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چکيده :اين پژوهش با هدف ارائه الگوی اکتشافي
برای بررسي گرايش دانشپژوهان جوان به تحصيل و
اشتغال در خارج از کشور با روش دادهبنياد اجرا شده
است .رويکرد پژوهش حاضر کيفي است و دادههای
الزم از طريق مصاحبه ژرفنگر ،گردآوری و متن
مصاحبهها به روش کاليزی ،بررسي شده است.
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هدفمند انتخاب شدند .نتايج پـژوهش حاضر،
نشاندهنده استخراج  67نشانگر ،احصاء  12مفهوم و
 6مقوله از مصاحبهها بود که در قالب الگوی پاراديمي
شامل شرايط اقتصادی بهعنوان مقوله محوری و
دافعههای داخلي و جذابيتهای کشورهای مقصد از
منظر دانشجويان بهعنوان شرايط علي ،ويژگيهای فرد
مهاجر بهعنوان عوامل زمينهای ،مشکالت کشور
بهعنوان شرايط ميانجي ،جريانات روند مهاجرت
بهعنوان راهبردها و سود فردی و ضرر اجتماعي
بهعنوان پيامدها ،جايگاههای اساسي را در اين الگو به
خود اختصاص دادهاند.
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گرايش به کار ،خارج از کشور ،نظريه دادهبنياد.
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Abstract: The present research
endeavors to present an exploratory
model for the tendency of young
researchers to study and work abroad
applying a grounded method and
qualitative approach. The required data
were collected through in-depth
interviews and then analyzed using
Glaser method. The 16 participants
selected for the interviews were chosen
using purposeful sampling. The results
of the research identified 67 indicators,
12 concepts, and 6 categories from the
interviews which were fit into paradigm
model including economic conditions as
the central phenomenon, domestic
problems and destination country
attractions as the causal conditions,
problems in the destination country as
the
intervening
conditions,
the
immigration process occurrences as the
strategies, and personal benefit and
social forfeitures as the consequences,
making up the basic tenets of this
model.
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مقدمه
انديشه خروج از کشور و اقامت در برخي کشورها برای کار يا اشتغال رويايي است
که بهراحتي ميتوان در انديشههای بسياری از دانشآموختگان يا دانشجويان يافت؛ اما
اين تنها يک رؤيا نيست و در آمار و ارقام معتبر نيز رخ نموده است .برای پاسخ به
اين مس:له در پژوهش های مختلف داليلي گاه متفاوت و گاه همسان ذکر شده است؛
اما بهراستي چرا؟
سالهاست که رقابت بر سر منابع طبيعي جای خود را به رقابت بر سر منابع
انساني داده است .اهميت نيروی انساني برای کشف و توسعه علم ،فناوری و پيشرفت
جوامع تا حدی است که به نظر ميرسد بازار معامالت نيروی انساني پرشورتر از بازار
کاال يا انرژی است؛ البته اين مس:له ،مفهومي منحصر به ايران يا کشورهای توسعه
نيافته نيست و بر اساس برخي اخبار و آمار جهاني گاه اسامي کشورهايي چون چين،
يونان و حتي انگلستان در ليست کشورهايي با بيشترين مهاجرت سرمايه انساني ديده
ميشود (خبرگزاری تابناک)1396 ،؛ نکته جالبتر اينکه اين مس:له مربوط به چند دهه
اخير يا سر کار آمدن حزب يا تشکيالت خاصي نيست و از همان اوان اعزام دانشجو
به خارج از کشور در سال ( 1811عزيزی ،عزيزی و فرزی )1393 ،اين مس:له و
مشکالت ناشي از آن کموبيش مورد توجه بوده است .اين مس:له از جنبههای گوناگون
ميتواند مورد بحث و بررسي قرار گيرد؛ بهعنوان مثال ،برخي از مطالعات اين پديده
را با رويکردی اقتصادی نگريستهاند ،برخي ديگر از ديدگاه سياسي و برخي نيز بعد
فرهنگي و حتي بعد جايگزيني منابع انساني مهاجرت را کنکاش کردهاند (دوکويير و
راپوپورت.)2012 1،
در مورد عوامل تأثيرگذار بر مهاجرت دانشجويان به خارج از کشور ،علل متنوعي
در پژوهشهای مختلف مورد توجه بوده است ،مانند؛ نگراني والدين از آينده
فرزندانشان ،عوامل سياسي و اقتصادی (زينوويوا ،فلگورسو و وازکواز2014 2،؛
بردتمن ،مارتينز و اوتن ،)2019 3،مسائل رفاهي (داستمن و پرستون ،)2007 4نوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. Zinovyeva, Felgueroso & Vazquez
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. Bredtmann, Martínez Flores & Otten
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. Dustmann & Preston
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استخدام (والدن و فور ،)20131،بيکاری ،دستمزد نيروی کار و شکاف شاخص رفاهي
بين ايران و اروپا (شاهآبادی ،کريم کشته و محمودی1385 ،؛ سيکيريسکي ،ليما و
بريني ،)2018 2،دسترسي به شرايط کاری مناسبتر (گودا و همکاران2015 3،؛
دجاجيک ،دوکويير و مايکل2018 4،؛ کرسکو و رويزکاستيلو ،)2018 5،جهاني شدن
(کاولياک و سويريدنکو2017 6،؛ ميهي-رايمرز و کامپيکيت ،)2014 7،استفاده از
تسهيالت تحصيلي کشورهای پيشرفته (باچر2004 8،؛ گلدستين و همکاران،)2018 9،
وضعيت تأهل ،طبقه اجتماعي ،جايگاه علم و پژوهش ،جايگاه زنان تحصيلکرده،
(شيری و شاهمرادی ،)1389 ،مقدمهسازی برای اقامت دائم (باس ،)200610،احساس
تعلق به وطن و نگرش به حقوق بشر (نيازی ،)1386 ،عوامل جمعيتشناختي ،آرزوها
و تجربه زندگي در مقصد (لو ،زونگ و اسچيسل )2009 11،و ويژگيهای فردی
(صادقي و افقي.)1384 ،
بر اساس نظرياتي با سابقه بيشتر ،مهاجرت نخبگان توسط مهاجرت دانشجويان به
اين شکل فارغ از نخبه بودن يا نبودن پيامدهايي نيز دارد ،چون :هدر رفتن هزينه
آموزش ،تضعيف رشد دانش ،کـاهش قـابليت جامعه برای کاربرد اندوختههای علمي
در جهت حل مسائل و مشکالت و(...حاتمي ،جهانگيری و فتاحي)1391 ،؛ البته
نظرات متفاوتي نيز در اين زمينه ارائه شده است با اتکا بر اين نگاه ،تحصيلکردهها و
نيروی انساني زماني که بهعنوان سرمايه ملت ،مهاجرت ميکنند و در گردونه اشتغال،
علم و توسعه ملتي ديگر قرار ميگيرند و نتيجه عمل خودشان را به شکل ارزش
افزوده علمي يا افزوده مالي به کشور خودشان برميگردانند؛ درنتيجه اين فرايند
مهاجرت نخبگان لزوماً تهديدی برای جوامع درحالتوسعه نيست بلکه اتفاقاً ميتواند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Walden & Foor
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. Gouda et al
4
. Djajic, Docquier & Michael
5
. Carrasco & Ruiz-Castillo
6
. Kyvliuk & Svyrydenko
7
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8
. Butcher
9
. Goldstein
10
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11
. Lu, Zong & Schissel
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فرصتي برای کشورهای توسعهيافته يا نيافته باشد تا آنها با درک مفهوم شبکه و
شراکتي شدن جريان دانش ،با بهرهوری از سرمايه انساني نخبگان خود در اين جريان
سهمي داشته باشند؛ (خسروی ،راستي برزکي و مهدوی .)1389 ،اين نگرش هرچند
در سالهای اخير با مطرح شدن بزرگاني چون مريم ميرزاخاني بهعنوان شخصيتهای
جهاني تأثيرگذار در پژوهشهای داخلي نيز منعکس شده است؛ ليکن مطابق طبق آمار
صندوق بينالمللي پول در گزارش سال  ،2009فرار مغزها هر سال  2برابر درآمد نفتي
به اقتصاد ايران زيان ميرساند (سالمتنيوز .)1394 ،با يک برآورد ساده ،ميتوان
دريافت که خـروج اين سرمايه چه زنگ خطری برای کشورهای درحالتوسعه و
توسعه نيافته بهحساب ميآيـد؛ زيـرا نهتنها اين کشور را با تنگنای نيروی انساني ماهر
روبهرو ميکن د که جبران آن بسيار مشکل است ،بلکه وابستگي کشور را نيز به
کـشورهای صـنعتي هـر روز افـزونتـر ميکند و شايد به همين دليل است که
کشورهای غربي در غالب طرحهايي مانند تشکيل «نژادی با مغزهای بزرگ»( 1سا و
سابزاليوا )2018 2،با ارائه تسهيالتي سعي در جذب دانشجويان ايراني ،بهويژه از
دانشگاههای برتر دارند.
با توجه به نتايج ناشي از اين مس:له و توجه به آن در پژوهشهای متفاوت آنچه
پژوهشگران حاضر را بر آن داشت تا بررسي جديدی در اين باب انجام دهند ،توجه
به چند نکته بود :اوالً نگاهي گذرا به پژوهشهای صورت گرفته در اين موضوع
مشخص مي کند که هر پژوهشي به مس:له مهاجرت دانشجويان ،تنها از جنبهای خاص
نگريسته است که اين نوع نگرش با بحث تخصصي شدن در تمامي امور و
موضوعات همخواني دارد؛ اما با توجه به پررنگ بودن جنبه انساني مس:له ،مسلم ًا
عوامل بسياری در موضوع دخيل هستند و تأثير عوامل بر يکديگر نيز غير قابل انکار
است؛ لذا نگرش يکسويه عالوه بر اينکه بههيچوجه نميتواند تصويری کامل از
موضوع ارائه دهد اين تهديد را نيز در پي دارد که با پرداختن به ابعاد آشکار مبحث،
پنهان ماندن ابعاد تاريکتر موضوع حاصل شود و حقيقت امر را نيز مورد تهديد قرار
دهد .در اين باب پژوهشهای خارجي نيز با اينکه افقهای جديد را در مورد موضوع
معرفي ميکنند ،مسلماً تنها متناسب با جامعه خود هستند؛ نکته ديگر اين پژوهشها،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Great brain race
. Sá & Sabzalieva
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توجه به مس:له نخبگان است که با تعريف جامعه پژوهش حاضر متفاوت است و
مسلم اينکه اين قشر از افراد جامعه در مورد دريافت پذيرش در کشور مقصد و بهطور
کلي روند مهاجرت ،مسلماً مشکالت کمتری را تجربه ميکنند در حالي که جامعه
مورد مطالعه در پژوهش حاضر با شرايط و علل متنوعتری قدم در اين راه ميگذارند
و درنهايت ممکن است نتايج متفاوتي را نيز کسب کنند؛ نکته پاياني استفاده از روش
دادهبنياد در کسب و تحليل دادههاست که در هيچکدام از پژوهشهای اجرا شده مورد
استفاده قرار نگرفته و اميد است تا با اين روش نتايج جديدی نيز حاصل شود؛ درواقع
در پژوهش حاضر قصد بر اين است تا با ارائه يک الگوی بومي و با نگاهي
کلگرايانه ،علل گسترده موضوع تبيين شود .اين پژوهش و پژوهشهای مشابه
ميتواند با شناخت دقيق مس:له راهکارهايي ارائه دهند تا بتوان مس:له مهاجرت
دانشپژوهان را تعديل يا به نفع منافع کشور کنترل کرد و ازآنجا که اين پژوهش
بهصورت استقرايي ،اکتشافي ،بر اساس دادههای واقعي و به شکلي نظاممند تدوين
ميشود (کرسول ،)1394 ،از نتايج آن ميتوان در تمام مؤسسات آموزشي عالي و
تمامي مؤسساتي که بهنوعي در ارتباط با نوجوانان و جوانان قرار دارند ،استفاده کرد.
پرسش اصلي پژوهش اين است که شرايط علي ،زمينهای و ميانجي ،استراتژیها و
پيامدهای گرايش دانشپژوهان جوان به تحصيل و اشتغال در خارج از کشور در قالب
يک الگوی اکتشافي چيست؟
ادبيات نظری و پيشينه پژوهش
مهاجرت نيروی انساني ،موضوع بسياری از علوم انساني ،اجتماعي و اقتصادی است؛
لذا آرا و نظريات گوناگوني درباره آن مطرح شده است :ازجمله نظريه محروميت
نسبي ،جهاني شدن ،نظريه نـظام آموزش اقتباسي ،نظريه بحران مـنزلتي ،الگوی
جهانگرا ،الگـوی مـليگرا و نظريه جاذبه و دافعه .از اين بين ،نظريه جاذبه و دافعه به
دليل فراگير بودن بيشتر مورد توجه بوده است .بر اساس اين نظريه در صورتي که
برآيند عوامل برانگيزنده و بازدارنده مثبت باشــد ،ميل به مهاجرت در فرد ايجاد
ميشود و چنانچه عوامل شخصي نتواند اين تمايــل را از بين ببرد و موانع موجود در
جريان مهاجــرت نيز تأثير بازدارندهای اعمال نکنــد ،مهاجرت عينيت مييابد و
فــرد حرکت خود را از مبدأ به مقصد آغاز ميکند (جانعليزاده چوببستي،
عليوردینيا و پورقاضي.)1393 ،
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نظريههای اقتصادی ن:وکالسيک 1بر تفاوت دستمزدها و شرايط اشتغال بين
2
کشورها و هزينههای مهاجرت تأکيد ميکنند؛ برعکس ،نظريه اقتصاد جديد مهاجرت
شرايط مختلفي را در بازار در نظر ميگيرد و مهاجرت را تصميم خانوار ميداند که
هدفش کاهش خطرات مربوط به درآمد خانواده است .نظريه بازار کار دوگانه3و نظام
جهاني 4،تأکيدشان بر نيروهايي است که در سطوح باالتر انباشت سرمايه عمل ميکنند
و نظريات بعدی دليل حرکت های جمعيتي را پيامد طبيعي جهاني شدن اقتصاد و نفوذ
بازار در سراسر مرزهای ملي ميدانند (برومندزاده و نوبخت)1396 ،؛ در جبههای
متفاوت ،نظريه چرخش مغزها انديشه ديگری را حمايت ميکند .اين نظريه از چهار
ديدگاه به سياستهای کشورهای مختلف در قبال نخبگان مينگرد .1 :محصور کردن
نخبگان :کشورها نهتنها به دنبال آموزشوپرورش شهروندان هستند بلکه تالش
ميکنند آنها را در مرزهای ملي خويش حفظ کنند تا از آنان در توسعه کشور خود
استفاده کنند؛  .2جذب نخبگان :کشورها قادر به توليد نيروی کار کافي برای همه
بخشهای اقتصادی خود نيستند؛ آنها به وارد کردن نيروی کار خارجي از مسيرهای
مختلف نياز دارند؛  .3گردش نخبگان :بيشتر کشورها جوانان خود را بهمنظور
بازگرداندن آنها به کشور ،برای تحصيل در خارج از کشور ميفرستند؛  .4پيوند با
نخبگان :با وجود تالش برای بازگشت نخبگان به کشور ،برخي نخبگان تصميم
ميگيرند که پس از تحصيل در کشور ميزبان باقي بمانند ،اين دانشجويان ،ممکن است
از طريق بازديدهای کاری يا حتي اقامت کوتاهمدت ،با کشور خودشان ارتباط برقرار
کنند که پيوند با نخبگان تعريف ميشود (شين و مون.)2018 5،
در داخل کشور ،جانعليزاده چوبدستي و همکاران ( )1395عوامل مهاجرت را
بررسي کردهاند .از ديدگاه آزمودنيهای اين پژوهش ،بيشتر عوامل و شرايط اين
مهاجرت به نحوه عمل عامل های اجتماعي در بيرون فضای علم مربوط ميشود تا
عوامل و شيوههای مربوط به شرايط اجتماعي داخل فضا و نهاد علم .جوادزاده
( )1394در پژوهش خود عوامل اجتماعي بر مبنای سه متغير اصلي سبک زندگي،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Neoclassical Economics
. New Economics of Migration
3
. Dual Labor Market
4
. World System Theory
5
. Shin & Moon
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طبقه اجتماعي و ساخت اجتماعي را بررسي کرد .نتايج پژوهش وی نشان ميدهد که
بين طبقه اجتماعي و مهاجرت رابطه معنيداری وجود ندارد و بين ساخت اجتماعي
ايران و مهاجرت نخبگان رابطه مستقيمي وجود دارد .حری ،جالئي و حمزهنژاد
( )1394اثر فرار مغزها را بر توليد و تجارت خارجي ايران مطالعه و بررسي کردند.
برآورد مدل آنها نشان داد که فرار مغزها آثار منفي بر توليد و تجارت خارجي کشور
در عرصه بينالمللي بر جای ميگذارد .در يک چرخش به سوی علل مهاجرت
دختران بهطور خاص ،حاتمي و همکاران ( 1391عوامل مرتبط با گرايش دختران
تحصيلکرده به مهاجرت به خارج از کشور را بررسي کردند .آنها دريافتند که عواملي
مانند « بيکاری ،نداشتن درآمد کافي ،برخوردار نبودن از شغل متناسب با رشته
تحصيلي ،نبود فرصتهای شغلي مناسب ،امنيت شغلي ،امکانات ،امکانات علمي،
پژوهشي و آزمايشگاهي و کمبود استادان متخصص ،محدوديت زنان در انتخاب
برخي از رشتههای تحصيلي خاص و محدوديت آزادی فردی» ،بهگونهای معنيدار
بهعنوان عوامل رانشي در مهاجرت دانشجويان دختر به خارج از کشور مؤثرند.
شاهآبادی ،سپهردوست و جامهبزرگي ( )1391نيز در پژوهش خود ،با بررسي يکي از
موضوعاتي که بر جريان خروج نخبگان از کشورهای درحالتوسعه تأثير قابل توجهي
دارد ،دريافت که حمايت از حقوق مالکيت فکری ارتباط منفي بر مهاجرت نخبگان در
هر دو گروه کشورهای درحالتوسعه و توسعهيافته دارد.
در پژوهشهای منتشر شده بينالمللي ،طيف گستردهتری از عوامل بررسي شده
است؛ کاتان:و ،مليجتي و پالری )2019(1در نتايج پژوهش خود جستجوی فرصتهای
شغلي و علمي بهتر و بيکاری را از عوامل تأثيرگذار بر مهاجرت فارغالتحصيالن
ايتاليايي برشمردهاند .هورنستيک تاميک و تيلور )2018( 2تأثيرات تغييرات در نظام
آموزشوپرورش را از عوامل کليدی در کاهش ناسازگاری برنامههای آموزشي و
مهاجرت معرفي کردهاند .کاولياک و سويريدنکو ( )2017چالش «فرار مغزها» را در
حوزه آموزش عالي اوکراين از دو منظر بررسي کردهاند .1 :در چارچوب روند
جهانيسازی؛  .2در چشمانداز تناقضات اجتماعي-فرهنگي پسا استعماری .همچنين،
گودا و همکاران ( )2015در يک مطالعه بينالمللي ،انگيزه مهاجرت دانشجويان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Cattaneo, Malighetti & Paleari
. Hornstein Tomić & Taylor
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پزشکي ايرلندی و عوامل مؤثر بر تصميمات آنها را بررسي کردهاند است که عبارت
بودند از :فرصتهای شغلي بيشتر ،شرايط کار مناسبتر و تغيير شيوه زندگي .ميهي-
رايمرز و کامپيکيت ( )2014نيز مهاجرت را از ديدگاه دانشجويان اروپايي مورد
بررسي قرار دادهاند .تجزيهوتحليل دادههای اين پژوهش نشان داد که بينالمللي شدن
از مهمترين ويژگيهای جهان کنوني و از عوامل تأثيرگذار بر مهاجرت دانشجويان
است .اينايتا ،آريا و سارجونو پوترو )2012( 1به شبيهسازی کلي از مهاجرت نخبگان
در اندونزی با هدف توضيح فرايند مهاجرت نخبگان و تخمين اثر سياستهای دولت
بر آن از طريق مدلسازی پوياييهای سيستمي اقدام کردند .به گفته آنها ابتدا عامل
آموزش سبب مهاجرت شده و سپس عوامل اقتصادی ،اجتماعي ،محيطي و سياسي
عوامل تأثيرگذار بر مهاجرت را تشکيل ميدهند .سلماني ،طالقاني و تاتيان ( )2011در
پژوهش خود به اين نتيجه رسيدهاند که عدالت ،مس:لهای حياتي در ميان نخبگان
علمي جامعه ايران است .مطالعه آنها نشاندهنده رابطه منفي بين عدالت اجتماعي و
قصد مهاجرت (فرار مغزها) در ايران بود .ماريا و الزارووا )2011( 2شکاف توسعه
فناوری و تفاوت دستمزد بين کشور مبدأ و مقصد را از عوامل مهاجرت نيروهای کار
ماهر ميدانند .عسگری )2011( 3علل مهاجرت مغزهای ايران به کشورهای OECD
بر اساس مدل جاذبه 4را بررسي کرد و نتايج مطالعه وی نشان داد عواملي چون
جمعيت ،فاصله جغرافيايي ،درآمد سرانه واقعي و مشارکت بخش خصوصي بر فرار
مغزها اثرگذار است .نتايج پژوهش لو و همکاران ( )2009نيز با تمرکز بر دانشجويان
چيني مقطع کارشناسي دانشگاه ساسکاچوان در کانادا نشان داد که ويژگيهای
جمعيتشناختي و رواني دانشجويان ،تجربههای زندگي در کانادا ،انتظارات والدين و
نيز عوامل انگيزشي و آرزوها بر افزايش ميزان مهاجرت مؤثر هستند .همچنين داستمن
و پرستون ( )2007در پژوهش خود سه مسير متفاوت نگرش به مهاجرت را مورد
توجه قرار دادند :نگراني بازار کار ،نگرانيهای رفاهي و نگرانيهای نژادی يا فرهنگي.
باس ( )2006نيز در پژوهش خود انگيزههای دانشجويان هندی را بررسي کرد که در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. Inayati, Arai & Sarjono Putro
. Maria & Lazarova
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4
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دانشگاههای استراليا بهعنوان دانشجويان خارجي تحصيل کردهاند .نتايج اين پژوهش
نشان ميدهد که هدف اصلي آنها دستيابي به ويزای اقامت دائم در استراليا بوده است؛
همينطور باچلر ( )2004با بررسي مهاجران به نيوزلند دريافت که هدف مهاجران به
نيوزيلند معافيت از پرداخت هزينههای کامل تحصيلي است .مرور پيشينههای پژوهش
نشان ميدهد هرچند توافق قطعي درباره علل گرايش دانشجويان برای مهاجرت
وجود ندارد؛ اما متخصصان بر اساس موقعيت به عوامل متفاوتي دست يافتهاند که
ميتواند در ترسيم الگوی نهايي اين پژوهش مورد استفاده قرار گيرد.
روش پژوهش
رويکرد کلي به پژوهش حاضر ،رويکرد کيفي است که با استفاده از يکي از
راهبردهای اجرای پژوهش کيفي يعني داده بنياد و با تکيهبر «رويکرد نظاممند
اشتراوس و کوربين» اجرا شده است .جامعه مورد نظر اين پژوهش ،دانشجوياني
بودند که به سفارتهای کشورهای مختلف و همينطور سازمان امور دانشجويان برای
اخذ ويزا و امور اداری ،برای تحصيل يا کار مراجعه ميکردند .افراد مورد مصاحبه بر
اساس ارتباط با موضوع پژوهش و به سبب اطالعات و ديدگاهي که درباره موضوع
مورد مطالعه داشتند ،به روش نمونهگيری هدفمند ،انتخاب و در جريان پژوهش
مشارکت داده شدند .معيارهای ورود به اين مطالعه عبارت بود از :تمايل به اختصاص
زمان و بيان نقطه نظرات خود نسبت به مفهوم مورد پژوهش .فرايند گزينش نمونهها
تا هنگامي ادامه يافت که در جريان کسب اطالعات هيچ داده جديدى پديدار نشد و
به عبارتى دادهها در  13مصاحبه به اشباع رسيدند و در ادامه  3مصاحبه صرفاً جهت
اطمينان از يافتهها صورت گرفت .در اين پژوهش بهطور کلي  16مشارکتکننده (با
اطمينان از به اشباع رسيدن دادهها و نبود مفاهيم و کدهای جديد) مشارکت داشتند.
بهمنظور گردآوری اطالعات ،از مصاحبه نيمه ساختارمند استفاده شد و پرسشهای
خاصي از تمام مشارکتکنندگان پرسيده شد .باوجود اين ،به دليل محاورهای بودن
مصاحبه ،مصاحبهگر آزاد بود پرسشها را تغيير دهد .مصاحبه با يک پرسش وسيع و
کلي در مورد مس:له شروع شده و سپس پرسشهای اکتشافي برای تشويق
شرکتکننده و دستيابي به اطالعات عميقتر پرسيده شد .بهمنظور رعايت مالحظات
اخالقي ،پيش از شروع مصاحبه ،شرکتکنندگان از هدفها و اهميت پژوهش آگاه
شدند و با رضايت و آگاهانه در پژوهش شرکت کردند .از آنها برای شرکت در
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پژوهش و استفاده از ضبط صدا برای ضبط مصاحبهها اجازه گرفته شد .همچنين تأکيد
شد که در هر مرحلهای از پژوهش ميتوانند انصراف خود را از شرکت در پژوهش
اعالم کنند و مشخصات آنان در طول پژوهش و پسازآن بهصورت محرمانه حفظ
ميشود .مدت مصاحبهها بين  72-8دقيقه و در يک جلسه بود .مصاحبههای ضبط
شده روی نوار ،پس از گوش دادن چندينباره متن مصاحبهها ،پياده شد و در سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابي مورد تحليل قرار گرفت .در ادامه کار ،روايي
و دقت 1پژوهش ،معتبر بودن 2،اطمينانپذيری 3و قابليت تأييد 4دادهها بررسي شد.
برای تضمين معتبر بودن ،يافتههای اين مطالعه به شرکتکنندگان ارائه شد و آنها
نظرات خود را در مورد هماهنگى يافتهها با تجربيات خود به پژوهشگران ابراز کردند
(بازگشت بهمنظور تعيين اعتبار) .همچنين تعمق مشارکتي پيرامون مضمونهای پديدار
شده 5توسط گروه پژوهش در مراحل مختلف مطالعه (حريری )66 ،1385 ،انجام
گرفت .پژوهشگران با حفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش ،قابليت تأييد اين
پژوهش را تضمين کردند .عالقهمندی پژوهشگران به پديده مورد مطالعه ،تماس
درازمدت با دادهها و همچنين ،تالش براى کسب نظرات ديگران در اين زمينه از ديگر
عوامل تضمينکننده قابليت تأييد (عباسزاده )1391 ،بودند.
يافتههای پژوهش
اين بخش از پژوهش به تجزيهوتحليل اطالعات گردآوریشده از اجرای مصاحبهها،
اختصاص دارد .نخست دادههای توصيفي مصاحبهشوندگان و در جدولي مقولهها،
مفاهيم و نشانگرها و سپس کدگذاری محوری و در بخش نتيجهگيری نيز کدگذاری
محوری ارائه ميشود .مشارکتکنندگان در اين پژوهش  16دانشجو ( 9زن و  7مرد)
با دامنه سنى  40-24سال بودند 12 .نفر از مصاحبهشوندگان در مقطع دکتری 3 ،نفر
کارشناسي ارشد و  1نفر در مقطع کارشناسي مشغول به تحصيل بودند .از نظر شرايط
تأهل ،سه نفر از آنها متأهل بودند و  6نفر سابقه سکونت موقت در خارج از کشور را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در دامنه زماني چند ماه تا چهار سال داشتند .در مرحله کدگذاری باز ،تعداد 67
نشانگر استخراج شد که اين نشانگرها در مرحله دوم ،برای انسجام بيشتر و تحليل و
تفسير بهتر در قالب  17مفهوم انتزاعي کدگذاری شدند .در مرحله سوم مفاهيم
توليدشده در فرايند کدگذاری ثانويه در قالب  6مقوله عمده طبقهبندی شدند.
مقولههای عمده از نظر انتزاعي بودن در سطح باالتری نسبت به مفاهيم مرحله قبل
قرار دارند و عبارتاند از -1 :دافعههای داخلي و جذابيتهای کشورهای مقصد از
منظر دانشجويان؛  -2شرايط اقتصادی؛  -3ويژگيهای فرد مهاجر؛  -4مشکالت
کشور؛  -5جريانات روند مهاجرت؛  -6سود فردی و زيان اجتماعي .در فرايند
طبقهبندی و کدگذاری مفاهيم ،ممکن است بين مفاهيم؛ تشابه لغوی وجود داشته باشد
يا اينکه بتوان مفهوم را در دو يا چند طبقهبندی قرارداد .به وجود آمدن چنين مسائلي
در تجزيهوتحليل دادههای کيفي طبيعي است .اين موارد به همراه هر کدام از مفاهيم و
کدهای مرتبط ،در جدول ( )1ارائه شدهاند.
جدول ( )1نشانگرها ،مفاهيم اوليه و مقولههای عمده توليدشده در مرحله کدگذاری باز
نظريه زمينهای
نشانگرها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

مدرگگرايي
جايگاه نامناسب افراد تحصيلکرده
ناکارآمدی نظام آموزش عالي
نبود امکانات فني و تکنولوژيکي
تشويق اطرافيان به مهاجرت
جذب افراد توانمند و استفاده از توانايي ايشان
بهرهمندی از فناوری و امکانات پيشرفته
آزادیهای گسترده اجتماعي
قانونمداری
نظم اجتماعي باال در کشورهای توسعهيافته
ارائه تسهيالت برای مهاجران
پذيرش تنوع فرهنگي
اهميت به شأن انساني افراد و حمايتهای اجتماعي از
ناتوانان
بيکاری
نبود امنيت شغلي
ضعف زيرسازهای اقتصادی
ناتواني بخش دولتي و خصوصي در استخدام
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مقولههای عمده

دافعههای داخلي

جذابيتهای
کشورهای مقصد
از منظر
دانشجويان از
منظر دانشجويان

مشکالت
اقتصادی

دافعههای داخلي و
جذابيتهای کشورهای
مقصد از منظر
دانشجويان

شرايط اقتصادی
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

سن فرد
رشته تحصيلي فرد
مقطع تحصيلي
کنجکاوی
توانايي فرد در سازگاری با محيط
وضعيت تأهل
داشتن فرزند
تعداد فرزندان خانواده
ميزان ارتباط با خانواده
تحريم اقتصادی
محدوديتهای جهاني
توسعهنيافتگي
مشکالت سياسي
نااميدی از اصالح وضعيت
مشکالت زيستمحيطي
مشکالت فرهنگي
ارتباط گرفتن با ميزبان (استاد يا شرکت مقصد)
انتخاب کشور
برنامهريزی
آشنايي با زبان مقصد
اجرای پروژه در راستای پروژههای در حال انجام در
کشور يا دانشگاه مقصد
مراجعه به مؤسسات کاريابي يا اعزام دانشجو به خارج
کشور
فراهم کردن موقعيت شغلي مناسب پيش از سفر
مسافرت کوتاه به مقصد برای بررسي دقيق
تهيه مسکن مناسب
ايجاد ارتباط با همميهنان مقيم مقصد
زبان
فرهنگ کشور ميزبان (نوع روابط اجتماعي ،انديشههای
مذهبي و نگرش به جنسيت)
داشتن برچسب مهاجر
حمايت نکردن ميزبان (استاد ،شرکت مقصد و)...
باال بودن هزينههای زندگي در مقصد
وابستگي به خانواده
ميهندوستي
مشکالت نظاموظيفه برای آقايان
سيستم بروکراتيک و پيچيدگيهای آن
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مقولههای عمده

شرايط خود فرد
ويژگيهای فرد مهاجر
موقعيت در
خانواده
مشکالت خارجي
مشکالت کشور
مشکالت داخلي

اقدامات فرد

جريانات روند
مهاجرت

موانع پيشرو
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داشتن توان مالي
حمايت خانواده
داشتن رابطه در زمينه انجام امور اداری
داشتن سابقه دوری از خانواده
همراهي دوستان يا آشنايان
آشنا داشتن در کشور مقصد
کسب تجارب بينالمللي
استفاده از فرصت پيشآمده
کسب موقعيت اجتماعي
کسب درآمد
تسريع در روند علمي
دلتنگي
خروج نخبگان
هدر رفت هزينههای آموزش
بازگشت جمعي مدعي
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مقولههای عمده

تسهيلکنندههای
مهاجرت

پيامدهای فردی

منافع فردی و مضرات
اجتماعي
پيامدهای
اجتماعي

در اين بخش از پژوهش در جهت اعتبارپذيری دادهها در مورد هر کدام از
مقولههای محوری ،توضيح و شواهدی از مصاحبههای مشارکتکنندگان مربوط به هر
بخش ارائه ميشود:
دافعههای داخلی و جذابيتهای کشورهای مقصد از منظر دانشجويانمهاجرت بهعنوان يک فراپديده از عوامل متنوعي متأثر است .در اين ميان دو عامل
جاذبه و دافعه که هر يک در بستر عوامل متعدد اقتصادی ،سياسي و فرهنگي قابل
بررسي است ،نقش مهمي را در زمينه علل مهاجرت دارد؛ در اين مقوله مدرگگرايي،
جايگاه نامناسب افراد تحصيلکرده ،ناکارآمدی نظام آموزش عالي ،نبود امکانات فني و
تکنولوژيکي و تشويق اطرافيان به مهاجرت از عوامل دافعههای داخلي است .از سوی
ديگر ،جذب افراد توانمند و استفاده از توانايي ايشان ،بهرهمندی از فناوری و امکانات
پيشرفته ،آزادیهای گسترده اجتماعي ،قانونمداری ،نظم اجتماعي باال در کشورهای
توسعهيافته ،ارائه تسهيالت برای مهاجران ،پذيرش تنوع فرهنگي و اهميت به شأن
انساني افراد و حمايتهای اجتماعي از ناتوانان از منظر دانشجويان از جذابيتهای
کشورهای مقصد محسوب ميشود .در اين مورد ميتوان به اين شواهد اشاره داشت:
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مشارکتکننده شماره « :4مشکل من با سيستم آموزش عاليه ،واقعاً هدفمند نيست،
طوری نيست که بخواد چند تا دانشجوی پخته و باسواد تربيت کنه ...از طرفي هم داره
يه بيانگيزگي قوی به دانشجوها تحميل ميکنه ،خيلي وقتها به من امکانات نميده،
ندن ولي الاقل انگيزه منو ازم نگيره»؛
مشارکتکننده شماره  « :1خانواده خيلي مهمه ،مثال من يه مدت بهشدت
ميخواستم برم؛ ولي خانوادهام بهشدت مخالف بودن ،اجازه ندادن و نهايتاً رأی منم
زدن ،از اون طرف افرادی هم بودم که خيلي مايل به رفتن نبودن بهقدری خانواده
اصرار کردن ،اونقدر حمايت کردن از لحاظ مادی و معنوی که نهايت بچهشون رو
فرستادن»؛
مشارکتکننده شماره « :2من اگر بخوام يه کار درست در مورد موضوعم انجام
بدم و سنبل نکنم مجبورم که برم»؛
مشارکتکننده شماره « :4برادر من االن با مدرک ليسانس ماهي  2.5حقوق ميگيره
در حالي که دوست من با مدرک دکتری داره تو يه شرکت خصوصي کار ميکنه با 2
تومن حقوق».
شرايط اقتصادیاقشار تحصيلکرده مورد توجه در اين پژوهش غالباً افرادی بودند که از نظر
اجتماعي و فرهنگي ،سطح فکری ،احساسات و انتظارات طبقۀ متوسط مرفه را داشتند
و دارای اطالعات باال ،آشنايي با فناوریهای جديد و رسانههای مدرن بودند؛ ولي از
سوی ديگر ،متحمل مشکالت اقتصادی ،بيکاری و ناامني شغلي ناشي از ضعف
زيرسازهای اقتصادی کشور و ناتواني بخش دولتي و خصوصي در استخدام بودند که
ايشان را مجبور ميکرد از حيث اقتصادی همرديف طبقات پايين اجتماع باشند؛ يعني
در مناطق حاشيهای سکونت داشتند و در مشاغل دونپايه ،کمدرآمد و نيمهوقت
مشغول بودند .در اين مورد ميتوان به شواهد زير اشاره کرد:
مشارکتکننده شماره « :12من اگر ميتونستم يه سال ديگهام رو تو ايران پيشبيني

کنم ايران برای من بهترين جای دنيا بود؛ اينجا ممکنه شب که ميخوابي يه آدم
مايهدار تلقي بشي ،صبح بلند شي ببيني کل سرمايهات دود شد رفت هوا»؛
مشارکتکننده شماره « :3برای مني که تو دوره دکترا مشغول به تحصيلم بحث
شغلي خيلي مطرحه ،اآلن من خودم بزرگترين دغدغهام شغله»؛
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مشارکتکننده شماره « :6انگيزه جدی که برای ما مطرح اينکه ما هيچ امنيت
رواني ،فرهنگي و سياسي تو اين جامعه نميبينيم ،مسيری که جامعه از نظر سياسي
داره ميره ،قابل تأييد نيست ،بالطبع اون جريانهای فرهنگي و اقتصادی جامعه هم
مسير درستي نداره»؛
مشارکتکننده شماره « :10من اينجا چه آينده کاری دارم؟ هيچي؛ اما اونجا حتي
اگر قرار باشه پولي که به من بدن نصف حقوق شهروندشون باشه باز يه قراردادی با
آدم ميبندن».
ويژگیهای فرد مهاجرهر چند عوامل بسياری زمينهساز مهاجرت فرد ميشوند؛ اما عامل و فاعل اصلي
اين فرايند خود شخص است .اين ويژگيهای شخصي ،اجتماعي ،رواني و خانوادگي
فرد است که درنهايت باعث ميشود فرد بين مهاجرت يا ماندن دست به انتخاب بزند.
اگر شخص تأثير علل مختلف را ناديده بگيرد ميتواند تمايل مهاجرت را از بين ببرد
و ماندن را انتخاب کند .در اين مورد ميتوان به اين شواهد اشاره داشت:
مشارکتکننده شماره « :2من چون مامانم تکفرزنده و من تنها دخترش هستم
اصالً به اين فکر نميکنم که برم بمونم ترجيح ميدم جايي کنار مادرم باشم»؛
مشارکتکننده شماره « :5اينکه آدم يه جايي از دنيا متولد ميشه اين ايده رو بهش

نميده که تا ابد همونجا باشه ،آدم بايد سفر کنه خيلي چيزها رو ببينه  ...من خودم
شخصاً خيلي آدم کنجکاوی هستم دوست دارم تا جايي که ممکنه چيزهای جديد رو
تجربه کنم»؛
مشارکتکننده شماره « :11من مشکل دلتنگي ندارم چون ما دو جين بچه هستيم،
منم از پانزده سالگي از خانواده جدا شدم ديگه هر چي دلتنگي بوده تو اين مدت
تموم شده (با خنده)»؛
مشارکتکننده شماره « :5با توجه به تعريفي که شنيدم آلمان دارای اقتصاد
قدرتمند ،دانشگاههای معتبر و  ...دوست دارم برم و از نزديک ببينم چيزهايي که
شنيديم چقدر واقعيت دارن»؛
مشکالت کشورعواملي نظير نبود ثبات اقتصادی و سياسي ،نبود آزادیهای سياسي ،احساس ظلم
و بي عدالتي در کشورهای در حال توسعه از علل رايج مهاجرت نخبگان هستند؛
چراکه افراد در شرايط انتخاب ترجيح ميدهند در جامعهای زندگي کنند که حقوق
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ايشان از هر جهت رعايت شود (شاهآبادی و جامهبزرگي .)1392 ،متأسفانه مشکالت
موجود در کشور در سالهای اخير تأثير بسزايي در مهاجرت داشته است .اين
مشکالت در دامنه وسيعي از مشکالت اقتصادی ،سياسي ،فرهنگي و محيط زيستي
قرار دارد که در پژوهش حاضر با مفاهيمي چون :تحريم اقتصادی و به تبع آن
محدوديتهای جهاني ،توسعهنيافتگي ،مشکالت سياسي ،نااميدی از اصالح وضعيت،
مشکالت زيستمحيطي و مشکالت فرهنگي عجين شده است .در اين مورد ميتوان
به اين شواهد اشاره کرد:
مشارکتکننده شماره « :8من يه مقالهای رو که مال سال  1994هست به استادم

پيشنهاد دادم ميگه امکاناتش رو نداريم .متوجه هستين؟! اونا سال  1994يه دستگاهي
داشتن که ما اآلن تو سال  2017اونو نداريم ...چرا؟ چون تحريم هستيم»؛
مشارکتکننده شماره « :3آدم آزادی داره ،هم از نظر پوششي ،هم رفتاری ،اونجا
ميتوني خودت باشي و تو رو از تظاهر به چيزی که نيستي رها ميکنه ،اينجا تو بايد
چيزی باشي که نيستي ولي اونجا خود واقعيت رو نشون ميدی»؛
مشارکتکننده شماره « :14من احساس ميکنم جامعه ما داره به سمت خطرناکي
ميره ،از لحاظ بهداشت ،غذا و دارو؛ هيچچيز امنيت نداره حتي آب و هوايي که شما
تنفس ميکنيد»؛
مشارکتکننده شماره « :17اينجا شما هر چقدر هم قوی باشي وقتي تنها هستي
عمالً کار خاصي نميتوني انجام بدی ،پس من و امثال ميريم که اقالً اگر تونستيم،
اونجا مفيد باشيم».
 جريانات روند مهاجرتقطع بهيقين ،همه نوع مهاجرت ،دربردارنده مشکالتي ازجمله تفاوت با زبان و
فرهنگ کشور ميزبان ،داشتن برچسب مهاجر ،عدم حمايت ميزبان (استاد ،شرکت
مقصد و ،)...باال بودن هزينههای زندگي در مقصد ،وابستگي به خانواده ،ميهندوستي
و مشکالت نظاموظيفه برای آقايان و نظام بروکراتيک و پيچيدگيهای آن است که
مستلزم حرکت در مسير فرايندهای اداری و غير اداری است؛ ازجمله :انتخاب کشور،
ارتباط گرفتن با ميزبان (استاد يا شرکت مقصد) ،برنامهريزی و آشنايي با زبان مقصد
است که البته در کنار اين مسائل تسهيلکنندگاني از طيف مالي تا رواني قرار دارند .در
پژوهش حاضر در قالب داشتن توان مالي ،حمايت خانواده ،داشتن رابطه در زمينه
انجام امور اداری ،داشتن سابقه دوری از خانواده ،همراهي دوستان يا آشنايان و آشنا
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داشتن در کشور مقصد نشان داده شده است .در اين مورد ميتوان به اين شواهد اشاره
کرد:
مشارکتکننده شماره « :8موضوع برای خيلي بيشتر از کشور مهمه ،اولويت اول
من اينکه که بايد استادی رو پيدا کنم که رو موضوعي که من دوست دارم کار کنه»؛
مشارکتکننده شماره « :1من قصد مهاجرت دائم ندارم ،دلبستگيهای زيادی

اينجا دارم و بهشدت به خانوادهام وابستهام جوری که بههيچوجه نميتونم مدت
زيادی ازشون دور باشم»؛
مشارکتکننده شماره « :4من از همين اآلن مکاتبات رو با استادی که اونجا دارم
شروع کردم ،دارم کارهايي رو کردم براش ميفرستم که پذيرش من رو قبول کنه»؛
مشارکتکننده شماره « :5يکي از دوستای صميمي من رفته يه دانشگاه خوب تو
سوئيس خيلي راضيه و همه چيز براش اوکي بوده ،البته اون به اين مس:له هم ارتباط
داشته که دانشگاهي که اون رفته کلي ايراني ديگه هم اونجا هستن تو شهری که کلي
ايراني اونجا زندگي ميکنن»؛
مشارکتکننده شماره « :9مشکل من اينکه من اآلن مشمولم ،کلي دردسر برام
درست شده».
منافع فردی و مضرات اجتماعیمهاجرت به هر شکل ،پيامدهای فرد و کشور مبدأ را به همراه دارد که در پژوهش
حاضر غالباً برای فرد پيامدهای مثبت مانند کسب تجارب بينالمللي ،استفاده از
فرصت پيش آمده ،کسب موقعيت اجتماعي ،کسب درآمد ،تسريع در روند پاياننامه و
درنهايت دلتنگي را به همراه داشته و عليرغم نظريههای جديد در مورد مهاجرت
نخبگان برای کشور ،پيامدهای منفي چون خروج نخبگان ،هدررفت هزينههای
آموزش و بازگشت جمعي مدعي را به بار آورده است .در اين مورد ميتوان به اين
شواهد اشاره کرد:
مشارکتکننده شماره « :5محيط اون ور رو هم تجربه ميکنم ،آموزشهای جديد

رو هم مي بينم ،هر جايي تجربيات خاص خودش رو داره ...ميخام يه تجربه متفاوت
کنار اين تجربهام داشته باشم»؛
مشارکتکننده شماره « :1فرصتي هست که وزارت علوم در اختيار من قرار داده،
حمايت مالي هم در نظر گرفته چرا استفاده نکنم ،در صورتي که نياز هم هست»؛
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مشارکتکننده شماره « :7من قراره اونجا با گروهي کار کنم که خودشون يه سری
کد نوشتن منم ازشون ياد ميگيرم و استفاده ميکنم بعد که برگشتم سريع ميتونم
دفاع کنم»؛
مشارکتکننده شماره « :13به نظر من خيليها که دارن ميرن بخصوص اونايي که
ميخوان برگردن به خاطر موقعيت اجتماعيش دارن ميرن ،ميرن که وقتي برگشتن با
اين عنوان شناخته بشن که طرف تجربه بينالمللي داره».
در اين مرحله ،پژوهشگر معموالً پديده مورد بررسي را مشخص و ارتباطي منطقي
و ّعلي بين مقوله محوری و ساير مقولهها برقرار ميکند .در اين مرحله از کدگذاری،
پژوهشگر مقولههای شرايطي ،فرايندی و پيامدی را تعيين ميکند .در شکلهای ( 1و
 )2به ترتيب الگوی اکتشافي و تفضيلي گرايش دانشپژوهان جوان به تحصيل و
اشتغال در خارج از کشور آمده است.
شرايط زمينهای:
مشکالت کشور

پيامدها:
منافع فردی و
مضرات
اجتماعی

راهبردها:
جريانات روند
مهاجرت

مقوله محوری:
شرايط اقتصادی

شرايط علي:
دافعههای داخلی و
جذابيتهای کشورهای
مقصد از منظر
دانشجويان

شرايط ميانجي:
ويژگیهای فرد مهاجر

شکل ( )1الگوی اکتشافی گرايش دانشپژوهان جوان به تحصيل و اشتغال در خارج از
کشور
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مشکالت خارجی
 .1تحــــــريم اقتصــــــادی
.2محـــدوديتهای جهـــاني
.3توسعهنيافتگي

شرايط
مداخلهگر

شرايط خود فرد
 .1ســن فــرد .2رشــته
تحصيلي فرد  .3مقطـع
تحصيلي  .4کنجکاوی
 .5توانــــايي فــــرد در
ســازگاری بــا محــيط
.6وضعيت تأهل

مشکالت داخلی
 .1مشــــکالت سياســــي
.2نااميــــدی از اصــــالح
وضـــعيت .3مشــــکالت
زيستمحيطي .4مشکالت
فرهنگي

مشکالت اقتصادی
 .1بيکاری  .2نداشـتن
شرايط
زمينهای

امنيت شغلي  .3ضعف
زيرســازهای اقتصــادی

شرايط علي

.4ناتواني بخش دولتـي

موقعيت در خانواده
 .1داشتن فرزند .2تعـداد
فرزندان خانواده .3ميـزان
ارتباط با خانواده

و خصوصــــــــي در

فرايندها

اقدامات فرد
 .1ارتبــاط گــرفتن بــا ميزبــان
(اســتاد يــا شــرکت مقصــد) .2
انتخاب کشور  .3برنامـهريزی .4
آشنايي با زبان مقصد  .5اجـرای
پروژه در راستای پروژههـای در
حال اجرا در کشور يـا دانشـگاه
مقصد  .6مراجعه بـه مؤسسـات
کاريــابي يــا اعــزام دانشــجو بــه
خــارج کشــور  .7فــراهم کــردن
موقعيت شغلي .8مسافرت کوتاه
بــه مقصــد .9ايجــاد ارتبــاط بــا
همميهنان مقيم

جذابيتهای کشورهای مقصد از
منظر دانشجويان
 .1جذب افراد توانمنـد و اسـتفاده
از توانــايي ايشــان .2بهرهمنــدی از
تکنولــوژی و امکانــات پيشــرفته
.3آزادیهــای گســترده اجتمــاعي
.4قانونمداری .5نظم اجتماعي باال
در کشورهای توسـعهيافته .6ارائـه
تسهيالت برای مهاجران .7پذيرش
تنوع فرهنگي .8اهميـت بـه شـأن
انســـاني افـــراد و حمايتهـــای
اجتماعي از ناتوانان .9گذشته فرد
دافعههای داخلی
 .1مدرگگرايي  .2جايگاه نامناسب
افراد تحصيلکرد  .3ناکارآمدی نظام
آموزش عالي .4عدم امکانات فني و
تکنولوژيکي .5تشويق اطرافيان

استخدام

موانع پيشرو
 .1زبـــان  .2فرهنـــگ
کشور ميزبـان .3داشـتن
برچسب مهاجر .4عـدم
حمايــت ميزبــان .5بــاال
بودن هزينههای زنـدگي
در مقصد .7وابستگي به
خانواده  .8ميهندوسـتي
.9مشکالت نظام سيستم
بروکراتيـــــــــــک و
پيچيدگيهای آن
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تسهيلکنندههای
مهاجرت
 .1داشتن توان مـالي
 .2حمايــت خــانواده
 .3داشــتن رابطــه در
زمينــه انجــام امــور
اداری .4داشــــــتن
ســــــابقه دوری از
خانواده  .5همراهـي
دوستان يا آشنايان .6
آشنا داشتن در کشور
مقصد

پيامدها
پيامدهای فردی
 .1کسب تجارب بينالمللي  .2استفاده از فرصت پيش آمده  .3کسب
موقعيت اجتماعي  .4کسب درآمد  .5تسريع در روند پاياننامه  .6دلتنگي
پيامدهای اجتماعی
 .1خروج نخبگان  .2هدر رفت هزينههای آموزش  .3بازگشت جمعي مدعي
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نتيجهگيری
گزارش پژوهشهای کيفي ،از موارد اختالفبرانگيز بين صاحبنظران اينگونه
پژوهشهاست .در بيشتر پژوهشهايي که از روش نظريه زمينهای استفاده ميکنند ،دو
مرحله اول کدگذاری يعني مرحله کدگذاری باز و محوری را بهعنوان يافتههای
پژوهش و مرحله کدگذاری گزينشي يا انتخابي را بهعنوان نتيجهگيری در گزارش
ميکنند (محمودپور)1393 ،؛ لذا در اين پژوهش با توجه به استفاده از روش نظريه
زمينهای ،مرحله نهايي کدگذاری بهعنوان نتيجهگيری گزارش شده است.
در قالب کدگذاری انتخابي ميتوان اينگونه تشريح کرد :زماني که دانشجو در
جامعهای زندگي ميکند که اغلب افراد آن تحصيلکرده هستند و بر سر پستهای
تدريس در دانشگاه و سمت هي:ت علمي شدن بين افراد رقابت وجود دارد ،يکي از
مسيرهای که ميتوان در اين مسابقه برنده بود ،داشتن سابقه تحصيل در يک کشور
خارجي و مدرکي بينالمللي است؛ پس يک فرد تحصيلکرده که به صرف داشتن
مدرک دکتری نميتواند جايگاه مناسب برای خود کسب کند ،ميکوشد از فرصتي که
دانشگاه بنا بر قوانين در اختيارش قرار داده استفاده کند يا خود با هزينه شخصي اين
فرصت را برای خود فراهم آورد؛ البته اين مس:له ميتواند برای افرادی که در رشته
آزمايشگاهي مشغول به تحصيل هستند هدف ديگری نيز داشته باشد؛ از آنجا که
کشور ما متأسفانه در شرايط تحريم قرار گرفته و از سوی ديگر ،دچار نقص عمده در
تجهيزات آزمايشگاهي است؛ لذا دانشجويان اين رشتهها الزاماً به سفر و استفاده از
تجهيزات کشورهای مقصد نياز دارند؛ اما اين تنها يک جنبه مس:له است ،کشورهای
مقصد نيز شرايطي را فراهم آوردهاند که مسير حرکت اين قشر را آسان کرده است ،از
آمادگي زيرساختهای فرهنگي تا تدوين قوانيني برای حمايت از تنوع جمعيتي.
مشکالت زيستمحيطي ،سياسي و فساد اداری نيز از ديگر دافعههای ساختاری
کشورمان محسوب ميشود که باعث ميشود دانشجويي که نتوانسته جايگاه مناسبي را
برای خويش بيابد ،به دنبال فرصتهايي برای تغيير محيط خود باشد ،جايي که از
تواناييهای او بهدرستي استفاده شود؛ مطم:ن باشد بر اساس قانون و شايستگيهايش
ميتواند به جايگاه مناسب برسد و استعدادها و تواناييهايش بيثمر نخواهند بود .در
اين ميان اگر فرد تجربه زندگي دور از خانواده را داشته باشد و اين توانايي را در خود
ببيند که مي تواند دور از خانواده زندگي مستقلي داشته باشد و جای خالي آنها را
ناديده بگيرد يا حتي مجرد باشد و پيوستگي عاطفي خاصي در وطن خود نداشته باشد
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يا حتي پيوند عاطفي مناسبي با خانواده خويش نداشته باشد ،بهسادگي به انتخاب
کشوری ديگر برای تحصيل يا کار اقدام ميکند .همه موارد عنوان شده مانند تالش
برای کسب مدرک ،استفاده از تجهيزات ساير کشورها برای دستيابي به مهارت و اخذ
مدرک به سازهای ديگر مرتبط است که در پسزمينه اين موارد قرار گرفته است؛
دستيابي به شغلي مناسب که در قالب مشکلي به نام بيکاری قرار گرفته است .ما
هماکنون با قشری عظيم از افراد تحصيلکرده روبرو هستيم که برخي در مشاغلي
نامرتبط با رشته تحصيلي خود يا حتي نامناسب ،مشغول به کار هستند ،سازمانهای
دولتي بهسختي تن به استخدام اين افراد ميدهند و سازمانهای خصوصي توان
استخدام و حمايتهای بيمهای اين افراد را ندارند ،رابطهها توانسته جای ضابطهها را
حتي در اين اندک ميزان استخدامها بگيرد؛ همه اين موارد نشان از نداشتن ساختار
درست در رفع مشکل بيکاری دارد و دانشجويان سطوح تکميلي بيش از همه خود را
متضرر از اين مشکالت ساختاری ميدانند و به دنبال دنيايي هستند که بتوانند بر
اساس شايستگي های خود به اين حقوق خود دست يابند .گذشته از تمامي داليلي که
برای مهاجرت عنوان شد افراد برای رسيدن به مقصود خويش در اين باب روشهای
متنوعي را در پيش ميگيرند که بسته به توانايي مالي ايشان ،داشتن اقوامي در کشور
مقصد ،آگاهي از روند اداری ،حمايت مالي خانواده يا آشنايان ،کسب موقعيت کاری
مناسب در مقصد و حتي داشتن فرد آگاهي که بتواند در روند انجام امور اداری در
ايران به ايشان ياری رساند متفاوت است .اما در اين راه مشکالتي را نيز بايد متحمل
شوند ازجمله آشنايي با فرهنگ و زبان و قوانين مقصد است که در اين زمينه
مشکالت فراواني رخ مي دهد و اغلب افراد مهاجر حداقل شش ماه زمان برای آشنايي
مقدماتي با موارد مذکور نياز دارند .حال پس از گذران اين مسائل فردی که اقدام به
مهاجرت کرده و در کشور ميزبان سکني گزيده ،مشکالتي را تحمل کرده است چه
نتايجي را کسب ميکند؟ اين دستاوردها را در دو بخش ميتوان مورد بحث قرار داد.
ابتدا نتايج فردی :زماني که از نتايج سخن گفته ميشود بهطور حتم سخن از نتايج
مثبت و منفي بهصورت توأمان است و تنها به دستاوردها توجه نميشود .اولين
نتيجهای که ميتوان از آن سخن راند دلتنگي است؛ دلتنگي برای اعضای خانواده يا
شهر و کشوری که موطن فرد است و فرد به آن تعلق خاطر دارد؛ اما اين سفر برای
فرد نتايج مثبت فراواني را نيز به همراه دارد مانند کسب تجارب بينالمللي ،کسب
موقعيت اجتماعي در بازگشت ،کسب درآمد و تسريع در روند پاياننامه .اين نقطه
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مکاني است که فرد با نگاه به دافعهها کشور خود و جاذبههای کشور ميزبان و تمام
مسير پشت سر ،بايد انتخابي بين بازگشت يا ماندن دائمي داشته باشد و مسلماً انتخابي
راحت نيست برای کساني که توانستهاند جايگاهي مناسب برای خود بيابند .البته اين
تنها يک جنبه اين مرحله است ،از منظر توجه به نتايج اين مرحله برای اجتماع مس:له
شکل ديگری به خود ميگيرد .اگر اين افراد تصميم به بازگشت بگيرند جامعه گاه با
افرادی توانمند که ميتوانند به رفع مسائل کشور در بخشي تخصصي کمک کنند،
برخورد ميکند و گاه با افرادی روبهرو ميشود که نتوانستهاند شايستگيهای خويش
را محقق کنند تمام فرصتهای از دست رفتهشان را در بازگشت از ميهن ميخواهند؛
از سوی ديگر ،جامعه با از دست دادن دانشپژوهان خود فارغ از ميزان تواناييشان،
بخش زيادی از سرمايه صرف شده برای اين افراد در دوره تحصيلي رايگان و دانشگاه
را از دست ميدهد و چه بسا اين افراد همان کساني باشند که برای آبادی اين سرزمين
نياز هستند؛ در حالي که ديگر حاضر به بازگشت نيستند.
پس از اين مرحله داستانگونه پژوهش ،زمان آن است که همسويي يا ناهمسويي
اين روايت تبيين شود .در بخش شرايط علي اين پژوهش ،اين الگو با نظريه اورت
لي )1966( 1هماهنگ و همسو است که عوامل جاذبه کشورهای ميزبان و دافعه
کشورهای مقصد را بررسي کرده است .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش جانعليزاده
چوبدستي و همکاران ( )1395و جوادزاده ( )1394نيز همسويي دارد؛ از آنجا که
اين پژوهشها همسو با نتايج پژوهش حاضر عوامل اجتماعي را با مهاجرت مرتبط
ميدانند .در بخش شرايط زمينهای ،مشکالت کلي با طيف عوامل مشکالت داخلي و
تحميل شده خارجي وجود دارد که در بخش کدگذاری انتخابي به آنها اشاره شد.
حاتمي و همکاران ( )1391نيز در نتايج پژوهش خود اشاره داشتند به نبود امکانات،
بحرانهای اقتصادی ،نبود امکانات علمي ،پژوهشي و آزمايشگاهي که اغلب ناشي از
عواقب تحريم اقتصادی ايران است و از اين جهت با نتايج پژوهش حاضر همسويي
دارد .اينايتا و همکاران ( )2012و بردتمن و همکاران ( )2019نيز در نتايج
پژوهشهای خود به عواملي چون عوامل اقتصادی ،اجتماعي ،محيطي و سياسي در
تشديد مهاجرت نخبگان پرداختهاند که همسو با نتايج اين پژوهش است .در زمينه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Everett Lee
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شرايط مداخلهگر ،نتايج پژوهش نشان ميدهد که بهطور کلي شرايط خود فرد و نحوه
ارتباط فرد با خانواده در اين زمينه تأثيرگذار است؛ در اين زمينه نتايج پژوهش حاضر
با نتايج پژوهش جوادزاده ( )1394که نشان ميدهد بين سبک زندگي ايراني و
مهاجرت رابطه معکوس وجود دارد و همينطور پژوهش لو و همکاران ( )2009که
نشان ميدهد ويژگيهای جمعيت شناختي دانشجويان ،ويژگيهای رواني ،ايشان در
مهاجرت تأثيرگذار است ،همسويي دارد .مقوله محوری اين پژوهش بر شرايط
اقتصادی و بيکاری تأکيد دارد و از اين منظر با پژوهشهای ميهي-رايمرز و کامپيکيت
( )2014همخوان است که نشان داده انگيزه اصلي مهاجرت داليل اقتصادی است.
همينطور با نتايج پژوهش عسگری ( ،)2011زينوويوا و همکاران ( ،)2014بردتمن و
همکاران ( )2019و سيکيريسکي و همکاران ( )2018همسويي دارد که نشان دادند
عوامل اقتصادی چون درآمد سرانه واقعي ،بيکاری ،درجه باز بودن اقتصاد و مشارکت
بخش خصوصي بر فرار مغزها اثرگذار است .مرحله فرايندهای اين پژوهش به موانع،
تسهيلکنندهها و اقدامات فرد برای مهاجرت مرتبط است اما پژوهشي در خصوص
اينکه فرد چه اقداماتي را انجام ميدهد يا تسهيلکنندهها يا موانع به دست نيامد تا
همسويي يا ناهمسويي آن مورد بررسي قرار گيرد .برای تبيين اين مس:له ميتوان گفت
در پژوهشهای داخلي به اين نوع مهاجرت بيشتر بهعنوان مشکلي نامطلوب ديده
ميشود و به دنبال چرايي اين مس:له هستند در حالي که پژوهشهای صورت گرفته
در کشورهای مقصد به دنبال پيامدهای مفيد يا سوء اين اتفاق هستند .نتايجي که در
الگوی پژوهش حاضر به دست آمد شامل پيامدهای فردی و اجتماعي است و با نتايج
پژوهش حری و همکاران ( )1394همسويي دارد که نشان دادند فرار مغزها آثار منفي
بر توليد و تجارت خارجي کشور در عرصه بينالمللي بر جای ميگذارد .در مورد آثار
مثبت در توسعه فردی مهاجران نيز با نظريه گردش مغزی همسويي به دست آمد.
بر اساس نتايج بهدستآمده ،برای ادامه روند پژوهش پيشنهاد ميشود ،با توجه به
اين نکته که اغلب موارد بهصورت جداگانه بررسي شده در ايران غالباً بر نکات منفي
مهاجرت نخبگان متمرکز شده است -همانطور که پژوهش حاضر نيز بهنوعي آثار
منفي را بيشتر گزارش کرده است -پيامدهای مثبت اين روند نيز بررسي شود شايد
راهگشای بهرهبرداری از روند جاری در جهت توسعه ملي باشد؛ همينطور ،مسائل
زيستمحيطي و فرهنگي نيز بهعنوان يکي از عوامل اين مهاجرت مورد توجه قرار
گيرند که در غالب پژوهشها مغفول مانده است .در زمينه کاربرد نيز با توجه به اين
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نکته که در پژوهش حاضر ،عامل اقتصادی بهعنوان عامل محوری شناخته شد به
برنامهريزان کالن در اين مس:له پيشنهاد مي شود راهکارهای عملياتي در جهت حل
مشکالت نخبگان ارائه دهند .با وجود دقت و اعتباريابي اين پژوهش با توجه به
استقرايي بودن روند اجرای نظريه داده بنياد ،تعميم نتايج پژوهش حاضر بايد با
احتياط صورت گيرد.
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