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 ياکتشاف یالگوارائه  با هدف اين پژوهشچکيده: 
پژوهان جوان به تحصيل و برای بررسي گرايش دانش

ه شد اجرابنياد روش دادهاشتغال در خارج از کشور با 
های دادهکيفي است و حاضر رويکرد پژوهش  .است

آوری و متن گردنگر، زم از طريق مصاحبه ژرفال
 .استشده بررسي ، کاليزیها به روش مصاحبه

ر از نف 16پژوهش اين  نظر موردکنندگان مشارکت
 يریگنمونه يوهشز ابا استفاده  پژوهان بودند کهدانش

نتايج پـژوهش حاضر، . شدندانتخاب  هدفمند
مفهوم و  12احصاء  نشانگر، 67استخراج  دهندهنشان

مي پارادي الگویکه در قالب  ودبها مقوله از مصاحبه 6
عنوان مقوله محوری و بهشرايط اقتصادی شامل 

های کشورهای مقصد از های داخلي و جذابيتدافعه
فرد  یهايژگيو ،شرايط علي عنوانمنظر دانشجويان به

 رای، مشکالت کشوعوامل زمينهعنوان به مهاجر
رت جريانات روند مهاجشرايط ميانجي، عنوان به
عي سود فردی و ضرر اجتماراهبردها و عنوان به
ه های اساسي را در اين الگو بجايگاه يامدها،پ عنوانبه

 اند.خود اختصاص داده

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
ت يي اسکار يا اشتغال رويا برایو اقامت در برخي کشورها  انديشه خروج از کشور

آموختگان يا دانشجويان يافت؛ اما های بسياری از دانشتوان در انديشهمي يراحتبهکه 
سخ به ای پانيست و در آمار و ارقام معتبر نيز رخ نموده است. بر يارؤاين تنها يک 

؛ های مختلف داليلي گاه متفاوت و گاه همسان ذکر شده استاين مس:له در پژوهش
 چرا؟ يراستبهاما 

رقابت بر سر منابع طبيعي جای خود را به رقابت بر سر منابع  هاست کهسال
انساني داده است. اهميت نيروی انساني برای کشف و توسعه علم، فناوری و پيشرفت 

رتر از بازار پرشو بازار معامالت نيروی انساني رسدمع تا حدی است که به نظر ميجوا
توسعه  یکشورها يا يرانر به امنحص يمفهوم اين مس:له، کاال يا انرژی است؛ البته

 ين،چون چ ييکشورها يگاه اسام يآمار جهاناخبار و  ياساس برخ و بر يستن يافتهن
 يدهددر ليست کشورهايي با بيشترين مهاجرت سرمايه انساني انگلستان  يو حت يونان

 هبه چند ده ربوطمس:له م ينا ينکهتر انکته جالب؛ (1396تابناک،  یشود )خبرگزاريم
و از همان اوان اعزام دانشجو  يستن يخاص يالتتشک ياسر کار آمدن حزب  يا يراخ

مس:له و  ين( ا1393عزيزی، عزيزی و فرزی، ) 1811در سال  به خارج از کشور
گوناگون  یهاجنبهاز  مس:له. اين مورد توجه بوده است يشوبکماز آن  يمشکالت ناش

ت اين پديده لعابرخي از مطا ،عنوان مثالهب؛ گيردمورد بحث و بررسي قرار  توانديم
بعد  برخي نيزديدگاه سياسي و  اند، برخي ديگر ازرا با رويکردی اقتصادی نگريسته

ير و ويدوکند )ادهکرمهاجرت را کنکاش و حتي بعد جايگزيني منابع انساني فرهنگي 
 (.2012، 1راپوپورت

بر مهاجرت دانشجويان به خارج از کشور، علل متنوعي  تأثيرگذاردر مورد عوامل 
مانند؛ نگراني والدين از آينده  ،های مختلف مورد توجه بوده استدر پژوهش

؛ 2014، 2فرزندانشان، عوامل سياسي و اقتصادی )زينوويوا، فلگورسو و وازکواز
، نوع (2007 4)داستمن و پرستون رفاهي(، مسائل 2019، 3بردتمن، مارتينز و اوتن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Docquier & Rapoport 
2. Zinovyeva, Felgueroso & Vazquez 
3. Bredtmann, Martínez Flores & Otten 
4. Dustmann & Preston 
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(، بيکاری، دستمزد نيروی کار و شکاف شاخص رفاهي 1،2013استخدام )والدن و فور
؛ سيکيريسکي، ليما و 1385، کريم کشته و محمودی، یآبادشاهبين ايران و اروپا )

؛ 2015، 3و همکاران تر )گودای مناسبکار دسترسي به شرايط(، 2018، 2بريني
جهاني شدن  ،(2018، 5کرسکو و رويزکاستيلو؛ 2018، 4ير و مايکليکوودجاجيک، د

استفاده از (، 2014، 7رايمرز و کامپيکيت-؛ ميهي2017، 6ريدنکويک و سوايل)کاو
(، 2018، 9و همکاران ؛ گلدستين2004، 8تسهيالت تحصيلي کشورهای پيشرفته )باچر

، کردهيلتحصوضعيت تأهل، طبقه اجتماعي، جايگاه علم و پژوهش، جايگاه زنان 
احساس (، 2006، 10سازی برای اقامت دائم )باس(، مقدمه1389)شيری و شاهمرادی، 

شناختي، آرزوها (، عوامل جمعيت1386)نيازی،  نگرش به حقوق بشر و تعلق به وطن
 یفردی هايژگيو و (2009، 11و تجربه زندگي در مقصد )لو، زونگ و اسچيسل

 (.1384 ي،افقي و صادق)
مهاجرت دانشجويان به مهاجرت نخبگان توسط ه بيشتر، بر اساس نظرياتي با سابق

 ينههدر رفتن هز :چوننيز دارد،  ه بودن يا نبودن پيامدهايياين شکل فارغ از نخب
 يعلم هایاندوخته کاربرد یبرا جامعه يترشد دانش، کـاهش قـابل يفآموزش، تضع

البته (؛ 1391 ي،و فتاح يریجهانگ ي،حاتم)و... و مشکالت مسائلدر جهت حل 
و  هاکردهيلتحص ،با اتکا بر اين نگاهنظرات متفاوتي نيز در اين زمينه ارائه شده است 

 ،گردونه اشتغال درو  کنندمهاجرت مي ،سرمايه ملت عنوانبهزماني که  نيروی انساني
ارزش  به شکلنتيجه عمل خودشان را  و گيرندديگر قرار مي يتوسعه ملتو  علم

اين فرايند  يجهدرنت ؛گردانندافزوده مالي به کشور خودشان برمي ياافزوده علمي 
تواند مي اتفاقاًنيست بلکه   توسعهدرحالبرای جوامع  یتهديد لزوماً مهاجرت نخبگان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Walden & Foor 
2. Siekierski, Lima & Borini 
3. Gouda et al 
4. Djajic, Docquier & Michael 
5. Carrasco & Ruiz-Castillo 
6. Kyvliuk & Svyrydenko 
7. Mihi-Ramirez & Kumpikaite 
8. Butcher 
9. Goldstein 
10. Baas 
11. Lu, Zong & Schissel 
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باشد تا آنها با درک مفهوم شبکه و يا نيافته  يافتهتوسعهبرای کشورهای فرصتي 
سرمايه انساني نخبگان خود در اين جريان وری از شراکتي شدن جريان دانش، با بهره

 هرچنداين نگرش (. 1389، مهدوی و راستي برزکي ،خسروی؛ )سهمي داشته باشند
های شخصيت عنوانبهخاني مطرح شدن بزرگاني چون مريم ميرزااخير با  هایدر سال
طبق آمار  ؛ ليکن مطابقده استشهای داخلي نيز منعکس در پژوهش تأثيرگذارجهاني 

 يبرابر درآمد نفت 2هر سال ، فرار مغزها 2009در گزارش سال  پول الملليينصندوق ب
 توانمي (. با يک برآورد ساده،1394يوز، نند )سالمترسايم يانز يرانبه اقتصاد ا

و  توسعهدرحالزنگ خطری برای کشورهای ه چه خـروج اين سرمايدريافت که 
ا تنگنای نيروی انساني ماهر اين کشور را ب تنهانهزيـرا  ؛آيـدمي حساببهتوسعه نيافته 

 هد که جبران آن بسيار مشکل است، بلکه وابستگي کشور را نيز بکنرو ميروبه
به همين دليل است که شايد و  کندتـر ميکـشورهای صـنعتي هـر روز افـزون

)سا و « 1رگنژادی با مغزهای بز»تشکيل  هايي مانندکشورهای غربي در غالب طرح
از  ويژهبهيراني، ا ياندر جذب دانشجو يسع يالتيبا ارائه تسه( 2018، 2سابزاليوا
 .برتر دارند یهادانشگاه

های متفاوت آنچه اين مس:له و توجه به آن در پژوهش با توجه به نتايج ناشي از
توجه  انجام دهند، بررسي جديدی در اين بابپژوهشگران حاضر را بر آن داشت تا 

 موضوعهای صورت گرفته در اين نگاهي گذرا به پژوهش اوالًبود:  چند نکتهبه 
ای خاص کند که هر پژوهشي به مس:له مهاجرت دانشجويان، تنها از جنبهمشخص مي

اين نوع نگرش با بحث تخصصي شدن در تمامي امور و  است که نگريسته
 مسلماً  مس:له، بودن جنبه انساني پررنگبا توجه به موضوعات همخواني دارد؛ اما 

نيز غير قابل انکار عوامل بر يکديگر  يرتأثعوامل بسياری در موضوع دخيل هستند و 
تواند تصويری کامل از نمي وجهيچهبهسويه عالوه بر اينکه است؛ لذا نگرش يک

حث، پرداختن به ابعاد آشکار مب اين تهديد را نيز در پي دارد که با موضوع ارائه دهد
و حقيقت امر را نيز مورد تهديد قرار  حاصل شودموضوع  تريکتارپنهان ماندن ابعاد 

های جديد را در مورد موضوع افقهای خارجي نيز با اينکه پژوهشدر اين باب  دهد.
 ،هاپژوهش ينا ديگرنکته ؛ تنها متناسب با جامعه خود هستند مسلماً، کنندمعرفي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Great brain race 
2. Sá & Sabzalieva 
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جامعه پژوهش حاضر متفاوت است و  يفبه مس:له نخبگان است که با تعر توجه
 طوربهو  در کشور مقصد يرشپذ يافتقشر از افراد جامعه در مورد در ينا ينکهمسلم ا

در حالي که جامعه  کننديم بهرا تجر یمشکالت کمتر مسلماًکلي روند مهاجرت، 
گذارند تری قدم در اين راه ميعمورد مطالعه در پژوهش حاضر با شرايط و علل متنو

استفاده از روش نکته پاياني ؛ ممکن است نتايج متفاوتي را نيز کسب کنند يتدرنهاو 
شده مورد  اجراهای از پژوهش کداميچهکه در  هاستبنياد در کسب و تحليل دادهداده

 درواقعاستفاده قرار نگرفته و اميد است تا با اين روش نتايج جديدی نيز حاصل شود؛ 
نگاهي بومي و با  یالگوبا ارائه يک  بر اين است تاد صپژوهش حاضر قدر 
مشابه  یهاپژوهش و پژوهش ينا. تبيين شودموضوع گسترده علل  ،گرايانهکل

مس:له مهاجرت دهند تا بتوان  يي ارائهراهکارهابا شناخت دقيق مس:له  توانديم
اين پژوهش که  ازآنجاو  کرديا به نفع منافع کشور کنترل را تعديل  پژوهاندانش

تدوين  مندبه شکلي نظامو واقعي  یهابر اساس داده، اکتشافي ي،استقرايصورت به
عالي و  آموزشي مؤسساتدر تمام  توانمي، از نتايج آن (1394 )کرسول، شودمي

. کرداستفاده  ،ي در ارتباط با نوجوانان و جوانان قرار دارندنوعبهي که مؤسساتتمامي 
ها و ای و ميانجي، استراتژیاصلي پژوهش اين است که شرايط علي، زمينه پرسش

در قالب  جوان به تحصيل و اشتغال در خارج از کشور پژوهاندانشگرايش پيامدهای 
 چيست؟ الگوی اکتشافييک 

 
 پژوهشپيشينه نظری و ادبيات 

؛ تی اس، موضوع بسياری از علوم انساني، اجتماعي و اقتصادنيروی انساني مهاجرت
 يتممحرونظريه  ازجمله :آرا و نظريات گوناگوني درباره آن مطرح شده است لذا
 یالگوي، ران مـنزلتبح يهنظري، آموزش اقتباس نـظام يهنظر، شدن يجهاني، نسب

ه دافعه ب ين بين، نظريه جاذبه وا. از جاذبه و دافعه يهنظرو  گرايمـل یالگـو، گراجهان
که  يتدر صور يهنظر ينابر اساس  .بوده استبيشتر مورد توجه  دليل فراگير بودن

 يجادرد افبه مهاجرت در  يلو بازدارنده مثبت باشــد، م يزندهعوامل برانگ يندبرآ
ود در ع موجببرد و موان ينرا از ب يــلتما يننتواند ا يعوامل شخص چنانچهشود و يم

 و يابديم ينيتاعمال نکنــد، مهاجرت ع یابازدارنده يرتأث يزمهاجــرت ن يانجر
 ،يستبچوب يزاده)جانعل کنديمفــرد حرکت خود را از مبدأ به مقصد آغاز 

 .(1393 ي،و پورقاض يانيوردیعل



 نامة آموزش عالی 164
 

بر تفاوت دستمزدها و شرايط اشتغال بين  1سيکالن:وکهای اقتصادی نظريه
 2نظريه اقتصاد جديد مهاجرت ،برعکس ؛کنندمي يدتأکهای مهاجرت کشورها و هزينه

داند که گيرد و مهاجرت را تصميم خانوار ميشرايط مختلفي را در بازار در نظر مي
نظام و  3ر دوگانهازار کاب. نظريه استهدفش کاهش خطرات مربوط به درآمد خانواده 

 کنندتر انباشت سرمايه عمل مياالبر نيروهايي است که در سطوح ب يدشانتأک ،4جهاني
های جمعيتي را پيامد طبيعي جهاني شدن اقتصاد و نفوذ نظريات بعدی دليل حرکت و

ای در جبهه ؛(1396)برومندزاده و نوبخت،  دانندبازار در سراسر مرزهای ملي مي
کند. اين نظريه از چهار نظريه چرخش مغزها انديشه ديگری را حمايت مي ،متفاوت

محصور کردن . 1 نگرد:های کشورهای مختلف در قبال نخبگان ميديدگاه به سياست
بلکه تالش  هستندشهروندان  وپرورشآموزشبه دنبال  تنهانهکشورها  نخبگان:

توسعه کشور خود  ز آنان دراحفظ کنند تا خويش  يمل یآنها را در مرزها کننديم
همه  یبرا يکار کاف يروین يدکشورها قادر به تول جذب نخبگان:. 2؛ استفاده کنند

يرهای ساز م يکار خارجنيروی آنها به وارد کردن  نيستند؛خود  یاقتصاد یهابخش
 منظوربهکشورها جوانان خود را  بيشتر نخبگان:گردش . 3 ؛دارندنياز مختلف 

با  يوند. پ4؛ فرستندميدر خارج از کشور  يلتحص یبرا کشور،بازگرداندن آنها به 
 يمتصم برخي نخبگان، کشوربه  بازگشت نخبگان یبا وجود تالش برا نخبگان:

، ممکن است ياندانشجو اين، بمانند يباق يزباندر کشور م يلکه پس از تحص يرندگيم
برقرار  ارتباطبا کشور خودشان  ،مدتکوتاهاقامت  يحت يا یکار يدهایبازد يقاز طر

 .(2018، 5شود )شين و مونيم يفبا نخبگان تعر يوندپکنند که 
را عوامل مهاجرت ( 1395و همکاران ) يدستچوبجانعليزاده  کشور، در داخل
اين ، بيشتر عوامل و شرايط های اين پژوهشآزمودني ديدگاهاز . اندبررسي کرده
شود تا های اجتماعي در بيرون فضای علم مربوط مينحوه عمل عامل مهاجرت به

جوادزاده . های مربوط به شرايط اجتماعي داخل فضا و نهاد علمعوامل و شيوه
عوامل اجتماعي بر مبنای سه متغير اصلي سبک زندگي، ( در پژوهش خود 1394)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neoclassical Economics 
2. New Economics of Migration 
3. Dual Labor Market 
4. World System Theory 
5. Shin & Moon 
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دهد که نشان ميپژوهش وی . نتايج را بررسي کردطبقه اجتماعي و ساخت اجتماعي 
داری وجود ندارد و بين ساخت اجتماعي يبين طبقه اجتماعي و مهاجرت رابطه معن

نژاد حمزه الئي وجحری،  .ايران و مهاجرت نخبگان رابطه مستقيمي وجود دارد
 مطالعه و بررسي کردند.توليد و تجارت خارجي ايران بر را ( اثر فرار مغزها 1394)

ور فرار مغزها آثار منفي بر توليد و تجارت خارجي کشکه  برآورد مدل آنها نشان داد
علل مهاجرت سوی در يک چرخش به گذارد. بر جای مي الملليبيندر عرصه 

عوامل مرتبط با گرايش دختران  1391) همکارانحاتمي و خاص،  طوربهدختران 
عواملي  آنها دريافتند که .ي کردندرا بررسبه مهاجرت به خارج از کشور  کردهتحصيل

بيکاری، نداشتن درآمد کافي، برخوردار نبودن از شغل متناسب با رشته » مانند
امکانات علمي،  امکانات،های شغلي مناسب، امنيت شغلي، تحصيلي، نبود فرصت

محدوديت زنان در انتخاب ، کمبود استادان متخصص و پژوهشي و آزمايشگاهي
دار يمعن ایگونهبه، «های تحصيلي خاص و محدوديت آزادی فردیبرخي از رشته

. مؤثرندعوامل رانشي در مهاجرت دانشجويان دختر به خارج از کشور  عنوانبه
يکي از با بررسي  ،در پژوهش خود نيز (1391)بزرگي جامه و سپهردوست ،آبادیشاه

قابل توجهي  يرتأث هتوسعدرحالموضوعاتي که بر جريان خروج نخبگان از کشورهای 
 تباط منفي بر مهاجرت نخبگان دريافت که حمايت از حقوق مالکيت فکری اردر دارد،

 .دارد يافتهتوسعهو  توسعهدرحالهر دو گروه کشورهای 
بررسي شده از عوامل  تریگستردهطيف  ،الملليبينمنتشر شده های پژوهشدر 
 هایفرصت یجستجودر نتايج پژوهش خود ( 9201) 1کاتان:و، مليجتي و پالری است؛

 التحصيالنفارغبر مهاجرت  تأثيرگذاررا از عوامل  و بيکاریبهتر  ي و علميشغل
در نظام  ييراتتغ يراتتأث( 2018) 2هورنستيک تاميک و تيلور. اندبرشمردهايتاليايي 
و  يآموزش یهابرنامه یدر کاهش ناسازگار يدیاز عوامل کل را وپرورشآموزش

در را  «هامغز فرار» چالش( 2017)ريدنکو يک و سوايلکاو. اندکردهمهاجرت معرفي 
در چارچوب روند . 1: اندبررسي کرده منظراز دو  يناوکرا يآموزش عال حوزه
 همچنين، .یپسا استعمار يفرهنگ-ياجتماعتناقضات انداز چشم. در 2 ؛یسازيجهان

 ياندانشجو مهاجرت انگيزه ،الملليينبمطالعه  ( در يک2015گودا و همکاران )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cattaneo, Malighetti & Paleari 
2. Hornstein Tomić & Taylor 
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عبارت که  است اندرا بررسي کردهها آن يماتبر تصم مؤثرعوامل و  يرلندیا يپزشک
-ميهي .يزندگ شيوهتغيير  و ترمناسبکار  شرايط ،بيشتر يشغل هایفرصت بودند از:

مورد  يياروپا شجوياندان يدگاهاز درا مهاجرت نيز  (2014رايمرز و کامپيکيت )
شدن  يالمللينداد که باين پژوهش نشان  یهاادهد وتحليليهتجز. انددادهقرار  بررسي

جويان دانش بر مهاجرت تأثيرگذارجهان کنوني و از عوامل  یهايژگيو ينترمهماز 
از مهاجرت نخبگان  يکل سازیيهشب ( به2012) 1اينايتا، آريا و سارجونو پوترو. است

دولت  یهااستياثر س نيمهاجرت نخبگان و تخم نديفرا حيبا هدف توض یدر اندونز
عامل ابتدا آنها به گفته . اقدام کردند سيستمي هایياييپو یسازمدل قين از طرآبر 

 ياسيو س يطيمح ،ياجتماع ،یعوامل اقتصادشده و سپس  سبب مهاجرت آموزش
در  (2011) يانتاتسلماني، طالقاني و  .دهندبر مهاجرت را تشکيل مي تأثيرگذارعوامل 

 نخبگان ميان در حياتي ایمس:له ،که عدالت اندبه اين نتيجه رسيده پژوهش خود
 و اجتماعي عدالت بين منفي رابطه دهندهنشان است. مطالعه آنها ايران جامعه علمي
 توسعه ( شکاف2011) 2ماريا و الزارووا .بودايران  در( مغزها فرار) مهاجرت قصد

های کار را از عوامل مهاجرت نيرو و مقصد مبدأبين کشور  دستمزد و تفاوت فناوری
 OECD یبه کشورها رانيا یعلل مهاجرت مغزها( 2011) 3عسگری .دانندميماهر 

چون  داد عواملينشان نتايج مطالعه وی و  را بررسي کرد 4مدل جاذبه بر اساس
واقعي و مشارکت بخش خصوصي بر فرار مد سرانه آه جغرافيايي، درجمعيت، فاصل

 انيتمرکز بر دانشجونيز با ( 2009) همکارانو  لونتايج پژوهش  مغزها اثرگذار است.
 یهايژگيو که نشان داد دانشگاه ساسکاچوان در کانادا يکارشناسمقطع  ينيچ

و  ينانتظارات والد ،کانادا ی زندگي درها، تجربهياندانشجو و رواني يشناختيتجمع
داستمن همچنين . هستند مؤثربر افزايش ميزان مهاجرت و آرزوها  انگيزشي لعوام يزن

را مورد نگرش به مهاجرت  مسير متفاوتسه ( در پژوهش خود 2007و پرستون )
 .يفرهنگ يا ینژاد یهايو نگران يرفاه یهايکار، نگران بازار ي: نگراندادندتوجه قرار 

که در  کرد يرا بررس یهند ياندانشجو هایيزهانگخود در پژوهش نيز  (2006باس )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Inayati, Arai & Sarjono Putro 
2. Maria & Lazarova 
3. Asgari 
4. Gravity Model 
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پژوهش  ينانتايج اند. کرده يلتحص يخارج ياندانشجو عنوانبه يااسترال یهادانشگاه
؛ استبوده  يااقامت دائم در استرال يزایبه و يابيآنها دست يدهد که هدف اصلينشان م
مهاجران به هدف که  دريافتمهاجران به نيوزلند بررسي  با( 2004طور باچلر )همين

 های پژوهشپيشينه مرور .استتحصيلي کامل  یهاينههزپرداخت از معافيت  يوزيلندن
 علل گرايش دانشجويان برای مهاجرتتوافق قطعي درباره  هرچند دهدنشان مي

که  انددست يافته موقعيت به عوامل متفاوتياما متخصصان بر اساس  ؛وجود ندارد
 .قرار گيرداستفاده اين پژوهش مورد نهايي  ترسيم الگویتواند در مي
 

 پژوهش روش
از  يکياست که با استفاده از  يفيک يکردرو ،به پژوهش حاضر يکل يکردرو

مند نظام يکردرو» بريهو با تک يادداده بن يعني يفيپژوهش ک یاجرا یراهبردها
ي دانشجويان ،اين پژوهش نظر موردجامعه  .شده استاجرا  «يناشتراوس و کورب

ی سازمان امور دانشجويان برا طورينهمهای کشورهای مختلف و بودند که به سفارت
احبه بر افراد مورد مص .کردندتحصيل يا کار مراجعه مي برایاخذ ويزا و امور اداری، 
 موضوع درباره که ديدگاهي و و به سبب اطالعات پژوهشاساس ارتباط با موضوع 

 پژوهشر جريان انتخاب و د ،گيری هدفمندبه روش نمونه مطالعه داشتند، مورد
به اختصاص  تمايل :بود از عبارت اين مطالعه به ورود معيارهای .نددشمشارکت داده 

 هامونهن گزينش فرايند .پژوهش مورد مفهوم به نسبت خود نقطه نظرات زمان و بيان
 و نشد پديدار جديدى داده هيچ اطالعات کسب جرياندر  کهادامه يافت  يهنگامتا 
جهت  صرفاًه مصاحب 3ادامه در و  رسيدند به اشباع مصاحبه 13در  هاداده عبارتى به

)با کننده کتمشار 16 کلي طوربهپژوهش  اين در. صورت گرفت هايافتهاطمينان از 
 .تندداش مشارکت( يدجد هایکدو  يمها و نبود مفاهداده يدناز به اشباع رس يناناطم

 هایپرسشساختارمند استفاده شد و  يمهاز مصاحبه ناطالعات،  یآورگردمنظور به
بودن  یامحاوره يلبه دل ين،ا شد. باوجود يدهپرس انکنندگمشارکتاز تمام  يخاص

وسيع و  پرسشدهد. مصاحبه با يک  ييررا تغ هاپرسش دگر آزاد بومصاحبه، مصاحبه
اکتشافي برای تشويق  هایپرسششده و سپس  کلي در مورد مس:له شروع

رعايت مالحظات  منظوربه .پرسيده شد تريقکننده و دستيابي به اطالعات عمشرکت
آگاه  پژوهشو اهميت  هاهدفکنندگان از ز شروع مصاحبه، شرکتا پيشاخالقي، 

دند. از آنها برای شرکت در شرکت کر پژوهشآگاهانه در و شدند و با رضايت 
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همچنين تأکيد  .ها اجازه گرفته شدضبط مصاحبه برای صدا و استفاده از ضبط پژوهش
انصراف خود را از شرکت در پژوهش  توانندياز پژوهش م یاشد که در هر مرحله

صورت محرمانه حفظ به زآناپسو  پژوهشو مشخصات آنان در طول  کننداعالم 
ی ضبط هامصاحبه .بود دقيقه و در يک جلسه 72-8 بين هامصاحبه مدت .دشويم

در سه  وشد  پياده ،هامصاحبه متن بارهينچند دادن گوش از پس ،نوار ویر شده
 روايي ،کار ادامه در گرفت.قرار مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابي مورد تحليل 

. شد يبررس هاداده 4تأييد قابليت و 3پذيریيناناطم ،2معتبر بودن ،پژوهش 1دقت و
 آنها و شد ارائه کنندگانشرکت مطالعه به اين هایيافته بودن، معتبر تضمين برای

دند کر ابراز پژوهشگران به خود تجربيات با هايافته مورد هماهنگى در را خود نظرات
 پديدار یهامضمون پيرامون مشارکتي تعمق همچنين .اعتبار( تعيين منظوربه بازگشت)

 انجام( 66 ،1385)حريری،  مطالعه مختلف مراحل در پژوهش گروه توسط 5شده
 اين ييدتأ قابليت ،پژوهش مراحل تمام در مستندات حفظ با پژوهشگران گرفت.

 تماس مطالعه، مورد پديده به پژوهشگران یمندعالقه. دندکر تضمين را پژوهش
 ديگر از اين زمينه در ديگران نظرات کسب براى تالش همچنين، و هادادهبا  درازمدت

 .بودند( 1391زاده، )عباس ييدتأ قابليت کنندهينتضم عوامل
 

 پژوهش هایيافته
 ،هامصاحبهاز اجرای  شدهیآورگرد العاتاطوتحليل يهتجزبه بخش از پژوهش اين 

ها، مقولهو در جدولي  شوندگانمصاحبه توصيفي یهاداده نخست. اختصاص دارد
نيز کدگذاری گيری در بخش نتيجهو کدگذاری محوری  سپسو  نشانگرهاو مفاهيم 

مرد(  7زن و  9)دانشجو  16پژوهش در اين  گانکنندشارکتم .شوديمه ارائمحوری 
نفر  3دکتری، در مقطع  شوندگانمصاحبهنفر از  12 .بودندسال  40-24سنى با دامنه 
بودند. از نظر شرايط  يلمشغول به تحص ينفر در مقطع کارشناس 1ارشد و  يکارشناس

را  نفر سابقه سکونت موقت در خارج از کشور 6و  بودند متأهل آنهااز  نفر سه ،تأهل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rigor 
2. Credibility 
3. Dependability 
4. Confirmability 
5. Collaborative Thematic Reflection 
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 67کدگذاری باز، تعداد  در مرحلهدر دامنه زماني چند ماه تا چهار سال داشتند. 
انسجام بيشتر و تحليل و  برایدر مرحله دوم،  هانشانگراين  شد کهاستخراج  نشانگر

م اهيمف در مرحله سوم کدگذاری شدند. مفهوم انتزاعي 17تفسير بهتر در قالب 
بندی شدند. عمده طبقه مقوله 6در قالب  ثانويهيند کدگذاری ادر فر يدشدهتول
قبل  مرحلهتری نسبت به مفاهيم النظر انتزاعي بودن در سطح با عمده از هایلهمقو

های کشورهای مقصد از جذابيت و يداخل یهادافعه -1: اند ازقرار دارند و عبارت
مشکالت  -4 ؛فرد مهاجر هایيژگيو -3 ؛یاقتصاد يطشرا -2 ؛منظر دانشجويان
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ها در مورد هر کدام از جهت اعتبارپذيری دادهدر  در اين بخش از پژوهش

کنندگان مربوط به هر های مشارکتتوضيح و شواهدی از مصاحبه ،های محوریمقوله
 شود:بخش ارائه مي

 يانمقصد از منظر دانشجو یکشورها هایجذابيت و یداخل یهادافعه-
امل ن ميان دو عدر اي .است متأثريک فراپديده از عوامل متنوعي  عنوانبهمهاجرت 

ل قاب جاذبه و دافعه که هر يک در بستر عوامل متعدد اقتصادی، سياسي و فرهنگي
ي، يگرامدرگ ؛ در اين مقولهبررسي است، نقش مهمي را در زمينه علل مهاجرت دارد

و  ينفامکانات  دنبوي، نظام آموزش عال ، ناکارآمدیکردهيلتحصنامناسب افراد  جايگاه
ی است. از سو يداخل یهاعوامل دافعهاز به مهاجرت  ياناطراف و تشويق يکيتکنولوژ

ات و امکان فناوریاز  مندیيشان، بهرها ييجذب افراد توانمند و استفاده از توانا ديگر،
 یااال در کشورهب ياجتماع ، نظمیمدارقانوني، گسترده اجتماع هایيشرفته، آزادیپ

 نشأه ب ي و اهميتتنوع فرهنگ ، پذيرشهاجرانم یبرا يالتتسه ، ارائهيافتهتوسعه
 هایيتجذابز امنظر دانشجويان  از از ناتوانان ياجتماع هایيتافراد و حما يانسان

 د اشاره داشت:شواه ينبه ا توانيمورد م يندر اشود. محسوب ميمقصد  یکشورها
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دفمند نيست، ه واقعاًمشکل من با سيستم آموزش عاليه، »: 4شماره  کنندهمشارکت
 ارهدي هم از طرف... تربيت کنه باسوادو  طوری نيست که بخواد چند تا دانشجوی پخته

، دهت نميکاناها به من امکنه، خيلي وقتانگيزگي قوی به دانشجوها تحميل مييه بي
 ؛«انگيزه منو ازم نگيرهالاقل ندن ولي 

 شدتبهخانواده خيلي مهمه، مثال من يه مدت »: 1شماره  کنندهمشارکت
منم  یرأ يتاًنهاازه ندادن و مخالف بودن، اج شدتبه امولي خانواده ؛خواستم برممي

ه خانواد یقدربهزدن، از اون طرف افرادی هم بودم که خيلي مايل به رفتن نبودن 
شون رو که نهايت بچه یمعنواصرار کردن، اونقدر حمايت کردن از لحاظ مادی و 

 ؛«فرستادن
ضوعم انجام من اگر بخوام يه کار درست در مورد مو»: 2شماره  کنندهمشارکت 
 ؛«برم مجبورم کهو سنبل نکنم بدم 

گيره حقوق مي 2.5 برادر من االن با مدرک ليسانس ماهي»: 4شماره  کنندهمشارکت
 2 کنه باخصوصي کار ميدر حالي که دوست من با مدرک دکتری داره تو يه شرکت 

 .«تومن حقوق
 یاقتصاد يطشرا-

نظر  ازه کافرادی بودند  غالباًدر اين پژوهش مورد توجه  کردهيلتحصاقشار 
 دناشتدمتوسط مرفه را  ۀاحساسات و انتظارات طبقسطح فکری،  ي،و فرهنگ ياجتماع

از  يلو ند؛بودمدرن  یهاو رسانه يدجد هایفناوریبا  يياطالعات باال، آشنا یدارا و
ضعف از  ناشي ناامني شغلي و يکاریب ،یاقتصاد مشکالتمتحمل  يگر،د یسو

 که بودند در استخدام يو خصوص يبخش دولت ی کشور و ناتوانياقتصاد يرسازهایز
 نييع؛ رديف طبقات پايين اجتماع باشندهم یاقتصاد يثاز ح درکيرا مجبور م ايشان

 وقتيمهدرآمد و نکم يه،پامشاغل دون درو  داشتند سکونت ایمناطق حاشيهدر 
 :ردکاشاره زير توان به شواهد مشغول بودند. در اين مورد مي

 بينييشپام رو تو ايران تونستم يه سال ديگهمن اگر مي: »12شماره  کنندهمشارکت
يه آدم  خوابييمممکنه شب که  اينجاکنم ايران برای من بهترين جای دنيا بود؛ 

 ؛«ات دود شد رفت هوادار تلقي بشي، صبح بلند شي ببيني کل سرمايهمايه
حصيلم بحث برای مني که تو دوره دکترا مشغول به ت: »3شماره  کنندهمشارکت

 ؛«ام شغلهدغدغه ينتربزرگمن خودم  اآلنشغلي خيلي مطرحه، 
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يچ امنيت هکه برای ما مطرح اينکه ما  انگيزه جدی»: 6شماره  کنندهمشارکت
 ز نظر سياسيا، مسيری که جامعه بينيمينمرواني، فرهنگي و سياسي تو اين جامعه 

 مامعه ههای فرهنگي و اقتصادی جطبع اون جريانالنيست، ب ييدتأ قابلداره ميره، 
 ؛«مسير درستي نداره

ما اونجا حتي هيچي؛ ا من اينجا چه آينده کاری دارم؟: »10شماره  کنندهمشارکت
ی با رداداگر قرار باشه پولي که به من بدن نصف حقوق شهروندشون باشه باز يه قرا

 .«بندنآدم مي
 فرد مهاجر هایيژگیو-

 اعل اصليف اما عامل و ؛شوندمي ساز مهاجرت فردهر چند عوامل بسياری زمينه
وادگي و خان رواني شخصي، اجتماعي، هایويژگياين  شخص است.خود اين فرايند 

ند. شود فرد بين مهاجرت يا ماندن دست به انتخاب بزباعث مي يتدرنهافرد است که 
برد را از بين ب تمايل مهاجرت توانديمعلل مختلف را ناديده بگيرد  يرتأثاگر شخص 

 اره داشت:شواهد اش ينبه ا توانيمورد م يندر ا کند.و ماندن را انتخاب 
ش هستم من تنها دخترفرزنده و تک من چون مامانم»: 2شماره  کنندهمشارکت

 ؛«باشمکنار مادرم مونم ترجيح ميدم جايي کنم که برم ببه اين فکر نمي اصالً
ش اين ايده رو به اينکه آدم يه جايي از دنيا متولد ميشه»: 5شماره  کنندهمشارکت

.. من خودم . بينهچيزها رو بدم بايد سفر کنه خيلي نميده که تا ابد همونجا باشه، آ
رو  خيلي آدم کنجکاوی هستم دوست دارم تا جايي که ممکنه چيزهای جديد شخصاً

 ؛«تجربه کنم
 ،چه هستيمبمن مشکل دلتنگي ندارم چون ما دو جين : »11شماره  کنندهمشارکت

دت سالگي از خانواده جدا شدم ديگه هر چي دلتنگي بوده تو اين ماز پانزده  منم
 ؛«تموم شده )با خنده(

ای اقتصاد با توجه به تعريفي که شنيدم آلمان دار: »5شماره  کنندهمشارکت
که  ديک ببينم چيزهاييدوست دارم برم و از نز ...های معتبر و قدرتمند، دانشگاه

 ؛«واقعيت دارن چقدر شنيديم
 مشکالت کشور-

های سياسي، احساس ظلم آزادی نبودسياسي،  اقتصادی و ثبات نبودعواملي نظير 
 ؛عدالتي در کشورهای در حال توسعه از علل رايج مهاجرت نخبگان هستندو بي
ای زندگي کنند که حقوق در جامعه دهندترجيح ميدر شرايط انتخاب افراد  چراکه
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مشکالت  متأسفانه. (1392، بزرگيجامه و آبادیشاه) جهت رعايت شودهر از ايشان 
اين  .در مهاجرت داشته است ييبسزا يرتأثهای اخير در سالموجود در کشور 

فرهنگي و محيط زيستي سياسي، مشکالت در دامنه وسيعي از مشکالت اقتصادی، 
بع آن تو به  یاقتصاد يمتحرکه در پژوهش حاضر با مفاهيمي چون:  قرار دارد

يت، از اصالح وضع ياسي، نااميدیس نيافتگي، مشکالتي، توسعهجهان هایمحدوديت
 توانيمورد م يندر ا ي عجين شده است.فرهنگ و مشکالت محيطييستز مشکالت

 :کردشواهد اشاره  ينبه ا
به استادم هست  1994ای رو که مال سال من يه مقاله»: 8شماره  کنندهمشارکت

ستگاهي ديه  1994اونا سال و نداريم. متوجه هستين؟! گه امکاناتش رپيشنهاد دادم مي
 ؛«تحريم هستيمچرا؟ چون اونو نداريم...  2017تو سال  اآلنداشتن که ما 
فتاری، اونجا رآدم آزادی داره، هم از نظر پوششي، هم : »3شماره  کنندهمشارکت

و بايد کنه، اينجا تتوني خودت باشي و تو رو از تظاهر به چيزی که نيستي رها ميمي
 ؛«دیميچيزی باشي که نيستي ولي اونجا خود واقعيت رو نشون 

کنم جامعه ما داره به سمت خطرناکي من احساس مي: »14شماره  کنندهمشارکت
ا وايي که شمحتي آب و هامنيت نداره  چيزيچهميره، از لحاظ بهداشت، غذا و دارو؛ 

 ؛«کنيدتنفس مي
نها هستي تاينجا شما هر چقدر هم قوی باشي وقتي : »17شماره  کنندهمشارکت

 اگر تونستيم، اقالًريم که توني انجام بدی، پس من و امثال ميکار خاصي نمي عمالً
 .«اونجا مفيد باشيم

 روند مهاجرت ياناتجر -
و  زبانتفاوت با  ازجمله يدربردارنده مشکالت ،همه نوع مهاجرت ،يقينبهقطع 

)استاد، شرکت  يزبانم يتحما ، عدمبرچسب مهاجر يزبان، داشتنفرهنگ کشور م
 دوستييهنم، به خانواده ، وابستگيدر مقصد يزندگ هایينهبودن هز ، باالمقصد و...(
 که است آن هایيچيدگيو پ يکبروکرات نظاميان و آقا یبرا يفهوظنظام و مشکالت

، کشور انتخاب :ازجمله ؛مستلزم حرکت در مسير فرايندهای اداری و غير اداری است
 با زبان مقصد ريزی و آشنايي، برنامهشرکت مقصد( يا)استاد  يزبانارتباط گرفتن با م

در  .کنندگاني از طيف مالي تا رواني قرار دارنددر کنار اين مسائل تسهيلاست که البته 
 ينهرابطه در زم ، داشتنخانواده يتحما ي،داشتن توان مالپژوهش حاضر در قالب 

 آشنا يان وآشنا يادوستان  ، همراهياز خانواده یسابقه دور ی، داشتنانجام امور ادار
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شواهد اشاره  ينبه ا توانيمورد م يندر ا. شده است نشان داده مقصد در کشورداشتن 
 :کرد

اول  يتولواموضوع برای خيلي بيشتر از کشور مهمه، »: 8شماره  کنندهمشارکت
 ؛«نهار کمن اينکه که بايد استادی رو پيدا کنم که رو موضوعي که من دوست دارم ک

زيادی  هایيبستگدلمن قصد مهاجرت دائم ندارم، : »1شماره  کنندهمشارکت
تونم مدت نمي وجهيچهبه جوری که امام وابستهبه خانواده شدتبهاينجا دارم و 

 ؛«زيادی ازشون دور باشم
که اونجا دارم  مکاتبات رو با استادی اآلنمن از همين »: 4شماره  کنندهمشارکت

 ؛«فرستم که پذيرش من رو قبول کنهشروع کردم، دارم کارهايي رو کردم براش مي
اه خوب تو رفته يه دانشگ ميمي منيکي از دوستای ص»: 5شماره  کنندهمشارکت

تباط م ارهسوئيس خيلي راضيه و همه چيز براش اوکي بوده، البته اون به اين مس:له 
کلي  ی کهداشته که دانشگاهي که اون رفته کلي ايراني ديگه هم اونجا هستن تو شهر

 ؛«کننايراني اونجا زندگي مي
برام سر کلي دردمشمولم،  اآلنمشکل من اينکه من »: 9شماره  کنندهمشارکت
 .«درست شده

 یاجتماع مضراتو  یمنافع فرد-
 همراه دارد که در پژوهشبه را  مبدأپيامدهای فرد و کشور  ،ر شکلمهاجرت به ه

 از المللي، استفادهينکسب تجارب ببرای فرد پيامدهای مثبت مانند  غالباًحاضر 
 و نامهياندر روند پا ، تسريعدرآمد ي، کسباجتماع يتموقع ، کسبآمده يشفرصت پ

 های جديد در مورد مهاجرتنظريه يرغمعلدلتنگي را به همراه داشته و  يتدرنها
 هایينههدررفت هز، خروج نخبگانپيامدهای منفي چون  ،نخبگان برای کشور

 ينبه ا توانيمورد م يندر اي را به بار آورده است. مدع يجمع و بازگشت آموزش
 :کردشواهد اشاره 

های جديد ، آموزشکنميممحيط اون ور رو هم تجربه »: 5شماره  کنندهتمشارک
وت بينم، هر جايي تجربيات خاص خودش رو داره... ميخام يه تجربه متفارو هم مي
 ؛«داشته باشم امتجربهکنار اين 

قرار داده،  فرصتي هست که وزارت علوم در اختيار من»: 1شماره  کنندهمشارکت
 ؛«ستنظر گرفته چرا استفاده نکنم، در صورتي که نياز هم ه حمايت مالي هم در
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دشون يه سری که خومن قراره اونجا با گروهي کار کنم : »7شماره  کنندهمشارکت
تونم ميسريع ه برگشتم بعد ک کنميمگيرم و استفاده کد نوشتن منم ازشون ياد مي

 ؛«کنمدفاع 
ها که دارن ميرن بخصوص اونايي که به نظر من خيلي: »13شماره  کنندهمشارکت

ا برگشتن ب برگردن به خاطر موقعيت اجتماعيش دارن ميرن، ميرن که وقتي خوانيم
 .«المللي دارهاين عنوان شناخته بشن که طرف تجربه بين

منطقي  مشخص و ارتباطي را پديده مورد بررسي معموالًژوهشگر پ ،در اين مرحله
دگذاری، د. در اين مرحله از ککنها برقرار ميو ساير مقوله محوری و ّعلي بين مقوله
و  1) های. در شکلکنديين مييندی و پيامدی را تعافرهای شرايطي، پژوهشگر مقوله

حصيل و تجوان به  پژوهاندانشو تفضيلي گرايش  الگوی اکتشافيبه ترتيب  (2
 است. آمده خارج از کشور اشتغال در

 

جوان به تحصيل و اشتغال در خارج از  پژوهاندانشگرايش  الگوی اکتشافی (1)شکل 

 کشور
 

 ای:ينهزمشرايط 

 مشکالت کشور

 شرايط علي:

 های داخلی ودافعه

های کشورهای جذابيت
مقصد از منظر 

 دانشجويان

 شرايط ميانجي:

 های فرد مهاجرويژگی
  

 مقوله محوری:
 شرايط اقتصادی

 راهبردها:

جريانات روند 
 مهاجرت

 پيامدها:

منافع فردی و 
 مضرات
 اجتماعی
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 گيریيجهنت
 گونهينانظران برانگيز بين صاحبفالهای کيفي، از موارد اختگزارش پژوهش

کنند، دو ای استفاده ميهزمين ظريههايي که از روش نشتر پژوهشدر بي .ستهاپژوهش
های يافته عنوانبهو محوری را  کدگذاری باز اول کدگذاری يعني مرحله مرحله

گيری در گزارش نتيجه عنوانبهکدگذاری گزينشي يا انتخابي را  پژوهش و مرحله
روش نظريه  زاستفاده ادر اين پژوهش با توجه به (؛ لذا 1393)محمودپور،  کنندمي

 است.گزارش شده  گيرینتيجه عنوانبه مرحله نهايي کدگذاری ،ایزمينه
تشريح کرد: زماني که دانشجو در  گونهينا تواندر قالب کدگذاری انتخابي مي

های هستند و بر سر پست کردهيلتحصکند که اغلب افراد آن ای زندگي ميجامعه
يکي از  ،بين افراد رقابت وجود داردشدن هي:ت علمي  سمت و تدريس در دانشگاه

داشتن سابقه تحصيل در يک کشور  ،توان در اين مسابقه برنده بودمسيرهای که مي
کرده که به صرف داشتن يک فرد تحصيلپس  ؛است الملليينبخارجي و مدرکي 
از فرصتي که  کوشدمي ،تواند جايگاه مناسب برای خود کسب کندمدرک دکتری نمي

قرار داده استفاده کند يا خود با هزينه شخصي اين  شقوانين در اختيار بنا بردانشگاه 
برای افرادی که در رشته تواند ميالبته اين مس:له برای خود فراهم آورد؛  فرصت را

باشد؛ از آنجا که  ری نيز داشتهگهدف ديمشغول به تحصيل هستند  آزمايشگاهي
دچار نقص عمده در  سوی ديگر،در شرايط تحريم قرار گرفته و از  متأسفانهکشور ما 

به سفر و استفاده از  الزاماًها تجهيزات آزمايشگاهي است؛ لذا دانشجويان اين رشته
اما اين تنها يک جنبه مس:له است، کشورهای  ؛دارندنياز تجهيزات کشورهای مقصد 

ده است، از کراين قشر را آسان  حرکت يرمساند که مقصد نيز شرايطي را فراهم آورده
 های فرهنگي تا تدوين قوانيني برای حمايت از تنوع جمعيتي.ساختآمادگي زير
های ساختاری نيز از ديگر دافعهسياسي و فساد اداری ، محيطييستزمشکالت 

جايگاه مناسبي را  توانستهنکه  ييدانشجو شودشود که باعث ميکشورمان محسوب مي
که از  ييجا باشد، دهايي برای تغيير محيط خوفرصتبه دنبال  ،برای خويش بيابد

هايش مطم:ن باشد بر اساس قانون و شايستگي ؛استفاده شود يدرستبههای او توانايي
در  .نخواهند بود ثمريبهايش توانايي تواند به جايگاه مناسب برسد و استعدادها ومي

د اين ميان اگر فرد تجربه زندگي دور از خانواده را داشته باشد و اين توانايي را در خو
تواند دور از خانواده زندگي مستقلي داشته باشد و جای خالي آنها را ببيند که مي

ناديده بگيرد يا حتي مجرد باشد و پيوستگي عاطفي خاصي در وطن خود نداشته باشد 
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به انتخاب  يسادگبه، داشته باشدن خويشعاطفي مناسبي با خانواده  پيونديا حتي 
همه موارد عنوان شده مانند تالش  ند.کميقدام اکشوری ديگر برای تحصيل يا کار 
مهارت و اخذ ت ساير کشورها برای دستيابي به برای کسب مدرک، استفاده از تجهيزا

 ؛اين موارد قرار گرفته است ينهزمپسر که دمرتبط است ای ديگر به سازهمدرک 
به نام بيکاری قرار گرفته است. ما  يدر قالب مشکل کهدستيابي به شغلي مناسب 

که برخي در مشاغلي  روبرو هستيم کردهيلتحصاکنون با قشری عظيم از افراد هم
های نامرتبط با رشته تحصيلي خود يا حتي نامناسب، مشغول به کار هستند، سازمان

خصوصي توان  یهاسازماندهند و تن به استخدام اين افراد مي يسختبهدولتي 
را  هاضابطهها توانسته جای اين افراد را ندارند، رابطه ایيمهب هایيتحمام و استخدا

ها بگيرد؛ همه اين موارد نشان از نداشتن ساختار حتي در اين اندک ميزان استخدام
 درست در رفع مشکل بيکاری دارد و دانشجويان سطوح تکميلي بيش از همه خود را

و به دنبال دنيايي هستند که بتوانند بر  دانندمياز اين مشکالت ساختاری  متضرر
های خود به اين حقوق خود دست يابند. گذشته از تمامي داليلي که اساس شايستگي

های افراد برای رسيدن به مقصود خويش در اين باب روش شدبرای مهاجرت عنوان 
وامي در کشور گيرند که بسته به توانايي مالي ايشان، داشتن اقمتنوعي را در پيش مي

آگاهي از روند اداری، حمايت مالي خانواده يا آشنايان، کسب موقعيت کاری  مقصد،
در  آگاهي که بتواند در روند انجام امور اداری تن فردو حتي داش مناسب در مقصد

اما در اين راه مشکالتي را نيز بايد متحمل  .ايران به ايشان ياری رساند متفاوت است
مقصد است که در اين زمينه و قوانين يي با فرهنگ و زبان آشنا ازجملهد نشو

دهد و اغلب افراد مهاجر حداقل شش ماه زمان برای آشنايي مشکالت فراواني رخ مي
حال پس از گذران اين مسائل فردی که اقدام به  موارد مذکور نياز دارند.مقدماتي با 

تحمل کرده است چه  مهاجرت کرده و در کشور ميزبان سکني گزيده، مشکالتي را
توان مورد بحث قرار داد. کند؟ اين دستاوردها را در دو بخش مينتايجي را کسب مي

حتم سخن از نتايج  طوربه شودميابتدا نتايج فردی: زماني که از نتايج سخن گفته 
شود. اولين نمي توجهاست و تنها به دستاوردها  توأمان صورتبهمثبت و منفي 

دلتنگي برای اعضای خانواده يا توان از آن سخن راند دلتنگي است؛ ای که مينتيجه
؛ اما اين سفر برای شهر و کشوری که موطن فرد است و فرد به آن تعلق خاطر دارد

کسب المللي، ينکسب تجارب بفرد نتايج مثبت فراواني را نيز به همراه دارد مانند 
نامه. اين نقطه ياندر روند پا يعتسرو  کسب درآمد در بازگشت، ياجتماع يتموقع
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های کشور ميزبان و تمام ها کشور خود و جاذبهمکاني است که فرد با نگاه به دافعه
 يانتخاب مسلماًو  مسير پشت سر، بايد انتخابي بين بازگشت يا ماندن دائمي داشته باشد

البته اين  هي مناسب برای خود بيابند.اند جايگابرای کساني که توانسته نيست راحت
از منظر توجه به نتايج اين مرحله برای اجتماع مس:له  ،تنها يک جنبه اين مرحله است

با گاه افراد تصميم به بازگشت بگيرند جامعه  يناگر اگيرد. شکل ديگری به خود مي
 کنند،کمک مسائل کشور در بخشي تخصصي به رفع توانند افرادی توانمند که مي

های خويش اند شايستگيشود که نتوانستهمي روروبهکند و گاه با افرادی برخورد مي
هند؛ خواشان را در بازگشت از ميهن مياز دست رفته هایفرصترا محقق کنند تمام 

شان، خود فارغ از ميزان توانايي پژوهاندانشجامعه با از دست دادن  ،ديگر سویاز 
برای اين افراد در دوره تحصيلي رايگان و دانشگاه  صرف شده زيادی از سرمايهخش ب

اين افراد همان کساني باشند که برای آبادی اين سرزمين  چه بسادهد و دست مياز  را
 نياز هستند؛ در حالي که ديگر حاضر به بازگشت نيستند.

زمان آن است که همسويي يا ناهمسويي  ،گونه پژوهشپس از اين مرحله داستان
اورت با نظريه  الگواين  ،اين پژوهش شود. در بخش شرايط علي تبييناين روايت 

ان و دافعه باست که عوامل جاذبه کشورهای ميزهمسو هماهنگ و  (1966) 1يل
جانعليزاده نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش  .است را بررسي کردهکشورهای مقصد 

از آنجا که همسويي دارد؛ نيز ( 1394جوادزاده ) و (1395و همکاران ) يدستچوب
مرتبط مهاجرت  را بااجتماعي  همسو با نتايج پژوهش حاضر عواملها اين پژوهش

عوامل مشکالت داخلي و  مشکالت کلي با طيف ،ایدر بخش شرايط زمينه دانند.مي
شد.  اشاره ه آنهاانتخابي ب یکدگذارتحميل شده خارجي وجود دارد که در بخش 

نبود امکانات، به در نتايج پژوهش خود اشاره داشتند نيز  (1391حاتمي و همکاران )
که اغلب ناشي از  اقتصادی، نبود امکانات علمي، پژوهشي و آزمايشگاهي یهابحران

و از اين جهت با نتايج پژوهش حاضر همسويي  عواقب تحريم اقتصادی ايران است
در نتايج  نيز( 2019) همکارانبردتمن و  و (2012و همکاران ) ايتااين دارد.

در  ياسيو س يطيمح ،ياجتماع ،یاقتصاد ي چون عواملعواملبه های خود پژوهش
در زمينه  .که همسو با نتايج اين پژوهش استاند تشديد مهاجرت نخبگان پرداخته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Everett Lee 
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کلي شرايط خود فرد و نحوه  طوربهدهد که نتايج پژوهش نشان مي ،گرشرايط مداخله
در اين زمينه نتايج پژوهش حاضر  ؛است يرگذارتأثارتباط فرد با خانواده در اين زمينه 

بين سبک زندگي ايراني و دهد ( که نشان مي1394با نتايج پژوهش جوادزاده )
( که 2009) همکارانلو و طور پژوهش وجود دارد و همينمعکوس رابطه مهاجرت 
ايشان در ، ی روانيهايژگيو يان،دانشجو يشناخت يتجمع هایيژگيودهد نشان مي

رايط مقوله محوری اين پژوهش بر ش همسويي دارد. ،است تأثيرگذارمهاجرت 
رايمرز و کامپيکيت -های ميهيدارد و از اين منظر با پژوهش يدتأکاقتصادی و بيکاری 

 .است یاقتصاد يلمهاجرت دال ياصل يزهانگ نشان داده کههمخوان است ( 2014)
بردتمن و  ،(2014) همکارانو  ينوويواز، (2011عسگری ) نتايج پژوهشبا طور همين

نشان دادند که همسويي دارد ( 2018) همکارانو  يکيريسکيسو  (2019) همکاران
چون درآمد سرانه واقعي، بيکاری، درجه باز بودن اقتصاد و مشارکت اقتصادی  عوامل

به موانع، مرحله فرايندهای اين پژوهش  .بر فرار مغزها اثرگذار استبخش خصوصي 
در خصوص پژوهشي  اماو اقدامات فرد برای مهاجرت مرتبط است  هاکنندهيلتسه

يا موانع به دست نيامد تا  هاکنندهيلتسهدهد يا اينکه فرد چه اقداماتي را انجام مي
توان گفت برای تبيين اين مس:له مي .مورد بررسي قرار گيرد آنهمسويي يا ناهمسويي 

ديده مشکلي نامطلوب عنوان بيشتر بهداخلي به اين نوع مهاجرت  هایدر پژوهش
های صورت گرفته پژوهش در حالي کهبه دنبال چرايي اين مس:له هستند  شود ومي
نتايجي که در  .ندهستمفيد يا سوء اين اتفاق  پيامدهایکشورهای مقصد به دنبال  در
شامل پيامدهای فردی و اجتماعي است و با نتايج پژوهش حاضر به دست آمد  گویال

فرار مغزها آثار منفي  ندکه نشان دادهمسويي دارد ( 1394حری و همکاران ) پژوهش
در مورد آثار  گذارد.بر جای مي الملليبينبر توليد و تجارت خارجي کشور در عرصه 

 مثبت در توسعه فردی مهاجران نيز با نظريه گردش مغزی همسويي به دست آمد.
با توجه به شود، هاد ميپيشن ادامه روند پژوهش، برای آمدهدستبهبر اساس نتايج 

بر نکات منفي  غالباًدر ايران گانه بررسي شده جدا صورتبهاين نکته که اغلب موارد 
آثار  ينوعبهطور که پژوهش حاضر نيز همان-ز شده است تمرکممهاجرت نخبگان 

پيامدهای مثبت اين روند نيز بررسي شود شايد  -منفي را بيشتر گزارش کرده است
مسائل  طور،هميندر جهت توسعه ملي باشد؛ برداری از روند جاری شای بهرهراهگ

توجه قرار  موردعوامل اين مهاجرت  يکي از عنوانبهنيز و فرهنگي  محيطييستز
 با توجه به اين نيز در زمينه کاربرد .مانده استها مغفول که در غالب پژوهش گيرند



 نامة آموزش عالی 182
 

عامل محوری شناخته شد به  عنوانبهعامل اقتصادی  ،نکته که در پژوهش حاضر
شود راهکارهای عملياتي در جهت حل ريزان کالن در اين مس:له پيشنهاد ميبرنامه

با وجود دقت و اعتباريابي اين پژوهش با توجه به  .مشکالت نخبگان ارائه دهند
 بااستقرايي بودن روند اجرای نظريه داده بنياد، تعميم نتايج پژوهش حاضر بايد 

 صورت گيرد. ياطاحت
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 منابع 
حل : فنون و مرايفيپژوهش ک ي. مبان(1990تراوس، آنسلم و جوليت، کوربين )شا

 .ينتهران: نشر  .(1395) افشار يممترجم ابراه ای؛ينهزم يهنظر يدتول
شده مطرح يدجد ياتبر نظر یمرور(. 1396نوبخت، رضا ) برومندزاده، محمدرضا و

 .90-73، 90و  89 جمعيت،. در حوزه مهاجرت
 یهاوهيش (.1395ا )ويش ي،پورقاض و اکبر ،اينیورديعل ؛دريح ،يبستچوبزاده يجانعل

: استان ی)مطالعه مورد ينخبگان علم ياز برون کوچ یريشگياثربخش در پ
 .147 – 119 ،86، مجلس و راهبرد(. مازندران

 یهادانشگاهعلل اجتماعي مهاجرت نخبگان ايراني به (. 1394جوادزاده، پدرام )
 .112-95، 28، مجله مديريت فرهنگي. آمريکا

تبط با بررسي عوامل مر (.1391) سجاد ،فتاحيو  جهانگير ،جهانگيری ؛علي ،حاتمي
ردی مطالعه مو»به مهاجرت به خارج از کشور:  کردهتحصيلگرايش دختران 
ن و ز «.هر شيرازبه مراکز اعزام به خارج دانشجو ش کنندهمراجعهدانشجويان دختر 

 .80-55(، 10) 2، زنان( يشناسجامعهجامعه )
نشگاه انتشارات دا تهران: .های پژوهش کيفياصول و روش(. 1385) حريری، نجال

 آزاد اسالمي.
 يرأثت(. بررسي 1394نژاد، نسيم )؛ جالئي، سيد عبدالمجيد و حمزهيدرضاحمحری، 

مومي دل عفرار مغزها بر توليد و تجارت خارجي ايران با استفاده از يک مدل تعا
 .44-25، 1، کاربردی اقتصاد هایيهنظرفصلنامه قابل محاسبه. 

. 717591 خبر: کد .هافرار مغز زانيم نيشتريکشور با ب 11(. 1396خبرگذاری تابناک )
http://www.tabnak.ir/fa/news/717591 

ری از انتقال فناو (.1389) حميد ،مهدوی و مرتضي ،راستي برزکي ؛کوروش ،خسروی
 (،22) 6 ،رشد فناوری. علم و فناوری یهاپارکطريق مدل چرخش مغزها در 

47-54. 
. کد زنديم نياز يرانبه اقتصاد ا يبرابر درآمد نفت 2فرار مغزها (. 1394نيوز )سالمت

. قابل دسترسي در آدرس: 158872خبر: 
http://www.salamatnews.com/news/158872/ 
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از  تيحما يرأثت (.1391) آمنه ،يبزرگجامه و ديابوالفضل؛ سپهردوست، حم ،یآبادشاه
 ومنتخب در حال توسعه  یبر مهاجرت نخبگان از کشورها یفکر تيحقوق مالک

 .99-87، 17، یعلم و فناور استيس .يافتهتوسعه
بررسي  .(1385محمودی، عبداهلل )و  ينمحمدحسکريم کشته،  ؛، ابوالفضلآبادیشاه

-29 ،39، پژوهشنامه بازرگاني .بر فرار مغزها )مطالعه موردی ايران( مؤثرعوامل 
37. 

ادی، سياسي و آزادی اقتص يرتأث(. 1393) آمنه ،بزرگيجامهو  ابوالفضل ،آبادیشاه
 41(، 77) 21، مجلس و راهبرد(. بر مهاجرت نخبگان يدتأکمدني بر مهاجرت )با 

– 69. 
 هایيژگيو انيرابطه م يبررس(. 1389) منصوره ،یشاهمراد و طهمورث ،یريش

تر دخ انيدانشجو انيبه مهاجرت خارج از کشور )در م شيو گرا يشناخت تيجمع
 .121-104، 14، فصلنامه جغرافيا. (رازيدانشگاه ارم ش يليتکم التيمحصل تحص

 .بگانمهاجرت نخ در کاهش هادانشگاهنقش  .(1384نادر ) ،يافق و عباس ،يصادق
 .76-21، 36 ،افتيفصلنامه ره

 يشناسجامعه. ي در تحقيقات کيفيبر اعتبار و پاياي يتأمل(. 1391زاده، محمد )عباس
 .34 -19 (،1) 23 ،کاربردی

 نيا(. اعزام دانشجو1393)فرزی، فريده فرزانه و  يزی،عز ؛ينمحمدحس يزی،عز
، خردنامه(. 1935-1811دولت ) يتبه خارج از کشور تحت حما يرانا يپزشک

12، 113-132. 
، پورترجمه حسنقلي ؛تحقيق کيفي روش و طرح(. 1945) .کرسول، جان دبليو

 . تهران: نگاه دانش.(1394طهمورث، الهياری و براری )
 .م انسانيبر حوزه علو يدتأکتحقيق: با  سازییتجار(. 1393محمودپور، بختيار )

 .موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمي ايران تهران: 
جتماعي دانشجويان ا های فرهنگي،بررسي رابطه ميان ويژگي. (1386) نيازی، صغری

 ارشد يکارشناس نامهيانپا .دختر با گرايش آنها به مهاجرت به خارج از کشور
 .، دانشگاه شيرازيشناسجامعه
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