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چکیده
پژوهش حاضر بر اساس پرسشنامههای تکمیل شده توسط افررادی کره دارای شررایط امردام
برای مهراجر از رریرد دفراتر مشراوره شر لی و کاریرابی بریی اامللری دارای مزروز از وزار
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بودهاند ،انزام شده است و به همیی دایل ارالعا استخراج شده از
آن بسیار دمید و صحیح است و ایی موضوع نقطه مو و ویژگی ایری پرژوهش اسرتب بنرابرایی
یافتههای ایی پژوهش بر اساس تحلیل ثانویه ارالعا دفاتر مشاوره ش لی و کاریابی بیی اامللری
است که مبنای تحلیل مرار گرفته استب در پژوهش حاضر تالش شرده اسرت برا بهرره گیرری از
روشهای کتابخانهای و پرسشنامهای ،ارالعرا مرورد نیراز جمر آوری و پر

از ورود دادههرا

توسط نرم افزار  ،SPSSارالعا به دست آمده مورد تحلیل و ارزیابی مرار گرفتب در تززیه و
تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباری و همچنیی تحلیرل عراملی اسرتفاده شرده اسرتب
نتایج و یافتههای پژوهش نشان میدهد که مهمتریی عامل مهاجر افراد به کانادا ،یافتی ش ل و
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درآمد بیشتر بوده است و نیافتی و کمبود ش ل مناسر

در کنرار مسرایلی نرون امنیرت شر لی و

محدودیتهای اجتماعی از عوامل دافعه در ایران بوده استب
واژههای کلیدی :مهاجر نیروی کار ،مهاجر  ،نخبگان،کشور مهاجر پذیرب
مقدمه و بیان مسأله
مهاجر برای کار ،پدیدهای است که در گذشته ،بیشتر تاب عرضه و تقاضا و احسراس نیراز
برای کار بوده است؛ وای در حال حاضر ،احتیاجا منطقی جوام  ،تنها عامل مهراجر نیسرتند
و به همیی دایل ،گاهی مهاجر به عنوان یک بحران اجتماعی و فرهنگری مطرر مریشرودب در
وام  ،امروزه در بسیاری از موارد ،نه شهر یا کشور مهاجرپذیر به ایری همره نیرروی کرار مهراجر
نیازمند است و نه شهر یا کشور مبدأ از ایی نیرو بی نیاز استب در بسیاری از موارد ،شخصری کره
میخواهد به امید یافتی کار و مومعیتی بهتر ،مهاجر کند ،تصرویر درسرتی از شررایطی کره در
انتظار اوست ندارد و گاهی دایل ایی مهاجر  ،جذابیتهای کاذب و خیاای است که تناسبی برا
مومعیت و تواناییهای فرد مهاجر نداردب تعداد زیادی از مهاجران ،مبرل از تصرمیم گیرری بررای
مهاجر  ،اهداف و تواناییهای خود را مورد بررسی مرار نمری دهنرد و مروارد مهمری همچرون
ش لی را که بعد از مهاجر مرار است پیشه خود کنند ،تزربره و مهرار هرای خرود ،تسرلط بره
زبان محلی شهر یا کشور مقصد ،نیاز یا عدم نیاز جامعه مقصد به تزربهها و مهرار هرای آنران،
وجود یا عدم وجود ش ل مورد نظرشان در شهر یا کشور مقصد و نگرونگی تریمیی مخرارج ترا
زمان پیدا کردن کار مناس

را نادیده میگیرند و به همریی دایرل ،بعرد از مهراجر  ،برا شررایط

سخت و ناگواری مواجه میشوند که یا باعث مییوس شدن و سرخوردگی آنها میشود و یرا برا
پرداختی به ش لهای کاذب ،عالوه بر هدر دادن تواناییهای خود ،برای جامعه جدیدی کره بره
آن وارد شدهاند نیز دردسرها و معضال فراوانی ایزاد میکنندب از رررف دیگرر ،گراهی عردم
رف احتیاجا منطقی نیروی انسانی ماهر و متخصص و نبود امنیّت ش لی و آزادیهای سیاسی ر
اجتماعی الزم برای پیشرفت آنان در شهر یا کشور مبدأ ،باعث مهاجر ایی نیروها میشود کره
ایی امر ،موج

محروم شدن آن شهر یا کشور از سررمایههرای اجتمراعی و انسرانی ارزشرمندی

میشود که در بسیاری از موارد ،جایگزینی برای آنها وجود نداردب در مزمروع مریتروان گفرت
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که مهاجر گسترده نیروی انسانی به ویژه نیروی کار ماهر و متخصص یکری از مسرايلی اسرت
که ری سالهای اخیر دواتها و سازمانهای بیی اامللی را به نااش کشانده استب
مهاجر امری نند بعدی و به شد پیچیده اسرت کره برا بسریاری از ابعراد زنردگی مردرن
ارتباط دارد و یکی از موافههای اصلی ت ییرا جمعتی در کنرار براروری و مرر
که میتواند حزم توزی  ،و ترکی

و میرر اسرت

نهایی جمعیرت را در دو منطقره مبردا و مقصرد بره شریوه ای

متفاو تحت تاثیر مرار دهدب مهاجرپذیری یک منطقه به معنری وجرود جاذبره بیشرتر ،امکانرا
مناسبتر زیست ،فرصتهای ش لی و مناس
توسعه یافته محسوب میگردندب پ

و درآمد بیشتر است برخی از ایی عوامرل نمودهرای

مهاجرپذیری را باید نشانه پویایی بیشتر جامعه دانستب

در سالهای اخیر بحث خروج نیروی متخصرص یکری از ددددرههرای کشرورهای در حرال
توسعه بوده استب "فرار م زها" و یا "اعزام نیروی کار ماهر" دو نگرش به ایری پدیرده در میران
کشورها بوده است که بر اساس آن سیاستهای متفاوتی را پی گرفتره انردب کشرورهای آسریای
شرمی با توجه به جمعیت باالی خود با تسهیل و در موامعی تشوید روند مهاجر به کشرورهای
توسعه یافتهای از جمله کانادا موجر

ایزراد شربکههرای اجتمراعی مدرتمنرد در کشرور مقصرد

گردیده اند به گونه ای که ایی اجتمراع ایزراد شرده ترالش مریکنرد برا حفرر فرهنرد خرود و
حمایت از هر مهاجر تازه واردی که از کشور مبدا میآید ،روزبه روز بر مدر خرود بیفزایرد و
با ایزاد یک خرده فرهند در کشور کانادا تا جای ممکی بر سیاستهای آن کشرور تراثیرگزار
باشدب از دگر سو مهاجران کشورهایی کره رهبرران آن بره ایری پدیرده بره عنروان "فررار م زهرا"
نگریسته اند ،نه تنها موفد به ایزراد خررده فرهنگری نگردیرده انرد ،کره در بسریاری از موامر برا
همرند جماعت شدن با کشور مقصد ،مشکال بسیاری را برای مهاجران تازه وارد و مردمران
سرزمیی مادری نیز ایزاد کردهاند که اابته ایی سخی ،بحث گسترده ای را میرلبد کره موضروع
بحث ایی تحقید نیستب روند مهاجر از ایران نیز در ری سالها و به دالیل گونراگون سیاسری
و اجتماعی روندهای متفاوتی را تزربه کرده است و اابته نگاه مسوالن بره ایری امرر برا توجره بره
سیاستهای هر دوره ،شکل متفاوتی را به خود گرفته استب
در سراایان اخیرر و بررا رشرد مراکررز آمروزش عراای و در پرری آن سررازیر شرردن نیرروی کررار
تحصیلکرده جوان به بازار کار ،نگرش متوایان امر به ایری پدیرده نیرر دسرتخوش ت ییراتری شرده
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است و با ایزاد مراکز کاریابی بیی اامللی در پی نظامند کرردن رونرد مهراجر و بره دنبرال آن
بهره برداری از پتانسیل آن باشندب
آن دسته از ایرانیانی که مصد مهاجر به کانادا برای زندگی و کار را دارنرد ،از روشهرای
مختلف مانونی و دیرمانونی و از ررق مختلف مبادر به ایری کرار مریکننردب افررادی بره دنبرال
دریافت پناهندگی و یا ورود به صور دیرمانونی و از مسیرهای پر خطر میرونرد و افررادی بره
دنبال ورود به کشور مهاجر پذیر بر اساس موانیی آن کشور میروند که اابته ایی موانیی گاهی با
موانیی کشور مبدا نندان همخوانی ندارد و بهتر بگوییم ،کشور مبدا به دالیلری همچرون خرروج
ارز (در نگاه نخست به آن) نندان تمایلی به امدام افراد از ایی روشها را ندارد هر ننرد کره برر
اساس موانیی نمی توان با ایی افراد برخورد کرد ،نرا که کار ایشان کاری دیرمانونی تلقی نمری
شود به مانند افرادی که تمایل به مهاجر از روش سرمایه گذاری در کشور میزبران را دارنرد و
بر عک

بعضی از ایی روشها به مانند امدام به مهاجر از رریرد رشرتههرای فنری حرفره ای برا

اسقبال مسوالن مواجه میشود ،نرا که در نگراه نخسرت موجر

ارز آوری و انتقرال دانرش بره

کشور مبدا میشود که اابته ایی روشها و پیامدهای هر کدام نیاز به یک بررسی جرام و کامرل
دارد و نباید صرفاً با نگاهی سطحی به آنها در مورد ویژگیهای مثبت و منفری شران ااهرارنظر
کرده و حکم دادب به عنروا ن مثرال متقاضریانی کره از روش سررمایه گرذاری امردام بره مهراجر
میکنند ،در نگاه نخست موج خروج ارز از کشور میشوند ،امرا از زاویرهای دیگرر اگرر ایری
افراد دارای فرزندانی باشند و بخواهند به جرای دریافرت امامرت دایرم تنهرا بررای فرزنردان شران
ویزای تحصیلی گرفته و ایشان را به کشوری به مانند کانادا بفرستند ،جدا از مسایلی کره از نظرر
فرهنگی ممکی است برای ایشان بوجود آید و احتمال بازگشت ایشان نیز بسیار کمرنرد شرود،
میزان ارزی که برای تحصیل و زندگی ایشان در مدتی کوتاه از کشور خارج میشود ،نره بسرا
بیشتر از زمانی است که فرد امدام به دریافت امامت بررای خرود و خرانواده اش از روش سررمایه
گذاری کرده است ،نرا که تنها هزینه تحصیلی فرد دارای امامت یک دهم هزینره فرردی اسرت
که با ویزای تحصیلی به کشور کانادا آمده است و ایی رمم نیرزی در حردود هفرت هرزار دالر
اختالف را نشان میدهد از ایی رو باید برا ارالعرا و دانرش بیشرتری در مرورد ایری مسرایل بره
ااهارنظر پرداختب
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پژوهش حاضر که براساس ارالعا بدست آمده از متقاضیان مهاجر به کشرور کانرادا از
روش نیروی متخصص که با یکی از مراکز معتبر کاریابی بیی اامللی در ایران مرارداد بسته انرد،
تدویی شده است ،در پری آن اسرت کره بدانرد کردام یرک از عوامرل اجتمراعی و امتصرادی در
انتخاب ایی شیوه مهاجر نیروی کار به کانادا در ری سرالهرای  16ترا  24اثرر بیشرتری داشرته
استب آیا سی ،جن  ،وضعیت زناشویی ،تعداد فرزندان ،وجود خویشان و دوسرتان ،آشرنایی برا
زبان خارجی ،زاذگاه شهری و روستایی متقاضیان و نیز میرزان سرواد و رشرته تحصریلی آنران در
امدام رسمی از ررید دفاتر مشاوره مهاجر به کانادا موثر بودهاند و اگر بودهاند ،ایری تراثیر بره
نه میزان بوده است؟
اهداف تحقیق
هدف کلی ایی مطااعه ،شناخت عوامل اجتماعی موثر بر مهاجر نیروی کار به کانرادا رری
سالهای  16تا  24استب
هدفهای جزیی:
 بررسی تاثیر سی بر انتخاب شیوه (روش) مهاجر نیروی کار به کانادا -بررسی تاثیر جن

بر انتخاب شیوه (روش) مهاجر نیروی کار به کانادا

 بررسی تاثیر محل تحصیل بر انتخاب شیوه (روش) مهاجر نیروی کار به کانادا بررسی تاثیر ش ل بر انتخاب شیوه (روش) مهاجر نیروی کار به کانادا بررسی تاثیر رشته تحصیلی بر انتخاب شیوه (روش) مهاجر نیروی کار به کانادا -بررسی تاثیرمیزان تحصیال

بر انتخاب شیوه (روش) مهاجر نیروی کار به کانادا

 بررسی تاثیر وضعیت زناشویی بر انتخاب شیوه (روش) مهاجر نیروی کار به کانادا بررسی تاثیر داشتی خویشان و دوستان در کانادا بر انتخاب شیوه (روش) مهاجر نیررویکار به کانادا
 بررسی تاثیر میزان آشنایی به زبان خارجی بر انتخاب شیوه (روش) مهراجر نیرروی کراربه کانادا
 -بررسی تاثیر تعداد فرزندان بر انتخاب شیوه (روش) مهاجر نیروی کار به کانادا
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 بررسی تاثیر محل امامت بر انتخاب شیوه(روش) مهاجر نیروی کار به کانادافرضیههای تحقیق
به نظر میرسد که عوامل اجتماعی بر مهاجر نیروی کار به کانادا تاثیر داردب
فرضیههای فرعی
 -9به نظر میرسد بیی سی و انتخاب شیوه مهاجر نیروی کار رابطه وجود داردب
 -9به نظر میرسد بیی جن

و انتخاب شیوه مهاجر نیروی کار رابطه وجود دارد

 -9به نظر میرسد بیی محل تحصیل افراد و انتخاب شیوه مهاجر نیروی کار رابطه وجرود
داردب
 -1به نظر میرسد بیی تخصص (ش ل) و انتخاب شیوه مهراجر نیرروی کرار رابطره وجرود
داردب
 -5به نظر میرسد بیی رشته تحصیلی و انتخراب شریوه مهراجر نیرروی کرار رابطره وجرود
داردب
 -6به نظر میرسد بیی میزان تحصیال و انتخاب شیوه مهاجر نیرروی کرار رابطره وجرود
داردب
 -1به نظر میرسد بیی وضعیت زناشویی (تاهل) و انتخاب شیوه مهاجر نیروی کرار رابطره
وجود داردب
 -1به نظر میرسد بیی داشتی موم و خویش در کانادا و انتخاب شیوه مهراجر نیرروی کرار
رابطه وجود داردب
 -2به نظر میرسد بیی تعداد فرزندان و انتخاب شیوه مهاجر نیروی کار رابطه وجود داردب
 -41به نظر میرسد بیی محل امامت و انتخاب شیوه مهاجر نیروی کار رابطه وجود داردب
چارچوب نظری پژوهش
ابعاد گسترده و پیچیدگی امرر مهراجر باعرث شرده ترا محققران بریشرمار مهراجر را در
حوزههای مختلف بررسی کندب با توجه به اینکه تعاریف مراردادی مهاجر بیشتر مبتنی بر ابعاد
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زمانی و مکانی است ،به زمانی جابزایی میتواند تلقی شود که ت ییری را در مومعیرت امتصرادی
و اجتماعی فرد حرکت کننده به وجود میآورد (اوکاس و میر)496-491 :4911 ،ب در مرروری
مبسوط بر مبانی نظری و تئوریهای مرتبط به مهاجر بر نظریرههرا و آرای بسریاری از صراح
نظران تکیه و در تدویی مدل نظری و فرضیا تحقید از آنهرا اسرتفاده شرده اسرتب در ذیرل بره
اجمال به برخی از ایی نظریهها اشاره میشودب
 رویکرد کارکرد باوریایی رویکرد بر تبییی دالیل و پیامدهای مهاجر استوار استب در رابطه با دالیرل مهراجر ،
کارکرد باوران فرضشران برر ایری اسرت کره تمرام نیازهرای اجتمراعی در نرارنوب نظرامهرای
اجتماعی آموخته میشوندب کنشرگران در یرک نظرام بره نیازهرایی براور دارنرد کره در آن نظرام
نمیتوانند آنها را برآورده کنندب اذا ممکی است تحروال الزم بررای کراهش ناهمراهنگی بریی
احساس نیاز و امکان تحصیل آن در کنشرگر یرا در نظرام و یرا در هرر دو اتفراق بیافترد از جملره
ررفداران رویکرد کارکردگرایی میتوان به صاح

نظران مکت

نوسازی اشاره نمود (اهسرايی

زاده)64 :4916 ،ب
 رویکرد وابستگیرویکرد وابستگی نقطه مقابل دیدگاه نوسازی است که به بررسی توسعه نیافتگی پرداختره و
بر نقش عوامل خارجی تاکیرد مریکنرد ،امرا بررخالف کارکردگرایران نظریره پرردازان امتصراد
سیاسی و پیروان «مکت

وابستگی» معتقدند که علتهای مهاجر را نمیتوان از آثرار آن جردا

کردب نون از یک ررف مهاجر معلول توسعه نابرابر و از ررف دیگر خود عامرل گسرترش و
تعمید توسعه نابرابر است (اهسایی زاده)41 :4916 ،ب
 مدل جاذبه و دافعهدر ایی مدل اختالفا توسعه و سطح زندگی میان مراکز مهاجرفرسرت و مهاجرپرذیر سرب
دف از منطقه و جذب به سوی منطقهای دیگر میگررددب در ایری مردل فاصرله ج رافیرایی بسریار
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حايز اهمیت بوده و هرنه مسافت کمتر باشد مهاجر بیشتر انزام مریشرود (کلیگرت)9111 ،ب
ایی مدل مهم تریی نظریهای بود که در اواخر مرن نوزدهم و اوایل مرن بیستم مورد توجه محافل
علمی مرار گرفت و به دتبال آن اوایی دیدگاه نظری حرکتهای ج رافیایی انسانها در جوام ،
تحت عنوان مدلهای جاذبه و دافعه ارايه گردیدب در ایی مدلها ،نظریه پردازان به رور کلری بره
دو دسته عوامل توجه داشته اند:
ااف -عواملی که باعث دافعه انسان از محل اسکان خود (منطقه مبدا) شده استب
ب -عواملی که باعث جذب آنها در منطقه مقصد میگرددب
براساس ایی نظریه ،عوامل امتصادی -فیزیکی نامناس

در یک مکان موجر

مریشرود کره

افراد محل زندگی خود را ترک کرده و بره مکران دیگرری کره از نظرر امتصرادی ،اجتمراعی و
فیزیکی در شرایط بهتری هستند ،نقل مکان کنند (حاجحسینی)91 :4915 ،ب همچنیی روانشرتایی
اوایی کسی بود که ترالش کررد مکرانیزم مهراجر را براسراس اصرول کلری موجرود در ماار
رویکرد «کارکرد گرایی» بیان نمایردب وی مهراجر را رفتراری عقالیری مریدانرد کره براسراس
موانیی «جذب و دف » اتفاق میافتدب یعنی عوامل نامساعد اجتماعی ،امتصادی ،سیاسری و ربیعری
باعث دوری مردم از محل سکونت خرود شرده و برااعک

آنهرا را بره نقطرهای کره از ایری نظرر

شرایط مساعدی دارد ،جذب میکندب الوری و راجز نیز نظریه جذب و دفر را مرورد آزمرایش
مرار دادند و شرایط امتصادی و اجتماعی مبدأ و مقصد را ملحوظ داشتندب اگرنه نترایج حاصرل
از بررسی آنها محرکهای امتصادی را عامل مهاجر در آمریکرا مریداننرد ،واری بررای یرافتی
علتهای مهاجر  ،پایههای عقالنی بیشتری را مورد نیاز میدانندب هر دو دریافتند که مهراجر
از مکان مبدأ به مکان مقصد رابطه مستقیم با سرطح بیکراری در مکرانهرای مبردأ و مقصرد دارد
(حاجحسینی)92 :4915 ،ب
 تئوری بازار کار دوگانهتئوری پردازان بازار کار دوگانه معتقدند مهاجر نیروی کار زمانی صور مری گیررد کره
درکشور مقصد ،بازار کار دو گانه ای وجود دارد .بر اسراس ایری تئروری منرارد یرا کشرورهای
مهاجر پذیر ادل

دارای بازار کار دوگانه ای می باشند :بخش نخست که ادل

افراد جامعره
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میزبان تمایل به فعاایت در ایی بخش را دارند و بخش دومیی یا ثانویه که افراد تمایل نندانی را
برای فعاایت در ایی بخش از خود بروز نمی دهند ،بر ایی اساس دوات مزبور است که برای پرر
کردن خالء ناشی از کمبود نیروی کار در ایی بخش به نیروی کار خارجی روی آورد .بنرابرایی
تمرکز اصلی تئوری بازار کار دوگانه بر ایی فرض اسرتوار اسرت کره مهراجر زمرانی صرور
میگیرد که تقاضا برای جدب نیرو در یک کار سطح پاییی که شهروندان کشور مقصرد تمایرل
به انزام آن کار ندارند ،بوجود بیاید (ارشاد)11 :4911 ،
 نظریه سرمایه نیروی انسانینظریه سرمایه انسانی که در دهه  4261برای تحلیرل مهراجر بکرار گرفتره شرد ،از دیردگاه
برخی تحلیل گران برای نیروی انسانی پرورده بسریار مناسر

شرناخته شردب ایری نگررش برا تلقری

مهار و تخصص انسان به عنوان کاالیی در بازار عرضه و تقاضرای کرار ،بره تحلیرل مهراجر
می پردازدب منظور آن است که نیروی انسانی پرورده برای دستاوردهای بهترر از جرایی بره جرای
دیگر میرود تا بیشتریی بازدهی را داشرته باشردب بنرابرایی ،تصرمیمگیرری افرراد متخصرص بره
مهاجر  ،به مثابه نوعی تصمیمگیری برای سرمایهگذاری و بهررهبررداری از آن تلقری مریشرود
(ارشاد)11 :4911 ،ب
 نظریه بین المللی مهاجرتنظریه مهم دیگر در تبییی مهاجر «نظریه بیی اامللی مهراجر » نرام داردب از ویژگریهرای ایری
نظریه دید وسیعتر آن نسبت به پدیده مهاجر استب کره مهراجر بریی اامللری را از مهراجر
داخلی متمایز می کند و مهراجر بریی اامللری را بیشرتر تحرت نفروذ و کنتررل سیاسری و اداری
میداندب بر ایی اساس مهراجر بریی اامللری عبارتسرت از «ت ییرر محرل امامرت» ضرمی عبرور از
مرزهای سیاسی برای مد بیش از یکسالب توجره بره مهراجر هرای بریی اامللری از آنرو مهرم
ال بوسریله مقرررا مرانونی کره در برگیرنرده سیاسرتهرای
است که ننیی مهاجر هرا یی معمرو ً
کشورهاست تعدیل مریشرود (وحیردی)44 :4961 ،ب در «مهراجر بریی اامللری» یرک فرآینرد
ساختاری برای کشورهای مهاجر فرست و هم برای کشورهای مهاجرپذیر اسرتب ایری شرکل از
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مهاجر مومتی نیست و محدود به منطقه خاصی نمیشرود ،بلکره یرک عنصرر سراختاری بررای
امتصاد کنونی است و نفوذ کشور مهاجرپذیر و مهاجرفرست را به وسیله امتصراد جهرانی معلروم
میکند (اهسایی زاده)961 :4961 ،ب
روش پژوهش
با توجه به اهداف و مقاصدی که هر پژوهش دنبال میکند ،هریک از مفراهیم و مت یرهرا در
آن تحقید به روش ویژه و متناس

خود نیازمند استب ربیعتاً دستیابی به اهرداف ایری تحقیرد در

گرو نگرش و ادبیا نظرری و تزربری مناسر

اسرتب در ایری بخرش پرژوهش ،جامعره آمراری

جمعیت نمونه ،واحدهای نمونره گیرری ،ابزارهرا و شراخصهرای انردازگیری ،نگرونگی جمر
آوری ارالعا و روشهای آماری تززیه و تحلیل دادههای تحقید بیان خواهند شردب برا توجره
به موضوع مورد بررسی در ایی تحقید ،جامعه آماری (جامعه هدف) تمامی متقاضیان مهراجر
به کانادا را شامل میشودب در ایری پرژوهش نمونره گیرری در دو مرحلره انزرام شردب در مرحلره
نخست از میان دفاتر مشاوره ش لی و کاریابی دیر دواتی خارجی یرا همران دفراتر کاریرابی بریی
اامللی که تعدادشان بنا بر آمار انزمی صنفی ایی دفاتر تا ابتدای سال 29؛ در کشرور  11دفترر و
در تهران  56دفتر برای اعزام افراد به تمامی کشورهای مهاجر پردیر و یرا جرذب کننرده نیرروی
کار بوده است ،یکی از معتبرتریی و شناخته شده تریی ایی دفاتر که در حوزه اعزام نیرروی کرار
به کانادا فعاایت میکند ،انتخاب شد و از میان  4411تعداد پرونده اعرزام بره کانرادا ،بره کمرک
فرمول حزم نمونه کوکران تعداد  911پرونده برای تحلیلهای آمراری حزرم نمونره انتخراب و
مورد استفاده مرار گرفتب تززیه و تحلیل ارالعا با اسرتفاده از روش نررم افرزار  SPSSانزرام
شده استب شایان ذکر است که سؤاال باز پرسشرنامه ابتردا مقواره بنردی و کدگرذاری شرده و
سپ

همراه با سؤاال بسته ،عملیا ورود دادهها صور گرفته استب پ

از ورود ارالعرا

با استفاده از نرم افزار مذکور ،تززیه و تحلیل دادهها در سطح توصیفی مورد تفسیر مررار گرفتره
استب
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یافتههای پژوهش
 یافتههای توصیفی پژوهشدر بحث یافتههای توصیفی آمار مت یرهای جمعیتشناختی مهم ارایره شرده اسرتب دانشرگاه
محل تحصیل یکی از ایی مت یرهاست که بر اساس یافترههرای پرژوهش بیشرتریی میرزان فراوانری
 15/5درصد مربوط به تحصیل در دانشگاه دواتی است و دانشگاههای مادر نیز با اختالف کمری
در جایگاه دوم مرار داردب در مورد مشادل نیز مدیران و متخصصان و کارمندان با  29/5درصرد
فراوانی در جایگاه اول مهاجر بودهاندب در مورد رشتههرای تحصریلی مهراجر کننردگان نیرز
حوزههای پزشکی با  15/5درصرد بیشرتریی فراوانری و پر

از آن فنری و مهندسریهرا برا 99/5

درصد در جایگاه دوم مرار دارندب توزی جمعیت نمونه بر حس
که مقط ایسان

 14/9از مهاجران و پ

میزان تحصیال نشان میدهد

از آن مقار ارشد و دکتری بیشتریی فراوانی را داردب

به احاظ سنی هم  95-91سااه  51درصد کرل فراوانری را بره خرود اختصرا

دادهانرد و توزیر

جنسیتی برابری نیز وجرود داردب در نهایرت بره احراظ تسرلط بره زبران خرارجی ،تسرلط بره زبران
انگلیسی دارای  25درصد کل فراوانی استب
یافتههای استنباطی مربوط به سؤالهای پژوهش
آمار استنباری نشان میدهد که آیا ااگوهرای توصریف شرده در نمونره ،کراربردی در مرورد
جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده و همچنیی ااگوها و فرآیندهای کشرف شرده در نمونره در
جمعیت هم کاربرد دارند یا خیرب همچنیی آمرار اسرتنباری مرا را مرادر بره اسرتنباط ویژگریهرای
جمعیت از روی ویژگیهای نمونه میکندب در ایی بخش از پرژوهش ،کره بره تحلیرل اسرتنباری
دادهها اختصا

داده شده است ،به بررسی رابطه بیی مت یرها پرداخته مریشرود و برا اسرتفاده از

تکنیک آمار استنباری همچون آزمون کرایاسرکویر (خریدو) و تحلیرل عراملی رابطره مت یرهرا
تحلیل خواهد شدب
فرضیه اول پژوهش
 -4به نظر میرسد بیی گروه سنی و انتخاب شیوه مهاجر رابطه وجود داردب
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از آنزایی که مت یر وابسته تحقید شیوه مهراجر

بروده و ایری مت یرر در سره بعرد مهراجر

ش لی و مهاجر تحصیلی و مهاجر اجتماعی سنزیده شده و در سرطح سرنزش اسرمی مررار
دارد و مت یر دارای فراوانی مشاهده شده است از آزمون کایاسکویر (خیدو) استفاده میکنیمب
همچنیی گروه سنی نیز توسط محقد به گروههای جروان و میرانسرال برزر
شدهاند و عمالً ایی مت یر نیز در سطح سنز

سرال کدگرذاری

اسمی مرار داده شده استب ربقه بندی هر یرک از

مت یرها باید به صورتی باشد که هر فرد فقط در یک ربقه مرار گیرردب در آزمرون کرایاسرکویر
ایی امر آزمون میشود که آیا ااگوی مشاهده شده رویدادها به رور معنی داری با آنچره کره بره
صور تصادفی انتظار داریم متفاو است یا خیر؟
جدول  -9خروجی تحلیل آماری آزمون خیدو برای بیان رابطه بین گروه سنی و
شیوه مهاجرت
گروه سنی و شیوه مهاجر

مقدار کایاسکویر

درجه آزادی

سطح معنیداری

46/144

1

1/191

نتایج حاصل از آزمون خی دو در جدول فوق برای بررسی رابطره بریی گرروه سرنی و سریوه
مهاجر نشان میدهد که مقدار کایاسکویر ( )Chi-Square=46/144که در سرطح معنراداری
) )P =1/191با درجه آزادی  1است و ایی به ایی معنی است رابطه معناداری بیی دو مت یر وجود
دارد ،نرا که سطح معناداری در ایی جدول کمتر از  5درصد خطای معیار مورد پذیرش استب
فرضیه دوم پژوهش
 -9به نظر میرسد بیی جنسیت و انتخاب شیوه مهاجر رابطه وجود داردب
با توجه به سطح سنزش دو مت یر در مقیاس اسمی از آزمون کایاسکویر (خریدو) اسرتفاده
میکنیمب در ایی آزمون ربقه بندی هر یک از مت یرها باید به صورتی باشد که هرر فررد فقرط در
یک ربقه مرار گیردب در آزمون کایاسکویر ایی امر آزمون مریشرود کره آیرا ااگروی مشراهده
شده رویدادها بطور معناداری با آنچه که به صور تصادفی انتظار داریم متفاو است یا خیر؟
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جدول  -2خروجی تحلیل آماری آزمون خیدو برای بیان رابطه بین جنسیت و شیوه
مهاجرت
جنسیت و شیوه مهاجر

مقدار کایاسکویر

درجه آزادی

سطح معنیداری

44/115

9

1/112

نتررایج حاصررل از آزمررون خرری دو در جرردول فرروق برررای بررسرری رابطرره برریی جنسرریت و سرریوه
مهرراجر نشرران مرریدهررد کرره مقرردار کررایاسررکویر ( )Chi-Square=44/115کرره در سررطح
معنرراداری ) )P =1/112بررا درجرره آزادی  9اسررت و ایرری برره ایرری معنرری اسررت رابطرره معنرراداری
برریی دو مت یررر وجررود دارد ،نرررا کرره سررطح معنرراداری در ایرری جرردول کمتررر از  5درصررد
خطای معیار مورد پذیرش استب
فرضیه سوم پژوهش
 -9به نظر میرسد بیی محل تحصیل افراد و انتخاب شیوه مهاجر رابطه وجود داردب
از آنزایی که مت یر مستقل و وابسته تحقید هر دو در سطح سنزش اسمی مررار دارنرد و هرر
دو مت یر دارای فراوانی مشاهده شده هستند از آزمون کایاسکویر (خریدو) اسرتفاده مریکنریمب
در ایی آزمون نیز ربقه بندی هر یک از مت یرها باید به صورتی باشد که هرر فررد فقرط در یرک
ربقه مرار گیردب در آزمون کایاسکویر ایی امر آزمون میشرود کره آیرا ااگروی مشراهده شرده
رویدادها بطور معنی داری با آنچه که به صور تصادفی انتظار داریم متفاو است یا خیر؟
جدول  -3خروجی تحلیل آماری آزمون خیدو برای بیان رابطه بین محل تحصیل
افراد و شیوه مهاجرت
محل تحصیل افراد و شیوه
مهاجر

مقدار کایاسکویر

درجه آزادی

سطح معنیداری

49/611

1

1/165

نتایج حاصل از آزمون خی دو در جدول فوق برای بررسی رابطه بیی محل تحصیل و شریوه
مهاجر نشان میدهد که مقدار کایاسکویر ( )Chi-Square=49/611که در سرطح معنراداری
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) )P =1/65با درجه آزادی  1است و ایی به ایی معنی است رابطه معناداری بیی دو مت یر وجرود
ندارد ،نرا که سطح معناداری در ایی جدول بیشتر از  5درصد خطای معیار مورد پذیرش استب
فرضیه چهارم پژوهش
 -1به نظر میرسد بیی تخصص افراد (ش ل) و انتخاب شیوه مهاجر رابطه وجود داردب
از آنزایی که مت یر مستقل و وابسته تحقید هر دو در سطح سنزش اسمی مررار دارنرد و هرر
دو مت یر دارای فراوانی مشاهده شده هستند از آزمون کایاسکویر (خریدو) اسرتفاده مریکنریمب
در ایی آزمون نیز ربقه بندی هر یک از مت یرها باید به صورتی باشد که هرر فررد فقرط در یرک
ربقه مرار گیردب در آزمون کایاسکویر ایی امر آزمون میشرود کره آیرا ااگروی مشراهده شرده
رویدادها بطور معنی داری با آنچه که به صور تصادفی انتظار داریم متفاو است یا خیر؟
جدول  -4خروجی تحلیل آماری آزمون خیدو برای بیان رابطه بین تخصص افراد
(شغل) و شیوه مهاجرت
تخصص افراد (ش ل) و شیوه
مهاجر

مقدار کایاسکویر

درجه آزادی

سطح معنیداری

46/162

2

1/151

نتایج حاصل از آزمون خی دو در جدول فوق برای بررسی رابطه بیی تخصص افراد (شر ل)
و شیوه مهاجر نشان میدهد که مقدار کرایاسرکویر ( )Chi-Square=46/611کره در سرطح
معناداری ) )P =1/112با درجه آزادی  1است و ایی بره ایری معنری اسرت کره برا احتیراط بیشرتر
می توان گفت که رابطه معناداری بیی دو مت یرر وجرود دارد ،نررا کره سرطح معنراداری در ایری
جدول برابر از  5درصد خطای معیار مورد پذیرش استب
فرضیه پنجم پژوهش
 -5به نظر میرسد بیی رشته تحصیلی و انتخاب شیوه مهاجر رابطه وجود داردب
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از آنزایی که مت یر مستقل و وابسته تحقید هر دو در سطح سنزش اسمی مررار دارنرد و هرر
دو مت یر دارای فراوانی مشاهده شده هستند از آزمون کایاسکویر (خریدو) اسرتفاده مریکنریمب
در ایی آزمون نیز ربقه بندی هر یک از مت یرها باید به صورتی باشد که هرر فررد فقرط در یرک
ربقه مرار گیردب در آزمون کایاسکویر ایی امر آزمون میشرود کره آیرا ااگروی مشراهده شرده
رویدادها بطور معنیداری با آنچه که به صور تصادفی انتظار داریم متفاو است یا خیر؟
جدول  -5خروجی تحلیل آماری آزمون خیدو برای بیان رابطه بین رشته تحصیلی و
شیوه مهاجرت
رشته تحصیلی و شیوه مهاجر

مقدار کایاسکویر

درجه آزادی

سطح معنیداری

2/111

1

1/112

نتایج حاصل از آزمون خی دو در جدول فوق برای بررسی رابطه بیی رشته تحصیلی و شیوه
مهاجر نشان میدهد که مقدار کایاسکویر ( )Chi-Square=2/111کره در سرطح معنراداری
) )P =1/112با درجه آزادی  1است و ایی بره ایری معنری اسرت کره مریتروان گفرت کره رابطره
معناداری بیی دو مت یر وجود ندارد ،نرا که سطح معنراداری در ایری جردول بیشرتر از  5درصرد
خطای معیار مورد پذیرش استب
فرضیه ششم پژوهش
 -6به نظر میرسد بیی میزان تحصیال و انتخاب شیوه مهاجر رابطه وجود داردب
از آنزایی که مت یر مستقل در سطح سنزش ترتیبی و مت یر وابسته تحقید در سرطح سرنزش
اسمی مرار دارند و هر دو مت یرر دارای فراوانری مشراهده شرده هسرتند از آزمرون کرایاسرکویر
(خیدو) استفاده میکنیمب در ایی آزمون نیز ربقه بندی هر یک از مت یرها باید به صورتی باشرد
که هر فرد فقط در یک ربقه مرار گیردب در آزمون کایاسکویر ایی امر آزمون میشود که آیرا
ااگوی مشاهده شده رویدادها بطور معنی داری با آنچه کره بره صرور تصرادفی انتظرار داریرم
متفاو است یا خیر؟
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جدول  -8خروجی تحلیل آماری آزمون خیدو برای بیان رابطه بین میزان
تحصیالت و شیوه مهاجرت
تحصیال و شیوه مهاجر

مقدار کایاسکویر

درجه آزادی

سطح معنیداری

96/919

6

1/111

نتایج حاصل از آزمون خی دو در جدول فوق برای بررسری رابطره بریی تحصریال افرراد و
شیوه مهاجر نشان میدهرد کره مقردار کرایاسرکویر ( )Chi-Square=96/919کره در سرطح
معناداری ) )P =1/111با درجه آزادی  6است و ایی به ایی معنی است که با ارمینان  22درصرد
می توان گفت که رابطه معناداری بیی دو مت یرر وجرود دارد ،نررا کره سرطح معنراداری در ایری
جدول کمتر از  5درصد خطای معیار مورد پذیرش استب
فرضیه هفتم پژوهش
 -1به نظر میرسد بیی وضعیت زناشویی (تاهل) و انتخاب شیوه مهاجر رابطه وجود داردب
از آنزایی که مت یر مستقل و مت یر وابسته تحقید هر دو در سطح سنزش اسمی مررار دارنرد
و هر دو مت یر دارای فراوانی مشراهده شرده هسرتند از آزمرون کرایاسرکویر (خریدو) اسرتفاده
میکنیمب در ایی آزمون نیز ربقه بندی هر یک از مت یرها باید به صورتی باشد که هرر فررد فقرط
در یک ربقه مرار گیردب در آزمون کایاسکویر ایی امر آزمون میشود که آیا ااگروی مشراهده
شده رویدادها بطور معناداری با آنچه که به صور تصادفی انتظار داریم متفاو است یا خیر؟
جدول  -7خروجی تحلیل آماری آزمون خیدو برای بیان رابطه بین وضعیت تاهل و
شیوه مهاجرت
مقدار کایاسکویر درجه آزادی
وضعیت (تاهل) و شیوه مهاجر

92/121

5

سطح معنیداری
1/111

نتایج حاصل از آزمون خی دو در جدول فوق بررای بررسری رابطره بریی وضرعیت زناشرویی
(تاهل) و شیوه مهاجر نشان میدهد که مقدار کرایاسرکویر ( )Chi-Square=92/121کره در
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سطح معناداری ) )P =1/111با درجه آزادی  5است و ایی به ایی معنی است کره برا ارمینران 22
درصد می توان گفت که رابطه معناداری بیی دو مت یر وجود دارد ،نرا کره سرطح معنراداری در
ایی جدول کمتر از  5درصد خطای معیار مورد پذیرش استب
فرضیه هشتم پژوهش
 -1به نظر میرسد بیی داشتی موم و خویش در کانادا و انتخاب شیوه مهاجر رابطه وجرود
داردب
از آنزایی که مت یر مستقل و مت یر وابسته تحقید هر دو در سطح سنزش اسمی مررار دارنرد
و هر دو مت یر دارای فراوانی مشراهده شرده هسرتند از آزمرون کرایاسرکویر (خریدو) اسرتفاده
میکنیمب در ایی آزمون نیز ربقه بندی هر یک از مت یرها باید به صورتی باشد که هرر فررد فقرط
در یک ربقه مرار گیردب در آزمون کایاسکویر ایی امر آزمون میشود که آیا ااگروی مشراهده
شده رویدادها بطور معنی داری با آنچه که به صور تصادفی انتظرار داریرم متفراو اسرت یرا
خیر؟
جدول  -6خروجی تحلیل آماری آزمون خیدو برای بیان رابطه بین داشتن قوم و
خویش در کانادا و شیوه مهاجرت
مقدار کایاسکویر
داشتی موم و خویش در کانادا و شیوه
مهاجر

1/412

درجه آزادی سطح معنیداری
9

1/191

نتایج حاصل از آزمون خی دو در جدول فوق برای بررسی رابطه بیی داشتی مروم و خرویش
در کانادا و شیوه مهاجر نشان میدهد که مقدار کایاسرکویر ( )Chi-Square=1/412کره در
سطح معناداری ) )P =1/191با درجه آزادی  9است و ایی به ایی معنی است کره برا ارمینران 25
درصد می توان گفت که رابطه معناداری بیی دو مت یر وجود دارد ،نرا کره سرطح معنراداری در
ایی جدول کمتر از  5درصد خطای معیار مورد پذیرش استب
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فرضیه نهم پژوهش
 -2به نظر میرسد بیی بعد خانوار و انتخاب شیوه مهاجر رابطه وجود داردب
از آنزایی که مت یر مستقل و مت یر وابسته تحقید هر دو در سطح سنزش اسمی مررار دارنرد
و هر دو مت یر دارای فراوانی مشراهده شرده هسرتند از آزمرون کرایاسرکویر (خریدو) اسرتفاده
میکنیمب در ایی آزمون نیز ربقه بندی هر یک از مت یرها باید به صورتی باشد که هرر فررد فقرط
در یک ربقه مرار گیردب در آزمون کایاسکویر ایی امر آزمون میشود که آیا ااگروی مشراهده
شده رویدادها بطور معنی داری با آنچه که به صور تصادفی انتظرار داریرم متفراو اسرت یرا
خیر؟
جدول  -1خروجی تحلیل آماری آزمون خیدو برای بیان رابطه بین بعد خانوار و
شیوه مهاجرت
مقدار کایاسکویر درجه آزادی
بعد خانوار و شیوه مهاجر

992/949

6

سطح معنیداری
1/111

نتایج حاصل از آزمون خی دو در جدول فوق برای بررسی رابطه بیی وضعیت بعد خرانوار و
شیوه مهاجر نشان میدهد که مقردار کرایاسرکویر ( )Chi-Square=992/949کره در سرطح
معناداری ) )P =1/111با درجه آزادی  6است و ایی به ایی معنی است که با ارمینان  22درصرد
می توان گفت که رابطه معناداری بیی دو مت یرر وجرود دارد ،نررا کره سرطح معنراداری در ایری
جدول کمتر از  5درصد خطای معیار مورد پذیرش استب
فرضیه دهم پژوهش
 -41به نظر میرسد بیی محل امامت و انتخاب شیوه مهاجر رابطه وجود داردب
از آنزایی که مت یر مستقل در سطح سنزش ترتیبی و مت یر وابسته تحقید در سرطح سرنزش
اسمی مرار دارند و هر دو مت یرر دارای فراوانری مشراهده شرده هسرتند از آزمرون کرایاسرکویر
(خیدو) استفاده میکنیمب در ایی آزمون نیز ربقه بندی هر یک از مت یرها باید به صورتی باشرد
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که هر فرد فقط در یک ربقه مرار گیردب در آزمون کایاسکویر ایی امر آزمون میشود که آیرا
ااگوی مشاهده شده رویدادها بطور معناداری برا آنچره کره بره صرور تصرادفی انتظرار داریرم
متفاو است یا خیر؟
جدول  -91خروجی تحلیل آماری آزمون خیدو برای بیان رابطه بین وضعیت محل
اقامت و شیوه مهاجرت
مقدار کایاسکویر درجه آزادی
محل امامت و شیوه مهاجر

9/161

9

سطح معنیداری
1/911

نتایج حاصل از آزمون خی دو در جدول فوق برای بررسی رابطه بیی وضعیت محرل امامرت
و شیوه مهاجر نشان میدهد کره مقردار کرایاسرکویر ( )Chi-Square=9/161کره در سرطح
معناداری ) )P =1/911با درجه آزادی  9است و ایی به ایی معنی است که با ارمینان  25درصرد
میتوان گفت که رابطه معناداری بیی دو مت یر وجود نردارد ،نررا کره سرطح معنراداری در ایری
جدول بیشتر از  5درصد خطای معیار مورد پذیرش استب
مدل کلی پژوهش
به منظور تعییی شد و جهت تیثیر مت یرهای مستقل بر نوع و شیوه مهاجر در شرهروندان
تهرانی مراجعه کننده به دفاتر مهاجرتی و کاریابی از یک مردل تحلیرل عراملی مرتبره اول بهرره
گرفته شده است که ایی مدل ،یک مدل اندازهگیری بوده و جزیی از مدل ساختاری اسرت کره
نحوه سنزش یک مت یر پنهان را با استفاده از دو یا تعداد بیشرتری مت یرر مشراهده شرده تعریرف
میکندب همچنیی میتوان گفت در مدل انردازهگیرری مشرخص مریشرود کره تعرداد مت یرهرای
مشاهده شده برای یک مت یر پنهان تا نه حد تحت تیثیر مت یرر پنهران مرورد نظرر و ترا نره حرد
تحت تیثیر مت یر خطا هستندب
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شکل  -9مدل عاملی تأییدی مرتبه اول برای اندازهگیری مقیاس شیوه مهاجرت با
خروجی استاندارد

در ایی مدل مقدار ضررای بره صرور اسرتاندارد محاسربه شرده اسرتب در میران مت یرهرای
مشاهده شده بیرونی مدل که به عبارتی ،گویههای توصیفی از ویژگیهای افرراد کره مت یرهرای
مستقل ایی پژوهش به حساب میآیند ،را شامل میشوند ،میتوان گفت ایی پارامتر نروعی وزن
رگرسیونی است که در وام نشان دهنده کواریان

یا ضری

همبستگی هر مت یر مشاهده شرده

با مت یر پنهان شیوه مهاجر استب به بیان دیگر ،همان شاخصی است کره بره نرام بارعراملی نیرز
خوانده میشودب از بیی ایی مت یرها جنسیت با ضری

 1/19دارای بیشرتریی همبسرتگی برا مت یرر

شیوه مهاجر استب به عبار دیگر ،برای تبییی مت یر شریوه مهراجر بیشرتریی وزن را دارنردب
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همچنیی مت یرهای محل امامت ،رشته تحصیلی و محل تحصیل با ضرای

پراییی دارای کمترریی

همبستگی با مت یر شیوه مهاجر هستند و بر ایی اساس هیچ گونه وزنی در محاسبا مربوط بره
ایی مت یر نداشتهاند ،الزم به ذکر است که نمرا ایی گویه با سایر گویههرای دارای برار مثبرت،
هماهند شدهاندب
جدول  -99برآورد وزنهای رگرسیونی متغیر شیوه مهاجرت با نرمافزار Amos
Label

P

C.R.

S.E.

Estimate
1.000

<---

بعد خانوار

***

3.430

.245

.841

<---

تحصیال

.633

.478

.354

.169

<---

محل امامت

.007

2.682

.255

.683

<---

گروه سنی

***

3.414

.320

1.091

<---

تاهل

***

3.712

.333

1.237

<---

جنسیت

***

3.354

.240

.807

<---

شل

.015

2.421

.219

.531

<---

داشتی اموام در کانادا

.443

-.768

.314

-.241

<---

محل تحصیل

.707

-.376

.348

-.131

<---

رشته تحصیلی

شیوه مهاجر

مقدار ( )C.Rمقداری است که با نسبت بحرانی خوانده میشودب ایری مقردار کره از محاسربه
نسبت مقدار برآورد شده دیر استاندارد برای پارامتر  Estimateبه خطرای معیرار ( )S.Eمحاسربه
شده برای همان پارامتر حاصل میشود ،نشان مریدهرد کره در صرور رد فرضریه صرفری کره
مقدار ایی پارامتر را برابر صفر مرار میدهد تا نه حد احتمال خطا وجود داردب مقرادیر کمترر از
 5درصد در مسمت ( )Pبه معنای تایید فرضریه تراثیر مقرادیر مسرتقل برر مت یرر وابسرته اسرتب در
جدول فوق مضاو کردن به وجود تفاو معنادار بیی ضری

محاسبه شده و صفر؛ بره خطرایی

کمتر از  5درصد منزر میشودب با توجه به اینکه تا  5درصد میزان خطا مابل مبول است ،بنابرایی
نتیزه نهایی ایی است که پارامتر محاسبه شده در هفت مورد دارای تفاو معنادار با صفر اسرت
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و در مت یر محل امامت ،محل و رشته تحصیل ایی تفاو معنادار نبوده است و در تراثیر ننردانی
بر شیوه مهاجر افراد نداشتهاندب
نتیجهگیری
رویکرد نرخه زندگی مبتنی بر ایی است که مهاجر در مراحل خاصری در زنردگی افرراد
اتفاق می افتدب برای مثال ،جوانانی که تازه وارد نیروی کرار شرده و یرا ازدواج کرردهانرد ،بررای
مهاجر مستعدتر هستندب گایل موتو در زمینه روابط بیی سی و تمایل به مهاجر نشان داد کره
احتمال شروع مهاجر های روالنی مد از سی  45سرااگی بره آرامری شرروع شرده و در بریی
سنیی  95-92سااگی حدود  91درصد مهاجر ها را شامل میشود که ممکی ایری نسربت حتری
باالتر هم برود (گایل موتو)21 :4211 ،ب پدیرده مهراجر نیرروی تحصریلکرده و متخصرص از
کشوری به کشور دیگر در سرتاسر جهران جریران دارد و تنهرا مخرتص بره کشرورهای در حرال
توسعه نیست ،بنابرایی آنچه مهم است نحوه برخورد با ایی پدیده استب مسااه مهاجر نیروهای
متخصص برای کشورهای توسعه یافته نندان بحران آفریی نیست ،نررا کره اگرر ایری کشرورها
نخبگانی را از دست دهند ،توانایی جذب نیروهرای متخصرص یرا بره اصرطال مباداره م زهرا را
دارند در صورتی که کشورهای در حال توسعه ،نه تروان حفرر نخبگران را دارنرد ،نره امکران و
توان جذب نخبگان و متخصصان دیگر کشورها را ،به ایری دایرل مسرااه مهراجر ایری نیروهرا،
گاها صدما جبران ناپذیری را به کشورهای در حال توسعه وارد میکندب بنرابرایی کشرورهای
در حال توسعه برای خروج از بحران مهاجر نیروهای متخصص و با تزربه نراگزیر بره نگراهی
درونی و ایزاد تحوای ساختاری در ابعاد امتصادی و اجتماعی کشور خود هستندب ایری کشرورها
در برابر جاذبه آن سوی مرزها نمی توانن د کراری انزرام دهنرد و حرد هرر انسرانی اسرت کره در
جستزوی تکامل و بهبودی باشردب کشرورهای در حرال توسرعه نراره ای جرز از میران برداشرتی
دافعههای خود ندارندب نخبگان کاری و علمی هنگامی مهاجر میکنند که گزینه ای جز رفتی
ندارند و کشورهای در حال توسعه باید ایی گزینه را از ناخودآگاه مردمران شران حرذف کننردب
جذب و نگهداری نیروی انسانی مستلزم به کار گیری و اجرای یرک مردیریت صرحیح برا بهرره
گیری از یک کادر کارشناس در امرر شرناخت و بهرره وری بهینره از نیرروی انسرانی متخصرص
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استب ریشه یابی علتها و عوامل دف نیرروی انسرانی و مقابلره جردی برا آن از اواریی گرامهرای
مدیریت و اداره مناب انسانی به شمار میآیدب از سوی دیگر تقویرت رونرد نررخش نخبگران از
ررید توسعه ارتبارا علمی -بیی اامللی راهبرد دیگری است که میتواند به عنروان مقدمره ای
برای جذب نیروهای توانمند پی گیری شودب کشرورهای در حرال توسرعه از رریرد راهکارهرای
مبتنی بر نرخش نخبگان ،هم نون برنامههای تقویرت شربکههرای علمری متخصصران داخلری و
مهاجران متخصص بر حس

رشتههای مختلف علمی ،تاسی

مرکز یا دپارتمان ترجمه و انتقال

تزرررارب ،نررروآوریهرررا و اختراعرررا مهررراجران متخصرررص ،برگرررزاری سررراایانه و ادوارری
گردهمآییهای و نشستهای متعدد از ررید فراخوان متخصصان داخلی و مهراجران متخصرص
و در نهایت دعو از متخصصان مقیم در خارج برای حضور در عرصههای علمری و آموزشری
می توانند از مناب انسانی متخصص یرا دارایری برااقوه خرود کره در خرارج از مرزهایشران مسرتقر
است ،در فرآیند توسعه به نحوی مفید و موثر بهره گیرندب به هر حال ،با توجه بره نقرش کلیردی
نیروی انسانی متخصص در توسعه امتصادی پایدار ،پدیده مهاجر نخبگان برای کشرورهای در
حال توسعه ضایعه بزرگی است که میبایست برای جلوگیری از پیشرفت آن بردون دفر ومرت
امدام کنند و یا دست کم با برنامه ریزی درست و بهره گیری از ایی پتانسریل ،ایری تهدیرد را بره
یک فرصت تبدیل نمایند و با اعزام نیروی کار افزون بر ایزراد فرصرتهرای شر لی جدیرد ،بره
دنبال صدور فرهند در کنار انتقال فی آوری و ارز به داخل کشور باشند و بدون شک آن نره
سب

تبدیل مهاجر متخصصان به بحران بزرگی بررای کشرورهای در حرال توسرعه مریشرود،

برخور د انفعاای با ایی مسااه است ،نرا کره منراب انسرانی بنرا بره اذعران کارشناسران امتصرادی و
سیاسی ،مهمتریی سرمایه هر کشور است؛ ننان نه آامان و ژاپی را پ

از جندهرای برزر ،

هیچ سرمایه فیزیکی جرز نیرروی انسرانی همران کشرورها ،احیرا نکرردب یکری از پیامردهای مهرم
مهاجر برای کار ،از دست رفتی فرصتها و مهار های مورد نیاز در شرهر یرا کشرور مهراجر
فرست و پاییی ماندن تواید ناخااص ملی و درآمد سرانه استب ایزاد فشرار برر بازارهرای کرار و
تیثیر بر رشد جمعیت و ااگوهای آن و نیز تیثیر بر تقسیم کار بیی زنان و مردان در شهر یا کشور
مهاجرپذیر ،از اثرا دیگر ایی مهاجر استب تهی شردن کشرور از نیرروی کرار متخصرص ،از
دیگر پیامدهای ناشی از مهاجر است که در وام خود ،معلول بری کراری و یرا عردم رضرایت
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ش لی استب کارگری که در یک فی ،متخصص است ،هزینههرای زیرادی را برر امتصراد کشرور
تحمیل کرده تا کارآزموده شده است و در حقیقت ،سرمایه کشرور محسروب مریشرودب تزربره
کشورهای صنعتی نشان داده که بردون توجره بره کرارگران ،نمری تروان صرنعتی شردب توجره بره
نیازهای کارگران ،موج

بازدهی بیشتر آنان و به تب آن ،توسعه صنعتی کشور اسرت و در ایری

زمینه میتوان از تزربیا کشورهای صنعتی نیز استفاده کردب در کشورهای جهان سروم ،عمردتاً
به کارهای فکری و تحقیقی عمید در زمینههای علوم اجتماعی و انسانی اهمیت داده نمی شرودب
در نتیزه ،در بلند مدّ  ،بازار کرار از نیروهرایی کره بره وامر  ،جامعره نیازمنرد آنران اسرت تهری
میشودب از سوی دیگر ،بیشتریی تبلی ا و سرمایه گذاریها در ایی جوامر  ،برر آمروزش عراای
در دیر علوم انسانی متمرکز استب در ایی رشتهها نیز به دایل نداشرتی دانرش فنری براال و بره روز
نبودن ،در مرحله عمل موفقیت نندانی کس

نمی شرودب ایری همره در حراای اسرت کره بخرش

اعظم نیروهای ماهر مورد نیاز ،در بخش اداری جامعه و در بخش علوم انسانی و اجتماعی اسرت
یعنی همان رشتههایی که معموالً امباای به سرمایه گذاری از سوی دوات و تبلی را عمرومی در
آنها صور نمی گیرد و از ایی رو موج

هر نه بیشتر دوری جستی نخبگان از آنها مریشرود

و نتیزه ایی فرآیند ،ورود موج عظیمی از نیروهای دیرکارآمد به بدنه اجرایی کشرور اسرت کره
کمتر توانایی برای تحول جامعه دارندب
منابع
 -4آزاد ارمکی ،نقی ب( )4916ب نظریه جامعه شناسی ،انتشارا اجتماع ،تهران
 -9امانی ،مهدیب ()4951ب ا ت نامه جمعیت شناسی ،انتشارا  ،دانشگاه اصفهان
 -9پوالرد ،اچب ()4914ب روشهای تحلیلی جمعیت ،انتشارا مرکز نشر دانشگاه شیرازب
 -1تودارو ،مایکلب ()4961ب مهاجر
سرمدی و پرویی ريی

داخلی در کشورهای درحال توسعه ،ترجمۀ مصطفی

فرد ،مؤسسۀ کار وتیمیی اجتماعی ،تهران

 -5توسلی ،دالم عباسب ()4962ب نظریههای جامعهشناسی ،انتشارا سمتب
 -6جعفری معطر ،فریدونب ()4911ب مهاجر
انسانی

نخبگان ،نشر تهران ،مؤسسه تحقیقا

علوم
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 -1حاج حسیی ،حسییب ()4915ب سیری در نظریههرای مهراجر  ،فصرلنامه راهبرد شرماره 14
پاییز 4911
 -1خباز بهشتی ،زهراب ()4911ب مهاجر ؛ بررسی مشکال مهاجران درجهان ،تهران :آشیانه
کتابب
 -2خضری ،محمدب ()4911ب دالیل و پیامدهای امتصادی فرار م زها ،فصلنامه مطااعا
راهبردی ،شماره 41ب
 -41خلیلی ،رضاب ()4911ب مهاجر

نخبگان ،در عصر ارالعا  ،بازاندیشی و فرصتها،

فصلنامه مطااعا راهبردی ،شماره 1ب
 -44ریتزر ،جورجب ()4916ب نظریههای جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمه محسی تالشی،
انتشارا علی ،تهرانب
 -49زارع ،بیژنب ()4911ب جمعیت شناسی امتصادی ،اجتماعی ایران ،انتشارا سمت ،تهران
 -49زنزانی ،حبی

ااهب ()4916ب مهاجر  ،انتشارا سمت ،تهرانب

 -41زنزانی ،حبی

ااهب ()4911ب تحلیل جمعیت شناختی ،انتشارا سمت ،تهران

 -45ساروخانی ،بامرب ()4911ب دایره اامعارف علوم اجتماعی ناپ دوم ،تهران ،کیهان
 -46سامیان ،مرضیه )4911( ،کانادا ،تهران ،وزار امور خارجه
 -41شیخی ،محمد تقیب ()4962ب جامعه شناسی جهان سوم ،انتشارا اشرامی ،تهران
 -41شیخی ،محمد تقیب ()4962ب جامعه شناسی جهان ،انتشارا سمت ،تهران
 -42علی آبادی ،علیب ()4911ب مزار م زها در عصرجهانی شدن ،انتشارا ارالعا  ،تهران
 -91فیض اربابی ،اسماعیل و گودرزی ،محسیب ()4911ب بررسی اجماای متخصصان ایرانی
خارج از کشور ،معاونت امور امتصادی ،سازمان برنامه و بودجه
 -94کاستلز ،استفان؛ دیوید سون ،آایسرب ()4919ب شهروندی مهاجر  ،جهانی شدن و سیاست
تعلد ،ترجمه :فرامز تقی او ،تهران :پژوهشکده مطااعا راهبردیب
 -99گیدنز ،آنتونیب ()4911ب پیامدهای مدرنیت ،ترجمه محسی ثالثیب
 -99گیدنز ،آنتونیب ()4919ب جامعه شناسی ،ترجمه منونهر صبوری تهران نشر نی
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 -91اوکاس ،دیوید؛ پاول ،میرب ()4911ب ،در آمدی برمطااعا

جمعیتی ،مترجم :حسیی

محمودیان ،انتشارا دانشگاه تهرانب
 -95اهسایی زاده ،عبدااعلیب ()4966ب نظریا مهاجر  ،انتشارا نوید ،شیرازب
 -96مزتهد زاده ،پیروزب ()4911ب فرارم زها ،نیستی ،نرایی و نگونگی ،فصلنامه مطااعا
راهبری ،شماره 41ب
 -91مشایخی ،علی نقیب ()4911ب استفاده از سرمایههای مهاجر ،نشر مناب انسانی ،شماره اول
 -91نیکررو اینرراک  ،مرراریوسب ()4911ب یادداشررتهررای در جهررت ارایره یررک نظریرره عمررومی
مهاجر در سرمایه داری میخذ ترجمه :عبدااعلی اهسایی زاده ،نظریا مهاجر ) شیراز
 -92وحیدی ،پریدختب ()4961ب مهاجر

بیی اامللی و پیامدهای آن ،ناشر سازمان برنامه و

بودجه ،تهرانب
 -91ویکسی ،جانب ()4915ب جمعیت :مقدمهای برمفاهیم موضوعا  ،مترجم :ااهه میرزایی،
موسسۀ عاای آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی ،تهرانب

