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Abstract 
The purpose of this study was to develop a model of factors affecting the migration of 

students and graduates of sports sciences abroad. The present study was applied in terms 

of purpose and descriptive-survey in terms of the research method. The statistical 

population of this study consisted of all students and graduates of sports sciences in Iran 

in all academic levels. 384 participants were selected through the simple random 

sampling. Data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of 47 items, 

the content validity of which was confirmed by eight experts in the field of sports 

management and its reliability by Cronbach's alpha formula (r =0.96). To evaluate the 

factor structure of the questionnaire, the exploratory factor analysis and the confirmatory 

factor analysis, respectively were used using SPSS and AMOS statistical softwares. 

Exploratory factor analysis led to the extraction of five main factors including welfare and 

economic, social and cultural, occupational, political, and educational and research, which 

respectively the highest and lowest variance related to the factors affecting the migration 

of students and graduates of sports abroad were explained by the educational and research 

factor (20.48 variance) and the political factor (6.06 variance).  In addition, the results of 

confirmatory factor analysis showed that the heuristic model in this study has an 

acceptable fit. It must be acknowledged that although attractions abroad are beyond the 

will of domestic planners, domestic factors are in the hands of regimes and governments. 

Therefore, it is suggested that welfare and economic, social, cultural, political, 

occupational, educational and research conditions be improved so that the material and 

spiritual damages caused by the migration of educated human resources in the field of 

physical education and sports sciences can be less for our country. 
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Extended Abstract 

Background and purpose 
There are lots of studies on the statistics of university student and graduates’ 

immigration but the effective factors, motivations and decision-making process 

have been rarely considered (1). Therefore, the precise research on the university 

educated youth’s immigration is of great importance due to the investment on 

skillful human resource education and lack of their employment in domestic 

business resulting in economics loss (2). This study can unveil the effective 

factors, make novel insights and provide assistance to the government to solve the 

immigration problem (3). The researcher tries to develop a model of factors 

affecting the international migration of students and graduates of sports sciences. 
 

Materials and Methods  
The present study was an applied research in terms of purpose.  and considering 

data collection, it was a descriptive survey. At the first step, to identify effective 

criteria and indices on the university students’ and graduates’ migration, the desk 

study was conducted. Then, a comparative analysis was done to categorize the 

criteria and indices. Finally, an unstructured questionnaire was used to examine 

the university students’ and graduates’ attitudes towards the international 

immigration. The statistical population included all the university students and 

graduates in different sport sciences fields. The participants included 384 

individuals who were selected through the simple random sampling. The 5-

point Likert scale unstructured questionnaire had 47 items and five scales 

(economical and welfare factor, social and cultural factor, political factor, 

occupational factor, and research and educational factor). The eight sport 

management professors checked the content validity and the final version was 

modified. A pilot study of 30 participants was administered to measure reliability, 

which the value of Cronbach's alpha equaled 0.96. To evaluate the factor structure 

of the questionnaire, both EFA and CFA were calculated through AMOS and 

SPSS softwares. 

 

Findings   
The descriptive results showed that the majority of respondents have thought to 

immigrate (89.1%) and almost 82.3% agreed to immigrate. Among those who 

agreed to immigrate, 56.3% of them preferred the Europe continent, 29.4% the 

America continent, 8.3% the Asia continent and 6% the Oceania continent. 

Furthermore, EFA was used to confirm the construct validity. At the first phase 

of EFA, Bartlett's test and KMO were applied. There were 47 items with one 

variance. First factor (research and education) owned 20.48 variances out of 47. 
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Second factor (occupation) owned 6.15 variances of the rest; compared to 47 

variances, its variance percent was 13.09%. Third factor (social-cultural) was 

7.67%, forth (economics-welfare) was 6.59%, and fifth factor (political) was 

6.06%. Therefore, the EFA introduced five factors including economical and 

welfare factor, social and cultural factor, political factor, occupational factor, and 

research and educational factor. Considering EFA, the components and items 

were reassessed. In general, EFA’s indices and outputs as well as components and 

items considering the factor loading of critical values of factors confirmed the 

validity of extracted components to examine the university students’ and 

graduates’ attitudes towards the migration.  

 

Conclusion   
Considering the results, lack of attention to economical and welfare factor, social 

and cultural factor, political factor, occupational factor and educational and 

research factor leads to university graduates’ migration. This process causes the 

significant demographic, social, cultural, and economical changes in the country 

of departure and arrival. According to the statistics, Iran is one of countries with 

high demand of migration (4). We need to provide regular statistics of required 

internal professions, reasons of the educated people’s immigration and their 

obstacles to stay in the country. The findings of present study can be beneficial 

especially for sport sciences students. If the economical and welfare factor, social 

and cultural factor, political factor, and occupational factor and educational and 

research factor are considered, it can be possible to conserve human capital. 

Although the foreign countries’ attractiveness is far from the domestic planners’ 

will, the internal powers/factors is in the politician’s authority. Therefore, it is 

suggested to develop the current conditions to decrease the financial and spiritual 

loss due to migration.  
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 مقالة پژوهشی

آموختگان علوم ورزشی دانشبر مهاجرت دانشجویان و  مؤثرتدوین مدل عوامل 

 1به خارج از کشور 
 

   3، عادله عظیمی دالرستاقی 2، سعید امیرنژاد1سمیه روزبهانی
 

 دانشگاه شمال، آمل، ایران.   دانشکده علوم ورزشی،  کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی،.  1

 مسئول(. نویسندۀ  ) استادیار دانشگاه هنر، تهران، ایران .  2

 دانشگاه شمال، آمل، ایران. دانشکده علوم ورزشی،    ی،ورزش  تیریمد  یدکتر  .3
 

    15/09/1400تاریخ پذیرش:                           01/07/1400تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به    مؤثرتدوین مدل عوامل  هدف از این پژوهش،  

- توصیفیتحقیق از نوع    لحاظ شیوه انجام  کاربردي و به هدف   حیث از. روش پژوهش حاضر  خارج از کشور بود

ورزشی کشور در تمامی   آموختگان علومکلیه دانشجویان و دانش  را  این تحقیق  جامعه آماري.  بود یمایشیپ

گرایش و  تحصیلیمقاطع  که  هاي  دادند  می  نمونه  به  تشکیل  ساده  گیريروش  و   تصادفی  گرفت    انجام 

که    بود  سئوال  47شامل  ساخته  نامه محققپرسشآوري اطالعات،  ابزار جمع.  انتخاب گردیدند  نفر  384تعداد

ساتید متخصص حوزه مدیریت ورزشی و پایایی آن به وسیله روش انفر از    هشتبه وسیله    آنروایی محتوایی  

ابتدا از روش  ،  نامهپرسش  براي ارزیابی ساختار عاملی  قرار گرفت.  تأییدمورد    96/0کرونباخ به میزان  آلفاي 

اکتشافی    تحلیل تاییدي    تحلیل  روشاز  سپس  و  عاملی  استفاده  عاملی  نرمبا    وSPSS يآمارهاي  افزار از 

AMOS  و   ی اجتماع  ي، و اقتصاد   ی رفاه شامل   اصلی   عامل   پنج استخراج  عاملی اکتشافی به   تحلیل .  بهره گرفته شد

بر    مؤثر بیشترین و کمترین واریانس مرتبط با عوامل    به ترتیب   انجامید که   ی پژوهش و    ی آموزش ی، شغلی، سیاسی و  فرهنگ 

  20/ 48)   آموزشی و پژوهشی   مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از کشور به وسیله عامل 

اکتشافی  نشان داد که مدل    عاملی تاییدي   همچنین نتایج تحلیل .  گردید تبیین  واریانس(    6/ 06سیاسی )   ( و عامل واریانس 

از اراده    خارج   ، خارج از کشور   ي ها جاذبه   چند   که هر   یرفت پذ   ید با   . در این مطالعه از برازش قابل قبولی برخوردار است 

  یط شرا تا  شود  ی م   یشنهاد لذا پ   است. ها  ها و دولت حاکمیت   یار در اخت   ی داخل کشور است، اما عوامل داخل   یزان ر برنامه 
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  ي و معنو   ي ماد   ي ها تا خسارت   یابد بهبود    ی و پژوهش   ی و آموزش   ی شغل   یاسی، س   ی، و فرهنگ   ی اجتماع   ي، و اقتصاد   ی رفاه 

 گردد.   کشور   یب کمتر نص در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی    تحصیلکرده دانشگاهی   ی انسان نیروهاي  از مهاجرت    ی ناش 

 

 مهاجرت   ی، آموختگان، علوم ورزش دانش   یان، دانشجو   کلیدی:   واژگان 

 

 مقدمه 

ای به سرمایه  اند، توجه ویژههای اخیر در سطح جهان مطرح شدههای رشد که در دههاکثر مدل در

ترین عامل رشد  کرده به عنوان مهم(، به ویژه نیروی انسانی تحصیل2017)رضوی و همکاران،    انسانی

  64یتا جایی که بانک جهان (.2016)نجات بخش و رستگارپور،  اقتصادی و توسعه کشورها شده است

(.  2012)حاتمی و همکاران،    دانددرصد از رشد اقتصادی کشورها را مربوط به سرمایه های انسانی می

این در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، تعداد و شدت  

)راهشخو   خارج از کشورمهاجرت به   به اندیشه  را کرده دانشگاهیدافعه، نیروهای انسانی تحصیل عوامل

 یا تغییر ها انسان جمعی یا انفرادی و مکان اصلی )نقل سرزمین به معنی ترك  ،(2012و همکاران،  

)میرزامصطفی و قاسمی،   موقت انداخته است یا دائمطور  به دیگر سرزمین در سکونت و اقامت( محل

در پژوهش های    (2016)2سینگ   و  (2017)1نفری و همکاران  ،(2016نظری)در همین زمینه    (.2013

  مؤثر  ، مبنایی یآموزش  و   یاقتصاد  ،ی سیاس  فرهنگی،   اجتماعی،  نامطلوب  شرایطکه    ند دریافت  جداگانه

( نیز در تحقیقی دریافتند که  2016)  سیفی و خالقی نژاد  .استدانشجویان    مهاجرت  به   گرایش  برای

 ترینمهم ماهر از نیمه و کار ماهر نیروی برای تقاضا در اقتصادی و تغییر تحوالت نقش بودن رنگپر

، عواملی  (2012) و حاتمی و همکاران (2018)  و اسحاقی مسائل در زمینه مهاجرت به شمار می رود 

  ،باالتر  درآمد  و  حقوق   ،شغلی امنیت  ی شغلی برابر،فرصت ها  اجتماعی،   منزلت  پیشرفت،  رفاه،همچون  

توزیع   سیاسی،  اجتماعی،   فکری،  هایآزادی  آموزشی،  تسهیالت  و  امکانات اقتصادی،  ثبات  و  نظم 

عادالنه ثروت، سطح علمی باالتر، بها دادن به نوآوری، امکانات و خدمات مادی و رفاهی بهتر برای 

  دست  از  و   ذهنی  مثبت  تبعات  جمله  از  را  اجتماعی  -روانی  امنیتزندگی، تساوی حقوق زن و مرد و  

 ند. نمودمعرفی  مهاجرت به گرایش ی ذهن منفی  پیامد  ترینمهم را جامعه فکری  هایپتانسیل رفتن

 
1. Nafari  

2. Singh 



175                                                               ...و انیمدل عوامل مؤثر بر مهاجرت دانشجو نیتدو: روزبهانی

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 نیروی تنگنای با تنها کشورهای مبدا نه  کرده دانشگاهی به خارج از کشور،افراد تحصیل با مهاجرت

 صنعتی نیز کشورهای به آن ها وابستگی رو به رو می گردند، بلکه و کارآمد ماهر انسانی متخصص،

 برای و سود مقصد کشورهای ( و این امر برای2012)راهشخو و همکاران،    می شود ترافزون روز هر

رازیان مبدا کشورهای اساس گزارش   (.2016)حیدری و همکاران،    دارد همراه به های هنگفتی  بر 

کشور در حال توسعه جهان، رتبه سوم فرار   72کشور ایران در بین  سازمان ملل متحد و بانک جهانی، 

که به استناد گزارش مدیر کل  به طوری  (.2016پور،  )شهریاری   اختصاص داده استمغزها را به خود  

هزار نفر از دانشجویان    45تا    40امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ساالنه حدود  

رج  مدرك برای ترجمه و ادامه تحصیل در خا  تأیید دانشگاه های دولتی با مراجعه به این اداره به دنبال  

بیش از نیمی از ایرانیان مهاجر، افراد   بدین ترتیب (.2017و همکاران،  پور)شهریاری از کشور هستند

و یا جستجوی شرایط بهتر برای زندگی به خارج    هستند که به منظور ادامه تحصیل  ایکردهتحصیل

مهاجران ایرانی    از کشور مهاجرت می کنند و ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مراکز مهم جذب 

، زیرا آن ها تنها به دو دسته از افراد که دارای کمترین ریسک اقتصادی و امنیتی  به شمار می روند 

را   کشورشان  در  زندگی  و  اقامت  اجازه  تحصیلمی  هستند،  افراد  شامل  که  ثروتمند دهند  و  کرده 

 و اجتماعی طبقه بیندر تحقیقی دریافت که    ،(2015)  جوادزاده  هر چند  (.2006،  1)اوزدن  شودمی

در    آمریکا و اروپا  های دانشگاه به نخبگان چه با مهاجرتندارد و آن وجود  رابطه معناداری  مهاجرت

. همچنین است  یایران  زندگی و سبک  اجتماعی  -فرهنگی ساخت،  قرار دارد  و معکوس  ارتباط مستقیم

به این   ( در پژوهش هایی جداگانه2016و شهریاری پور و همکاران)  (2014)  حکیم زاده و همکاران

آموزشی، نگرش دانشجویان به تصویر دانشگاه و   نظام از میزان رضایت متغیر  نتیجه دست یافتند که

 دارد.  مهاجرت گرایش به متغیر با معناداری منفی تمامی ابعاد جو دانشگاه همبستگی

مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی   پدیده از  نظران صاحب  همه  در همین راستا تقریباً

 بودن فرهنگی )بیگانه گسست از ناشی که شامل سردرگمی  را آن  اثرات  و اندهنگرانی کرد ایرانی ابراز 

 نیروی سرمایه، کاهش دانش و مهاجر، خروج افراد در  هویت  بحران  میزبان، ایجاد با فرهنگ( کشور

جوان   قشر مخصوصاً جمعیت کاهش مانند جمعیتی و جنسیتی و سنی توازن خوردن برهممولد و   کار

به عالوه هدر رفتن .  (2012)شیخ االسالمی،    اند خوانده آورتاسف و بارد، زیاننهستکرده  و تحصیل

هزینه آموزش، تضعیف رشد دانش، کاهش قابلیت جامعه برای کاربرد اندوخته های علمی در جهت 

توسعه  تنزل  اجتماعی،  سرمایه  تضعیف  و خالقانه،  نو  های  اندیشه  کاهش  و مشکالت،  مسائل  حل 
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توسعه یافته    اقتصادی، نارسایی در سیستم مدیریتی و گسترش شکاف بین کشورهای در حال توسعه و

)حاتمی و همکاران،    کرده از کشور به شمار می رود نیز از جمله سایر آثار مخرب مهاجرت افراد تحصیل

 اقامت و تولد محل در تغییر مستلزم مهاجرت شناختی، جمعیت کالسیک تعاریف در اگر چه  (.2012

 همه شاید حتی و  طوالنی سالیان طی فراوانی  های انسان  که داشت دور  نظر  از  نباید اما است، معمولی

به دلیل مشکالت فراوان همچون بیکاری، نداشتن درآمد کافی، برخوردار نبودن از شغل متناسب   عمر

های   بحران  امکانات،  نبود  شغلی،  امنیت  نبود  مناسب،  شغلی  های  فرصت  نبود  تحصیلی،  رشته  با 

ا آزمایشگاهی، کمبود  و  پژوهشی  علمی،  امکانات  نبود  به  اقتصادی،  نکردن  توجه  ستادان متخصص، 

کرده و رعایت شان علمی آنان، نبود موفقیت در مقاطع تحصیلی باالتر،  خواسته های افراد تحصیل

سرافراز و )  محدودیت زنان در انتخاب برخی از رشته های تحصیلی خاص و محدودیت آزادی فردی

 و  بالقوه مهاجران به عنوان شوند، خارج  خود زادگاهی سرزمین  از بتوانند کهبی آن(، 2019همکاران، 

 شدن مهیا صورت در حاضرند و دارند سر  در  مهاجرت سودای  و می کنند زندگی مهاجر یک با احساس

شیخ،  )ف  نمایند ترك را خویش زادگاهی سرزمین شرایط، و   به  گرایش باالی میزان  (.2017روتن 

 سال های در مهاجرت  صعود به رو روند ادامه نشان دهنده دانشگاهیانسانی   نیروی  بین در مهاجرت

 نگرش و ذهنی آمادگی است محتمل الزم، امکانات و شرایط  مهیا شدن صورت در  است، چرا که آتی

)قاضی نژاد و خانی اوشانی،    کند بروز مهاجرت  به  اقدام شکل به و رسیده عمل مرحله به مثبت یاد شده

2017 .) 

مورد مهاجرت وجود دارد که عبارت است از دیدگاه کارکردنگری  در این میان سه دیدگاه عمده در  

)وجود نوعی عدم امنیت برای شخص باعث می شود تا تصمیم به مهاجرت بگیرد(، دیدگاه تضادباوری  

ترین مظهر آن توسعه )در این دیدگاه مهاجرت ناشی از توسعه نابرابر در نظام اجتماعی است که مهم

است( داری  تغییرات   ناموزون سرمایه  و  عوامل  با  رابطه  در  را  )پدیده مهاجرت  و دیدگاه سیستمی 

ساختاری مورد بررسی و تبیین قرار می دهد.( که هر یک از این دیدگاه ها مهاجرت را مرتبط با علل،  

امینی در همین زمینه    (.2014ماهیت، جهت و نتایج خاصی دانسته اند)شاه آبادی و جامه بزرگی،  

پیشرفت و دستیابی به    ثروت،  کسب  احترام،  به   نیاز  میزان  متغیرهای  بینوهشی  در پژ  (2011نقده )

مناسب   یافت.    مهاجرت  به  نگرش  باشغل  معناداری  جادو ارتباط  و  و   ،(2018)1السامارای  مین 

  گواهی  که  نددریافتبه ترتیب  ( نیز در تحقیقات جداگانه  2012)  کارانو هم  3و اینایاتی   (2018)2فالوی
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آموزشی از دالیل مهم مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور   کافی و امتیازات التحصیلی، درآمد فارغ

همکارانهستند و  بوادو  سبولال  همچنین  اعتبار  (2017)1.  که  استاداندانشگاه  دریافتند  عوامل  ،    و 

انگلیس   های دانشگاه جهت تحصیل در چینی دانشجویان برای محرك ترینفرهنگی، مهم  و اجتماعی

به این نتیجه دست یافتند که دالیل  در بررسی های خود  (  2012)  2بندیکت و اوکپیربه عالوه    بود.

از: عوامل جاذبه ای همچون )کیفیت باالی نظام آموزشی و   عبارتند  مهاجرت نخبگان علمی آفریقا 

عوامل   و  مقصد(  کشور  اقتصادی  های  هادافعهجاذبه  زیرساخت  در  )اشکاالت  همچون  نظام ای  ی 

 ترینمهم در نتایج تحقیق خود اذعان داشت که  ( نیز2010)  3موراکامی   و نهایتاً   آموزشی کشور مبدا(

 است عالی تحقیقاتی محیط بودن در دسترس ژاپنی محققان میان در مهاجرت در انگیزه ایجاد عامل

 کارکنان، و امکانات باالی کیفیت بودجه فراوان، فناوری، و علم توسعه پیشرفته سطح وسیله به که

 گوناگون کارهای دادن  انجام  برای کاهش مسئولیت و آزاد  بحث  فرصت  داشتن  انسانی، منابع تنوع 

 شد.  اندازه گیری

 اشتغال ایجاد زمینه در  فراوان قابلیت های داشتن  وجود با که دانشگاهی های رشته از  یکی  بیندر این  

. است ورزشی و علوم تربیت بدنی رشته رو است، به بیکاری رومشکل   با متخصص  نیروهای جذب و

التحصیالن بیکاری نگران کننده وضعیت برخالف کشورمان،  در تحصیلی رشته این  دانشگاهی فارغ 

 های اقتصادی فعالیت جدید فرصت های و اشتغال ایجاد برای متنوع و مناسب جایگاهی دنیا در ورزش

 فرصت  توان  می آن در  کاری زمینه های شناخت با ( که2013)برومند و همکاران،    است کرده پیدا

 اجتماعی و اقتصادی توسعه و پیشرفت برای  آن  از  و کرد معرفی جامعه و به جوانان را جدیدی های

اگر میزان بازدهی دانش آموختگان رشته (، زیرا  2018)ططری و مختاری دینانی،    گرفت بهره کشور

تربیت بدنی و علوم ورزشی در بازار کار و جذب آن ها در مشاغل وابسته به این رشته افزایش یابد،  

این در حالی  (.  2013)برومند و همکاران،    در جامعه امیدوار بود  آن هامی توان به کارایی و بهره وری  

آمارهای رسمی و غیررسمی ارائه شده در خصوص وسعت و دامنه مهاجرت دانشجویان و    است که

دانش آموختگان دانشگاهی در ایران گویای این واقعیت است که امروزه جریان خروج نیروی انسانی  

تحصیل و  بیممتخصص  و  درآمده  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  معضل  یک  صورت  به  و  کرده  ها 

 سیاست برخی از ( و تغییرات در2016)شهریاری پور و همکاران،   سترا برانگیخته اهای زیادی  نگرانی

که مهاجرت به خصوص  است  زیرا آشکار،  را به دنبال داشته است مقصد و مبدا  سوی کشورهای از ها
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تحصیل جوانان  میان  نوعیدر  دانشگاهی  های فقدان  به  واکنش کرده   و درونی  - محلی فرصت 

به عنوان رفتاری رایج در میان طیفی  مهاجرت واقع، در  (.2011)ساعی و سیفی،    است ها محدودیت

 از ناشی می تواند که جوان تفسیر شده است، رفتاری  و دانش آموختگان  دانشجویان  ،از متخصصان

فعال جامعه باشد،   نیروهای میان در مهاجرت به نسبت  قوی گرایشی و شوق  و مثبت نگرشی وجود

 آن شرایط ایجاد کننده عمده ترین از یکی و رفتار یک بروز ماقبل حلقه  عمل، یک به گرایش چرا که

 (. 2017، اوشانی خانینژاد و قاضی) است

 مورد در  زیادی تحقیقات گزارشات و که اگر چه دهد می نشان  زمینه  این  در  تحقیق  ادبیات  به نگاهی

انگیزه  ،مؤثراما به عوامل   است، شده منتشرمهاجرتی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی   ارقام

رو (، از این2011)بهروزی نیا،    شده است توجه  مهاجرت، کمتر  امر آن ها در گیری تصمیم نحوه ها و

با توجه   کشور از  خارج  به کرده دانشگاهیتحصیل  جوانان مهاجرت زمینه در  تحقیقات دقیق تر انجام

به اهمیت آن به دلیل سرمایه گذاری های انجام شده برای تربیت نیروی انسانی ماهر در کشور و بال  

)میرغفوری و   استفاده ماندن آن ها در فعالیت های اقتصادی و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملی

 برای گسترش  را  راه د،نمی کن شناسایی را  این پدیده بر  مؤثر  عوامل که این بر عالوه(،  2013رضایی،  

های توانندنسازمی   هموار  نیز  جدید  دیدگاه  می  و  بهمؤثر  کمک د  برای ی   یت وضع بهبود دولت 

همکاران،    باشند مهاجرت و  اگر   (.2012)راهشخو  اوصاف،  این  شودبا  آن    پذیرفته  از  برتری  که 

کشورهایی است که قدرت علمی و فنی بیشتری دارند و صف آرائی و مبارزه با قدرت در نظام نوین  

کرده و نخبه های علمی تعیین می شود، باید این واقعیت جهانی بر حسب نیروهای متخصص و تحصیل

ه کشورهای توسعه یافته،  را قبول کرد که با از دست دادن چنین سرمایه های انسانی و پیوستن آنان ب

در واقع به تضعیف خود کمک کرده و حداقل یک آجر به ساختمان قدرت کشورهای صنعتی اضافه  

 در رشته  کردهرو ضرورت اتخاذ سیاست های صحیح مرتبط با مهاجرت افراد تحصیل، از اینمی گردد

از سوی مسئولین دولتی در کشور بیش از پیش احساس می شود، اما باید    ورزشی و علوم تربیت بدنی

عوامل   تمامی  بایست  می  سیاستی  نوع  هر  اتخاذ  از  پیش  که  داشت  افراد   مؤثرتوجه  مهاجرت  بر 

دانشگاهی  تحصیل رشته  کرده  این  به  آن مربوط  گرفتن  نظر  در  با  تا  گردد  طراحی شناسایی  به  ها 

ته شود. به همین منظور محقق در پژوهش پیش روی به دنبال پاسخ این  های مورد نیاز پرداخسیاست

بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از   مؤثرمدل عوامل    است که  سئوال

 ؟استکشور چگونه 
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   پژوهشروش
 آوری اطالعات به صورت جمعکاربردی و به لحاظ ویژگی در نحوه   هدف   حیث ازروش پژوهش حاضر  

های   پیمایشی  -توصیفی و شاخص  معیارها  شناسایی  اول جهت  مرحله  در  و  راستا  همین  در  بود. 

از کشور  گذار در زمینه مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهیتأثیر از طریق به خارج   ،

سپس با استفاده    . ت و مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته شدتحلیلی به مرور ادبیا  -روش توصیفی

در نهایت    . تطبیقی، اهم معیارها و شاخص ها شناسایی، انتخاب و دسته بندی گردید  - از روش تحلیلی

به منظور بررسی نگرش دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی نسبت به مهاجرت به خارج از  

 نامه محقق ساخته استفاده شد. نی با استفاده از پرسشکشور از روش نظرخواهی و میدا

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی کشور 

گیری در این نمونهدادند. روش  می تشکیل    رشته مذکور  مقاطع و گرایش های تحصیلیدر تمامی  

ر دقیق جامعه مورد نظر، با توجه عدم دسترسی به آما   به دلیل پژوهش به صورت تصادفی ساده بود که  

نفر در نظر گرفته    384به جدول تعیین حجم نمونه مورگان و همکاران، بیشترین تعداد نمونه یعنی  

 شد. 

معیار )عوامل رفاهی   5و  سئوال 47نامه محقق ساخته مورد استفاده در پژوهش حاضر، شامل پرسش

با   و اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل شغلی و عوامل آموزشی و پژوهشی(

برای بررسی روایی محتوایی،    بود.  طیف پنج ارزشی لیکرت )بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد( 

مدیریت ورزشی توزیع و گردآوری گردید و  نفر از اساتید متخصص حوزه    8نامه تحقیق بین  پرسش

 30،نامه لحاظ شد. همچنین در یک مطالعه مقدماتی سپس پیشنهادات آن ها در ویرایش نهایی پرسش

، به منظور اندازه گیری پاپایی ابزار  آوریجمعپس از    شد.نامه در بین نمونه تحقیق توزیع  عدد پرسش

 قرار گرفت.  تأیید مورد  96/0با میزان  ه نهایتاًتحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ک

از روش   )نمونه تحقیق(  های عمومی پاسخ دهندگان  جهت بررسی و توصیف ویژگی  ،در این تحقیق

  ارزیابی ساختار عاملی برایدرصد استفاده شد. همچنین فراوانی و نظیر های موجود در آمار توصیفی 

های    ابتدا از روش تحلیل عاملی اکتشافی با کاربرد روش استخراج مولفهنامه مورد استفاده،  پرسش

تراز این تحلیل با پذیرش شرط ارزش ویژه مساوی و یا بزرگ.  اصلی و چرخش واریماکس استفاده شد

یا بزرگ  و بار  1 از قدرمطلق  عاملی مساوی و  از استخراج عوامل    انجام شد.  30/0تر  مون از آزقبل 

استفاده شد.    تحلیل عاملی اکتشافی های    فرض  به عنوان پیش   گیریو آزمون کفایت نمونه  1بارتلت

 
1. Bartlett's test 
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. الزم به ذکر  سپس روش تحلیل عاملی تاییدی برای تایید ساختار عاملی اکتشافی به کار برده شد 

  و SPSS یآمارهای  افزار  از نرمییدی با استفاده  ات  اکتشافی و  محاسبات مربوط به تحلیل عاملیاست که  

AMOS  :گرفتانجام  (22)نسخه . 

 

 نتایج 
 از نمونه های تحقیق   درصد  2/42نتایج توصیفی بخش جمعیت شناختی نمونه تحقیق نشان داد که  

 5/38،  سال  30تا    21  بین  درصد  51  وسال    20کمتر از  درصد    1/7  بودند،  زندرصد    8/57مرد و  

از نمونه های    درصد  1/64.داشتند  سال سن  50تا    41  بین  درصد  4/3سال و    40تا    31  بین  درصد

مقطع تحصیلی فوق  در    از نمونه های تحقیق  درصد  1/7.  بودند  درصد متاهل  9/35و    مجرد  تحقیق

درصد دانشجو و    9/17درصد کارشناسی ارشد و    8/45درصد کارشناسی،    2/29دیپلم علوم ورزشی،  

 آموخته مقطع دکتری بودند.دانش 

در ادامه نظرات و دیدگاه های دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی کشور در زمینه به فکر  

در    ،مهاجرت افتادن، موافق یا مخالف آن بودن و در صورت موافق بودن قاره مورد نظر برای مهاجرت

ی این تحقیق تا به امروز به فکر مهاجرت  هابیشتر آزمودنی  .رسیده شدت پ سئواالمجموعه بخش اول 

از    نهایتاً  بودند.درصد( موافق مهاجرت از کشور    3/82و حدود )درصد(،    1/89)  داز کشور افتاده بودن

درصد قاره    4/29، کشورهای قاره اروپا  درصد  3/56مجموع افراد موافق با مهاجرت به خارج از کشور، 

تعیین   برای مهاجرت  را مقصد احتمالی خود  درصد قاره اقیانوسیه  6ره آسیا و  درصد قا  3/8آمریکا،  

 نمودند. 

 تحلیل عاملی اکتشافی   - 

سازه ابزار پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در مرحله اول تحلیل عاملی    تأیید جهت  

      استفاده شد. گیریاز آزمون بارتلت و آزمون کفایت نمونهاکتشافی 
 

 میزان تفاوت بین دو ماتریس براساس آزمون بارتلت -1جدول 

KMO  معناداري سطح  درجه آزادي  اسکوئر(ي)توزیع کاآماره بارتلت 

96/0 40/20524 1081 001/0 

 

معرف که هر کدام یک واحد واریانس دارند، وجود دارد. به عبارتی دیگر در    47،  با توجه به مقادیر برآورد شده  

، تشکیل شده است. در این بین عامل  ها استخراج شده از واریانس معرف   واحد واریانس مشترك که   47مجموع  
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که از مجموع    )شغلی(   کند. عامل دوم واحد را جدا می   47واحد واریانس از کل    20/ 48  )آموزشی و پژوهشی(   اول 

مانده را تبیین کند و در مجموع در مقایسه  واریانس باقی   6/ 15توانسته    ، مانده استخراج شده است واریانس باقی 

درصد شده است. همچنین مشخص شد که عامل    13/ 09مقدار درصد واریانس آن برابر با   ، واریانس واحد    47با  

درصد از    6/ 06  )سیاسی(   و عامل پنجم   6/ 59  اقتصادی( - )رفاهی   ، عامل چهارم 7/ 67  فرهنگی(   - )اجتماعی   سوم 

  ل، دوم، سوم، چهارم و پنجم های او توان گفت که عامل کند. لذا با این نتیجه می ستخراج می ا مانده را  واریانس باقی 

در ادامه نقاط برش    ها فاقد توجیه آماری هستند. تر از آن های پایین که عامل به لحاظ آماری توجیه دارند، در حالی 

که مشخص شود چه  انتخاب گردید. برای این   0/ 50(، برابر با  2012)   1بارهای عاملی بر اساس جدول استیونز 

شود، از رویکرد چرخش واریمکس استفاده شد. در این  چه وزنی بارگذاری می   معرفی بر روی کدام عامل و با 

ها باالتر است. در ادامه  به مقدار سایر چرخش   شود و مقدار آماره آن نسبتًاها حفظ می چرخش استقالل عامل 

است.    آمده (  2جدول شماره )  ها به طور مبسوط در ها بر روی عامل جزئیات این آزمون و نحوه بارگذاری معرف 

های )آموزشی و پژوهشی(، بر روی عامل دوم  ( بر روی عامل اول معرف 2با استناد به نتایج جدول شماره ) 

  ی رفاه های ) ی(، بر روی عامل چهارم معرف و فرهنگ   ی اجتماع های ) ی(، بر روی عامل سوم معرف شغل های ) معرف 

 یاسی( بارگذاری شد.  س های ) ی( و بر روی عامل پنجم معرف و اقتصاد 
 

 تحلیل موافه هاي اصلی با چرخش واریماکس براي مدل پنج عاملی   -2جدول  

 عامل ها
هامعرف  شماره 

5عامل  4عامل   3عامل   2عامل   1عامل    

    852/0  6 آموزشی و پژوهشی  

    849/0  11 آموزشی و پژوهشی  

    848/0  8 آموزشی و پژوهشی  

    847/0  13 آموزشی و پژوهشی  

    836/0  9 آموزشی و پژوهشی  

    835/0  4 آموزشی و پژوهشی  

    831/0  12 آموزشی و پژوهشی  

    830/0  14 آموزشی و پژوهشی  

    818/0  7 آموزشی و پژوهشی  

    808/0  2 آموزشی و پژوهشی  

    804/0  1 آموزشی و پژوهشی  

    804/0  3 آموزشی و پژوهشی  
       

 
1. Stevense 
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 تحلیل موافه هاي اصلی با چرخش واریماکس براي مدل پنج عاملی   -2جدول ادامة 

 عامل ها
هامعرف  شماره 

5عامل  4عامل   3عامل   2عامل   1عامل    

    785/0  10 آموزشی و پژوهشی  

    773/0  5 آموزشی و پژوهشی  

   849/0 ی شغل    4 

   843/0 ی شغل    3 

   839/0 ی شغل    6 

   836/0 ی شغل    2 
   827/0 ی شغل    5 
   816/0 ی شغل    8 
   798/0 ی شغل    9 
   797/0 ی شغل    7 
   789/0 ی شغل    1 
   752/0 ی شغل    10 
  814/0 یو فرهنگ یاجتماع     6 
  813/0  2 یو فرهنگ یاجتماع   
  812/0  1 یو فرهنگ یاجتماع   
  809/0  9 یو فرهنگ یاجتماع   
  802/0  10 یو فرهنگ یاجتماع   
  802/0  4 یو فرهنگ یاجتماع   
  801/0  3 یو فرهنگ یاجتماع   
  758/0  7 یو فرهنگ یاجتماع   
  713/0  5 یو فرهنگ یاجتماع   
  632/0  8 یو فرهنگ یاجتماع   
 842/0  2 ی و اقتصاد یرفاه    
 836/0  1 ی و اقتصاد یرفاه    
 831/0  3 ی و اقتصاد یرفاه    
 828/0  4 ی و اقتصاد یرفاه    
 812/0  5 ی و اقتصاد یرفاه    
 792/0  7 ی و اقتصاد یرفاه    
 790/0  6 ی و اقتصاد یرفاه    

843/0 یاسی س       1 
837/0 یاسی س       5 
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تحلیل موافه هاي اصلی با چرخش واریماکس براي مدل پنج عاملی   -2جدول ادامة   

 عامل ها
هامعرف  شماره 

5عامل  4عامل   3عامل   2عامل   1عامل    

830/0 یاسی س       6 
806/0 یاسی س       3 

795/0 یاسی س       4 

764/0 یاسی س       2 

 

 ییدي ا تحلیل عاملی ت   - 

  های گویه   و   ها مولفه   بررسی   به   گیری( اندازه   ابزار   سازه   روایی   تأیید   )برای   ی تأیید   عاملی   تحلیل   تکنیک   کمک   به   

  نگرش   سنجش   برای   معتبری   های معرف   ها گویه   و   ها مولفه   این   آیا   شود   مشخص   تا   شد   پرداخته   نامه پرسش 

  عبارتی   به   یا   خیر؟  یا   کشور هستند  از   خارج   به   مهاجرت   به   نسبت   ورزشی   علوم   آموختگان  دانش   و   دانشجویان 

کشور    از   خارج   به   مهاجرت   به   نسبت   ورزشی   علوم   آموختگان   دانش   و   دانشجویان   نگرش   شاخص   سنجش   برای 

  مشاهده   قابل   متغیر   پنهان( و   عامل )متغیر   بین   رابطه   قدرت   ی تأیید   عاملی   تحلیل   تکنیک   در   خیر؟   یا   دارند   روایی 

،  باشد   0/ 30از    کمتر   عاملی   بار   اگر   است.   یک   و   صفر   بین   مقداری   عاملی   بار   شود. می   داده   نشان   عاملی   بار   وسیله ه ب 

  معنادار   و   قبول   قابل   0/ 60تا    0/ 30بین   عاملی   بار   شود، می   نظر   صرف   آن   از   و   شود می   گرفته   نظر   در   ضعیف   رابطه 

جدول    و   ( 1شماره ) در ادامه و در شکل    (. 2014،  1است)کالین   مطلوب   خیلی ،  باشد   بیشتر 0/ 60از   عاملی   بار   اگر   و 

 نتایج تحلیل عاملی ارائه شده است.  (  3شماره ) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
1. Kline 
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 تحقیق  متغیرهاي استاندارد عاملی بار و عاملی تحلیل مدل -1شکل 

 

 تاییدي عاملی تحلیل مدل برازش هايشاخص -3جدول 

 CMIN/DF RMSEA GFI AGFI NFI RFI CFI IFI شاخص 

 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <1/0 <3 مقدار قابل قبول 

مقدار بدست  

 آمده
869/1 048/0 832/0 809/0 913/0 906/0 958/0 958/0 

 

اش  های سازنده ی به همراه مولفه و گویه تأیید های مدل تحلیل عاملی  ها و خروجی به طور کلی با توجه به شاخص 

های انتخاب شده برای  توان گفت، معرف و نیز با توجه به بارهای عاملی ارزش بحرانی متغیرهای تحقیق می 

سنجش نگرش دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی نسبت به مهاجرت به خارج از کشور از روایی الزم  

توانند نگرش دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی نسبت به مهاجرت به  برخوردار است و به خوبی می 

 (. 4خارج از کشور را بسنجند )جدول  
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 نامهپرسش هاي گویه يتأیید  عاملی تحلیل نتایج -4جدول

 هامولفه معرف شاخص  بارعاملی بحرانی  ارزش

 890/0 
و بهتر به امکانات رفاهی و    یشترب   یامکان دسترس

 خدمات شهروندی عرضه شده در کشور مقصد
egh.1 

اه
 رف

ل
وام

ع
 ی

اد
ص

اقت
و 

 ی 

101/26 890/0 
کشور    یشترب   ی زندگ  یفیتک  وجود در  بهتر  و 
 مقصد

egh.2 

147/25 873/0 
زندگ  یدام  وجود کشور    یشترب   یبه  در  بهتر  و 
 مقصد

egh.3 

608/23 854/0 
در   یاقتصاد  یتوضع  وجود تر  ثبات  با  و  بهتر 

 ( یاقتصاد یتکشور مقصد )امن
egh.4 

230/24 866/0 
در    یهثروت و سرما  یعمناسب توز  یزممکان   وجود

 مناطق مختلف کشور مقصد 
egh.5 

053/22 822/0 
سطح استانداردهای زندگی با    یانانطباق م  وجود

 معیارهای جهانی در کشور مقصد 
egh.6 

 egh.7 جذابیت های زندگی مدرن در کشور مقصد   وجود 837/0 458/22

 905/0 
و بهتر    یشترشان و منزلت اجتماعی شغلی ب   وجود

 در کشور مقصد 
eg.1 

ماع
جت

ل ا
وام

ع
 ی

نگ
ره

و ف
 ی 

363/27 890/0 
  یو شهروند  یو بهتر حقوق اجتماع  یشترب  رعایت

 افراد در کشور مقصد 
eg.2 

520/24 851/0 
با    ی اجتماع  یبرخوردها  وجود بهنجار  و  مناسب 

 افراد در کشور مقصد 
eg.3 

594/23 836/0 
  عقاید  هاوها،نگرشبه رفتارها، ارزش  یشترب   احترام

 ر کشور مقصد افرادد اجتماعی
eg.4 

022/23 827/0 
فرهنگ  یاجتماع  یها  یآزاد  وجود و   یشترب  ی و 

 بهتر در کشور مقصد 
eg.5 

784/25 868/0 
فعال  یاجتماع  توجه ارزش  های به  و    یعلم  یت 
در کشور    یو علوم ورزش  ی بدن   یت رشته ترب   یعمل

 مقصد
eg.6 

457/25 869/0 
  ی و بهتر برا  یشترب   یو اجتماع  ی روان   یش آسا   وجود

 خود و خانواده در کشور مقصد 
eg.7 

609/20 783/0 
بهتر در کشور    یشتر ب   ی مدن   ی هایآزاد  وجود و 
 مقصد

eg.8 

005/28 901/0 
محدود  عدم آزاد  یت وجود  در    یفرد  یها  یدر 

 کشور مقصد 
eg.9 

168/28 903/0 
تبع  عدم اقل   یه عل  یضوجود  های  در    یتگروه 

 کشور مقصد 
eg.10 
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 نامه نتایج تحلیل عاملی تأییدي گویه هاي پرسش -4جدولادامة 

 هامولفه معرف شاخص  بارعاملی بحرانی  ارزش
 sh.1 و بهتر در کشور مقصد   یشتر ب   ی شغل یتوجود امن 829/0 

 
شغل

ل 
وام

ع
 ی 

 

723/24 864/0 
و بهتر در کشور    یشترب   یشغل  یوجود فرصت ها

 مقصد
sh.2 

620/22 895/0 
و بهتر در   یشترب   ی شغل ی ارتقا ی فرصت ها وجود

 کشور مقصد 
sh.3 

913/21 877/0 
علم  توجه سطح  تحص  یبه  در    کردهیلافراد 

 انتخاب شغل در کشور مقصد 
sh.4 

747/21 874/0 
آموزش    یالنتعداد فارغ التحص  یانوجود تناسب م

 موجود در کشور مقصد   ی شغل  ی با فرصت ها  یعال
sh.5 

286/22 888/0 
با   و منطبق  پیدا کردن شغل مورد عالقه  امکان 

 sh.6 تخصص در کشور مقصد 

شغل
ل 

وام
ع

 ی 

685/20 851/0 
پا تحص  یکاری ب   یین نرخ  کشور    کردهیلافراد  در 
 sh.7 مقصد

317/21 863/0 
 کردهیلافراد تحص   یشغل  ی بودن درآمدهامناسب  

 sh.8 در کشور مقصد 

305/23 856/0 
تبع وجود  التحص  بیندرآمد    یضعدم    یالن فارغ 

 sh.9 مختلف در کشور مقصد  یرشته ها

023/20 830/0 
استادان هم تراز    یان م  ی درآمد  یضعدم وجود تبع

 sh.10 در کشور مقصد یلیمختلف تحص یدر رشته ها

 792/0/0 
فعال   یساالر  یستهشا  وجود نوع  هر  در   یتیدر 

 کشور مقصد 
ci.1 

ل 
وام

ع
ی 

اس
سی

 

682/15 766/0 
با    یاسی س  یتوضع  وجود و  همخوان  متجانس، 

 ثبات در کشور مقصد 
ci.2 

432/16 797/0 
  یو مجادالت جناح  یاسیس  یفشارها  تأثیر  عدم

 کشور مقصد  یو شغل ی علم یطبر مح
ci.3 

655/15 770/0 
رو  وجود و  ادار  ی قانون   یه ساختار  و   یو  منظم 

 کشورمقصد ییو اجرا  یشفاف در مراکز علم
ci.4 

271/20 755/0 
  ینه زم  یو مقررات در تمام   ین قوان   یح صح  اجرای 

شهروندان    یت تبع  یباال  یزانها در کشور مقصد )م
 کشور(   ییو مقررات اجرا ین از قوان  ینو مسئول

ci.5 

086/17 812/0 
سا   وجود با  مقصد  تعامالت کشور  و    یر ارتباطات 

  ی ها  ینهزم  یجهان در تمام  یشرفتهپ  یکشورها
 . . . و یاجتماع  ی،فرهنگ ی،اقتصاد یاسی،س

ci.6 
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 نامه نتایج تحلیل عاملی تأییدي گویه هاي پرسش -4جدولادامة 

 هامولفه معرف شاخص  بارعاملی بحرانی  ارزش

 859/0 
آموزش  وجود بودن    یشترب   یامکانات  )باال  بهتر  و 

ورزش علوم  رشته  در  کشور    یاستانداردها(  در 
 مقصد

am.1 

 
ل 

وام
ع

ی 
هش

ژو
و پ

ی 
زش

مو
ا

 
 

120/25 857/0 

  یشرفتهپ   یزات)ابزار و تجه  یامکانات پژوهش  وجود
آزما  یقاتیتحق  یها  یتفعال  یبرا (  یشگاهیو 

  ی و علوم ورزش  ی بدن   یتو بهتر در رشته ترب   یشترب 
 در کشور مقصد 

am.2 

730/21 841/0 
ترب   ید اسات  وجود رشته  متخصص  و    یت مجرب 

 در کشور مقصد  یو علوم ورزش یبدن 
am.3 

637/23 880/0 
معتبر در کشور    ینامحدود به منابع علم  دسترسی

 مقصد
am.4 

903/21 843/0 
و بهتر    یشترب   یو معنو  یمال  یها  یتحما   وجود

 در کشور مقصد  یقاتیتحق یاز طرح ها
am.5 

370/23 873/0 
معنو  یمال  یازاتامت  اعطای به    یژهو  یو 

علم ورزش  یپژوهشگران  علوم  در کشور    یرشته 
 مقصد

am.6 

703/26 881/0 
و    یآموزش  یفرصت ها  ی در اعطا  یمحور  عدالت
 به افراد در کشور مقصد  یپژوهش

am.7 

277/23 835/0 
دانشجو  حمایت تضم  یان از  و    یتامن  ین مهاجر 

 در کشور مقصد  یلیتحص
am.8 

277/24 890/0 
خارج از کشور    ی ارزش مدارك دانشگاه ها  افزایش 

 در بازار کار کشور مبدا 
am.9 

006/27 845/0 
همه جانبه دولت ها از دانشگاه    یها  یتحما   وجود

 در کشور مقصد یپژوهش ی،ها و مراکز آموزش
am.10 

203/22 850/0 
از    یریبه منظور بهره گ  یپژوهش  ی نهادها  وجود

علم  توان  و  متخصص  افراد  افراد    یخدمات 
 در کشور مقصد  کردهیلتحص

am.11 

934/23 887/0 
نوآوربها به  قائل شدن  ارزش  و  ا   یدادن    یده ها، 

 ها و ابتکارات در کشور مقصد  یپرداز
am.12 

261/22 851/0 
تکنولوژ  باال سطح  فناور  یبودن  کشور    یو  در 

 مقصد
am.13 

678/20 817/0 
دسترس هز  یشترب   ی امکان  کمک  به  بهتر    ینه و 

دانشجو  یلیتحص  یها در    یالملل  ین ب   یان برای 
 کشور مقصد 

am.14 
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 گیری نتیجه حث و  ب 
بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از    مؤثر تدوین مدل عوامل  هدف مطالعه حاضر،  

بیشترین    به ترتیب عامل انجامید که    5های اصلی به استخراج    بود. تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه   کشور 

بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از    مؤثر و کمترین واریانس مرتبط با عوامل  

.  گردید تبیین  واریانس(    6/ 06واریانس( و عامل سیاسی )   20/ 48به وسیله عامل آموزشی و پژوهشی )   کشور 

نشان داد که مدل اکتشافی در این مطالعه از برازش قابل قبولی برخوردار  ،  همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی 

   . است 

و دانش آموختگان    یان در نگرش دانشجو   ی د و اقتصا   ی رفاه   دست آمده در پژوهش حاضر، عامل ه با توجه به نتایج ب 

  ی (، نظر 2018)   ی اسحاق   ی ها یافته با    یج نتا   ین . ا است   مؤثر نسبت به مهاجرت به خارج از کشور    ی علوم ورزش 

(،  2018)  ی و فالو  ین (، م 2018)  و جادو  ی (، السامارا 2011نقده )  ینی (، ام 2012)  و همکاران  ی (، حاتم 2016) 

در مهاجرت به خارج از    ی و اقتصاد   ی رفاه  مل نقش عوا   ینه ( در زم 2012)   یر و اوکپ   یکت ( و بند 2016)  ینگ س 

( مطابق با فطرت  ی اقتصاد   - ی اقدام )اجتماع   یک در کتاب استعمار خود، مهاجرت را    1ی لرو   پیر  . است کشور همسو  

از رفاه، درآمد و    میزانی به  دستیابی   مانند انسان  یعی طب  یازهای که ن ی داند، به نحو   ی انسان م   یعی طب   یازهای و ن 

  یگری تر از هر عامل د مهم  ی مطلوب از زندگ  ی دن به سطح ی فرد به مهاجرت و رس  یش در گرا  ی تحرك اجتماع 

و تضاد    ی دهد که نابرابر   ی مطالعات محققان نشان م   یج نتا   ین همچن (.  2013)میرزامصطفی و قاسمی،    است 

  یی جا ه جاب  یل است که مهاجران آن را دل  ی عامل  ین تر ی اصل در کشور مبدا، به عنوان  ی امکانات اقتصاد  یع در توز 

زمانی یک فرد تصمیم به مهاجرت می گیرد که این حرکت برایش صرفه    یب ترت   ین کرده اند. بد   یان خود ب   ی مکان 

به نظر    یگر رت د تفاوت درآمد در مبدا و مقصد مهاجرت است. به عبا اقتصادی داشته باشد، بازده ای که بیش از  

است و در درجه اول   ی و اقتصاد   ی رفاه   ی ها   یزه مهاجران، انگ   ی اقتصاد   ی ها   یزه انگ   ین تر از مهم   یکی رسد    ی م 

کار و به تبع آن تفاوت در دستمزدها که فرد را به مهاجرت    یروی و ن   یه نابرابر سرما   یع توز   یعنی   ی مالحظات اقتصاد 

راستا و در طی پنجاه سال گذشته مدل هایی به سرعت گسترش یافته اند که در آن    ین کند. در هم   ی م   یب ترغ 

است. نظریه های    شده در مهاجرت دانسته   مؤثر عامل  ی، ها تفاوت در برخورداری از تسهیالت رفاهی و اقتصاد 

رود که مهاجرت را ناشی از نبود تعادل بین مناطق عنوان کرده    ی مدل ها به شکار م   ین از ا   یکی   یز ن   فقدان تعادل 

است. در این مدل فرض می شود که تفاوت های فضایی در فرصت های اقتصادی، به بروز توانایی های متفاوتی  

این مبنا مهاجران مناطقی را    پاسخی به این تفاوت هاست. بر   رت در سطح مناطق منجر می گردد، بنابراین مهاج 

باالتر همراه با    ی به زندگ   ید و ام   یفیت جستجو می کنند که دارای امکانات رفاهی و خدمات شهروندی بهتر، ک 

 
1. Pierre Leroy 
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و بازار   یه ثروت و سرما  یع مناسب در توز  یزم باثبات تر، مکان  ی اقتصاد  یت سطح استانداردهای بهتر زندگی، وضع 

  مدل های تعادل ،  مدل های فقدان تعادل در مقابل    یگر د   ی هستند. از سو مناسب با میزان باالی دستمزد    ر کا 

تفاوت های فضایی در فرصت های اقتصادی  ارائه شده اند. در این مدل برداشت آن است که به شکل گسترده ای  

  در مدل تعادل،   . است توجیه    قابل   مناطق   ی از تسهیالت رفاهی و اقتصاد   بهره مندی با تفاوت های فضایی در  

بنابراین  .  ی زمینه را برای مهاجرت فراهم می آورد از تسهیالت رفاهی و اقتصاد   بهره مندی   با هدف   تغییرات تقاضا 

ی خواهد بود و افراد  رفاهی و اقتصاد   تسهیالت عرضه  و    تغییرات در تقاضا چه منتج به مهاجرت می شود،  آن 

 مقدم گردد.    های آن   نه فع اقتصادی مورد انتظار بر هزی منا هنگامی قصد مهاجرت می کنند که دستیابی به  

و دانش    یان در نگرش دانشجو  ی و فرهنگ   ی اجتماع   دست آمده در پژوهش حاضر، عامل ه با توجه به نتایج ب 

(،  2018)   ی اسحاق  ی ها یافته با    یج نتا   ین . ا است   مؤثر نسبت به مهاجرت به خارج از کشور    ی آموختگان علوم ورزش 

و همکاران   یم (، حک 2015)   جوادزاده  و همکاران 2014)   زاده  راهشخو  و همکاران 2012)   (،  بوادو  سبولال   ،)  

در مهاجرت به    ی و فرهنگ   ی اجتماع   عوامل نقش    ینه ( در زم 2016)   ینگ ( و س 2017)   و همکاران   ی (، نفر 2017) 

فرد به جامعه    یشتر ب   وستگی ی که موجب پ   یی و ساز و کارها   ی مشارکت اجتماع   میزان .  است   همسو خارج از کشور  

ی  مؤثر از عوامل    ی و اجتماع   ی فرهنگ   یگانگی همچون    ی و مسائل فرهنگ   ی و انطباق اجتماع   ی شود، همبستگ   ی م 

  ده است که به صورت عم   ی در حال   ین مهاجرت به آن ها پرداخته شده است. ا   یده پد   یین هستند که کمتر در تب 

  یه و نظر   ی بحران منزلت   یه کشورمان را در دو مقوله نظر   ی دانشگاه   ی ها   کرده یل مهاجرت تحص   یل توان دال   ی م 

رویکردی    ی به پدیده مهاجرت دانش آموختگان دانشگاهی بحران منزلت   یه کرد. نظر   یین تب   ی اجتماعات پژوهش 

که دارای دو  ی دارد. در این نظریه، تصمیم برای مهاجرت نتیجه نوع خویش در جامعه است  اجتماع  - ی فرهنگ 

ی خود،  به شأن و منزلت اجتماع   ی دانشگاه   ی ها   یل کرده نگاه تحص ینی که مرتبط است با  جنبه ع   : است   جنبه 

مرتبط    که   ی و جنبه ذهن   ی اجتماع   یای از مواهب و مزا   افراد برخورداری   یزان م   ی و و سبک زندگ   یشت مع ،  رفاه 

. در واقع زمانی یک فرد  آنان   یگاه و جامعه از شأن و منزلت و جا   ی دانشگاه   ی ها   کرده یل تحص برداشت    است با 

ینی به واقع نشان دهنده عدم وجود  شاخص های ع   ی تصمیم به مهاجرت می گیرد که دانشگاه   کرده یل تحص 

در واقع مشکالت    . نماید   تأیید یز این موضوع را  ن   ی نگرش عموم باشد و    و در خور شأن   ی واقع   یگاه و منزلت و جا رفاه  

تصویر کند که فرد برای گذار    نابسامان   فضای یک    شکل جامعه را به  عضالت موجود در زمینه های گوناگون،  و م 

و منزلت    یگاه جا   از این فضا و دستیابی به زندگی بهتر و مساعدتر راهکار را در مهاجرت می بیند، جایی که احتمااًل

  ی و فرهنگ   اعی ارزیابی بدبینانه از وضعیت اجتم   یگر به عبارت د .  است   ئل قا و متخصصان    یختگان باالتری برای فره 

  ی، تعارض ارزش ها و هنجارهای فرهنگ   ی، و اجتماع   ی فرهنگ   یگانگی و نژادی، ب   ی قوم کشور مبدا مانند مسائل  

نابهنجار، وجود فساد    ی اجتماع   ی وجود برخوردها   ی، دانشگاه   کرده یل افراد تحص   ی اجتماع   یگاه محفوظ نبودن جا 



191                                                               ...و انیمدل عوامل مؤثر بر مهاجرت دانشجو نیتدو: روزبهانی

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

دست می    ین از ا   ی به باورها و اعتقادات و موارد   ترام ها، عدم اح   یدگاه نظرات و د   ی اجتماع   یرش عدم پذ   یض، و تبع 

س به همراه داشته باشد که گرایش به ترك از کشور را تقویت کند. هر چند  ا احساس دلسردی و ی  ی تواند نوع 

از نقش عوامل اقتصادی   که بدون آن مرتبط با مهاجرت،  ی و فرهنگ  ی های اجتماع  یدگاه توجه داشت که د  ید با 

،  تعریف نمی کند، بلکه انگیزه های دیگری مانند مهاجرت ها  انگیزشی عامل  ا تنه به عنوان ، آن را نماید غفلت 

در نقاط خاص را    ی به زندگ   یل تما   یل، خانواده و الحاق به آن، تحص   یل تشک   یستی، ز   یط عدم تحمل شرا   یا تحمل  

، زیرا واضح  دانند   ی م   گذار تأثیر   ی دانشگاه   ی ها   کرده یل در مهاجرت تحص   ی و فرهنگ   ی های اجتماع   ینه در کنار زم 

، روند گرایش به  مقصد   ی و اقتصادی کشورها   ی فرهنگ   ی، و جاذبه های اجتماع   ی و رفاه   یستی ز ه عوامل  است ک 

به گسترش این    های نادرست در کشور مبدا   یاست س قرار می دهند و عالوه بر آن وجود    تأثیر مهاجرت را تحت  

ی که موجبات مهاجرت را فراهم می  و فرهنگ  اعی اجتم ترین عوامل پدیده کمک می کند. در همین راستا مهم 

از وجود حق اظهار    نشانه هایی و انتشار آزاد اطالعات که    ی وجود نهادهای مدن   ی، آزادی های قانون آورند عبارتند از  

.  گردند   ی م   ی اقتصادی و اجتماع   یت و شفاف   ی های عموم   ی آگاه   یت تقو   باعث   که نهایتًاهستند    یی نظر و پاسخگو 

  ی و فرهنگ   ی اجتماع   یل مهاجرت به دال   یزان شدن بر م   ی جهان   یده گسترش پد   ه دند ک محققان معتق   یگر از طرف د 

فرهنگ    ی ارزش ها   یف با تضع   یده پد   ین وجود دارد که ا   یدگاه د   ین شدن ا   ی جهان   ینه افزوده است، چرا که در زم 

  ینه زم   ی شهروند مل   ی به جا   ی کند و با طرح مفهوم شهروند جهان   ی م   ید شهروندان را تهد   ی حس وطن پرست   ی، مل 

 آورد.    ی مهاجرت به خارج از کشور فراهم م   ی را برا   ی ا 

و دانش آموختگان علوم    یان در نگرش دانشجو  شغلی   دست آمده در پژوهش حاضر، عامل ه با توجه به نتایج ب 

  ی و خالق   یفی (، س 2018)   ی اسحاق ی  ها یافته با    یج نتا   ین . ا است   مؤثر نسبت به مهاجرت به خارج از کشور    ی ورزش 

(  2018)   ی و فالو   ین ( و م 2018و جادو)   ی (، السامارا 2011)   نقده   ینی (، ام 2012)   و همکاران   ی (، حاتم 2016)   نژاد 

آموزش و اشتغال دو روی سکه    اگر .  است   همسو در مهاجرت به خارج از کشور    ی نقش عوامل شغل   ینه در زم 

  ین آشکار خواهد شد. در هم   یش از پ  یش ب   یکدیگر دو با    ین ا   یی گاه لزوم همسو توسعه در نظر گرفته شوند، آن 

گفت که کشور    ید گاه با سطح از آموزش در نظر گرفته شود، آن   ین به عنوان باالتر   ی دانشگاه   یالت راستا اگر تحص 

قابل    یر چشمگ   یار با رشدی بس   ی است و تعداد دانش آموختگان دانشگاه   ه رشدی روز افزون داشت   ینه زم   ین در ا 

مغفول ماند. به عبارت    ی دانشگاه   ی کرده ها   یل تحص   یکاری ب   یت توان از وضع   ی وجود، نم   ین مشاهده است، اما با ا 

  ی بهبود م   ی کشور را در سطح جهان   یت بر توسعه است و وضع   گذار تأثیر   ی آموزش عامل   یش اگر چه افزا   یگر د 

در   یز ن  یکاری در مقابل آن ب  یا اشتغال  ت ی وضع  ی است و به عبارت  ی اساس  یار بس  ی شاخص  یز ن  یکاری اما ب  شد، بخ 

  یکاری هم آموزش و هم ب   یافتگی، خواهد داشت و برای محاسبه سطح توسعه    ی در پ   ی توسعه اثرات قابل توجه 

کشور    یکاران ارقام اسف بار تعداد ب   و و با توجه به آمار    یطی شرا   ین شود. در چن   ی مد نظر قرار گرفته و محاسبه م 

  ی به فرصت ها   یابی دست   ید مسئله مهاجرت به خارج از کشور به ام   ی، دانشگاه   یالن در بخش فارغ التحص   یژه به و 
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ساخت   یر عدم وجود ز  یل به دل  مهاجرت ها عمدتًا ینه زم   ین . در هم ید نما  ی بروز و ظهور م  یشتر بهتر و ب  ی شغل 

آمد و اشتغال بهتر به همراه وجود  سو و انتظار در   یک مناسب در کشور مبدا از    یی بنا   یر و خدمات ز   ی اقتصاد   ی ها 

شود. با توجه به   ی متاثر م  یگر د  ی بهتر در کشور مقصد از سو  ی و اقتصاد   ی آموزش  ی، رفاه  یالت خدمات و تسه 

تر  مناسب به شغل    یابی به سوی دست   ی پل   ی دانشگاه   یالت باشد که تحص   گونه ین اگر تصور ما ا   ید، گرد   یان چه ب آن 

چه شاهد  آن  ی کنون  یط داشت که در شرا  یان ب  ید توسعه اقتصادی بهتر است، با  یجتًادرآمد و نت  یش همراه با افزا 

به    ی فراوان   یشی افزا   یب ش   ی دانشگاه  یالت افراد دارای تحص  یکاری و نرخ ب   یست اساس ن  ین بر ا   لزومًا  یم آن هست 

  رند ندا کار را    ی ب در بازارها امکان جذ   ی الت دانشگاه ی از افراد دارای تحص   یاری که بس   ی خود گرفته است، به نحو 

از مهارت و تخصص    شود، چرا که اساسًا  ی مهارت و تخصص آنان منجر به رشد و توسعه اقتصادی نم   یجه و در نت 

بحران    ین است که ا  یت شود. حائز اهم  ی در عرصه کار استفاده نم   ی دانشگاه   کرده یل افراد تحص   ین از ا   یاری بس 

تعاون، کار    یر توان از آماری که وز   ی موضوع م   ین هم   تأیید بلکه در    یست، مشکل و معضل ن   ندگان تنها در نظر نگار 

کار کشور فارغ    یان درصد کل متقاض   43" کرده است که    یان وی ب   . اعالم کرد، استفاده نمود   ی و رفاه اجتماع 

که متاسفانه    " است   ه مواج   یالن فارغ التحص   اری یک هستند و کشور هم اکنون با بحران ب   ی دانشگاه   یالن التحص 

به معنای کامل    یکاری جز بحران ب   یزی جا مانده از بازار کار کشور، در واقع چ   ی دانشگاه   یزان م   ین گفت ا   ید با 

  کرده یل مهاجرت و خروج هزاران جوان تحص   ی برا   ی مسئله عامل   ین طور که قابل مالحظه است ا نخواهد بود و همان 

  های یت با توجه به ظرف   یگر . به عبارت د است   ی با درآمد مکف   بهتر   ی به شغل   یابی دست   ید از کشور به ام   ی دانشگاه 

  ی دانشگاه   یالن التحص فارغ   های ی شده است، متناسب با تعداد و توانمند   یجاد کشور ا   ی ها دانشگاه   ی که برا   یرشی پذ 

مهاجرت    ه ب   یل و تما   ی دانش آموختگان دانشگاه   یکاری از عوامل ب   یکی   رو ین نشده است و از ا   اد یج شغل در جامعه ا 

متوازن    ی عدم اجرا   یل و کشور به دل   ی آموزش عال   ی فرارو   یان دانش بن   یب به خارج از کشور به عنوان دو آس 

 .  است کشور    ی سند نقشه جامع علم   ی کم   ی در کنار شاخص ها   یفی ک   ی شاخص ها 

و دانش آموختگان علوم    یان در نگرش دانشجو  سیاسی  دست آمده در پژوهش حاضر، عامل ه نتایج ب با توجه به  

و    ی و حاتم   ( 2018)   ی اسحاق   ی ها یافته با    یج نتا   ین . ا است   مؤثر نسبت به مهاجرت به خارج از کشور    ی ورزش 

به امروز و در قالب    تا   . است   همسو در مهاجرت به خارج از کشور    یاسی نقش عوامل س   ینه ( در زم 2012)   همکاران 

  ین تر از اقتصاددانان مشهور به عنوان مهم   یاری در مهاجرت توسط بس   یاسی گوناگون، نقش عوامل س   یقات تحق 

  ی حکمران   یین پا   یفیت کشورها و جوامع مختلف مورد اشاره قرار گرفته است، چرا که ک   ین عامل اثرگذار بر نابرابری ب 

  یم، همچون وجود فساد، خشونت و جرا   ی بندهای   یق مبدأ از طر   ر در کشو  یاسی وجود مشکالت س   ی به عبارت   یا 

بر رفاه    یم مستق   تأثیر   ی ساالر   یسته و شا   یاسی به عدالت، نبود فرهنگ س   ی عدم دسترس   یاسی، عدم وجود ثبات س 

کانال های متفاوت موجب مهاجرت افراد از جامعه ای    یق آثار آن از طر   یگر نابرابری ها و د   ین شهروندان دارد و ا 
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  یل شود. الزم به ذکر است که مهاجرت به دل   ی تر م مطلوب   یط با شرا   یگر نامطلوب به جامعه ای د   شرایط با  

  ی نهادها و ضعف در حکمران   یفیت طلوب بودن ک نسبت به نام   ی در کشور مبدا، واکنش   یاسی س   ی ها   ی نابسامان 

شوند و اکثرا    ی م   یده عوامل دافعه مهاجرت نام   کانال عمدتًا  ین ا   یق از طر   مؤثر شود که عوامل    ی محسوب م 

  یفیت شده در بند باال، اما مربوط به ک   یف شوند. همان منطق تعر   ی نامطلوب و به دفع افراد در کشور مبدا منجر م 

وجود مشکالت    یان م   ین گردد. در ا   ی در کشور مقصد به عوامل جاذبه مهاجرت برم   یاسی باالتر نهادها و عوامل س 

از    ی بخش   یب ترت   ین شود و بد   ی رشوه، اخاذی، اختالس و ... م  به کشور مبدا منتج    ی داخل   یاست و معضالت س 

م   یت جمع  رنج  برخ   ی بخش   که ی برند، در حال   ی از فسادهای موجود  )از جمله  آن  دولت   ی از  مقامات  از  ی از   )

که وجود    یافت توان در   ی داده شد، م   یح چه توض شوند. با توجه به آن   ی نامشروع سودمند م   ی دستاوردهای خصوص 

های گزاف مهاجرت    ینه تواند مسئول هز   ی در کشور مبدا م   ی دولت در حکمران   یین پا   ی اثربخش   و   یاسی مشکالت س 

  تأثیر جامعه   ی و فرهنگ  ی اجتماع  ی، اقتصاد  یرهای است که مشکالت فوق الذکر بر اکثر متغ  ی در حال  ین باشد. ا 

قرار    تأثیر ق تحت  ی از طر   یاسی توان گفت که عوامل س   ی مهاجرت در مجموع م   ینه گذارد و به خصوص در زم   ی م 

  ی انسان   یه کار به عنوان سرما   یروی رزی افراد به خصوص ن افراد در کشورها، موجب تحرکات برون م   یت دادن مطلوب 

مهاجرت های ماهر با مدرك    یان کشور مبدا، خالص جر   یاسی س   ی شاخص ها   یفیت ک   یجه شود. در نت   ی جوامع م 

ها بر  مهاجرت   یان جر   یق توانند از طر   ی کشور م   یک   یاسی س   ی شاخص ها   ین کند. بنابرا   ی م   یین را تع   ی دانشگاه 

  یز ن ها  مهاجرت در شکل و ساختار    یی بسزا   تأثیر ،  یاسی س   ی شاخص ها همچنین  بگذارند.    تأثیر   ی انسان   یه سرما 

بر مهاجرت به خارج از کشور    یاسی س   ی بودن اثر شاخص ها   یر د. هر چند قابل توجه است که با وجود چشمگ ن دار 

کرد که    ی پوش   مهاجرت چشم   یادی آثار اقتصادی و بن   یگر توان از د   ی کار، نم   یروی و تحرکات برون مرزی ن 

 کرده اند.    ی دست از عوامل را بررس   ین مطالعات گسترده ای اثر و جهت ا 

و دانش    یان در نگرش دانشجو   ی و پژوهش   ی آموزش   دست آمده در پژوهش حاضر، عامل ه با توجه به نتایج ب 

(،  2018)   ی اسحاق   ی ها یافته با    یج نتا   ین . ا است   مؤثر نسبت به مهاجرت به خارج از کشور    ی آموختگان علوم ورزش 

(،  2012)   و همکاران   ی (، حاتم 2014)   زاده و همکاران   یم (، حک 2016)   پور و همکاران   یاری (، شهر 2016)   ی نظر 

(،  2017)   و همکاران   ی (، نفر 2017)   همکاران   و (، سبولال بوادو  2018)   ی و فالو   ین (، م 2018)   و جادو   ی السامارا 

و   ی نقش عوامل آموزش   ینه ( در زم 2010)  ی ( و موراکام 2012)  یر و اوکپ   یکت (، بند 2012)   و همکاران   ینایاتی ا 

از    یکی کشورهای جهان سوم،    ی در نظام آموزش عال   ضعف .  است   همسو در مهاجرت به خارج از کشور    ی پژوهش 

  ین شناخته شده است، بد   ی و دانش آموختگان دانشگاه   یان مهاجرت دانشجو   ی برا   مؤثر های    یزه انگ   ین تر مهم 

  ی ارتقا و به روز ساختن نظام های آموزش   ی، دانشگاه   کرده یل عامل در کنترل مهاجرت افراد تحص   ین تر مهم   یب ترت 

بودن نظام    یدی از جمله کشورهای در حال توسعه است که همچنان بحث تقل   یز ن   یران ا   شور ک   یان م   ین است. در ا 

جامعه    یازهای با ن   ی م دستاوردهای عل  یان برای انطباق م   ی در آن مطرح است و در دانشگاه ها کوشش   ی آموزش 
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ارتباط و    ای و مهارت الزم را بر   یی خروج افرادی است که توانا   ی نظام آموزش   ین چن   یجه و نت   یرد گ   ی صورت نم 

  یق سازی و تطب   ی و از جمله در نظر گرفتن بحث بوم   ی در نظام آموزش   ییر همکاری با بخش صنعت ندارند. تغ 

ساز    ینه تواند زم   ی بخش های مختلف صنعت م   یز و ن   یران جامعه امروز ا   یازهای با ن   یان دانشجو   ی آموخته های علم 

در بازار کار   ی دانشگاه   ی ها   کرده یل ، جذب تحص یت و در نها   ی از نظام آموزش  یت و احساس رضا   یزش انگ   یجاد ا 

  که با توجه به آن   یگر د   ی شود. از سو   یان به مهاجرت در دانشجو   یل تواند موجب کاهش تما   ی مسئله م   ین باشد و ا 

  ی م   ید خلق و تول   یکی و تکنولوژ   ی انسان   یوندهایی مناسبات خاص در پ   یری و با شکل گ   ی گروه   یندی دانش در فرا 

مناسبات، پژوهشگران به    ین شکل نگرفتن ا   یجه قابل مشابه سازی نخواهند بود و در نت   ی شود، اجتماعات پژوهش 

  یین عوامل تب   ین خود را حفظ کنند. مجموع ا   یت شوند تا هو   ی م   یده کش   یرون ب   ی سمت فضاها و مجامع علم 

  ی کشورها ی که در بسیاری از  است، به نحو   ی و پژوهش   ی آموزش   یل به مهاجرت از کشور به دال   یل تما   یل کننده دل 

ی  و پژوهش   ی آموزش   ی فعالیت های ارتقا ی با هدف  و علم   ی مال   ی، ادار   یبانی مناسب پشت توسعه زمینه های    در حال 

این عدم ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی با کیفیت در کشورهای در حال توسعه در پاسخ  فراهم نشده است، بنابر 

افزایش و   افراد به مهاجرت به  معتبر   ی مراکز دانشگاه   یت ت ظرف ی محدود به تقاضاهای رو به  ، میزان گرایش 

ن راستا  تری هستند را افزایش داده است. در همی کیفیت کشورهایی که دارای خدمات آموزشی و پژوهشی با  

و اتخاذ    یفیت مقوله ک یان امروز،  دانش بن   ی اقتصاد به ویژه در وضعیت    ی از مسائل مهم در آموزش عال   یکی 

و این در حالی است که انتظار    است ژوهشی  و پ   ی آموزش   ی بهبود مستمر شاخص ها به منظور    مناسب   ی ها راهبرد 

جامعه اقتصادی از آموزش عالی تربیت افراد با دانش و مهارت بر پایه اقتصاد مدرن از نوع دانش محور به منظور  

از انتظارات متضاد و طاقت    ی تحت فشار روزافزون ی را  آموزش عال و این روند    است ی  توسعه اقتصاد   یند فرا   هیل تس 

ی از نگرانی  دانشگاه   کرده ی به مهاجرت افراد تحص   یل تما   یزان م   یش افزا ن وضعیتی  ی در چن   و   قرار می دهد   فرسا 

دانسته    کشورها   ین ب   ی مبادله علم   ی هنجار   یر غ ی محسوب می شود، مهاجرتی که شکل  آموزش عال های اساسی  

ادامه  یافته تمام می شود و قطعا توسعه   ی به سود کشورها همواره  ، آن   سویه یک  یصه خص شده است و به دلیل  

در حال توسعه از    ی از کشورها   یاری رکود و افت در بس   شدت دهنده   از عوامل   دار بودن این پدیده به معنی یکی 

به واسطه وجود    ی روند   ین ، اما چن یست تازه ن   ی ا   یده پد   ی و دانشگاه   ی علم   جایی ه جاب . هر چند  است یران  جمله ا 

 جهان، محدود شده است.    ی ها از کشور   ی توسط بعض   ی در سطح مل   ی انحصار   ی ها   یاست از س   ی بعض 

  یت قابل   یری کارگ ه انسان های کارآمد و ب   یت کشورها در گرو ترب   یشرفت امروزه پ چه بیان گردید،  با توجه به آن 

ای گرانبهاست که در صورت توجه و بهره    ینه گنج   یزه های خالق و با انگ انسان   یشه اند   یرا های آن ها است، ز 

رفت  یش در پ   ی نقش مهم عامل انسان   یل به دل   ین بنابرا   . حاصل خواهد شد   یدار برداری درست از آن، توسعه پا 

  ی انسان   یروی به ن   ی توجه   ی ب از    حاصل   یان ز   . دارد   ی فراوان   یت قشر اهم   ین نظرات ا   ین و تام   یازها کشورها، توجه به ن 
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راستا عدم    ین در هم   آن در تمام ابعاد توسعه کشور مشاهده خواهد شد.   یج و نتا   باشد می   یر پذ نا کارآمد جبران 

در    یک که به تفک   ی پژوهش   - ی و آموزش   ی شغل  یاسی، س   ی، فرهنگ   - ی اجتماع  ی، اقتصاد   - ی رفاه   یل توجه به مسا 

ت افراد  مهاجر   ی به عبارت   یا ساز خروج و    ینه تواند زم   ی قرار گرفت، م   ی مورد بحث و بررس   ی رو   یش پژوهش پ 

را در کشور    ی مهم   اقتصادی و    ی فرهنگ   ی، اجتماع   یتی، شود که امر موجبات تحوالت جمع   ی دانشگاه   کرده یل تحص 

میزان  است که    یی کشورها   از جمله   یران د که ا ن ده   ی نشان م   ها خصوص، آمار   ین آورد. در ا   ی مبدا و مقصد فراهم م 

  پول   ی الملل  ین صندوق ب . است  یده حد ممکن رس  ین در آن به باالتر   ی دانشگاه   کرده یل تحص   یروهای مهاجرت ن 

، دارای رتبه اول  کشور در حال توسعه   91در میان    آمار مهاجرت نخبگان   یران در کشور ا گزارش کرده است که  

  ی درآمدها با    بهتر   ی شغل   فرصت های   یافتن و    ی زندگ   ید به ام   کرده یل تحص   یرانی هزار ا   180حدود  و ساالنه    است 

دالر ارز ازکشور    یلیارد م   50خروج ساالنه  ی به معن   که این امر   به خارج از کشور مهاجرت می کنند مناسب تر  

با    ین . بنابرا را برای کشور به بار خواهد آورد و اقتصادی    ی مال   یان درآمد فروش نفت ز که این میزان معادل    است 

که امکان آگاه شدن مردمان را از    ی ارتباط   ی انه ها و گسترش رس   ی ارتباطات در سطح جهان   یش توجه به افزا 

و    یاسی س   ی، اقتصاد   ی بهتر آنان از نظر شرا   ی زندگ   ی که برا   یگزینی جا   ی ها   ینه نقاط جهان و گز   یر سا   یط شرا 

پرورش آنان    ی متخصص خود که برا   یروهای حفظ ن   ی دولت ها برا   ید ترد   بدون فراهم نموده است،    ی اجتماع 

متخصص    یروهای ن   ی مناسب را برا   یطی که شرا   هستند   آن   یازمند گردند، ن   ی م   ینی سنگ   ی ها   ینه متحمل هز 

به صورت منظم    یست با   ی م   رو ین آنان در درون کشور بهره مند گردند. از ا   ی ها   یی تا از توانا   اید نم فراهم    یش خو 

  کرده یل کشور، علل مهاجرت افراد تحص   یاز مورد ن   ی و نوع تخصص ها   یزان جانبه در خصوص م   مه ه   ی آمار 

گردند،    ی از کشور م  ی انسان   ی ها   یه سرما   ین آنان که سبب ساز خروج ا  ی رو   یش و موانع حاضر در پ   ی دانشگاه 

بدین    مثمرثمر باشد.   ی در مورد رشته علوم ورزش   یژه به و   ینه زم   ین تواند در ا   ی پژوهش م   ین ا   یج شود که نتا   یه ته 

به دهکده    ی ارتباط   یل متاخر را از سر گذرانده و با انفجار وسا   یته که مدرن   ی در جهان   ی که زندگ   یرفت پذ   ید با ترتیب  

به  دست کم گرفت.    ید را نبا   ی مهاجرت هموار نموده است، اما تالش درون   ی راه را برا   یده، گرد   یل کوچک تبد   ی ا 

و    ی و آموزش   ی شغل   یاسی، س   ی، و فرهنگ   ی اجتماع   ی، و اقتصاد   ی رفاه   ی ها   ینه زم   تالش شود تا   اگر   نحوی که 

  یم خواه   ی انسان   ی ها  یه سرما  ین حفظ چن   ی برا  یشتری امکان ب  شک بدون  ید، در داخل کشور فراهم آ  ی پژوهش 

داخل کشور است، اما عوامل   یزان ر برنامه از اراده  یرون ب  ، خارج از کشور   ی جاذبه ها و کشش ها   چند   هر داشت. 

و   ی ماد  ی تا خسارت ها  یابد مذکور بهبود  یط شود شرا  ی م  یشنهاد لذا پ  . است  گذاران سیاست  یار در اخت  ی داخل 

 کشور در حال توسعه ما گردد.   یب از مهاجرت کمتر نص   ی ناش   ی معنو 
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