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چکیده
این تحقیق بهمنظور «بررسی تأثیر تعلق مل بر گرایش به مهاجرت خارج از کشیور» تدوینشید اسی .در این تحقیق که
بیه رو

ممیتهیه اامیاد شییید ،ابهیدا بیه رو

کیف  ،ابعیاد و مؤلفیههیای پیدیید تعلق مل و گرایش بیه مهیاجرت از مییا

مهاجرا ایراا کشف و سپس از اهایج مطالعه کیف  ،پرسشنامه کم در مورد شهروادا شهر مشهد تهیه گردید ،تعداد
 20افر از مهاجرا ایراا در بتش کیف و  414امواه از بین شییهروادا شییهر مشییهد در بتش کم موردبررسی قرار
گرف .از اهایج کیف  ،مقوله هسیههای «تعلیق یا تشیدید گرایش به مهاجرت در پرتو تعلق مل » شیناسیای شید که سیایر
مقولهها با عنوا شیییرای و عوام مؤثر را احاطه کرد اسییی.؛ همچنین در اهایج کم مشیییتد شییید ،میزا گرایش
شییهروادا به مهاجرت خارج از کشییور در حد زیاد و میزا تعلق مل در حد مهوس ی بود اسیی .و تعلق مل به مقدار
( )-0/734با گرایش به مهاجرت خارج از کشیور رابطه همبسیهی اشیا داد اسی .محاسیبات رگرسییوا اشیا داد که با
افزایش تعلق مل  ،گرایش به مهاجرت خارج از کشیور کاهش م یابد و سیه بعد تعلق اجهماع ( )-0/621بر گرایش
به مهاجرت بیش از سییایر ابعاد بود اسیی .در ممموع ،تعلق مل توااسیی )0/584( ،.از واریااس مهغیر وابسییهه تحقیق
(گرایش به مهاجرت خارج از کشور) را تبیین اماید
واژگان کلیدي :تعلق ملی ،گرایش به مهاجرت ،مهاجرت خارج از کشور ،شهروندان مشهد
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مقدمه
شییواهد و اهایج مطالعات مهاجرت در ایرا اشییا م دهد که عد کثیری از شییهروادا ایراا که
عمدتاً تحصیی کردگا و سیرمایهدارا جویای کار و سیرمایه را تشیلی م دهند ،اقداد به مهاجرت
از کشیور امود ااد بوربور ( )1392در پژوهش خود ،مسیئله مهاجرت را ،احسیا

موارگ و تبعید

در بین مهاجرا ایراا م دااد که این امر اشییأت گرفهه از پیچیدگ ارتباط مهاجرا با سییرزمین و
فرهنگ مبدأ و مقصد م دااد در ممار بااک جهاا ( ،)2019تعداد مهاجرا ایراا به  1/29میلیو
افر و در اعالمیه وزارت امور خارجه ( )1393درحدود  5تا  6میلیو ایراایی در خییارج از کشییور
گزار

شیید اسیی.؛ اییییییین افییییییراد سییرمایههای بین  1/5تییییییا  4تریلیییییییو دالر را در اخهیار

داشیهه ااد (حسیین مقدد و بشییری )1398 ،از طرف دییر ،ممار رسیم و غیررسیم حلای .از م
دارد که مهاجرا ایراا با به خطر ااداخهن جا خود ،اقداد به ترک کشور امود و برخ مهاجرت
های فرار گواه را تمربه کرد ااد (پور افشاری چنار )1390،
بیایید گفی :.ممیار و اهیایج مهنیاق ییی در تحقیقیات داخل دربیار میزا گرایش بیه مهیاجرت از ایرا
وجود دارد؛ به عنوا مثال ،گرایش باالی مهاجرت در تحقیق ،پور افشییاری چنار ( )1390و بیدل و
دییرا ( )1390ازییکطرف و میزا تعلق بیاال در تحقیق رسیییهییار و رایاا ()1392؛ مذرییا ،
سییاروخاا و اوابتش ()1396؛ بهشییه و حق مرادی ( )1396و تعلق پایین در تحقیق (ابراهی زاد ،
هاشی زه و مفر ( )1393بیدل ،صیادق و محمود زاد ( )1391مسیهین فشیا  ،عل بیی وغالم
( )1394اشیییا م دهد که تحقیقات اامادشییید  ،اهوااسیییههااد به خوب پدید گرایش به مهاجرت
خارج از کشیییور را در ارتباط با مفهود تعلق مل تبیین امایند در این راسیییها ،شیییناخ .ااییز ها،
شیییرای و عوامی تقو ی.کننید تعلق مل م توااید بیه حف ایروی ااسیییاا و تعیادل در بتشهیای
متهلف اقهصییادی ،اجهماع ( علم و مموزشیی ) در کشییور یاری رسییااد؛ لذا بر مبنای اهایج این
تحقیق ،م توا گام موثر در براامهریزیهای مطلوب در حوز های فرهنگ مل و هوی .ایراا
در ابعاد متهلف سییاسی و اجهماع برداشی .این تحقیق بنا دارد ،مقوله اصیل و شرای احاطهکنند
بر پدید اکهشیاف در مورد مهاجرا ایراا را کشیف امود و از اهایج حاصیله به بررسی مثار ابعاد
تعلق مل بر گرایش به مهاجرت خارج از کشور در مورد شهروادا شهر مشهد بپردازد

بررسی تاثیرتعلق ملی برگرایش به مهاجرت خارج از کشور 99......................................................
در تحقیقات اامادشیید در ایرا در موردسیینمش گرایش به مهاجرت 1و عوام موثر بر م  ،اهایج
مهفاوت گزار

شید اسی .به عنوا مثال تحقیق فالح ()1395؛ مقدسی و شیرف ()1388؛ ایازی و

موحد ()1387؛ پور افشیاری چنار( )1390اشیا داد ااد که گرایش به مهاجرت خارج از کشیور در
سیط مهوسی رو به باال بود اسی .از عوام مؤثر بر مهاجرت ،فالح ( )1395معهقد بود ،با تغییر
ارز هیا زمینیه تغییر ایر هیا فراه م گردد و تغییر ایر هیا برای تغییر گرایشهیای مهیاجرت از
کشییور اقش مهم داراسیی ،.همچنین ااسییماد اجهماع با گرایشهای مثب .به ارز های مل از
زمینههای گرایش ب رویه مهاجرت به خارج بود اسی .در تحقیق پور افشیاری چنار ( )1390اشیا
داد که دو مهغیر دینداری و قودگرای بیشیهرین تأثیر را با ااسیماد اجهماع شیهروادا داشهه اس.
در پژوهش ایازی و موحد ( )1387احسییا

تعلق به وطن ،بعد پیامدی دینداری ،ایر

اسییب .به

جاییا عل و پژوهش در ایرا با گرایش به مهاجرت رابطه معناداری وجود داشیهه اسی .همچنین
اهایج تحقیق سییاروخاا  ،جهاا دول.مباد ( )1388اشییا داد که ااکارممدی سییاخهارهای جامعه و
عوام جاذبه در کشیورهای مقصید ،زمینه مهاجرت را تشیدید م کند و ادعای ماا بر این اسیهدالل
بود ،هنییام کیه فیاصیییلیه اجهمیاع در اظیاد خیااواد افزایش ییابید و افراد منزوی گرداید ،بیهمحض
رویاروی با مشیییلالت پیراموا به دلی اداشیییهن پشیییهیبا و حام مناسی ی تال

م کنند ولو با

املااات اادک ،اادیشیه خروج از کشیور را در ذهن خود تعال بتشیند؛ لذا در این پژوهش بر اقش
مؤثر اهاد خااواد بر حف اع ا در جامعه مبدأ تأکید م اماید
دراهیایج تحقیقیات خیارج میاانید پژوهش میارج براکمن و مایال چلنتوف )2007( 2بیه دودسیییهیه
عوام در احسیییا

تعلق افراد تاکید شییید اسییی.؛ یل ریشیییههای اجهماع  ،فرهنی  ،تاریت و

فرهنگ خودی مهناقض که پناهندگا را ممبور به تبعید امود اسی .و دود خصیوصییات خصیمااه و
بییااه جامعه میزبا هسی .که بهطور ه زما در موقعی.های جدید و احسیا

به وطن امود داشیهه

اسییی .عبیدالهیادی )2008( 3معهقید بود؛ اسیییهراتژی قوم در میا مهیاجرین لبنیاا در امریلا باعث
گردید که با تصیورات و احسیاسیات خود از وطن و تعلق مل  ،حس زادگ تبعیدگواه ای شیل
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گیرد در این راسییها مارکو ماهوایش )2010( 1ایز تعلق را با شییهروادی و هوی .یلسییا گرفهه و
مفهود تعلق در بعد فردی بهعنوا احسییا

صییمیمی ،.تعلقخاطر و احسییا

به ملا و در معنای

اجهمیاع و سیییاخهیاری م به اشیییلال رفی.های اجهماع و ف یییای یاد م کند؛

البهه همین دو2

( )2015در بررسی خود معهقد بود؛ مهاجرین جوا تحصیی کرد  ،تمای زیادی به ااسیماد در شیهر
میزبا داشیهه ااد اما این جریا  ،تحرک جغرافیای و وابسیهی به ملا ماا رات یعیف الرد اسی.
از طیرف د یییرگیودمین و مالریییا  )2019( 3میعیهیقییدایید؛ افیرادی کییه تیعیلیق درو گیروهی میلی را
«قاب دسییهیاب » م دااند ،بیشییهر از افرادی که تعلق را «توص ییف » م دااند ،از تلثر فرهنی حمای.
م کنند همچنین سییالم و هملارا  )2019( 4به برخ از موااع تعلق جامعهای مهاجرا را شییام
موااع اشهغال ،زبا و تبعیض ها تاکیدکرد ااد
ماچه به عنوا چارچوب اظری  5تحقیق تدوین شید اسی،.گرایش روزافزو مهاجرتهای ایراایا
به کشیورهای متهلف مهاثر از عوام متهلف از جمله تعلق مل م باشید تعاریف متهلف برای دو
مفهود گرایش به مهاجرت خارج از کشییور و تعلق مل وجود دارد مفهود گرایش به مهاجرت در
تحقیق حاضیییر در درجه اول؛ منطبق با واژ امییراا( 6.برو کوچ ) م باشییید؛ به این معن که
«عد ای بهطور موق .یا دائم برای اقام .به خارج از کشیور خود تدابیری اادیشیید ااد و مقدمات
سیفر را برای خود و وابسیهیا خویش فراه امود ااد و چندا رغبه به بازگشی .دوبار به کشیور
را در دسیییهور کیار خود ایداشیییهیه ول بیهطور کیامی ارتبیاط خود را بیا جیامعیه خودی قطع الرد ااید»
(اقیدی )144 :2010 ،در درجیه دود؛ مفهود گرایش بیه مهیاجرت خیارج از کشیییور در مورد
مهاجرتهای ایراایا به سییوی کشییورهای توسییعهیافهه یا غرب اسیی.؛ چراکه عمدتاً گرایشهای
مهاجرت به سیم .کشیورهای مرکز و توسیعهیافهه مالک تحقیق حاضیر اسی .باید در مورد تعاریف
متهلف تعلق مل به تعریف برلین و جااسیو اشیار امود؛م ها تعلق مل را «اوع توجه گسیهرد
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برای ایمیاد و حف ارتبیاط بیا دییرا و اهیادهیای اجهمیاع  ،محی و خود» (هیاگرت )45 :1992 ،1
دااسههااد
در ارتباط تعلق مل و مهاجرتهای بینالملل م توا به سیییه رویلرد اسیییاسی ی اشیییار امود؛ در
رویلرد اتسییی .مل

2

گراییاایه بیه تعلق و مهیاجرت؛ مفهود تعلق را غیالبیا در قلی مبیاحیث مردم و

سییاسی پیرامو مهاجرت قرار داد ومعهقد اسی .که این جریا مملن اسی .تأثیرات بسییار واقع ،
فراگیر و ااحصیاری از خود بما بیذارد در چشی ااداز مل گرا ،تعلقخاطر معموالً شیام ابعاد ذهن
و گفهمیا تعهید ،وفیاداری و هیدف مشیییهرک اسییی .وتمرکز جیدی بر ادغیاد مهیاجرت در جیامعیه
پیذیراید دارد (پریس1996 ،؛ کیاسیییهلز )2008 ،در این دییدگیا  ،از مهیاجرا ااهظیار داراید کیه بیهطور
دائ در کشور پذیراد مسهقر شواد و حس تعلق و بیع .خود را از کشور مبدأ خود به کشور اصل
منهق امایند (کاسیهلز)2008 ،؛ لذا ،از مهاجرا ااهظار م رود از خصیوصییات فرهنی  ،اجهماع و
زباا که مملن اسی .م ها را از جمعی .اکثری .مهمایز کند دور شیواد و در این رابطه ایز دول.
ها تال

م کنند که این جریا اازوا از هوی .بوم را تشیییویق و تسیییهی امایند (کاسیییهلز و میلر،

)2008
در رویلرد دود بیا عنوا رویلرد فرامل  3بیه تعلق و مهیاجرت ،بیا توجیه بیه ادعیاهیای اخیر مبن بر
اینله ما وارد یک دور جدید مهاجرت شیید ای (کاسییهلز و میلر ،)1998 ،بسییاری از اظریهپردازا
اجهماع ا هار م داراد که افزایش تحرک بینالملل و شیییو های اوین در بین مهاجرا  ،را های
جدیدی برای درک مهاجرت را ضییروری کرد اسیی ،.همچنین سییرع .در حال رشیید در مورد
فرامل گرای  ،مفهوم از مهیاجرت را ترویج م کنید کیه بر رواید تبیادالت و رواب پیاییدار بین
کشیورهای فرسیهند و پذیر

تأکید م اماید این دیدگا فرامل متالف مفهود مهاجرت بهعنوا

یک رویداد واحد و به دابال م اسیهقرار و ادغاد در کشیور پذیراد هسی( .گوسیهاوسیو :2005،4
 )13کیاربرد مفیاهی جیدیید فرامرزی الیا

( )1994و جهیاا سیییازی ایهتنهیا بیه افزایش مهیاجرت از

را دور منمر شید اسی ،.بلله این فرامل گرای

مهاجرت را ایز تشیدید کرد اسی .فشیرد سیازی
1
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زمیا  ،اینهرای .و پسییی.هیای اللهروایل  ،مفهود «وطن» را در هر ملیاا کیه در جهیا قرار گرفهیه
اسیی .را مسییا کرد اسیی .مهاجرا امروز باوجود پراکندگ ملاا  ،از این فرصیی.های جدید
ارتبیاط در سیییاخی .و حف هو ی .خود اسیییهفیاد م کننید اقل ی.هیای امروزی در کشیییورهیای
مهاجرپذیر بهسییرع .مااند گذشییهه محو ام شییواد ،بلله ااهظار م رود که بسییار طوالا تر زاد و
بقای خود ادامه دهند
در رویلرد سیییود بیا عنوا رویلرد فرامل گرای و تیابعیی .چنیدگیاایه 1بیایید گفی .کیه امروز
شیبلههای اجهماع برای حف

وضیع وجود جوامع مبدأ در خارج از کشیور بسییار تال

م کنند؛

این بدا معناسی .که هرچه رواب با والدین ،دوسیها و هملارا در کشیور مبدأ و در داخ کشیور
میزبا بیشیهر و شیدیدتر باشید ،مهاجرا بیشیهر صیفات جامعه تصیور شید اصیل خود را حف م کنند
بیااینوجود ،مهیاجرا در اجهمیاع دییری زایدگ و کیار م کننید و درعینحیال مهیاجرا بیهمرورزمیا
هوی .خود را بر اسا

دلبسهی های دوگااه به کشور میزبا و کشور مبدأ توسعه م دهند (کنی.

و هملارا )2003،2
ماچه مشهود اس.؛ ازاظر دو دیدگا اتس ،.مهاجرت بینالملل بهطور ذات مشل ساز به اظر م
رسییید ،زیرا بیاعیث ایمیاد اخهالل در تعلق مل مهیاجرا م گردد متیالفیا  ،مسیییئول ی .حی این
مشییلالت را بر عهد خود مهاجرا گذاشییههااد؛ اما برخ دییر معهقداد که تنها را ح قاب قبول،
جذب در جامعه پذیراد اس .طرفدارا فرامل اسهدالل م کنند که دول .و جامعه باید با پذیر
تابعی .دوگااه ،به مهاجرا (بهویژ مهاجرا ) در ح مشییلالت تعلقات ااشیی از مهاجرت کمک
کننید؛ بنیابراین ،مفهود تعلق مل غیرقیابی تفلییک مل و مفهود گسییییتهی بین رواب عیاطف و
ابزاری تح .تأثیر درک مل از مهاجرت قرار گرفهه اسیی .گوسییهاوسییو ( )2005دراین رابطه
معهثقید اسییی.؛ تیابع ی .دوگیاایه بیهعنوا ابزاری برای کیاهش پ یامیدهیای منف محسیییوب م گردد و
دراهیمه زمینه تسهی ادغاد مهاجرا را ایماد م کند
بنییابراین رویلرد کل اظری در این تحقیق اظری یههییای کال فرهنی و کثرتگرای فرهنی
م باشید و باالخد برای بررسی موضیوع تحقیق از اظریههای فرهنی خرد همااند اظریه مقاوم.
و چالش های هوی .چندگااه ادوارد سییعید بهر برد اسیی .تلثرگرای به رشیید مگاهااه احسییا
and multiple citizenship

1Transnationalism

Kenneth et al

2
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عدد تعلق تعبیر م شییود که بهاوع زادگ در قال های شییناخههشیید با مرزبندیهای ثاب .را رد
م کند و در عوض زادگ بر روی خطوط مرزی و تأثیرپذیری از دو سییوی مرزها را م سییهاید و
اظریه مقاومه که بیشیهر توسی ادوارد سیعید مطر شید اسی .بر حف تعلق مل و مقاوم .در برابر
هوی.های بییااه تاکید م اماید
با توجه به محدودی .مطالعات پیشین در حوز مهاجرتهای خارج از کشور با تاکید بر اقش تعلق
مل و ابعیاد م  ،بر اسیییا

تئوری هیای رویلرد اوین مهیاجرت بیا رو

ممیتهیه م توا در بتش

کیف سیییوال اصیییل تحقیق را چنین مطر امود کیه میدل پیارادایم مطلوب گرایش بیه مهیاجرت
خارج از کشیور در ارتباط با تعلق مل مهاجرا ایراا کداد اسی.؟ همچنین برای بررسی در جامعه
گسیهرد در مورد شیهروادا شیهر مشیهد فرضییههای اصیل و فرع به شیر ذی طر ریزی امود؛ در
فرضییی یه اصیییل تحقیق چنین مطر شییید کیه «تعلق مل اقش تعیینکننید ای بر میزا گرایش بیه
مهیاجرت خیارج از کشیییور دارد ،بیه این معن کیه بیهموازات افزایش تعلق مل  ،میزا گرایش بیه
مهاجرت کاسییهه م شییود» همچنین در فرض ییههای فرع تحقیق؛  1بین تعلق جغرافیای  1از ابعاد
تعلق مل با میزا گرایش به مهاجرت خارج از کشیور رابطه معناداری وجود دارد  2تعلق فرهنی
و هنری  2از ابعیاد تعلق مل بیا میزا گرایش بیه مهیاجرت خیارج از کشیییور رابطیه معنیاداری وجود
دارد  3بین تعلق سی ییاسی ی  3از ابعاد تعلق مل با میزا گرایش به مهاجرت خارج از کشیییور رابطه
معنیاداری وجود دارد  4بین تعلق اجهمیاع  4از ابعیاد تعلق مل بیا میزا گرایش بیه مهیاجرت خیارج
از کشیییور رابطیه معنیاداری وجود دارد  5بین تعلق تیاریت  5از ابعیاد تعلق مل بیا میزا گرایش بیه
مهاجرت خارج از کشیور رابطه معناداری وجود دارد لذا با توجه به اهایج مطالعه اکهشیاف و مباا
اظری و پیشییینه تحقیق در بیا ارتباط بین مهغیرهای تأثیرگذار ،م توا مدل اظری را به شییر ذی
ترسی امود

1

Geographic belonging
Cultural and artistic belonging
3 Political belonging
4Social belonging
5 Historical belonging
2
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شکل شماره  :1مدل نظري تحقیق

تعلق ملی

گرایش به مهاجرت خارج از کشور

تعلق جغرافیای  ،فرهنی -هنری

شناخه  ،عاطف و رفهاری

سیاس  ،اجهماع  ،تاریت

روششناسی
در پژوهش حاضیییر بر مبنیای مراح چهیارگااه در مدل شیییمیار ( ،)2ابهیدا ازلحیا کیف موضیییوع
تحقیق را با شیییرک.کنندگا محدود (مهاجرا ایراا ) بررسیی کرد و سیییپس بر مبنای یافهههای
کیف  ،اسییب .به سییاخ .ابزار مورداظر اقداد شیید و در مرحله دود با اسییهفاد از ابزار تهیهشیید به
گردموری داد ها کم پرداخهه شد لذا ،بهمنظور شناسای ابعاد و شاخدهای گرایش به مهاجرت
و عوامی مؤثر بر م در ابهیدا از رو

کیف و برای تعمی پیذیری بتش کیف  ،پس از طراح و

تدوین پرسیشینامه و ااهتاب امواههای تصیادف از میا شیهروادا شیهر مشیهد ،اسیب .به گردموری
داد های کم اقداد و مدل ارائهشد مورد ارزیاب قرار گرف.
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مرحله اول
•بررس مباا اظری پژوهش
مرحله دوم :بخش کیفی

•بررس پیشینه پژوهش

تعیین سؤاالت مصاحبه ایمه ساخهارمند
مرحله چهارم :تفسیر نتایج و یافتهها

بررس مباا اظری پژوهش

تفسیر یافهههای کیف

بررس پیشینه پژوهش

تفسیر یافهههای کم

ااهتاب امواه
گردموری داد های کیف یا مصاحبههای

ترکی

یافهههای کم و کیف

عمیق
تحلی داد های کیف یا کدگذاری سه گااه
ارائه الیوی گرایش به مهاجرت به خارج
کشور

مرحله سوم :بخش کمی
•طراح ابزار پژوهش
• بیا فرضیههای کم پژوهش
•ااهتاب امواه پژوهش
•گردموری داد های کم

شکل شماره ( )2مراحل انجام پژوهش بر اساس رویکرد آمیخته

رو

تحقیق حاضیر ،رو

ممیتهه 1بود و ازاظر هدف کاربردی و ازاظر شییو گردموری داد های

ترکیب از اوع اکهشییاف  2اسیی .که شییام دو مرحله عمد کیف  -کم  3اسیی .در مرحله اول از
اظریه داد بنیاد( 4گراادد تئوری) بهعنوا رویلرد کیف اسیهفاد شید که رواد مصیاحبهها تا اشیباع

1 Mixced Method
2 Exploratory
3 Qualitatively -Quantitatively
4 Grounded Theory
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اظری ادامه یاف .در مرحله دود از رو

توصییف – همبسیهی بهعنوا رویلرد کم

و پیمایش1

اسهفاد گردید همچنین برای شناسای افراد موردبررس از تلنیک گلوله برف  2اسهفاد شد تعداد
مشیییارکی.کننیدگیا در مرحلیه کیف تحقیق  20اموایه از جیامعیه هیدف (مهیاجرا ایراا خیارج از
کشیییور) بهصیییورت امواهگیری هدفمند 3ااهتاب شیییداد ازماماکه گرایش به مهاجرت عمدتاً به
مهاجرا ایراا در کشورهای توسعهیافهه بود اس ،.غال

امواهها بهصورت هدفمند ااهتاب شد

جدول شماره  :1مشارکتکنندگان در بخش کیفی
مصاحبه
شواد
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16

سن

میزا
تحصی

جنسی.

کشور مقی

شغ

55
30
27
45
35
28
40
38
26
24
28
23
27
28
26
25

دکهرا
دکهرا
لیسااس
ارشد
دکهرا
دکهرا
دکهرا
دکهرا
دااشمو
دااشمو
دااشمو
لیسااس
دااشمو
لیسااس
لیسااس
لیسااس

ز
ز
ز
ز
مرد
مرد
ز
ز
مرد
ز
ز
ز
مرد
ز
ز
مرد

کااادا
کااادا
ترکیه
اایلسها
امریلا
امریلا
داامارک
فرااسه
روسیه
روسیه
روسیه
روسیه
ترکیه
برزی
ممریلا
عربسها

N17

32

ارشد

مرد

ترکیه

N18
N19
N20

46
41
35

دکهرا
دکهرا
لیسااس

مرد
مرد
مرد

ملما
ازبلسها
ترکیه

بازاشسهه
کارمند
خااهدار
مزاد
پزشک
اسهاد
مزاد
کارمند
دااشمو
دااشمو
دااشمو
دااشمو
دااشمو
مزاد
دااشمو
دااشمو
مدیر
اجرای
اسهاد
کارمند
شغ مزاد

سابقه
مهاجرت

شل مهاجرت

شل
مصاحبه

1
5
3
24
3
5
10
5
3
4
2
3
2
5
2
4

باواسطه
تحصیل
براامهریزیشد
باواسطه
براامهریزیشد
تحصیل
باواسطه
تحصیل
تحصیل
تحصیل
تحصیل
باواسطه
تحصیل
فرار گواه
باواسطه
باواسطه

ح وری
ح وری
ممازی
ممازی
ح وری
ممازی
ح وری
ح وری
ح وری
ح وری
ممازی
ممازی
ممازی
ح وری
ممازی
ممازی

5

فرار گواه

ممازی

7
4
3

فرار گواه
تحصیل
باواسطه

ح وری
ح وری
ح وری

در مرحله کم  ،جامعه مماری را کلیه شیهروادا شیهر مشیهد که باالتر از سین  18سیال بود را شیام
گردید و تعداد تتمین شیید م ها برحسیی

مخرین ممار سییرشییماری افو

و مسییلن  1395به

 3,057,679افر رسیییید اسییی .تعداد  414افر با حداکثر احهمال خطا مهناسییی با جدول مورگا
ااهتاب شید دررو

امواهگیری خوشیهای چندمرحلهای ااهتابشید  ،ابهدا اواح چه گااه شیهر
1

Survey
Snowball Technique
3 Purposive Sampling
2
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مشییهد در  13منطقه متهلف در اظر گرفهه شیید و به صییورت تصییادف موردبررسیی قرار گرف.
تمزیهوتحلی داد ها در مرحله کیف  ،بر مبنای رو

اشیهراو

و کوربین ( )1393کدگذاری (باز،

محوری و گزینشییی ) بود در این خصیییوع معیارهای تحقیقات تفسییییری شیییام اعهمادپذیری،
ااهقالپذیری ،اتلاپذیری ،تصییدیق پذیری و راسییه و معیارهای اظریه برخاسییهه از داد ها شییام
تطابق ،فه پذیری ،عمومی .و کنهرلپذیری اسییی .در ممموع تعداد  27مقوله اصیییل  203 ،مقوله
فرع و تعداد  512کدباز به دسیی .ممد که در اهای .در مدل پارادایم (شییمار  )2به شییش بعد
(شیییرای عل  ،زمینهای و مداخلیه ،راهبردی ،پییامدی و پدید اصیییل ) طبقیهبنیدی گردید در اولین
مرحله از فرایند تمزیهوتحلی در ارد افزار مماری ،1بعد از ورود تماد مصییاحبههای تحقیق به داخ
اردافزار ،گزار ها تبدی به کد سییسیه های اولیه یا باز شید و در مرحله بعدی همه کدهای مشیابه و
ازدییک بیه ه بر اسیییا

محهوا و معنیای بیه ییک ییا چنید مقولیه تبیدی گردیید در ادامیه؛ مرحلیه دود

کیدگیذاری محوری اامیاد شییید کیه تمیاد مقولیههیای مشیییهرک بر اسیییا

معییار واحید تیأثیرگیذار و

تأثیرپذیر در ممموعههای متهلف طبقهبندی گردید و مقوله اهای واصیل تحقیق (پدید ) که سیایر
مفاهی به م بهاوع مرتب بود تعیین گردید در این رابطه تعداد  27مقوله اهای به دسی .ممد در
تمز یهوتحل ی مرحلیه کم بیا اسیییهفیاد از ارد افزارهیای ممیاری 2بیه بررسییی الیوهیای اایداز گیری
مهغیرهای تحقیق ،مقادیر همه مهغیرها سیینمید شیید و اهایج اشییا داد که مقدار ضییری کرواباو و
پایای ترکیب بیش از (  )0/7در حد قاب قبول بهدس.ممد اس .هرچند در بررس روای سؤاالت
(گویه ها) ،اطالعات  30افر از پاسیتیویا بهصیورت پرسیشینامه ماالین جمعموری و مورد مزمو
مقدمات قرار گرف.؛ همچنین مقدار روای همیرا 3در مورد مهغیرها از مقدار بحراا (  ) 0/5بیشیهر
بود و قاب قبول اسی .برای سینمش گرایش به مهاجرت از کشیور (مهغیر وابسیهه) سیه بعد (شیناخه -
عاطف  -رفهاری) و در مورد تعلق مل (مهغیر مسیییهق ) به شیییش بعد (جغرافیای  ،فرهنی و هنری،
سیاس  ،اجهماع و تاریت ) در اظر گرفهه شد
یافتهها

1

MAXQDA 18
SMART PLS
3 AVE
2SPSS,
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ماچه م توا از گزار های مشارک.کنندگا در بتش کیف با عنوا مقوله محوری تحقیق (مقوله
اصیل ) اسیهنباط کرد ،کشیف پدید « تعلیق یا تشیدید گرایش به مهاجرت در پرتو تعلق مل » اسی.
در این رابطه شیرایط در ایماد این پدید اقش مهم داشیههااد از ممموع مصاحبههای اامادشد و
مقولهبنیدی ،هفی .عام (میزا دریاف .حمیای.های اجهمیاع  ،ااییز های خااوادگ به مهیاجرت،
احسیا

تعلق ،ویژگ های سیاخهاری در جوامع توسیعهیافهه ،ااعادالاه بود مزایا در ایرا  ،تمارب

پیراموا از مهیاجرت و ایر بیه الیوهیای ارتبیاط در جوامع توسیییعیهییافهیه) بیهعنوا شیییرای عل
کشییورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرسیی .تأثیرگذار اسییهحصییال گردید از شییرای زمینهای (بسییهر)
م توا به (سیاخهار مهاجرت  ،احسیا

امنی .اجهماع  ،تمربه طوالا مدت درحالتوسیعه بودگ ،

عمللرد و گسیهر رسیااههای جمع  ،رواج تاریت فرهنگ اسیاطیری) و از جمله شیرای راهبردی
م توا به (براامهریزی و تال های مسیهمر برای تغییر سیاخهار موجود ،جسیهموی فعاالاه ریشیههای
هویه  ،هوی.جوی در فراسییوی تعلقات مل ایراا  ،پیییری و تحم معنادار شییرای اسییهر زا،
براامهریزی و پیییریهای مسیییهمر مهاجرت و فاصیییلهگیری تعمدی از تعلق بوم به سیییم .قلمرو
هدف) و از عوام مداخلهگر (محیط ) م توا به (جنس ،میزا تحصیییالت ،مح اقام ،.شییل
مهاجرت) اشیار امود همچنین از شیرای پیامدی م توا به (احسیا

تعلق به ایرا و احسیا

تعهد

به جامعه هدف ،مهاجرت در راسیهای تأمین منفع .فردی فارغ از مرما های موجود و سیسی .شید
تییدریمی هوی ی .ملی در مقیی یا

فرا فردی) در ارتبییاط بییا تعیلیق ملی و گرایش بییه مهییاجرت

مشارک.کنندگا ااد برد که م توا در مدل پارادایم (شمار  )3به شر ذی اشا داد

بررسی تاثیرتعلق ملی برگرایش به مهاجرت خارج از کشور 109......................................................
شرایط علی کشورهاي مهاجرپذیر

شرایط علی کشورهاي مهاجر فرست

مواجهه با دریاف.ها و حمای.های جوامع توسعهیافهه

ااییز های خااوادگ به مهاجرت
ایر

الیوی رواب اجهماع د ر جوامع توسعهیافهه

به ویژگ های ساخهاری در ایرا

احسا

ایر

تعلق مل

به ویژگ های ساخهاری در جوامع توسعهیافهه

تمارب پیراموا از مهاجرت

شرایط زمینه اي

شرایط مداخله گر

ساخهار مهاجرت

جنس
میزا تحصیالت
مح اقام.

پدیده:
«تعلیق یا تشدید گرایش به
مهاجرت در پرتو تعلق ملی»

احسا

امنی.

تمربه طوالا مدت در حال توسعه گ
عمللرد و گسهر رسااه جمع

شل مهاجرت

رواج تاریت فرهنگ اساطیری

شرایط راهبردي
شرایط پیامدي

براامهریزی مسهمر برای تغییر ساخهار موجود
جسهموی فعاالاه ریشههای هویه

احسا

هوی.جوی در فراسوی تعلقات مل ایراا

مهاجرت در راسهای تامین منفع .فردی فارغ از مرما های موجود

پیییری و تحم معنادار شرای اسهر زا

تعلق به ایرا و احسا

تعلق به هدف

سس .شد تدریم هوی .ملیدر مقیا

فرافردی

براامهریزی و پیییریهای مسهمر مهاجرت
فاصلهگیری تعمدی از تعلق بوم به قلمرو هدف

مدل شماره  :3مدل پارادایمی گرایش به مهاجرت خارج از کشور و تعلق ملی

ماچه م توا از گزار های مشیارک.کنندگا در بتش کم اسیهنباط کرد؛ اهایج توصییفشید در
مورد  414امواه از شهروادا شهر مشهد با محوری« .بررس رابطه میزا تعلق مل و میزا گرایش
به مهاجرت خارج از کشیور» تعداد  225مرد و  189ز بود اسی .که از این میا  57درصید مهاه
بود و از ک مشیارک.کنندگا ایز(  ) 6/26درصید فاقد شیغ اقهصیادی بود که عمدتاً دااشیمویا
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و زاا خااهدار مشییارک .داشییههااد در بین مشییاغ مشییارک.کنند در تحقیق ،دااشییمویا و زاا
خااهدار ،باالترین میزا گرایش به مهاجرت را در مقاب اظامیا و مشیاورا اشیا م دهد؛ همچنین،
اظامیا و مشییاورا بیشییهرین میزا تعلق مل را در مقاب خااهدارها ،پزشیلا و بازاشییسییههها داشییهه
اسیی .در مورد قومی.های تحقیق ،اقش ترکمنها با بیشییهرین میزا گرایش به مهاجرت خارج از
کشیییور در مقاب فار ها با گرایش ک به دسییی .ممد این در حال بود که سیییه فار ها ایز در
تعلق مل باال بود اسیی .اهایج همبسییهی مهغیرهای زمینهای یا جمعیه تحقیق اشییا داد که مهغیر
سیین با ( )-0/114و میزا تحصیییالت پاسییتیویا با ( )-0/10رابطه منف و معناداری با گرایش به
مهاجرت خارج از کشور اشا داد اس.
اهایج اشیا داد که میاایین گرایش به مهاجرت شیهروادا مشیهد از حد مهوسی میاایین قاب ااهظار
بیشیهر بود اسی .و میاایین تعلق مل م ها ایز در حد مهوسی رو به باال بهدسی.ممد اسی .در مورد
مقایسییه میاایین ابعاد تعلق مل بهعنوا مؤثرترین مهغیر مسییهق مشییتد شیید که تعلق جغرافیای و
تاریت بیشیهرین میزا و تعلق اجهماع و سییاسی از کمهرین میزا برخوردار بود اسی .هما طور
که در مزمو رتبهبندی فریدمن جدول شمار ( )2مالحظه م گردد ،در مورد ابعاد مهغیر تعلق مل ،
مشیتد شید که تعلق جغرافیای  ،بیشیهرین میاایین رتبهبندی و تعلق تاریت از میاایین رتبه پایینتر
برخوردار بود اس.
جدول شماره  :2رتبهبندي ابعاد تعلق ملی
ردیف

ابعاد تعلق مل

میاایین رتبه

رتبهبندی

1

تعلق جغرافیای

4/73

1

2

تعلق اجهماع

3/66

2

3

تعلق سیاس

2/55

3

4

تعلق فرهنی و هنری

2/55

4

5

تعلق تاریت

1/51

5

مزمو فرضییی یههیای تحقیق اشیییا داد کیه بین کلییه ابعیاد تعلق مل  ،رابطیه معنیاداری بیا گرایش بیه
مهاجرت شیهروادا شهر مشهد به خارج از کشور وجود دارد و جه .رابطه م ها ایز معلو

بود

اسییی.؛ به عبارت دییر هرچقدر میزا تعلق مل شیییهروادا کمهر بود اسییی ،.بلعلس گرایش به
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مهاجرت خارج از کشیور بیشیهر بود اسی.؛ میزا همبسیهی ابعاد تعلق مل با گرایش به مهاجرت
تعلق اجهماع ( ،)-0/621تعلق سییاسی ( ،)-0/566تعلق فرهنی و هنری

خارج از کشیور به ترتی

( ،)-0/474تعلق جغرافیای ( )-0/435و تعلق تاریت ( )-0/333م باشید در ممموع بین تعلق مل
وگرایش به مهاجرت خارج کشور به مقدار ( )-0/734رابطه معناداری اشا داد شد
اهیایج همبسیییهی هیا اشیییا داد کیه تعلق مل رابطیه معنیاداری بیا ابعیاد گرایش بیه مهیاجرت خیارج از
کشیور اشیا داد اسی .که به ترتی

این میزا همبسیهی تعلق مل با بعد رفهاری و عمل گرایش به

مهیاجرت خیارج از کشیییور بیه مقیدار ( ،)-0/73بعید عیاطف گرایش بیه مهیاجرت ( )-0/694و بعید
شیناخه گرایش به مهاجرت ( )0/489میزا همبسیهی بهدسی.ممد اسی .بهمنظور پیشبین مهغیر
گرایش بیه مهیاجرت خیارج از کشیییور بر مبنیای ابعیاد تعلق مل از رگرسییییو چنیدگیاایه گیادبیهگیاد
اسییهفاد شیید هما طور که در جدول شییمار ( )3مالحظه م گردد ،اهایج اشییا داد که با ورود
مرحلیهبهمرحلیه مهغیرهای در مدل رگرسییییوا  ،مدل پنم که باالترین میزا همبسیییهی را اشیییا
م دهید مورد تیأییید قرار گرفی .در این میدل مقیدار R2در مورد ابعیاد تعلق مل (تعلق اجهمیاع ،
سییاسی  ،جغرافیای  ،فرهنی و هنری و تاریت ) مقدار  0/584از واریااس مهغیر وابسیهه (گرایش به
مهاجرت خارج از کشور) را تبیین امود این موضوع را تایید م اماید
جدول شماره  : 3رگرسیون چندگانه ابعاد تعلق ملی بر گرایش به مهاجرت خارج از کشور
مدل

ضری

همبسهی

تبیین

ضری
2

ضری

تبیین تصحی شد

خطای اسهاادارد برمورد

1

)(R
0/621 a

) (R
0/385

0/384

10/94

2

0/704 b

0/496

0/493

9/920

3

0/755 c

0/571

0/567

9/165

4

0/759 d

0/577

0/567

9/165

5

0/764 e

0/584

0/579

9/04

 :aتعلق اجهماع ؛  :bتعلق اجهماع و تعلق سیاس ؛  :cتعلق اجهماع  ،تعلق سیاس و تعلق جغرافیای ؛
 :dتعلق اجهماع  ،تعلق سیاس  ،تعلق جغرافیای و تعلق فرهنی و هنری؛
 :eتعلق اجهماع  ،تعلق سیاس  ،تعلق جغرافیای  ،تعلق فرهنی و هنری و تعلق تاریت

ق یاوت دربار سیه و اقش هر یک از مهغیرها در تبیین مهغیر وابسیهه را باید در مقادیر بهای واگذار
کرد زیرا این مقادیر اسیهااداردشید و املا مقایسیه و تعیین سیه اسیب هر یک از مهغیرها را تعیین
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م امیاید همیا طور کیه در جیدول شیییمیار ( )4مشیییاهید م گردد ،در سیییهو ( )Betaضیییری
رگرسییو جزئ اسیهااداردشید اسی .واشیاایر ماسی .که به ازای افزایش یک واحد مثال در مورد
مهغیر تعلق اجهمیاع در میدل پنم بیه میزا ( )-0/475در ااحراف معییار مهغیر وابسیییهیه گرایش بیه
مهاجرت خارج از کشیور تغییر ایماد م اماید در سیهو  ،tمقدار  tبرای مزمو معن داری ضیرای
رگرسیییو جزئ م باشیید و در سییهو  sigسییط معناداری را اشییا م دهد در این جدول 0/05
< Pدر سییهو سییط معناداری م توا با فاصییله اطمینا هر کداد از فرضییههای تحقیق را بر مبنای
مهغیرهای مشیتدشید  ،رابطه معناداری گرف .همچنین مقدار  R2اشیا م دهد که  0/584درصید
تغییرات مهغیر وابسیهه تحقیق ااشی از پنج مهغیر واردشید در مدل پنم (ابعاد تعلق مل ) بود اسی.
ومقدار ( )0/416درصیید از تغییرات مهغیر وابسییهه در این تحقیق ممهول باق مااد اسیی .که باید با
عوام دییر بررس امود
جدول شماره  :4تحلیل رگرسیون به روش گام به گام تعلق ملی برگرایش به مهاجرت خارج از کشور
مدل

ورودی مهغیرها
به مدل

1
2

3

4

ثاب.

B
91/595

SE
1/914

Beta

t
47/865

تعلق اجهماع

-1/652

0/103

-0/621

-16/066

ثاب.

100/404

1/968

تعلق اجهماع

-1/233

0/103

-0/463

-11/946

تعلق سیاس

-1/141

0/120

-0/368

-9/487

ثاب.

118/129

2/775

51/016

تعلق اجهماع

42/575

-1/112

0/096

0/418

-11/533

تعلق سیاس

-1/033

0/112

0/333

-9/242

تعلق جغرافیای

-0/937

0/111

-0/282

-8/457

ثاب.

120/915

2/991

تعلق اجهماع

-1/104

0/096

-0/415

-11/514

تعلق سیاس

-0/874

0/129

-0/282

-6/754

تعلق جغرافیای

-0/861

0/115

-0/259

-7/513

-0/492

0/204

-0/099

-2/411

تعلق فرهنی و هنری
5

ضرای اسهاادارد
اشد

ضرای
اسهااداردشد

ضری

سط معناداری

40/431

ثاب.

118/918

3/057

تعلق اجهماع

-1/265

0/112

-0/475

-11/293

38/902

تعلق سیاس

-0/822

0/130

-0/265

-6/338

تعلق جغرافیای

-0/916

0/115

-0/275

-7/928

تعلق فرهنی و هنری

-0/586

0/205

-0/118

-2/853

تعلق تاریت

0/597

0/219

0/110

2/721

(ابعاد تعلق ملی)  +مقدار ثابت = گرایش به مهاجرت خارج از کشور (متغیر وابسته)
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هما گواه که در مدل شییمار ( )4مالحظه م گردد ،همه مهغیرهای اصییل تحقیق رابطه مسییهقی و
غیر مسیهقیم با گرایش به مهاجرت شیهروادا مشیهد به خارج از کشیور اشیا داد شید اسی .سیه
هر مهغیر بر اسیا

مقادیر بها ( )βدر مدل تعیینشید اسی .در این مدل تعلق تاریت تاثیرگزارترین

عام بر گرایش به مهاجرت شیهروادا مشیتد گردید که خود تح .تاثیر عوام اشیا داد شید
اس.

مدل شماره  :4تحلیل مسیر ابعاد تعلق ملی بر گرایش به مهاجرت خارج از کشور

همیا گوایه کیه در جیدول شیییمیار ( )5ایز مالحظیه م گردد ،برخالف ابعیاد تعلق مل بعید تعلق
تاریت جه .مثب .با گرایش به مهاجرت خارج از کشییور اشییا داد اسیی .به طوری که گرایش
مهاجرا خارج از کشیور با  0/11میزا تاثیرگذاری بر گرایش به مهاجرت اثرگذار بود اسی .و به
ترتی ؛ تعلق اجهماع ( )-0/475؛ تعلق جغرافیای ( )-0/275؛ تعلق سیییاسیی با ( )-0 /265و تعلق
فرهنی – هنری ( )-0/118رابطه اثرگذاری معلوسی را اشیا م دهد؛ به عبارت دییر ابعاد تعلق
مل در ارتبیاط بیا یلیدییر توااسیییهیه اسییی 0/584 .از وارییااس مهغیر گرایش بیه مهیاجرت خیارج را
تبیین اماید
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جدول شماره  :5میزان تاثیرگذاري مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت خارج از کشور
ردیف

مهغیرها

تاثیر مسهقی

تاثیر غیر مسهقی

اثرگذاری کل

1

تعلق تاریت

0/11

0/44

0/55

2

تعلق اجهماع

-0/47

-0/39

-0/86

3

تعلق سیاس

-0/26

-0/16

-0/42

-0/11

-0/02

-0/13

-0/27

0

-0/27

4
5

تعلق فرهنی و هنری
تعلق جغرافیای

بحث و نتیجهگیري
اهایج اشیا م دهد که میزا گرایش به مهاجرت در مورد شیهروادا شیهر مشیهد در حد زیاد بود
کیه از مییاایین مورد ااهظیار فراتر بود اسییی .از طرف دییر میزا تعلق مل شیییهروایدا در حید
مهوسی بود گرایش مهاجرت خارج از کشیور شیهروادا در بعد شیناخه و احسیاسی بیشیهر از بعد
رفهاری و عمل بود اسیی .به اظر م رسیید که گرایش به خارج از کشییور با توجه به شییرای فعل
شیهروادا  ،از رواد ت یعیفشید ای برخوردار اسی .در تصیدیق این فرایند م توا به اهایج حاصیله
از بیاال بود میزا تعلق مل شیییهروایدا اشیییار امود؛ همچنین میزا تعلق جغرافییای و تیاریت
پاسیییتیویا  ،اشیییااهای بر گرایش پایین در بعد عمل یا رفهاری بود اسییی .اهایج اشیییا داد که
تصیییمی هیای قطع برای مهیاجرت بیه خیارج از کشیییور ضیییعیف بود اسییی .این فراینید تحی.
ملاایسی های بازداراد همااند وابسیهی های خااوادگ  ،امید به بهبود وضیعی .اقهصیادی و سییاسی
در داخی  ،رفع موااع حقوق بینالملل برای تحری هیای میال و سیییییاسییی بینالملل از سیییوی
کشیورهای توسیعهیافهه ،تغییر رویه حاکما بینالملل  ،تعلق به سیرزمین یا عر مل  ،میند فرزادا ،
تغییر سیاخهارهای داخل در ایرا و تر

از مهاجرتهای برو مرزی و احسیا

امنی .اجهماع در

داخ بیشهر بهسوی گرایش های اعهقادی یا شناخه رفهه اس.
در پاسیخ به فرضییه اصیل تحقیق؛ تعلق مل اقش تعیینکنند ای بر میزا گرایش به مهاجرت خارج
از کشیور دارد در بیا دییر با کاهش میزا تعلقات مل  ،شیاهد افزایش گرایش به مهاجرت خارج
از کشیور ایز وجود دارد همچنین اهایج اشیا داد که ابعاد تعلق مل ایز بهطور مسیهقی یا غیرمسیهقی
با گرایش به مهاجرت خارج از کشییور همبسییهی معناداری (جه .منف ) اشییا داد اسیی .ماچه
اظریه اوربرت الیا

( )1999در اهایج تحقیق تایید م شیود م توا گف ،.تحوالت و فرمیندهای

درازمدت تاریت در شیل داد به احسیا

عمیق دلبسیهی و تعلق به یک کشیور اثرگذار اسی.

خاطرات ،رخدادها ،حوادث ،شییتدها و فراز و اشییی های تاریت در شییل داد به اایار های
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جمع بسییار مؤثراد جوهر جنبه اجهماع  ،به برقراری رواب دوسیهااه و عاطف بسیهی دارد؛ زیرا
عیاطفیه ،پیاییه هرگوایه اظ اجهمیاع حه در جوامع میدر اسییی .و این امر در وابسیییهی عیاطف بیه
جمع و رواب عاطف در جوامع ریشیه دارد بنابراین میزا تعلق اجهماع و سییاسی به دسی .ممد
اشیییا م دهد که این میزا تا چه ااداز رابطه منف و معناداری را با گرایش به مهاجرت خارج از
کشییور شییهروادا اثرگذار بود اسیی .از سییوی دییر اظریه ادوارد سییعید که تاکید بر چالش های
هویه جوامع در حال توسیعه دارد اشیا م دهد که میزا تعلق تاریت و جغرافیای رابطه مثب .با
گرایش به مهاجرت خارج از کشییور اشییا م دهد این اهایج چنین اسییهنباط م شییود که املا
بازگشی .مهاجرا برای بازگشی .به تعلقات تاریت و جغرافیای کشیور مبدام همچنا باق اسی.
یل از عوام تقوی.کنند تعلق به اظر ادوارد سیعید ،حف اصیال .و بازگشی .به ریشیهها و پیواد

باارز هاسی.؛ او م گوید« :گاه ه به اظر خودد م رسیید که تقریباً ته از هر شیتصییه هسیه
و موجودی ترسییو ،مردد و ب اراد اد؛ اما همیشییه یک احسییا بر من غلبه داشیی .و م اینله حس
م کردد مدد ب در کمای هسیییه » اظریهپردازاا مااند ادوارد سیییعید ،گسیییسییی .از تعلق را باا
اسیییهمرار اسیییهعمیارگری م داانید و در عوض مقیاوم .را تشیییویق م کنند اظریه مقاوم .بر زاد
ایهداشییهن مرزوی در خااه بود و بازگشیی .به ریشییهها و ایماد پیواد های جدید با ملا را تأکید
م کرداد امروز اظریههای ادغاد قوم گیداز ،جهاا شید کاسیهلز و دیویدسیو با طر سییاسی.
تلثرگرای و فرامل گرای در داییای میدر بر رواید ،تبیادالت و رواب پیاییدار بین کشیییورهیای
فرسهند و مهاجرپذیر تأکید م کند تا جائیله برخ مبحث چند تابعیه و ادغاد را مورد تأکید قرار
م دهند
در مطالعات کیف مشیتد شید که هیچکداد از مشیارک.کنندگا حاضیر به بازگشی .به کشیور
ابوداد و دالی کار خود را شیرای ااپایدار بسییار در ف یای فعل جامعه ایرا م دااسیهند که ایازمند
تغییرات اسیاسی بود فشیرد سیازی زما  ،توسیعه اینهرا .و پسی.های اللهروایل «وطن» را در هر
ملاا در جها مسا کرد اس .این اهتنها برای گردشیرا بینالملل  ،بلله مهاجرا در مرزهای
مل ایز صییید م کند مهاجرا ایراا تال

م کرداد با توجیهات خود ،رواب و شی ییو های را

ایماد امایند تا به شیییلل پیواد رابین کشیییورهای فرسیییهند و دریاف.کنند ایماد امایند؛ بنابراین
دوگیاای تعلق در مورد مهیاجرا وجود دارد تیا جیائیلیه ازییکطرف معهقیداید کیه تحی .هیچ
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شیرایط حاضیر به بازگشی .به کشیور ایسیهند و م را محال م دااسیهند و از طرف دییر خواسیهار
ارتباطات گسهرد با مردد ایرا و ارز های مل گرایااه بوداد
موضییوع تعلق و ابعاد م و اقش م بر گرایشهای مهاجرت به خارج از کشییور با اهایج یافهههای
تحقیقیات داخل ؛ فالح ( ،)1395پور افشیییاری چنیار و دییرا ( )1390صیییفیائ پور ( )1390و
همچنین در مورد پیشیینه تحقیقات خارج مااند ،مارکو ماهوایش ( )2010و مایالچلتوف ()2007
همسیو اسی .اهایج اشیا داد که بعد تعلق جغرافیای شیهروادا در سیط باالی قرار داشیهه اسی .و
سیه تعلق فرهنی و اجهماع و تاریت م ها بسییار ک بود اسی .این اشیا م دهد که وطن یا
ملا و سرزمین که فرد در م زاد شد اس .برای م ها مه بود اه ارز ها و باورها و اعهقادات
و هنمارهای موجود در جامعه یا رفهارهای اقهصیییادی و اجهماع دییر که اشیییا وجود کنشهای
ااسیییاا افراد بیا یلیدییر هسییی.؛ در حقیقی .تعلقهیای اجهمیاع و فرهنی پیایین ،زمینیه گرایش به
مهاجرت افراد را تقوی .م اماید اهایج مطالعه کیف ایز اشا داد که تعلق اجهماع  ،تعلق فرهنی
و هنری و تعلق جغرافیای بیهعنوا تعلق مل در مورد مهیاجرا ایراا مه بود اسییی ،.هرچنید کیه
م ها ایز بیشییهر طرفدار تعلق ملاا و جغرافیای بود ااد و کمهر احسییا

تعلق اجهماع و فرهنی

را مطر کرد ااد
از شیرای راهبردی و تعامل بتش کیف تحقیق تعداد  54کدباز بهدسی.ممد اسی .که «جسیهموی
فعیاالایه ریشیییههیای هویه » و «برایامیهریزی و پیییریهیای مسیییهمر مهیاجرت بیه خیارج» از سیییوی
مصیاحبهشیوادگا بیشیهرین فراواا را اشیا داد اسی .اهایج این بتش اشیا م دهد ازیکطرف،
م ها به دابال ریشییههای هویه خویش هسییهند و از طرف دییر تال

م کنند تا شییرای سییت.

پروسییه مهاجرت را تحم امایند اینگواه عم و رفهار م ها ،از طرف دییر این احسییا

دوگااه

تعلق در مورد مهاجرا ایراا ایمادشیید  ،پیامدهای را به دابال داشییهه اسیی .که این بعد پیامدی،
دارای  44کدباز به دس .ممد و از بین مقولههای م «مهاجرت در راسهای تأمین منفع .فردی فارغ
از مرما های موجود و احسا

تعلق به ایرا و احسا

تعهد به جامعه هدف» باالترین فراواا را به

دسی .مورد اسی .در بین مفاهی پیامدی تحقیق م توا «توسیعه منافع فردگرایااه مادی» بیشیهرین
اقش را داشیهه اسی .ماچه به تلرار در مفاهی و مقوالت تحقیق مشیاهد شید ،اقش عوام اقهصیادی
در کنیار جر یا هیای فرهنی توااسیییهیه پید ید ای را در دو وجیه مهمیایز ایمیاد امیایید کیه تعلقیات مل
افراد ماحصی هما منافع فردی ازیکطرف و مرما های جمع گرایااه ای اسی .که او برای کسی
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م تال م کند مشیارک.کنند شیمار  12چنین بیا م کند« :مهاجرت اگر برای تحصیی و کار
باشد اشلال ادارد ول غیر باشد اه»
یل از شیییرای زمینیهای و تیأثیرگیذار کیه بیا برخ مقولیههیای عل ایز مرتب هسیییی ،.تمربیه
طوالا مدت درحالتوسییعه بودگ در داخ کشییور از سییوی مهاجرا بود این پدید با شییرای
اقهصییادی ،سیییاسی و فرهنی ااخوشییایند حاصی شیید بود ،حال چنااچه بهوا با تتصییید بودجه
مناسی در طر و براامههای توسیعهای کشیور و عملیات کرد م طر و براامهها که م بایسیه با
اظاد جهاا ایز تا حد زیادی همسییوی داشییهه باشیید ،عد ب شییماری از مهاجرا سییرگردا را در
سیرزمین خود پنا داد و م ها از پیشیرف.های متهلف در کشیور به وجد ممد و حاضیر خواهند بود
تیا این امهییازات علم و اقهصیییادی خویش را بیا تمیاد قوا محفو امیاینید این بیه تیدابیر فرهنی و
سییاسی عظیم وابسیهه هسی .که م توا در مدیری .و براامهریزی ک کشیور حائز اهمی .هسی.
این یافهیه حاضیییر با یافهیههای داخ ؛ پژوهش فالح ( ،)1395پور افشیییاری چنیار ( ،)1390اییازی و
موحد ( ،)1387ابراهی زاد و دییرا ( ،)1393مسیهین افشیا و دییرا ( )1394و مذریا و دییرا
( )1396و در مورد پیشیییینیه تحقیقیات خیارج بیا پژوهش مایال چلتوف ( )2007و عبیدالهیادی
( )2008همسو بود اس.
در جمعبندی اهای م توا گف .که مهاجرا بر مبنای ارزیاب اولیهشیا از رفهار دییرا مه  ،پ
به ارزشیمندی یا ک ارزشی پدید مهاجرت برد ااد و با مقایسیه سیود و زیا خود ،تصیمی به ااماد
م رفهیار ییا خودداری از م را در اظر م گیراید د یدگیا هیای اقهصیییادی مهیاجرت (تودارو و لین)
برخورداری از مزایای اقهصادی و اجهماع و بهر مندی از حمای.های متهلف اجهماع را با میزا
همبسیییهی اجهماع و حف موقعی.های مطلوب در ارتباط م دااند که کسیییاا که منافشیییا در
داخ تأمین م گردد چندا گرایشیی برای موقعی .بههر در اظر ام گیراد و برعلس کسییاا که
در داخ کشیور سیرمایه اقهصیادی و اجهماع ااچیزی داراد و احسیا

محرومی .م بینند چندا با

تعلقیات مل رابطیهای ایداشیییهیه و برای تصیییاحی موقع ی.هیا و هویی .جیدیید ،تمیای بیه مهیاجرت بیه
کشورهای برخوردار و توسعهیافهه خواهند داش.
دیدگا های اظری اشییا م دهد که مهاجرتهای بینالملل یک پدید چندعامل اسیی .و تنها به
ااییز های اقهصیییادی خه ام شیییود ،بلله دالی عمد غیراقهصیییادی مااند ااییز های فرهنی و
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اجهماع و سیییاسیی در این رویداد مؤثر هسیی .ازاظر گیداز ،کاهش تعلقها ،زمینه دور شیید از
هنمارهای جامعه را سیب م شیود این مصیداق برای برخ شیهروادا ایراا اسی .که از روزهای
اتسی .زادگ در این مرزوبود از هنمارهای مهعارف جامعه گریزا هسیهند؛ چراکه احسیا

تعلق

به ارز ها و هوی .مل اداراد کمراگ شیید ارز های مل و اسییالم باعث دلزدگ افراد از
سیییاخهار موجود شییید تا جائیله خود را به جامعه دییر مهعلق م دااند اهایج کم ایز این ادعا را
ثاب .کرد اسیی .که با کاهش میزا تعلق مل  ،زمینه گرایش روزافزو مهاجرت خارج از کشییور
در مورد شیهروادا م گردد؛ از سیوی دییر ،بسییاری از ثروتمندا سیالیااه چندین میلیارد دالر ارز
از کشیور خارج م شیود که برای کشیورهای سیرمایهداری منافع کالا را به دابال داشیهه اسی .این
م توااد به دلی ثبات اقهصیادی اسیب در کشیورهای توسیعهیافهه باشید و باسییاسی.های مهناسی

بر این

بازار درممدی اظارت داراد گزینش مهاجرا در کشییورهای توسییعهیافهه و جذب اتبیا علم و
مموزش و صاحبا کار و سرمایه از مه ترین طبقات حمای.شد در کشورهای توسعهیافهه هس.
در اهایج مشیییتد گردید که اقدامات عامه المنفعه م توااد در اقام .دائم مهاجرا اقش زیادی
داشیهه باشید و کنهرل دقیق رفهارهای مهاجرا و سیوابق حسینه از سیوی م ها در اسیهمرار اقامهشیا
بسیییار مه هسیی .ب توجه به ایازها و اهداف جوااا در مباحث متهلف علم  ،اقهصییادی مااند
بیلیاری و جوییای کیار بود و کسییی موقع ی.هیای متهلف اقهصیییادی و اجهمیاع دییر برخ از
والدین را واداشیهه اسی .برای فرزادا خود اقدامات مناسی مهاجرت به خارج تنظی و براامهریزی
امایند امواه وافر م تولد فرزادا در کشیورهای خارج و پرداخ .هزینههای تحصیی در خارج
یا تهیه فرصی.های شیغل و سیرمایهگذاری م ها در بنیا های جوامع توسیعهیافهه ااد برد گرایش به
مهاجرت در بعد شناخه و اعهقادی بیش از ابعاد عاطف و رفهار عمل پاستیویا گزار

گردید

اسی .این م توااد زاگ بیداری برای مسیئولین باشید چراکه هنوزِ اقدامات عم گرایااه شیهروادا
برای مهاجرتهای ب رویه تشیدید اشید اسی .که م توا با اقدامات اصیالح و سیاخهاری مناسی
بر اسییا

عوام یادشیید اقهصییادی و اجهماع و سیییاسیی و فرهنی از مهاجرتهای بینالملل

جلوگیری امود
از طرف دییر میزا تعلق جغرافییای و تیاریت در مورد شیییهروایدا از سیییط مهوسییی بیاالتر
بهدسی.ممد اسی .که در این رابطه م توا گف .که هنوزِ عد زیادی از شیهروادا اسیب .به وطن
و سییرزمین خود و رواب و تعامالت اجهماع خو بین هسییهند که باید با اقدامات مؤثر این عوام
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را تقوی .امود با افزایش احسیییا

تعلقیات به ارز ها ،وطن یا سیییرزمین ،ملیا و موارد اظیر م

زمینه همبسهی اجهماع را در بتشهای متهلف جامعه توسعه م دهد این احسا

همبسهی که

با بعد عمل م یعن مشیارک .خالقااه و فعال در جامعه همرا هسی .را شیدت م بتشید جامعهای
با احسییاسییات تعلق مل باال و رفی .مشییارک .اجهماع باال که اشییا از رواب اجهماع اع ییا با
یلدییر اسییی .باعث شیییل گیری به هوی .جدید در سیییط مل را ایماد خواهد کرد پیامد این
همبسیهی ها ،ااسیماد و تعلق اجهماع و تعلقخاطرها که باعث وفاداری افراد به هوی .مل خویش
م شیود حال در صیورت ت یعیف یا در اظر ایرفهن این میزا تعلق ،زمینه بروز مع یالت در جامعه
خواهد شد
ازماماکه مهاجرین ایراا بیشیییهر از بین سیییرمایهدارا و اتبیا علم کشیییور بهخصیییوع طیف
جوااا م باشیند ،م ها بهعنوا منابع مه سیرمایه ایروی ااسیاا در کشیور محسیوب م شیواد که
م توا باسییاسی.های مناسی از این رفی.ها برای رشید و تعال بتشهای توسیعه در کشیور اهای.
اسیهفاد را داشیهه باشیی از محدودی.های تحقیق م توا عدد دسیهرسی به ممار دقیق مهاجرا و
گرو های مهاجرت به دلی ابود مرکز ممار مهاجرت یا مؤسییسییات معهبر مهاجرت و عدد رغب.
پاسیتیویا ااد برد از پیشینهادهای تحقیق م توا گف.؛ با توجه به رق باالی گرایش به مهاجرت
با رویلرد خوشیایند کرد سیاخهارهای موجود در ایرا از طریق براامهریزی و مدیری .بهصیورت
میا مدت و بلندمدت و راهلارهای عمل برای رواق کس ی وکار و بازارها و ایماد شییرای تعامل
با کشییورهای اقهصییادی از گرایش بیشییمار جلوگیری کرد همچنین تأکید بر دااش بوم و تولید
داخل و مصیییرف داخل زمینیه سیییرمیا یهگیذاری و توسیییعیه در بتشهیای تولییدی در صییینعی .و
کشیاورزی گاد دییر رشید و توسیعه اقهصیادی و رفاه هسی .فرار مغزها که عمدتاً اتبیا علم و
دااشی هسیهند مسیی های جدی برای بتش فعال و جوا میند اقهصیاد جامعه محسیوب م شیود
سیییاسیی.گذاریهای دوله و حمای .از بتشهای خصییوصیی و رواق بازار کار ماا م توا به
حف ایروی ااساا و کارممد در بتشهای تولیدی و خدمات راهلار مناس

در اظر گرف.

همیا طور کیه در اهیایج کیف و کم تحقیق مشیییتد گردیید بیا توجیه بیه سیییه بیاالی عیامی
فرصیی.های جذب در ایر

به ویژگ های سییاخهاری در جوامع توسییعهیافهه ،م توا با اصییال

سیاخهارهای قاب تغییر مااند جذب اتبیا  ،توجه به سییاسی.های مزادیخواهااه ،اسیهقالل فردی و
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براامههای عدال .خواها ِ از طریق سی ییاسییی.های مدا و اجهماع و فرهنی زمینه شیییل گیری
ساخهارهای مناس

و خوشایند را برای شهروادا ایراا به ارمغا مورد

در اهایج مشتد گردید که؛ طیف جوااا و بهخصوع تحصی کردگا در خ مقدد ترک ایرا
هسییهند و در این رابطه م توا براامههای جذب اتبیا و تأمین ایازها و خواسییهههای قااوا م ها
را تسیهی امود این م توااد با در اظر گرفهن اولوی.های اشیهغال و تأمین ایازهای مادی و غیرمادی
م ها باشید شیرای مسیا ادامه تحصیی  ،توسیعه مراکز مزمایشییاه و تحقیقات و توجه ویژ به کار
و کیارمفرین و بهیا داد بیه اوموری و خالقی.هیای فردی و گروه مبهلرا و تقیدیر شیییایسیییهیه از
م هیا م توااید قیدم هرچنید کوچیک برای بیاال برد روحییه پیذیر

در جیامعیه خودی را فراه

اماید
در اهایج مشییتد شیید که تعلق مل بهعنوا مؤثرترین عام در گرایش به مهاجرت بسیییار مؤثر
بود اسی .که تا حدودی کلیه مهغیرهای تحقیق به تعلق مل خه شید و بر م تأثیر بسیزای داشیهه
اسییی .و تا حد زیادی گرایش به مهاجرت شیییهروادا را تبیین امود اسییی ،.حال با مطالعات مت
م توا در تقوی .تعلق مل و شیییناسیییای اقاط ضیییعف تعلقات مل و ارائه مدلهای پیاد سیییازی
تعلقات مل مطلوب ،گاد مؤثری بر حف هوی.ها و تعلق مل برداشییی .تحقق این رویداد بزر
م توا از گرایشهای مهاجرت که زمینهها و عوام مؤثر بر م که تعلقات مل بود اسییی .تا حد
زیادی کاس.
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