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  0538 پاییز ،41پیاپی ،35-87(،4)01 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 .آیناه  تصااویر در کیفی ای مطالعه جوانان؛ بین در مهاجرت به تمایل (.7931) معصومه کاظمی، و محسن؛ دمنه، طاهری
    .39-17 (،4)71 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

  8117-4447شاپا: 

  آزاد است. نویسنهگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

 تمایل به مهاجرت در بین جوانان؛ 
 ای کیفی در تصاویر آینده مطالعه

 
 2، معصومه کاظمی1محسن طاهری دمنه

 80/87/6932پذیرش:        72/80/6931دریافت: 
 

 چکیده
های چنهوجهی است که برای مطالعه و درک درسات آن زز  اسات رویدردهاا و از آن قسم پهیه مهاجرت 

کار گرفته شونه. مطالعه ادبیات نظری دربار  مهاجرت گویای ایان   ای بهرشتههای مختلفی با نگا  میان روش
های نیازهاای فاردی مهاجرت، اغلب بر روی مسائل اقتصاد کالن و نظریه کننه  های تشریح است که نظریه

که، اگر مهاجرت یا تمایل به آن را تصمیمی برای اقها  بهانیم، قاعهتًا این تصمیم  انه. درحالیتوسعه پیها کرد 
گیرد که تصویری مطلاو  از  برآمه  از تصویر یا تصاویری از آینه  است. مهاجرت به این منظور صورت می

توان تصااویر آیناه  را بارای جلوگیری شود. از این منظر می ، یا از تحقق تصویری نامطلو یک آینه  محقق
ازذهانی مؤثر بر مهاجرت، مطالعه کرد. با این هاه،، پاهوهح حا ار در شناخت پارامترهای ذهنی و بین

ساختاریافته به بررسی تصاویر آینه  جوانانی که مایل به مهاجرت  های نیمهسنت کیفی، با استفاد  از مصاحبه
کنه تا پهیه  مهاجرت را از ساحت تصاویر ذهنی مربوط به آینه  بررسی کناه.  پردازد و تالش می هستنه، می

بعه از اشباع نظری، با استفاد  از روش تحلیال ممامون، تحلیال شاهنه و  مصاحبه 89های حاصل از داد 
گیری برای رفتن؛  همه( پیروی از یک 8( تصاویر ویرانشهری از مبهأ؛ 7نتایج نشان داد که سه تم اصلی یعنی: 

ترین  مالحظاه میان، بیشترین و قابل آینه. دراین ( جاذبه مقصه، تصاویر قوِی محرک مهاجرت به شمار می9و 
 سهم مربوط به تصاویر ویرانشهری از مبهأ است.

 مهاجرت، تصاویر آینه ، ویرانشهر، تحلیل مممون :ها کلیدواژه
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 مسئول( )نویسنه  ایران اصفهان، اصفهان، نشگا دا نوین، های فناوری و علو  دانشده  پهوهی، آینه  استادیار .1
 

 ایران تهران، تهران، دانشگا  ،مهیریت دانشده  پهوهی، آینه  دکتری دانشجوی .2
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 مقدمه. 1
جوان و متخصص، در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگای هار ویه  نیروی  سرمایه انسانی به

کنه. سرمایه انسانی از ابزارهای مهم توسعه است و توسعه منوط به جامعه نقح اساسی ایفا می
عبارت دیگر، سرمایه انساانی یاا هماان نیروهاای متخصاص و  حفظ سرمایه انسانی است. به

گار کنونی و در عصار تسالد داناح، نیاروی ماهر، هم ابزار و هم هه، توسعه هستنه. در روز
توانه موازنه علمی و در نهایت فراینه خلاق شود و مهاجرت میذهنی، یک ثروت محسو  می

(. 811، 7939نهاد،  سازد )میرترابی و خااوری ثروت در یک سرزمین را با چالح جهی مواجه
ای  ساابقه شته افازایح بیهای گذای تبهیل شه  است که در دههباوجوداین، مهاجرت به پهیه 

 (.47، 7939پیها کرد  است )رحمانی و مظاهری ماربری، 
ای مخاتص باه کشاور یاا منطقاه عنوان چالح یا شایه یک ابربحران،پهیاه  مهاجرت به

با آن درگیرناه. توسعهدرحالکشورهایهمویافته خاص نیست، بلده هم کشورهای توسعه
پهیه  در کشورهای مختلف، متفاوت اسات. از منظار یناایجادهایزمینهکهتفاوتاینبا

نقاحکنناه، میمهااجرتباهاقاها مختلفسنیهایگرو درکهافرادیمیانسنی نیز در
کارآماهنیارویازمهمایبخاحکاهجامعهفعالاعمایوعنوان سرمایه انسانی بهجوانان
دروتااری طاولدرر هماوامهااجرتتر است. اگرچهپررنگدهنه، میتشدیلراجامعه
دانشجویانویه  بهمهاجرانتصاعهیرونهبود ، اما امروز مرسو ای پهیه گوناگونجوامع

گاردد )راهشاخو و  میایران تلقایماننهتوسعهدرحالکشورهایپیشرفتبرایخطریزنگ
 (. 79، 7937دیگران، 

ای  عنوان پهیاه  ر باهدر مورد ایران، مو وع خروج جوانان و نیروهاای متخصاص از کشاو
اجتماعی که محصاول عوامال اقتصاادی، فرهنگای، اجتمااعی و سیاسای جامعاه اسات، بار 

باری برجای گذاشاته اسات  فراینههای رشه و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اثرات زیان
متحاه،ساازمان ملالسویرسمی ازآمارآخرین(. طبق91، 7934)موسوی راد و قهسیان، 

به جمعیتتوجهبارامهاجرت افراد متخصصسو رتبهدرحال توسعهکشور 18ین بدرایران
ساه درساازمان،ایانسویازشه  ارائهآمار(. طبق8179داراست )سازمان ملل متحه، خود
هازار نفار از  484انه که حهود  هزار نفر از ایران خارج شه  743، حهود 8177به منتهیسال

(. بناابر اعاال  وزارت علاو ، 31، 7934انه )جوادزاد ،  شگاهی بود آنان دارای تحصیالت دان
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تمایل به مهاجرت در بین 

 جوانان ...

میلیارد دزر  رر سازنه برای دولت به همرا  داشاته  97تحقیقات و فّناوری، این مسئله حهود 
 (. 73، 7934منح،  است )توکل و عرفان

، جمهااوری اسااالمی ایااران کشااوری اساات 7414انهاز  از سااوی دیگاار، در ساانه چشاام
فته با جایگا  اول اقتصادی، علمی و فّناوری در منطقاه، برخاوردار از داناح پیشارفته، یا توسعه

توانا در تولیه علم و فّناوری، متدی بر سهم برتر سرمایه انسانی و اجتماعی در تولیاه. بناابراین 
محور در قلاب اهاها،  برخورداری از سارمایه انساانی در جهات حصاول باه اقتصااد داناایی

ری اسالمی قرار دارد. حال آنده باا ایان خیال مهااجرت و خاروج نیروهاای انهاز جمهو چشم
میان، یدای از عوامال ماؤثر بار  انهاز محقق نشود. دراین جوان و متخصص، احتماًز این چشم

مهاجرت، تصاویری است که افراد از آینه  خود دارنه. تصاویر آینه  باا اطالعااتی از گذشاته، 
هاا و همنناین  هاا و نیاز و اجتماعی، سلیقه شخصای، معیارمفاهیمی از حال، دانح فرهنگی 

کننه و بر  صورت امیه، ترس و انتظارات بروز می شونه، به ها ساخته میآرزوها، رؤیاها و آرمان
هاا بار انگیازش  گذارنه. به این دلیال تاأثیر آن گیری، انتخا ، رفتار و کنح ما تأثیر می تصمیم

ای را مطرح کنایم کاه تصاویر  خواهیم آینه  یمات خود یا میانسان بسیار زیاد است. ما با تصم
منفی و ناخوشاینه اجتناا  کنایم   کنیم از وقوع آینه  مثبت و مطلو  ما را بپرورانه یا تالش می

های تااریخی  گیری اقاها  (. باور به این عقیه  که تصاویر آینه  باه شادل41، 8179، 1)روبین
تارین و  زعم بال، مهم در مطالعاات آیناه  اسات. باهاناه، یاک وجاه نظاری  افراد کماک کرد 

اناه؛ تصاویرهای آیناه  چاه  پهوهان، مواردی این چنینی های پهوهشی آینه  ترین پرسح بنیادی
، 8119، 2ها چیست؟ و هریک، چاه پیاماههایی دارناه؟ )بال ماهیتی دارنه؟ علل پیهایح آن

شاه  در ذهان   متأثر از تصاویر ساختهدهنه، خود  (. اگر رفتار کنونی ما که آینه  را شدل می78
انه، مقوزتی  مراتب بیشتر خواهه شه. تصاویر کشح آینه   باشنه، اهمیت تصاویر به ما از آینه 

عنوان یاک اقاها   دهناه. بناابراین تمایال باه مهااجرت باه ذهنی که اقهامات ماا را جهات می
تصاویری مثبت از رفتن و تصاویری شه  تا حه زیادی متأثر از تصاویر آینه  است.  ریزی برنامه

 منفی از مانهن.
ای برای بررسی نقح تصااویر آیناه  در مهااجرت جواناان  رشته کوششی میانمقالۀ حا ر 
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ایرانی است. پهوهشی که، تاآنجاکه از نظر نویسنهگان این مقاله گذشت، تااکنون  کرد  تحصیل
 انجا  نشه  است.

 
 . چارچوب نظری2

جغرافیاایی، مدااندرجمعیاتجایی جابهونهاییترکیبوتوزیعمنطقیمهادامثابه بهمهاجرت
اسات داشتهوجودجامعهتحوزتادوارتما درکهاستجمعیتمدانیتحركشدلترین مهم

(. در 747، 7971کنه )تقاوی،  میپیهابسزاییاهمیتآن،اجتماعیتداملمراحلازبرخیدرو
جرت، تعریفی جامع و مانع از مهاجر وجود ناهارد. علات فقاهان ادبیات مربوط به مطالعات مها

های اجتماعی، اقتصادی، سیاسای و  یک تعریف کاماًل عملیاتی این است که چون مهاجر از متن
نوباه  سازد کاه ایان به رو می خیزد، پهوهشگران را با متغیرهای متنوعی روبه فرهنگی مختلف برمی

 (.744، 7977کنه )مقهس و شرفی،  مواجه میخود دستیابی به تعریف را با چالح 
دائمی مسادن،  ، مهاجرت عبارت است از تغییر دائمای یاا نیماه1بر اساس نظریه اورت لی

بهون هیچ محهودیتی در مورد فاصله حرکت و ماهیت اختیاری یا اجباری مهاجرت، همننین 
(. 741، 7977گونه تمایزی بین مهااجرت داخلای یاا خاارجی )مقاهس و شارفی،  بهون هیچ

ها در سطح جغرافیا که با قصه قبلی صورت گرفته باشه و ساروخانی مهاجرت را حرکت انسان
کناه )صاالحی  به تغییر محل اقامت افراد برای همیشه یا مهت طاوزنی بینجاماه، معرفای می

 (.37، 7973عمران، 
زهاای ( مهاجرت را تغییر محل اقامت  من عباور از مر734، 7973شیری و شاهمرادی )

کننه کاه شاامل دو ناوع مهااجرت داخلای یاا  سیاسی برای مهتی بیح از یک سال تعریف می
 شود. المللی می مرزی و مهاجرت خارجی یا بین درون

( جهاانگرد، بازرگاان، دانشاجو یاا 7بنابر تعریف سازمان ملل متحه کسانی مهاجرنه کاه: 
جاازو پناهنااهگان یااا افااراد یااا ( 9( ساااکنان نااواحی ماارزی نباشانه؛ 8مساافر عااادی نباشاانه؛ 

(. در این پاهوهح 37، 7973یافته نباشنه )صالحی عمران،  جاشه  یا انتقال های جابه جمعیت
تعریف سازمان ملل متحه مهنظر بود  و تمایل مهاجرت به خارج از کشور مطالعه شه  است. 

 م. پردازی در ادامه به مرور برخی آمارهای رسمی در مورد مهاجرت ایرانیان می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 مهاجرت در ایران .2-1
کرد  در  مهاجرت افراد تحصایل آمارهای رسمی و غیررسمی درخصوص وسعت و دامنه پهیه 

دهه که امروز  جریان خروج نیروی انساانی متخصاص و برخاوردار از سارمایه  ایران نشان می
و  ها، پزشاادان، پهوهشااگران، مهنهسااان انسااانی باااز و کارآمااه از جملااه اسااتادان دانشااگا 

هاا و  صورت معمالی سیاسای، اقتصاادی و اجتمااعی در کشاور درآماه  و بیم دانشجویان به
 (.  817، 7939نهاد،  های زیادی را در کشور برانگیخته است )میرترابی و خاورینگرانی

ش 7991تاوان از ساال  بر اساس آمارهای موجود، مهااجرت باه خاارج از ایاران را می
هاایی بارای  موقعیات اقتصاادی و اجتمااعی و انگیز   ( به سه موج اصالی کاه باا7331)

مهاجرت در ارتباط است، سازمانههی کرد. اولین موج مهاجرت با بهبود شراید اقتصاادی 
تهریجی ایران و شروع استخراج نفت بعه از جنگ جهانی دو  آغاز شه. درآمه حاصال از 

هاای طبقاه  خانواد  صادرات نفت باعث تغییر در جامعه ایرانی از سانتی باه ماهرن شاه و
میانی و باز اقها  به فرستادن فرزنهانشان به خاارج از کشاور جهات کساب تحصایالت و 
دسترسی به امنیت اقتصاادی، اجتمااعی و سیاسای کردناه. ماوج دو ، در اوایال انقاال  

هایی بودنه که جهت فارار از اسالمی اتفاق افتاد و عناصر لیبرال و سوسیالیست اولین گرو 
های جنسیتی، خهمت نظا  وظیفه و فشارهای جنگ ایران و عراق کشور را تارک  محهودیت

 ( تاکنون که گستر  وسایعی از نااهمگونی را دربار 7333ش )7913کردنه. و موج سو  از 
کردگان  گیاارد؛ از پناهنااهگان سیاساای و اقتصااادی تااا افااراد ماااهر و همننااین تحصاایل می

 (.89، 8114، 1زاد  )حدیم
المللی پول اعال  کرد که ایران بیشترین آمار مهاجرت نخبگان  نهوق بین، ص8114در سال 

نفاار  111،771تااا  111،731یافته و درحااال توسااعه بااا حااهود  کشااور توسااعه 37را در بااین 
پزشک و مهنهس ایرانی در امریدا  111،731کرد  در سال دارد. در همان سال، حهود  تحصیل

درصاه  83اد دانشاجویان ایرانای در امریداا باا ، تعاه8178-8179بودنه. در سال تحصیلی 
دهه کاه  المللی پول همننین نشان می نفر رسیه.گزارش صنهوق بین 7111افزایح به بیح از 

کرد  در میان نخبگان دانشگاهی مهاجر در امریدا رتبه  نفر مرد و زن تحصیل 111،713ایران با 
د چهاار نفار از هار پانج برناه  ماهال سو  را پس از چین و هنه دارد. در چنه سال اخیر، حهو

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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اناه  المللی علمی، مهاجرت به امریدا، کانادا و اروپای غربای را انتخاا  کرد  المپیادهای بین
 (749، 8177، 1)توکل

ریزی بنیااد ملای نخبگاان در مهار  شه  از سوی معاون امور فرهنگی و برنامه طبق آمار ارائه
های المپیادهای علمای و  رصه دارنهگان مهالد 91ش، 7974تا  7978های ، طی سال7938
اناه. تحقیقاات  های آزمون سراساری باه خاارج از کشاور کاوه کرد  درصه برترین 83حهود 

طور متوساد از  های معتبر ایران انجا  شه، نشان داد  است کاه باه دیگری که در سطح دانشگا 
انه،  یافته اعزا  شه  عههر هجه  نفر که از سوی دانشگا  برای کسب تخصص به کشورهای توس

کنناه  و  (. این آمارهاا نگران93، 7934انه )موسوی راد و قهسیان،  تنها سه نفر به ایران بازگشته
های انساانی اسات کاه  شهن کشور از سرمایه برانگیزنه. نرخ مهاجرت باز به معنی خالی تأمل

افته؟ برای بررسای ایان  میهای آنان است. اما چرا مهاجرت اتفاق  آینه  کشور در گرو فعالیت
 ها خواهیم پرداخت.  ترین آن های مختلفی ارائه شه  است که در ادامه به مرور مهم پهیه  نظریه

 های مطرح درباره مهاجرت نظریه .2-2
های انسانی و مالی از کشوری به کشور دیگر، فراینهی دینامیاک اسات پهیه  مهاجرِت سرمایه

تواننه بر آن تأثیر داشته باشانه و نبایاه چناین  مختلفی می ( که عوامل48، 2،8171)سنهرسون
تنهایی سابب ایجااد ماوج  تصور شود که تصمیمات فردی و منافع محهود و شخصی افاراد باه

شاود.  یافته باه سامت دنیاای پیشارفته می مهاجرت از کشورهای درحال توساعه و کمترتوساعه
ان و عوامال مارتبد باا آن شاهت و عبارت دیگر، این حرکت گروهی که برحسب زمان و مد به

ورزی و تنهاا  یابه، حاصل برآینه نظرات و تصمیمات افرادی است که باهون غار  عف می
کنناه )ازکیاا و  برای دستیابی به رفا  و امدانات بهتر و اثربخشی بیشاتر اقاها  باه مهااجرت می

ز  دزیال مهااجرت های مختلفی در حو (. با توجه به این مو وع، نظریه47، 7931پارتازیان، 
 پردازیم.  ها می ترین آن شدل گرفته است که در ادامه به بیان مهم

 نظریه اقتصاد نئوکالسیک. 2-2-1

پاارادایمترین شاه  و شناختهبهتارینآیاه، باه شامار میباینخاوشهااینظریهازاین نظریه که
(. اساس ایان نظریاه 817، 7939نهاد،  است )میرترابی و خاوریمهاجرتحوز درکارکردگرایی
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این است که میل به مهاجرت ناشی از آن است که افاراد تمایال دارناه رفاا  خاود را باا توجاه باه 
(. ایان نظریاه، پهیاه  47، 7934محهودیت بودجه به حهاکثر برساننه )موساوی راد و قهسایان، 

اهری کناه )رحماانی و مظامهاجرت را در چارچو  عر ه و تقا ای نیروی انسانی بررسی مای
(. همننین، تفاوت در دستمزد و نابرابری میان کشورها در عر ه و تقا اای 49، 7939ماربری، 

که این شدا، میان کشورهای غنای  دانه. بنابراین درصورتی نیروی کار را دلیل اصلی مهاجرت می
د عنوان بازیگری خردمنه، به محاسابه ساو یابه. مهاجر به و فقیر کم شود، مهاجرت نیز کاهح می

که ساود مهااجرت بار  پاردازد. درصاورتی و زیان مهاجرت برای دستیابی باه دساتمزد باازتر می
هایی که مهاجر بایه متحمل شود یا یادگیری زبان جهیه و دیگار  هایی که دارد )ماننه سختی هزینه
 گیرد.  های روحی و روانی(، فزونی داشته باشه، مهاجرت صورت میهزینه

های مهااجرت کمتار باشاه، احتماال  یک اقتصادی، هرچه هزیناهبر اساس نظریه نئوکالس
یابه. این نظریه، مهاجرت را پاسخی فردی به عوامل دافعه در کشور محل  مهاجرت افزایح می

داناه. اشادال ایان نظریاه ایان اسات کاه مو اوع  اقامت و عوامل جاذبه در کشور مقصه می
س محاسابه و ساود و زیاان تقلیال ای چون مهاجرت را به یک تصمیم شخصی بر اساا پینیه 

توانه دقیق بگویه در  بینی نهارد و نمی دهه. مشدل دیگر این نظریه این است که قهرت پیح می
 (.91، 7973یوسفی و بهمرد،  افته )حاجیچه شرایطی مهاجرت اتفاق می

 1نظریه نظام جهانی والرشتاین. 2-2-2

باشت سرمایه است و این هه، موجب جذ  داری نیازمنه ان بر اساس این نظریه نظا  سرمایه
شود. فراینه مهاجرت نیز بخشی از فراینه انباشات سارمایه منابع کشورهای پیرامون به مرکز می

است. ناموزونی در انباشت سرمایه، درجاه توساعه و تجماع قابلیات فّنااوری، تاراکم سارمایه 
 (.718، 7977انسانی برای کشور میزبان را به همرا  دارد )مقهس و شرفی، 

جریان از مرکز به پیرامون، شامل انتقال سرمایه، کاز، تقسیم کار کارگاهی، مهیریت تولیه، 
ارزش و قواعه هنجاری و تدنولوژی است. برعدس، جریان از پیرامون به مرکز، شاامل انتقاال 

جریاان سرمایه به شدل سود، بهر  و ربایح مواد اولیه و نیروی کار ماهر و غیرماهر است و این 
 گیرد. ورودی و خروجی در بستر روابد نامتقارن صورت می

-گوینه، کشورهای جهان اول و عیتی ایجاد کارد  پردازان وابستگی می بر اساس آننه نظریه
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برداری کننه کاه  تواننه از منابع کشورهای جهان سو  برای مقاصه خود بهر  انه که در نتیجه آن می
هاست. بیشتر کشورهای جهان سو  خود را  ورها سرمایه انسانی آنترین منابع این کش یدی از مهم

شاود، اماا  هاا می یابنه کاه ماانع توساعه اقتصاادی آن اسیر روابد اقتصادی با کشورهای مرکز می
ها بسیار دشوار است. نتیجه آن اسات کاه ناواحی صانعتی جهاان  آزادشهن از این روابد برای آن

که بسیاری از کشورهای جهان سو  دچار رکاود  شونه، درحالییطور فزاینه  ثروتمنه و شدوفا م به
 (.  48، 7937انه )حاتمی و دیگران، مانهگی و عقب

 نظریه جاذبه و دافعه. 2-2-3

تحت عناوان  1های مهاجرت را ارنست جورج راونشتایننخستین تبیین نظری دربار  قانونمنهی
مایالدی باه چاا  7773و  7773ی ها قوانین مهاجرت مطرح کرد که طای دو مقالاه در ساال

رسیه. او برای اولین بار استهزل کرد که مهاجرت اتفاقی نیسات، بلداه قاانونی خااص بار آن 
حاکم است. او با و ع قاوانین جاذباه و دافعاه در مهااجرت ماهعی شاه کاه عوامال جااذ  

بال، کناه. در مقا سوی مهاجرت ترغیب و تحریاک می اجتماعی، اقتصادی و فیزیدی فرد را به
کنناه )راهشاخو و  شراید نامطلو  اجتماعی و فیزیدی او را از سرزمین مألو، رانه  و دفع می

(. در این نظریه، هر عمل مهاجرتی به عوامل مربوط به کشور مبهأ و مقصه 38، 7937دیگران، 
ذیالدرتاوان میکاهرا(. ماواردی994، 2،8177و نیز عوامل فردی وابسته است )بنگ و میترا

فرهناگآزادی،محاهودیتطبقااتی،فاصالهاز: افازایحانه عبارتداد،قرارکننه  ل دفععوام
در تعادلعه پهوهشی،استانهاردهایبودن پایینوتحقیقاتیامداناتکمبودکاری ناکارآمه،

 بازی.  پارتیوقانونی بیعهالتی، بیهزینه،ودرآمه
باهمتخصصاانونخبگانجذ باعثکهدوجود دارعواملیکننه ، دفععواملمقابِل در
تعاادلاجتمااعی،رفا تحصیل،ادامهاز: فرصتانه عبارتعواملشود. اینمیمقصهکشور
وجوداجتماعی،وسیاسیهای آزادیرفا  اقتصادی،کارآمه،آموزشیسیستمدرآمه،وهزینه

 (.47، 7934شغلی )موسوی راد و قهسیان، امنیتوشغلیهای فرصت
 نظریه نیازهای مازلو. 2-2-4

دانااه ایاان نظریااه ریشااه مهاااجرت را در ار ااا یااا عااه  ار ااای نیازهااای مختلااف افااراد ماای
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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(. مازلو اساس فر  خود را بر این گذاشات کاه در درون 47، 7973یوسفی و بهمرد،  )حاجی
 از: انه شه ( وجود دارد. این نیازها عبارت بنهی صورت طبقه هر انسان پنج دسته نیاز )به

 شود. میفیزیدینیازهایسایروپناهگا تشنگی،گرسنگی،شاملفیزیولوژی، که (7
 شود میعاطفیوفیزیدیخطراتبرابردرمانهن محفوظوامنیتشاملکهایمنی، (8
 شود میدوستیوخاطرتعلقعاطفه،شاملکهاجتماعی، (9
و پایگا ، مقا  و شهرت و جلب احترا ، که شامل حرمت نفس، خودمختاری، پیشرفت  (4

 شود.  توجه می
کوشه تا همان کسی شود کاه اساتعهاد آن را دارد و  خودیابی، که در این نیاز شخص می (3

 به اصطالح خودشدوفا شود.
از بسایاریار اایشارایداساتممدنکهکردتعبیرچنینتوان مینظریه،اینبر اساس

وسیله رامهاجرتافراد،نیایه. بنابراینفراهمکشوردردیابی،خوواحترا بهنیازویه  بهنیازها،
انتقااد  قابلرانظریاهاینآننهدر نظر گیرنه. اماخویحمختلفنیازهایبرآوردنبرایمناسبی

تحلیل اینکه است. درصورتیمهاجرتپهیه تبییندرنظریهاینخردوجزیینگا سازد، می
 (.48، 7973سازد )صالحی عمران،  میالزامیراهاجرتمکالننظریهبهتوجهپهیه 

 1نظریه نلم. 2-2-5

سااختن سابه  منظور متنوع مثابه یاک راهبارد، باه این نظریه، تئوری دیگری است که به مهاجرت به
بیان دیگر، افاراد در ایان تاالش خاانوادگی بارای دگرگاونی اقتصااد و  کنه. به مالی خانواد  نگا  می

کننه. در بازار دیگر، مهاجران با فرساتادن پاول  خانوار به بازار کار دیگر مهاجرت میبازبردن درآمه 
کننه. اثر مستقیم این عمل، افازایح درآماه هایشان به خانواد  و جامعه خود کمک میبرای خانواد 

 ای است که با خریه کازهاای بیشاتر و باه احتماال خانواد  است و اثر غیرمستقیم آن اثرات فزاینه 
اناه از:  آیه. دو جنبه مهم این نظریه عبارت شهن قراردادهای جهیه با کارگران به وجود می زیاد، بسته

آوردن  دسات گیری برای مهاجرت، بخشی از راهبارد خاانواد  بارای افازایح درآماه و به ( تصمیم7
رآماه شاهن در ماورد خطارات تولیاه و د های جهیاه و بیمهگذاری در فعالیت مبالغی برای سرمایه

کردن پاول، موجاب آغااز یاک حرکات  ( فرستادن پول یا ایجاد توان )پتانسیل( برای حواله8است؛ 
 (.44، 7937شود )حاتمی و دیگران،  پویای توسعه )هرچنه ناچیز( در کشورهای فقیر می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 نظریه شبکه. 2-2-6

نخساتیننیروهاایباامتفااوتکاامالً روناهیاساتممدانشود،آغازمهاجرتکهزمانی
میاندوستانه،یاخویشاونهیرابطهشبده،اساس نظریهگیرد. بردر پیحراخوددهنه  تشدیل

روابطایگاردد. برقاراری چناین میبرقارارپیشاینمهااجرانوبالقو مهاجراناولیه،مهاجران
ازناشایخطاراتوهزیناهازکاهچارادهاه،میافزایحراالمللی بینهای مهاجرتاحتمال

آنداهتااماناه میپایاهاراشاعهفراینهواسطه بهمهاجرتحالتی،چنیندر کاهه میمهاجرت
برخاوردارمهااجرتتاوانازبرناه سار میباهمهاجرتآرزویدرکهافرادیتمامیدرنهایت

و عر اهبهتوجهبهوناستممدنهاییمهاجرتچنینتوسعه،درحالکشورهایدرگردنه.
شاود مباهلفداریبلاو وبزرگساالیدنیایبهافرادورودبرایایقاعه بهاقتصادی،تقا ای

 (.44، 7931)ازکیا و پارتازیان،
هاا  کاها  از آن با مرور بر نظریات متاهاول در زمیناه مهااجرت مشاخص اسات کاه در هیچ

کاه تصامیمات متاأثر از  صراحت در مورد تصاویر آینه  صحبتی به میان نیامه  اسات. درحالی به
اش از تصاویر آینه  بررسی  نه، پس بایه تصمیم به مهاجرت را بر اساس تأثیرپذیریا تصاویر آینه 

 انه.  ها و تعاریف موجود از تصاویر آینه  مرور شه  ترین نظریه طور مختصر مهم کرد. در ادامه، به
 تصاویر آینده .2-3

هاسات و  گیری گیری هویت، رفتار و تصمیم تصاویر آینه ، نمایانگر نوعی آگاهی جمعی از شدل
انه  ها و امیهها در نظر گرفتاه شاه  بینی، انتظارات، بیم تراز با مفاهیمی چون پیح برخی مواقع هم

(. در واقع، تصاویر آینه ، تصاویر کلی از جایی هستنه که افراد خود را در آیناه  8، 8179، 1)سان
عالو   ها باه و اهها، زنهگی آن ها، باورها بیننه و اغلب دربرگیرنه  ارزشنزدیک یا دور در آنجا می

-ها از آینه  است. فهم تصاویر آینه  به درک پیامههای اقهامات فعلی افراد کمک می های آنترس

(، افراد یا 713، 7334) 2کننه. برطبق نظر دیتور گیری یاری می ها را برای تصمیم کننه و متعاقبًا آن
حال، در هر دو مورد  زننه، بااین دست به اقها  می تأثیر قراردادن آینه  و شایه هم نه، به قصه تحت

 (.4، 8171، 3دهنه )کانتیو و تاپیو تأثیر قرار می به ناگزیر آینه  را تا حهی تحت
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های آیناه ههفمناهسااختوتجسم، شاناختبرایخالقانهاستتالشیتصویرپردازی
یااهشاهار،دادنآنهاه، اصالیکهبیرونی،واقعیاتبرتدیهبامطلو ومحتمل،ممدن،

تااساسی،های جهانی با پینیهگیدرکهرو ازآنتصویرپردازی استمطلو و عیتیایجاد
بسایاری و اهمیاتارزشدارایدهاه، میمااباهراآینه دقیقشناختقابلیتوقهرتحهی

 (. 719، 7939باشی و کاظمی،  است )ر ایان قیه
نی و ذهنی اعمای خود را در نظر آورد، حامال های عیزمان واقعیت اگر جامعه حمور هم

میاان،  هایی از گذشته و آینه  آنان است که در ساخت ایان واقعیات نقاح دارناه. دراینروایت
گااهی از اینداه مارد  چگوناه آیناه  خاود،  پهوهان مترصه کسب دانح دربار  آینه  آینه  انه. آ

ها  ی باین آیناه  خاود و دیگار آیناه کننه و چه ارتبااط جامعه، کشور و جهانشان را تعریف می
(. باور به این عقیه  کاه تصاویرهای آیناه  باه 48، 7934متصورنه )طاهری دمنه و همداران، 

انه دارای وجه نظری در مطالعات آینه  است. به  های تاریخی افراد کمک کرد گیری اقها  شدل
کنناه روی خواهاه داد، ساازگار  یکننه خود را با آننه گمان متر، افراد یا تالش می تعبیر روشن

تارین و  زعم ِبال، مهم کنناه کاه آیناه  دلخاوا  خاود را بساازنه. باه ای رفتار می کننه یا به گونه
اناه: تصاویرهای آیناه  چاه  پهوهان، مواردی این چنینی های پهوهشی آینه  ترین پرسح بنیادی

 (. 78، 8119ارنه؟ )ِبل، ها چیست؟ و هریک چه پیامههایی د ماهیتی دارنه؟ علل پیهایح آن
های گونااگون مارد ،  دیتور نیز به اهمیت تصاویر آینه  اشار  دارد از این حیث که چرا گرو 

هاای  تصاویر متفاوتی از آینه  دارنه و چگونه تصاویر متفاوت از آینه ، منجر به رفتاار و واکنح
خاود منجار باه ایجااد شود و چگونه رفتارهای خاص در زمان حال،  متفاوت در زمان حال می

 (.  919، 8118شونه )دیتور، تصاویر متفاوت از آینه  می
ای که  میهانی خود بر ارزش و اهمیت حیاتی ا ( در پهوهح و تحقیق ملی7334) 1بولهینگ

تصویر ملی )تصویرسازی در سطح ملی( در فراینههایی مانناه حال تعاار  و ایجااد صالح 
کیه می های ساختارگرایان، بیان کرد چیزی کاه ماا دنیاا را باه آن یه کنه. او با توجه به ادارد، تأ

کننه  رفتار ماست، نه چیزی که واقعاًا وجاود دارد. باا اینداه ایان ساخن  کنیم، تعیینتشبیه می
کیاه  ازانهاز  مبتنی بر نگا  ساخت بیح گرایی است، اما در واقع بر نقح و اهمیات تصاویری تأ

تر آن است کاه ماا هماوار   شود. ندته مهمبیرونی ساخته میهای دارد که در ذهن ما از واقعیت
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های برساخته اجتماعی یا واقعی و های بیرونی )اعم از واقعیتمتناسب با انتظارتمان با واقعیت
عنوان ساختارشناختی، عاطفی و  توانه بهکنیم. از نظر بولهینگ، تصویر میطبیعی( برخورد می

ظر گرفته شود. در واقع، دیهگا  و منظر درونی کنشگران به دنیا، کننه  واحه رفتاری در ن ارزیابی
 (.711، 7939باشی و کاظمی،  محرک کنح و رفتار است )ر ایان قیه

در « کشح فشاراا»مثابه یاک فراگارد  توان به بنابر دیهگا  اسالتر، تغییرهای اجتماعی را می
شاونه.  ته باه جلاو هال داد  میشونه و باا گذشا نظر گرفت که از سوی آینه  به جلو کشیه  می

بر تحقیق در زمینه آننه در گذشاته رخ داد  اسات و  رو، مطالعه تغییرهای اجتماعی عالو  ازاین
هاای افاراد از آیناه  و آنناه افاراد جامعاه  اثر آن بر رفتار اجتماعی، بایه بر انتظاار، امیاه و بیم

 (. 48، 7934ی دمنه و همداران، افتادن آن هستنه نیز نظر داشته باشه )طاهر خواهان اتفاق
 

 . پیشینه تحقیق3
تأثیر حمایت از حقوق مالدیت فدری بر »( در تحقیقی با عنوان 7937آبادی و همدارانح ) شا 

به تحلیل تأثیر حمایت از « یافته مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه
های نظری پهوهح مذکور  ترین یافته مهمحقوق مالدیت فدری بر مهاجرت نخبگان پرداختنه. 

( 8( تأثیر منفی عه  حمایت از حقوق مالدیت فدری بار مهااجرت نخبگاان؛ 7انه از:  عبارت
محوربودن ساختار  محوربودن ساختار اقتصادی کشورهای درحال توسعه و دانح منبع و سرمایه

ار غیراساتانهارد و سانتی ( تأثیر کمباود امداناات و سااخت9یافته؛ و  اقتصادی کشورهای توسعه
 نظا  آموزشی کشورهای درحال توسعه بر مهاجرت نخبگان. 

علال مهااجرت نخبگاان از ایاران از »( در تحقیقی با عنوان 7939نهاد ) میرترابی و خاوری
کیه بر دهه منظر اقتصاد سیاسی بین با توجه به عوامل تأثیرگاذار در حاوز  (« 7971 الملل)با تأ

الملل، به شناسایی دزیل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر امور آموزشی و  اقتصاد سیاسی بین
ش پرداختناه. نتاایج تحقیاق نشاان داد 7971هاا در دهاه های مربوط به آنپهوهشی و کاستی

گذاری در  هااای اقتصااادی شااامل کمبااود در ساارمایهحمایاات وجااود دافعااه داخلاای در زمینااه
نسابت بودجاه پهوهشای باه تولیاه ناخاالص » حوز های آموزشی و پهوهشی که در سه  بخح

« نسبت تعهاد پهوهشگران مشغول به کار به کل جمعیت کشاور»، «داخلی یا بودجه کل کشور
های  یابه و از ساوی دیگار، جاذابیت نمود می« خصوصی اعتبارات پهوهشی ا ترکیب دولتی»و 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

14 
تمایل به مهاجرت در بین 

 جوانان ...

ینه  نخبگان علمی باه خاارج ترین دزیل اقتصادی مهاجرت فزا ها از مهمخارجی در این زمینه
 ش است. 7971کشور در دهه 

بررسای عوامال ماؤثر بار جریاان »( در تحقیقای باا عناوان 7939رنانی و همدارانح )
به مطالعه و بررسی عوامال ماؤثر بار جریاان « مهاجرت از ایران با استفاد  از مهل پانل پویا

ان کیفیت زنهگی با استفاد  مهاجرت کشور ایران پرداختنه. محققان ابتها شاخصی تحت عنو
از روش تحلیل عامل ساختنه و پس از آن اثر این شاخص را به همرا  متغیرهای دیگاری کاه 

کننه، در قالب الگوی جاذباه  اثر عوامل اقتصادی و سیاسی بر جریان مهاجرت را بررسی می
یج ماایالدی مطالعااه کردنااه. نتااا8118-8177یافتااه و پاناال پویااا در دور  زمااانی  تعمیم

ترتیب بیشترین اثار را بار  آمه  نشان داد که کیفیت زنهگی، عوامل نهادی و سیاسی به دست به
خروج مهاجران از کشور دارنه. همننین وجود مهااجران ایرانای در کشاور مهاجرپاذیر بار 

 جریان مهاجرت ایران اثر مثبت دارد.
رت نخبگاان و تاأثیر تحلیل مهاج»( در تحقیق خود با عنوان 7934موسوی راد و قهسیان )

باا اساتفاد  از تحلیال ساناریو باه « هاای سیساتم های بازدارنه  باا اساتفاد  از پویایی سیاست
های خروج نخبگان از کشور و بررسای راهدارهاای اجرایای و عملای در ایان  شناسایی انگیز 

دو دساته  توان عوامل تأثیرگذار بر خروج نخبگان را باه حوز  پرداختنه. از منظر نویسنهگان، می
تقسیم کرد: یک دسته، اثر افزایشی و دسته دیگر، اثر کاهشی بر نرخ خروج نخبگاان از کشاور 

شود.  دارنه. افزایح تفاوت سطح علمی داخل و خارج باعث افزایح نرخ مهاجرت نخبگان می
با افزایح تعهاد استادان ایرانی خارج از کشور، احتمال پذیرش دانشجویان و نخبگاان افازایح 

یابه. عامل مؤثر دیگر در افزایح مهااجرت نخبگاان، فته و درنتیجه نرخ مهاجرت افزایح مییا
های کشور وجود دارد. توجه داشاته باشایه کاه عاواملی فرهنگ مهاجرت است که در دانشگا 

های شاغلی، ارتبااط دانشاگا  و  بنیاان از طریاق ایجااد فرصات ماننه افزایح کاارآفرینی دانح
ها با نیاز داخلی و اثربخشی سیستم آموزشی باعث های آموزشی دانشگا صنعت، انطباق رشته

شود. در نهایت، تحلیل الگو نشاان داد کاه اعماال سیاسات کاهح نرخ مهاجرت نخبگان می
ساازری تغییاری در نارخ  های بهباود شایسته کاهح تنح در روابد خارجی و اجرای سیاسات

شهن و تعهاد نخبگان داخل  شود، اما نرخ نخبه کنه و باعث کاهح آن نمیمهاجرت ایجاد نمی
 دهه. کشور را افزایح می
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هاای پانال  المللی: تجزیه و تحلیل داد  مهاجرت بین»( در پهوهشی با عنوان 8171) 1میها
به بررسی تاأثیر شادا، درآماهی درون یاک کشاور و « های دوطرفهکننه  جریان عوامل تعیین

ه مهااجران، عوامال فرهنگای، جغرافیاایی و جمعیتای در تفاوت درآمه بین کشور مبهأ و مقص
های  در باین ساال 2جریان مهاجرت چهارد  کشور عمو سازمان همداری و توسعه اقتصاادی

ماایالدی پرداختااه اساات. باار اسااس نتااایج ایاان پااهوهح، افاازایح میااانگین 7333تاا  7371
ننین، با افزایح شود. هم های کسب درآمه در کشور میزبان سبب افزایح مهاجرت می فرصت

شاود.  فاصله جغرافیایی بین کشور فرساتنه  و پذیرناه  مهااجر از میازان مهااجرت کاساته می
کناه، اماا اثار عوامال  همننین، نتایج از تأثیر نقح عوامل فرهنگی بر مهااجرت حمایات نمی

جمعیتی )مثل سهم جمعیت جوان کشور فرستنه  مهاجر در مقایسه باا کال جمعیات( را روی 
 کنه.  مهاجرت مهم قلمهاد میجریان 

آیااا عواماال کیفیاات زنااهگی »ای بااا عنااوان  ( در مطالعااه8179و همدااارانح ) 3پاااچدو
به بررسی اثر عوامل غیراقتصادی در جریان مهاجرت « شونه؟ غیراقتصادی باعث مهاجرت می

. شانزد  کشور عمو سازمان همداری و توسعه اقتصادی با استفاد  از الگوی جاذباه پرداختناه
که ترکیبی از عوامل جمعیتی « شاخص کیفیت زنهگی»در این مطالعه، ابتها شاخصی با عنوان 

و جغرافیایی است، ساخته شه و پس از آن، اثر این شاخص همرا  متغیرهای دیگاری همناون 
گیری رفاا  باه شامار  ، آزادی اقتصاد و شادی که جانشینی بارای اناهاز 4شاخص توسعه انسانی

مایالدی باه روش پانال 7337تا  8111های  گوی جاذبه تعمیم یافته و برای سالرونه، در ال می
انه. بر اساس نتایج این مطالعه، شاخص کیفیت زنهگی در جریان مهااجرت پویا ارزیابی شه 

تاأثیر عوامال  اثاری ناهارد و مهااجرت تحت به کشورهای سازمان همداری و توسعه اقتصادی
ملیت که در کشاور مهاجرپاذیر وجاود دارناه، میازان جمعیات،  اقتصادی، تعهاد مهاجران هم

 درآمه سرانه نسبی و عوامل جغرافیایی قرار دارد. 
های مهاجرت  کننه  و پویایی عوامل تعیین»( در تحقیقی با عنوان 8174و همدارانح ) 5رایسن

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

.  
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ابعاد جریاان « ازمان همداری و توسعه اقتصادی در یک چهارچو  پانل سه بعهیبه کشورهای س
 7337و  8111های  دوطرفه مهاجرت به نوزد  کشور سازمان همداری و توسعه اقتصادی بین سال

ها در این مطالعه جریاان مهااجرت را از کشاورهای درحاال توساعه و  میالدی را بررسی کردنه. آن
منظور بررسی پویایی مهاجرت، هم وقفه متغیر  ها به زد  کشور در نظر گرفتنه. آنیافته به این نو توسعه

ملیت در کشور پذیرنه  را در نظار  وابسته به مهاجرت را در الگو لحاظ کردنه و هم اثر مهاجران هم
سابب فرصات کساب درآماه  دهه که مهاجران در درجاه اول به گرفتنه. نتایج این مطالعه نشان می

ماهت اشاتغال در کشاورهای  شه بیشتر تمایل به مهاجرت دارنه. همننین، افازایح کوتا بازتر و ر
شاود. بار یافته منجر می پذیرنه  به افزایح جریان ورود مهاجر از کشورهای درحال توسعه و توسعه

اساس نتایج، افزایح خهمات عمومی در کشور مهاجرپذیر باه کااهح جریاان ورودی مهااجر از 
یافته و افزایح جریان ورودی مهاجر از کشورهای درحال توسعه باه ناوزد   سعهجانب کشورهای تو

ملیات در  شود. در نهایت، نتایج این پهوهح به تأییه اثر مهااجران هم کشور مورد مطالعه منجر می
پردازد و حاکی از  کشور مهاجرپذیر در افزایح تعهاد مهاجر واردشه  به کشورهای مورد مطالعه می

 های پویا بهر  برد. ر بررسی مو وع مهاجرت بایه از الگوآن است که د
 

 روش تحقیق . 4
 1های کیفی با رویدرد اکتشافی و با استفاد  از روش تحلیل تمپهوهح حا ر در سنت پهوهح

عنوان  های اولیه درخصوص نقح تصاویر آینه  به انجا  شه  است. هه، مقاله، شناسایی ایه 
های آمااری بازرب باا رویدارد  های کّمی بعهی باا نموناه وهحمحرک مهاجرت است تا در په

شاه  یاک فرایناه  آوری هاای جمع آزمون نظریه استفاد  شود. تحلیل تم برای ساازمانههی داد 
(. 14، 8113، 2کناه )تاکاتپردازی را طی می چرخشی از خوانهن، کهبنهی، نوشتن و تئوری

ن و دانشجویان مقاطع تحصیالت تدمیلای التحصیال کننهگان این تحقیق از میان فار  مشارکت
های مورد(. رونه کاار باه  گیری از گرو  دانشگا  تهران و دانشگا  اصفهان انتخا  شهنه )نمونه

های مصااحبه  ای و استفاد  از نظر متخصصان، سؤال گونه بود که بعه از مطالعات کتابخانه این
روش گلوله برفی یا دعوت مساتقیم توساد نهایی و مصاحبه با داوطلبان آغاز شه. بعه از آن با 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ها تا حه اشاباع نظاری  ها انجا  و مصاحبه گیری موردی( مابقی مصاحبه کننه  )نمونه مصاحبه
های جهیه مارتبد باا  های بعهی داد  رسیه در مصاحبه ادامه یافتنه. یعنی زمانی که به نظر نمی

 شه.و روابد بین مقوزت برقرار و تأییه ها به غنای کافی رسیه  بودنهها پهیه آیه، مقولهمقوله
افازار اسادای   صورت برخد و از طریاق نر  ها به دلیل فاصله مدانی، برخی از مصاحبه به

مصاحبه، اشباع نظری محقق شاه. همنناین در فرایناه  89طور کلی با انجا   انجا  گرفت. به
نظرات رعایت شاود. تماامی  ها از روش استقرای تحلیلی استفاد  شه تا پراکنحگردآوری داد 

وری  ها، پهوهشگران با غوطاه شه ، روی کاغذ پیاد  شهنه. برای تحلیل داد  های  بدمصاحبه
شاه ، درنهایات تحلیال را کامال کردناه.  هاای استخراجها و با رفت و برگشت میان تمدر داد 

عت اول با دقت و سا 84های مربوط به آن را بالفاصله در پهوهشگران، هر مصاحبه و یادداشت
کردنه. این مرحلاه  رسیه را یادداشت میسطر مطالعه کرد  و مفاهیمی که به ذهنشان می سطربه

های حاصال از مصااحبه اسات، کاه اصاطالحًا باه آن و تحلیل داد   از نخستین مراحل تجزیه
ری صاورت اساتعا گوینه. گاهی برای انتقال بهتر مو وع، کاههای اولیاه بهکهگذاری اولیه می

هاای اصالی نیاز شناساایی شاهنه. های فرعی، تمانه. درنهایت، پس از شناسایی تمبیان شه 
 دهه. شونهگان را نشان می شناختی مربوط به مصاحبههای جمعیت( داد 7جهول شمار  )

 شوندگان شناختی مصاحبهمشخصات جمعیت .(0جدول شماره )

 شوندگان مصاحبه وضعیت شاخص ردیف

 مرد نفر 71 و زن رنف79 جنسیت 7
 التحصایل فار  نفار 3 دکتری، دانشجوی نفر 3 ارشه، کارشناسی دانشجوی نفر4 تحصیالت سطح 8

 دکتری التحصیل فار  نفر 9 ارشه، کارشناسی
 دولتی شغل نفر 7 آزاد، شغل نفر 4 دانشجو، نفر77 شغل 9
 هنر رنف 8 انسانی، علو  نفر 1 مهنهسی، و فنی نفر74 تحصیلی های رشته 4

 
 های پژوهشیافته. 5

های ُمعر، کههای اولیاه یاا هماان  (، در ستون نمونه متن، برخی از جمله8در جهول شمار  )
 انه. های فرعی آمه تم
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 هامرتبط با تصاویر آینده مستخرج از متن مصاحبه کدهای اولیه .(2جدول شماره )

 فرعی هایتم کالمی( های)گزاره متن نمونه ردیف

7 

 نوبات کی عراق. اون سوریه، اون مصر، اون شه ، نفرین انگار اصالً  رمیانهخاو
 هماح نمیاد. بهشون دردسر از هاخیلی انگار که هم اینجا دونه.می خها بشه ما

 مثال بعاه ساال 81 روزنامه تیتر دار ؛ رو چیزا اینجور و داعح و جنگ استرس
 دوسات رو کشاور  مان ،زپوشونی و درو  مشت یه نیست، بهتر نباشه اگر ازن
 کاه فدار ایان اماا بساز  تونممی زنهگی زیاد و کم با خود ؛ از بیشتر نه اما دار 
 اینداه به ، خبر منتظر انگار همح کنه؛می اذیت منو بشه خرا  چی همه قرار 
  به. خبر برای شه  تنظیم دیفالت انگار اصالً  غیرعادیه، شنو نمی به خبر

 تاریدی در محدو 

8 

 نهار  دوست اما نهار  ایبنه ازن البته هستن، ها بنه رفتن برای من اول دلیل
 نساوزونیم؛ حهاقل رو ها اون شهیم سوخته نسل که ما بشن، بزرب محید این تو

 باشان، داشته رو تجربیات اون ها بنه خوا  نمی داشتم، ترسناکی کودکی خود 
 آزاری کاودک اینداه اما ترنحساس مادرا و پهر و شه  عو  چیز همه ازن البته
 ایان دخترهاا بارای مخصوصااً  داریم، فرهنگی بی جامعه یعنی شه  زیاد قهر این

 است. کننه  ناراحت خیلی

 هابنه خاطر به

9 

 ایان و اختالس از خبر یه صبح روز هر که هرجا اما کجا، نیست مهم برا  خیلی
 بنهشام پشت اماا آوردناه،در پول برای جا بهترین ایران گنمی خیلیا نشنو ؛ چیزا
 بهتار  پس است، خونه  هممون فاتحه بشه تمو  که نفت باشی؛ دزد اگه گنمی

 کشایه ، زحمات کلای پارسال خطم، آخر باز دو می هرچی من  رفت؛ ازن از
 لذت زنهگیم از نه شه. گرون یهو ماشین بعه بخر  ماشین که کرد  جمع پوزمو

 بخر . ماشین تونستم نه برد 

 دزدها شهر

4 

-مای فدار نیستم، بله خونهن درس جز کاری هیچ اولمه؛ اولویت تحصیل ازن

 اداماه ایاران تاو خوا  نمی زنهگی؛ آخر به رسممی نه  ادامه رو دانشگا  اگر کنم
 اهمیت بیشتر سواد به نور او کنممی فدر متنفر ؛ ایران هایدانشگا  محید از به 

 کتاا  انقاال  رفاتم دیاروز بگیر ؛ مهرک هتون می کسی هر دیگه که اینجا بهن،
 تاو کانممای کاار چی دار  دقیقاً  من خب فروشن، می رسمی مهرک دیه  بخر 

 اماا جهیه  کار و اختراع عاشق من کندور؛ سر بهبختی همه اون بعه دانشگا ؟،
 بگیری نمر  بایه فقد اینجا

 باااااه مختااااارعین ورود
 ممنوع دانشگا 

3 

 رو اجتماعی مسائل همین زیاد و کم هم اونجا .کرد  زنهگی خارج سال یک من
-نمای کاه زورمونم تریم، حساس خودمون یا تر چشم تو اینجا انگار اما داشت،

 خودماون حار، خوادمی دلمون بهقولیم، ما ببین بریم؛ و بذاریم خوایممی رسه
 اونجاایی تاا اما چطورین دقیقاً  اونوریا دونمنمی من نهاریم، تحمل کم یه باشه،

 مان بهتار ؛ فرهنگشاون خیلی شنیه  دیگران و هاشونکتا  و هاشونفیلم از که
 ماا هاایفامیال چناهتا دار ، رو خودش خاص مشدالت هم اونجا کنممی فدر

 بیاار ، طاقات ندنم فدر که من کنن،می کار سخت خیلی کننمی زنهگی آلمان

 غاز  همسایه مر 
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 فرعی هایتم کالمی( های)گزاره متن نمونه ردیف
 بر ، بخوا  روزیم یه اگر بین. خوش ها اون به و شهیم بهبین خودمون به خیلی ما

 پسرعمو  پارسال کنم؛ زنهگی راحت که دورافتاد  و راحت خیلی کشور یه ر می
 خیلای اونجاا ماهارس گاهمای را ایه، بنح تحصیل از خیلی کرد، مهاجرت

   دارن؛ بهتری تهریس هایروش

4 

 ماا شاه،می خاو  اقتصادی او اع که کنیم فر م بذاریم، کنار چیزو همه اصالً 
 بارای فارار  ناوع یه مهاجرت شایه همین خاطر به داریم، آ  بحران ازنم همین

 مان شاه . خشاک تقریباً  ازن بود سرسبز من پهریه دهات پیح سال د  تا من؛
 دیگاه ساال چناه تاا شاه ؛ بنهی سهمیه هم آ  که کنم زنهگی جایی خوا نمی

 ایان هماه بدناه، ریکاا که نیست کسم هیچ میشه، سدنه از خالی کشور جنو 
 ازن هماین خودشاونم شهرها این تهران، مثل بزرب شهرهای برن خوانمی آدما

 حاز کردیم خرابح نهار ، شوخی کسی با که زیست محید دارن؛ مشدل هزارتا
  بریم. بذاریم خواهیممی هم

 از ویرانشاااهری تصاااویر
 زیست محید

1 

 ناه و سرکار  نه دار ، واقعی دوست جامعه تو نه من خودشه، فدر به هرکی اینجا
 باشای  اعیف اگر برن. باز و بقیه رو بذارن پا خوانمی همه انگار دانشگا ، تو

 نشام؛ انهاخته دور شه  پیر وقتی که جایی بر  خوا می همین برای خورنت،می
 نیستنه. متحه سابق مثل دیگه هم هاخانواد  حتی خودشه، فدر به کسی هر ازن
 نهار . کار باها  ا  کسی حهاقل اما نهار  رو کسی بر  هم اونجا البته

 دیگار روی اتوپیاها خرد 
 ویرانشهری

7 

 شاه  امیاهوار و شنیه  کننه  خوشحال خبر یه اما بر  کرد  قصه چنهبار حاز تا
 روال به چی همه بیرون اون وگرنه گذر  می ذهنم تو دار  چیز همه انگار مونهن، به

 کارد  قصاه یاا رفاتن دوستا  از خیلی دهم دولت مهناو کار روی بعه خودشه؛
 اگر ندرد  فرقی و عیتمون نیست، بینمون دیگه رفتن عطح اون ازن برن، بودن
 د نمای گوش اخبار وقته خیلی نیست؛ ناآرو  جو اون دیگه اما باشه، نشه  بهتر

 شاایه نیسات، دیگران حر، خاطر به بر  بخوامم دیگه ازن راحته، خیالم خیلی
 از جزئای نیست هامونبرنامه از جزئی رفتن ماها بیشتر بر ؛ تحصیل ادامه برای

-مای کنایم زنهگی راحت که خریمنمی خونه، و ماشین خریهن مثل اههافمونه.

 بار ؛ تونممی خود  اما کنم جا جابه رو کشور  تونمنمی نمونیم؛ عقب که خریم
 ایاران فدار به همح هم جا ونهم از احتمازً  ایران، واسه بشه تنگ دلم کنم فدر

 مونم.می عقب بقیه از نر  اگر کنممی حس اما باشم،

 هستم پس رو می

 
 در ادامه به شرح مختصری از هر یک از ممامین فرعی پرداخته شه  است.

آیاه.  از یک فماای ذهنای تاریاک و ناامیاه برمی« محدو  در تاریدی»مممون اول یعنی 
انه و تنها را  گریز از این  های ناپایان به دا  افتاد بهبختی چاله یا کننه در سجوانانی که حس می

ها، مهاجرت اسات. تصااویر آیناه  در بهبختی کننه  دادن به رونه خودتقویت چاله و پایان سیا 
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بنهناه و  گرایاناه را می اینجا در منتهاالیه بهبینی قرار دارنه. تصاویر منفای را  رؤیااپردازی مثبت
هاا باه لحااظ  مرور آن پنهارنه. باه تر میتر و درستهای منفی و بهبینانه را واقعیاستانجوانان د

انه. ایان  پذیرنه و نسابت باه اتفاقاات خاو  شاداکذهنی هر امر به را واقعیت پنهاشته و می
عنوان اماری  شود، درنهایات، مهااجرت را باهطلبی منجر می تصاویر که به فردگرایی و منفعت

نشاانه.  های آتای جواناان می کردن نفع شخصی در صهر برنامه و در راستای بیشینهگریزناپذیر 
 بینه. رفتن از تاریدی نمی ای جز بیرونمحدو  در تاریدی چار 
شاود کاه آیناه  را در  مربوط به تصاویری از آیناه  می« هاخاطر بنه به»مممون دو  یعنی 

خصوص  انه، به ان سختی را پشت سر گذاشتهکنه. جوانانی که دورادامه رونه گذشته جلوگر می
انه، حااز از ایان مسائله کاه  هایی که از طبقات متوسد به پایین جامعه وارد دانشاگا  شاه  آن

انه و بنابراین قصه دارنه با مهااجرت،  ها دچار همان سرنوشت خواهنه شه، بیمناک فرزنهان آن
هاای جنسایتی، یدای از دزیال ایان امار ها محافظت کننه. نابرابری از کودکان خود و آینه  آن
خواستنه با مهاجرت زنهگی بهتری را برای دختاران خاود رقام بزنناه. است. دختران اغلب می

ها شرکت کرد  بودنه باه آیناه  و باه زناهگی کودکانشاان تجربه زیست جوانانی که در مصاحبه
های بهتری را در همین  آینه توانستنه از رونههای گذشته جها شه  و ها نمی یافت. آنتعمیم می

کردن محل زناهگی ساعی در بهباود  جامعه برای کودکانشان تصور کننه، از این جهت با عو 
کننه  ای است که سعی می ها داستان نسل سوختهخاطر بنه شراید زیست کودکانشان دارنه. به

 ای بهتر بسازنه. شان آینه های بعهیبا مهاجرت برای نسل
، یااک فمااای ویرانشااهری از اقتصاااد کشااور در ذهاان «ر دزدهاااشااه»مماامون سااو ، 

بخشای کاار  توانه تممینی برای نتیجهکنه. تصویری که نمیشونهگان را نماینهگی می مصاحبه
هاای  یابه که بایاه تالش گر درمی اقتصادی درست در آینه  ارائه دهه و بهین لحاظ جوان تالش

کنه در جای دیگار احتمااًز نتاایج زحمااتح را  خود را در جای دیگری آزمون کنه. او فدر می
هاایح و ناه  شهری است که هر کسای باه اناهاز  تالش خواهه دیه. برای او آنجای دیگر آرمان

شاونهگان نشاان  سبب جایگاهح، پیشرفت اقتصادی خواهه کرد. تحلیل نگا  مصاحبه صرفًا به
شاود، بلداه احسااس  می دهه که لزومًا این درآمه سارانه نیسات کاه منجار باه مهااجرت می
 زنه.  عهالتی اقتصادی است که بر انگیز  و میل به مهاجرت دامن می بی

از یاک حاس باهبینی باه فماای « ورود مخترعین باه دانشاگا  ممناوع»مممون چهار ، 
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آیه. جواناانی کاه بیشاتر عمار مفیاه  طور کلی، آموزش عالی کشور برمی آموزشی دانشگا  و به
توانناه انجاا   کننه که کار دیگری جاز اداماه تحصایل نمیانه حس می خود را در دانشگا  بود

تار جامعاه  ها برای خروج از فماای دانشاگا  باه فماای پرتنح دهنه. این حس که از ترس آن
های کشاور، درنهایات مهااجرت را آیه، همرا  با حس پوچی از ادامه تحصیل در دانشگا  برمی

دهاه. نباودن فماای رقابات ساالم در ا قارار مایها عنوان تصویری پررناگ جلاوی روی آن به
شاود تاا  ها، یأس از زمان بعاه از دانشاگا  و کیفیات پاایین آماوزش عاالی منجار می دانشگا 

 های خارج از کشور را ترجیح دهنه. منهان به ادامه تحصیل، دانشگا  عالقه
سابب  به، نه از احساس کمبود در جامعاه کناونی، کاه «مر  همسایه غاز »مممون پنجم، 

شاود.  خصوص کشاورهای مهاجرپاذیر تبلیای می تصاویر مثبتی است که از کشورهای دیگر به
های کااری  ای با عهالت اجتماعی گسترد ، آرا ، عاری از خشونت، ثروتمنه با فرصاتجامعه

طر، مرزهای کشاور واقاع شاه  و رناج  ای است آرمانی که درست آنشمار و مرفه، جامعه بی
شود. اگر اینجا خاو  اسات، آنجاا عاالی  ینه فا له در مهاجرت خالصه میرسیهن به این مه

توانم  های موفق در آنجا محصول محید هستنه و در اینجا محصول رانت. من می است. ایرانی
ا . ایان دیاهگا  در نظریاه  در آبادانی آنجا نقشی داشته باشم، اما در ویرانی اینجا نقشی نهاشاته

 است.جاذبه و دافعه نیز آمه  
های جواناان  ، مربوط به نگرانی«تصویر ویرانشهری از محید زیست»مممون ششم یعنی 

خصوص در چنه ساال اخیار باا  محید زیست و منابع طبیعی کشور است. به از و عیت آینه 
شهن و عیت بحرانی آ  این تصاویر بهبینانه از آینه ، میل به مهااجرت را افازایح داد   مطرح

زیست هرچنه هنوز به نظر مسئله اصلی برای مهاجرت نباشه، اما جوانان است. مسئله محید 
کنه. بهبینی جامعه نسبت به آینه  محید زیست چه در بحاران آ  و تر میرا برای رفتن مصمم

چه در آلودگی شهرهای بزرب یاا حتای در آلاودگی ماواد غاذایی و ماوارد دیگار، باه داساتانی 
عنوان را  گریاز از ایان ویرانشاهر در نظار  است و مهاجرت بهباورپذیر برای جوانان تبهیل شه  

شود. این دیهگا  نسبت به محید زیست و اثر آن بر افزایح میل باه مهااجرت، تقریباًا  گرفته می
نوعی به این دلیل اسات کاه  های دیگر مغفول مانه  است و شایه این مسئله بهتاکنون در نظریه

چنین وارد مباحاث  انه و تا کنون این این انهاز  جهی نبود  حال تا های محید زیستی تابه بحران
 عامه مرد  نشه  بودنه. 
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، یاک حالات آشانا در تحقیقاات «خرد  اتوپیاها روی دیگر ویرانشاهری»مممون هفتم یعنی 
تصاویر آینه  در کشورهای مختلف دنیا انجا  شاه  اسات،  مشابه است. در تحقیقاتی که در زمینه

بین  های شخصی خود امیهوار و خوشبه دست آمه  است که معموًز افراد به آینه  این نتیجه مشابه
المللی، ناامیه و بهبین هستنه. از منظر کاالن ایان  های ملی یا بینهای جمعی ماننه آینه و به آینه 

طلبی را  شه  روی دیگر ویرانشهری هساتنه، زیارا فردگرایای و منفعات اتوپیاهای کوچِک شخصی
بینناه، باه شود و وقتی تنهایی را گریزناپاذیر مای دهنه. در بین جوانان این مسئله فهم مییترویج م

کننه که در آیناه  و در گونه درک می کننه. در واقع، در این مورد، جوانان اینمهاجرت تمایل پیها می
ز این، های دولت را نخواهنه داشت. همننین اگر تا پیح ا دوران سالمنهی و بازنشستگی، حمایت

کردنه، اما جوانان های حمایتی قابل اتدایی را برای فرد ایجاد می ها، فامیل و دوستان، حلقهخانواد 
ها را نیز در آینه  نخواهنه داشت. بنابراین مهاجرت راهداری است که  کننه که این حمایتحس می

 هه کرد. های دولتی را در کشور مقصه شامل حالشان خوا ها حهاقل حمایت زعم آن به
گیری در جامعاه اسات. ایان  حاکی از یک ُمه و همه« رو  پس هستممی»مممون هشتم، 

عنوان یک  رورِت ناشی از گریاز از یاک تصاویر ویرانشاهری )دافعاه  مممون مهاجرت را به
بینه، اصوًز در اینجاا مهااجرت  مبهأ( یا تمایل به زیست در یک آرمانشهر )جاذبه مقصه( نمی

ه  از تصاویر پررنگ از آینه  نیست، بلده صرفًا همرنگی با جماعت همسازن یک تصمیم برآم
عنوان  گیری شونه، بلده به عنوان یک برنامه که بایه پی ها نه بهو جامعه است. خیلی از مهاجرت

شاونه. رفتاار  ههفی که در راستای همرنگی با جامعاه بایاه محقاق شاونه، در نظار گرفتاه می
رفتن )چه زمانی رفتن و کجا رفتن(، بیشتر از آنده یک برسااخت قاوی  مزاج جوانان در دمهمی

 برآمه  از تصاویر و کشح آینه  باشه، ناشی از پیروی از همسازن است. 
بنهی یا ساه تام اصالی  توان در سه دسته شه  را می طور وا ح، هشت تم فرعی شناسایی به

انه. ایان ساه تام اصالی  داد  شاه ( نشاان 7بنهی در نماودار شامار  ) گنجانه. این ساه دساته
؛ «رو  پاس هساتم مای»با یک تم فرعِی زیرمجموعه یعنی « گیرِی رفتنهمه( »7انه از:  عبارت

تصااویر ( »9؛ و «مار  همساایه غااز »با یک تم فرعِی زیرمجموعه یعنی « جاذبه مقصه( »8
ورود »، «ها خاطر بناه باه» ، «شاهر دزدهاا»با شح تم فرعِی زیرمجموعه یعنای « ویرانشهری

خارد  اتوپیاهاا، روی دیگار »، «ویرانشاهر محاید زیساتی»، «مخترعین باه دانشاگا  ممناوع
 گذاری شهنه.  نا « محدو  در تاریدی»و « ویرانشهری
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 های فرعی و اصلی تصاویر آینده در موضوع تمایل به مهاجرتتم .(0نمودار شماره )

 
 گیری بحث و نتیجه. 5

هح بررسی جایگا  تصاویر آینه  در ایجاد میل به مهااجرت در باین جواناان باود. هه، این پهو
خاواهیم  ای کاه یاا می اناه. آیناه  ازذهانی، کشاح آینه  عنوان فمای ذهنی و بین آینه  به  تصاویر

هاا ساامانههی  ها، یا در راستای جلوگیری از عه  تحقق آن اقهامات کنونی را در راستای تحقق آن
عنوان یک اقها  که از قما نقطه عطف مهمای در زناهگی هار  براین تمایل به مهاجرت بهکنیم. بنا

آیه، بایه بر اساس تصاویری قوی از آینه  شادل بگیارد. نتاایج ایان تحقیاق  شخص به شمار می
تصااویر آیناه ، از  کننهگان، بیشترین سهم از مفاهیم ذهنای ساازنه  نشان داد که در بین مشارکت

توان برای جامعاه  عبارت دیگر، با این ذهنیت که نمی گیرنه. بهشهری مبهأ نشئت میتصاویر ویران
شود. هار چناه آبشاخور  عنوان یک اقها  مطرح می ای امیهبخح را متصور بود، مهاجرت بهآینه 

این ذهنیت منفی شراید تاریخی و موجود حاکم بر جامعه است، اما بهترین وجه آن ناامیاهی در 
های ناامیهی نجاات دهناه.  تواننه خود را از حلقه عبارت دیگر، جوانان نمی ت. بهاصالح امور اس

مر  همسایه 
 غاز 

می رو  پس 
 هستم

همه گیری 
 جاذبه مقصه رفتن

تصاویر آینه  
 محرک مهاجرت

ورود مخترعین  شهر دزدها
 به دانشگا  ممنوع

تصاویر 
ویرانشهری 

 مبهأ
خاطر  به

 ها هبن
ویرانشهر 

 محید زیستی

خرد  اتوپیاها، 
روی دیگر 
 ویرانشهری

محدو  در 
 تاریدی
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هاا پیاها نشاود، باه  کننه  هستنه و مادامی که راهی بارای رهاایی از آن هایی که خود تقویتحلقه
دهنه. تصاویر ویرانشاهری باا شاح تام فرعای از مجماوع  ترشهن در ذهن جوانان ادامه میبزرب

شه ، بیشترین سهم را در ساختن تصاویر آینه  به خاود اختصااص داد.  اییهشت تم فرعی شناس
دهنه  تصویری اسات کاه جساتجوگر  شود. این تم نشان تم اصلی ُبعه مربوط به جاذبه مقصه می

بهشت موعود در جایی بیرون از مرزهای جامعه کنونی است و برای رفتن و رسیهن به این بهشات 
کنناه، بلداه آننناان ن تصاویر معنایی برای دافعه مبهأ ایجااد نمایکنه. ایمهاجرت معنا پیها می

ای کاه  شان در جامعاهدهنه که جوانان جهای از شراید کنونی تر نشان می مقصه را بهتر و مطلو 
 شونه.  کننه، مجذو  این تصاویر می در آن زیست می

در جامعه است که ناه درنهایت، تم اصلی ُبعه مربوط به پیروی از یک ُمه و اپیهمی فراگیر 
خصاوص همساازن نشائت   از دافعه مبهأ و نه جاذبه مقصاه، کاه از همرنگای باا جامعاه و به

گیری خود مهاجرت اسات و درسات هماین تصاویر اسات کاه  گیرد. این تم ناشی از همه می
های موجود در جامعه یا تههیههای بالقو  در مقصه، جوانان را بهون شناخت نسبت به فرصت

کنه. یک نتیجه مهم این است که سهم عمه  تصاویر محرک مهاجرت باه ه مهاجرت میمایل ب
شونه. در این مقاله، شح تام از مجماوع هشات تام فرعای، از تصااویر دافعه مبهأ مربوط می

 گیرد.  جوانان به بهترشهن امور در جامعه نشئت می ناامیهانه و بهبینانه
اجتماعی نقح مهمای در سااختن تصااویر آیناه  های ها و شبدهرسه که رسانهبه نظر می

خصوص در ساخت تصاویر ویرانشهری از مبهأ و یا تصاویر جاذباه مقصاه دارناه، بناابراین  به
ها در سااخت تصااویر آیناه  مرباوط باه شود که در تحقیقی به بررسی نقح رسانه پیشنهاد می

 مهاجرت پرداخته شود. 
های   فی انجا  گرفت و درنهایت به استخراج تمهای کیهمننین این مقاله در سنت پهوهح

های دیگر و با اساتناد باه نتاایج  شود در پهوهح سازنه  تصاویر منجر شه، بنابراین پیشنهاد می
هاای  تار باه بارازش تم ای بزرب این مقاله، با استفاد  از ابزار تحقیاق کّمای، در ساطح جامعاه

 شه  در این مقاله پرداخته شود.  استخراج
انه و کساانی کاه تمایال باه مهااجرت دارناه  شود تصاویر آینه  کسانی که رفتهاد میپیشنه

توانه نشان دهه که چقهر تصاویر آینه  قبل و بعه بررسی و مقایسه شونه. نتایج این مقایسه می
 انه.  از مهاجرت متفاوت
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