بررسی عوامل دافعه سازمانی مؤثر بر میزان تمایل به مهاجرت در بین
معلمین شهرستان امیدیه
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هدف اصلی تحقیق حاضر مطالعه عوامل دافعه سازمانی مؤثر بر میزان تمايلل بله مجلا رر در بلین
معلمن شجرستان امیديه از استان خوزستان می باشد  .از ديگر هدف هلای مجلا ايلن تحقیلق بررسلی و

o
e

شناخت عوامل مؤثر در ايجاد انگیزه برای مجا رر نکردن معلمین و ارائه راهکارهای عمللی و مناسل
به مسؤولین جت نگجداشت نیروی انسانی ماهر وکار آزموده است.در چارچوب نظری و مدل تحلیللی از
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ديدگاه هايی چون نظريله سلرمايه انسلانی م محرومیلت نسلبی م نسلو کلسلی

التلون ملايو م نظريله

نوعدوستان م نظريه سازمانی پارسنز و اورر  .اس  .للی و کلارکرد گرايلی اسلت اده شلده اسلت  .روش
تحقیق اين پژوهش پیمايشی و مبتنی بر تکنی

پرسشلنامه اسلت همینلین نمونله گیلری بله صلورر

c
r

تصادفی انجام شده و تجزيه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصی ی و استنباطی بوده است  .يافته ها
نشان می دهد که اگر چه انگیزه های اقتصادی در مجا رر ها از اهمیت زيادی برخوردار است م وللی در
اين تحقیق عوامل غیر اقتصادی در ايجاد انگیزه برای مجا رر معلمین نیز نقش مجمی اي ا می کننلد .و

A

از بین عناوينی که اندازه گیری شده است به ترتی م پايگاه ا تماعی-اقتصلادی م درآملد و تحصلیلر
بیشترين علت مجا رر را تشکیل می دهد.
واژگان کلیدی  :تمايل م مجا رر م معلمین م سازمان م نیروی انسانی

 - 1عضو هیأر علمی م دانشگاه آزاد اسلمی واحد اراکm-motlq@ iau-arak.ac.ir
 - 2عضو هیأر علمی م دانشگاه آزاد اسلمی واحد آشتیان
 - 3دانشجوی کارشناسی ارشد امعه شناسی دانشگاه آزاد اسلمی واحد آشتیان
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مقدمه و بیان مسأله

مجا رر ها عمدتا" از نبودن زير ساخت های اقتصادی و خدمار زير بنلايی مناسل در روسلتاها و
شجرهای کوچ

از ي

سو و و ود خدمار و تسجیلر رفاهی م آموزشی و بجداشتی برتلر در شلجرها از

سوی ديگر متأثر می گردد .انگیزه های مجا رر م معموال" به صورر دافعه روستايی و يا اذبه شلجری
و يا هر دو بروز می کند  " .محرومیت روستاها و شجرهای کوچ

از يل

طلرف م و لود انگیلزه هلای

تحصیلی م شغلی م مرکزيت خريد م تمرکز اداری م سازمان های دولتی و غیر دولتی در شجرها از طلرف

D
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ديگر م از عوامل عمده اذبه مجا رر بیشتر به سوی شجرها هستند "( جان ر م .)633 : 6731
يکی از مسائل معیت شناختی و امعه شناختی بسیاری از کشلورهای موسلوم بله جلان سلوم م

S
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پراکندگی نامتعادل معیت در سطح کشور است .و طبق آمار سرشماری سال  5731م  %24معیت
ايران در ربع شمال غربی که کمتر از ي

چجارم مساحت کشور را داراست متمرکز ملی باشلد م بله ايلن

دلیل کشورهای جان سوم به ندرر از برنامه های لامع توسلعه متعلادل و متلوازن و بلومی برخلوردار

o
e

هستند .پس بر خلف نظر کارکرد گرايان ابجايی معیت و به ويژه مجا رر از شجرهای کوچل

بله

شجرهای بزرگ نه تنجا باعث تعادل امعه نمی شود بلکه بر بی تعادلی و پیییدگی های آن ملی افزايلد

v
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(ارشاد مآقايی  .)38 :5735 .مجا رر وسیع معلمین شجرسلتان امیديله در سلال هلای اخیلر سلرعت
بیشتری پیدا کرده است و به عنوان يکی از مسائل عمده در سازمان در آمده اسلت .ايلن مسلأله از چنلد
جت حائز اهمیت و شايسته بررسی است .از ي

طرف مطالعار اولیه نشان می دهد که در سلال هلای

c
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اخیر تعداد زيادی از معلمین با سابقه به ساير مناطق مجا رر کرده اند که لطملار بلران ناپلذيری بله
آموزش منطقه وارد کرده است .تعداد زيادی از فرهنگیانی نیز که مانده انلد م متقاضلی انتقلال بله سلاير
مناطق هستند.و از طرف ديگر مجا رر معلمین به همراه خود م سرمايه گذاری های انجام شده را در املر

A

تحصیل در مبدأ خارج می کند و آن را از نیروی مجرب و تحصیل کرده خارج می نمايد و چنین رونلدی
باعث وابستگی شديد مبدأ به شجرها ی بزرگ و توسعه نیافتن آن می شود.

پرسش اصلی چنین است که چرا معلمین شجر امیديه به ساير مناطق مجا رر می کنند ؟ و چه عواملی
به عنوان دافعه سازمانی قابل بررسی می باشد .چرا که طی سال های اخیر آمار معلمین متقاضی انتقال رو
به افزايش گذاشته است و بنا به آمار اداره کار گزينی تعداد متقاضیان انتقال در بین معلمین زن و مرد در
سال  5733در سطح شجرستان امیديه  001ن ر بوده است و در سال  0933به  031ن ر افزايش يافته
است .طبق آمار ياد شده روند افزايش مجا رر معلمین و تمايل به آن نتايج ناگواری به امعه مبدأ وارد
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می کند .و بسیاری از دبیران با سابقه که می توانند در روند توسعه شجرستان و بخصوص در سازمان
آموزش و پرورش و تعلیا و تربیت منطقه مبدأ نقش آفرين باشندم امیديه را ترک می کنند و راهی ديگر
مناطق می شوند .نتايج تحقیقاتی که توسط دکتر فرهنگ ارشاد در استان خوزستان انجام گرفته است م
خوزستان به عنوان يکی از استان های مجا ر فرست معرفی شده است .اگرچه يکی ازمجمترين استان های
ن ت خیز ودرآمدزای کشور می باشد.
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پیشینه تحقیق

فرهنگ ارشاد و داود آقايی ( )0933تصويری از مجا رر در اسلتان خوزسلتان در دهله -0935
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 0935و موضوع مجا رر بازگشتی به استان را مورد تحقیق قرار داده اند و به نتايج زير دسلت يافتله
اند :

شکل غال مجا رر در کشورهای جان سوم م مجا رر روستايیان به شجرهاست که طبق الگوی «

o
e

مجا رر مرحله ای » صورر می گیرد  .اما در دهه مذکور استان خوزستان الگوی ديگری از مجلا رر را
نشان می دهد که گر چه مقطعی بوده اما در روند های توسعه استان تأثیر قابل مطالعه داشته اسلت و آن
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الگوی «مجا رر بازگشتی » افرادی است که در دهه  0931در اثر نگ عراق علیه ايران به شجرهای
ديگر کوچ کرده و مجددا" در دهه  0931به اقامتگاه اصلی خود بازگشته اند  .داده های سرشماری سال
 0935گويای آن است که خوزستان منطقه ای مجا ر پذير به شمار می آيد  .و مرکز آمار ايلران م کلیله

c
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افراد وارد شده در اين دهه را « مجا ر وارد شده » به شمار آورده است  .در حالی کله بلر خللف سلاير
استان ها بخش قابل تو جی از اين معیت « مجا ر بازگشتی » به خوزستان بوده اند که با فرو خ لتن
نگ به اين منطقه باز گشته اند  .پس نمی توان خوزستان را در ده ساله مورد نظر م منطقله ای مجلا ر

A

پذير دانست  .چنان که از  003111ن ری که طی اين دهه از اسلتان کلوچ کلرده انلد  30111ن لر
( )%99آن را مردان گروه سنی  01-03ساله (يعنی نیروی کار ) تشلکیل داده اسلت م و ايلن شلاهدی
قوی بر فرضیه « مجا ر فرستی » استان خوزستان می باشد ( .ارشاد م آقايی م )33 : 0930
قاسا صنگوری سواری ( ) 0930تحقیقی با عنوان علل تقاضای انتقال معلمان در شجرستان اهواز
انجام پذيرفت و نتیجه ای با تحلیل داده ها حاصل شده است  :آب و هوای نا مناس و شرايط اقلیملی م
گرانی ا ناس و هزينه زياد زندگیم نا امنی استان به دلیل قرار گرفتن در موقعیت مرزی م مسائل ناشی از
ضعف بجداشت عمومی مانند آب آشامیدنی نامناس و  ...و همینین برای زنلان عبلارر بلود از  :نبلود
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تنوع شغلی م بیماری خاص م احترام نکردن به شخصیت و شأن معلا م تراکا بلاالدر کللس هلا م نبلود
تسجیلر برای تأمین مسکن  .و برای مردان  :مرزی بودن استان م مشکلر خانوادگی م سختی کلار در
استان م نداشتن امکانار رفاهی م نداشتن امنیت کلی در استان م با باالترين بار عاملی شناخته شده اند .
( صنگوری سواری م)330. 0931
امیری ( )0933دانشجوی دوره دکتری در تحقیقی با موضوع " باز شناسی عوامل مؤثر در مجا رر
های روستايیان به شجر با تأکید بر مجا رر های روستايی شجرستان اهواز به نتايج زير دست يافت :

D
I

روابط ناسالا شجر و روستا يکی از عوامل مؤثر در روند مجا رر های روستا – شجری بوده است م چنلان
که تسلط اداری و خدماتی در شجر اهواز نسبت به روستاها به همراه ذبه های شجری از سلوی ديگلر م

S
f

زمینه تشديد مجا رر بوده است .عوامل اقتصادی م طبیعی م معیتی م ا تماعی م فرهنگلی م ارتبلاطی و
غیره در مبدأ و مقصد (شجر و روستا) و کارکرد نا متعادل و نامتوازن آن در شجر و روستاست  .پايین بودن
خدمار زير بنايی م خدمار آموزشی و درمانی و بجداشتی و توسعه نیافتگی بسلیاری از روسلتاها و مزيلت

o
e

نسبی شجر اهواز در تمامی امکانار و خدمار زير بنايی و رو بنايی مو

شده است که تعلداد زيلادی از

روستايیان از روستا دفع و به شجرها ذب گردند و باعث مشکلر فراوانی در شجر اهواز می شوند .

v
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بجمن نصیر پور ( )0933در تحقیقی با عنوان « بررسی میزان تمايل به مجا رر و داليل آن در بین
فرهنگیان شجرستان پلدختر » به نتايج زير دست يافته است  :از بین ساير عوامل تأثیر گذار بر مجا رر م
عوامل ا تماعی بیشترين تأثیر را داشته است و عوامل فردی اثر گذاری خود را از دست داده است م بافت

c
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سنتی و انسجام ا تماعی حاکا بر شجرستان بسیاری هزينه های انبی نا خواسته را بلرای خلانواده هلا
دارد که به نوعی نارضايتی را بدنبال داشته است و يکی از عوامل دافعه مبدأ محسلوب ملی شلود .يعنلی
عوامل فردی ای خود را به عوامل ا تماعی واگذار کرده است .

A

اسکندر آرامی (  ) 6731در تحقیقی با عنوان « بررسی علل و عواملل ملؤثر بلر تمايلل مجلا رر
فرهنگیان شجرستان شوشتر به خارج از استان » به نتايج زير دست يافته است  :بین سلطح تحصلیلر م
کمبود امکانار آموزشی و تحصیلی م کمبود امکانار رفاهی م بجداشتی و درمانی م ديدگاه بسلته و سلنتی
شجرستان شوشتر و سطح در آمد م اشتغال م نا کار آمدی مديريت ها م وضعیت نلامطلوب م رابطله معنلی
داری و ود دارد  .همینین ارزيابی مصاحبه اکتشافی تأيیدی بر نظريه وابستگی ( مرکز – پیرامون ) می
باشد  .بدان معنا تا زمانی که به صورر تمرکز گرايی در مرکز استان ها و در سطح کلن در مرکز کشلور
انباشت امکانار همه انبه به ويژه امکانار درمانی م بجداشلتی م رفلاهی و سلاير امکانلار و لود دارد و
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ساکنین شجرهای همجوار و پیرامونی جت رفع نیازهای خود به مرکز وابستگی دارندم انگیزه و تمايل به
مجا رر يا اقدام به مجا رر کماکان يکی از پديده های معیتی و امعه شناختی می باشد .
چارچوب نظری تحقیق

در ديدگاه کارکرد گرايی مجا رر امری داوطلبانه است و به علت نوسازی به و ود آملده و املری
کامل" طبیعی است ( لجسايی زاده  .)61-67 :زيرا نیازهای ا تماعی افلراد در محلیط هلای روسلتايی
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برآورده نمی شود و در تعدادی از شجرها پاسخی صحیح برای آنجا و لود دارد  .و روسلتايیان بلرای رفلع
نیازهای خود به مجا رر اقدام می کنند  .از اين ديدگاه م صنعتی شدن و نوسازی کشورها بدون مجا رر
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امری غیر ممکن است م شرط الزم برای دوام و بقايای نظام ا تماعی م و لود تعلادل و نظلا در امعله
است  .از اين رو مجا رر مکانیسا برقرار کننده تعادل در نظلام اسلت ( تقلوی م  .) 55 : 6736و بنلا
براين مجا رر دارای کارکرد مثبت می باشد .

o
e

از مله طرفداران رويکرد کارکرد گرايی می توان به صاح نظران مکتل نوسلازی اشلاره نملود .
پیروان اين مکت

بر اين باورند که ن وذ ارزش های غربی در کشورهای عق ماندهم آرزوهای ديدی را

در میان بخش های

v
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امعه به و ود می آورد .افراد برای دستیابی به اين اهداف و آرزوها مجا رر می

کنند  .از اين رو در دوران نوسازی امعهم مجا رر امری طبیعی است( حسینی م .)003 : 0930
انديشمندان معروفی را که در اين چجارچوب نظری م نظريه پردازی نموده اند ملورد بررسلی قلرار ملی
دهیا :
نظریه اورت .س .لی

c
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نظريه وی به تسوری عوامل اذبه و دافعه معروف است  .و ود امکانار بیشتر آموزشی م اشتغال و

A

در آمد را در مبدأ از عوامل اذبه به حساب می آورد و هزينه های باالی زندگی در محل ديلد م دوری
از خانه و آلودگی محیط زيست را از عوامل دافعه محسوب می دارد  .نکته قور نظريه لی تأکیلد او در
باره عوامل شخصی است  .که برخی مجا رر را تر یح می دهند و برخی ديگر در محل سکونت خلود
باقی می مانند ( زنجانی م  .6731ص .)671-677عوامل مؤثر بر فرآيند مجا رر :
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 -1عوامل مرتبط با حوزه مبدأ (بر انگیزاننده یا بازدارنده)
عواملی که باعث تشويق افراد به ماندن و مجا رر کردن می باشد عوامل ذب و عواملی که افلراد را
ناراضی می کند " رانش " نامیده شده است  .اين عوامل می تواند اقتصادی م فرهنگی م م محیطی باشد
 ( .لجسائی زاده م .)000 :0933
 -2عوامل مرتبط با حوزه مقصد (بر انگیزاننده یا بازدارنده )
ذابیت های اقتصادی م فرهنگی و ا تماعی همیشه به عنوان عامل ترغی کننده بلرای مجلا رر

D
I

شمرده شده است ( لجسائی زاده م .)000 : 0933
 - 3عوامل که بین مقصد و مبدأ مؤثر است

S
f

تصمیا نجايی در مورد مجا رر با تو ه به عوامل و موانع باز دارنده در بین مقصد و مبلدأ خواهلد

بود  .در میان اين عوامل م فاصله يکی از مجمترين موانع در مجا رر است  .منظور از فاصلله هلا نبله
فیزيکی و ها نبه

o
e

ا تماعی – فرهنگی می باشد  .يکی از اموری که مجمترين تأثیر در کاهش فاصله فرهنگی – ا تملاعی
می باشد آموزش و پرورش است م تحصیلر م وانان روستايی را آماده می سازد تا به راحتلی مجلا رر

iv

کنند م و از طريق کاهش فاصله فرهنگی بر میلزان بلرون کلوچی از روسلتا ملی افزايلد (لجسلائی زاده م
.)000 : 0933

h
c

 -1عوامل که مربوط به خصوصیات شخص م باشد

اين عوامل شامل سواد م سن م آرزوها م تمايلر م آگاهی از امکانار و فرصت هلا در شلجر و داشلتن
خصوصیار ديد می باشد (لجسائی زاده م .)000 :0933
= -+ -+

r
A

= -+-

o - -+

o+o +

+-o =-

-+=o-

موانع مداخله گر

مقصد

مبدأ
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عوامل مبدأ و مقصد و باز دارنده در مهاجرت از نظر lee

" در واقع عوامل مثبت و من ی و خنثی در مبدأ و مقصد م و کشش و برتری هر ي

بر ديگری و يا بر

مجموعه عواملم و تأثیر متقابل آنجا م زمینه سازگاری در محل و يا تصمیا به مجا رر را فراها می آورند

D
I

 .بدين معنی که اگر عوامل من ی و خنثی در مبدأ بر عوامل مثبت زندگی غلبه يابندم و از طرفلی عواملل
مثبت و اذب در مقصد به نسبت مبدأ برتری يابد م بديجی است که بر عوامل و موانع باز دارنده مجا رر

S
f

غلبه می يابدم و شخص به امید تأمین زندگی بجتر به مجا رر اقدام خواهلد کلرد " (اقبلالی م امیلری م
.)33 :0933

بوگ دو گروه از عوامل اذبه و عوامل دافعه را در مجا رر های روسلتايی تعريلف ملی کنلد .بله

o
e

اعتقاد وی م اذبه ها عمدتا" فرصت های شغلی بجتر م و لود مراکلز ت ريحلی م فعالیلت هلای فرهنگلی م
شرايط خوب محیط کار و زندگی م همانند مسکن و خدمار رفاهی و فرصلت هلای کسل آملوزش هلای

v
i
h

حرفه ای را شامل می شود که بیشتر در شجرها متمرکزند و پاره ای دافعه ها نیلز کله در محلیط روسلتايی
و ود دارد م سب

دايی معیت از آنجا و ذب در شجرها می گردد ؛ نبود بستر مناس برای رشد خلقیت

های فردی و ا تماعی م حوادث طبیعی مستمر از آن مله اند (امیری .) 17 : 7831 ،
نظریه الری ساستاد ( سرمایه انسانی و هزینه و فایده )

c
r

الری ساستاد نظرهای روانشتاين در باره برتری انگیزه های اقتصادی در مجا رر را از ديلد سلرمايه

A

گذاری مطرح کرد  .و مجا رر زمانی انجام می گیرد که فايده آن بر هزينه اش افزون باشد  .در نظريه
وی هزينه های مجا رر شامل هزينه های پولی مستقیا م هزينه های پولی غیر مستقیا و هزينله هلای
روانی است که مجموع آنجا را هزينه های واقعی مجا رر می نامد  ( .زنجانی م  . 6731ص  .)671در
اين نظريه وقتی افراد تصمیا به مجا رر می گیرند که فايده مجا رر کردن به هزينله آن م کله شلامل
هزينه های روانی و هزينه فرصت اقتصادی مربوط به در آملد از دسلت رفتله در طلی مجلا رر اسلت م
افزونی داشته باشد (لجسائی زاده م .)001-009 :0933
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نظریه محرومیت نسبی

استارک کسی است که نظريه محرومیت نسبی را مطرح کرده اسلت  .مطلابق بلا ايلن تسلوری م
خانوارها نه تنجا در جت بجتر شدن در آمدشان فعالیت می کنند  .بلکه می خواهند در آمدشان را نسلبت
به در آمد ديگران در ا تماع ترفیع دهند  .اگر خانوارها در آمدشان پايین باشد به مجا رر بر انگیخته می

D
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شوند ولی اگر سطح در آمد در همه ا پايین باشد سلطح انگیلزش کلاهش خواهلد يافلت  .اگلر برخلی
خانوارها در آمد بیشتری داشته باشند م خانوار فقیر ها بله طلور نسلبی و هلا بله طلور مطللق احسلاس

S
f

محرومیت می کنند و انگیزه به مجا رر به همان نسبت باالتر خواهد رفت
( .) Massey , 1990 : 13

خلصه نظريه اين است که مجا رر پاسخ نجايی به محرومیت نسلبی اسلت  .در واقلع وقتلی فلرد

o
e

نتواند به هدف های با ارزش در داخل سازمان مو ود دست يابد و احساس کند که منابع الزم برای رفلع
محرومیت هايش در خارج از سازمان ا تماعی او و ود دارد م در آن صورر مجا رر می کنلد ( ارشلاد و
حزباوی م . ) 009 : 0931

v
i
h

علت نارضايتی معلمان مقايسه ای است که آنان میان وضعیت م امکانلار و مزايلای شلغلی خلود بلا
امکانار مشاغل ديگر مانند کارمندان شرکت ن ت و گاز که در وضعیتی مناس ترندم انجام می دهند و بر
اساس آن احساس نارضايتی می کنند (معیدفر م .)010 : 0931
 2نظریه های نئو کالسیک ( روابط انسانی )

c
r

A

نظريه های التون مايو و کورر لوين در مديريت سازمان ها الزمه کار مديران داشتن انعطاف و دريافت
احساس روانی و عاط ی افراد سازمان است و با اصول خش

نظريه های کلسی

نمی تلوان نیازهلای

مادی و معنوی و اعضای سازمان را بر آورده کرد .بلکه می توان با در نظر گلرفتن احساسلار و عواطلف
کارکنان و کارگران و وضعیت ا تماعی آنجا سطح تولید و رضايت خاطر اعضا را افزايش داد(گلشن فومنی
م.)013 : 0930
آزمايشجای التون مايو و کورر لوين م نشان دهنده اهمیت گ ت و شلنود بلین کارکنلان واحلد هلای
سازمانی است و اهمیت مشارکت کارمندان و کارگران را در تصمیا گیری های مربوط به کارگاه و آنیله
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که به سرنوشت شغلی آنجا مربوط است م نشان می دهد .آنیه که در نظريه روابط انسانی مايو و همکاران
خیلی مجا است م اين مسأله است که نظريه مديريت علمی را که بر اساس انگیزش و ترس از گرسلنگی
انسان و فقط نبه اقتصادی داشت بی اعتبار ساخت و نشان داد که فقط پول نیست که ايجلاد انگیلزش
می کند بلکه عوامل ديگری م همیون روابط غیر رسمی وعاط ی کارگران م محلیط ا تملاعی کارگلاه و
کی یت سرپرستی گروه های کار و باالخره شیوه مديريت نیز نقش بسلیار مجملی دارند(گلشلن فلومنی م
.)001-000 :0930

D
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نظریه نوعدوستان ( توجه به عواطف و احساسات انسانی )

اين دسته را عقیده بر اين است که سیستا ها همان انسان ها هستند و اصولی تلرين نظريله سیسلتمی م

S
f

آن نظريه است که در وهله اول به ارزش های انسانی يعنی آزادی م حرمت م شأن و مقلام انسلان تو له
بیشتری مبذول دارد  .علوه بر آن « نظريه سیستا ها بايد از تحمیل هر نلوع طلرح و هلر نلوع مداخلله
خودداری کرد.

o
e

نظریه سازمان پارسنز نیز می تواند مناس موضوع مجا رر باشد م چون پاسنز معتقلد اسلت
که  :هنگامی امعه دچار نوسان و نابسامانی می شود کله نظلام ا تملاعی بلزرگ نتوانلد بلین نیازهلای

v
i
h

ا تماعی و اهداف ا تماعی تطابق برقرار کند م پس مجا رر هنگامی صورر می گیرد که کنشگر نتوانلد
بین نیازهای ا تماعی و اهداف ا تماعی خود تطابق ايجاد کند لجذا مجا رر را به عنوان آخرين انتخلاب
بر می گزيند.
فرضیه های تحقیق

c
r

 )6به نظر می رسد بین عوامل انگیزشی و تمايل به مجا رر رابطه معناداری و ود دارد.

A

 )1به نظر می رسد بین عوامل سازمانی و تمايل به مجا رر رابطه معنا داری و ود دارد .

 )7به نظر می رسد بین عوامل فردی و تمايل به مجا رر رابطه معنا داری و ود دارد .
به نظر می رسد بین عوامل ا تماعی و تمايل به مجا رر رابطه معناداری و ود دارد .
)4
به نظر می رسد بین عوامل اکولوژيکی و تمايل به مجا رر رابطه معناداری و ود دارد .
)5
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مدل نظری تحقیق :

عوامل اجتماعی:

عوامل سازمانی:

 -شأن و منزلت

 -کارایی

 -ارتباطات

 -مشکالت آموزشی

 -رضایت شغلی

 -میزان تخصص

D
I

 -شیوه رهبری

S
f
عوامل فردی :
سن
جنس
پایگاه فرد

تمایل به مهاجرت

o
e

iv

عوامل اکولوژیکی:
آب و هوا

روش تحقیق

عوامل انگیزشی:

h
c
 -دستیابی به تسهیالت

r
A

مقاله حاضر حاصل پژوهشی پیمايشی است  .ابزار گرد آوری اطلعار پرسشنامه است امعه آماری
اين تحقیق (  6731ن ر ) از معلمین مقطع ابتدايی م راهنمايی و متوسطه شجرستان امیديه می باشد که
در سال تحصیلی  31 – 33مشغول به تدريس هستند .

برای نمونه گیری از اين تحقیق از روش تصادفی است اده شده است  .بدين ترتی که برای انتخاب نمونه
ها از مقطع ابتدايی  675ن ر م از مقطع راهنمايی  51ن ر و از مقطع متوسطه  31ن ر و کادر
اداری  44ن ر پرسشنامه ها تکمیل گرديد  .برای اينکه پرسشنامه از روايی محتوا برخوردار باشد و روايی
آزمون از جت موضوع و مطال مو ود در آن که بايد با آنیه قراراست اندازه گیری شود همخوانی
داشته باشد پس از بررسی های الزم و تنظیا مقدماتی پرسشنامهم سؤال های پرسشنامه مورد تجديد نظر
چندی از متخصصان قرار گرفت و سرانجام پرسشنامه نجايی تنظیا گرديد.
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برای محاسبه ضري آل ای کرونباخ ابتدا واريانس يکاي

نمره های سؤال هلای پرسشلنامه و واريلانس

j
)  Si 2
(1 
j i
S2
کل را حساب و با است اده از فرمول

r 

ضري آل لای آن محاسلبه شلد.بله

طوری که پرسشنامه بر روی  51ن ر به طورآزمايشی ا را گرديد ضري آل لا  %16بدسلت آملد کله در
سطح  α=1/15معنی دار می باشد .اين ضري پايائی باالی ابزار اندازه گیری رانشان میدهد.

D
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روش های تجزیه و تحلیل آماری:

در اين تحقیق از روش های آماری در دو سطحم آمار توصی ی و اسلتنباطی اسلت اده شلده اسلت .در

S
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سطح آمار توصی ی داده های به دست آمده از طريق داول توزيلع فراوانلیم درصلدها و میلانگین ملورد
تجزيه و تحلیل قرار می گیرد و از نمودارهای دايره ای و ستونی بجره گرفته می شود.

o
e

در سطح آمار استنباطیم به منظور بررسی سؤال های پژوهشی از داول توافقی خی دو()X2م آزملون T
مستقل و آزمون (تحلیل واريانس)  Fو رگرسیون چند متغیره  Regressionکه به فراخلور مقیلاس
داده ها اسلت اده گرديلده اسلت .الزم بله ذکلر اسلت کله محاسلبار آملاری از طريلق اسلت اده از نلرم
افزار SPSSنسخه  6376است اده شده است.
آزمون فرضیات تحقیق

v
i
h

c
r

فرضیه اول :به نظر می رسد بین عوامل انگیزشی و تمايل به مجا رر رابطه معنا داری و ود دارد.
جدول شماره  :6نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس برای تبیین رابطه عوامل انگیزشی و تمایل به مهاجرت
مجموع مجذورات

درجه آزادی

بین گروه ها

789.06354

21

مهاجرت و عوامل انگیزشی

درون گروه ها

.733736788

941

کل

.389206771

957

F

A

16292

Sig.
06000

در دول باال به بررسی رابطه میان عوامل انگیزشی و تمايل به مجا رر پرداخته شد .میزان آماره
نشان می دهد که با عنايت به مختصار عددی و احتمال خطای  %05و قابلیت اطمینان  %95و سطح
معنی داری() P-value=0/000می توان گ ت که فرضیه مورد نظر پذيرفته واقع شده و و ود
رابطه میان مجا رر و عوامل انگیزشی پاسخگويان مورد تأيید کامل است.
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فرضیه دوم:به نظر می رسد بین عوامل سازمانی و تمايل به مجا رر رابطه معناداری و ود دارد.
جدول شماره  :1نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس برای تبیین رابطه عوامل سازمانی و تمایل به مهاجرت
مهاجرت و عوامل سازمانی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

Sig.

بین گروه ها

789.0635

.

96.25

06002

درون گروهها

.733736788

954

کل

.389206771

957

D
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در دول باال به بررسی رابطه میان عوامل سازمانی و تمايل به مجا رر پرداخته شد میزان آماره نشان
می دهد که با عنايت به مختصار عددی و احتمال خطای  %05و قابلیت اطمینان  %95و سطح معنی

S
f

داری() P-value=0/001می توان گ ت که فرضیه مورد نظر پذيرفته واقع شده و و ود رابطه میان
مجا رر و عوامل سازمانی پاسخگويان مورد تأيید کامل است.

o
e

جدول شماره  : 7نتایج آزمون آماری تحلیل کای برای تبیین رابطه میزان تخصص و تمایل به مهاجرت
نوع آماره

میزان آماره

Chi-Square

18.204

Spearman Correlation

0.531

Man Witny

0.613

iv

درجه آزادی

سطح معنی داری P

6

0.001

-----

0.000

h
c

0.000

-----

r
A

در دول باال میزان آماره( )Value=18.204و میزان ( )d.f=4با عنايت به مختصار عددی و
احتمال خطای  %05و قابلیت اطمینان  %95و سطح معنی داری() P-value=0/001می توان
گ ت که فرضیه مورد نظر پذيرفته واقع شده و و ود رابطه میان مجا رر و تخصص پاسخگويان مورد
تأيید کامل است .در آماره های تکمیلی فرضیه نشان داده شده که علوه بر معنی داری دو متغیر در کنار
يکديگرماز شدر همبستگی بسیار بااليی نیز برخوردارند .
فرضیه سوم:به نظر می رسد بین عوامل فردی و تمايل به مجا رر رابطه معنا داری و ود دارد.
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جدول شماره : 4نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس برای تبیین رابطه عوامل فردی و تمایل به مهاجرت
مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

Sig.

بین گروه ها

50146218

27

96137

06000

درون گروه ها

2535356979

940

کل

23431867.8

957

مهاجرت و عوامل فردی

D
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میزان آماره نشان می دهد که با عنايت به مختصار عددی و احتمال خطای  %05و قابلیت اطمینان
 %95و سطح معنی داری() P-value=0/000می توان گ ت که فرضیه مورد نظر پذيرفته واقع
شده و و ود رابطه میان مجا رر و عوامل فردی پاسخگويان مورد تأيید کامل است

S
f

.

جدول شماره  :5نتایج آزمون آماری تحلیل کای برای تبیین رابطه پایگاه اجتماعی -اقتصادی و تمایل به مهاجرت
نوع آماره

Chi-Square

Spearman Correlation

o
e
میزان آماره
25.399

0.414

درجه آزادی

سطح معنی داری P

6

0.001

-----

0.000

v
i
h

میزان آماره( )Value=25.399و میزان ( )d.f=6با عنايت به مختصار عددی و احتمال خطای
 %05و قابلیت اطمینان  %95و سطح معنی داری() P-value=0/001می توان گ ت که فرضیه

c
r

مورد نظر پذيرفته واقع شده و و ود رابطه میان مجا رر و پايگاه ا تماعی-اقتصادی پاسخگويان مورد
تأيید کامل است .اما آماره تکمیلی فرضیه نشان می دهد که علی رغا معنی داری دو متغیر در کنار

A

يکديگرماز شدر همبستگی بسیار بااليی برخوردار اند .

جدول شماره  :1نتایج آزمون آماری تحلیل کای برای تبیین رابطه سن و تمایل به مهاجرت
سن و مهاجرت

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

Sig.

بین گروه ها

0789.0635

8

96008

06002

درون گروه ها

45.73373.

132

کل

.389206771

270
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میزان آماره( )Value=25.399و میزان ( )d.f=6با عنايت به مختصار عددی و احتمال خطای
 %05و قابلیت اطمینان  %95و سطح معنی داری() P-value=0/001می توان گ ت که فرضیه
مورد نظر پذيرفته واقع شده و و ود رابطه میان مجا رر و سن پاسخگويان مورد تأيید کامل است.
جدول شماره  : 3نتایج آزمون آماری تحلیل کای برای تبیین رابطه جنسیت و تمایل به مهاجرت
مرد
متغیر

D
I

جنسیت و مهاجرت

میزان

سطح

میانگین

میانگین

تی استودنت

معنی داری

زن

Mean

Mean

T

Sig.

91685

1363.

86703

06040

میزان آماره( )Value=57411با عنايت به مختصار عددی و احتمال خطای  %5و قابلیت اطمینان

S
f

 %15و () P-value=17111می توان گ ت که فرضیه مورد نظر پذيرفته نشد و و ود يکسانی بین
میان مردان و زنان از حیث پذيرش کارآفرينی مورد تأيید است.به عبارر ديگر زنان حس مشترکی با
مردان در مجا رر دارند.

o
e

فرضیه چجارم:به نظر می رسد بین عوامل ا تماعی و تمايل به مجا رر رابطه معنا داری و ود دارد.

iv

جدول شماره : 3نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس برای تبیین رابطه عوامل اجتماعی و تمایل به مهاجرت
مهاجرت و عوامل اجتماعی

مجموع مجذورات

بین گروه ها

212136487

درون گروه ها

2838516270

کل

2424226539

درجه آزادی

F

Sig.

2.

16.24

06000

h
c
9.5
957

r
A

میزان آماره نشان می دهد که با عنايت به مختصار عددی و احتمال خطای  %05و قابلیت اطمینان
 %95و سطح معنی داری() P-value=0/000می توان گ ت که فرضیه مورد نظر پذيرفته واقع
شده و و ود رابطه میان مجا رر و عوامل ا تماعی پاسخگويان مورد تأيید کامل است.

فرضیه پنجا :به نظر می رسد بین عوامل اکولوژيکی و تمايل به مجا رر رابطه معنا داری و ود دارد.
جدول شماره  : 1نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس برای تبیین رابطه عوامل اکولوژیکی و تمایل به مهاجرت
مهاجرت و عوامل اکولوژیکی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

Sig.

بین گروه ها

18816845

25

76270

06000

درون گروه ها

84.036499

9..

کل

.02.16922

957
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میزان آماره نشان می دهد که با عنايت به مختصار عددی و احتمال خطای  %05و قابلیت اطمینان
 %95و سطح معنی داری() P-value=0/000می توان گ ت که فرضیه مورد نظر پذيرفته واقع
شده و و ود رابطه میان مجا رر و عوامل اکولوژيکی پاسخگويان مورد تأيید کامل است.
یافته های رگرسیون چند متغیره

D
I

جدول شماره :61عناصر اصلی تحلیل چند متغیره برای پیش بینی متغیر وابسته (تمایل به مهاجرت)
متغیر

ردیف

S
f

---

عدد ثابت

1

تحصیالت

3

پایگاه اجتماعی-اقتصادی

4

درآمد

Beta

T

Sig

-----

43.250

0.000

0/127

5.091

0.000

0/189

6.714

0.000

4.841

0.000

0.264

o
e

دول فوق نشان می دهد که هر ي

R2

0/112

از عناوين چه اندازه بر میزان مجا رر نمونه تحقیق از امیديه

پیش بینی کننده است با تو ه به ضري تعیین به ترتی بیشترين عبارتند از:پايگاه ا تماعی-اقتصادی به
میزان %15
درآمد  %11متحصیلر %16
عوامل دافعه سازمانی

v
i
h

c
r

با تو ه به يافته های تحقیقم  63عامل با بیشترين فراوانی به عنوان عواملل دافعلهم کله در تمايلل بله
مجا رر معلمین مؤثر بوده اند عبارتند از:

A

 اداره آموزش و پرورش برای کار علمی و آموزشی معلمان ارزش قائل نمی شود %11 (.ازپاسخگويان). -در اهای ديگر معلمین از شأن و منزلت با التری برخوردارند %15 (.از پاسخگويان).

 درآموزش و پرورش امیديه برخورد با افراد متعجد و غیر متعجد يکسان است %51 (.از پاسخگويان). بی تو جّی به بیان مشکلر معلمان (  %51از پاسخگويان). مديراداره با حوصله و دقت به مشکلر معلمان گوش نمی دهد(  %11ازپاسخگويان). کارايی نداشتن اداره آموزش و پرورش امیديه( بیش از  %11پاسخگويان). بی تو جّی بهم تخصصم کارايی و شايستگی در انتصاب افراد( بیش از  %31پاسخگويان). -مدير اداره در رفع مشکلر اقتصادی معلمان تلش نمی کند( بیش از  %11پاسخگويان ).
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 ناعادالنه بودن حقوق دريافتی( بیش از  %34از پاسخگويان ). گليه مند بودن از از نحوه ارزشیابی پیرامون عملکرد و نتايج کار شان( بیش از %51ازپاسخگويان). يکسان نبودن کی یت آموزش محل سکونت با ساير مناطق( تقريبا  %31از پاسخگويان). و ودنداشتن روحیه و و علمی در اداره آموزش و پرورش( بیش از  %37پاسخگويان). کا شدن انگیزه برای ايجاد خلقیت و ابتکار در شجر امیديه ( بیش از  %31پاسخگويان). -دسترسی نداشلتن بله مجللرم مقلاالرم کتابخانلهم و آملوزش هلای ملورد نیلاز (بلیش از  %11از

D
I

پاسخگويان).

 يکسان بودن کسی که اهل مطالعه و تحقیق است با کسی که فقط مدرک گرفته اسلت(بیش از %51پاسخگويان).

S
f

 بدی آب و هوا (بیش از  %33از پاسخگويان). -دسترسی نداشتن به خدمار درمانی و امکانار پزشکی ( % 17/6پاسخگويان).

o
e

 نبود مراکز ت ريحی و ورزشی (بیش از  %35پاسخگويان).نتیجه گیری

v
i
h

مبتنی بر نتايج حاصل از يافته ها و با تأيید تمامی فرضیه های پژوهش می توان دريافلت کله گرچله
عوامل اقتصادی در مجا رر ها اهمیت بسیار بااليی دارندم همواره نمی توان آنجا را عواملل منحصلر بله

c
r

فرد برانگیزاننده مجا رر ها محسوب داشت .نتايج تحقیق نشان ملی دهلد کله عللت اصللی مجلا رر
معلمان صرفا" اقتصادی نیست بلکه پايگاه ا تملاعی – اقتصلادی و در آملد و تحصلیلر بله ترتیل
مجمترين علت مجا رر شناخته شده اند .همان گونه که پارسونز در نظريله سلازمانی خلود معتقلد اسلت

A

هنگامی امعه دچار نوسان و نابسامانی می شود که نظام ا تماعی بزرگ نتواند بین نیازهای ا تملاعی و
اهداف ا تماعی تطابق برقرار کندم پس مجا رر هنگامی صورر می گیرد که کنشگر نتواند بین نیازهای
ا تماعی و اهداف ا تماعی خود تطابق ايجاد کند بنابراين مجا رر را به عنوان آخرين انتخلاب بلر ملی
گزيند.بدين ترتی تا زمانی که توسعه ناهماهنگ مناطق و محدوديت -های شجرهای کوچ

از ي

سو

و برتری های شجرهای بزرگ از سوی ديگر به توازن نرسند .روند مجا رر همینان ادامه خواهد داشت.
همینین مديريت ها بخصوص در اداره آموزش و پرورش بايستی مبتنی بر کارآمدی و تو ه به شأن و
منزلت معلمین معطوف شودم سمت ها به افراد متخصصم کاردان و شايسته سپرده شودم سطح آموزش در
مدارس کی یت قابل قبولی را داشته باشدم تحقیق و پژوهش و کار علمی در بین معلمین هدفمند شودم به
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کارهای علمی و پژوهشی بجا داده شودم به منابع فناوری و اطلع رسانی اعا از کتابم مجلرم روزنامله
هام مقاالرم اينترنت دسترسی داشته باشند و  ...تا اينکه تمايل به مجا رر و تقاضای انتقلال از رونلد رو
به افزايش آن کاسته شود .تا زمانی که معلمین ناچارند بلرای خلدمار درملانی و بجداشلتی خلود بلدنبال
شجرهای بزرگ و برخوردار باشند نگجداشت معلمین با سابقه درو از انتظار می باشد .پس علوه بر ملوارد
مذکورم همواره رانش ها و کشش های متنوعی مانند دوری ستن از شلرايط و اوضلاع و احلوال تجديلد
کننده حیار انسانیم سکونت در نقاط خوش آب و هوا يا زندگی در بطن امعهم قوم يا فرهنلگ خلودیم

D
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که نه تنجا ممکن است انگیزه های اقتصادی نداشته باشد بلکه حتی در جت عکس آن نیز ريان يابلد.
اگر می خواهیا از تمايل به مجا رر معلمین بکاهیا و از خروج آنان ممانعت به عمل آوريا ملی بايسلت

S
f

به متغیرهای فوق تو ه ويژه شود
پیشنهادها

الف :پیشنهادهای کاربردی

o
e

نظر به اينکه يافته های مرتبط با فرضیار تحقیلق دال بلر ارتبلاط ملؤثر متغیلر عواملل انگیزشلیم

v
i
h

سازمانیم ا تماعی و فردی و شاخص های آن( شأن و منزلتمرضايت شلغلیم کلارايی و شلیوه رهبلری
سازمانم مشکلر آموزشیم میزان تخصصم دستیابی به تسجیلر و پايگاه) به عنوان موثرترين متغیرهلا
در تمايل به مجا رر هستندم لذا عمده پیشنجادها در اين راستا ارائه می گردد:
 )6کی یت آموزش درسطح مدارس ارتقا يابد .برای کی ی شدن مدارس و پرورش روحیه علمی در دانلش
آموزان و معلمان راهکارهای زير ارائه می گرد.:

c
r

الف) فعال نمودن آزمايشگاه های مدارس و ايجاد آزمايشلگاهه ا و پلژوهش سلراهای دانلش آملوزی در
سطح شجرستان تا مو بار ذب دانش آموزان علقه مند و خلق را فراها نمود.

A

ب) با تججیز کتابخانه عمومی و آموزشگاهیم امکان مطالعه نشريار م مجلر م مقاالر روزنامه ها و به
ويژه کار با اينترنت برای معلمین علقمند به پژوهش و تحقیقار علمی را فراها کرد.

برای تحقق اين دو مجا بايد در دو مجموعه شورای اداری شجر و شورای آملوزش و پلرورش شجرسلتان
تصمیا گیری شود.
ج ) معلمان علقه مند به پژوهش و تحقیقار علمی در مدارس شناسايی شوندم و ملورد تو له و احتلرام
ويژه قرار گیرند .و در کنار آن تسجیلر و امتیازار مادی نیز به همه افراد شايسته برسد.
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 )1چون امیديه زو مناطق ن ت خیز محسوب می شود و اختلف تسجیلر بین معلمان و فرزندان آنلان
با کارکنان شرکت ن ت و فرزندان آنان چشمگیر استم لذا جت کاهش نابرابری هام تدابیری انديشه شود
تا معلمان نیز بتوانند از ساير امکانار مو ود در سطح شجرستان برخوردار شوند.
 )7برای ارتقای آموزش و برای اينکه از تأثیر نامطلوب مجا رر معلمین در سطح شجرستان کاسته شود
پیشنجاد می گردد که با مشارکت شورای اداری شلجرم مراکلز ت ريحلی و ورزشلی لذاب دايلر شلودم و
همینین بخش خدمار درمانی به پزشکان متخصص و حاذق مججز شود.

D
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ب :پیشنهادهای پژوهشی

S
f

با عنايت به نظريه محرومیت نسبیم و همانگونه که تحقیقار پیشین نشان داده اندم محرومیت نسبی
يکی از عوامل تأثیر گذار در مجا رر بوده است .در اين راستا پیشنجاد می شود پژوهشگران با مقايسه بین
کارمندان شرکت ن ت با فرهنگیانم وضعیت طبقاتی آنان را در امر تمايل به مجا رر و عواملی که برای

o
e

هر دو گروه به عنوان دافعه محسوب می شود م ا مورد مطالعه قرار دهند .و مشخص شود که عوامل دافعه
در قشر کارمندان شرکت ن ت در مقايسه با فرهنگیان چگونه است .
منابع و مأخذ

v
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 -6ارشادم ف -آقايی م د (بجار  .) 6736مجله امعه شناسی ايران ( دوره چجارم )  .شماره  : 6انجمن
امعه شناسی ايران.

c
r

 -1اقبالی م ن و امیری م آ  . )6733( .فصللنامه تخصصلی امعله شناسلی (سلال سلوم شلماره .)4
دانشگاه آزاد اسلمی آشتیان.

 -7اقتداری م ع ( .)6754سازمان و مديريت  :انتشارار دانشگاه تجران.

A

 -4بیرو م آ ( " ) 6711فرهنگ علوم ا تماعی " متر ا ساروخانی م باقر م انشارار کیجان م تجران
 -5تقوی م ن م (  . )6713زوه مبانی معیت شناسی م تبريز  :دانشکده علوم انسانی و ا تماعی
 -1تودارو م م م ( .)6713مجا رر داخلی در کشورهای در حال توسعه م تر مه مصط ی سلرمدی و
پروين رئیسی نیا م تجران  :انتشارار سازمان کار و تأمین ا تماعی .
 -3جان ر م م (  . ) 6731مبانی معیت شناسی  .چاپخانه سازمان برنامه  :تجران.
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بررسی عوامل دافعه سازمانی مؤثر بر میزان تمایل به مهاجرت در بین
معلمین شهرستان امیدیه

 -3حسینی م ح ( . )6736در آمدی بلر معیلت شناسلی اقتصلادی – ا تملاعی و تنظلیا خلانواده م
دانشگاه بوعلی سینا م چاپ دوم م همدان.
 -1زارع م ب  . )6731 ( .مجموعه مقاله های سمینار امعه شناسلی و توسلعه ( للد اول ) .تجلران :
انتشارار سمت
 -61زنجانی م ح .)6731( .مجا رر  .انتشارار سمت.
 -66عبادی م ع .)6734 (.يافته های پژوهشی و شورای تحقیقار آموزش و پرورش استان خوزستان.

D
I

شناسايی علل تقاضای انتقال معلمان در ادارار چجارگانه آموزش و پرورش اهواز به خارج از استان  .پايان
نامه قاسا صنگوری سواری م انتشارار کردگار.

S
f

 -61فرهنگ م ا و حزباوی م ع ( .)6734بررسی برخی انگیزه های تمايل بله بلرون کلوچی از شلجر
اهواز م مجله امعه شناسی ايران م شماره .1
 -67گلشن فومنی م م )6731(.امعه شناسی سازمانجا وتوان سازمانی  .تجران :نشردوران .

o
e

 -64لجسايی زاده م عم ( .)6713نظريار مجا رر  .شیراز  :انتشارار نويد.
 -65معیدفر م س و زمانی م ق م بجار ( .)6734بررسی میزان نارضايتی شغلی و عوامل ا تماعی مؤثر

v
i
h

بر آن م مطالعه موردی معلمان نیشابور  .مجله امعه شناسی ايران م تجران م دوره ششا شماره.6
 - 61نصیر پور م ب (".)6733بررسی میزان تمايلل بله مجلا رر و داليلل آن در بلین فرهنگیلان
شجرستان پلدختر " پايان نامه کارشناسی ارشد گرايش معیت شناسی از دانشگاه آزاد اسلمی شوشتر.
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