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Abstract 

Migration is currently one of the top ten issues in the world and its management 

has taken a considerable importance. Since Iran as a country of emigrants’ origin 

is facing an outflow of human and economic capital, it is important to recognize 

and analyze the attitude of the institutional environment towards migration 

management. According to the neo-institutionalist approach, the governmental 

higher order documents, as an institutional environment governing migration 

management, determine other countries’ approaches towards the way they take 

advantage of the opportunities and ensure greater coordination at the level of 

executive institutions. This paper aims to interpret and analyze the institutional 
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environment of migration management through thematic analysis method. 

According to the thematic model of the governmental higher-order documents 

relevant to the issue, migration management is based on the following four 

criteria: paying enough attention to human dignity and high  humane values, 

strengthening the social consensus and convergence, participating in  and being 

attracted by the national development,  and preventing the emigration of the 

elite. Three different approaches, namely support-oriented, opportunity-oriented, 

and threat-oriented ones, with the dominance of the second one, have been 

deduced from the content of the relevant governmental higher-order 

documents.The orientation of policies on regulating the migration flow of the 

skilled labor is mainly based on the participatory policy approach rather than the 

policy of  retention and return. As the obtained results show, it is necessary to 

introduce a national migration management discourse in all policies and 

executive programs within the framework of a national strategic migration 

management document. 

Keywords: Migration Management, Institutional Analysis, Institutional 

Environment, Governmental Higher – order Documents 
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 چکیده
 ،موضرو  مرریری   ا   د  مسرله  ولل جهراا و ر  ل    یمهاجرت درحال حاضر در زمرر  

نجرای  هر  هررور ویرروا بر   یرووا یر  هررور         وهمی  قابل تروجه  یاتهر  و ر ز وز     

مهاجرتر   با خرلج  رمای  ونسان  ل وقهصادی مووج  و  ، شریاخ  ل تلهیرل نشرر     

 ،ی نونهرادررو  کررد یرل مطراب  ز ابرر ی  م  یوهمملیط نهادی نسب  ب  مریری  مهاجرت 

در  رو هرورها کردینو  رل مهاجرت،  یریمرناظر بر  ینهاد طیمل بعیووا  و یاد باالد ه

ز هیرر  مر  نیری تع یر  وجرو ینهادها  طح در  هماهیشها ل  وز ترص  یریر بهر   چشونش

برا  مهاجرت ب  خارج وز هررور    یریمر ینهاد طیمل لیل تله ریتفس ، مقال  نیوز و هرف

برو اس ولشوی مضمون  و یاد باالد ه  مرتبط،  ریری وز رل  تلهیل مضموا و  ز بهر 

 ورز  ل هرومر   بر   توجر  » یدر هرور مبهی  بر چهار مقول مریری  مهاجرت ب  خارج 

 «جذب ل مراره  در تو ع  مهر  » ،«تقوی  لتاق ل همشروی  وجهما  » ،«ونسان  لوالی

ملرور ل  ملرور، ترصر   و ر ز  ر  رلیکررد حمایر     « پیرشیری وز مهاجرت نخبشراا »ل 
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ملور لجر  االر    ه  رلیکرد ترص  شر تهریرملور وز مضموا و یاد باالد ه  و هیهاج 

 ها در مورد تیظیم جریاا مهراجرت نیررلی هرار مراهر،  مررتا       ریری  یا   دوردز جه 

مبهی  بر رلیکرد  یا ه  مراره  و   تا  یا   نشهروش  ل بازررر ز برا توجر  بر      

هرای   هرا ل برنامر     یا   ی، ویجاد رفهماا مه  مریری  مهاجرت در ههی پژلهشنهایج 

 هبردی مریری  مهاجرت ضرلری و  ز یر مه  رووجروی  در چارچوب ی  

 ، و یاد باالد ه مریری  مهاجرت، تلهیل نهادی، ملیط نهادی های کلیدی: واژه

 12/22/99تاریخ پذیرش:      11/22/99تاریخ بازبینی:      12/21/99تاریخ دریافت: 

 38-5، صص 2011 بهار، 38، شماره 21سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر

 



 

 

 لهئمقدمه و بیان مس

ی جهانی است و کمترر جرایی     المللی یک مسئله های بین در دنیای امروز، مهاجرت
المللری   توان یافت که با این پدیده مواجه نشده باشد. مهاجرین برین  را در جهان می
و  دنر ده یمر  لیرا تشک یدرصد جمعت جهان ۵.۳ با رشدی فزاینده،در حال حاضر 

تغییررات و پیییرردهی هرای  رود، بررتوه برر تغییررر در     ی بررا فراینردهای مهراجرت  
سا تارهای جمعیتی، اقتصادی، اجتمابی،  فرهنگی کشورهای پذیرنده و فرستنده، 

 های مهاجرتی کشورها را نیز به چالش کشانده است. سیاست
توانرد آارار    ریزی، می های  ارج از سیاستگذاری و برنامه از آنجایی که مهاجرت

ی   وامع مقصد و مبدأ به همراه داشته باشد در سال های ا یر، دربرصهسویی برای ج
تری مطرح شده، تا آنجا که سرال   المللی موضوع مدیریت مهاجرت به طور جدی بین

نرا  هرذاری شرد.    « اجماع جهانی برای مهاجرت»توسط سازمان ملل، با بنوان  8112
بره اقرداماتی براز    « 1مردیریت مهراجرت  »المللری مهراجرت،    طبق تعریف سازمان بین

هرای متتلرف    در  صوص جنبه 2الدولی های بین هردد که توسط دولتها و سازمان می
دهند. بر این مبنا در چارچوب ادبیات مهراجرت، نقرش نهادهرای     مهاجرت انجا  می

ترر   سیاستگذار یعنی دولتهرا در چگرونگی پرردا تن بره موضروع مهراجرت پررنر        
ان کشوری فرستنده، پذیرنرده مهراجرین و همینرین    هردد. برای کشور ما نیز بعنو می

یابرد. بره ویر ه     قرارداشتن در هذر مهاجرتی، موضوع مدیریت مهاجرت اهمیرت مری  
آنکه همواره مهاجرت جزء الینفک تاریخ کشور ما بروده و رونردهای تراریتی ایرن     

                                                                                                                                 

1  . Migration management 

2  . IGO 
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   کرره در وجرره بطرروریپدیررده، اشررکال و ابعرراد متتلررف را برره  ررود هرفترره اسررت،  
تی اشکال متتلفی از مهاجرت همیون مهاجرت نیروی کار ابم از ماهر و مهاجرفرس

ای  هذاران و پناهجویی و پناهندهی را به طرور فزاینرده   نیمه ماهر، دانشجویان، سرمایه
سراله ،   ۵1ایم و آمارهرا بیرانگر آن اسرت کره تنهرا در یرک دوره زمرانی         شاهد بوده

 ۳.۳برابرر، در کانرادا    1.۵در آلمران بره    برابرر ،  2مهاجران ایرانی ساکن در امریکا به 
)پ وهشرکده   برابرر رسریده اسرت    8برابرر و در سرو د بره     8.2برابر، در انگلستان به 

هرای    در این بین روندهای هوناهون مهراجرت . (1۵11سیاستگذاری دانشگاه شریف. 
، بلمی، تتصصی و اقتصادی و اارات های انسانی  المللی ایرانیان و  روج سرمایه  بین

و تبعات حاصل از آن بر سا تارهای جمعیتری، اقتصرادی و اجتمرابی، برر اهمیرت      
هذارد و نقش پراهمیرت نهراد    موضوع مدیریت مهاجرت به  ارج از کشور صحه می

تررین    نمایرد. نهادهرای سیاسرتگذار از مهرم     سیاستگذاری در این برصه را توجیه مری 
ی مدیریت مهاجرت محسروب شرده و بعنروان رکنری مهرم، محریط         بازیگران برصه

دهنرد.   نهادی ناظر بر مدیریت مهاجرت را در سطوح اجرایی تحرت تریایر قررار مری    
هرا، بیرانگر طررز تلقری و رویکررد       مشی  ها و  ط محیط نهادی در چارچوب سیاست

و های حاصل از مهاجرت در فراینرد توسرعه اسرت     هیری از فرصت کشورها در بهره
دهرد. برر همرین     هیری آنها را در سایر سطوح نهادی تحرت الشرعاع قررار مری     جهت

هرای متتلفری را دنبرال     اساس، کشورهای متتلف در رویارویی با این پدیده سیاست
 28هرا )  طبق هزارش سازمان ملل متحد کمتر از نیمی از دولرت مثال  بعنوانمی کنند. 

هذاری  ع دور از وطن  ود برای سرمایههایی را به منظور تشویق اتبا درصد(، سیاست
هایی را برای بازهشت اتبراع  رود بره مبردأ تردوین       درصد، سیاست 28در کشور و 

 . (United Nations, 2017) اند کرده
توانرد    هرای مهراجرتی مری     های با این وصف، تبعات حاصل از اجرای سیاست

 ،ی، انباشت و تقویت سرمایه انسانی، جذب سررمایه اری در سا تار جمعیتؤنقش م
کشور ما در جریان که   . از آنجاییو مقصد داشته باشدأرشد و توسعه کشورهای مبد

های انسانی و اقتصرادی ارزشرمندی بروده     مهاجرفرستی شاهد روند  روج سرمایه
، رونرد تعرداد نیرروی کرار     811۳و  8111کره در دو فاصرله زمرانی      بطوریاست؛ 



 00     تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد باالدستی

 8۳از 1تصص ایرانی در کشورهای بضو سازمان همکراری و توسرعه اقتصرادی   مت
هرای   ، اتترا  سیاسرت  (DIOC, 2020) درصرد افرزایش یافتره اسرت     81.2درصد به 

تواند تیایر قابل تروجهی برر    مهاجرتی همیون بازهشت، مشارکت یا نگهداشت می
 لی داشته باشد. سا تارهای جمعیتی، رشد و توسعه م

در چارچوب نهادهای سیاستگذار، اسرناد باالدسرتی همیرون    برهمین اساس، 
هرای کلری جمعیرت، ظرفیرت      های کتن همیون سیاسرت  قانون اساسی و سیاست

اری در تعیین  طوط اصلی و اتتاد تصرمیماتی هسرتند کره بررای حفر       ؤبسیار م
و شرنا ت،   شروند  مری  های جامعه ابمال منافع بمومی، هماهنگی و انسجا  هدف

تواند رویکرد کشور ما را بعنوان یکری از کشرورهایی    تفسیر و تحلیل این اسناد می
المللی به  ارج از کشور روبرو اسرت، در چگرونگی    ی مهاجرتهای بین  که با پدیده

 مدیریت این فرایند مهم جمعیتی، اقتصادی، اجتمابی و سیاسی مشتص نماید.

 پژوهش االتؤس و اهداف. 2

 یراهبرر  در نظرا   یها  یمش  ط، ها استیس نقشو  تیظرف ،موضوع مهاجرت تیاهم
رویکررد   کره  دیر نما یمر  مطررح در  هرن   راسرئوال   نیر ا ،آن تیریمرد  یریر ه جهتو 
 اسرت  بره  رارج چگونره     مهراجرت  ی  دهیپد با ییارویرو در کشور یکل یها استیس

قررار هرفتره    دیر کیمرورد ت  مهاجرت تیریارتباط با مد در ها استیس نیا که ییمحورها
 هرا  استیس متن از یببارت   هب  است یوضوباتمحورها شامل چه م نیو ا ستیچ ،است

 محورهرا  نیا وهردد  یاستنتاج م ییچه محورها بر یمبتن ینیمضام چه یباالدست اسناد و
   است کشور از  ارج به مهاجرت تیریمد در یریه جهت نوع چه انگریب

وشتار، شناسایی و تحلیل محیط نهادی ناظر برر مردیریت   لذا هدف اصلی در این ن
ترتیر    مهاجرت به  ارج از کشور با تیکید بر اسناد باالدستی شرکل هرفتره، ترا بردین    

وضعیت فعلی مدیریت مهاجرت در کشور در محیط نهادی توصیف، تفسریر و تحلیرل   
با بررسری اسرناد   دنبال آن است تا    هردد و الگوی مضمونی آن ترسیم شود. در واقع  به

ی   بنوان یکی از نهادهای مهم و تیایرهرذار در برصره     های کتن به باالدستی و سیاست
ی سراماندهی و    مدیریت مهاجرت، رویکردها و محورهرای اصرلی سیاسرتی در زمینره    

                                                                                                                                 

1  . Organisation for Economic Co-operation and Development 



 0011بهار  ♦ 83شماره  ♦ 01سال  ♦فرهنگی  –راهبرد اجتماعی      01

 بتشی به وجوه متتلف مهاجرت به  ارج را شناسایی و تحلیل کند.    نظم
های مرتبط برا مهراجرت نره      و  ط مشیها  شنا ت، توصیف، تفسیر سیاست

های کشور ما نسبت به این پدیده را مشتص  هیری سیاست  ها و جهت تنها ظرفیت
ایرن   های بلمی و تحلیلی مناسبی را در ا تیار سیاسرتگذاران   نماید، بلکه چارچوب

 برصه برای ارزیابی قرار دهد. 

 پژوهش  نهیشیپ. 1

هرا   در باب مدیریت مهراجرت، بررسری   های تحلیلی در راستای شنا ت چارچوب
های زیادی از   ست که هرچند در صوص مهاجرت به  ارج پ وهشا   حاکی از آن

ای کره درصردد     ولی تاکنون مطالعه ،شمسی تاکنون در کشور انجا  شده 21 ی  دهه
هرای اسرناد باالدسرتی در  صروص ابعراد متتلرف         هیرری  شنا ت و تحلیل جهت

ر باشد، انجا  نشده است. بمده مطالعات انجا  شرده در  مهاجرت به  ارج از کشو
باب بر اارات مهاجرت به دا ل برر نهادهرای اقتصرادی و یرا بررسری بلرل و         این

نتبگران و ااررات آن برر     ،کید بر مهاجرین مراهر یهای مهاجرت به  ارج با ت ریشه
 اند. رشد و توسعه تمرکز داشته

ی سجادپور با بنروان    مهاجرت، مقاله تنها مطالعه انجا  شده در زمینه مدیریت
المللری )مطالعره    های مفهرومی و بملیراتی در مردیریت مهراجرت برین       چارچوب»

است کره در آن وضرعیت کشرور برر مبنرای اصرول        1۵22در سال « موردی ایران(
هرای    پر وهش . (1۵22 )سرجادپور.  المللی مدیریت مهاجرت، تحلیل شده است بین

هرا و   سیاسرت  ،در چارچوب تحلیل قوابرد  انجا  شده در سایر کشورها نیز بمدتاً
 ای مقالره  در 2و کاستیلو 1نمونه آلبابعنوان  .است  تجربیات اجرایی آن کشورها بوده

رویکردهای جدید مهراجرت در مکزیرک و آمریکرای مرکرزی را مرورد تحلیرل و       
های این کشورها  حاکی از تغییر سیاست ،این بررسی ی  دهند. نتیجه بررسی قرار می

در چارچوب به رسمیت شنا تن قانون مهاجرت و تمرکز قدرت سیاسی مردیریت  
هرای   سیاسرت  اری در مجلر،، و ذمهاجرت در یک سازمان واحد اجرایی، قانونگر 

                                                                                                                                 

1  . Alba 

2  . Castillo 
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 .(Alba & Castillo, 2012) دولت در اجرای قانون و نظارت برآن است

 مالحظات مفهومی و نظری. 3

 فیتعار. 3-2

 یکردهرا یمهراجرت بره رو   تیریمرد  ،1المللری مهراجرت   سازمان برین  فیتعر طبق
 ینر یتقنو  یاستیس یها کردن چارچوب یاتیو بمل یساز ادهیپ یشده برا یزیر برنامه
،  (IOM, 2021) انرد  افتره یمهراجرت توسرعه    یمتول یکه توسط نهادها شود یهفته م

 و اقردامات  از یا هسرترده  فیط ی  رندهیدربره یالملل نیب مهاجرت تیریمد نینابراب
 یمررز  فرا یها  ییو جابجا حرکات به مربوط یها استیس دیتجد هدف با ها برنامه
ابرم از   ،برصره  نیر هسترده از اقردامات توسرط کنشرگران ا    فیط نی. ااستمرد  
مهراجرت   تیریمد مفهو  3کادیو پ 2جریه نگاه از. ردیه یم انجا  یردولتیو غ یدولت

و  کنشرگران  توسرط اسرت کره    یمفهوم نکهیا اولدارد:  اشاره ندیفرا سه به حداقل
 نره یمردا تت آنهرا در زم   هیر و توج یسراز  حوزه و در جهت مفهرو   نیا گرانیباز

از  یعیوسر  فیر مهراجرت بره ط   تیریمرد ، دو شرده اسرت.    هرفته بکارمهاجرت 
از  یبتشر  ،یببرارت   ه. بر کنرد  یوجرود دارد، اشراره مر    حاضرر  درحرال که  ییها هویش
سرو    و هردد یم اجرا ها سازماناغل  توسط  که است یفعلمهاجرت  یها استیس

 پرردا تن  یمورد مهاجرت و چگونگ در دیجد یها  تیها و روا  به مجموبه هفتمان
هم مرتبط  امهاجرت ب تیریمد یها ها و هفتمان وهی، شگرانی. بازاست مرتبط آن به

 .(Geiger & Pécoud, 2010) هستند یجز  و دهیییپ کامت اما ند،هست

 مهاجرت تیریمد یساز  مفهوم. 3-1

 تیریو کنشرگران مرد   گرانیشرامل براز   یمفهرو  اصرل   سره  کراد یپ و جریه نظر از
 تیریمرد  یسراز  مفهرو   درهرا   و هفتمران  ییاجرا یها وهیش و ها استیمهاجرت، س

 و کنشرگران  گرانیبراز  نیتر یاصل بنوان  هب ،ها دولت .هستند تیممهاجرت حا ز اه

                                                                                                                                 

1  . International Organization for Migration (IOM) 

2  . Geiger 

3  . Pécoud 
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 یبتش. را بدست هیرند کنترل آن نمایند مدیریت و  می تتش هستند که برصه نیا
مهراجرت   روند درآوردن نظم به یبراکتن  یها استیدر قال  اتتا  س ها  تتشاز 

 ومقرررات   ،نیقروان  در نتبلرور آ  و هرا  اسرت یس ابرت   و  یتصرو  بابوده است و 
. نرد ینما یم نقش یفایا مهاجرت تیریمد برصه در متتلف یموضوب یها بتشنامه

 در آنهرا  یکنشرگر  برر  نرد ینما یمر  اجررا  و  یتصو دولتها که ینیقوان و ها استیس
را  بترش دیگرری از برازیگران    .هرردد  یمر  واقع ارؤم یالملل نیو ب یدا ل ی  برصه

از  یا هسرترده  فیر طدهنرد کره    المللی تشکیل مری  های دولتی بین کنشگران سازمان
 یریر ه در شکل یرهذارینقش تیا و دهند یمرتبط با مهاجرت را انجا  م یها تیفعال
، یتتصرص بلمر  ی   ارا ره  واسطه  دارند و بهدانش  دیتولاز طریق دولتها  ماتیتصم

کشرورها، امرر مردیریت مهراجرت را در     بره   تبادل اطتبرات ی و تیریمدی، امور فن
 . (Geiger & Pécoud, 2010, p. 5) نمایند المللی تسهیل می سطح بین

و  نیقروان  ،هرا  وهیش ،ییاجرا یها استیساز  یعیوس فیمهاجرت با ط تیریدم
 و یقتصراد ا، یاجتمراب  کتن یها استیسبر  همراه است و کشورها بنانیز مقررات 

 یتیریمرد  یها استیابمال س یرا برا یمتتلف یها  وهیش ک،یپلماتید و یاسیس یحت
 ییهرا  برنامره  ای ها استیها، س از دولت یاریبس .ندینما یم ابمال ،بتش نیا در  ود

 اروپرا،  در .انرد  نموده نیشهروندان مهاجر  ود به بازهشت تدو قیرا به منظور تشو
 یسرالتورده  از یناشر  کرار ی روین کمبود رفع یبرا یا لهیوس را مهاجرت ی دهیپد

 .  دانند یم تیجمع
مرورد آنیره در    در هفتمران  .هفتمان است دیمهاجرت تول تیریرکن سو  مد

شرود.   «تیریمرد »آن  قیر از طر دیر چگونره با  نکهیااست و  مطرحمهاجرت  حوزه
 ونرد یپ»ه از جملر  ،کننرد  یم دیبازتول و جادیا را یدیجد یفکر یها ها مقوله هفتمان

 ایر  «یرقرانون یغ»، مهراجرت «قاچرا  انسران  »، «موقت مهاجرت» ،«توسعه-مهاجرت
.. .و «تیمهاجرت و امن»، «بازهشت و رشیپذ»، «هامرز تیریبرنامه مد»، «تیترانز»

(Geiger & Pécoud, 2010, pp. 8-10). 

   مهاجرت تیریمد یاستیس یها چارچوب .3-3

المللری مهراجرت در راسرتای      ی سیاستی که سرازمان برین  ها چارچوبیکی از این 



 01     تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد باالدستی

شرررا ص حکمرانررری »سررازی مرردیریت مهرراجرت ارا رره نمرروده اسررت،   هفتمرران
نظرور ارزیابری و از ارتبرراط بیررن توسررعه، مهاجرررت،     م  است که به 1«مهاجررت

 تعیرین  ی مهراجرت المللر  توسط سازمان برین  هیرری حکمرانری و معیارهرای اندازه
کشررور بررا سررطوح متتلررف      1۳شرده اسرت. ایررن چارچرروب از ترازیابرری    

و  (کشرورهای فرسرتنده و هیرنرده)انرواع پروفایرل مهاجرتری  توسرعه اقتصرادی،
اصلرری برره    ی  مناطرق جغرافیایری پراکنرده اسرتتراج شرده اسرت. پنرر  حرروزه  

کره   انرد  شناسرایی شرده ،انری مهاجررت مؤاررحکمر ی  هرای سرازنده بنروان مؤلفه
ظرفیت نهرادی، حقو  مهراجران، مهاجرررت ایمررن و منظررم، مدیریررت       ؛شامل

 است. مللیلا ای و بین های منطقره مشرارکت ،ها همکاری ،مهاجررت نیرروی کار
 

 

 سازمان بین المللی مهاجرت شاخص حکمرانی مهاجرت. مدل 0شکل 

  (The Economist Intelligence Unit, 2016) 

هرررای  بردراههرا بره     توجه دولرت  ؛موضوباتی شامل ،ظرفیررت نهررادیدر بتش 
هررای مهاجررررت بررره دا رررل و مهاجرررت برره  ررارج و         مهاجرترری، قانون

حقررو   هرفته اسرت. در بترش   قررررار مردنظر  دسرتسری بره آمررار و شررفافیت 
ی برررای  یها سرا تارها و زیرسرا ت ایجادی   به بملکرد دولتها در زمینه ررانمهاج

 داشرتن هررا، حرررق   پایرره برررای مهاجررران، حقررو   انواده مابی دمرات اجت

                                                                                                                                 

1  . Migration Governance Index (MGI) 
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لحاظ شده کار، اقامررت بلندمرردت و مسرریرهای مشررتص برررای شررهروندی 
کنتررل   ی کره دولتهرا بررای   ایهرر  مهاجررت ایمرن و منظرم مکانیز  است. در بتش

در پذیررری مهراجران     هرای جامعره   ، مبارزه با قاچرا  انسررانها و سیاسررت   هامررز
بترش دیگرری از   ، مدیریرت مهاجررت نیرروی کرار  شود. اند، بررسی می نظرهرفته

مدیریررت  دولتها در ارتباط برا  های  سیاسرت باشد که در این بتش این شا ص می
هررا    مهرارت  تنهرای تشرتیص و بره رسرمیت شرنا  رحمهاجررت نیرروی کار، ط

های دوجانبره نیرروی کرار و    هرا، تنظیم مهاجررت دانشرجویان، معاهده مندینو توا
هیرد. در بتش  مورد ارزیابی قرار میهرای وصرول وجروه ارسرالی مهاجرران  طرح

 میرون مرواردی ه مللرری  لا ای و برین  هرررای منطقرره   هرا و مشررارکت   همرکرراری
ای و  یندهرای شرروراهای منطقرره  رامللری، قوانیرن و تعهردات، فلا قراردادهرای بین

 .هردند میهای دوجانبره ارزیابری  معاهده

آنیه تاکنون مطرح شد برای ایجاد فهم درست از مدیریت مهاجرت برر پایره   
فرضها ، ارکان و اصول آن بود تا بتروان ابعراد هونراهون     ، پیشچهارچوب مفهومی

هرای    بر مبنرای دیردهاه   ،ها تحلیل نمود. در این بتش مهاجرت را در بستر سیاست
مکت  نونهادهرایی تشریح  واهد شد کره چررا رویکردهرای سیاسرتی دولتهرا در      
چارچوب اسناد باالدستی برای تحلیل مردیریت مهراجرت اهمیرت دارد و در ایرن     

 .مطالعه مبنای تحلیل قرارهرفته است

 مهاجرت   تیریو مد 1ینهاد لیتحل. 3-0

 2ویلیامسرون . نهادها مهم و مسرتعد تجزیره و تحلیرل هسرتند     از منظر نونهادهرایی،
در تعیین نروع سراماندهی    راو هر فرد  3محیط نهادیهذار نونهادهرایی،   بعنوان پایه

 نسربت  بازی( اساسی قوابد )شامل نهادی محیط تغییر که معنی داند. بدین میار ؤم
توان  غییرات ساماندهی نمیت با و است زا برون بامل یک امور( یر)تدب ساماندهی به

در   .(Williamson, 1994, p. 178) .نحوه تغییرات در محریط نهرادی را تبیرین کررد    

                                                                                                                                 

1  . Inistiutional Analysis 

2  . williamson 

3  . Inistitutional Environment 



 01     تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد باالدستی

و محریط نهرادی    2میران ترتیبرات نهرادی   ، 1طبق دیدهاه نونهادهرایی نورث مقابل، 
دانرد و   ترتیبات نهادی را زیرمجموبه محیط نهادی مری  وِی، ه است.تمایز قا ل شد

ای از قوابد بنیادین سیاسی، اجتمابی و حقوقی است که  محیط نهادی نیز مجموبه
قوابرد برازی را    ،محریط نهرادی   های اقتصادی و سیاسری حراکم اسرت.    فعالیت بر

هرایی   سرترات ی هایی وجود دارد و چره ا   کند چه سازمان و روشن می نمودهتعریف 
ها و افراد نیز به هنگا  پیگیرری اهرداف    ها قابل پیگیری است. سازمان برای سازمان

 .(12۳-128. ص. 1۵11)نصیری اقد .  دهند  ود تغییراتی در قوابد بازی می
 ن؛هرای مردیریت مهراجرت همیرو     هرا و اسرترات ی   دیدهاههای مرتبط با سیاست

(Cohen, 2003)، (Harris, 2005)، (Düvell, 2007) ،(Luckanachai & Rieger, 2010) 
(Papademetriou, 2013) هادها در چارچوب سیاسرتگذاری در حیطره   برنقش و اهمیت ن

مدیریت مهاجرت تیکید دارند. این نهادها برر چگرونگی رفترار مهراجران و فراینردهای      
هرا و   هرا، فرصرت   مهاجرتی از یک سو و از سوی دیگر بر چگونگی استفاده از ظرفیرت 

های اداری مؤار  واهنرد برود. بررهمین     بینی زیرسا ت مدیریت تهدیدها از طریق پیش
هذاری و همینرین بملکررد ترتیبرات     ساس، از آنجایی که محیط نهادی بر نحوه قانونا

هرذارد،   های اجرایی تا پاستگویی تاایر مری  های دولتی از مسئولیت نهادی یعنی سازمان
تحلیل موضوع این پر وهش مبتنری برر رویکررد نهرادی انتتراب هردیرد ترا از آن در         

سرطح دو  تحلیرل   ور، برا تمرکرز برر    پردا تن به تحلیرل مردیریت مهراجرت در کشر    
المللری، در    نونهادهرایی بهره هرفته و به بررسی محیط نهرادی نراظر برر مهراجرت برین     

 های کتن نظا  طی چهار دهه ا یر بپردازیم. چارچوب اسناد باالدستی و سیاست

 قیتحق روش. 0

 .اسرت  ی و تحلیلیریتفس ی،فی، توصیفیک از حیث مسیر یک پ وهش پ وهش این
مدیریت مهراجرت در سرطح   با توجه به هدف اصلی تحقیق مبنی بر تحلیل نهادی 

و  1به بقیده براون است. 3، روش تحلیل مضمونها  محیط نهادی، روش تحلیل داده

                                                                                                                                 

1  . Dougloss C .North 

2  . Inistitutional Arangment 

3  . Thematic Analysis 
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تحلیل مضمون روشی برای شنا ت، تحلیل و هرزارش الگوهرای    (2006) 2کترک
هرای غنری و     هرای پراکنرده و متنروع را بره داده      داده ،کیفی که های  موجود در داده

هرا و    مبرین اطتبرات مهمری دربراره داده     ،مضمون یرا ترم   .کند تفصیلی تبدیل می
ای از    الگروی موجرود در مجموبره   واالت تحقیق است و تا حدی معنی و مفهؤس

با توجه به مسیر تحقیرق، فراینرد   . (Braun & Clarke, 2006)دهد  یها را نشان م  داده
در تحلیرل مضرمون اسرتقرایی     3از نظرر پترون  باشد.  استقرایی می، ها کدهذاری داده

 .(Patton, 1990, p. 85) هسرتند ها مررتبط    شده به شدت با  ود داده  مضامین شنا ته
است. قال  مضامین  4بندی کین  دسته ی  شیوهبندی مضامین، بر اساس  روش دسته
بنردی    قال  مضمونی، سازماندهی سلسله مراتبی مضرامین و هرروه   ی  وی هی شیوه

باشد و فهرسرتی از مضرامین حاصرل از مرتن را بره       ها می  مضامین در قال   وشه
مضرامین   .(King, 1998, p. 263) دهرد  صورت در تی و سلسله مراتبری نشران مری   

مفاهیمی هسرتند کره   مضامین فربی،  و محوری است.فربی  ،شامل مضامین اصلی
اند، مبرین    اولیه به طور مستقیم شنا ته شده ی  های تحقیق و در مرحله  براساس داده

ای در متن بوده، در سطح توصیفی قرار داشته و آنیره در مرتن    نکته مهم و برجسته
ترری از   انرد و در سرطح پرایین    در قال  مفاهیم، همانگونه توصریف نمروده  آمده را 

سلسله مرات  مضامین قرار دارند. مضامین اصلی، آنیره در مرتن آمرده را تعبیرر و     
اند و در سطح باالتری از سلسله مرات  مضامین قرار دارد و مضرامین   تفسیر نموده

قررار داشرته و در    ترری   محوری، مضرامینی هسرتند کره در سرطح تفسریری کرتن      
)بابردی جعفرری، حسرن؛ تسرلیمی،      مضامین فربی و اصلی می باشد. ی  برهیرنده

 .(121. ص. 1۵11محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد. 
 و (2006)راون و کرترک  بر  ،(2018) 5هراروک،  و ن یکهای   با ترکی  روش

                                                                                                                                 

1  . Braun 

2  . Clarke 

3  . Patton 

4  . King 

5  . Horrocks 



 01     تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد باالدستی

انجا  تحلیل مضمون در قال  سه مرحلره انجرا     ندیفرا، (2001) 1ن یاسترل -دیآترا
کرردن    ؛ تجزیه و توصیف متن ، تشریح و تفسیر مرتن و ادغرا  و یکپارچره   هیرد می

 (Braun & Clarke, 2006, p. 177) مجدد متن
مطالعات اسنادی برای شناسایی اسرناد باالدسرتی و    ،ها وری دادهآ  جمع ی  شیوه
هرایی از    بتشری و سراماندهی جنبره     های کتن در ارتباط برا موضروع نظرم    سیاست

سرت کره بره    مهاجرت به  ارج از کشور است. منظور از اسناد باالدستی، اسنادی ا
هذاری کشور رسریده اسرت و جنبره قرانونی دارد و       تصوی  باالترین مراجع قانون

مدت، میان مدت و کوتاه مدت کشور قررار بگیررد    های بلند  ریزی باید محور برنامه
   .(122. ص. 1۵18)بنافی زاده، مسعود؛ نوروززی، محمد. 

از قانون اساسی، بندهایی از سرند چشرم انرداز نظرا  در      اصولی ،براین اساس
 یکلر  یهرا  اسرت یس، برنامه سو  توسعه یفرهنگ یکل یها استیاهداف و س، 1212

 یکلر  یهرا  استیس، های کلی جمعیّت سیاست، توسعه، پنجم و ششم برنامه چهار 
بلرم و   یکلر  یهرا  اسرت یس ،کشرور  یقرات یو تحق یرشد و توسعه بلمر  ینظا  برا

المللری حقرو  مردنی و     یی و همینین میثرا  برین  قضا یکل یها استیسو ی فناور
هرایی   و بعرد از ایجراد کوتراه نوشرت    سیاسی بعنوان متون اصلی پ وهش شناسایی 

المللری حقرو  مردنی و سیاسری،      برای بر ی از اسناد حقوقی همیون میثا  برین 
کبرار بصرورت   اند. کدهذاری ی  کدهذاری، تفسیر و مورد تحلیل قرار هرفتهمضامین 

بررای اطمینران از    دستی و سپ، با کمک نر  افزار مک، کیودا انجا  شرده اسرت.  
سا تار مضامین و کدهذاری انجا  شده در متن و اابرات روایری و پایرایی تحلیرل     

ال  مضامین یکبار کدهذاری بصورت دستی و در مرحله بعد با کمک نرر  افرزار   ق
 2با یکدیگر مقایسه و از روش هولسرتی  انجا  هرفته، سپ، نتای  این دو کدهذاری

 (1)برای محاسبه پایایی استفاده شد.

 ی پژوهشها یافته. 5

هرای   در پاسخ به سؤال اول تحقیق، نتای  حاصل از توصیف ، تفسیر و تحلیرل داده 
                                                                                                                                 

1  . Attrid-sttirling 

2  . Holsti 
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هیری اسناد باالدستی  رویکرد و جهتپ وهش و قال  مضمون بدست آمده، بیانگر 
 بره  توجره »شرامل  مضمون محوری؛ بر پایه چهار  ت مهاجرتبه مدیرینسبت نظا  

جرذب و  »، «تقویت وفا  و همگرایری اجتمرابی  » ،«انسانی واالی ارزش و کرامت
مضررامین اسرت.   «پیشرگیری از مهراجرت نتبگرران  » و« مشرارکت در توسرعه ملرری  

محوری فو  در برهیرنده مضامینی هستند که رویکرد سیاسرتگذاران را نسربت بره    
 یل بره تفسریر و تحلیرل  آنهرا     در کنند که   مهاجرت تبیین می بر ی وجوه و ابعاد
 . پردا ته  واهد شد

 یانسان یواال ارزش و کرامت به توجه. 5-2

ای از مضرامین   های اسناد باالدستی بیرانگر دسرته   نتای  حاصل از بررسی و تفسیر داده
ی هستند که حکایت از حق بر ورداری ایرانیران  رارج، از حقرو  مردنی و سیاسر     

انسان را در برابر  یاز حقو  هستند که آزاد یا هونه یاسیو س یحقو  مدننماید.   می
 ییحفاظرت کررده و توانرا    و سایر نهادهای اجتمابیها  موجه توسط دولترینقض غ

سررکوب   ای ضیحکومت، بدون تبع یاسیو س یمدن یمشارکت در زنده یفرد را برا
المللری    میثرا  برین   8که طبرق مراده     آنجایی بنوان نمونه از  . بهکنند یم نیتضم یاسیس

ی افراد تحرت صرتحیت  رود، حتری       ها در قبال کلیه  حقو  مدنی و سیاسی، دولت
اینکه در  ارج از قلمرو سرزمینی آنها باشرند، متعهرد هسرتند. لرذا، ایرانیران  رارج       

 توانند از کلیه حقو  مدنی و سیاسی بر وردار باشند. ازسرزمین ایران نیز می
برر   «بر ورداری از حقو  مدنی و سیاسی»مضامین فربی  یل مضمون اصلی 

حقرو  و  ااررات حاصرل از   شرمول  اند: دسته اول مضرامینی هسرتند کره      دو دسته
در هرر   انیرانیا. بنابراین ردیه  یرا دربر م رانیآحاد ملت ا ی  هیکل ،اسناد نیا فیتکال
و دسترسی  یداد واه حق»مضامین. بر وردارند این حقو از  ندکه باش ایدن یکجا

حمایرت از حقرو    » ،«حمایرت یکسران در برابرر قرانون    » ،«همه به دادهاه صرالحه 
حق ترردد  » ،«حق بر ورداری از تابعیت و یا تحصیل آن» ،«ایرانیان  ارج از کشور

 «حقو  مدنی و سیاسری »که بر مضمون «ترک وطن ی  حق آزادانه» ،«آزادانه به وطن
بر رورداری از امنیرت   » ،«بر ورداری از امنیرت شتصری  » امینمضداللت دارند و 

« بر روردای از امنیرت  »کره بیرانگر   « بر رورداری از امنیرت قضرایی   » و «اجتمابی
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هیرند. دسته دو  از مضامین، موضوباتی هسرتند کره    هستند، در این دسته جای می
حقرو    از تیر حما» به طور مستقیم به ایرانیان  ارج از کشور اشاره داشته اسرت. 

 یکلر  یهرا  استیاست که به طور مشتص در س یمضمون « ارج از کشور انیرانیا
 نیر قررار هرفتره اسرت. ا    دیر کیبرنامه چهار  و پنجم توسعه مرورد ت  نیناظر بر تدو

 ارج از کشور ابم از  انیرانیابعاد متتلف حقو  ا ی  تواند در برهیرنده میمضمون 
ضمانت تحقق و باید دولت  باشد که یو فرهنگ ی، اجتمابیاقتصاد ،یاسی، سیمدن
 بگیرد.را بر بهده   مقررات ناظر بر آن یاجرا

مضرمون  »و « بر رورداری از حقرو  مردنی و سیاسری    »در مجموع مضرمون  
و مضرامین فربری  یرل آنهرا، بیرانگر نگررش کلری اسرناد          «بر ورداری از امنیرت 

کرامت بره  دارد. « اه  توجه به کرامت انسان»باالدستی به موضوع مهاجرین بر محور 
در واقرع   .(2۳. ص. 1۵11)بباسری.   اسرت  تقد  و احترا  به انسان  ،یبرتر یمعنا

توجره بره کرامرت    »بره مضرمون    «بر ورداری از حقو  مدنی و سیاسری »مضمون 
در  و یکی از مضامین محوری اسنااد باالدسرتی  بتشد تری می روح بملیاتی «انسانها

مدیریت مهاجرت است. در جدول زیر به بر ی از مضامین و مستندات مررتبط برا   
 اشاره شده است.« توجه به کرامت و ارزش واالی انسانی»مضمون محوری 

 

 «توجه به کرامت و ارزش واالی انسانی»برخی از مضامین و مستندات مرتبط با مضمون محوری  .0 جدول

 رعیمض و  ف متن اصلی مرتبط مستندا،
مض و  
 اصلی

 3قانو  اساسی/ نند  11اصل 
  اسم و دولم  هر فرد ایرانی  مسلم  حق  کشور ایرا   نعیمتا
  درخواسم  کند، مهر نه  تانعیم  سلب  ایرانی  تواند اد هیچ ن ی

 دراید  کشور دیهری  انعیمت  نه  که  خود او یا در صورتی

حق نرخورداری اد 
 تانعیم و تحصیل ا 

ی نرخوردار
اد حقوق 
مدنی و 
 سیاسی

میثاق نین   12مادآ  2نندهای 
 ال للی حقوق مدنی و سیاسی

  کشور خود را ترك  و اد ج له  هر کشوری  اداد اسم  هر کس
 کند

 حق ادادانه ترك وطن

ال للی  ، میثاق نین 2مادآ  3نند 
 حقوق مدنی و سیاسی

یا   قننهیا م  ا اداری  قضائی  صالح  مقاما،  کند که  ض ینت
کشور   ا   قانونی  مقررا،  موجب  نه  که  دیهری  هر مقام
  حق  احقاق  دهندآ  دادخواسم  شخص  دارد درنارآ  ص حیم

  را توسعه  قضائی  مقاما،  نه  تظلم  امكانا،  نكنند و ه چنین
 ندهند

 میاد امن ینرخوردار
 ییقضا

 ینرخوردار
 میاد امن

 یمل داعتما و یمبستگه ءارتقا. 5-1

ارتقاء همبسرتگی و  »یکی از مضامین محوری منت  از متن اسناد باالدستی، مضمون 
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تقویرت  »و  «یملر  ویته یتتقو»ی دو مضمون اصلی   است که بر پایه «ابتماد ملی
 بدست آمده است. «انسجا  اجتمابی
هویت در دو سطح فردی و جمعی قابل بررسی است. آنیره در   ،به طور کلی

هویت ملی ایرانیان  ارج از  ،پیرامون هویت مورد توجه قرار هرفته اسناد باالدستی
ای  هستره ،هویت اجتمابی. هیرد  هویت جمعی قرار می ی  کشور است که در حوزه

بنروان یکری از     بره  هویرت ملری   و  دهد ها را در  یل  ود قرار می بزرگ از هویت
تررین سرطح آن    با  ،محسوب شده و در بین ابعاد هویتی  های هویت جمعی جنبه
در برین ابعراد هرویتی،    . (12. ص. 1۵18)آزادارمکی، تقی؛ وکیلری، برارف.    است
ای دارد و اسرتحکا  و   ترین سطح آن؛ یعنی هویت ملری جایگراه ویر ه     شک با  بی

زیرادی  تواند افراد را در برابر تغییرات سریع جهران امرروز ترا حرد      استقرار آن می
حف  کند. هویت ملی بتوه بر ایجاد همبستگی میان افراد جامعه، مسریر و هردف   

ها با تکیه بر هویت ملری، نظرا  ارزشری     کند. دولت جمعی آنان را نیز مشتص می
پذیری به افراد  مورد نظر  ود را از طریق آموزش، تبلیغات و سایر ابزارهای جامعه

 ،در ایرن میران هویرت ملری    . (8. ص. 1۵18)ربانی و رسرتگار.   کنند جامعه القا می
. ها و هنجارهای جمعی افراد یرک جامعره اسرت    متغیری محوری در تعریف ارزش

مضامین فربی منت  از مترون اسرناد باالدسرتی، شرامل آمروزش و هسرترش زبران        
ت هویت استمی و های فرهنگی در  ارج از کشور، تقوی ی فعالیت  فارسی، توسعه

هیری سیاستگذاران مبنری   بتش ملی، بیانگر جهت  های هویت ایرانی و تقویت مؤلفه
و همگرایری اجتمرابی    یوفا  اجتمابارتقاء »بر تقویت هویت ملی است. مضامین 

نظرم  »و  «یاجتمراب  انسرجا  » چرون  یمیبرا مفراه   «منت  از مترون اسرناد باالدسرتی   
مضرامین  سیاسرتگذاران برا طررح    رسرد،   نظر مری   به است و  دارای قرابت «اجتمابی

« تقویت انسجا  اجتمرابی ملری  » و «یمل تیهو تیتقو»فربی  یل مضامین اصلی 
در جردول   انرد.  بروده « ارتقاء همبستگی و انسجا  ملی»تر به دنبال  در سطحی کتن

ارتقرا همبسرتگی و   »مضامین و مستندات مرتبط با مضمون محوریبر ی از زیر به 
 .اشاره شده است «ملی نسجا ا
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 «ارتقاء همبستگی و اعتماد ملی»برخی مضامین و مستندات مرتبط با مضمون محوری  .2 جدول

مض و   مض و  فرعی متن اصلی مرتبط مستندا،
 اصلی

 ی  های کلی قانو  نرنامه سیاسم
 چنارم و پنجم توسعه کشور

تقویم هویم اس می و ایرانی ایرانیا  خارج اد 
 نه ترویج دنا  فارسی در میا  انا   و ک مر کشو

امودش و گسترش 
تقویم هویم  یدنا  فارس

 ملی
 ی  های کلی قانو  نرنامه سیاسم

 چنارم و پنجم کشور

تقویم هویم اس می و ایرانی ایرانیا  خارج اد 
 کشور 

تقویم هویم 
 اس می و ایرانی

 های کلی ج عیم سیاسم 13نند 

لی )ایرانی، نخش م های هویم ویم مؤلفهتق
اس می، انق نی( و ارتقاء وفاق و ه هرایی 

سردمینی نویژآ در میا   ی  اجت اعی در پننه
 مردنشینا  و ایرانیا  خارج اد کشور 

ارتقاء وفاق و 
 ه هرایی اجت اعی

تقویم 
انسجام 
 اجت اعی

 جذب و مشارکت در توسعه ملی. 5-3

 یبررا  مناسر   یهرا   نهیزم جادیا»، «های بلمی و فنی هیری از ظرفیت بهره»مضامین 
مشرارکت در   لیتسره »و  «دردا رل  یارذهر  هیبره سررما   قیتشرو » ،«نتبگان جدب
هرای کلری نراظر برر      از جمله موضروباتی هسرتند کره در سیاسرت     «یمل ی  توسعه
های کلی برای رشرد   های کلی بلم و فناوری و سیاست های توسعه، سیاست برنامه

ی نر اند و بیانگر سیاست مب هرفته ورد توجه قرارو توسعه بلمی و تحقیقات کشور م
ایرانیران  رارج از   « سازی برای جل  سرمایه و توان بلمری و تتصصری   زمینه» بر

های بلمی و تتصصی در برین ایرانیران  رارج از     کشور است. با توجه به ظرفیت
 ،دیگر  سوی کشورهای مقصد و از ی  ها در رشد و توسعه ایر این سرمایهیکشور و ت

سرازی برر    های بظیم اقتصادی در نزد ایرانیان  ارج از کشور، زمینره  جود سرمایهو
جل  سرمایه و توان بلمی و تتصصی ایرانیان  ارج از کشور به بنروان یکری از   

 .های توسعه مطرح است  های ناظر بر برنامه سیاست
ششرم بره    ی  هرای نراظر برر برنامره     بار در سیاسرت  برای اولین ،از سوی دیگر

ایر برنظا  سرلطه اشراره   یهای ایرانیان  ارج در جهت دفاع از منافع ملی و ت یتظرف
هیرری   هیری به سمت سیاست مبتنی بر بهره نشانگر جهت ،شده است. این موضوع

است. از نگاه سیاسرتگذاران برا    «دیپلماسی بمومی نوین»از ظرفیت آنان در جهت 
ه نتبگران ایرانری  رارج و    های بلمی و فنی در بین جامعر  توجه به وجود ظرفیت

هرا در   ظرفیرت هیری از ایرن   های بظیم اقتصادی در نزد آنان، بهره همینین سرمایه
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یک ابزار ارزشمند سیاسرت  رارجی جمهروری     بنوان  به «دیپلماسی بمومی نوین»
در نظر هرفته شده اسرت.  تیمین و تقویت منافع ملی کشور  در جهتاستمی ایران 

هرا،    روشری نرو بررای تیایرهرذاری برر هویرت، هفتمران        «دیپلماسی بمومی نوین»
دهی محیط مناس  برای موفقیت   های بازیگران قلمرو بمومی جهانی و شکل کنش

های جدید جهانی محسوب  ها و رسانه دستگاه دیپلماتیک یک کشور با کمک شبکه
ع شود. در این دیپلماسی نقش بازیگران غیردولتی، مانند مراکز آکادمیرک، جوامر   می

)سجادپور، سید محمرد   اند نگاران و غیره پذیرفته شده ،  برنگاران، روزنامه1معرفتی
هیرری از   . برا توجره بره ایرن تعراریف، بهرره      (1۵11کاظم؛ وحیدی، موسی الرضا. 

در تصررویری مثبررت از کشررور ی   برررای ارا ررهایرانیرران  ررارج از کشررور ظرفیررت 
ی مضرامین تحرت     مه ششم توسعه هنجانده شده اسرت. کلیره  های کلی برنا سیاست

بنوان کدهای اصلی و فربی این بتش، بیانگر اتتا  سیاسرت جرذب و مشرارکت    
های  هیری از ظرفیت ی ملی در اسناد باالدستی برای بهره  ایرانیان  ارج برای توسعه

« جذب و مشرارکت در توسرعه ملری   »بلمی فنی، اقتصادی آنان است. لذا مضمون 
ها انتتاب شرده اسرت. در جردول     بنوان کد محوری از این مجموبه از سیاست  به

جذب و مشرارکت  »زیر به بر ی از مضامین و مستندات مرتبط با مضمون محوری
 .است شده اشاره «ملیدر توسعه 

 «ملی توسعه در مشارکت و جذب» محوری مضمون با مرتبط مستندات و مضامین برخی .8 جدول

 مض و  اصلی مض و  فرعی اصلی مرتبط متن مستندا،

قانو   یکل یها اسمیس
 ششم توسعه کشور ی  نرنامه

و  هیالدم در جنم جلب سرما یها نهیجاد دمای
خارج اد کشور  ا یرانیا یو تخصص یتوا  عل 

 ملی ی در توسعه

های  گیری اد ظرفیم ننرآ
 عل ی و فنی

سادی نرای  دمینه
جلب سرمایه و 
توا  عل ی و 
 تخصصی

های کلی  اد سیاسم 12نند 
 ج عیم

شویق ایرانیا  خارج اد کشور نرای حضور و ت
ها و  گیری اد ظرفیم گذاری، و ننرآ  سرمایه

 های انا  توانایی

 یارذگ  هینه سرما قیتشو
 درداخل

های کلی قانو   سیاسم
 ششم توسعه کشور ی  نرنامه

 یها اسمینر س ریو تأث ...الدم یها نهیجاد دمان
 یسلطه در دفاع اد منافع مل نظام

ثیر نر أسادی نرای ت دمینه
 های نظام سلطه سیاسم

مشارکم در 
 دیپل اسی ع ومی

 پیشگیری از مهاجرت نخبگان  . 5-0

شناسایی و »و  «جذب استعدادهای در شان هدایت و ،شپرور ،شناسایی» مضامین

                                                                                                                                 

1  . Epistemic communities  
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ری و هرای کلری بلرم و فنراو     از جمله مضرامین منرت  از سیاسرت    «جذب نتبگان
بلمی و تحقیقات کشور است کره برا    ی  های کلی نظا  برای رشد و توسعه سیاست
انرد. ایرن    کید سیاستگذران قرار هرفتهیمورد ت «حف  و جذب سرمایه انسانی» هدف

اسرت کره    «پیشرگیری از مهراجرت نتبگران   »بیانگر سیاست نظرا  بررای   ،مضامین
از آنجرایی   تاب شرده اسرت.  های فو  انت محوری از متن سیاستمضمون بنوان   هب

 ،شناسایی، هدایت و پررورش ایرن اسرتعدادها و از سروی دیگرر      ،که سیاستگذاران
مرورد نظرر    ،هرای متتلرف    را در بترش  جذب و بکارهیری آنان ،شناسایی نتبگان

 دارنرد.  «های انسرانی  حف  و جذب سرمایه» اند، این موارد داللت بر مضمون داشته
پیشرگیری  » یو مستندات مرتبط با مضمون محور نیمضام بر ی به ریدر جدول ز

 اشاره شده است. «از مهاجرت نتبگان

 «پیشگیری از مهاجرت نخبگان»یو مستندات مرتبط با مضمون محور نیمضامبرخی  .0 جدول

 مض و  اصلی مض و  فرعی متن اصلی مرتبط مستندا،
سیاستنای کلی نظام نرای رشد  7نند 

 ی کشور عل ی و تحقیقات ی  و توسعه
، پرورش، جذب و می، هداییشناسا
 درخشا   یاستعدادها یرینكارگ

جذب و  شناسایی، پرورش
 استعدادهای درخشا  

حفظ و جذب 
 های انسانی  سرمایه

نظر رویکردهای ناظر برر مقروالت اسرتنتاج      از نقطهپاسخ به سؤال دو  پ وهش در 
هرای حاصرل از تحلیرل     ادهبا توجه به توصیف و تفسریر د شده از اسناد باالدستی، 

حرق بر رورداری از حقرو  مردنی و     » مضامینی که  یل مضرمون  ی  کلیهمضامین، 
، «به دادهاه صرالحه  یامکان دسترس ی وداد واه حق»همیون  ؛قرار دارند «سیاسی

حق بر ورداری از تابعیت و تحصیل »، «حمایت از حقو  ایرانیان  ارج از کشور»
از  یبر روردار »، «تررک وطرن   ی  حق آزادانره »،  «ورحق ورود قانونی به کش»، «آن
ایرن اسرناد در مردیریت مهراجرت بره       «رویکرد حمایت محور»، بر «ییقضا تیامن

مضامین فو  بجرز مضرمون حمایرت از     ی  همه ،کنند. ضمن اینکه  ارج داللت می
ای از مضرامین   دسرته  ،حقو  ایرانیان  ارج دارای شمولیت با  هسرتند. در مقابرل  

بره   قیتشرو »و یرا   «بتش ملی استمی و انقتبی  های هویت  لفهؤتقویت م» همیون
که به طور مستقیم شمولیت آن بر ایرانیان  ارج از کشرور   «دردا لهذاری  هیسرما

جرذب و  »و  «ارتقاء همبسرتگی و انسرجا  ملری   » وارد است و  یل دو کد محوری
یاسرتگذاران مبنری برر    انرد، بیرانگر رویکررد س    قرارهرفتره  «مشارکت در توسعه ملی
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ملری از   ی  های ایرانیان  ارج و جذب مشارکت آنان برای توسعه استفاده از ظرفیت
یک سو و از سوی دیگر مشرارکت آنران در دیپلماسری بمرومی نروین اسرت و از       

 کند. در سیاستگذاری و مدیریت مهاجرت حکایت می «رویکرد فرصت محور»
شناسرایی و  »تن همیرون  هرای کر   تحلیل مضمون بتش دیگرری از سیاسرت  

سیاسرتگذاران نسربت بره مهراجرت      «رویکررد پیشرگیرانه  »بیانگر  ،«جذب نتبگان
هرایی بررای    های انسانی و اتترا  سیاسرت   نتبگان و تتش در جهت حف  سرمایه

کشرور اسرت. ایرن مرورد کره  یرل کرد محروری          ی  جذب آنان در فرایند توسرعه 
بیرانگر سیاسرت مبتنری برر حفر  و       قرار داشته و «پیشگیری از مهاجرت نتبگان»

رویکررد تهدیردمحور   » های وجود تواند به بنوان نشانه نگهداشت نتبگان بوده، می
 تلقی هردد. «به مهاجرت نتبگان

در بررین حررال از بررسرری مضررامین مرررتبط بررا مرردیریت مهرراجرت در اسررناد 
باالدستی و روند سیاستگذاری حول موضوع مدیریت مهاجرت، مشتص شرد کره   

محور با شمولیت با  برای کلیه ایرانیان با قدمت بسیار بیشتر قابرل    رد حمایترویک
محور در سطح  راص و برا شرمولیت بره طرور        مشاهده است. اما رویکرد حمایت

 ی  ریزی توسعه مستقیم ایرانیان  ارج از کشور، برای اولین بار در فرایند نظا  برنامه
هرای   چهار  و پر، از آن در سیاسرت   ی  ناظر بر برنامه یهای کل کشور در سیاست

 بیناً قابل استنتاج است. ،کلی ناظر بر برنامه پنجم توسعه
ترری   محور به ایرانیان  ارج از کشور با وجره غالر     همینین رویکرد فرصت

سرو  توسرعه آغراز هردیرده اسرت.       ی  محرور، از برنامره    نسبت به رویکرد حمایت
 ءارتقرا »درکنارمضرمون   «بترش ملری    یرت های هو  لفهؤتقویت م»همنشینی مضمون 

داللت بر  ،1۵1۵های کلی جمعیت در سال  در سیاست «وفا  و همگرایی اجتمابی
بترش ملری از طریرق      هرای هویرت   لفهؤبواسطه تقویت م ،آن دارد که سیاستگذاران

دنبرال    ههای فرهنگی و آمروزش زبران فارسری بر     تقویت نظا  ارزشی و تولید برنامه
 اند. یشتر ایرانیان  ارج با دا ل بوده، همبستگی و همگرایی بارتباط، تعامل

موضوع نقش آفرینی ایرانیان  ارج در دیپلماسی بمرومی نروین کره در ایرن     
در نظرر   «مشرارکت در دیپلماسری بمرومی نروین    »پ وهش تحت بنوان کد اصلی 
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ترری در مردیریت    ترر و متفراوت   هیری توسعه یافتره   هرفته شده است، بیانگر جهت
های کتن مورد توجه قررار   ها است که در سیاست هیری از فرصت  هاجرت و بهرهم

 هرفته است.
برا هردف    «سازی برای جل  سرمایه و توان بلمی و تتصصی  زمینه»مضمون 

چهرار ، پرنجم و ششرم و     ی  های کلی برنامه ملی در سیاست ی  مشارکت در توسعه
فناوری مورد توجه قرار هرفتره  های کلی رشد و توسعه و بلم و  سیاست ،همینین

که بیانگر سیاست جذب و مشارکت ایرانیان  ارج در مدیریت مهاجرت به  رارج  
 محور است.  و رویکرد فرصت

سیاسررت دیگررری در بررین  ،امررا در بررین مضررامین منررت  از اسررناد باالدسررتی 
سیاستگذاران استنتاج هردیده است که داللت بر پیشگیری از مهراجرت نتبگران و   

های انسرانی جامعره نتبگران و اسرتعدادهای برترر دارد کره در ایرن         سرمایهحف  
ایرن   بیران شرده اسرت.    «پیشرگیری از مهراجرت نتبگران   »پ وهش با کد محوری 

مضمون بیانگر رویکرد تهدیدمحور از سوی سیاستگذاران در مواجره برا مهراجرت    
بره   ایرن رویکررد تهدیردی نسربت     ،هرردد  نتبگان است. همانطور که متحظه مری 

مهاجرت بمدتاً معطوف به جامعه  اص نتبگان و استعدادهای برترر و برا هردف    
 کشور است. ی  هیری از توان بلمی و جذب آنان در فرایند توسعه بهره

از منظر سیاستگذاری در مورد مهاجرت نیروی کرار مراهر در چرارچوب سره     
سیاست کلری نگهداشرت، جرذب و بازهشرت و مشرارکت، از مقروالت متحظره        

ها در مورد تنظیم جریان مهاجرت نیروی کار مراهر   هیری سیاست  شود که جهت  یم
مبتنی بر رویکرد سیاستی مشارکت است تا سیاست مبتنی برر نگهداشرت و    ،بمدتاً

هرذاری در   تشویق به سرمایه»، «تسهیل مشارکت در توسعه ملی»بازهشت. مضامین 
مضامینی  «رانیان  ارج از کشورهای بلمی و فنی ای هیری از ظرفیت بهره»و  «دا ل

جرذب و  »در مقابرل سیاسرت    «مشرارکت »هستند که داللت بر وجه غال  سیاست 
 «مناسر  بررای جرذب نتبگران     ی  ایجاد زمینه»دارند که تنها از مضمون  «بازهشت

را در  مضمونی مدیریت مهاجرت بره  رارج   تصویر زیر الگوی قابل استنتاج است.
 هد.د اسناد باالدستی نشان می



 0011بهار  ♦ 83شماره  ♦ 01سال  ♦فرهنگی  –راهبرد اجتماعی      18

 

 مضمونی مدیریت مهاجرت به خارج در اسناد باالدستی . الگوی2شکل 

   
 ه
الد
 با
اد
 ی
ر و
 د
ت
جر
ها
 م
 
ری
ری
م

 

توج  ب  هروم  ل ورز   
 لوالی ونسان   

برخورداری از حقوق مدنی و  
 سیاسی

ح  دودخووه  ل ومکاا 
 د هر   ب  دودرا  صالل  

 یکساا بودا در بروبر قانوا 

حمای  وز حقوق ویرونیاا 
 خارج وز هرور

برخورداری از تابعیت و 
  اتحصیل 

 ح  لرلد قانون  ب  هرور

 ح   زودون  ترک لطن

 حق برخورداری از امنیت 

حق برخورداری از امنیت  
 شخصی  

 حق برخورداری از امنیت اجتماعی

حق برخورداری از امنیت  
 قضایی  

ورتقاء همبسهش  ل ونسجام  
 مه  

 تقویت هویت ملی

 موز  ل رسهر  زباا 
 تار   

تو ع  تعالیههای ترهیش  در 
 خارج وز هرور

تقویت هویت اسالمی و 
 ایرانی 

تقویت مولفه های هویت بخش  
 ملی 

 ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی  تقویت انسجام اجتماعی

جذب ل مراره  در تو ع   
 مه 

زمینه سازی برای جلب سرمایه و توان 
 علمی و تخصصی 

ی  هم  ظرتیههابهر  ریری وز 
 ل تی  

ویجاد زمیی  میا   بروی 
 جرب نخبشاا 

تروی  ب   رمای  رروری 
 دردوخل

تسهیل مراره  در تو ع  
 مه 

مشارکت در دیپلماسی 
 عمومی 

زمیی   ازی بروی تاثیر بر  
  یا ههای نظام  هط  

پیرشیری وز مهاجرت  
 نخبشاا  

حفظ و جذب سرمایه های 
 انسانی 

، جذب  شیا ای  ، پرلر  
 و هعرودهای درخراا 

 شیا ای  نخبشاا 

 جذب نخبشاا
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 گیری بندی و نتیجه جمع

های ناظر بر بملکرد دسرتگاههای اجرایری در    تحلیل اسناد باالدستی بیانگر سیاست
 واالی ارزش و کرامت به توجه»محوری  ی  قال  مضامینی است که در چهار مقوله

 ی  جرذب و مشرارکت در توسرعه   » ،«مگرایی اجتمرابی تقویت وفا  و ه» ،«انسانی
بعرتوه ایرن    بنردی شرده اسرت.     صرورت  «پیشگیری از مهاجرت نتبگران »و  «ملی

هنجانرده  سه رویکرد حمایت محور، فرصت محور و تهدید محرور   یل  ها سیاست
متحظره شرد کره     همینین. استمحور غال    رویکرد فرصت شده که در این میان

مبتنری برر رویکررد     ،مهاجرت نیرروی کرار مراهر بمردتاً     های هیری سیاست جهت
 سیاستی مشارکت است تا سیاست مبتنی بر نگهداشت و بازهشت. 

بنوان یکی از   ههای کتن مدیریت مهاجرت به  ارج ب سیاست ی  از مطالعهاما 
بره دسرت آمرده    های اجرایی، مروارد  یرل    ار بر سیاستؤمهمترین سطوح نهادی م

 :است

تعیین کننده  طوط اصلی هستند کره بررای    ،کلی های سیاستکه  جاییاز آن .1
قابردتاً   ،شوند های جامعه ابمال می حف  منافع بمومی، هماهنگی و انسجا  هدف

کلیره  هیرری    ضمن مشتص کرردن حروزه بمرل، جهرت    ها  بایست این سیاست  می
در  امرا  د.نر برازتعریف نمای  نهادی مدیریت مهراجرت بره  رارج را    سطحبازیگران 

رغم آنکه در  مثال بلی بنوان  ه. ب، ضعف این موضوع مشتص شد تل این مطالعه
پنجم توسعه به موضوع تقویت هویت استمی و  ی  های کلی ناظر بر برنامه سیاست

کیرد شرده، در   یتروی   ط و زبان فارسی ت از طریقایرانی ایرانیان  ارج از کشور 
 ای برنامره  آنبررای تحقرق    امرا  آمدهها  سیاستهمان  مجدداً، قانون برنامه ۳ی   ماده

 ی   صوص تسهیل مشرارکت ایرانیران در توسرعه   بینی نشده است. در پیشبملیاتی 
های کلی ناظر برر برنامره پرنجم، نیرز صررفاً بره        بنوان یکی دیگر از سیاست  ملی به
ان هرای ایرانیر   استفاده از ظرفیت»م مبنی بریک هزاره کلی در متن برنامه پنجنوشتن 

نظرر    بره لرذا  . اکتفراء شرده اسرت    ی برنامه اجرایی  بدون ارا ه« مقیم  ارج از کشور
یرا   ،دارد وجودحوزه این ریزان  برنامه باسیاستگذاران نگرش  در یشکافرسد یا  می

 .ندارند باالدستی اسناد از یمشترکفهم ریزان   برنامه
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برد    ،هرردد  مری  اه استیس مانع از بملیاتی شدن این از جمله مواردی که. 8
در  مرثتً . اسرت  هرا آن یابیر ارزو سرنجش   قابلکمی  های کیفی و شا صبینی  پیش
 یهرا  استیدر س یمل ی  توسعه  ارج در انیرانیا ارکتمش لیمضمون تسه که  یحال
 یابیر ارز یبررا  یشا صر  هونه  چیه ،شده آوردهچهار  و پنجم توسعه  ی  برنامه یکل
 نشده است.   ینیب شیپ آن

ضرورت ایجراد برازنگری    شد، در این مطالعه مشتصوع دیگری که موض .۵
هرای   کره سیاسرت    حالیبنوان مثال، در  های کتن است . به در قوانین به تبع سیاست

شویق ایرانیان  رارج از کشرور بررای حضرور،     ت ؛کلی جمعیت بر مواردی همیون
ی   د دارد، در مراده های آنان تیکیر  ها و توانایی هیری از ظرفیت هذاری و بهره سرمایه

های دوتابعیتی  هایی برای ورود اموال غیرمنقول ایرانی قانون مدنی، محدودیت 121
 رود انتظرار مری  هرای  رارجی نیرز     هرذاری  در قرانون سررمایه  بینی شده است.  پیش

 لحاظ هردد. مقیم  ارج هذاران ایرانی های تشویقی برای جذب سرمایه  سیاست

آمرد، یکری از ارکران مهرم در مردیریت مهراجرت       ترر    هونه که پریش   همان. 2
در مورد مهاجرت و چگونگی پردا تن بره آن   دیجد تیروا سازی و ایجاد هفتمان

تعیین شده است. در حال حاضر،  تء ناشی از فقدان یک نظرا  جرامع آمراری در    
شود.  موضوع نظا  آماری اولین بار در سرال   سازی احساس می  راستای این هفتمان

یریت مهراجرت بره   های کلی جمعیت، تحت بنوان مد ر چارچوب سیاستد 1۵1۵
مورد توجه قرار هرفته است های کلی جمعیّت  دا ل و  ارج، هماهن  با سیاست

هرا مررتبط برا مردیریت مهراجرت       این سیاست 1۵و18، 11طور اص بندهای  و به
های مرتبط   ی مرکز آمار نیز اقدا  به شناسایی متغیرها و شا ص  هستند. پ وهشکده

ها به موضوع مدیریت مهاجرت به  ارج  این سیاست 11نموده است. مشتصا بند 
درصد جمعیرت بتقمنرد بره مهراجرت بره      »ا تصاص داشته،  یل آن سه شا ص

« درصد رشد ساالنه ایرانیان مهاجرت کرده از کشور به تفکیرک مهراجرت  »، « ارج
مطررح  « هرای جمعیتری   ی هیمیزان مهاجرفرستی به  ارج از کشور به تفکیک و»و 

هرای مزبرور اطتبرات مررتبط برا دو شرا ص اول، در         شده است. از بین شا ص
دسترس نبوده و نیازمند تولید آمار است. اطتبرات شرا ص سرو  نیرز پراکنرده و      
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تروان ا بران    بنرابراین مری   .(1۵1۳)پ وهشکده مرکز آمار ایران.  غیرمنسجم هستند
سازی و شنا ت ابعاد متتلرف مهراجرت بره  رارج مسرتلز  تبردیل         مفهو  ،نمود

ببارتی برای اینکره    همدیریت مهاجرت به یک هفتمان فراهیر در سطح ملی است. ب
موجرود در آن بهرره    یهرا  مهاجرت را مدیریت نمروده و از فرصرت   ی  بتوان پدیده

هرا و   سیاسرت  ی  جست، نیراز اسرت کره هفتمران مردیریت مهراجرت را در کلیره       
 های مرتبط وارد نمود.  برنامه
با توجره   ،های کشور در مدیریت مهاجرت به  ارج سیاستاز سوی دیگر . ۳

المللری مهراجرت     که از سوی سازمان بیناصل اجمابی مدیریت مهاجرت  هفت به
برر افرزایش   ، اصرل اول و دو  کره    در حرالی  .تعیین شده نیرز، قابرل تحلیرل اسرت    

پایی از ایرن اصرول   رد ،کید داردیت در سطوح نهادیاین برصه فعان ن   ی هماهنگی
و  ی فراهیرر دانشر  این امر مستلز  ایجراد مشاهده نشد.  کشورهای کتن  سیاستدر 
هرای    سیاسرتگذاران و دسرتگاه  میران   ،مهاجرت ی  پدیده در صوصمشترک  یفهم

  جردی  مدیریت مهاجرت یک موضوع فرابتشی بوده و نیازمند برز است. اجرایی 
، هررا ان سیاسررت، مجریررسیاسررتگذارانبررازیگران ابررم از  ی  و همرراهنگی بررین همرره

. اصرل  اسرت های مرد  نهاد فعال در ایرن حروزه    الدولی و سازمان های بین سازمان
کیرد دارد کره هرچنرد ایرن     یسو  بر هردآوری اطتبات آماری دربراره مهراجرت ت  

رد توجه قرارهرفته، امرا  کلی جمعیت مو های های  یل سیاست  موضوع در شا ص
ن پردا تره  بتشری بره آ   تر و در فضای همکراری برین   الز  است با رویکردی جامع

 در مرتن  نمروده کره  المللری اشراره    های برین  . اصل چهار  بر تقویت همکاریشود
هرا اشراره داشرته     بر تقویت این نروع از همکراری  که مضمونی  ،های کتن سیاست
هررفتن تمرا  برازیگران اشراره       ضرورت به بازی . اصل پنجم برمتحظه نشدباشد، 

های مرد  نهاد نقش  الدولی، سازمان . در کنار بازیگران و کنشگران دولتی و بینددار
های ارتباطی با مهاجران، برقراری تعامرل و ارتبراط برا      اری در ایجاد شبکهؤبسیار م

تیکیرد برر    رنرد و الز  اسرت  هرای آنران دا   های و پتانسیل وطن و شناسایی ظرفیت
توجه بره اصرل ششرم،     ها مدنظر قرار بگیرد. استفاده از ظرفیت آنها در این سیاست

، در شرایط کنونی کشرور بسریار حرا ز اهمیرت     کار یرویمهاجرت ن تیریمدیعنی 
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هرای   زیادی با هدف دستیابی به فرصرت  ایرانیاندر سالهای ا یر وی ه آنکه  است به
آ رین اصل، مهاجرت ایمن و امن بوده که الز  . اند شغلی اقدا  به مهاجرت نموده

بینری   های آن مشتص و سازوکارهای قرانونی و اجرایری آن پریش    است چارچوب
 هردد. 

ی دسرتیابی بره     زمینه در هیری کرد که کشور توان اینگونه نتیجه در مجموع می
  صوص مدیریت مهاجرت به  ارج با  تء جدیسیاستی منسجم در چارچوب 
توجه  است. بعتوه سازی هفتمانفع این کاستی در درجه اول مستلز  ر روبروست.

مصوب، تعیین نقش هریرک از برازیگران،   های  چگونگی اجرایی نمودن سیاستبه 
کاری در قال  تدوین سرند   شفافیت وظایف هریک و پیشگیری از تدا ل و موازی

 تواند راهگشا باشد.  ملی راهبردی مدیریت مهاجرت می
 



 

 

 نوشت پی
درصرد توافرق مشراهده شرده      PAO=8M/(n1+n8) . PAOفرمرول آن ببارتسرت از :  . 1

 یتعرداد واحردها  n1 ،یتعداد توافق در دو مرحله کدهرذار  M( و ییایپا  ی)ضر
شرده در مرحلره    یهرذار کد یواحدها تعداد n8شده در مرحله اول و  یارذکده

 .راستیغ)توافق کامل( متکیتوافق( تا  چیصفر )ه نیرقم ب نیدو  است. ا

 منابع و ماخذ
شنا تی مفهو  هویرت ملری میران     (، مطالعه جامعه1۵18بارف ) ،یلیوک ؛یتق ،یآزادارمک

 (.1)8، فرهنگي -فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعياندیشمندان ایرانی، 

 اسرناد  ترجمران  از شناسرانه   (، تحلیرل آسری  1۵18محمد ) ،یزاده، مسعود؛ نوروزز یبناف
، برنام ه و بوجج ه   يپژوهش   -علمي فصلنامه ایران، میاست جمهوری باالدستی

12(2 ،)121-11۳. 

تهران:  ،رانیا يمهاجرت یسالنامه آمار(، 1۵11) فیدانشگاه شر یاستگذاریپ وهشکده س
 .فیدانشگاه شر یاستگذاریپ وهشکده س

 يکل   یاس تها یس یو رصد شاخص ها یيشناسا(، 1۵1۳. )رانیپ وهشکده مرکز آمار ا
 .رانی، پ وهشکده مرکز آمار ااه آماراز نگ تیجمع

 یو بتشر  ی(، آارار کرتن اقتصراد   1۵1۳فرزانره )  ،یطرالب  ن؛ینرم ،یحسن؛ داود ،یدریح
فصلنامه پژوهش  ران،یمتتصص در کشور ا ریکار متتصص و غ یرویمهاجرت ن
 .8۳-28(، 2)88 ،يجر آموزش عال یزیر و برنامه

لی بر وضعیت هویت ملری و ابعراد ششرگانه    (، تحلی1۵18. )اسری؛  رستگار،  یربانی ، بل
 .81-1(، 8)2، نشریه جامعه شناسي کاربرجیآن، 

مفهررومی و بملیرراتی در مرردیریت  ی(، چارچوبهررا1۵22محمرردکاظم ) دیسررجادپور. سرر
 .۵1-1(، ۵)81 ،یيایجغراف قاتیفصلنامه تحقالمللی،  مهاجرت بین

یپلماسری بمرومی نروین :    (، د1۵11الرضرا )  یموس ،یدیمحمد کاظم؛ وح دیسجادپور، س
مجل ه جانش هده وق و  و     است،سی فصلنامه. بملیاتی و مفهومی های بچارچو
 .1۳-22(، 2)21 ،ياسیعلوم س

(، اار فرار مغزهرا برر رشرد    1۵11هاجر ) ،یحصور ؛یبمادزاده، مصطف ل؛یکم دیس ،یبیط
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نش ریه پ ژوهش ه ای رش د و توس عه      اقتصادی کشرورهای درحرال توسرعه،    
 .12-21، (8)1، اقتصاجی

زاده، محمرد   خیابوالحسرن؛ شر   ،یهر یفق د؛یمحمرد سرع   ،یمیحسن؛ تسرل  ،یجعفر یبابد
(، تحلیل مضمون و شبکه مضرامین: روشری سراده و کارآمرد بررای تبیرین       1۵11)
-1۳1(، 11)۳، اندیشه م دیریت راهر رجی  لگوهای موجود در داده های کیفری،  ا

112. 

 تهران: نشر دادهستر. ،نیاجینوقو  بشر و آزاجی های ب(، 1۵11)  نی. بیبباس

کار از  یروی(، مهاجرت ن1۵12محمد ) زاده، یرسا ؛ مصطف ،یمشرف اکبر؛ یبرب مازار، بل
اقتص  اج و مررؤار بررر آن،   یو بوامررل اقتصرراد  OECD یبرره کشررورها  رانیررا

 .12-2۵، (33)یالگوساز

کاربرد آن (، مقدمه ای بر نظریات ویلیامسون و 1۵21جمال ) ،ی. محمود؛ فتح الهیمتوسل
 (.۵)11، فصلنامه پژوهشهای اقتصاجیدر تحلیل مسا ل توسعه ایران، 

فصلنامه علمي اسی تحلیل نهادی مسا ل اقتصادی، (، روش شن1۵11. )یاقد . بل یرینص
 .12۳-128(. 21)12 ،يشناسي علوم انسان   پژوهشي روش
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