها   ، هر مسير نشان داده شده است       اعدادي كه روي   ـا و شدت رابطه مي  را  ه

ـاجرت     ميمدل تحقيق نشان    . دهدمينشان   ـاعي و نظـر گـروه            دهد كه ارزيابي فايده مه ، جنـسيت، هويـت اجتم

ـبك زنـدگي و م       . انـد داشته با نگرش نسبت به مهاجرت رابطه مستقيمي         ،مرجع نسبت به مهاجرت    يـزان  سـن، س

طور مستقيم هارزيابي فايده مهاجرت ب. اندداشتهتأثيرمستقيم بر اين متغير  نيز فقط به صورت غير    هااستفاده از رسانه  

ـا  بين آن  =32/0r گذاشته است و رابطه مثبت و معناداري با شدت           تأثيربر نگرش نسبت به مهاجرت        مـشاهده   ه

ـان  . تـر اسـت   نگـرش نـسبت بـه آن نيـز مثبـت          ، تر باشد   يعني هر چه ارزيابي فايده مهاجرت مثبت       ،شودمي از مي

ـتان    (، نظـر گـروه مرجـع        انـد كـرده تأثير به متغير وابسته     متغيرهايي كه مستقيماً   ـانواده و دوس ـابي فايـده   ) خ و ارزي

همبستگي ايـن متغيـر   ) =35/0r. ( و رابطه قوي تري با متغير وابسته نشان داده است     است  تر از بقيه    مهاجرت مهم 

 نگرش  ،دهد كه هر چه نظر خانواده و دوستان نسبت به مهاجرت بهتر باشد            ميبا نگرش نسبت به مهاجرت نشان       

ـاجرت مثبـت  .)2فرضيه ( فرد نسبت به مهاجرت نيز مثبت خواهد بود         تـر   همچنين هر چه ارزيابي فرد از فايده مه

رابطه بين جنسيت و نگرش نشان ). 1فرضيه ) ( =32/0r( تر است  نگرش او نيز نسبت به مهاجرت نيز مثبت،باشد

ـيه    ( )=r-11/0(رده انـد    كـ تري نسبت به مهاجرت ابـراز       دهد كه پسران نگرش مثبت    مي مـسير متغيـر    ) . 3فرض

تـري را بـراي خـود تثبيـت     دهدكه هر چه پاسخگويان هويت سنتيميهويت به نگرش نسبت به مهاجرت نشان       

و برعكس هر چقـدر افـراد هويـت    ) =27/0r( تر خواهد بود اجرت منفي نسبت به مه   ها نگرش آن  ،كرده باشند 

. تري نسبت به مهاجرت خواهندداشت نگرش مثبت،جديدتري داشته باشند

ـابي بهتـري از فايـده    ،دهد كه هر چه سن پاسخگويان باالتر باشـد    ميمستقيم نيز نشان    بررسي اثرات غير    ارزي

يعني رابطه سـن  ) =r-12/0( پسندند ميسبك زندگي مدرن را بيشتر ترها  اما جوان  ،)=12/0r(مهاجرت دارند   

ـبك زنـدگي جديـد را بيـشتر از         هب. و ميزان پذيرش سبك زندگي جديد منفي و معنادار است          عـالوه پـسران س

ـبك  .)=r-013/0(شـود  مـي اند و رابطه معناداري ميان جنسيت و سبك زندگي نيز مـشاهده  دختران پذيرفته   س

،)=17/0r(كند مي خود را از طريق ارزيابي فايده مهاجرت بر نگرش نسبت به مهاجرت اعمال       أثيرتزندگي نيز   

ـابي مثبـت    ،ي جديد زندگي بيشتر باشد    هابه اين معنا كه هر چه گرايش جوانان به سبك          ـاجرت      ارزي تـري از مه

ـاداري نـ          . خواهند داشت  ـاجرت رابطـه منفـي و معن  بـه ايـن   ،شان داده اسـت هويت اجتماعي با ارزيابي فايـده مه

ـاجرت ابـراز         ارزيابي منفي  ،صورت كه افرادي كه هويت اجتماعي سنتي دارند        كننـد  مـي تري نسبت به فايده مه

)31/0-r= ( ـنتي دارنـد          و بر ـاعي س ـنتي     ،عكس همچنين افرادي كه هويت اجتم ـبك زنـدگي س تـري را نيـز    س
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ـنتي اسـت  و كساني كه هويت اجتماعي شان كم      ) =r-13/0(اند  پذيرفته ـبك زنـدگي جديـد را بيـشتر     ،تر س  س

ـاداري    تأثيربر ارزيابي پاسخگويان از فايده مهاجرت       ) خانواده و دوستان  (نظر گروه مرجع    . اندپذيرفته مثبت و معن

 ارزيابي  ،اندكردهتري نسبت به مهاجرت ابراز       به اين معنا كه هر چه خانواده و دوستان فرد نظر مثبت            ،داشته است 

ـبك زنـدگي    هاميزان استفاده از رسانه.  )=23/0r( بوده استتر نيز از فايده مهاجرت مثبت  پاسخگويان    نيز بـر س

ـانه         ،گذاردميتأثيرانتخابي فرد    ـا  يعني فرد هر چه بيـشتر از رس ـتفاده كنـد    ه ـبك زنـدگي جديـد را بيـشتر        ، اس  س

ـاعي، رتبـه شـغلي و    (ي هد كه متغيرهاي سرمايه اجتماعدميبررسي مدل نشان   . )=26/0r(پذيرد  مي شبكه اجتم

.اندو درآمد خانواده از مدل پيشنهادي حذف شده) اعتماد اجتماعي

ـاجرت نـشان نـداده اسـت و       ،اياز ميان متغيرهاي زمينه    تـأثير  متغير سن رابطه مستقيمي با نگرش نسبت به مه

ـابي فايـده      . تخود را از طريق ارزيابي فايده مهاجرت و سبك زندگي بر نگرش اعمال كرده اس               جنسيت با ارزي

ـاوت    مي يعني تفاوت جنسيتي در ارزيابي فايده مهاجرت ديده ن      ،مهاجرت رابطه نشان نداده است     شـود و ايـن تف

ـابي فايـده          تـأثير  در نگرش نسبت به مهاجرت و سبك زندگي مـشاهده شـده اسـت و                 مستقيماً  خـود را بـر ارزي

.ه استمهاجرت از طريق تفاوت در سبك زندگي اعمال كرد

صـرف  . ي نشان نداده اسـت    تأثيرنسبت به مهاجرت بر سبك زندگي       ) خانواده و دوستان  (نظر گروه مرجع    

 خـود را از طريـق   تـأثير  نبوده است و مؤثر نيز بر ارزيابي فايده مهاجرت و نگرش نسبت به آن          هااستفاده از رسانه  

. سبك زندگي بر اين دو متغير اعمال كرده است

ـانس آن اسـت      ،شـود مـي ار هر متغير وابسته مشاهده       اعدادي كه كن   ـين واري ـاي موجـود در تبي .  مقـدار خط

ـاهش يافتـه          ) سبك زنـدگي  ( ميزان خطا از اولين متغير واسط        ،شودميور كه مشاهده    طهمان ـا متغيـر وابـسته ك ت

اسط بعدي يعني اين مقدار خطا در متغير و.  خطا را همراه خود دارد    86/0كه متغير سبك زندگي     طوريه ب ،است

.  خطا ظاهر شده است   51/0 كاهش يافته و در نهايت متغير وابسته تحقيق  با            77/0متغير ارزيابي فايده مهاجرت به      

ـاجرت        49شده توانسته است     مدل ارائه  دهنده اين است كه اوالً    اين امر نشان    درصد واريانس نگرش نسبت به مه

.باشدميي مدل تحقيق علّدهنده طبيعت  نشانرا تبيين نمايد و ثانياً
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گيريبحث و نتيجه

دسـت آمـده نـسبت بـه مـدل      همـدل بـ   . پردازيمميو بررسي آن    در اين بخش از تحقيق به بيان نتايج تحقيق          

ـاعي و سـرمايه فرهنگـي        .دهدميپيشنهادي تحقيق تفاوت زيادي را نشان     ـاي سـرمايه اجتم  در ايـن مـدل متغيره

ـبك    و هـم با هويت هم مستقيماً. كندميند يك متغير مستقل عمل وجود ندارند و هويت اجتماعي مان     واسـطه س

ـارچوب نظـري            . گذاردميتأثيرزندگي و ارزيابي فايده مهاجرت بر نگرش         ـبك زنـدگي چ رابطه هويـت و س

 هويت هر فرد روايتي است كـه او از  ،طبق چارچوب نظري تحقيق. تحقيق و نظريه گيدنز مورد انتظار بوده است    

. كنـد مـي  آن را جرح و تعديل و تثبيت    ،دهدمييي كه صورت    هاذهن داشته و هر روز از گذر انتخاب       خود در   

ـا   هااز صافي انتخابگذشتن ي زندگي نيز مجموعه عملكردهايي هستند كه بعد از    هاسبك  انجام شـده و رفتاره

.  )1378گيدنز، ( يد هويت شخصي فرد هستند ؤدهند كه ممييي را نشان هاو انتخاب

ـاب  . توان رابطه هويت و ارزيابي فايده مهاجرت را نيز درك كرد         ميبا اين تعريف از هويت       ـا نـوع انتخ ي ه

ـا گيـري گيري او نسبت به شرايط اسـت و ايـن موضـع           ي گوناگون نشانگر موضع   هافرد در موقعيت    در مـورد    ه

ـابي  ،شرفته وجـود دارد كند در كشورهاي پيـ ميشرايط موجود در موطن پاسخگويان و شرايطي كه تصور       ارزي

ـتنتاج       .سازدميپاسخگو از فايده مهاجرت را      ـارچوب نظـري تحقيـق قابـل اس  بنابراين اين رابطه درمدل نيـز از چ

ـا توجـه بـه نـوع هويـت          هاييد اين رابطه با توجه به داده      أت. باشدمي ي تحقيق نشانگر اين موضوع است كـه فـرد ب

. و تثبيت نمايـد ببخشد  دهد كه روايت او از خودش را قوت بيشتري          ميميت  يي بيشتر اه  ها گزينه  به انتخابي خود 

،گيـرد مـي جا كه هر انتخابي بر پايه يك ارزيابي آگاهانه يا ناآگاهانـه و وجهـه نظـرات شـخص صـورت                 از آن 

ـاجرت  به همين ترتيب است كه ارزيابي افراد نسبت بـه فايـده م            . دهدمي قرار   تأثيري فرد را نيز تحت      هاارزيابي ه

.هاستمتاثر از هويت آن

ـان           اين نتيجه متضمن اين پيام است        ـان از خودش داراي عناصـري باشـد كـه       ) هويـت (كه اگر روايـت جوان

هر . كندمي گزينه مهاجرت اهميت بيشتري پيدا     ،ي الزم را فراهم نياورد    هاها گزينه شرايط عيني موجود براي آن    

يعني هـر  . تري خواهد داشت در مورد مهاجرت از كشور نگرش منفي،تري را پذيرفته باشدچه فرد هويت سنتي   

ـاجرت نيـز   ،كندميي جديد تمايل پيدا هاچه هويت اجتماعي جوانان بيشتر به سمت انتخاب    نگرش نسبت به مه

ي رسمي جامعه ايراني نسبت بـه ايـن نـوع هويـت             هاشايد دليل اين مطلب اين است كه ارزش       . شودميتر  مثبت

ي هالفهؤبنابراين كساني كه م   دارا نيست،   ن مثبتي ندارد و ظرفيت پاسخ به الزامات اين نوع هويت را             نگرش چندا 
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كـه جـواني    با توجه به اين   . كنندميتري نسبت به مهاجرت پيدا       نگرش مثبت  ،كنندميتر را انتخاب    هويتي جديد 

 جامعه بايد در خود ،گيردميأگروه منششود و اكثر تغيرات اجتماعي از اين    ميدوره تغيير و نوخواهي محسوب      

ـا ارزش كند ي هويتي بيشتري را ايجاد هاظرفيت پذيرش و تحمل گوناگوني   ـا و هماهنگي بيشتري ب ـاني  ه ي جه

تكه شدن و چهلكه با توجه به فرايند جهانيتوضيح اين. داشته باشد تا نيروي انساني جوان خود را از دست ندهد    

 بيـرون از   ،گزيننـد مـي صري كه جوانان براي هويـت خـويش بر         بسياري از عنا   ،)1380شهابي،  ( سازي فرهنگي   

ـاني بايـد در بـستر    مييي طلب ها و امكانات و گزينه    ،عناصر سنتي ايراني قرار گرفته     كند كه همگام با مفاهيم جه

ي الزم براي هاگزينهپذيري داشته باشد كه يا بتواند     قدر انعطاف زمينه اجتماعي كشور بايد آن    . جامعه فراهم شود  

تري از جوانان ي جذابها و قرائتهاتثبيت هويتي جوانان را در داخل كشور فراهم آورد و يا توانايي ارائه گزينه   

ـاعي موجـود           ي هويتي آن  هالفهؤبتواند م تا  براي خودشان داشته باشد     را   ـيط اجتم ها را طوري تنظيم كند كـه مح

.   تركيبي از هر دو مورد است،ترين كاررسد كه مطلوبمير به نظ. تر جلوه نمايدبرايشان جذاب

ـيش   ،رابطه ارزيابي فايده مهاجرت و نگرش نسبت به مهاجرت   ـاين و آيـزن كـه پايـه نظـري       طبـق نظريـه ف ب

،سازد، قابل انتظار است و اين رابطه كه در مدل با قوت زيادي پديدار شده اسـت       مينگرش را در تحقيق حاضر      

 نظـر پاسـخگويان در     ،ي جانبي تحقيـق   هابا توجه به داده   . باشدميهاباين و آيزن درمورد نگرش    يد مدل فيش  ؤم

. تري با نگرش داشته است تا عوامل دافعه در كشور پاسخگو           رابطه قوي  ،مورد عوامل جاذبه در مقصد مهاجرت     

 نيـز   انـد كـرده دافعه كار   -اين رابطه در شماري از تحقيقات پيشين در داخل كشور كه با چارچوب نظري جاذبه              

متغيري سهم ي چندها كه در تحليلاندكردهكيد أت) 1375(و شريفي ) 1381(نيا براي مثال طيبي. شودميمشاهده 

بنابراين داشتن تصور مثبـت از      .  مهاجرت برآورد شده است    مبدأعوامل جاذبه در مقصد بيشتر از عوامل دافعه در          

ـان را  مي و سعادت در اين كشورها بيشتر از مشكالت موجود         ياي خوشبختي ؤكشورهاي پيشرفته و ر    تواند جوان

با توجه به ي اجتماعي موجود در كشورهاي پيشرفته كه       هادر اين ميان آزادي   . به مهاجرت از كشور ترغيب كند     

يي هادياز نظر اكثريت جوانان بسيار بيشتر از آزا) ي طيف ارزيابي فايده مهاجرتهاگويه(نتايج توصيفي تحقيق  

توانـد جـذابيت    مي عالوه بر امكانات آموزشي و رفاهي و تفريحي          ،است كه در كشور در دسترسشان قرار دارد       

.زيادي براي جوانان داشته باشد

 و ميزان پذيرش سبك زندگي جديد از لوازم نظريه گيدنز است كه در مـدل          هارابطه ميزان استفاده از رسانه    

. انـد كـرده ي جانبي تحقيق نيز داليل گوياتري براي صحت اين نظر ارائـه          ها يافته .دهدميبه خوبي خود را نشان      
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.  بوده اسـت مؤثر متغير جنسيت بر ميزان پذيرش سبك زندگي جديد نيز       ،آيدميطور كه از مدل تحقيق بر     همان

طوري كه ميزان استفاده هب.   روشنگرتر خواهد بود،ها مورد بررسي قرار بگيرداين رابطه اگر با توجه به  نوع رسانه

ك زندگي جديـد بـراي دختـران و پـسران     در ميزان پذيرش سب ) هاICT ( ي ارتباطي و اطالعاتي   هاآوريفناز  

ـا ميـزان   هاشود و ميزان استفاده از اين رسانه ميي گروهي مشاهده ن   هاكه اين رابطه براي رسانه     در حالي  ،ندمؤثر  ب

اي دختران اين رابطه منفي و كه بر در حالي،بطه اي نشان نداده استپذيرش سبك زندگي جديد براي پسران را      

ـنتي را بـراي دختـران تجـويز كـرده و                 ها يعني ميزان استفاده از رسانه     ،دار است معنا ي گروهي سبك زنـدگي س

ـاالتر         ي ارتباطي و اطالعاتيهاآوري فن استفاده از  ـان دختـران را ب ـبك زنـدگي جديـد در مي  ميـزان پـذيرش س

ـبك زنـدگي مربـوط بـه      ها رسانهتأثير اين است كه اوالً  ،توان گرفت ميهااي كه از اين يافته    نتيجه. دبرمي  بـر س

دليل فـضاي  هكه بي خاص مدرنيته و با توجه به اينها با عنايت به استفاده بيشتر پسران از رسانه  مدرنيته است و ثانياً   

ـازد مـي پذير ي مدرنيته امكانهالفهؤفرهنگي ايران كه دسترسي پسران را بيشتر به م     ـتفاده از ايـن نـوع    تـأثير ،س  اس

ـين رفتـه           رسانه تأثيرتر بوده و     براي پسران مشهود   هارسانه هاي گروهي بر انتخاب سبك زندگي براي پـسران از ب

وز ي گروهي هنـ   ها ميزان استفاده از رسانه    ،كنندتري زندگي مي  تر و سنتي  اما دختران چون در فضاي بسته     . است

.  باشدمؤثرهاتواند بر انتخاب سبك زندگي براي آنمي

. گذاردمي بر ارزيابي فايده مهاجرت بر نگرش نسبت به مهاجرت اثر           تأثيرطبق مدل سبك زندگي از طريق       

ـاي دافعـه و   ،اند پاسخگوياني كه سبك زندگي جديد را بيشتر پذيرفته،ي جانبي تحقيق  هابر اساس يافته    فاكتوره

ـا شـدت كمتـري      .كنندميوجود در موطنشان را بيشتر درك    مشكالت م  ـاي جاذبـه ب  همين رابطه براي فاكتوره

ـا دهنده هويتدهد كه تعهد به سبك زندگي جديد كه نشان مياين نتيجه نشان    . صادق است  ،ي مـدرن اسـت  ه

تـري   مثبتي خود مواجه شده و نگرشهاي بيشتري در محيط براي انتخابهاشود كه فرد محدوديت   ميباعث  

گر رابطه هويت جديد و نگـرش       طور ضمني توجيه  هگيري ب اين نتيجه . نسبت به ترك محيط اوليه خود پيدا كند       

ـاب                    ؛نسبت به مهاجرت نيز هست     ـاعي اسـت كـه انتخ ـبك زنـدگي نماينـده هويـت اجتم ـا  زيرا هر نـوع س ي ه

. گذردميشده توسط جوان از صافي آن انجام

 سن و درآمد با نگرش نسبت به مهاجرت رابطه مستقيم و معناداري نـشان      ،شناختيي جمعيت هااز ميان متغير  

كند فرد چه احساس و شناختي نـسبت        مي به اين معني كه ميزان درآمد خانواده فرد نيست كه تعيين             ،نداده است 
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ـتان جـوان      ه ب ، گروه مرجع  تأثير بلكه عوامل ديگري مانند      ،به مهاجرت دارد   ـبك زنـدگ   نيزخصوص دوس ي و  س

. در اين امر دخيلند،اندكردهي روزمره براي خود تثبيت هاهويتي كه افراد در فعاليت

در كل پسران بيشتر از     . هل رابطه معناداري با نگرش نسبت به مهاجرت داشته است         أ اما جنسيت و وضعيت ت    

دليل اين امر . دهندن ميهلين به آن رغبت نشا    أانديشند و مجردين بيشتر از مت     دختران نسبت به مهاجرت مثبت مي     

،ي اجتماعي بيشتري كه نـسبت بـه پـسران دارنـد           هادليل محدوديت هتوان اين طور ذكر كرد كه دختران ب       ميرا  

ي مدرن شركت كنند و دوستانشان كه معمـوالً        هاتوانند سبك زندگي جديد را برگزينند و در فعاليت        ميكمتر  

 را در نگـرش  تـأثير  از طرف ديگر خانواده نيز كه بيـشترين        .رنداز جنس خودشان هستند نيز همين وضعيت را دا        

ـنتي را          . كمتر به دنبال مهاجرت هستند     ،نسبت به مهاجرت داشته است      مجموعه اين وضعيت يك هويت بيشتر س

ـافه كـرد    مياين نكته را هم . زند كه نگرش مثبت و قوي نسبت به مهاجرت ندارد   ميبراي دختران رقم     تـوان اض

 ايـن  .دانند و سعي دارند خود را با شرايط اطرافيانشان تطابق دهندمي دختران بيشتر خود را تابع خانواده   كه زنان و  

ـين دليـل نقـش               هاپذيري و تطابق در بيشتر اوقات در حوزه       انعطاف ي شناختي و عاطفي نيز سرايت دارد و به هم

ـا ست كه اگر خانواده، دوستان و اطرافيان آن به همين دليل ا.بخشدميها قوت  را حتي در اين حوزههاتبعي آن  ه

ـا  آن ،رغبتي به مهاجرت از خـود نـشان ندهنـد          ـاره خواهنـد داشـت         ه  در اكثـر  . هـم نظـر كمتـر مثبتـي در ايـن ب

 در كل داليل اقتصادي و آموزشي كمتـر  . زنان بيشتر نقش تبعي دارند،افتدمي اتفاق  يي هم كه عمالً   هامهاجرت

عالوه قـوانين   ه ب .)1370اوبراي،  (اهميت دارد   ) بخصوص در كشورهاي مسلمان   (ي زنان   از مسائل خانوادگي برا   

ـان كمتـر بـه آن            ،كندميي سطح بااليي براي مهاجران را طلب        هامهاجرت و شهروندي مهارت     چيـزي كـه زن

له در مورد پـسران   اما اين مسئ،افتند به فكر مهاجرت ميبنابراين در ايران زنان كمتر مستقالً) همو(دسترسي دارند   

.دهدميبا شدت كمتري خود را نشان 

تـوان پـذيرش وضـعيت موجـود و         مـي توان گفت كه ازدواج را در واقع        ميهل  أدر مورد ارتباط وضعيت ت    

پـذيرد و   مي مسئوليت زندگي در همين شرايط را        ،كندمي كسي كه ازدواج     .تالش براي زندگي در آن دانست     

ـادگي   مـي  به همين دليل كمتر به آن فكـر      .دهدا براي خود كاهش مي    عالوه بر آن امكان مهاجرت ر      كنـد و آم

ـانواده در نظـر گرفتـه       أ در كل مهاجرت افـراد مت .مهاجرت در او بسيار كمتر از افراد مجرد است     ـا خ هـل بيـشتر ب

توان گفت يك خانواده كوچك فقـط در مراحـل خاصـي از             ميشود و با توجه به دوره زندگي خانوادگي         مي

رسند و والـدين در شـغل   مي وقتي كودكان در خانواده به سن مدرسه .وره زندگي خود احتمال مهاجرت دارد د



75...     بررسي عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به مهاجرت از كشور اولشمارة 

ـا  .)2004نيـوواالنين،  ( شود  ميو احتمال مهاجرت كم     دارد   زندگي خانوادگي ثبات بيشتري      ،افتندميخود جا     ب

ـاد داراي فرزنـدان          هـل در ايـن گـرو      أ افـراد مت   ،) سال 18-29(توجه به سن جامعه آماري تحقيق        ـال زي ه بـه احتم

ـاجرت    انددنبال ايجاد ثبات در خانوادههاي از زندگي خانوادگي هستند كه ب كوچك و در مرحله     و كمتـر بـه مه

 دوره ، زيرا دوران جواني؛تر استهلين در اين مورد مثبتأ به همين دليل نگرش مجردين نسبت به مت     ،انديشندمي

يي ها مهاجرت يكي از گزينه    ،اندكردهاشاره  ) 2004(طور كه هيپفل و همكارانش      انتخاب و تجربه است و همان     

ـا عنوان يكـي از راه  ه بنابراين جوانان مجرد به مهاجرت ب      ،است كه در دوران جواني مطرح است       نگرنـد  مـي يي ه

ـابراين نگـرش مثبـت   ،توانند آينده و هويت خـود را بهتـر بـسازند        ميكه از طريق آن       آن ابـراز  تـري در مـورد   بن

. كنندمي

ـا   مـؤثر بر سبك زندگي انتخابي توسـط فـرد   ) خانواده و دوستان(ؤلفه گروه مرجع گرچه هر دو م     اسـت، ام

ـانه      .  بـوده اسـت    مـؤثر ها بيشتر بر پذيرش سبك زندگي جديد        ميزان استفاده از رسانه    ـتفاده از رس ـا صـرف اس ، ه

ـاني تأثير اين امر . استثرمؤنظر از نوع آن بر ميزان پذيرش سبك زندگي جديد     صرف ـبك     جه شـدن را بـر  س

ـانه  .)1385نوري،  خواجه( كند  ميزندگي و به تبع آن هويت جوانان به خوبي منعكس            ـا  رس  نقـش مهمـي در      ه

ـتفاده از        و تعجب ) 1986فريث،  (كند  ميشدن توليدات صنعت فرهنگي بازي      گيرهمه آور نيست كه صـرف اس

 و ميزان پذيرش اين نوع سبك هاICT اما استفاده از  ،گي جدبد را افزايش دهد     ميزان پذيرش سبك زند    هارسانه

 اما در مورد نگرش نسبت به مهاجرت اين نظر دوستان است          دهد،ميخصوص براي پسران افزايش     هزندگي را ب  

ـته   افراد نياز دارند چيزي بيشتر از اطالعات ، زيرا در مورد مهاجرت    ؛كه اهميت بيشتري پيدا كرده است      كلي داش

ـا مـستقيم از آن طور غيره در واقع كساني كه با افراد مهاجر سر و كار بيشتري دارند يا حداقل ب          .باشند ـات  ه  اطالع

ـابراين  ). 1368لـي،  ( زنند مي و بيشتر نيز به آن دست  رند آمادگي بيشتري براي مهاجرت دا     ،آورندميدست  هب بن

يي اسـت  ها بيشتر از رسانه،كنندمي مثبتي نسبت به مهاجرت ابراز       دوستاني كه به صورت چهره به چهره نظر        تأثير

تر و  چون ملموس،كنندميي موجود در كشورهاي مقصد مهاجرت را  تبليغ        هاكه به صورت غير مستقيم جاذبه     

ـبي اسـت و در    ،دهد كه مدل پيشنهاد شدهدر كل نتايج تحليل مسير نشان مي  . رسدميتر به نظر    عملي  مـدل مناس

. درصد واريانس متغير وابسته را تبيين نمايد49موع توانسته است مج

 نيـز مـورد     SPSS مدل پيشنهادي تحقيق با استفاده از نرم افـزار           ،افزار ليزرل عالوه بر بررسي مدل از طريق نرم      

ليـل  يـد تح  ؤ م ،نتايج رگرسيوني . باشدميدر اين بررسي نتايج رگرسيوني قابل مالحظه        . بررسي قرار گرفته است   
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؛كننده است ي مرجع در هويت تعيين    ها گروه تأثير كه دهدمينتايج رگرسيون نشان    .  مسير مدل پيشنهادي است   

ـان باشـد             شود كه هويت ما عالوه بر ايـن       ميزيرا خاصيت بازتابي زندگي باعث       ـا از وجودم كـه قرائـت خـود م

ي ما از ميان چيزهايي است كه هـر روز  هاتخابعالوه محصول انهب. بازتابي انعكاسي از قرائت ديگران از ما باشد 

ـاني  تـأثير توان  بنابراين مي . گرددمي و مجاري ديگر به ما ارائه        هابه طور انبوه از طريق رسانه      ـاي       جه شـدن بـه معن

سازي فرهنگي آن را مشاهده كـرد كـه بـر همـه          و فرهنگ جهاني و اثرات همگن      هاگسترش ارتباطات و رسانه   

كه هـر قـدر كـه    طوريه ب، خود را نشان داده استتأثير از جمله نگرش نسبت به مهاجرت ي زندگي و  هانگرش

. تري نسبت به مهاجرت خواهد داشت نگرش مثبت،فرد بيشتر هويت مدرن را بپذيرد

دليل مقايـسه شـرايط     هتواند ب توان ديد كه داشتن نگرش مثبت به مهاجرت مي        مي،گيري كلي در يك نتيجه  

ـاجرت   (فرضي مهاجرت باشد     و مقصد    مبدأ ـا پـذيرش ارزش  ) ارزيابي فايـده مه ـا و ي ـاني كـه از طريـق    ه ي جه

تـسهيالت حمـل و     (و امكانات و تسهيالت جديدي كه از نظر اقتصادي          ) ها رسانه تأثير(شود  مي تصوير   هارسانه

ـبك زنـدگي عمـومي كـه از طريـق       تأثير( ، خانوادگي، اعتقادي و ارزشي      )نقل ـانواده و  رتـأثي  بر هويـت و س  خ

. كنـد مـي تر براي جوانان ايجاد و حداقل تصور تحقق آن را به ذهن جوانان نزديك            ) دوستان مشاهده شده است   

ـان اسـت          ها گروه مرجع، رسانه   تأثيردر كل هويت اجتماعي افراد تحت        ـاعي بـر آن  گـروه   تـأثير .  و سرمايه اجتم

ـبكه       سرمايه اجتماعي. مرجع بر هويت در مورد انتظار بوده است     ـامل رتبـه شـغلي، گـستردگي ش  افراد نيز كـه ش

ـا        ؛ است مؤثراجتماعي و ميزان اعتماد اجتماعي است نيز بر هويت اجتماعي افراد              زيرا محيط اجتماعي افراد را غن

ـاب او را بيـشتر           ي بيشتري را در اختيار فرد قرار مي       ها و گزينه  بخشدمي ـان انتخ ـابراين امك و نمايـد  مـي دهـد و بن

Lisrelافزار  متغير سرمايه اجتماعي در مدل نهايي تحقيق كه با استفاده از نرم           . كندميتري ايجاد    متنوع يهاهويت

ـاي            كه اين نرم  دليل اين هب.  وارد نشده است   ،دست آمده هب ـين متغيره افزار همه روابط بين متغيرها از جمله روابط ب

ـاوت     دست آمده از آن     ه نتايج ب  ،كندميمستقل را نيز بررسي      ـيون متف ـايج رگرس ـا نت ـايي  اسـت  ب كـه  را و متغيره

ي ها همبستگي ،در مورد متغير سرمايه اجتماعي    . نمايدمي از مدل حذف     ،همبستگي كمتري با متغير وابسته دارند     

 بـوده و در نتيجـه توسـط محقـق           1/0دست آمده در روابط بين اين متغير و متغيرهاي واسط و وابسته كمتـر از                هب

.اندحذف شده

يكي از متغيرهايي كه در هيچ يك از معادالت رگرسيوني وارد نشده و تحليل مسير نيز آن را در مـدل وارد            

.  متغير سـرمايه فرهنگـي اسـت       ،دست نياوردند هييد آماري الزم را ب    أهاي مربوط به آن نيز ت     نكرده است و فرضيه   
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وارد هيچ يـك  متغيرگرچه اين . انواده اوستدهنده ميزان تحصيالت پاسخگو و خ سرمايه فرهنگي در واقع نشان    

ـاجرت و             ي دو ها اما در تحليل   ،از معادالت رگرسيوني نشده است     متغيره رابطه معناداري با نگـرش نـسبت بـه مه

ـاجرت         هارزيابي فايده مهاجرت داشته است و ب       دليل همبستگي زياد ارزيابي فايده مهاجرت با نگرش نسبت به مه

ـيوني ايـن متغيـر وارد نـشده             ،فرهنگي با هر يك از اين متغيرها      و همبستگي نزديك سرمايه      ـادالت رگرس  در مع

.است

ـا     اسـت   نكته مهم در ارتباط دو به دو سرمايه فرهنگي و ارزيابي فايده مهاجرت ايـن      كـه سـرمايه فرهنگـي ب

 بيشتر  هاصيلكرده يعني تح  ، نه با عوامل جاذبه در كشور مقصد       ، رابطه نشان داده است    مبدأكشور  در  عوامل دافعه   

وارد نـشدن ايـن متغيـر در       . برنـد  از مشكالت داخلـي رنـج مـي        ،كه فريفته جاذبه كشورهاي پيشرفته باشند     از اين 

ـانواده او          نشان ،معادالت رگرسيوني و مدل نهايي تحقيق      دهنده اين واقعيت است كه ميزان تحـصيالت فـرد و خ

ي بر نگرش نسبت به مهاجرت در ميان قاطبه جوانان بازي           أثيرتبندي نهايي و در رابطه با مجموع شرايط         در جمع 

ـاجرت               ،شـود ميچه تصور   كند و بر خالف آن    مين  تحـصيالت عنـصر مهمـي در نگـرش مثبـت نـسبت بـه مه

 تمايل به مهاجرت را در ميان جوانان قوت      ،شوندشود و عوامل ديگري هستند كه وقتي درك مي        ميمحسوب ن 

.بخشندمي

بندي جمع

اي از مـردم از  همـواره عـده   . ي معمول در جهان است    هاتوان گفت مهاجرت يكي از پديده      مي ر كلي طوهب

ـان       سرزمين خود جـدا شـده و بـه اميـد آينـده           از منظـر كـشوري   . كننـد مـي اي بهتـر بـه نقطـه ديگـري نقـل مك

ـام          ،مهاجرفرست  بايـد بتوانـد   ،شـود مـي  آثار اين مهاجرت براي ما اهميت دارد و تحقيقاتي كه در اين زمينـه انج

ـازنده  گامي در جهت روشن    شدن ابعاد اين موضوع به منظور كاستن از نتايج زيانبار و افزودن به اثرات مثبت و س

. آن بردارد

ـان در ايـن زمينـه مغفـول              ،گفته شده است  سخنان زيادي   درباره مهاجرت نخبگان      اما هميشه نظر قاطبه جوان

ـند    مهاجرت براي جوانان ما در صورتيكه د دهميتحقيق حاضر نشان . مانده است  ـته باش ـان آن را داش ،كـه امك

 درصـد از    20يد اين موضوع است كه تقريباً     ؤدست آمده از اين تحقيق م     هآمارهاي ب . مل است أموضوعي قابل ت  

مورد آن  دو برابر اين مقدار نگرش بسيار مثبتي در جوانان مورد مطالعه با جديت در فكر مهاجرت هستند و تقريباً
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ـاد      . كنندمي در صورت امكان براي آن اقدام     كه احتماالً  اندكردهابراز   اين نگرش مثبت بيـشتر بـه ايـن دليـل ايج

. يافته در ذهن آنان رنگ و لعاب زيادي داردشده است كه تصوير زيباي زندگي در كشورهاي توسعه

ـار نـه ممكـن اسـت و نـه              ،فتمهاجرت چيزي نيست كه بتوان با زور و قوانين سخت جلو آن را گر               ايـن ك

و گـذارد  مـي  كشورش بـه او احتـرام    كنيم جوان امروز را متقاعد       بهتر است  ،بر اساس نتايج اين بررسي    . مطلوب

ـا سـعي خـود را در ايـن زمينـه      ،تواند همه انتظارات او را برآورده كنـد مي نچهبراي او ارزش قائل است و اگر   ام

 در ايـن صـورت   .نهـد مـي  و نظرياتش ارج ها دوست دارد و به او و قابليت،باشدكند و او را هر جاي دنيا كه       مي

ـاز هـم  سـرمايه    ،مهاجرت كنند از كشور   طور دائمي   هاست كه جوانان حتي اگر ب      ـا  ب ـاعي و   ه ي اقتـصادي، اجتم

 فيزيكـي چنـدان مـالك    ، حـضور ،در دهكده جهاني امروز. دهندميفرهنگي خود را در اختيار كشورشان قرار       

ـام ايـن تحقيـق ايـن اسـت كـه          بنابراين مهم . زندتوجه و عالقه ذهني است كه حرف اول را مي         و  نيست   تـرين پي

عنـصر ملـي و   . گـذاري كـرد  تـرين متغيـري اسـت كـه بايـد روي آن سـرمايه             هويت جوانان از نظر عملي مهـم      

ـابي او    اسالمي در هويت جوان ايراني بايد چنان   -دوستي و دلبستگي به هويت ايراني     ميهن  قوي باشد كه بـر ارزي

يي را كه در هاو او قابليت  گذارد  تأثيراز فايده  مهاجرت و سبك زندگي و در نهايت نگرش نسبت به مهاجرت               

.  قرار دهدش در اختيار كشور با رغبت،كندميهر كجاي جهان كسب 
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