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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،35-87،)4(01 ،پیاپی ،41پاییز 0538
طاهری دمنه ،محسن؛ و کاظمی ،معصومه ( .)7931تمایل به مهاجرت در بین جوانان؛ مطالعهای کیفی در تصااویر
آینده .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانیdoi: 10.24200/isih.2018.292 .39-17 ،)4(71 ،
شاپا8117-4447 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

تمایل به مهاجرت در بین جوانان؛
مطالعهای کیفی در تصاویر آینده
محسن طاهری دمنه ،1معصومه کاظمی

دریافت6931/80/72 :

2

پذیرش6932/87/80 :

چکیده

مهاجرت از آن قسم پدیدههای چندوجهی است که برای مطالعاه و در درسات آن مزا اسات رویهردهاا و
روشهای مختلفی با نگاه میانرشتهای به کار گرفته شوند .مطالعه ادبیات نظری درباره مهاجرت گویاای ایان
است که نظریههای تشریحکننده مهاجرت ،اغلب بر روی مسائل اقتصاد کالن و نظریاههاای نیازهاای فاردی
ً
توسعه پیدا کردهاند .درحالیکه ،اگر مهاجرت یا تمایل به آن را تصمیمی برای اقداا بدانیم ،قاعدتا این تصامیم
برآمده از تصویر یا تصاویری از آینده است .مهاجرت به این منظور صورت میگیرد که تصاویری مطلاوا از
یک آینده محقق ،یا از تحقق تصویری نامطلوا جلوگیری شود .از این منظر مایتاوان تصااویر آیناده را بارای
شناخت پارامترهای ذهنی و بینامذهانی مؤثر بر مهاجرت ،مطالعه کرد .باا ایان هادپ ،پا وهض حارار در
سنت کیفی ،با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته به بررسی تصاویر آینده جوانانی که مایل به مهااجرت
هستند ،میپردازد و تالش میکند تا پدیده مهاجرت را از ساحت تصاویر ذهنی مربوط به آیناده بررسای کناد.
دادههای حاصل از  89مصاحبه بعد از اشباع نظری ،باا اساتفاده از روش تحلیال منامون ،تحلیال شادند و
نتایج نشان داد که سه تم اصلی یعنی )7 :تصاویر ویرانشهری از مبدأ؛  )8پیروی از یک همهگیری برای رفاتن؛
قوی محر مهاجرت به شمار میآیند .دراینمیان ،بیشاترین و قابلمالحظاهترین
و  )9جاذبه مقصد ،تصاویر ِ
سهم مربوط به تصاویر ویرانشهری از مبدأ است.
کلیدواژهها :مهاجرت ،تصاویر آینده ،ویرانشهر ،تحلیل منمون
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 .1استادیار آیندهپ وهی ،دانشهده علوا و فناوریهای نوین ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول).



 .2دانشجوی دکتری آیندهپ وهی ،دانشهده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.



 .1مقدمه

سرمایه انسانی بهوی ه نیروی جوان و متخصص ،در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هار
جامعه نقض اساسی ایفا میکند .سرمایه انسانی از ابزارهای مهم توسعه است و توسعه منوط به
حفظ سرمایه انسانی است .بهعبارت دیگر ،سرمایه انساانی یاا هماان نیروهاای متخصاص و
ماهر ،هم ابزار و هم هدپ توسعه هستند .در روزگار کنونی و در عصار تسالد داناض ،نیاروی
ذهنی ،یک ثروت محسوا میشود و مهاجرت میتواند موازنه علمی و در نهایت فرایند خلاق
ثروت در یک سرزمین را با چالض جدی مواجه سازد (میرترابی و خاورین اد.)811 ،7939 ،
باوجوداین ،مهاجرت به پدیدهای تبدیل شده است که در دهههای گذشته افازایض بیساابقهای
پیدا کرده است (رحمانی و مظاهری ماربری.)47 ،7939 ،
مهاجرت به عنوان چالض یا شاید یک ابربحران،پدیاده ای مخاتص باه کشاور یاا منطقاه
خاص نیست ،بلهه هم کشورهای توسعهیافته و هم کشورهای درحال توسعه با آن درگیرناد.
فصلنامه علمیـپژوهشی

45

دوره ،01شماره 4
پاییز 0931
پیاپی 41

با این تفاوت که زمینههای ایجاد این پدیده در کشورهای مختلف ،متفاوت اسات .از منظار
سنی نیز در میان افرادی که در گروههای سنی مختلف اقداا باه مهااجرت میکنناد ،نقاض
جوانان به عنوان سرمایه انسانی و اعنای فعال جامعه که بخاض مهمای از نیاروی کارآماد
جامعه را تشهیل میدهند ،پررنگتر است .اگرچه مهااجرت هماواره در طاول تااری و در
جوامع گوناگون پدیدهای مرسوا بوده ،اما امروزه روند تصاعدی مهاجران بهوی ه دانشجویان
زنگ خطری برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه مانند ایران تلقی می گاردد (راهشاخو و
دیگران.)79 ،7937 ،
در مورد ایران ،موروع خروج جوانان و نیروهاای متخصاص از کشاور باهعنوان پدیادهای
اجتماعی که محصاول عوامال اقتصاادی ،فرهنگای ،اجتمااعی و سیاسای جامعاه اسات ،بار
فرایندهای رشد و توسعه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی اثرات زیانباری برجای گذاشته اسات
(موسوی راد و قدسیان .)91 ،7934 ،طبق آخرین آمار رسمی از سوی سازمان ملال متحاد،
ایران در بین  18کشور درحال توسعه رتبه سوا مهاجرت افراد متخصص را با توجه به جمعیت
خود داراست (سازمان ملل متحد .)8179 ،طبق آمار ارائهشده از سوی ایان ساازمان ،در ساه
سال منتهی به  ،8177حدود  743هزار نفر از ایران خارج شدهاند که حدود  484هازار نفار از
آنان دارای تحصیالت دانشگاهی بودهاند (جوادزاده .)31 ،7934 ،بناابر اعاالا وزارت علاوا،

تحقیقات و ّفناوری ،این مسئله حدود  97میلیارد دمر ررر سامنه برای دولت به همراه داشاته
است (توکل و عرفانمنض.)73 ،7934 ،
از سااوی دیگاار ،در سااند چشاامانداز  ،7414جمهااوری اسااالمی ای اران کشااوری اساات
توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و ّفناوری در منطقاه ،برخاوردار از داناض پیشارفته،
توانا در تولید علم و ّفناوری ،متهی بر سهم برتر سرمایه انسانی و اجتماعی در تولیاد .بناابراین

برخورداری از سرمایه انساانی در جهات حصاول باه اقتصااد دانااییمحور در قلاب اهاداپ
چشمانداز جمهوری اسالمی قرار دارد .حال آنهه با ایان خیال مهااجرت و خاروج نیروهاای
ً
جوان و متخصص ،احتمام این چشمانداز محقق نشود .دراینمیان ،یهی از عوامال ماؤثر بار
مهاجرت ،تصاویری است که افراد از آینده خود دارند .تصاویر آینده باا اطالعااتی از گذشاته،
مفاهیمی از حال ،دانض فرهنگی و اجتماعی ،سلیقه شخصای ،معیارهاا و نیازهاا و همنناین
آرزوها ،رؤیاها و آرمانها ساخته میشوند ،بهصورت امید ،ترس و انتظارات بروز میکنند و بر
تصمیمگیری ،انتخاا ،رفتار و کنض ما تأثیر میگذارند .به این دلیل تاأثیر آنهاا بار انگیازش
انسان بسیار زیاد است .ما با تصمیمات خود یا میخواهیم آیندهای را مطرح کنیم کاه تصاویر
مثبت و مطلوا ما را بپروراند یا تالش میکنیم از وقوع آینده منفی و ناخوشایند اجتنااا کنایم

(روبین .)41 ،8179 ،1باور به این عقیده که تصاویر آینده به شاهلگیری اقادااهای تااریخی
افراد کمک کردهاناد ،یاک وجاه نظاری در مطالعاات آیناده اسات .باهزعم بال ،مهمتارین و
بنیادیترین پرسضهای پ وهشی آیندهپ وهان ،مواردی این چنینیاند؛ تصاویرهای آیناده چاه
ماهیتی دارند؟ علل پیدایض آنها چیست؟ و هریک ،چاه پیامادهایی دارناد؟ (بال،8119 ،2

 .)78اگر رفتار کنونی ما که آینده را شهل میدهند ،خود متأثر از تصاویر ساختهشده در ذهان
ما از آینده باشند ،اهمیت تصاویر بهمراتب بیشتر خواهد شد .تصاویر کشض آیندهاند ،مقومتی
ذهنی که اقدامات ماا را جهات میدهناد .بناابراین تمایال باه مهااجرت باهعنوان یاک اقاداا
برنامهریزیشده تا حد زیادی متأثر از تصاویر آینده است .تصاویری مثبت از رفتن و تصاویری
منفی از ماندن.
مقالۀ حارر کوششی میانرشتهای برای بررسی نقض تصاویر آیناده در مهااجرت جواناان
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تحصیلکرده ایرانی است .پ وهشی که ،تاآنجاکه از نظر نویسندگان این مقاله گذشت ،تاکنون
انجاا نشده است.
 .2چارچوب نظری

مهاجرت بهمثابه ادامه منطقی توزیع و ترکیب نهایی و جابهجایی جمعیات در مهاان جغرافیاایی،
مهمترین شهل تحرك مهانی جمعیت است که در تماا ادوار تحومت جامعه وجود داشته اسات
و در برخی از مراحل تهامل اجتماعی آن ،اهمیت بسزایی پیدا میکند (تقوی .)747 ،7971 ،در
ادبیات مربوط به مطالعات مهاجرت ،تعریفی جامع و مانع از مهاجر وجود نادارد .علات فقادان
ً
یک تعریف کامال عملیاتی این است که چون مهاجر از متنهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسای و
فرهنگی مختلف برمیخیزد ،پ وهشگران را با متغیرهای متنوعی روبهرو میسازد کاه ایان بهنوباه
خود دستیابی به تعریف را با چالض مواجه میکند (مقدس و شرفی.)744 ،7977 ،
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بر اساس نظریه اورت لی ،1مهاجرت عبارت است از تغییر دائمی یاا نیماهدائمی مساهن،

بدون هیچ محدودیتی در مورد فاصله حرکت و ماهیت اختیاری یا اجباری مهاجرت ،همننین
بدون هیچگونه تمایزی بین مهاجرت داخلای یاا خاارجی (مقادس و شارفی.)741 ،7977 ،
ساروخانی مهاجرت را حرکت انسانها در سطح جغرافیا که با قصد قبلی صورت گرفته باشد و
به تغییر محل اقامت افراد برای همیشه یا مدت طاومنی بینجاماد ،معرفای میکناد (صاالحی
عمران.)37 ،7973 ،
شیری و شاهمرادی ( )734 ،7973مهاجرت را تغییر محل اقامت رمن عبور از مرزهاای
سیاسی برای مدتی بیض از یک سال تعریف میکنند کاه شاامل دو ناوع مهااجرت داخلای یاا
درونمرزی و مهاجرت خارجی یا بینالمللی میشود.
بنابر تعریف سازمان ملل متحد کسانی مهاجرند کاه )7 :جهاانگرد ،بازرگاان ،دانشاجو یاا
مسافر عاادی نباشاند؛  )8سااکنان ناواحی مارزی نباشاند؛  )9جازو پناهنادگان یاا افاراد یاا
جمعیتهای جابهجاشده یا انتقالیافته نباشند (صالحی عمران .)37 ،7973 ،در این پ وهض
تعریف سازمان ملل متحد مدنظر بوده و تمایل مهاجرت به خارج از کشور مطالعه شده است.
در ادامه به مرور برخی آمارهای رسمی در مورد مهاجرت ایرانیان میپردازیم.
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 .1-2مهاجرت در ایران

آمارهای رسمی و غیررسمی درخصوص وسعت و دامنه پدیده مهاجرت افراد تحصایلکرده در
ایران نشان میدهد که امروزه جریان خروج نیروی انسانی متخصاص و برخاوردار از سارمایه
انسااانی بااام و کارآمااد از جملااه اسااتادان دانشااگاهها ،پزشااهان ،پ وهشااگران ،مهندسااان و
دانشجویان بهصورت معنالی سیاسای ،اقتصاادی و اجتمااعی در کشاور درآماده و بیمهاا و
نگرانیهای زیادی را در کشور برانگیخته است (میرترابی و خاورین اد.)817 ،7939 ،
بر اساس آمارهای موجود ،مهاجرت به خاارج از ایاران را می تاوان از ساال 7991ش
( 7331ا) به سه موج اصلی کاه باا موقعیات اقتصاادی و اجتمااعی و انگیزه هاایی بارای
مهاجرت در ارتباط است ،سازماندهی کرد .اولین موج مهاجرت با بهبود شراید اقتصادی
تدریجی ایران و شروع استخراج نفت بعد از جنگ جهانی دوا آغاز شد .درآمد حاصل از
صادرات نفت باعث تغییر در جامعه ایرانی از سنتی باه مادرن شاد و خانواده هاای طبقاه
میانی و بام اقداا به فرستادن فرزندانشان به خارج از کشاور جهات کساب تحصایالت و
دسترسی به امنیت اقتصادی ،اجتمااعی و سیاسای کردناد .ماوج دوا ،در اوایال انقاالا
اسالمی اتفاق افتاد و عناصر لیبرال و سوسیالیست اولین گروه هایی بودند که جهت فرار از
محدودیت های جنسیتی ،خدمت نظاا وظیفه و فشارهای جنگ ایران و عراق کشور را تر
کردند .و موج سوا از 7913ش ( 7333ا) تاکنون که گستره وسیعی از ناهمگونی را دربار
می گیرد؛ از پناهنادگان سیاسای و اقتصاادی تاا افاراد مااهر و همنناین تحصایل کردگان
(حهیم زاده.)89 ،8114 ،1

در سال  ،8114صندوق بینالمللی پول اعالا کرد که ایران بیشترین آمار مهاجرت نخبگان

را در بااین  37کشااور توسااعهیافته و درحااال توسااعه بااا حاادود  731،111تااا  771،111نفاار
تحصیلکرده در سال دارد .در همان سال ،حدود  731،111پزشک و مهندس ایرانی در امریها
بودند .در سال تحصیلی  ،8178-8179تعداد دانشاجویان ایرانای در امریهاا باا  83درصاد
افزایض به بیض از  7111نفر رسید.گزارش صندوق بینالمللی پول همننین نشان میدهد کاه

ایران با  713،111نفر مرد و زن تحصیلکرده در میان نخبگان دانشگاهی مهاجر در امریها رتبه
سوا را پس از چین و هند دارد .در چند سال اخیر ،حدود چهاار نفار از هار پانج برناده مادال
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المپیادهای بینالمللی علمی ،مهاجرت به امریها ،کانادا و اروپای غربای را انتخااا کردهاناد

(توکل)749 ،8177 ،1

طبق آمار ارائهشده از سوی معاون امور فرهنگی و برنامهریزی بنیاد ملای نخبگاان در مهار
 ،7938طی سالهای  7978تا 7974ش 91 ،درصد دارندگان مدالهای المپیادهای علمای و
حدود  83درصد برترینهای آزمون سراساری باه خاارج از کشاور کاوه کردهاناد .تحقیقاات
دیگری که در سطح دانشگاههای معتبر ایران انجاا شد ،نشان داده است که باهطور متوساد از
هر هجده نفر که از سوی دانشگاه برای کسب تخصص به کشورهای توسعهیافته اعزاا شدهاند،
تنها سه نفر به ایران بازگشتهاند (موسوی راد و قدسیان .)93 ،7934 ،این آمارها نگرانکنناده و
تأملبرانگیزند .نرخ مهاجرت بام به معنی خالیشدن کشور از سرمایههای انساانی اسات کاه
آینده کشور در گرو فعالیتهای آنان است .اما چرا مهاجرت اتفاق میافتد؟ برای بررسای ایان
پدیده نظریههای مختلفی ارائه شده است که در ادامه به مرور مهمترین آنها خواهیم پرداخت.
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 .2-2نظریههای مطرح درباره مهاجرت

مهاجرت سرمایههای انسانی و مالی از کشوری به کشور دیگر ،فرایندی دینامیک اسات
پدیده
ِ

(سندرسون )48 ،8171،2که عوامل مختلفی میتوانند بر آن تأثیر داشته باشند و نبایاد چناین
تصور شود که تصمیمات فردی و منافع محدود و شخصی افراد باهتنهایی سابب ایجااد ماوج
مهاجرت از کشورهای درحال توساعه و کمترتوساعهیافته باه سامت دنیاای پیشارفته میشاود.
بهعبارت دیگر ،این حرکت گروهی که برحسب زمان و مهان و عوامال مارتبد باا آن شادت و
رعف مییابد ،حاصل برآیند نظرات و تصمیمات افرادی است که بادون غار ورزی و تنهاا
برای دستیابی به رفاه و امهانات بهتر و اثربخشی بیشتر اقاداا باه مهااجرت میکنناد (ازکیاا و
پارتازیان .)47 ،7931 ،با توجه به این موروع ،نظریههای مختلفی در حوزه دمیال مهااجرت
شهل گرفته است که در ادامه به بیان مهمترین آنها میپردازیم.
 .1-2-2نظریه اقتصاد نئوکالسیک

این نظریه که از نظریههاای خاوشباین باه شامار میآیاد ،بهتارین و شناختهشادهترین پاارادایم
کارکردگرایی در حوزه مهاجرت است (میرترابی و خاورین اد .)817 ،7939 ،اساس ایان نظریاه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

این است که میل به مهاجرت ناشی از آن است که افاراد تمایال دارناد رفااه خاود را باا توجاه باه
محدودیت بودجه به حداکثر برسانند (موسوی راد و قدسایان .)47 ،7934 ،ایان نظریاه ،پدیاده
مهاجرت را در چارچوا عرره و تقارای نیروی انسانی بررسی میکناد (رحماانی و مظااهری
ماربری .)49 ،7939 ،همننین ،تفاوت در دستمزد و نابرابری میان کشورها در عرره و تقاراای
نیروی کار را دلیل اصلی مهاجرت میداند .بنابراین درصورتیکه این شهاپ میان کشورهای غنی
و فقیر کم شود ،مهاجرت نیز کاهض مییابد .مهاجر بهعنوان بازیگری خردمند ،به محاسبه ساود
و زیان مهاجرت برای دستیابی باه دساتمزد باامتر میپاردازد .درصاورتیکه ساود مهااجرت بار
هزینههایی که دارد (مانند سختیهایی که مهاجر باید متحمل شود یا یادگیری زبان جدید و دیگار
هزینههای روحی و روانی) ،فزونی داشته باشد ،مهاجرت صورت میگیرد.
بر اساس نظریه نئوکالسیک اقتصادی ،هرچه هزیناههای مهااجرت کمتار باشاد ،احتماال
مهاجرت افزایض مییابد .این نظریه ،مهاجرت را پاسخی فردی به عوامل دافعه در کشور محل
اقامت و عوامل جاذبه در کشور مقصد میداناد .اشاهال ایان نظریاه ایان اسات کاه موراوع
پینیدهای چون مهاجرت را به یک تصمیم شخصی بر اساس محاسابه و ساود و زیاان تقلیال
میدهد .مشهل دیگر این نظریه این است که قدرت پیضبینی ندارد و نمیتواند دقیق بگوید در
چه شرایطی مهاجرت اتفاق میافتد (حاجییوسفی و بهمرد.)91 ،7973 ،
 .2-2-2نظریه نظام جهانی والرشتاین

1

بر اساس این نظریه نظاا سرمایهداری نیازمند انباشت سرمایه است و این هدپ موجب جذا
منابع کشورهای پیرامون به مرکز میشود .فرایند مهاجرت نیز بخشی از فرایند انباشت سارمایه
است .ناموزونی در انباشت سرمایه ،درجه توساعه و تجماع قابلیات ّفنااوری ،تاراکم سارمایه
انسانی برای کشور میزبان را به همراه دارد (مقدس و شرفی.)718 ،7977 ،
جریان از مرکز به پیرامون ،شامل انتقال سرمایه ،کام ،تقسیم کار کارگاهی ،مدیریت تولید،
ارزش و قواعد هنجاری و تهنولوژی است .برعهس ،جریان از پیرامون به مرکز ،شاامل انتقاال
سرمایه به شهل سود ،بهره و ربایض مواد اولیه و نیروی کار ماهر و غیرماهر است و این جریان
ورودی و خروجی در بستر روابد نامتقارن صورت میگیرد.

بر اساس آننه نظریهپردازان وابستگی میگویند ،کشورهای جهان اول ورعیتی ایجاد کارده-
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اند که در نتیجه آن میتوانند از منابع کشورهای جهان سوا برای مقاصد خود بهرهبرداری کنند کاه
یهی از مهمترین منابع این کشورها سرمایه انسانی آنهاست .بیشتر کشورهای جهان سوا خود را
اسیر روابد اقتصادی با کشورهای مرکز مییابند کاه ماانع توساعه اقتصاادی آنهاا میشاود ،اماا
آزادشدن از این روابد برای آنها بسیار دشوار است .نتیجه آن اسات کاه ناواحی صانعتی جهاان
بهطور فزاینده ثروتمند و شهوفا میشوند ،درحالیکه بسیاری از کشورهای جهان سوا دچار رکاود
و عقبماندگیاند (حاتمی و دیگران.)48 ،7937 ،
 .3-2-2نظریه جاذبه و دافعه

نخستین تبیین نظری درباره قانونمندیهای مهاجرت را ارنست جورج راونشتاین 1تحت عناوان
قوانین مهاجرت مطرح کرد که طای دو مقالاه در ساالهای  7773و 7773مایالدی باه چاا
رسید .او برای اولین بار استدمل کرد که مهاجرت اتفاقی نیسات ،بلهاه قاانونی خااص بار آن
حاکم است .او با ورع قاوانین جاذباه و دافعاه در مهااجرت مادعی شاد کاه عوامال جااذا
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اجتماعی ،اقتصادی و فیزیهی فرد را بهسوی مهاجرت ترغیب و تحریاک میکناد .در مقابال،
شراید نامطلوا اجتماعی و فیزیهی او را از سرزمین مألوپ رانده و دفع میکنناد (راهشاخو و
دیگران .)38 ،7937 ،در این نظریه ،هر عمل مهاجرتی به عوامل مربوط به کشور مبدأ و مقصد
2

و نیز عوامل فردی وابسته است (بنگ و میترا  .)994 ،8177،مواردی را کاه میتاوان در ذیال
عوامل دفعکننده قرار داد ،عبارتاند از :افزایض فاصاله طبقااتی ،محادودیت آزادی ،فرهناگ
کاری ناکارآمد ،کمبود امهانات تحقیقاتی و پایینبودن استانداردهای پ وهشی ،عدا تعادل در
درآمد و هزینه ،بیعدالتی ،بیقانونی و پارتیبازی.
در مقابل عوامل دفعکننده ،عواملی وجود دارد که باعث جذا نخبگان و متخصصاان باه
ِ
کشور مقصد میشود .این عوامل عبارتاند از :فرصت ادامه تحصیل ،رفاه اجتمااعی ،تعاادل
هزینه و درآمد ،سیستم آموزشی کارآمد ،رفاه اقتصادی ،آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،وجود
فرصتهای شغلی و امنیت شغلی (موسوی راد و قدسیان.)47 ،7934 ،
 .4-2-2نظریه نیازهای مازلو

ایان نظریااه ریشااه مهاااجرت را در اررااا یااا عاادا اررااای نیازهااای مختلااف افاراد ماایدانااد
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(حاجییوسفی و بهمرد .)47 ،7973 ،مازلو اساس فر

خود را بر این گذاشت کاه در درون

هر انسان پنج دسته نیاز (بهصورت طبقهبندیشده) وجود دارد .این نیازها عبارتاند از:
 )7فیزیولوژی ،که شامل گرسنگی ،تشنگی ،پناهگاه و سایر نیازهای فیزیهی میشود.
 )8ایمنی ،که شامل امنیت و محفوظماندن در برابر خطرات فیزیهی و عاطفی میشود
 )9اجتماعی ،که شامل عاطفه ،تعلق خاطر و دوستی میشود
 )4احتراا ،که شامل حرمت نفس ،خودمختاری ،پیشرفت و پایگاه ،مقاا و شهرت و جلب
توجه میشود.
 )3خودیابی ،که در این نیاز شخص میکوشد تا همان کسی شود که اساتعداد آن را دارد و
به اصطالح خودشهوفا شود.
بر اساس این نظریه ،میتوان چنین تعبیر کرد که ممهن اسات شاراید ارراای بسایاری از
نیازها ،بهوی ه نیاز به احتراا و خودیابی ،در کشور فراهم نیاید .بنابراین افراد ،مهاجرت را وسیله
مناسبی برای برآوردن نیازهای مختلف خویض در نظر گیرند .اما آننه این نظریاه را قابلانتقااد
میسازد ،نگاه جزیی و خرد این نظریه در تبیین پدیده مهاجرت است .درصورتیکه تحلیل این
پدیده توجه به نظریه کالن مهاجرت را الزامی میسازد (صالحی عمران.)48 ،7973 ،
 .5-2-2نظریه نلم

1

این نظریه ،تئوری دیگری است که به مهاجرت بهمثابه یک راهبارد ،باهمنظور متنوعسااختن سابد
مالی خانواده نگاه میکند .بهبیان دیگر ،افراد در این تاالش خاانوادگی بارای دگرگاونی اقتصااد و
بامبردن درآمد خانوار به بازار کار دیگر مهاجرت میکنند .در بازار دیگر ،مهاجران با فرستادن پول
برای خانوادههایشان به خانواده و جامعه خود کمک میکنند .اثر مستقیم این عمل ،افزایض درآمد
خانواده است و اثر غیرمستقیم آن اثرات فزایندهای است که با خرید کامهای بیشتر و به احتماال
زیاد ،بستهشدن قراردادهای جدید با کارگران به وجود میآید .دو جنبه مهم این نظریه عبارتاند از:
 )7تصمیمگیری برای مهاجرت ،بخشی از راهبرد خانواده بارای افازایض درآماد و بهدساتآوردن
مبالغی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای جدید و بیمهشدن در ماورد خطارات تولیاد و درآماد
است؛  )8فرستادن پول یا ایجاد توان (پتانسیل) برای حوالهکردن پول ،موجب آغااز یاک حرکات
پویای توسعه (هرچند ناچیز) در کشورهای فقیر میشود (حاتمی و دیگران.)44 ،7937 ،
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 .6-2-2نظریه شبکه

ً
زمانی که مهاجرت آغاز شود ،ممهان اسات رونادی کاامال متفااوت باا نیروهاای نخساتین
تشهیلدهنده خود را در پیض گیرد .بر اساس نظریه شبهه ،رابطه خویشاوندی یا دوستانه ،میان
مهاجران اولیه ،مهاجران بالقوه و مهاجران پیشاین برقارار میگاردد .برقاراری چناین روابطای
احتمال مهاجرتهای بینالمللی را افزایض میدهاد ،چارا کاه از هزیناه و خطارات ناشای از
مهاجرت میکاهد در چنین حالتی ،مهاجرت بهواسطه فرایند اشاعه پایادار میماناد تاا آنهاه

درنهایت تمامی افرادی که در آرزوی مهاجرت باه سار میبرناد از تاوان مهااجرت برخاوردار
گردند .در کشورهای درحال توسعه ،چنین مهاجرتهایی ممهن است بدون توجه به عرراه و
تقارای اقتصادی ،به قاعدهای برای ورود افراد به دنیای بزرگسالی و بلاو فهاری مبادل شاود
(ازکیا و پارتازیان.)44 ،7931،
با مرور بر نظریات متاداول در زمیناه مهااجرت مشاخص اسات کاه در هیچکاداا از آنهاا
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بهصراحت در مورد تصاویر آینده صحبتی به میان نیامده اسات .درحالیکاه تصامیمات متاأثر از
تصاویر آیندهاند ،پس باید تصمیم به مهاجرت را بر اساس تأثیرپذیریاش از تصاویر آینده بررسی
کرد .در ادامه ،بهطور مختصر مهمترین نظریهها و تعاریف موجود از تصاویر آینده مرور شدهاند.
 .3-2تصاویر آینده

تصاویر آینده ،نمایانگر نوعی آگاهی جمعی از شهلگیری هویت ،رفتار و تصمیمگیریهاست و
برخی مواقع همتراز با مفاهیمی چون پیضبینی ،انتظارات ،بیمها و امیدها در نظر گرفتاه شادهاند

(سان .)8 ،8179 ،1در واقع ،تصاویر آینده ،تصاویر کلی از جایی هستند که افراد خود را در آینده
نزدیک یا دور در آنجا میبینند و اغلب دربرگیرنده ارزشها ،باورها و اهداپ زندگی آنها بهعالوه
ترسهای آنها از آینده است .فهم تصاویر آینده به در پیامدهای اقدامات فعلی افراد کمک می-
ً
کنند و متعاقبا آنها را برای تصمیمگیری یاری میکنند .برطبق نظر دیتور ،)713 ،7334( 2افراد یا
به قصد تحتتأثیر قراردادن آینده و شاید هم نه ،دست به اقداا میزنند ،بااینحال ،در هر دو مورد
به ناگزیر آینده را تا حدی تحتتأثیر قرار میدهند (کانتیو و تاپیو.)4 ،8171 ،3

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تصویرپردازی تالشی است خالقانه برای تجسم ،شناخت و سااخت هدفمناد آینادههای
ممهن ،محتمل ،و مطلوا با تهیه بر واقعیات بیرونی ،که هادپ اصالی آن دادن هشادار ،یاا
ایجاد ورعیتی مطلوا است تصویرپردازی ازآنرو که در جهانی با پینیدگیهای اساسی ،تا
حدی قدرت و قابلیت شناخت دقیق آینده را باه ماا میدهاد ،دارای ارزش و اهمیات بسایاری
است (ررایان قیهباشی و کاظمی.)719 ،7939 ،
اگر جامعه حنور همزمان واقعیتهای عینی و ذهنی اعنای خود را در نظر آورد ،حامال
روایتهایی از گذشته و آینده آنان است که در ساخت این واقعیات نقاض دارناد .دراینمیاان،
آیندهپ وهان مترصد کسب دانض درباره آیندهاند .آگااهی از اینهاه ماردا چگوناه آیناده خاود،
جامعه ،کشور و جهانشان را تعریف میکنند و چه ارتبااطی باین آیناده خاود و دیگار آینادهها
متصورند (طاهری دمنه و همهاران .)48 ،7934 ،باور به این عقیده کاه تصاویرهای آیناده باه
شهلگیری اقدااهای تاریخی افراد کمک کردهاند دارای وجه نظری در مطالعات آینده است .به
تعبیر روشنتر ،افراد یا تالش میکنند خود را با آننه گمان میکنناد روی خواهاد داد ،ساازگار
کنند یا به گونهای رفتار میکنناد کاه آیناده دلخاواه خاود را بساازند .باهزعم ِبال ،مهمتارین و

بنیادیترین پرسضهای پ وهشی آیندهپ وهان ،مواردی این چنینیاناد :تصاویرهای آیناده چاه
ماهیتی دارند؟ علل پیدایض آنها چیست؟ و هریک چه پیامدهایی دارند؟ ِ(بل.)78 ،8119 ،

دیتور نیز به اهمیت تصاویر آینده اشاره دارد از این حیث که چرا گروههای گوناگون ماردا،

تصاویر متفاوتی از آینده دارند و چگونه تصاویر متفاوت از آینده ،منجر به رفتار و واکنضهاای
متفاوت در زمان حال میشود و چگونه رفتارهای خاص در زمان حال ،خاود منجار باه ایجااد
تصاویر متفاوت از آینده میشوند (دیتور.)919 ،8118،

بولدینگ )7334( 1در پ وهض و تحقیق ملیامیدانی خود بر ارزش و اهمیت حیاتیای که

تصویر ملی (تصویرسازی در سطح ملی) در فرایندهایی مانناد حال تعاار

و ایجااد صالح

دارد ،تأکید میکند .او با توجه به ایدههای ساختارگرایان ،بیان کرد چیزی کاه ماا دنیاا را باه آن
ً
تشبیه میکنیم ،تعیینکننده رفتار ماست ،نه چیزی که واقعا وجاود دارد .باا اینهاه ایان ساخن
بیضازاندازه مبتنی بر نگاه ساختگرایی است ،اما در واقع بر نقض و اهمیت تصاویری تأکیاد
دارد که در ذهن ما از واقعیتهای بیرونی ساخته میشود .نهته مهمتر آن است کاه ماا هماواره
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متناسب با انتظارتمان با واقعیتهای بیرونی (اعم از واقعیتهای برساخته اجتماعی یا واقعی و
طبیعی) برخورد میکنیم .از نظر بولدینگ ،تصویر میتواند بهعنوان ساختارشناختی ،عاطفی و
ارزیابیکننده واحد رفتاری در نظر گرفته شود .در واقع ،دیدگاه و منظر درونی کنشگران به دنیا،
محر کنض و رفتار است (ررایان قیهباشی و کاظمی.)711 ،7939 ،
بنابر دیدگاه اسالتر ،تغییرهای اجتماعی را میتوان بهمثابه یاک فراگارد «فشارااکشض» در
نظر گرفت که از سوی آینده به جلو کشیده میشوند و با گذشاته باه جلاو هال داده میشاوند.
ازاینرو ،مطالعه تغییرهای اجتماعی عالوهبر تحقیق در زمینه آننه در گذشته رخ داده اسات و
اثر آن بر رفتار اجتماعی ،باید بر انتظار ،امیاد و بیمهاای افاراد از آیناده و آنناه افاراد جامعاه
خواهان اتفاقافتادن آن هستند نیز نظر داشته باشد (طاهری دمنه و همهاران.)48 ،7934 ،
 .3پیشینه تحقیق
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شاهآبادی و همهارانض ( )7937در تحقیقی با عنوان «تأثیر حمایت از حقوق مالهیت فهری بر
مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعهیافته» به تحلیل تأثیر حمایت از
حقوق مالهیت فهری بر مهاجرت نخبگان پرداختند .مهمترین یافتههای نظری پ وهض مذکور
عبارتاند از )7 :تأثیر منفی عدا حمایت از حقوق مالهیت فهری بار مهااجرت نخبگاان؛ )8
منبع و سرمایهمحوربودن ساختار اقتصادی کشورهای درحال توسعه و دانضمحوربودن ساختار
اقتصادی کشورهای توسعهیافته؛ و  )9تأثیر کمبود امهاناات و سااختار غیراساتاندارد و سانتی
نظاا آموزشی کشورهای درحال توسعه بر مهاجرت نخبگان.
میرترابی و خاورین اد ( )7939در تحقیقی با عنوان «علل مهااجرت نخبگاان از ایاران از
منظر اقتصاد سیاسی بینالملل(با تأکید بر دهه  »)7971با توجه به عوامل تأثیرگاذار در حاوزه
اقتصاد سیاسی بینالملل ،به شناسایی دمیل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر امور آموزشی و
پ وهشی و کاستیهای مربوط به آنهاا در دهاه 7971ش پرداختناد .نتاایج تحقیاق نشاان داد
وجود دافعاه داخلای در زمیناه حمایاتهاای اقتصاادی شاامل کمباود در سارمایهگذاری در
بخضهای آموزشی و پ وهشی که در سه حوزه «نسابت بودجاه پ وهشای باه تولیاد ناخاالص
داخلی یا بودجه کل کشور»« ،نسبت تعداد پ وهشگران مشغول به کار به کل جمعیت کشاور»
و «ترکیب دولتیاخصوصی اعتبارات پ وهشی» نمود مییابد و از سوی دیگار ،جاذابیتهای

خارجی در این زمینهها از مهمترین دمیل اقتصادی مهاجرت فزاینده نخبگان علمی به خاارج
کشور در دهه 7971ش است.
رنانی و همهارانض ( )7939در تحقیقای باا عناوان « بررسای عوامال ماؤثر بار جریاان
مهاجرت از ایران با استفاده از مدل پانل پویا» به مطالعه و بررسی عوامال ماؤثر بار جریاان
مهاجرت کشور ایران پرداختند .محققان ابتدا شاخصی تحت عنوان کیفیت زندگی با استفاده
از روش تحلیل عامل ساختند و پس از آن اثر این شاخص را به همراه متغیرهای دیگری کاه
اثر عوامل اقتصادی و سیاسی بر جریان مهاجرت را بررسی می کنند ،در قالب الگوی جاذبه
تعمیم یافتااه و پاناال پویااا در دوره زمااانی  8118-8177ماایالدی مطالعااه کردنااد .نتااایج
بهدست آمده نشان داد که کیفیت زندگی ،عوامل نهادی و سیاسی به ترتیب بیشترین اثر را بار
خروج مهاجران از کشور دارند .همننین وجود مهااجران ایرانای در کشاور مهاجرپاذیر بار
جریان مهاجرت ایران اثر مثبت دارد.
موسوی راد و قدسیان ( )7934در تحقیق خود با عنوان «تحلیل مهاجرت نخبگان و تاأثیر
سیاستهای بازدارنده باا اساتفاده از پویاییهاای سیساتم» باا اساتفاده از تحلیال ساناریو باه
شناسایی انگیزههای خروج نخبگان از کشور و بررسای راههارهاای اجرایای و عملای در ایان
حوزه پرداختند .از منظر نویسندگان ،میتوان عوامل تأثیرگذار بر خروج نخبگان را به دو دساته
تقسیم کرد :یک دسته ،اثر افزایشی و دسته دیگر ،اثر کاهشی بر نرخ خروج نخبگاان از کشاور
دارند .افزایض تفاوت سطح علمی داخل و خارج باعث افزایض نرخ مهاجرت نخبگان میشود.
با افزایض تعداد استادان ایرانی خارج از کشور ،احتمال پذیرش دانشجویان و نخبگان افازایض
یافته و درنتیجه نرخ مهاجرت افزایض مییابد .عامل مؤثر دیگر در افزایض مهااجرت نخبگاان،
فرهنگ مهاجرت است که در دانشگاههای کشور وجود دارد .توجه داشاته باشاید کاه عاواملی
مانند افزایض کارآفرینی دانضبنیاان از طریاق ایجااد فرصاتهای شاغلی ،ارتبااط دانشاگاه و
صنعت ،انطباق رشتههای آموزشی دانشگاهها با نیاز داخلی و اثربخشی سیستم آموزشی باعث
کاهض نرخ مهاجرت نخبگان میشود .در نهایت ،تحلیل الگو نشاان داد کاه اعماال سیاسات
کاهض تنض در روابد خارجی و اجرای سیاستهای بهباود شایستهساامری تغییاری در نارخ
مهاجرت ایجاد نمیکند و باعث کاهض آن نمیشود ،اما نرخ نخبهشدن و تعداد نخبگان داخل
کشور را افزایض میدهد.
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میدا )8171( 1در پ وهشی با عنوان «مهاجرت بینالمللی :تجزیه و تحلیل دادههای پانال
عوامل تعیینکننده جریانهای دوطرفه» به بررسی تأثیر شاهاپ درآمادی درون یاک کشاور و
تفاوت درآمد بین کشور مبدأ و مقصد مهااجران ،عوامال فرهنگای ،جغرافیاایی و جمعیتای در
جریان مهاجرت چهارده کشور عنو سازمان همهاری و توسعه اقتصاادی 2در باین ساالهای

 7371تا 7333مایالدی پرداختاه اسات .بار اسااس نتاایج ایان پا وهض ،افازایض میاانگین
فرصتهای کسب درآمد در کشور میزبان سبب افزایض مهاجرت میشود .همننین ،با افزایض
فاصله جغرافیایی بین کشور فرساتنده و پذیرناده مهااجر از میازان مهااجرت کاساته میشاود.
همننین ،نتایج از تأثیر نقض عوامل فرهنگی بر مهاجرت حمایات نمیکناد ،اماا اثار عوامال
جمعیتی (مثل سهم جمعیت جوان کشور فرستنده مهاجر در مقایسه با کال جمعیات) را روی
جریان مهاجرت مهم قلمداد میکند.

پاااچهو 3و همهااارانض ( )8179در مطالعااهای بااا عنااوان «آیااا عواماال کیفیاات زناادگی
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غیراقتصادی باعث مهاجرت میشوند؟» به بررسی اثر عوامل غیراقتصادی در جریان مهاجرت
شانزده کشور عنو سازمان همهاری و توسعه اقتصادی با استفاده از الگوی جاذباه پرداختناد.
در این مطالعه ،ابتدا شاخصی با عنوان «شاخص کیفیت زندگی» که ترکیبی از عوامل جمعیتی
و جغرافیایی است ،ساخته شد و پس از آن ،اثر این شاخص همراه متغیرهای دیگری همناون

شاخص توسعه انسانی ،4آزادی اقتصاد و شادی که جانشینی برای انادازهگیری رفااه باه شامار
میروند ،در الگوی جاذبه تعمیم یافته و برای سالهای  8111تا 7337میالدی باه روش پانال
پویا ارزیابی شدهاند .بر اساس نتایج این مطالعه ،شاخص کیفیت زندگی در جریان مهااجرت
به کشورهای سازمان همهاری و توسعه اقتصادی اثری نادارد و مهااجرت تحتتاأثیر عوامال
اقتصادی ،تعداد مهاجران همملیت که در کشور مهاجرپاذیر وجاود دارناد ،میازان جمعیات،
درآمد سرانه نسبی و عوامل جغرافیایی قرار دارد.

رایسن 5و همهارانض ( )8174در تحقیقی با عنوان «عوامل تعیینکننده و پویاییهای مهااجرت
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.

به کشورهای سازمان همهاری و توسعه اقتصادی در یک چهارچوا پانل سه بعدی» ابعااد جریاان
دوطرفه مهاجرت به نوزده کشور سازمان همهاری و توسعه اقتصادی بین ساالهای  8111و 7337
میالدی را بررسی کردند .آنها در این مطالعاه جریاان مهااجرت را از کشاورهای درحاال توساعه و
توسعهیافته به این نوزده کشور در نظر گرفتند .آنها بهمنظور بررسی پویایی مهاجرت ،هم وقفه متغیر
وابسته به مهاجرت را در الگو لحاظ کردند و هم اثر مهاجران همملیت در کشور پذیرناده را در نظار
گرفتند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که مهااجران در درجاه اول بهسابب فرصات کساب درآماد
بامتر و رشد بیشتر تمایل به مهاجرت دارند .همنناین ،افازایض کوتاهمادت اشاتغال در کشاورهای
پذیرنده به افزایض جریان ورود مهاجر از کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته منجر مایشاود .بار
اساس نتایج ،افزایض خدمات عمومی در کشور مهاجرپاذیر باه کااهض جریاان ورودی مهااجر از
جانب کشورهای توسعهیافته و افزایض جریان ورودی مهاجر از کشورهای درحاال توساعه باه ناوزده
کشور مورد مطالعه منجر میشود .در نهایت ،نتایج این پ وهض به تأیید اثار مهااجران همملیات در
کشور مهاجرپذیر در افزایض تعداد مهاجر واردشده به کشورهای مورد مطالعه میپردازد و حااکی از
آن است که در بررسی موروع مهاجرت باید از الگوهای پویا بهره برد.
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 .4روش تحقیق

پ وهض حارر در سنت پ وهضهای کیفی با رویهرد اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل تم
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انجاا شده است .هدپ مقاله ،شناسایی ایدههای اولیه درخصوص نقض تصاویر آینده بهعنوان
محر مهاجرت است تا در پ وهضهای ّ
کمی بعدی با نموناههای آمااری بازرب باا رویهارد
آزمون نظریه استفاده شود .تحلیل تم برای سازماندهی دادههاای جمعآوریشاده یاک فرایناد

چرخشی از خواندن ،کدبندی ،نوشتن و تئوریپردازی را طی میکند (تاکات.)14 ،8113 ،2
مشارکتکنندگان این تحقیق از میان فار التحصیالن و دانشجویان مقاطع تحصیالت تهمیلی
دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان انتخاا شدند (نمونهگیری از گروههای مورد) .روند کاار باه
اینگونه بود که بعد از مطالعات کتابخانهای و استفاده از نظر متخصصان ،سؤالهای مصااحبه
نهایی و مصاحبه با داوطلبان آغاز شد .بعد از آن با روش گلوله برفی یا دعوت مساتقیم توساد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مصاحبهکننده (نمونهگیری موردی) مابقی مصاحبهها انجاا و مصاحبهها تا حد اشاباع نظاری
ادامه یافتند .یعنی زمانی که به نظر نمیرسید در مصاحبههای بعدی دادههای جدید مارتبد باا
مقولهها پدید آید ،مقولهها به غنای کافی رسیده بودند و روابد بین مقومت برقرار و تأیید شد.
بهدلیل فاصله مهانی ،برخی از مصاحبهها بهصورت برخد و از طریاق نراافازار اساهای
انجاا گرفت .بهطور کلی با انجاا  89مصاحبه ،اشباع نظری محقق شاد .همنناین در فرایناد
گردآوری دادهها از روش استقرای تحلیلی استفاده شد تا پراکنض نظرات رعایت شاود .تماامی
مصاحبههای ربدشده ،روی کاغذ پیاده شدند .برای تحلیل دادهها ،پ وهشگران با غوطهوری
در دادهها و با رفت و برگشت میان تمهای استخراجشاده ،درنهایات تحلیال را کامال کردناد.
پ وهشگران ،هر مصاحبه و یادداشتهای مربوط به آن را بالفاصله در  84ساعت اول با دقت و
سطربهسطر مطالعه کرده و مفاهیمی که به ذهنشان میرسید را یادداشت میکردند .این مرحله
ً
از نخستین مراحل تجزیه و تحلیل دادههای حاصال از مصااحبه اسات ،کاه اصاطالحا باه آن
فصلنامه علمیـپژوهشی
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کدگذاری اولیه میگویند .گاهی برای انتقال بهتر موروع ،کادهای اولیاه بهصاورت اساتعاری
بیان شدهاند .درنهایت ،پس از شناسایی تمهای فرعی ،تمهاای اصالی نیاز شناساایی شادند.
جدول شماره ( )7دادههای جمعیتشناختی مربوط به مصاحبهشوندگان را نشان میدهد.
جدول شماره ( .)0مشخصات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
ردیف

شاخص

وضعیت مصاحبهشوندگان

7

جنسیت

79نفر زن و  71نفر مرد

8

سطح تحصیالت

4نفر دانشجوی کارشناسی ارشد 3 ،نفر دانشجوی دکتاری 3 ،نفار فار التحصایل
کارشناسی ارشد 9 ،نفر فار التحصیل دکتری

9

شغل

77نفر دانشجو 4 ،نفر شغل آزاد 7 ،نفر شغل دولتی

4

رشتههای تحصیلی

74نفر فنی و مهندسی 1 ،نفر علوا انسانی 8 ،نفر هنر

 .5یافتههای پژوهش

در جدول شماره ( ،)8در ستون نمونه متن ،برخی از جملههای ُمعرپ کدهای اولیاه یاا هماان
تمهای فرعی آمدهاند.

جدول شماره ( .)2کدهای اولیه مرتبط با تصاویر آینده مستخرج از متن مصاحبهها
ردیف

7

نمونه متن (گزارههای کالمی)
ً
خاورمیانه اصال انگار نفرین شده ،اون مصر ،اون سوریه ،اون عراق .کای نوبات
ما بشه خدا میدونه .اینجا هم که انگار خیلیها از دردسر بدشون نمیااد .هماض
استرس جنگ و داعض و اینجور چیزا رو دارا؛ تیتر روزناماه  81ساال بعاد مثال
امن اگر نباشه بهتر نیست ،یه مشت درو و مپوشونی ،مان کشاورا رو دوسات
دارا اما نه بیشتر از خودا؛ با کم و زیاد زندگی میتونم بساازا اماا ایان فهار کاه
قراره همه چی خراا بشه منو اذیت میکنه؛ همض انگار منتظر خبر بادا ،اینهاه
ً
خبر بد نمیشنوا غیرعادیه ،اصال انگار دیفالت تنظیم شدا برای خبر بد.

تمهای فرعی

محهوا در تاریهی

8

دلیل اول من برای رفتن بنههاا هستن ،البته امن بنهای ندارا اما دوست نادارا
تو این محید بزرب بشن ،ما که نسل سوخته شدیم اونها رو حاداقل نساوزونیم؛
خودا کودکی ترسناکی داشتم ،نمیخواا بنههاا اون تجربیات رو داشته باشان،
البته امن همه چیز عو شده و پدر و مادرا حساسترن اماا اینهاه کاود آزاری
ً
اینقدر زیاد شده یعنی جامعه بیفرهنگی داریم ،مخصوصاا بارای دخترهاا ایان
خیلی ناراحتکننده است.

بهخاطر بنهها

9

خیلی براا مهم نیست کجا ،اما هرجا که هر روز صبح یه خبر از اختالس و ایان
چیزا نشنوا؛ خیلیا میگن ایران بهترینجا برای پاول درآوردناه ،اماا پشتبندشام
میگن اگه دزد باشی؛ نفت که تموا بشه فاتحه هممون خونده است ،پاس بهتاره
از امن رفت؛ من هرچی میدوا باز آخر خطم ،پارساال کلای زحمات کشایدا،
پوممو جمع کردا که ماشین بخرا بعد ماشین یهو گرون شد .نه از زندگیم لاذت
بردا نه تونستم ماشین بخرا.

شهر دزدها

4

امن تحصیل اولویت اولمه؛ هیچ کاری جز درسخوندن بلد نیستم ،فهار مای-
کنم اگر دانشگاه رو ادامه ندا میرسم به آخر زندگی؛ نمیخاواا تاو ایاران اداماه
بدا از محید دانشگاههای ایران متنفرا؛ فهر میکنم اونور به سواد بیشتر اهمیات
بدن ،اینجا که دیگه هر کسی میتونه مدر بگیاره؛ دیاروز رفاتم انقاالا کتااا
ً
بخرا دیدا مدر رسمی میفروشن ،خب من دقیقا دارا چای کاار مایکانم تاو
دانشگاه؟ ،بعد اون همه بدبختی سر کنهور؛ من عاشق اختراع و کار جدیدا اماا
اینجا فقد باید نمره بگیری

ورود مختااااارعین باااااه
دانشگاه ممنوع

3

من یک سال خارج زندگی کردا .اونجا هم کم و زیاد همین مسائل اجتماعی رو
داشت ،اما انگار اینجا تو چشمتره یا خودمون حساستریم ،زورمونم کاه نمای-
رسه میخوایم بذاریم و بریم؛ ببین ما بدقولیم ،دلمون میخواد حارپ خودماون
ً
باشه ،یه کم تحمل نداریم ،من نمیدونم اونوریا دقیقا چطورین اماا تاا اونجاایی
که از فیلمهاشون و کتااهاشون و دیگران شنیدا خیلای فرهنگشاون بهتاره؛ مان
فهر میکنم اونجا هم مشهالت خاص خاودش رو داره ،چنادتا فامیالهاای ماا
آلمان زندگی میکنن خیلی سخت کار میکنن ،من که فهر نهنم طاقات بیاارا،

مر همسایه غازه
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7

نمونه متن (گزارههای کالمی)
ما خیلی به خودمون بدبین شدیم و به اونها خوشبین .اگر یه روزیم بخواا بارا،
میرا یه کشور خیلی راحت و دورافتاده که راحت زندگی کنم؛ پارسال پسرعموا
مهاجرت کرد ،خیلی از تحصیل بناض رارایه ،مایگاه مادارس اونجاا خیلای
روشهای تدریس بهتری دارن؛
ً
اصال همهچیزو کنار بذاریم ،فررم کنیم که اوراع اقتصاادی خاوا میشاه ،ماا
همین امنم بحران آا داریم ،به خاطر همین شاید مهاجرت یه ناوع فاراره بارای
ً
من؛ تا ده سال پیض دهات پدریه من سرسبز بود امن تقریباا خشاک شاده .مان
نمیخواا جایی زندگی کنم که آا هم ساهمیهبندی شاده؛ تاا چناد ساال دیگاه
جنوا کشور خالی از سهنه میشه ،هیچکسم نیست کاه کااری بهناه ،هماه ایان
آدما میخوان برن شهرهای بزرب مثل تهران ،این شاهرها خودشاونم هماین امن
هزارتا مشهل دارن؛ محید زیست که با کسی شوخی نداره ،خرابض کردیم حاام
هم میخواهیم بذاریم بریم.

تمهای فرعی

تصاااویر ویرانشاااهری از
محید زیست

اینجا هرکی به فهر خودشه ،من نه تو جامعه دوست واقعی دارا ،نه سارکارا و ناه
تو دانشگاه ،انگار همه میخوان پا بذارن رو بقیه و بام برن .اگار راعیف باشای
میخورنت ،برای همین میخواا برا جایی که وقتی پیر شدا دور انداختاه نشام؛
امن هر کسی به فهر خودشه ،حتی خانوادهها هم دیگه مثل سابق متحد نیستند.
البته اونجا هم برا کسی رو ندارا اما حداقل کسیاا باهاا کار نداره.

خرده اتوپیاها روی دیگار
ویرانشهری

تا حام چندبار قصد کردا برا اما یه خبر خوشحالکننده شنیدا و امیادوار شادا
به موندن ،انگار همهچیز داره تو ذهنم میگذره وگرنه اون بیرون همه چی به روال
خودشه؛ بعد روی کار اومدن دولت دهم خیلی از دوستاا رفاتن یاا قصاد کارده
بودن برن ،امن اون عطض رفتن دیگه بینمون نیست ،ورعیتمون فرقی نهرده اگار
بدتر نشده باشه ،اما دیگه اون جو ناآروا نیست؛ خیلی وقته اخبار گاوش نمایدا
خیلی خیالم راحته ،امن دیگه بخوامم برا بهخاطر حرپ دیگران نیسات ،شااید
برای ادامه تحصیل برا؛ بیشتر ماها رفتن جزئی از برنامههامون نیسات جزئای از
اهدافمونه .مثل خریدن ماشین و خونه ،نمیخریم که راحت زنادگی کنایم مای-
خریم که عقب نمونیم؛ نمیتونم کشورا رو جابهجا کنم اما خودا میتاونم بارا؛
ً
فهر کنم دلم تنگ بشه واسه ایران ،احتمام از همونجا هم همض باه فهار ایاران
باشم ،اما حس میکنم اگر نرا از بقیه عقب میمونم.

میروا پس هستم

در ادامه به شرح مختصری از هر یک از منامین فرعی پرداخته شده است.
منمون اول یعنی «محهوا در تاریهی» از یک فنای ذهنای تاریاک و ناامیاد برمیآیاد.
جوانانی که حس میکنند در سیاهچاله بدبختیهای ناپایان به داا افتادهاند و تنها راه گریز از این
سیاهچاله و پایاندادن به روند خودتقویتکننده بدبختیها ،مهاجرت است .تصااویر آیناده در

اینجا در منتهاالیه بدبینی قرار دارند .تصاویر منفی راه رؤیااپردازی مثبتگرایاناه را میبندناد و
جوانان داستانهای منفی و بدبینانه را واقعیتر و درستتر میپندارند .بهمرور آنهاا باه لحااظ
ذهنی هر امر بد را واقعیت پنداشته و میپذیرند و نسابت باه اتفاقاات خاوا شاها اند .ایان
تصاویر که به فردگرایی و منفعتطلبی منجر میشود ،درنهایات ،مهااجرت را باهعنوان اماری
گریزناپذیر و در راستای بیشینهکردن نفع شخصی در صدر برنامههای آتای جواناان مینشااند.
محهوا در تاریهی چارهای جز بیرونرفتن از تاریهی نمیبیند.
منمون دوا یعنی «بهخاطر بنهها» مربوط به تصاویری از آیناده میشاود کاه آیناده را در
ادامه روند گذشته جلوگر میکند .جوانانی که دوران سختی را پشت سر گذاشتهاند ،بهخصوص
آنهایی که از طبقات متوسد به پایین جامعه وارد دانشاگاه شادهاند ،حاام از ایان مسائله کاه
فرزندان آنها دچار همان سرنوشت خواهند شد ،بیمنا اند و بنابراین قصد دارند با مهاجرت،
از کودکان خود و آینده آنها محافظت کنند .نابرابریهای جنسایتی ،یهای از دمیال ایان امار
است .دختران اغلب میخواستند با مهاجرت زندگی بهتری را برای دختاران خاود رقام بزنناد.
تجربه زیست جوانانی که در مصاحبهها شرکت کرده بودند باه آیناده و باه زنادگی کودکانشاان
تعمیم مییافت .آنها نمیتوانستند از روندهای گذشته جدا شده و آیندههای بهتری را در همین
جامعه برای کودکانشان تصور کنند ،از این جهت با عو کردن محل زنادگی ساعی در بهباود
شراید زیست کودکانشان دارند .بهخاطر بنهها داستان نسل سوختهای است که سعی میکنند
با مهاجرت برای نسلهای بعدیشان آیندهای بهتر بسازند.
مناامون سااوا« ،شااهر دزدهااا» ،یااک فنااای ویرانشااهری از اقتصاااد کشااور در ذهاان
مصاحبهشوندگان را نمایندگی میکند .تصویری که نمیتواند تنمینی برای نتیجهبخشای کاار
اقتصادی درست در آینده ارائه دهد و بدین لحاظ جوان تالشگر درمییابد که باید تالشهاای
ً
خود را در جای دیگری آزمون کند .او فهر میکند در جای دیگار احتماام نتاایج زحمااتض را
خواهد دید .برای او آنجای دیگر آرمانشهری است که هر کسای باه انادازه تالشهاایض و ناه
ً
صرفا بهسبب جایگاهض ،پیشرفت اقتصادی خواهد کرد .تحلیل نگاه مصاحبهشوندگان نشاان
ً
میدهد که لزوما این درآمد سارانه نیسات کاه منجار باه مهااجرت میشاود ،بلهاه احسااس
بیعدالتی اقتصادی است که بر انگیزه و میل به مهاجرت دامن میزند.
منمون چهارا« ،ورود مخترعین باه دانشاگاه ممناوع» از یاک حاس بادبینی باه فناای
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آموزشی دانشگاه و بهطور کلی ،آموزش عالی کشور برمیآید .جوانانی کاه بیشاتر عمار مفیاد
خود را در دانشگاه بودهاند حس میکنند که کار دیگری جز اداماه تحصایل نمیتوانناد انجااا
دهند .این حس که از ترس آنها برای خروج از فنای دانشاگاه باه فناای پرتنضتار جامعاه
برمیآید ،همراه با حس پوچی از ادامه تحصیل در دانشگاههای کشور ،درنهایات مهااجرت را
بهعنوان تصویری پررنگ جلاوی روی آنهاا قارار مایدهاد .نباودن فناای رقابات ساالم در
دانشگاهها ،یأس از زمان بعاد از دانشاگاه و کیفیات پاایین آماوزش عاالی منجار میشاود تاا
عالقهمندان به ادامه تحصیل ،دانشگاههای خارج از کشور را ترجیح دهند.
منمون پنجم« ،مر همسایه غازه» ،نه از احساس کمبود در جامعاه کناونی ،کاه بهسابب
تصاویر مثبتی است که از کشورهای دیگر بهخصوص کشورهای مهاجرپاذیر تبلیام میشاود.
جامعهای با عدالت اجتماعی گسترده ،آراا ،عاری از خشونت ،ثروتمند با فرصاتهای کااری
بیشمار و مرفه ،جامعهای است آرمانی که درست آنطرپ مرزهای کشاور واقاع شاده و رناج
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رسیدن به این مدینه فارله در مهاجرت خالصه میشود .اگر اینجا خاوا اسات ،آنجاا عاالی
است .ایرانیهای موفق در آنجا محصول محید هستند و در اینجا محصول رانت .من میتوانم
در آبادانی آنجا نقشی داشته باشم ،اما در ویرانی اینجا نقشی نداشاتهاا .ایان دیادگاه در نظریاه
جاذبه و دافعه نیز آمده است.
منمون ششم یعنی «تصویر ویرانشهری از محید زیست» ،مربوط به نگرانیهای جواناان
از ورعیت آینده محید زیست و منابع طبیعی کشور است .بهخصوص در چند ساال اخیار باا
مطرح شدن ورعیت بحرانی آا این تصاویر بدبینانه از آینده ،میل به مهاجرت را افازایض داده
است .مسئله محید زیست هرچند هنوز به نظر مسئله اصلی برای مهاجرت نباشد ،اما جوانان
را برای رفتن مصممتر میکند .بدبینی جامعه نسبت به آینده محید زیست چه در بحاران آا و
چه در آلودگی شهرهای بزرب یا حتای در آلاودگی ماواد غاذایی و ماوارد دیگار ،باه داساتانی
باورپذیر برای جوانان تبدیل شده است و مهاجرت بهعنوان راه گریز از ایان ویرانشاهر در نظار
ً
گرفته میشود .این دیدگاه نسبت به محید زیست و اثر آن بر افزایض میل به مهااجرت ،تقریباا
تاکنون در نظریههای دیگر مغفول مانده است و شاید این مسئله بهنوعی به این دلیل اسات کاه
بحرانهای محید زیستی تابهحال تا این اندازه جدی نبودهاند و تا کنون اینچنین وارد مباحاث
عامه مردا نشده بودند.

منمون هفتم یعنی «خرده اتوپیاها روی دیگر ویرانشاهری» ،یاک حالات آشانا در تحقیقاات
مشابه است .در تحقیقاتی که در زمینه تصاویر آینده در کشورهای مختلف دنیا انجااا شاده اسات،
ً
این نتیجه مشابه به دست آمده است که معموم افراد به آیندههای شخصی خود امیدوار و خاوشبین
و به آیندههای جمعی مانند آیندههای ملی یا بینالمللی ،ناامید و بدبین هستند .از منظار کاالن ایان
کوچک شخصیشده روی دیگر ویرانشاهری هساتند ،زیارا فردگرایای و منفعاتطلبی را
اتوپیاهای
ِ

ترویج میدهند .در بین جوانان این مسئله فهم میشود و وقتی تنهاایی را گریزناپاذیر مایبینناد ،باه
مهاجرت تمایل پیدا میکنند .در واقع ،در این مورد ،جوانان اینگونه در میکنند کاه در آیناده و در
دوران سالمندی و بازنشستگی ،حمایتهای دولت را نخواهند داشت .همننین اگر تا پیض از ایان،
خانوادهها ،فامیل و دوستان ،حلقههای حمایتی قابل اتهایی را برای فرد ایجاد میکردند ،اما جواناان
حس میکنند که این حمایتها را نیز در آینده نخواهند داشت .بنابراین مهاجرت راههاری است که
بهزعم آنها حداقل حمایتهای دولتی را در کشور مقصد شامل حالشان خواهد کرد.
منمون هشتم« ،میروا پس هستم» حاکی از یک ُمد و همهگیری در جامعه اسات .ایان
ررورت ناشی از گریاز از یاک تصاویر ویرانشاهری (دافعاه
منمون مهاجرت را بهعنوان یک
ِ
ً
مبدأ) یا تمایل به زیست در یک آرمانشهر (جاذبه مقصد) نمیبیند ،اصوم در اینجاا مهااجرت
ً
یک تصمیم برآمده از تصاویر پررنگ از آینده نیست ،بلهه صرفا همرنگی با جماعت همسامن
و جامعه است .خیلی از مهاجرتها نه بهعنوان یک برنامه که باید پیگیری شوند ،بلهه بهعنوان
هدفی که در راستای همرنگی با جامعاه بایاد محقاق شاوند ،در نظار گرفتاه میشاوند .رفتاار
دمدمیمزاج جوانان در رفتن (چه زمانی رفتن و کجا رفتن) ،بیشتر از آنهه یک برسااخت قاوی
برآمده از تصاویر و کشض آینده باشد ،ناشی از پیروی از همسامن است.
بهطور وارح ،هشت تم فرعی شناساییشده را میتوان در سه دستهبندی یا سه تام اصالی
گنجاند .این ساه دساتهبندی در نماودار شاماره ( )7نشاان داده شادهاند .ایان ساه تام اصالی
فرعی زیرمجموعه یعنی «مایروا پاس هساتم»؛
عبارتاند از« )7 :همه ِ
گیری رفتن» با یک تم ِ

فرعی زیرمجموعه یعنی «مار همساایه غاازه»؛ و « )9تصااویر
« )8جاذبه مقصد» با یک تم ِ
فرعی زیرمجموعه یعنای «شاهر دزدهاا»« ،باهخاطر بناهها»« ،ورود
ویرانشهری» با شض تم ِ

مخترعین باه دانشاگاه ممناوع»« ،ویرانشاهر محاید زیساتی»« ،خارده اتوپیاهاا ،روی دیگار
ویرانشهری» و «محهوا در تاریهی» نااگذاری شدند.
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می روا پس
هستم

مر همسایه
غازه
همه گیری
رفتن

جاذبه مقصد
تصاویر آینده
محر مهاجرت
ورود مخترعین

شهر دزدها

به دانشگاه ممنوع
تصاویر
ویرانشهری
مبدأ

بهخاطر

ویرانشهر

بنهها

محید زیستی
محهوا در
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تاریهی

خرده اتوپیاها،
روی دیگر
ویرانشهری

نمودار شماره ( .)0تمهای فرعی و اصلی تصاویر آینده در موضوع تمایل به مهاجرت

 .5بحث و نتیجهگیری

هدپ این پ وهض بررسی جایگاه تصاویر آینده در ایجاد میل به مهااجرت در باین جواناان باود.
تصاویر آینده بهعنوان فنای ذهنی و بینامذهانی ،کشض آیندهاناد .آینادهای کاه یاا میخاواهیم
اقدامات کنونی را در راستای تحقق آنها ،یا در راستای جلوگیری از عدا تحقق آنهاا سااماندهی
کنیم .بنابراین تمایل به مهاجرت بهعنوان یک اقداا که از قنا نقطه عطف مهمای در زنادگی هار
شخص به شمار میآید ،باید بر اساس تصاویری قوی از آینده شاهل بگیارد .نتاایج ایان تحقیاق
نشان داد که در بین مشارکتکنندگان ،بیشترین سهم از مفاهیم ذهنای ساازنده تصااویر آیناده ،از
تصاویر ویرانشهری مبدأ نشئت میگیرند .بهعبارت دیگر ،با این ذهنیت که نمیتوان برای جامعاه
آیندهای امیدبخض را متصور بود ،مهاجرت بهعنوان یک اقداا مطرح میشود .هار چناد آبشاخور
این ذهنیت منفی شراید تاریخی و موجود حاکم بر جامعه است ،اما بدترین وجه آن ناامیادی در
اصالح امور است .بهعبارت دیگر ،جوانان نمیتوانند خود را از حلقههای ناامیدی نجات دهناد.

حلقههایی که خود تقویتکننده هستند و مادامی که راهی بارای رهاایی از آنهاا پیادا نشاود ،باه
بزربترشدن در ذهن جوانان ادامه میدهند .تصاویر ویرانشهری باا شاض تام فرعای از مجماوع
هشت تم فرعی شناساییشده ،بیشترین سهم را در ساختن تصاویر آینده به خاود اختصااص داد.
تم اصلی ُبعد مربوط به جاذبه مقصد میشود .این تم نشاندهنده تصویری است کاه جساتجوگر
بهشت موعود در جایی بیرون از مرزهای جامعه کنونی است و برای رفتن و رسیدن به این بهشات
مهاجرت معنا پیدا میکند .این تصاویر معنایی برای دافعه مبدأ ایجااد نمایکنناد ،بلهاه آننناان
مقصد را بهتر و مطلواتر نشان میدهند که جوانان جدای از شراید کنونیشان در جامعاهای کاه
در آن زیست میکنند ،مجذوا این تصاویر میشوند.
درنهایت ،تم اصلی ُبعد مربوط به پیروی از یک ُمد و اپیدمی فراگیر در جامعه است که ناه
از دافعه مبدأ و نه جاذبه مقصاد ،کاه از همرنگای باا جامعاه و بهخصاوص همساامن نشائت
میگیرد .این تم ناشی از همهگیری خود مهاجرت اسات و درسات هماین تصاویر اسات کاه
جوانان را بدون شناخت نسبت به فرصتهای موجود در جامعه یا تهدیدهای بالقوه در مقصد،
مایل به مهاجرت میکند .یک نتیجه مهم این است که سهم عمده تصاویر محر مهاجرت به
دافعه مبدأ مربوط میشوند .در این مقاله ،شض تام از مجماوع هشات تام فرعای ،از تصااویر
ناامیدانه و بدبینانه جوانان به بهترشدن امور در جامعه نشئت میگیرد.
به نظر میرسد که رسانهها و شبهههای اجتماعی نقض مهمای در سااختن تصااویر آیناده
بهخصوص در ساخت تصاویر ویرانشهری از مبدأ و یا تصاویر جاذباه مقصاد دارناد ،بناابراین
پیشنهاد میشود که در تحقیقی به بررسی نقض رسانهها در ساخت تصااویر آیناده مرباوط باه
مهاجرت پرداخته شود.
همننین این مقاله در سنت پ وهضهای کیفی انجاا گرفت و درنهایت به استخراج تمهای
سازنده تصاویر منجر شد ،بنابراین پیشنهاد میشود در پ وهضهای دیگر و با استناد باه نتاایج
این مقاله ،با استفاده از ابزار تحقیاق ّ
کمای ،در ساطح جامعاهای بزربتار باه بارازش تمهاای
استخراجشده در این مقاله پرداخته شود.
پیشنهاد میشود تصاویر آینده کسانی که رفتهاند و کسانی کاه تمایال باه مهااجرت دارناد
بررسی و مقایسه شوند .نتایج این مقایسه میتواند نشان دهد که چقدر تصاویر آینده قبل و بعد
از مهاجرت متفاوتاند.
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استفاده از پویاییهای سیستم .پژونشنای مییریت رانبردی.91-49 ،)33(87 ،
میرترابی ،سعید؛ و خاورین اد ،سعید ( .)7939علل مهااجرت نخبگاان از ایاران از منظار اقتصاادی سیاسای
بینالملل (با تاکید بر دههی  .)7971فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی.733-899 ،)73(4 ،

فصلنامه علمیـپژوهشی
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تمایل به مهاجرت در بین
جوانان ...

.
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