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  چكيده

مقاله حاضر به بررسي ميزان تمايل به بازگشت ايرانيان در حال تحصيل در آمريكا و كانادا و عوامل 
چارچوب نظري كه تلفيقي از مهمترين نظريات مهاجرت گيري از پردازد. با بهرهمرتبط با آن مي

بازگشتي، رويكرد چندمليت گرايي، رويكرد ساختاري به مهاجرت بازگشتي و رويكرد اقتصاد 
 ،در رابطه با  بررسي رابطه متغير وابسته ،نئوكالسيك بود، فرضيات پژوهش طراحي شد. اين فرضيات

يعني شبكه ارتباطات فرد مهاجر در  ،يرهاي مستقليعني ميزان تمايل به بازگشت مهاجران و متغ
ايران، حس تعلق ملي و خانوادگي، نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء، ميزان 
انطباق پذيري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با جامعه مقصد طراحي شدند و مورد آزمون قرار 

سي به جامعه آماري به صورت گلوله برفي گيري اين پژوهش به دليل سختي دسترگرفتند. نمونه
نفر افراد نمونه، نتايج زير به دست آمد. در ميان عوامل اجتماعي،  177انجام گرفت. در نهايت از ميان 
بيشترين ميزان رابطه را با ميزان  ،احساس تعلق ملي و خانوادگيو ميزان انطباق پذيري اجتماعي 

ترتيب، شبكه ارتباطات در ايران، و نگرش نسبت به وضعيت  تمايل به بازگشت داشتند و پس از آن به
اقتصادي جامعه مبداء، بيشترين سهم را در تبيين ميزان تمايل به بازگشت ايفا كردند. متغيرهاي 
مستقل ميزان انطباق پذيري اقتصادي و فرهنگي، داراي كمترين مقدار رابطه با متغير وابسته 

  شت بودند.يعني ميزان تمايل به بازگ ،پژوهش
 

ل تحصيل،   حا مهاجرت بازگشتي، تمايل به بازگشت، انطباق پذيري، مهاجران در واژگان كليدي:
  آمريكا و كانادا
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  مقدمه

 ،توانندهاي انساني ارزشمندي هستند كه مي كردگان متخصص و دانشگاهي سرمايه تحصيل
سال براي ادامه  كشور داشته باشند. گروهي از جوانان ايراني هر نقش بسيار مهمي در توسعه هر

شود كه ساالنه حدود يكصد شوند و تخمين زده ميهاي خارج مي تحصيالت خود جذب دانشگاه
شوند. بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول در سال  و پنجاه هزار نفر از ايران خارج مي

توسعه يا  حال كشور در 91مهوري اسالمي ايران به لحاظ مهاجرت نخبگان در ميان ، ج2009
به بعد هم اين وضعيت روند  2009نيافته جهان، مقام نخست را دارا بوده است. از سال  توسعه

طبق آمار رسمي سايت سرشماري اياالت متحده آمريكا در ). 1393صعودي داشته است(ترابي، 
، 2010ايراني در اين كشور اقامت داشتند. در كشور كانادا در سال  425587، تعداد 2010سال 

درصد اين افراد داراي تحصيالت دانشگاهي  37كه  ،اندنفر ايراني،  سرشماري شده 107413
ها و نيروهاي انساني نخبه ومتخصص ايراني كه  كرده ). بسياري از تحصيل1392هستند( مشفق، 

اند، پس از پايان دوره تحصيل  هاي خارج از كشورگذرانده بخشي از تحصيالت خود را در دانشگاه
اين ميزان هدررفت . اندور مبداء بازگشت نكردهكشورمشغول به كار شده و به كش در همان  ،خود

اي از مهاجران ايراني از آنجايي كه بخش عمده. بار است بسيار زيان ،سرمايه براي كشور مبداء
دهند و بازگشت آنها به عنوان منبع  كردگان تشكيل مي خارج از كشور را متخصصان و تحصيل

توسعه كشور ايفا كند، بازگشت متخصصان به  تواند نقش مهمي درمي ،هاي انساني عظيم سرمايه
ريزي كشور تبديل شده است.در سند برنامه عنوان يك دغدغه اصلي براي نظام مديريتي و برنامه

، براهميت بازگشت 1هاي كلي نظام در زمينه جمعيت پنجم توسعه كشور و بند دوازدهم سياست
تشويق ايرانيان خارج از كشور براي حضور بر لزوم  ،نخبگان به كشور تاكيد شده است. در اين بند

  تاكيد شده است.  هاي آنان ها و توانايي گيري از ظرفيت و بهرهدر ايران  و سرمايه گذاري
كار  ،المللي بازگشتي هاي بين هاي مهاجرت بر روي انگيزه) در پژوهشي 2011هاس و فوكما(       
اند كه يكپارچگي فرد با كشور مقصدو فتهاند، آنها در پژوهش خود به اين نتيجه دست ياكرده

دهد. همچنين  المللي در همان زمان، احتمال بازگشت را كاهش مي تضعيف تعهدات بين
هاي مهاجرت بازگشتي داخلي در ) در پژوهش خود در رابطه با انگيزه2011نيدوميسل و آمكوف(

مالحظات اجتماعي است. كه مهاجرت بازگشتي تا حد زيادي متاثر از  اندسوئد، بيان كرده
كند كه چگونه بندها و تعلقات چندمليتي  ) در پژوهشي بيان مي2010همينطور رينولدز(
تا مهاجرت  ،شوند هاي اجتماعي به عنوان منابع سرمايه اجتماعي استفاده مي خانوادگي و شبكه

  بازگشتي را تسهيل كنند.

)، 1393(آل ياسين و همكاران( اند كرده پرداخته اني تحصيلهاي كمي در ايران به مساله بازگشت مهاجران اير پژوهش
)). اما از ميان آن تعداد كم، 1392) و عبداله پور، انور( 1392)، فروزنده تبريزي، نسترن( 1381عليرضا( جمشيديها،

ايراني  4500اند كه در طي آن مهمترين آنها پژوهشي است كه شش نفر از دانشجويان ايراني مقيم آمريكا انجام داده
  اند. ها و موانع بازگشت به ايران پاسخ داده هايي در خصوص انگيزه به سئوال

                                                
 .هاي آنان ها و توانايي گيري از ظرفيت تشويق ايرانيان خارج از كشور براي حضور و سرمايه گذاريو بهره-1
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است، كه ميزان تمايل به بازگشت اين  پژوهش حاضر به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش          
 كرده به كشور چقدر است و اينكه آيا اين ميزان تمايل به بازگشت، با عواملي مهاجران تحصيل

همچون ميزان انطباق پذيري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وي با جامعه مقصد، ميزان حس 
تعلق وي به وطن و خانواده خود، نگرش وي به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبدا و شبكه 

  ارتباط دارد يا خير. ،ارتباطات وي در كشور مبداء
  

  مباني نظري و تجربي 

  مهاجرت بازگشتي

 ،كنندگان دهد، بازگشت از مهاجرت بازگشتي ارائه مي ،كه سازمان ملل متحدبر طبق تعريفي 
-آمده اند و شهروند آن كشور به حساب مي آنهايي هستند كه به كشوري كه تابعيت آن را داشته

 ،گردند مي مدت) به كشوري ديگر، باز  (بلندمدت يا كوتاه المللياند، پس از يك دوره مهاجرت بين
متحد،  ملل (مركز آمار سازمان سال در كشور مبداء اقامت كنند حداقل تا يكبه اين قصد كه 

  ).2008سوپمي، 

 كرويكرد اقتصاد نئوكالسي

گيرد كه به  رويكرد اقتصاد نئوكالسيك، فرد مهاجر را به عنوان يك كنشگر عاقل در نظر مي
كند. بازگشت  مي هاي شغلي خود، اقدام به مهاجرت دنبال به حداكثر رساندن درآمدها و فرصت

يند مهاجرت اهايش در فر دهد كه فرد مهاجر در رسيدن به خواسته زماني رخ مي ،به كشور مبدا
). 2004خورد (كاسارينو،  شكست مي ،كشور هاي خارج از خود، به دليل محاسبات غلط يا دشواري

ه كساني هستند ك 1كنندگان شود. بازگشت بازگشت يك شكست تلقي مي ،در اين ديدگاه
خوردگان است؛  بازگشت شكست ،اند در كشور جديد موفق شوند. نام ديگر اين پديده نتوانسته

             يعني بازگشت كنندگاني كه قصد مهاجرت دائم داشتند، اما تصميم به بازگشت گرفتند
  ).2004، به نقل از كاسارينو 2000(وليزارو

 مهاجرت كاري رويكرد اقتصادنوين

و » شده استراتژي محاسبه«)، مهاجرت بازگشتي بخشي از يك 2004كاسارينو(برطبق نظر 
گرفتن و توجه به  آميز فرد مهاجر در خارج از كشور است. با درنظر نتيجه طبيعي تجربه موفقيت

(به طور  كنند احتماال خانواده خود را در كشور مبدا حمايت مالي مي ،اين نكته مهم كه مهاجران
فرستند)، بايد توجه داشت كه تصميم به مهاجرت و يا بازگشت، بايد به  مي مرتب برايشان پول

گرفته شود، نه يك  نظر هاي اجتماعي اطراف او در عنوان تصميم خانواده فرد مهاجر يا شبكه
  ).2004به نقل از كاسارينو،  2008(پريس،  گيرد تصميم شخصي كه خود فرد مهاجر مي

د بايد به حداكثر برسد و در رويكرد اقتصاد نوين، در رويكرد اقتصاد نئوكالسيك، سو
تعريف شده كه پس از دستيابي به آن هدف، مهاجر  ،يك هدف سودمند خاص در نقشه مهاجرت

                                                
1. Returnees 
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آزاد است كه به خانه برگردد. طول دوره مهاجرت، بستگي به مدت زماني دارد كه مهاجر نياز 
  قل از كاسارينو).به ن 2000(وليزارو،  دارد كه به هدفش دست پيدا كند

 رويكرد ساختاري به مهاجرت بازگشتي

اساس اين رويكرد، بازگشت تنها يك مساله شخصي نيست، بلكه يك مساله اجتماعي و بر
طور بحث  پذيرد. نظريه ساختاري اينكه از عوامل ساختاري و موقعيتي تاثير مي ،زيربنايي است

شود، بلكه به تحليل نمي ،فردي فرد مهاجر هايتنها با ارجاع به تجربه ،كند كه بازگشتمي
  عوامل اجتماعي و نهادي در كشور مبدا هم مرتبط است.

دهد كه چقدر نشان مي ،همانند رويكرد اقتصاد نوين، رويكرد ساختاري به مهاجرت بازگشتي     
براي منابع مالي و اقتصادي كه به كشورهاي  ،تصميم به بازگشت و يكپارچگي مجدد فرد مهاجر

مهم و حياتي است. موفقيت يا شكست مهاجران بازگشته به وسيله  ،شوندمبدا بازگردانده مي
سنجش ميزان همبستگي ميان واقعيت اقتصاد كشور مبدا و جامعه مبدا با انتظارات مهاجران 

مهاجران بازگشتي را با تاكيد بر  پنج نوع متفاوت از 1)1974شود. سراس(تحليل مي ،بازگشته
  كند:آرزوها، انتظارات و نيازهاي آنها شناسايي مي

اند با شود كه نتوانستهكنندگاني اطالق مي: به بازگشت2خوردگانيك. بازگشت شكست
كشورهاي ميزبان (مقصد) به خاطر تعصبات و تصورات قالبي كه درباره خارج از كشور در ذهن 

آوردن يك نقش فعال در جوامع مقصد يا سازگاردستند. مشكالت آنها در بهاند، يكي شوداشته
  كافي قوي بوده كه آنها را متقاعد به بازگشت كند.كردن خود با جوامع ميزبان به قدر

با پول كافي  ،كردنشود كه بعد از مهاجرت: مهاجراني را شامل مي3كاراندو. بازگشت محافظه
تصميم  ،نگاه كه خود را از زير سلطه ظالمانه صاحبان زمين آزاد كنند براي خريدن زمين و با اين

كنندگان . به خاطر اين آرزوها و رويكردهاي بلندمدت، بازگشتاندبه بازگشت به خانه را داشته
كردن نيازهاي شخصي خود و بستگان خود هستند. بازگشتكار، تنها درصدد برطرفمحافظه

هاي اجتماعي در كشور مبدا ندارند، هيچ هدفي براي ايجاد تغيير در زمينه ،كاركنندگان محافظه
  برعكس آنها سعي در حفظ وضع موجود هم دارند.

شود كه تصميم به بازگشت به اي را شامل مي: مهاجران بازنشسته4سه. بازگشت بازنشستگان 
دوران پيري خود را در آنجا اي داشته باشند كه بقيه تا زمين يا خانه ،كشورهاي خود را دارند

  بگذرانند.
شناسي كنندگان در تيپشك اين گروه پوياترين دسته از بازگشت: بي5بازگشت نوآوران .چهار

تا از تمام امكانات و  ،اندشود كه آماده شدهبه بازيگراني اطالق مي ،سراس هستند. اين دسته
با اين نگاه كه به  ،ند، استفاده كننداهاي جديد كه در دوران مهاجرت خود كسب كردهتوانايي

                                                
1. Cerase 
2.Return of failure 
3. Return of conservatis 
4. Return of retirement 
5. Return of innovation 
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هاي بهتر و اهداف خود در كشورهاي مبدا خودشان دست بيابند. كشورهاي مبداءي كه فرصت
  اند.بيشتري براي ارضاي انتظارات آنها برايشان فراهم كرده

تعريف شده كه به اين شرح  ،يك تيپ پنجمي هم بر اساس رويكرد اقتصاد نوين مهاجرت كاري
 است:

كنندگان، تصميم به بازگشت عمدتا  : در اين گروه از بازگشت1بازگشت شخصي/ اجتماعي
(مشكالت سالمت، ازدواج، تولد  هاي شخصي و احساسي فرد مهاجر است تاثير جنبه تحت

فرزندان، پيوستگي به شهر و منطقه زندگي در كشور مبداء، تمايل به زندگي در نزديكي خانواده 
  / ارث و ميراث). ها و دوستان، دارايي

 ،دادن اين استواضح، تالشي براي نشان كنندگان به طوردرباره بازگشت ،شناسي سراستيپ
اي براي اي و موقعيتي در كشورهاي مبداء به عنوان زمينهكه با در نظر گرفتن عوامل زمينه

  ست.هاي بازگشت موفقيت آميز يا ناموفق بوده اگيري براي بازگشت، اين تجربهتصميم
 ،شناسي سراسبر روي تيپ 2)1980( ملشيك بررسي توسط جورج جي ،چند سال بعد

 4هايبراي بازگشت با انگيزه، 3هاي مهاجرانصورت گرفت. اين بررسي بر همبستگي ميان نيت
ها و مقاصد براي بازگشت چه واقعي و چه درنظرگرفته كرد. نيتآنها براي بازگشت تاكيد مي

رسد كه بازگشت دهد. به نظر ميكنندگان در كشورهاي مبدا را شكل ميبازگشتشده، انتظارات 
هايي كه مهاجران انتظار دارند در كشور مبداء به دست آورند و همچنين به به وسيله فرصت

  شود. حاضر در كشورهاي ميزبان به آنها داده شده است، هدايت ميحالهايي كه دروسيله فرصت
از آنجايي كه عوامل ساختاري و موقعيتي، تاثيري مهم بر تصميم گيري  ملش،براساس نظر جي

ريزي و درستي پيش رود. زيرا تواند با برنامهنمي ،در بازگشت مهاجران دارند، تصميم به بازگشت
اين عوامل موقعيتي(در مبدأ و مقصد) نياز دارند كه توسط مهاجران، شخصاً مورد بررسي قرار 

آوري اطالعات مورد نياز براي بازگشتي مطمئن ين واقعيت كه براي آنها جمعگيرند. با توجه به ا
هاي بهتر درباره تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه در كشورهاي آوردن آگاهيو به دست

). در اين رويكرد، بازگشت تنها به تجربه 2004(كاسارينو،  مبدأرخ داده است، بسيار دشوار است
  ه نيست، بلكه به وضعيت نهادي و اجتماعي كشور مبدا هم بستگي دارد. فردي مهاجر وابست

در مورد بازگشتگان  ،ملش تري نسبت به آنچه جي بندي خاص )، دسته1986(5كينگ
 ،بندي تفاوتي بين شرايط كشور مبداء كه در اين دسته ،دهد خورده ارائه كرده، ارائه مي شكست

انگيزه اوليه فرد مهاجر براي  ،كه در اين ميان طوري به ،شود قائل مي ،قبل و بعد از مهاجرت فرد
  گيرد: شود. او سه دليل مختلف براي بازگشت در نظر مي خوش تغيير مي مهاجرت دائمي دست

                                                
1. Private/social return  
2. Gmelch 
3. Intentions 
4. Motivations 
6-King 
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دهد يا مشكلي  دهد كه فرد مهاجر شغل خود را از دست مي . بازگشت اجباري: هنگامي رخ مي1
. نوستالژيك: كه آن را بازگشت 2ود. ش اش در كشور مبداء ايجاد مي براي خانواده

. موقعيت بهتر در خانه: كه در غياب فرد مهاجر اتفاق 3گيرد و  نظر مي خوردگان در شكست
مشاهدات مهمي درباره شرايطي كه در آن انتظارات از كشور مبداء در مواجهه  ،ملش افتد. جي مي

  م داده است. شوند، انجا (پس از بازگشت) برآورده نمي فرد با كشور مبداء
بر طبق اين مشاهدات، اگر موقعيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي در كشور مبداء با انتظارات   

اش با كشور مبداء دچار مشكل شده و ممكن است كه  فرد مهاجر يكي نباشد، فرد در پيوستگي
ازگشت پايداري ب ،اين عدم پيوستگي منجر به تصميم به مهاجرت دوباره او شود. چنين موقعيتي

  ).2011به نقل از وليزارو،  1986(كينگ،  دهد را مورد ترديد قرار مي

  گرايي مليت رويكرد چند
گرايي، تالشي براي ساختن يك چارچوب نظري و مفهومي با هدف فهم بهتر  رويكرد چندمليت  

ارتباط قوي اجتماعي و اقتصادي بين مهاجران در كشورهاي مبدا و مقصد صورت داده است. 
هاي منظم و پايدار  )، به وسيله تماس2001بر طبق نظر الخاندرو پورتس( ،هاي چندمليتي فعاليت

دهد كه  بين مرزهاي ملي صورت گرفته است. اين رويكرد توضيح مي ،اجتماعي در طول زمان
  هاي مهاجران تاثيرگذار باشد. تواند بر روي هويت چقدر مي ،هايي چنين فعاليت

پاياني براي چرخه  ،بازگشت ،پردازان اقتصاد نوين، در اين رويكرد ان و نظريهبرخالف ساختارگراي  
كند. مهاجرت  گرايي، داستان مهاجرت ادامه پيدا مي مهاجرت نيست. در رويكرد چندمليت

وستدهاي اجتماعي و اقتصادي است كه  اي ارتباطات و داد بخشي از سيستم چرخه ،بازگشتي
زماني كه در حال جستجوي دانش، اطالعات و عضويت هستند،  يكپارچگي مجدد مهاجران را در

  كند.  را تسهيل مي
گرايي و ساختارگرايي در زير اين واقعيت قرار دارد  ميان چندمليت ،ها يكي از مهمترين تفاوت  

كنندگان، خود را براي يكپارچگي مجدد با كشور مبداء  گراها، بازگشت طبق نگاه چندمليت كه بر
كنند. آنها پيوندهاي قوي با خانه  ارهاي منظم و متناوب از كشور مبداء آماده مياز طريق ديد

  فرستند. هايشان پول مي كنند و پيوسته و به صورت متناوب براي خانواده برقرار مي
به عنوان دارندگان ظرفيت پيداكردن جايگاه خود در جامعه چه دركشور مبداء و چه  ،مهاجران  

  شوند، با اين نگاه كه عضوي از اين جوامع شوند. گرفته مينظر  در ،دركشور مقصد
 ،گراها درباره سازگاري صحبت كنند، چندمليت ،دهند برخالف نظر ساختارگرايان كه ترجيح مي  

يند انطباق، جداشدن از ادهند. فر نياز به انطباق در هنگام بازگشت به خانه را مورد توجه قرار مي
كنندگان  قصد را به دنبال ندارد، با پذيرفتن اين مهم، بازگشتشده در كشور م هاي كسب هويت

اي مواجه هستند. اگرچه همانطور كه  در دو سطح اجتماعي و حرفه ،با مشكالت يكپارچگي مجدد
طور كه  هاي خود در مبدا دارند، همان هاي منظمي كه آنها با خانواده در باال اشاره شد، تماس

دهد كه  گردد، اجازه ميهاي رفت و برگشتي كه تحرك چندمليتي را باعث مي جابه جايي
  ).2004دهي شود (كاسارينو،  زمانسازي و سا بهتر آماده ،بازگشت آنها
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رويكردي بسيار  -مهاجرت در بستر جهاني  -گرايي هاي اخير، رويكرد چندمليت در سال  
طبق اين رويكرد، مهاجران بازگشته، پيوستگي مجدد خود را با خانه به  پرطرفدار بوده است. بر

به نقل از  2000(وليزاروا، كنند  وسيله ديدارهاي منظم و متناوب از كشور مبداء تسهيل مي
  ).2004كاسارينو، 

  پيشينه 

ايراني مهاجر در خارج از  4500) طي يك نظرسنجي از حدود 1393آل ياسين و همكاران(  
 6هاي بازگشت به ايران پرداختند. اين مطالعه آماري، توسط  به شناسايي موانع و انگيزه ،كشور

خارج از ايران انجام شده و هدف آن ايجاد تصويري هاي نفر از دانشجويان ايراني در دانشگاه
ها و موانع بازگشت به ايران بوده است. در بخش موانع، نتايج به اين صورت بود  تر از انگيزه دقيق

اجتماعي، مشكالت اقتصادي، مشكالت شغلي، مشكالت سياسي - كه به ترتيب مشكالت فرهنگي
پاسخگويان شمرده شدند. در بخش  مهمترين موانع بازگشت از سوي ،و مشكالت شخصي

هاي بازگشت، به ترتيب داليل شخصي، مالحظات شغلي، احساس وظيفه به ايران، داليل  انگيزه
درصد از  22ها براي بازگشت شناسايي شدند. حدود  مهمترين انگيزه ،فرهنگي و اجتماعي

ه ايران بازگردند و اند كه اصال محتمل نيست كه در پنج سال آينده بعنوان كرده ،پاسخگويان
حتما به ايران بازخواهند گشت. بقيه در  ،اند كه تا پنج سال آيندهبيان كرده ،درصد هم 6حدود 

  وسط اين طيف قرار داشتند.
) در پژوهشي با عنوان بررسي ميزان تمايل به بازگشت مهاجران عراقي 1392پور، انور( عبداهللا   

ان پيرانشهر، به بررسي سازگاري اجتماعي مهاجران به عراق و عوامل مرتبط با آن در شهرست
رابطه ميان ميزان انطباق  ،عراقي در جامعه ميزبان(پيرانشهر)، پرداخته است. در اين پژوهش

اجتماعي و فرهنگي مهاجران و نگرش به جاذبه و دافعه با ميزان تمايل به بازگشت مهاجران به 
اند كه مهاجران از نظر ميزان انطباق  شان دادههاي پژوهش ن مبداء، ارزيابي شده است. يافته

هاي  اجتماعي و فرهنگي با جامعه مبداء، در سطح متوسط رو به بااليي قرار دارند. همچنين شبكه
 ،اند. از سوي ديگر ها به جامعه ميزبان ايفا كرده مهمترين نقش را در مهاجرت عراقي ،ارتباطي

با ميزان تمايل به بازگشت مهاجران به  ،ا جامعه مقصدوجود رابطه ميان ميزان انطباق مهاجران ب
  مبداء تاييد شده است.

هاي  هاي مهاجرت انطباق و تعلقات چندمليتي بر روي انگيزهتأثيرات «با عنوان در پژوهشي   
 ،كه مهاجرت بازگشتي درحالي ،كنند بيان مي )2011(1هاس و فوكما، »المللي بازگشتي بين

كننده  هنوز درك ناكارآمدي از عوامل تعيين توجهات رو به افزايشي را به خود جلب كرده است،
يكپارچگي شود كه  براي بازگشت وجود دارد. اغلب پنداشته مي ،و تصميمات مهاجران ها انگيزه

المللي در همان زمان، احتمال بازگشت را كاهش  و تضعيف تعهدات بينمقصد  كشورفرد با 
نتيجه  ،تواندهمچنين ميبا اين وجود، بنابر تفاسير نظري جايگزين، مهاجرت بازگشتي  دهد. مي

كند كه  نتايج اين تحليل اشاره مي .يكپارچگي موفقيت آميز فرد مهاجر در كشور مقصد هم باشد

                                                
1-Haas and Fokkema 
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در حالي كه  ،مهاجرت بازگشتي داردهاي  انگيزهيكپارچگي فرهنگي و اجتماعي تأثير منفي بر 
  و در برخي اوقات تأثير مثبت دارد.مبهم تر است المللي  ارچگي اقتصادي و تعهدات بينيكپتأثير 

هاي اجتماعي و مهاجرت بازگشتي  شبكه روابط خانوادگي چندمليتي،«ندر پژوهشي ديگر، با عنوا
كند كه چگونه بندها و تعلقات  )، بيان مي2010(1رينولدز »كارائيبي- در ميان جوانان انگليسي

 ،شوند به عنوان منابع سرمايه اجتماعي استفاده مي ،هاي اجتماعي خانوادگي و شبكه چندمليتي
تسهيل كنند. تركيبي   - سرزمين مادري خود  - تا مهاجرت اين جوانان را از انگلستان به كارائيب 

همچنين عوامل مهمي  ،خانه و احساس تعلق هايي همچون دانستن هويت قومي، از ويژگي
  گذارند. تصميم اين جوانان براي بازگشت به كارائيب تاثير ميهستند كه بر روي 
هاي مهاجرت  بازگشتن: انگيزه ماندن يا«)، در پژوهشي با عنوان2009(2لو،ژانگ و شيسل

براي شناسايي عواملي  ،نداصورت داده ، تالشي»ويان جمهوري خلق چين ساكن در كاناداجدانش
هاي  تاثيرات مهم ويژگي ها، دهد. يافته ت تاثير قرار ميهاي بازگشت اين مهاجران را تح كه انگيزه

 اند، هايي كه در كانادا به دست آوردهتجربه هاي قبل از مهاجرت آنها، جمعيتي دانشجويان، ويژگي
 در ،هاكند. در پرتو اين يافتهطلبانه را تاييد ميجاه طور عوامل انتظارات والدينشان و همين

به اندازه انطباق اقتصادي در تسهيل  ،يكپارچگي احساسي و اجتماعي فرديابيم كه انطباق و  مي
 هاي ساكنان موقت براي ماندن مهم هستند.  انگيزه

، داستمن و »مهاجرت بازگشتي: تئوري و شواهد تجربي از انگلستان«در پژوهش ديگري با عنوان
مزد باال در كشور ) سه انگيزه مهاجران را براي بازگشت با وجود داشتن دست2007( 3ويس

هاي نسبي زندگي در كشور مبدا و مقصد  ها و هزينه .تفاوت در قيمت1: اند كردهميزبان، شناسايي 
.امكان انباشت سرمايه انساني 3گيرد و  .ناسازگاري ميان مصرف و مكاني كه مصرف صورت مي2

  دهد. افزايش ميدر خارج از كشور كه ظرفيت درآمدي مهاجرن را به هنگام بازگشت به خانه 

رويكردي ، »مهاجرت بازگشتي و مسئله يكپارچگي مجدد«) در پژوهشي با عنوان 2000(4آرولو
يابي به يكپارچگي مجدد در ابعاد اقتصادي و اجتماعي و در تمامي  اي براي دست برنامه
جايي كه  كند كه از آن او چنين بحث مي كند. بندي مهاجران بازگشتي پيشنهاد مي طبقه
شوند،  ديگر مهاجر محسوب نمي ،اند جران پيشين، كساني كه به كشور خودشان بازگشتهمها

كنندگان را  ها براي بازگشت كردن كمك تا پذيرش و فراهم ،برخي از نهادهاي دولتي نياز دارند
گران  به عنوان تسهيل -منظوره  هاي تك مدت، كميته ريزي بلند سازماندهي كنند. اما بدون برنامه

ليستي از عناصر اصلي الزم براي  ،توانمند نيستند. اين مقاله -يند يكپارچگي مجددادر فر ،دكارآم
ها بايد بر سازوكار  كند كه حكومت كند و بحث مي برنامه يكپارچگي مجدد موثر پيشنهاد مي

نهادي مديريت برنامه، نظير: ايجاد نهاد مسئول و يا نهادهاي مسئول، تمركز كنند. ساختار 
ريزي شود. تشكيل يك سازوكار موثر احتماالً  ريزي ملي دولت پايه بايد در وزارت برنامه ،مديريت

                                                
1-Reynolds 
2-Zong and Scissel 
3-Dustmann, Weiss 
4-Arowolo 
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بيش از اين به عنوان كابوسي » بازگشت به وطن«دهد و  را مياعتماد كافي  كنندگان به شركت
  كنندگان بالقوه كه در تالش براي يكپارچگي مجدد هستند، نخواهد بود. براي بازگشت

هاي اقتصادي در مكزيك و مهاجرت  فرصت« ) درپژوهشي با عنوان1996(1ليندسترومديويد 
زمان  روي مدت هاي اقتصادي جامعه مبدا(مكزيك) را بر ويژگي تاثير ،»بازگشتي از اياالت متحده

مهاجرت مهاجران مكزيكي ساكن در آمريكا تحليل كرده است. او چنين بحث كرده كه مهاجراني 
هاي اشتغال باال و سرمايه  اند و از فرصت مكزيك مهاجرت كردهاز تصاد پويا اقمناطقبا كه از 

برخوردارند، انگيزه كمتري براي بيشتر ماندن در اياالت متحده دارند و حاضر به تحمل 
كه مهاجراني كه از مناطقي  در حالي. هاي رواني جدايي از خانواده و دوستان خود نيستند هزينه

اقتصاد ساكن و ايستايي دارد و استفاده مفيد از سرمايه و توليد به طرز  اند كه از مكزيك آمده
 ،ها مانند. با توجه به اين يافتهميدر آمريكا گيري محدود است،چنين نيستند و بيشتر  چشم

گذاري براي مهاجران در كشور مبدا و  هاي سرمايه شود كه ميان فرصت چنين نتيجه گرفته مي
رابطه مستقيمي وجود دارد. لب مطلب اين پژوهش اين  ،كشور مقصد زمان ماندن آنها در مدت

هاي بلندمدت مهاجران  ريزي ها و برنامه روي انگيزه بر ،هاي اقتصادي كشور مبدا است كه ويژگي
  گذارد. متحده براي ماندن يا بازگشتن، تاثير مي مكزيكي در اياالت

  
  مدل تحقيق

نشان داده شده است، نوع ارتباط متغيرهاي  1-2در مدل پژوهش كه در شكل شماره         
مستقل پژوهش با متغير وابسته آورده شده است. متغيرهاي مستقل عبارتند از، شبكه ارتباطات 
فرد مهاجر با ايران، نگرش وي نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي در كشور مبداء، احساس تعلق 

وادگي فرد، ميزان انطباق پذيري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وي با جامعه مقصد و ملي و خان
  باشد. (ايران) مي متغير وابسته اين پژوهش ميزان تمايل به بازگشت به كشور مبداء

                                                
1-Lindstrom,D 
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  روش شناسي 

نامه اينترنتي استفاده شده است.  از روش پيمايش و ابزار پرسش ،در اين پژوهش        
نفر از دانشجويان ايراني ساكن آمريكا و كانادا هستند كه به روش  177شامل  آماري نمونه
اند. در مورد حجم نمونه با توجه به اينكه نمونه به اشباع  برفي انتخاب شده گيري گلوله نمونه

اي، روش  يا زنجيره 1برفي گيري گلوله روش نمونهنظري رسيده بود، به همين مقدار بسنده شد. 
هاي  يري آساني است كه كاربرد ويژه آن در انجام تحقيقات گروهگ مشخص نمونه

سنجي، ارزيابي و در برگيري  است. اين روش عموما براي مكان اثبات شده ،شده رانده حاشيه به
مشكالتي را در ايجاد نمونه معرف براي  ،در مواردي كه محقق ،كساني از يك جمعيت مشخص

موثرترين  ،برفي گيري گلوله شود. همچنين روش نمونه يجامعه تحقيقش داشته باشد، استفاده م
هايي كه دسترسي به آنها دشوار است،  هاي پنهان و جمعيت روش براي دستيابي به جمعيت

  باشد.  مي
   

                                                
1-Snowball sampling 
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  فرضيات تحقيق

ميزان تمايل به بازگشت به كشور مبداء و متغيرهاي مستقل، شبكه  ،متغير وابسته پژوهش  
نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء، احساس ارتباطي با جامعه مبدأ(ايران)، 

تعلق ملي و خانوادگي و ميزان انطباق پذيري اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با كشور مقصد 
  فرضيات پژوهش عبارتند از: هستند و 

شبكه ارتباطي فرد مهاجر كرده خارج از كشور و  بين ميزان تمايل به بازگشت مهاجران تحصيل
  (ايران) رابطه وجود دارد. با جامعه مبدأ

بين ميزان تمايل به مهاجرت بازگشتي واحساس تعلق ملي و خانوادگي وي رابطه مستقيم وجود 
  دارد.

به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء بين ميزان تمايل به مهاجرت بازگشتي و نگرش نسبت 
  رابطه مستقيم وجود دارد.

بين ميزان تمايل به مهاجرت بازگشتي و ميزان انطباق پذيري اقتصادي با جامعه مقصد رابطه 
  معكوس وجود دارد.

بين ميزان تمايل به مهاجرت بازگشتي و ميزان انطباق پذيري اجتماعي با جامعه مقصد رابطه 
  رد.مستقيم وجود دا

بين ميزان تمايل به مهاجرت بازگشتي و ميزان انطباق پذيري فرهنگي وي با جامعه مقصد رابطه 
  معكوس وجود دارد.
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  استفاده از روش تحليل عاملي براي سنجش اعتبار ابزار اندازه گيري

از روش تحليل عاملي استفاده شده كه نتايج آن براي هر يك  ،براي سنجش اعتبار ابزار اندازه گيري        
  آمده است. 2در جدول  ،هااز مقياس

  

هاي ساخته شدهمقادير آزمون كيزرمير در تعيين ميزان اعتبار مقياس ):2(جدول   

آزمون   هاي تأييد شدهگويه  سطح سنجش  مقياس

  كيزرمير

ميزان تمايل 

  به بازگشت
  ترتيبي

  در همين كشور اقامت دائم بگيرم.قصد دارم/ داشتم 
  قصد دارم در آينده نزديك به ايران برگردم.

  گردم. قطعا به ايران بر نمي

0,703  

شبكه ارتباطي 

با جامعه 

  مبدأ(ايران)

  ترتيبي

  كنم. اخبار را بيشتر از منابع خبري داخل ايران دنبال مي
  تا حد زيادي از اخبار مربوط به ايران مطلع هستم.

  خواهند كه به ايران برگردم و دوستان نزديكم از من ميخانواده 
0,480  

نگرش نسبت 

به وضعيت 

اقتصادي و 

شغلي كشور 

  مبداء

  ترتيبي

  كنم. ام را پيدا نمي كنم پس از بازگشت شغل مناسب و مرتبط با رشته احساس مي
  نخواهم داشت.كنم پس از بازگشت، درآمد مناسب و مطلوبي در سطحي كه االن دارم  احساس مي
 گيرم. ام مورد سوال قرار مي كنم پس از بازگشت به ايران، در رابطه با مسائل زندگي شخصي احساس مي

  دهم كه شغلي در سطح شغل فعلي داشته باشم. در صورت بازگشت، احتمال مي
  دهم كه درآمدي در سطح درآمد فعلي داشته باشم. در صورت بازگشت، احتمال مي

  مقدار زمان زيادي براي پيداكردن شغل مناسب بايد صرف كنم.درصورت بازگشت، 

0,703  

احساس تعلق 

ملي و 

  خانوادگي

  ترتيبي

  كنم. نها حس مي ها (دوستان يا همكاران)، خودم را يكي از آ در جمع خارجي
 كنم. بار سفر به ايران به بازگشت به ايران فكر مي در هر

 كنم. مادر، خواهر و برادر) هستم احساس دلتنگي مياز اينكه دور از خانواده خود (پدر، 

  ام در كنار من بودند. كنم خانواده آرزو مي
  كنم. هاي ايران صحبت مي ام درباره خوبي با دوستان خارجي

  كنم. ها احساس راحتي مي از بودن در كنار خارجي

0,621  

انطباق پذيري 

  اقتصادي
  ترتيبي

  از مرتبه شغلي خود راضي هستم.
  توانم دست پيدا كنم. خارج از كشور به هر موقعيت شغلي كه بخواهم ميدر 

  از درآمد خود راضي هستم.
  انداز برايم وجود دارد. امكان پس

  از بيمه خوبي برخوردارم.
  از خدمات رفاهي خوبي برخوردارم.

0,751  

انطباق پذيري 

  اجتماعي
  ترتيبي

  دوستان خارجي بهتر از دوستان ايراني هستند.
  ام است. ام بيشتر از تعداد دوستان ايراني تعداد دوستان خارجي

  گرفتن تابعيت كشور مقصد آرزوي من بوده است.
  ام.كنم از نظر رتبه اجتماعي در خارج از كشور ترقي كرده احساس مي

0,562  

انطباق پذيري 

  فرهنگي
  ترتيبي

  اجتماعي جامعه مقصد عضو هستم. -هاي فرهنگي در انجمن
  فرستم/ خواهم فرستاد. را به مهدكودك/ مدرسه خارجي ميفرزندم 

 هاي خوب و شريفي هستند. ها انسان به نظرم خارجي

  به نظرم آداب و رسوم جالب و خوبي دارند.
هاي مذهبي مانند ايام محرم، ماه رمضان و اعياد را با اعضاي خانواده يا دوستان مسلمان برگزار  مناسبت

  كنم. كنم/ شركت مي مي
  حد خوبي با تاريخ كشور مقصد آشنايي دارم.تا 

  استقالل و ...) دوست دارم در مراسم آنها شركت كنم( كريسمس، هالوين، عيد شكرگزاري، روز
  كنم من هم جزئي از آنها هستم. در هنگام شركت در مراسم آنها احساس مي

0,710  
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  گيري براي سنجش پايايي ابزار اندازه 1استفاده از روش آلفاي كرونباخ

براي سنجش پايايي ابزار اندازه گيري، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده كه نتايج آن         
  آمده است. 3در جدول  ،هابراي هر يك از مقياس

  

 مقادير آلفا براي سنجش پايايي مقياس ها ):3(جدول 

  مقدار آلفا  مقياس
  0,804  بازگشتميزان تمايل به 

  0,326  شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ(ايران)
  0,714  نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء

  0,676  احساس تعلق ملي و خانوادگي
  0,801  انطباق پذيري اقتصادي
  0,537  انطباق پذيري اجتماعي
  0,671  انطباق پذيري فرهنگي

  هايافته

  گويان مهاجرتي پاسخ شناختي و هاي جمعيت ويژگي

 24تا  18درصد در گروه  11,3گويان، از نظر توزيع سني نمونه،  نمونه پاسخ 177در بين         
درصد  54سال و  38تا  32درصد در گروه  16,4سال،  31تا  25درصد در گروه سني 65,5سال، 

درصد از نمونه را  44,6ها است.  ساله 25-31سال و باالتر بودند. بيشترين فراواني متعلق به  39
درصد  28,8درصد از نمونه در كشور آمريكا و 70,1اند. درصد را زنان تشكيل داده 55,4مردان و 

  كنند. در كشور كانادا زندگي و تحصيل مي
از نظر ميزان تحصيالت قبل و پس از مهاجرت، نتايج حاصله به اين شرح بود. قبل از          

درصد  52,5ري داراي سطح تحصيالت كمتر از ليسانس، درصد نمونه آما5,6مهاجرت، 
درصد از نمونه داراي تحصيالت دكتري بودند.  4درصد كارشناسي ارشد و  37,3كارشناسي، 

 8,5درصد كمتر از ليسانس،  1,7وضعيت تحصيلي مهاجران پس از مهاجرت بدين شرح بود: 
درصد   7,3مدرك دكتري و  درصد داراي 46,9درصد كارشناسي ارشد،  35درصد كارشناسي، 

  پست دكترا.  
درصد در  17,5هاي مهندسي،  درصد نمونه در رشته 64,4از نظر رشته تحصيلي،         
درصد  4هاي پزشكي و  درصد در رشته 4انساني،  هاي علوم درصد در رشته 9پايه،  هاي علوم رشته

  ول به تحصيل بودند. شدند، مشغ هاي هنري مي ها كه عمدتا شامل رشته در ساير رشته
درصد  52,5وضعيت اشتغال پاسخگويان قبل و بعد از مهاجرت چنين بود: قبل از مهاجرت        

درصد شاغل   80,2درحالي كه پس از مهاجرت،   ،درصد بيكار بودند 46,3از افراد نمونه شاغل و 

                                                
1-Cronbach Alpha Method 
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از افراد شاغل به  درصد 11,2(بعد از مهاجرت)،  درصد بيكار بودند. از نظر نوع شغل 18,6و 
  درصد به ساير مشاغل اشتغال داشتند.  21,8درصد به كار پژوهشي و  62تدريس در دانشگاه،

درصد از نمونه قبل از مهاجرت مجرد و  66,1از نظر وضعيت تاهل قبل و بعد از مهاجرت،         
درصد متاهل  50,8درصد از افراد نمونه مجرد و  48اند. پس از مهاجرت درصد متاهل بوده 32,2
  درصد همسر غير ايراني داشتند.  5,6درصد همسر ايراني و  94,4اند. از ميان متاهالن بوده

درصد به صورت  26درصد به صورت مستقل و  71,8نفر افراد نمونه،  177از ميان         
 5,1ر، درصد به قصد كا 2,8درصد به قصد تحصيل،  87اند. از اين ميان خانوادگي مهاجرت كرده

اند. مدت درصد به ساير داليل مهاجرت كرده 3,4درصد به تبعيت از همسر( بعد از ازدواج) و 
درصد  1,1سال،  10-6درصد  21سال،  5- 0درصد از نمونه  71,2زمان اقامت در كشور مقصد 

نفر   177سال و بيشتر بوده است. از نظر وضعيت اقامت، از ميان 16درصد  5سال و  11-15
درصد داراي   13,6درصد داراي كارت اقامت و   19,8درصد داراي ويزا،  66,7نمونه، افراد 

  اند. وضعيت شهروندي بوده

  ميزان تمايل به بازگشتمقياس 

ايم كه نتايج آن در جدول زير آمده است. در گويه در نظر گرفته 4براي سنجش اين مفهوم، 
، ميزان تمايل به بازگشت، بدين "ايران برگردمقصد دارم در آينده نزديك به "پاسخ به سوال 

درصد از افراد نمونه تمايل به بازگشت داشتند(موافق و كامالً موافق)، 31,4شرح است: 
درصد هم تمايلي به بازگشت به ايران  33,7نظر بودند و  درصد دراين باره بي34,9

  نداشتند(مخالف و كامالً مخالف).
  

هاي ميزان تمايل به اي ليكرتي به گويههاي پنج گزينهتوزيع و درصد پاسخ  ):4( جدول

 بازگشت

  هاگويه
بسيار 
  موافقم

  
  موافقم

نظري 
  ندارم

  
  مخالفم

بسيار 
  مخالفم

جمع 
  كل

قصد دارم/ داشتم در همين كشور اقامت 
  دائم بگيرم.

26,4  36,2  22,4  9,2  5,7  100  

قصد دارم در آينده نزديك به ايران 
  برگردم.

9,1  22,3  34,9  22,9  10,9  100  

كنم ايرانيان مهاجر تحصيل  فكر مي
كرده خارج از كشور تمايل دارند به 

  ايران برگردند.
1,1  12,1  24,7  43,7  18,4  100  

  100  30,1  26,6  26,6  11,6  5,2  گردم. قطعا به ايران برنمي
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  متغيرهاي مربوط به جامعه مبدأ 

  مقياس شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ (ايران)

ايم كه آنها را نيز  اي در نظر گرفته گزينه سوال چند 3گويه و  3براي سنجش اين مفهوم         
ها  ها، بررسيها در ساخت مقياس آورديم. در قسمت گويهبه همراه گويه ،پس از كدگزاري مجدد

بري درصد، اخبار را بيشتر از منابع خ 38,5نشان داد كه در ميان گروه بسيار موافق و موافق، 
درصد از پاسخگويان، تا حد زيادي از اخبار مربوط به ايران  77,7كردند،  داخل ايران دنبال مي

درصد از پاسخگويان، اذعان داشتند كه خانواده و دوستان نزديكشان از آنها 40,8مطلع بودند و 
  خواهند كه به ايران برگردند.  مي

د افراد نمونه از شبكه ارتباطاتي درص 3نزديك به نتايج كلي اين شاخص بدين شرح است: 
درصد  53درصد در وضعيت متوسطي قرار داشتند و حدود  27ضعيفي با ايران برخوردار بودند، 

  شبكه ارتباطات قوي با ايران داشتند.

 مقياس احساس تعلق ملي و خانوادگي

ميان گروه ها نشان داد، در  ايم. بررسيگويه در نظر گرفته 7براي سنجش اين مفهوم         
درصد از پاسخگويان بيان كردند كه در جمع دوستان و همكاران  34,5بسيار موافق و موافق،

درصد درهر بار سفر به ايران به بازگشت به  41,4كنند،  خارجي، خود را يكي از آنها حس مي
كردند،  درصد از اين كه دور از خانواده خود بودند، احساس دلتنگي مي 83,6كردند،  ايران فكر مي

درصد با دوستان  79شان در كنارشان بودند،  درصد از افراد نمونه، آرزو داشتند كه خانواده 81,4
ها احساس  درصد در جمع خارجي 53,1كردند،  هاي ايران صحبت مي خارجي خود درباره خوبي

  كردند. بودن خود افتخار مي درصد هم به ايراني 10,7كردند و  راحتي مي
درصد احساس تعلق كمي  7,5لي اين شاخص بدين شرح است: از ميان افراد نمونه نتايج ك        

درصد از حس  60درصد حس تعلق متوسط و نزديك به  33به ايران و به خانواده خود داشتند، 
  تعلق بااليي برخوردار بودند.

  مقياس نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء (ايران)

ها نشان داد كه در ميان گروه  ايم. بررسي گويه در نظر گرفته 7اين مفهوم براي سنجش         
كردند كه پس از بازگشت به ايران  درصد از پاسخگويان احساس مي 59,3 بسيارموافق و موافق،

كردند كه پس  درصد احساس مي 79,5كرد،   شان را پيدا نخواهند شغل مناسب و مرتبط با رشته
درصد  57,6ب و مطلوب در سطحي كه االن دارند را نخواهند داشت، از بازگشت، درآمد مناس

مورد سوال قرار  ،شان كردند كه پس از بازگشت به ايران درباره مسائل شخصي احساس مي
كردند كه پس از بازگشت به ايران از آنها استقبال  درصد احساس مي 40,7گرفت،  خواهند

دادند كه درصورت بازگشت به ايران شغلي در  درصد از پاسخگويان احتمال مي 19,3شود،  مي
دادند كه در صورت بازگشت،  درصد احتمال مي 5,7 شان پيدا خواهند كرد، سطح شغل فعلي

درصد از افراد نمونه، اعتقاد داشتند كه  63,8شان خواهند داشت و درآمدي در سطح درآمد فعلي
  شغل مناسب بكنند.در صورت بازگشت، مدت زمان زيادي را بايد صرف پيداكردن 
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 69در توصيف كلي شاخص نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي كشور مبداء يعني ايران،         
-درصد بي 26درصد از پاسخگويان نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي ايران خوشبين نبودند، 

  ديدند. درصد وضعيت اقتصادي و شغلي در ايران را مطلوب مي 5نظر بودند و تنها 
  

  ي مربوط به جامعه مقصدمتغيرها

  پذيري اقتصادي مقياس ميزان انطباق

كه در ميان گروه  ،ها نشان داد ايم. بررسي گويه در نظر گرفته 6براي سنجش اين مفهوم         
درصد اعتقاد  54درصد از پاسخگويان از مرتبه شغلي خود راضي بودند،  75بسيارموافق و موافق، 

 72,7توانند دست پيدا كنند، داشتند كه در خارج از كشور به هر موقعيت شغلي كه بخواهند، مي
برايشان وجود دارد، انداز  امكان پس ،درصد بيان كردند 74,2درصد از درآمدشان رضايت داشتند، 

درصد اذعان داشتند كه از خدمات  84,1از بيمه خوبي برخوردارند و  ،درصد بيان كردند 77,2
  رفاهي خوبي در كشور مقصد برخوردار هستند. 

درصد از پاسخگويان از  74پذيري اقتصادي،  در توصيف كلي شاخص ميزان انطباق        
در وضعيت متوسطي  ،درصد 24ه مقصد برخوردار بودند، پذيري اقتصادي بااليي با جامع انطباق

  درصد با جامعه مقصد داراي انطباق اقتصادي نبودند. 1قرار داشتند و تنها 

  پذيري اجتماعي مقياس ميزان انطباق

ها نشان داد كه در ميان گروه  ايم. بررسيگويه در نظر گرفته 5براي سنجش اين مفهوم         
درصد از پاسخگويان اعتقاد داشتند كه دوستان خارجي بهتر از  10,2بسيارموافق و موافق،

شان بيشتر از تعداد دوستان  تعداد دوستان ايراني ،درصد 73,9دوستان ايراني هستند، 
يا  ،اذعان داشتند كه گرفتن تابعيت كشور مقصد، آرزوي آنهاست ،درصد 39,2شان بود، خارجي

كه از نظر رتبه اجتماعي در خارج از  ،كردند احساس ميدرصد از افراد نمونه  49,8بوده است، 
ها از ديد ايراني ،كردند كه در صورت بازگشت به ايران درصد فكر مي 15,9اند و  كشور ترقي كرده

  شوند.  يك شكست خورده تلقي مي
پذيري  در توصيف كلي شاخص ميزان انطباق نتايج كلي شاخص ساخته شده، بدين شرح است: 

انطباق اجتماعي كمي با جامعه مقصد  ،درصد از افراد نمونه 33جامعه مقصد،  اجتماعي با
انطباق اجتماعي  ،درصد 17درصد در وضعيت متوسطي قرار داشتند و نزديك به  50داشتند، 

  بااليي با جامعه مقصد داشتند.

  پذيري فرهنگي مقياس ميزان انطباق

ها نشان داد كه در ميان گروه  ايم. بررسي تهگويه در نظر گرف 11براي سنجش اين مفهوم         
اجتماعي جامعه مقصد  - هاي فرهنگي درصد از پاسخگويان در انجمن 45,2بسيارموافق و موافق، 

فرستند/  درصد بيان كردند كه فرزندشان را به مهدكودك يا مدرسه خارجي مي 57,1عضو بودند، 
 66,1هاي خوب و شريفي هستند،  ها انسان خارجي ،درصد اعتقاد داشتند 76,6فرستاد،   خواهند

درصد از افراد نمونه  92ها آداب و رسوم خوب و جالبي دارند،  كردند كه خارجي درصد فكر مي
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گرفتند،  هاي ملي ايراني را با اعضاي خانواده يا دوستان خود در خارج از كشور جشن مي مناسبت
اه رمضان، ايام محرم و ... را در كشور هاي مذهبي مثل م مناسبت ،درصد از افراد نمونه 53,7

آشنايي  ،درصد بيان كردند كه تا حد خوبي با تاريخ كشور مقصد 65,1كردند، مقصد برگزار مي
درصد به  34,3ها) شركت كنند، درصد دوست داشتند كه در مراسم آنها( خارجي 62,3دارند،

درصد از پاسخگويان  93,2كردند كه جزئي از آنها هستند،  فكر مي ،هنگام شركت در مراسم آنها
درصد از آنها بيان داشتند كه در هيچ موقعيتي در  48به زبان كشور مقصد تسلط داشتند و 

  اند.  ها با مشكل زبان مواجه نشده شان با خارجي روابط
پذيري  انطباق ،پاسخگوياندرصد از  38حدود نتايج كلي شاخص ساخته شده، بدين شرح است: 

 6درصد در حد متوسطي قرار داشتند و تنها  56كمي از لحاظ فرهنگي با جامعه مقصد داشتند، 
  كردند. درصد خود را از نظر فرهنگي با جامعه مقصد منطبق حس مي

شود، متغيرهاي اجتماعي مستقلي كه به صورت مشاهده مي، 5جدول  همانطور كه در        
، نگرش نسبت به شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ(ايران)اند، يعني متغيرهاي هشاخص درآمد

پذيري  وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء، حس تعلق خانوادگي و ملي، ميزان انطباق
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با متغير وابسته رابطه دارند. اين موضوع از معنادار بودن مقدار 

شود. براي سنجش روابط متغيرهاي مستقلي كه مستقل مشخص ميآزمون براي همه متغيرهاي 
به صورت شاخص درآمده بودند، با متغير وابسته پژوهش از آزمون پيرسون استفاده شده است، 

  آمده است. ها در جدول زير كه ميزان اين رابطه

  

متغير  نتايج آزمون سنجش ميزان رابطه بين متغيرهاي مستقل اجتماعي پژوهش با ): 5جدول (

 (ميزان تمايل به بازگشت) وابسته

  سطح معني داري  مقدار همبستگي اسپيرمن  متغيرها

  0,000  0,197**  شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ(ايران)
 0,000  0,562**  حس تعلق ملي و خانوادگي

 0,000  0,302**  نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء

 0,000  0,286**  انطباق پذيري اقتصادي

 0,000  0,629**  انطباق پذيري اجتماعي

 0,000  0,526**  انطباق پذيري فرهنگي

  
نشان  ،ميان متغيرهاي مستقل اجتماعي و متغير وابسته ،هاي همبستگينتايج آزمون         

دهد كه از ميان متغيرهاي مستقل پژوهش، بيشترين ميزان رابطه با متغير ميزان تمايل به  مي
). پس از آن به ترتيب، متغيرهاي 0,629پذيري اجتماعي دارد ( بازگشت را متغير ميزان انطباق

)، نگرش نسبت به وضعيت 0,526( پذيري فرهنگي )، انطباق0,562( حس تعلق ملي و خانوادگي
شبكه ) و در آخر 0,286پذيري اقتصادي ( )، انطباق0,301( اقتصادي و شغلي كشور مبداء
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(ميزان تمايل به  ) بيشترين ميزان ارتباط با متغير وابسته0,197( معه مبدأ (ايران)ارتباطي با جا
  بازگشت) را دارا هستند.

هاي پيوستگي، متغيرهايي كه با يكديگر پيوستگي نسبتا بااليي  پس از انجام آزمون        
هاي رگرسيون وارد  شان با متغير وابسته تحقيق، به آزمون داشتند، براي سنجش علي بودن رابطه
  آورده شده است. 7و  6شدند كه نتايج آن در جداول شماره 

  
چند متغيره بين متغيرهاي مستقل شبكه ارتباطي با  نتايج آزمون رگرسيون خطي): 6(جدول 

جامعه مبدأ (ايران)، حس تعلق، نگرش اقتصادي، ميزان انطباق پذيري اجتماعي، اقتصادي و 

 فرهنگي و متغير وابسته ميزان تمايل به بازگشت

ضريب   
  Rهمبستگي 

ضريب 
تعيين 

 تعديل شده

خطاي 
استاندارد 

 برآورد

سطح   Fمقدار 
داري  معني
F 

  0,000  30,696  0,67007  0,558  0,760 متغيره رگرسيون چند

  
بين   Rشود، مقدار ضريب همبستگي بر طبق نتايجي كه در جدول باال مالحظه مي        

بين مجموعه متغيرهاي مستقل و متغير وابسته  ،دهد باشد، كه نشان مي مي 0,760متغيرها 
تعديل  تعيينتحقيق( ميزان تمايل به بازگشت)، همبستگي نسبتا قوي وجود دارد. مقدار ضريب 

درصد از كل تغييرات ميزان تمايل به  56دهد كه  باشد، نشان مي مي 0,558كه برابر با  ،شده
تحصيل در آمريكا و كانادا وابسته به شش متغير مستقل   بازگشت مهاجران ايراني درحال

باشد. به عبارت ديگر، مجموعه متغيرهاي مستقل، بيش از نيمي از  ذكرشده در اين معادله مي
  كنند.  بيني( برآورد) مي شت را پيشواريانس متغير تمايل به بازگ

توان  مي،  0,01) در سطح خطاي كوچكتر از F )30,696داري آزمون  با توجه به معني        
نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني تحقيق، مركب از اين شش متغير مستقل و يك متغير وابسته 

تمايل به بازگشت را تبيين مدل خوبي بوده و مجموعه متغيرهاي مستقل قادرند، تغييرات ميزان 
  كنند. 
نتايج مربوط به ميزان تاثير هريك از متغيرهاي مستقل وارد شده در ،  7در جدول شماره         

  دهد. بر طبق اطالعات آورده معادله رگرسيون و همچنين ميزان همبستگي ميان آنها را نشان مي
دهد كه هر شش است، نشان مي 0,01سطح خطا كمتر از كه  شده در اين جدول، به دليل اين

اند. اين شش متغير به ترتيب با ضريب  تاثير داشته ،متغير مستقل بر متغير تمايل به بازگشت
باالترين ميزان تاثير رگرسيوني  0,007و  0,079و  0,085، 0,117، 0,305، 0,437رگرسيوني 

  اند. را بر روي متغير وابسته تحقيق داشته
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  تاثير هريك از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته پژوهش ميزان ):7(جدول 

 (ميزان تمايل به بازگشت)

ضريب رگرسيوني   متغير مستقل
  استاندارد شده
  ( ضريب بتا)

سطح 
  معناداري

 

ضريب 
همبستگي 
  مرتبه صفر

ضريب همبستگي 
 تفكيكي/ جزئي

ضريب 
همبستگي 
  نيمه تفكيكي

شبكه ارتباطي با 
 جامعه مبدأ

0,079  0,172  0,191  0,117  0,077  

حس تعلق ملي و 
  خانوادگي

0,305  0,000  0,599  0,359  0,250  

نگرش نسبت به 
وضعيت اقتصادي و 
  شغلي كشور مبداء

0,117  0,055  0,315  0,164  0,108  

ميزان انطباق پذيري 
  اجتماعي

0,437  0,000  0,691  0,435  0,314  

ميزان انطباق پذيري 
  اقتصادي

0,007  0,907  0,295  0,010  0,007  

ميزان انطباق پذيري 
  فرهنگي

0,085  0,251  0,500  0,099  0,065  

  

بندي نمره تمايل به بازگشت براساس طبقات انطباق اجتماعي و حس تعلق ملي و  گروه

 خانوادگي

مقدار همبستگي ميانگين متغير وابسته پژوهش را با دو متغيري كه بيشترين ، 8جدول         
در اينجا نشان  ،دهد. مقدار باالي آماره اتا واريانس آن داشتند، نشان مينقش را در تبيين 

بر روي متغير ميزان تمايل به  ،پذيري اجتماعي دهد كه اثر دو متغير حس تعلق و انطباق مي
  بازگشت زياد است.

ميزان همبستگي ميانگين متغير تمايل به بازگشت با متغيرهاي مستقل حس تعلق ): 8(جدول 

  پذيري اجتماعي خانوادگي و ميزان انطباقملي و 

  اتا اسكوئر  مقدار آماره اتا  متغير

  0,950  0,975  حس تعلق ملي و خانوادگي

  0,768  0,877  پذيري اجتماعي انطباق
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 بحث و نتيجه گيري

هاي پژوهش بر طبق مدل تحقيق، ابتدا ميان تمام متغيرهاي  در بخش تحليل يافته        
مستقل خود با متغير وابسته، يعني ميزان تمايل به بازگشت، آزمون همبستگي گرفتيم، تا وجود 

متغيره رو آورديم  رگرسيون چند   جهت و شدت رابطه را مشخص كنيم. در ادامه به انجام آزمون
بيني و برآورد متغير وابسته خود را به وسيله متغيرهاي مستقل پژوهش دريابيم.  د پيشتا درص

  نتايج اين اقدامات به صورت مجمل بدين شرح بود: 
نامه  هايي در طيف ليكرت در پرسش در بخش متغيرهاي اجتماعي كه به صورت گويه        
آمد. از ميان اين متغيرهاي  طراحي شده بودند، نتايج مورد قبولي به دست ،ساخته محقق

) را با متغير 0,575پذيري اجتماعي بيشترين ميزان همبستگي( مستقل، متغير ميزان انطباق
وابسته ميزان تمايل به بازگشت، داشت و پس از آن به ترتيب متغير حس تعلق ملي و 

مبدأ (ايران) )، شبكه ارتباطي با جامعه 0,435پذيري فرهنگي( )، ميزان انطباق0,567خانوادگي(
پذيري  ) و ميزان انطباق0,284)، نگرش نسبت به وضعيت اقتصادي و شغلي كشور مبداء(0,429(

  )، بيشترين ميزان همبستگي را با متغير ميزان تمايل به بازگشت دارا بودند. 0,284اقتصادي(
تمايل به (ميزان  درصد از تغييرات متغير وابسته 53اين شش متغير مستقل در مجموع         

بيني را متغير ميزان انطباق كنند. بيشترين سهم در اين تبيين و پيش  بازگشت) را تبيين مي
دارد و پس از آن به ترتيب متغيرهاي حس تعلق  0,383پذيري اجتماعي با ضريب رگرسيوني 

)، نگرش نسبت به وضعيت 0,205)، شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ (0,322ملي و خانوادگي(
) و در آخر ميزان 0,029پذيري فرهنگي( )، ميزان انطباق0,097دي و شغلي كشور مبداء(اقتصا

  باشند. ) بيشترين سهم را در تبيين متغير وابسته پژوهش دارا مي0,015پذيري اقتصادي( انطباق
نشان دادند كه در ميان متغيرهاي مربوط به جامعه مبداء و مقصد،  ،هاي پژوهش يافته        

هايي شد كه بيانگر وجود  از آن فرضيه ،يات مربوط به آنها تاييد شدند. بيشترين تاييدتمام فرض
پذيري اجتماعي و حس تعلق ملي و خانوادگي با متغير ميزان  رابطه ميان متغير ميزان انطباق

  تمايل به بازگشت شده بودند.
در  ،انيان در حال تحصيلاين بدان معني است كه آنچه كه بر ميزان تمايل به بازگشت اير        

گذارد، ميزان انطباق پذيري اجتماعي فرد مهاجر با جامعه  آمريكا و كانادا بيشترين تاثير را مي
هاي بر طبق يافته ،مقصد است و همچنين ميزان تعلق ملي و خانوادگي فرد. به عبارت ديگر

باشد و هر چه حس تعلق پذيري اجتماعي فرد با جامعه مقصد بيشتر  پژوهش هرچه ميزان انطباق
  اش بيشتر باشد، ميزان تمايل او به بازگشت بيشتر خواهد بود. فرد به كشور و خانواده

پذيري فرهنگي وي  شبكه ارتباطي با جامعه مبدأ (ايران) و ميزان انطباق ،پس از آن        
هرچه  ،رت ديگربيشترين تاثير را بر روي ميزان تمايل وي به بازگشت به ايران دارند. به عبا

اش با تر باشد و هرچه ميزان انطباق پذيري فرهنگيشبكه ارتباطي با جامعه مبدأ (ايران)، قوي
  كمتر باشد(جهت رابطه منفي است)، ميزان تمايل وي به بازگشت بيشتر است. ،جامعه مقصد
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