مشوقها و موانع بازگشت به كشور :بررسي موردي
متخصصان مقيم اياالت متحده آمريكا
علي صناعي٭
   تاريخ دريافت 1397/1/26 :تاريخ پذيرش1397/10/16 :

گام اول سياستگذاري براي بازگشت متخصصان ،شناخت موانع و مشوقهاي بازگشت و الگوهاي رفتاري

متخصصان مقيم خارج از كشور است ولي در اين حيطه مطالعات كافي انجام نشده است .براساس مطالعه
كيفي صورت گرفته در اين مقاله ،چند فرضيه درخصوص موانع و مشوقها بهدست آمده و سپس با يك

پيمايش منحصربهفرد از ايرانيان مقيم آمريكا مورد آزمون قرار گرفته است .نتايج حاصل از تحليل ك ّمي

پاسخهاي بيش از  1500ايراني مقيم آمريكا مؤيد اين فرضيههاست .1 :مهمترين مشوق بازگشت داليل

شخصي و ميهني افراد است؛  .۲مهمترين مانع بازگشت كيفيت زندگي است؛  .3براي افرادي كه فيالواقع در
معرض تصميم به بازگشت يا عدم بازگشت هستند ،موانع اقتصادي نقشي پررنگ دارند ولي بهمرور زمان نقش
اين موانع كمرنگتر ميشود و نقش عواملي مانند كيفيت زندگي افزايش مييابد و بهطور كلي با طوالني
شدن زمان اقامت احتمال بازگشت كاهش مييابد؛  .4مستقل از مشوقها و موانع بازگشت ،افراد تمايل دارند
به پيشرفت ايران كمك كنند.

كليدواژهها :مهاجرت متخصصان؛ موانع بازگشت متخصصان؛ مشوقهاي بازگشت متخصصان؛ ايران؛
اياالت متحده آمريكا

* استاديار دانشكده اقتصاد و علوم سياسي ،دانشگاه شهيد بهشتي؛

Email: sanaei@umich.edu

فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیستوششم ،شماره نودوهفت ،بهار 1398
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مقدمه
افراد بسياري از ايرانيان ،مقيم كشورهاي خارجي هستند و تعداد معتنابهي از آنها تحصيالت
عاليه و تخصصهاي ارزشمند دارند .سيل جوانان جوياي كار و تحصيالت كه ساالنه
ايران را بعضاً براي هميشه ترك ميكنند« ،فرار مغزها» را ظرف چند دهه گذشته به يكي

از دغدغههاي حاكميتي تبديل كرده است .بهطوريكه از اين معضل بسيار سخن به ميان

ميآيد و راهحلهاي مختلفي پيشنهاد ميشود كه از اين بين كموبيش سياستهايي هم به
عرصه عمل راه يافتهاند .در اين ميان پژوهشهايي در مورد علل مهاجرت انجام شده است اما
پژوهشها درباره داليل ايرانيان خارج از كشور براي بازگشتن يا باز نگشتن به كشور و موانع

پيش روي بازگشت آنها كم است كه اين امر باعث ميشود سياستگذاري در اين حوزه بدون
ِ
هدف
توجه به واقعيات ميداني و براساس برساختههاي ذهني انجام شود .پژوهش پيشرو با
برداشتن گام اوليه در جهت رفع اين نقصان است.

در اين پژوهش ابتدا ،براساس مشاهدههاي توأم با مشاركت ،چند فرضيه در مورد

مشوقها و موانع بازگشت بهدست آمده است و سپس با استفاده از پيمايشي كه از يك نمونه

بيش از  ۱۵۰۰نفري از ايرانيان مقيم آمريكا انجام شده ،اين فرضيهها به بوته آزمايش سپرده

شدهاند .مهمترين يافتههاي اين پژوهش ارائه نقشهاي از موانع و مشوقهاي بازگشت براساس
تحليل عامليِ پاسخهاي دريافت شده و بررسي ميزان تأثير اين موانع و مشوقهاست .بهطور
كلي موانع و مشوقها هريك به سه دسته تقسيم شدهاند :موانع اقتصادي ،مسائل اجتماعي

و كيفيت زندگي همچنين امكانات و فرصتهاي تحقيقاتي ،مشوقهاي مربوط به مسائل
خانوادگي و اجتماعي ،احساس امكان تأثير در ايران و احساس وظيفه ميهني از جمله اين

موارد است .مهمترين نكات حائز اهميت يكي اين است كه بسياري از ايرانيان مقيم خارج
از كشور هيچگاه تصميم بر بازنگشتن نميگيرند ،بلكه شرايط زندگيشان بهگونهاي پيش

ميرود كه باز نميگردند؛ ديگر اينكه در ابتداي امر موانع اقتصادي مهم هستند ولي بهمرور

زمان و با طوالني شدن اقامت در خارج ،اين موانع كمرنگ ميشوند .اما از يكسو موانع
مربوط به مسائل اجتماعي و كيفيت زندگي با گذر زمان پررنگتر ميشوند و ازسويديگر
مشوقهاي شخصي و ميهني براي بازگشتن بهمرور زمان كمرنگ ميشوند؛ و نكته ديگر
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اينكه بيشتر پرسششوندگان عالقهمندند در صورت اقامت در خارج از ايران در جهت
ارتقاي ايران كمك كنند.

بايد تأكيد شود كه در اين پژوهش قصد هيچ داوري در مورد درستي يا نادرستيِ

اخالقيِ بازگشتن يا بازنگشتن به ايران نيست ،هدف صرفاً بيان مشاهدههاي كيفي و ك ّمي

و يافتن الگوهاي موجود است كه براي سياستگذاري در اين زمينه الزم است .واضح است
كه براي داوري در مورد درستي يا نادرستي اخالقي بازگشتن نياز به دانستههايي است كه
براي كسي جز فر ِد تصميمگيرنده امكان دسترسي به آنها فراهم نيست .وانگهي ،چه بسيار
ايرانيان مقيم خارج از كشور كه تأثيرشان در پيشرفت ايران بيشتر از برخي كساني است كه

پس از مدتي اقامت در خارج از كشور به ايران بازگشتهاند .اما اين عدم موضعگيري اخالقي،
به معناي نداشتن موضع سياستي نيست .از ديد كالن ملي ،واضح است كه حتي بازگشت
درصد كمي از متخصصان و صاحبان حرف و سرمايه به ايران ميتواند تأثير چشمگيري بر

شاخصهاي مختلف علمي و اقتصادي كشور گذارد.
 .1طرح مسئله و سابقه تحقيق

مهاجرت و حتي مهاجرت متخصصان امري جديد در تاريخ بشر نيست ،ولي ابعاد اين پديده
در قرن بيستم ،با توجه به سهولت انتقال اطالعات ،كمخطر شدن سفرهاي بينقارهاي و

مشكالتي كه جنگهاي جهاني براي افراد در بيشتر نقاط دنيا پديد آورد ،باعث شد اين

پديده بر صفحه رادار سياستگذاران بسياري از كشورها بهعنوان يك معضل جدي ثبت شود.
اصطالح فرار مغزها 1در بريتانيا در فضاي بازسازي پس از جنگ جهاني دوم در مواجهه با

خروج بسياري از متخصصان وضع شد كه عمدتاً به مقصد آمريكاي شمالي وطنشان را ترك
ميكردند ( )MacKay, 1969و نشاندهنده عمق نگراني از پديده مهاجرت متخصصان در
زمان بازسازي پس از جنگ در اروپا است.

اينكه اصطالح فرار مغزها در زمان و مكاني ديگر وضع شده ازاينرو مهم است كه به
1. Rain Drain
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ما يادآوري كند ،بهرغم تصوري كه رسانهها ممكن است القا كنند ،مهاجرت متخصصان
پديدهاي استثنايي و مختص ايرا ِن امروز نيست .به همين دليل نيز پيش از پرداختن به پرسش

اصليِ اين پژوهش الزم است تصويري از وضعيت مهاجرت ايرانيان در مقايسه با مهاجرت
از ساير كشورها ارائه شود.

ايران طي يك سده گذشته با افتوخيزهاي مهاجرتي ،هم بهعنوان مبدأ و هم مقصد،

مواجه بوده است .آنچه در وهله اول دليل اصلي مهاجرت به ايران و از ايران بهنظر ميرسد،

تحوالت سياسي در ايران بهخصوص انقالب اسالمي ،جنگ تحميلي و در كشورهاي منطقه

بهخصوص جنگهاي داخلي افغانستان و عراق است .شواهد نشان ميدهد روند مهاجرت از
ايران پس از جنگ تحميلي فروكش نكرد (حاجييوسفي و بهمرد )۱۳۸۵ ،و حتي با گذشت

تقريباً  30سال از پايان جنگ ،كماكان شاهد مهاجرت متخصصان هستيم .اما در مقام مقايسه،
وضعيت ايران چگونه است؟

آمارهاي سازمان ملل نشان ميدهد جمعيت مهاجران 1در جهان در سال  ۲۰۱۵به

 ۲۴۴ميليون نفر ( ۳/۳درصد جمعيت جهان) رسيده است كه  ۴۴درصد بيشتر از جمعيت
مهاجران در سال  ۲۰۰۰است ( )United Nations , 2015و بيش از  ۲۰درصد از مهاجرت
ِ
مهاجرت شمال ـ شمال (از كشورهاي توسعهيافته به كشورهاي توسعهيافته) است.
جهاني،
همانگونه كه نمودار  ۱نشان ميدهد ،ايران در ميان  20كشور اول مهاجرفرست محسوب

نميشود ( )International Organzation for Migration, 2018و حتي نرخ مهاجرت
از ايران ( ۱/۵درصد جمعيت) هم از ميانگين جهاني پايينتر است 2.اين امر كام ً
ال برخالف

تصويري است كه رسانههاي داخلي و خارجي از وضعيت مهاجرت ايرانيان ارائه ميكنند و
ايران را يك استثنا در جهان امروز معرفي ميكنند (.)CNN, 2017

 .1تعريف مورد استفاده در آمارهاي سازمان ملل ،زندگي در كشوري غير از كشور محل تولد است .از اين  ۲۴۴ميليون
نفر ۲۰ ،ميليون نفر پناهنده هستند.
 .2توجه كنيد كه نمودار  ۱براســاس آمارهاي مهاجرت (ورود و خروج) بهصورت جداگانه و نه براســاس نرخ خالص
مهاجرت ترســيم شــده اســت .درنتيجه بعضي كشــورها (مث ً
ال آلمان) هم از مهاجرفرستترين كشــورها هستند و هم از
مهاجرپذيرترين كشورها.
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نمودار  .1بيست كشور اول مهاجرفرست (سمت راست) و مهاجرپذير (سمت چپ) در
جهان براساس جمعيت متولد خارج از كشور

Source: International Organzation for Migration, 2018.

شايد تصور شود كه ايرانيا ِن مهاجر زياد نيستند (در مقام مقايسه با ساير كشورها)

ولي مشكل اين است كه ايرانياني كه براي تحصيل رحل سفر ميبندند (در مقايسه با
دانشجويان مهاجر ساير كشورها) زيادند .اما در اين زمينه هم ايران براساس آمار «مؤسسه
مشاوره بينالمللي آموزش و قوانين» در قياس با كشورهايي با شرايط مشابه وضعيتي حاد
ندارد .تعداد دانشجويان بينالمللي در جهان از  ۱/۳ميليون در سال  ۱۹۹۰به  ۵ميليون نفر
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در سال  ۲۰۱۴رسيده است (پژوهشكده مطالعات فناوري .)۱۳۹۵ ،در آمريكا هم با آنكه
بيشترين تعداد دانشجوي خارجي را ميپذيرد نيز داستان از همين قرار است .بهطوريكه

در فاصله سالهاي  ۲۰۰۱تا  ،۲۰۱۲تعداد ويزاي دانشجويي صادر شده در آمريكا از

 110.000مورد به  524.000رسيده است كه از اين ميان ،چين ( ،)٪۲۵هند ( ،)٪۱۵كره
جنوبي ( ،)٪۱۰عربستان سعودي ( )٪۵و كانادا ( )٪۴بيشترين تعداد دانشجوي خارجي را

در اياالت متحده دارند .اما با نگاه به جدول  ،۱نرخ بازگشت دانشجويان خارجي را در

آمريكا نشان ميدهد كه صورت مسئله تا حدودي تغيير ميكند .بهرغم اينكه كشور ما از
مهاجرفرستترين كشورها محسوب نميشود ،اما نرخ بازگشت دانشجويان ايراني بسيار
كم است بهطوريكه كمتر از  10درصد از دانشجويان ايراني از آمريكا باز ميگردند 1.اين
امر ،اهميت موضوع پژوهش حاضر را نشان ميدهد كه بهجاي پرداختن بهدليل مهاجرت،

بهدليل عدم بازگشت آنها پرداخته شود .همانطور كه پيشتر اشاره شد ،گام نخست
مطالعه مشوقها و موانع بازگشت ،متخصصان است كه سؤال اصلي اين پژوهش است.

جدول  .1درصد ماندگاري فارغالتحصيالن خارجي دكتري در آمريكا برحسب كشور مبدأ
كشور
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مأخذ :پژوهشكده مطالعات فناوري.۱۳۹۵ ،

 .1البته حتي در اين مورد هم ارقام مربوط به ايران با كشورهايي مثل چين و هند قابل مقايسه است.
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مطالعه علل و آثار مهاجرت سابقهاي طوالني دارد .معموالً از راونشتاين بهعنوان كسي

ياد ميشود كه بنيانگذار مطالعه علمي مهاجرت است ( .)Ravenstein, 1876بسياري از
مشاهدهها و اجزاي نظريه او كماكان معتبرند از جمله اينكه بيشتر مهاجران جوان و مجردند ،نه

خانوادهها ،يا اينكه جمعيت شهرها بيشتر از اينكه از رشد طبيعي فزوني يابد ،در اثر مهاجرت
افزايش مييابد و اينكه بيشترين ميزان مهاجرت در مسافتهاي كوتاه اتفاق ميافتد .راونشتاين
مهاجرت را محصول علل رانشي از مبدأ و علل كششي در مقصد 1ميدانست (.)Tobler, 1995

بعدها لي )1966( 2برمبناي مشاهدههاي راونشتاين ،نظريه مهاجرت خود را ارائه كرد كه به

نظريه كششي ـ رانشي معروف شد .تقسيم عوامل دخيل در مهاجرت به عوامل كششي و
رانشي چندان انعطافپذير است كه ميتواند عوامل اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و ...را در
سطوح مختلف فردي و اجتماعي دربرگيرد .در پژوهش حاضر نيز از همين رويكرد براي

بررسي مشوقها و موانع بازگشت متخصصان استفاده شده است.

ادبيات علمي مربوط به مهاجرت در رشتههاي مختلف دانشگاهي امروز به حدي از

گستردگي رسيده است كه حتي ذكر ابعاد مختلف پژوهشهاي اين حوزه هم در اين نوشته

مقدور نيست .پژوهشگران با پشتوانهاي از مشربهاي مختلف فكري به بررسي ابعاد مختلف
مهاجرت پرداختهاند .تأثيرات مثبت و منفي مهاجرت بر كشورهاي مبدأ و مقصد از نظر سياسي،

اجتماعي ،اقتصادي و امنيتي گاه در مقياسي جهاني و گاه در مقياسي منطقهاي و محلي مطالعه
شدهاند 3.در ايران هم پژوهشهاي ارزشمندي در اين خصوص انجام شده است كه به چند مورد
اشاره ميشود .بلندهمتان و محمدي ( )۱۳۹۴به بررسي چرايي خودداري متخصصان دانشگاهي
از مهاجرت از كشور ميپردازند و نظام ارزشي آنان كه «ميهنپرستي آكادميك» نامش مينهند

را دليل اصلي عدم مهاجرت استادان مورد مطالعه مييابند .محمدي الموتي ( )۱۳۸۳مهاجرت

متخصصان را از ايران جزئي از جهاني شدن بازار كار ميداند .شاهآبادي و جامهبزرگي ()۱۳۹۳
1. Push and Pull Factors
2. Lee

 .3براي نگاهي به مرور ادبيات اين حوزه از ديد پژوهشگران رشتههاي مختلف دانشگاهي رجوع كنيد به:
;Rudolph, 2003; Ceobanu and Escandell, 2010; Fassin, 2011; Castles and Miller, 1993
Hainmueller and Hopkins, 2014; Koopmans, 2013; Hero, 2010.
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نشان دادهاند شاخصهاي نشانگر آزاديهاي اقتصادي ،سياسي و مدني تأثير معكوس بر روند
مهاجرت دارند .موسويراد و قدسيان ( )۱۳۹۴با تحليلي مبتنيبر شبيهسازي به اين نتيجه

ميرسند كه نه با كاهش تنش در روابط خارجي و نه با بهبود نظام آموزشي نميتوان باعث
كاهش نرخ خروج متخصصان شد.

در اين ميان ،نزديكترين كارها به پژوهش پيشرو ،آنهايي هستند كه به مقوله

بازگشت يا مهاجرت معكوس 1پرداختهاند .در يكي از اميدواركنندهترين مطالعات جامع

انجام شده ،ساكسنيان )2007( 2با بررسي موفقيت چشمگير صنايع الكترونيكي و كامپيوتري
در دره سيليكون 3و مشابهسازيهاي موفق آن در بعضي كشورها (يكي از بارزترين مثالها
تايوان است) ،نشان ميدهد كه اوالً همه اين موارد موفقيت پايه در مهاجرت معكوس
متخصصاني دارد كه هم تجربه كار در شركتهاي الكترونيكي در دره سيليكون را داشتهاند

و هم توانستهاند از شبكههاي حرفهاي و تجارياي كه به آن متصل بودهاند بهره ببرند .ثانياً
اين مهاجرت معكوس و مشابهسازيها نهتنها از قدرت و اهميت دره سيليكون نكاسته بلكه

برعكس باعث نوعي همافزايي جهاني شده است.

چرا مهاجرت معكوس رخ ميدهد و چه موانعي بر سر راه آن قرار دارد؟ هرچند در اين

زمينه هم كارهاي خوبي انجام شده ،ولي بيشتر رويكرد اقتصادي بر اين مطالعات غلبه دارد.

كاسارينو )2004( 4با مرور ادبيات وسيع اين حوزه داليل بازگشت را در ميان نظريههاي
موجود برميشمرد .از ديد نظريه اقتصاد نئوكالسيك ،در مهاجرت غلبه با ادامه مهاجرت

است و آنان كه بازميگردند شكست خوردگان در مهاجرت هستند .از ديد نظريههاي

اقتصادي ،كار بازگشت جزئي طبيعي از پروژه مهاجرت است كه بهدليل وابستگي به مبدأ
انجام ميشود و ممكن است زماني رخ دهد كه اهداف مهاجر بهدست آمده باشد .از ديد
نظريهپردازان ساختارگرا ،بازگشت در چارچوب دوگانه مركز ـ حاشيه انجام ميشود كه
1. Return Migration
2. Saxenian

 Silicon Valley .3منطقهاي در اطراف خليج سانفرانسيســكو در كاليفرنيا كه از زمان اختراع ترانزيستور تاكنون پيشتاز
صنايع اطالعاتي و مخابراتي در جهان بوده است.

4. Cassarino
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تأثيري در رابطه ميان مركز و حاشيه نميگذارد و به داليل شخصي و عاطفي انجام ميشود.

نظريهپردازان فرامليگرايانه نيز معتقدند بازگشت لزوماً دائمي نيست ،بر بستري از اوضاع
تاريخي و اجتماعي انجام ميشود؛ روابط خانوادگي نقشي اساسي در بازگشت دارند و
وضعيت مكفي اقتصادي براي بازگشت علت معدّه هستند .از منظر نظريه شبكههاي اجتماعي،
بازگشت جزئي از پروژه مهاجرت است كه به داليل اقتصادي ،اجتماعي و سازماني رخ

ميدهد و درواقع همانند مهاجرت آغازين ،بازگشت هم بهدليل وجود شبكههاي اقتصادي و

اجتماعي بينالمللي ممكن ميشود و تكميلكننده اين شبكههاست.

داستمن و وايس )2007( 1در مطالعه مهاجران بريتانيا بيان ميكنند كه تعداد بسيار

زيادي از مهاجران موقتي هستند و در نظر نگرفتن اينكه مهاجرت آنها موقتي است باعث
نتايج نادرست در مطالعات ميشود .يكي از داليل آنها اين است كه در نظر نگرفتن طبيعت

دائمي يا موقتي مهاجران باعث ميشود كه يكي از عوامل اساسي تفاوت در رفتار آنها
ناديده گرفته شود .با بررسي آمار مهاجران در بريتانيا مشاهده ميكنند كه در مورد مهاجران
سفيدپوست از زمان مهاجرت تا  ۱۰سال بعد از آن تنها  ۴۰درصد از مهاجران كماكان در
بريتانيا حضور دارند درحاليكه درباره مهاجران غيرسفيدپوست اين عدد  ۸۰درصد است.

آنها مدلي ارائه ميكنند كه مصرف در مبدأ براي افراد ترجيح دارد اما درآمد ممكن است

در خارج بيشتر باشد .سه نتيجه در اين مدل امكانپذير است عدم مهاجرت ،مهاجرت دائم يا
مهاجرت موقت .درصورتيكه مهاجرت رخ دهد ،فرد مهاجر ميماند تا زماني كه بازگشت
بر ماندن ترجيح پيدا كند .داليل اصلي اين بازگشت از نظر آنها يكي ترجيح ذاتي كشور
مبدأ است كه وقتي ارزش مهاجر بودن در مقابل هزينههايش از حدي كمتر شود ،فرد ترجيح

ميدهد باز گردد ،ديگري داليل اقتصادي و قدرت خريد بيشتر در كشور مبدأ است و

همچنين سرمايه انساني افراد در مبدأ ارزش بيشتري دارد .اين مورد آخر بهطور خاص بيشتر
به دانشجويان و صاحبان فنون تخصصي مربوط ميشود.

عليپور ،افقي و عباداللهي ( )۱۳۹۳با بررسي يك نمونه  ۲۵نفري از ايرانيان خارج از
1. Dustman and Weiss
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كشور ،علت مهاجرت را كمبود امكانات در داخل و رضايت علمي و شغلي در خارج از

كشور مييابند .مهمترين نكته مورد توجه در اين ميان ،نبود مطالعات درباره بازگشت است.

چه عواملي باعث ميشود ايرانياني كه براي كار يا تحصيل موقتاً ترك وطن كردهاند ،بناي

اقامت دائم در خارج از كشور برپا كنند يا به وطن باز گردند؟ در ادامه ابتدا نتايج حاصل از
مطالعه كيفي و فرضيههاي بهدست آمده و پس از آن مطالعه ك ّمي انجام شده ارائه ميشود.

 .2مطالعه كيفي
مطالعه كيفي براساس روش مشاهده مشاركتي در  ۹بحث گروهي درباره بازگشتن و بازنگشتن

به ايران در ميان ايرانيان مقيم آمريكا در فاصله زماني  ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۵انجام شده است .در ميان
جمعهاي ايراني ،بهخصوص جمعيت دانشجو ،بحث در مورد ايران و سؤال در مورد بازگشت
مكرر بحث و گفتگو است .دايره بحث گاه بسيار محدود است و به يك
به ايران موضوع ّ

حوزه مشخص مربوط ميشود ،مث ً
ال يك ضعف اداري در ايران ،گاه بسيار گسترده است و از

مسائل اخالقي و حقوقي تا مسائل اقتصادي را همزمان دربرميگيرد .در خالل صحبتهاي
رد و بدل شده ،به نظمها و الگوها در مواضع اتخاذ شده توجه ميشود .در ادامه مسائلي كه
بهتكرار در صحبتها آمده است بهصورت نقل قولهاي كوتاه آورده شدهاند.

بنابراين پيش از شروع بحث ،الزم است مفاهيم با دقت بيشتري تعريف شوند .براي اين

بحث ،هر فرد داراي مدرك دانشگاهي باالتر از كارشناسي ،متخصص دانسته شده است .اين

تصميم ازيكسو بهدليل سهولت اتخاذ شده و ازسويديگر به هر صورتي كه مفهوم متخصص

را تعريف كنيم ،با اين تعريف كاربردي (براساس مدرك) داراي همبستگي بااليي خواهد
بود .اقامت خارج از كشور هم بهصورت حضور دائم حداقل يك سال گذشته در خارج از

ايران تعريف شده است.

 .2-1اقتصاد و كيفيت زندگي

يكي از داليل پررنگ در مباحث تصميم به بازگشت ،داليل اقتصادي است ،اما نكته جالب
توجه اين است كه داليل اقتصادي را عمدتاً كساني مطرح ميكنند كه بهطور جدي به
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بازگشت فكر ميكنند .مث ً
ال يك دانشجوي دكتري پس از سه سال حضور در خارج از
ايران ميگويد «حقوق هيئت علمي در تهران كفاف زندگي را نميدهد .من از دوستان كه

ميپرسم همه بيرون دانشگاه هم يك كار خوب دارند .خانه هم كه اص ً
ال امكان خريدش
وجود ندارد» .اما كساني كه مدت طوالني در خارج از كشور حضور داشتهاند و مسئله
بازگشت بهعنوان يك دغدغه واقعي برايشان وجود ندارد ،نوعاً كمتر به مسائل اقتصادي

اشاره ميكنند .براي كساني كه تجربه بازگشت ناموفق به ايران را دارند نيز مسئله اقتصاد و
بهخصوص مسكن مسئلهاي جدي است« :من و خانمم بعد از فارغالتحصيلي برگشتيم ايران

ولي نتوانستيم دوام بياوريم .خيلي فرق هست بين محيط كار اينجا و ايران ...ولي بزرگترين

مشكل براي ما اين بود كه توي تهران خانه نداشتيم .واقعاً كسي كه خانه ندارد نميتواند
برگردد .من از وقتي دوباره برگشتم آمريكا به دوستانم ميگويم كه اگر پدر پولدار نداريد،
ايران برنگرديد ،يا اگر برميگرديد ،برويد شهرستان».

نكته بارز ديگر در سخنان كساني كه به تصميم بازگشت دارند ،مسائل مربوط به كيفيت

زندگي است كه بهطور كلي از دو سنخند :مسائل زيستمحيطي و مجموعهاي بههمتنيده

از مسائل اداري ،اجتماعي ،سياسي .مث ً
ال كسي كه در شرف فارغالتحصيلي در تعطيالت

كريسمس به ايران آمده تا فضاي شغلي را ارزيابي كند ميگويد« :من واقعاً چه توجيهي
دارم كه دست خانوادهام را بگيرم ببرم در آن هواي آلوده .من وقتي تهران هستم بهخاطر

آلودگي بچهام را پارك نميتوانم ببرم .حتي مدارس شهر بهخاطر آلودگي تعطيل ميشود.
من واقعاً انگيزهاي ندارم كه به جمعيت اين شهر اضافه كنم» .به همين ترتيب ،تأثير منفي

مسائل اجتماعي هم بهطور پررنگي در سخنان ايرانيان مقيم خارج از كشور به چشم ميخورد.
دانشجويان معموالً قبل از مهاجرت درگير دريافت تأييديههاي مجوز خروج از كشور هستند
و بهنوعي اين آخرين تجربه تلخ آنها از سيستم اداري ايران در مقايسه با تجربه زندگي
در كشور مقصد تا مدتها در ذهن و بيانشان وجود دارد .به همين ترتيب ،ايرانيان خارج

از كشور از «فضول» بودن مردم ايران ،نفوذ سياست (به معناي ياركشي جناحي) در همه

فعاليتها ،خودبرتربينيِ قشر مرفه ،فرهنگ رانندگي و ساير مثالها از امور روزمره زندگي
ذكر ميكنند و اين امور را نشانهاي از سخت بودن بازگشت به ايران ميدانند.
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آنچه در اين مسائل مهم است ،ديد مقايسهگر افرادي است كه بيرون كشور زندگي

ميكنند .مث ً
ال يكي از افراد كه مدتي طوالني بيرون از ايران زندگي كرده بود به ديگران
ميگفت« :اول از ايران ميآيي ،ميبيني اينجا هم بهشت نيست .ولي بعد كه به ايران ميروي،

ميفهمي كه ايران ديگر برايت قابل تحمل نيست .چيزهايي كه قب ً
ال شايد حتي به آنها توجه
هم نميكردي را ميبيني كه چه اندازه برايت زندگي در ايران را دردآور ميكنند».

عالوه بر نگاه مقايسهاي ،آنچه در تصميمگيري افراد مهم است واقعيت نيست ،بلكه

درك آنها از واقعيت است .زاويه ديد و تجربه شخصي افراد در مسائل مربوط به كيفيت

زندگي بسيار حائز اهميت است و به همين دليل بايد توجه خاصي شود كه اين مسائل از ديد
ايرانيِ خارج از كشور ديده شود .مث ً
ال كسي كه سالها در ايران زندگي كرده از آلودگي

هوا يا كاغذبازي اداري در ايران حتماً مطلع است ،ولي شايد اينها را علتي براي كوچ از ايران
نداند ،حال آنكه كسي كه از بيرون ايران به بازگشت ميانديشد ،ممكن است به همين داليل
عطاي بازگشت را به لقايش ببخشد .براي اينكه اين تفاوت نگاه بهتر آشكار شود ،ميتوان

مثالي ذكر كرد از توصيه يكي از ايرانيان خارج از كشور (كه بيش از  30سال در آمريكا
اقامت داشته است) به دوستانش براي مسافرت كوتاهمدت به ايران« :ايران آلودگي زياد است.
حتماً مراقب باشيد كه به بچهها ِ
آب شهري ندهيد؛ فقط آب معدني بدهيد .همه دوستان ما

كه ايران سر ميزنند بچههايشان مريض ميشوند .يك دليلش آب است .خيلي مراقب بچهها

باشيد» .اين سخنان كه بيشتر بهنوعي فوبيا شبيه است تا درك واقعي از ايران امروز ،از اين خبر
ميدهد كه گوينده سخن هرچند بهظاهر به ايران رفت و آمد دارد ولي درواقع تصويرش از
ايران غيرواقعي است ،چه اينكه اگر همين سخنان به انگليسي بيان ميشد ،نميتوانست فهميد
كه گوينده كالم اصالتاً ايراني است يا خير ،چون در آلوده دانستن ايران ظاهرا ً فرقي بين ايران
و يك كشور عقبافتاده قائل نيست.

از كالمي كه نقل شد ،عالوه بر نوعي فوبيا از بهداشت در ايران ،تأكيد بر فرزندان هم

به چشم ميخورد كه در كالم بسياري از افراد ديگر هم وجود داشته است .اين نكته كه «ما

بهخاطر بچهها تصميم گرفتيم برنگرديم» .از زبان يادگرفتن كودكان تا فارسي بلد نبود ِن آنها،
تا كنكور براي ورود دانشگاه و داليلي از اين سنخ در سخن افراد مكرر شنيده ميشود ،مانند
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پزشكي كه كمتر از يكسال بود از ايران خارج شده بود و از اوضاع ناراضي بود و ميگفت:
«ما بهخاطر اين از ايران آمديم كه بچهها سختيهايي كه ما كشيديم را تجربه نكنند .من و

خانمم از لحاظ كاري وضعمان در ايران خيلي خوب بود» .يا شخص ديگري كه ميگفت:
«بچهاي كه اينجا بزرگ شده نميتواند ايران زندگي كند».
 .2-2داليل شخصي ،خانوادگي ،م ّلي

يكي ديگر از مهمترين داليل براي بازگشت به ايران ،مسائل شخصي و خانوادگي است« :من
مطمئنم كه ميخواهم برگردم .ولي هيچ توهمي نسبت به وضعيت در ايران ندارم .ميدانم

كه من هم مثل بقيه كساني كه به ايران بازگشتند نميتوانم آنجا را متحول كنم .ميدانم كه

نميتوانم كار خاصي بكنم .اين حرفها هم كه ما مديون ايران هستيم اينها هم نيست .دليل

اصليم براي برگشتن پدر و مادرم هستند .من خيلي از آنها دور بودهام .حاال كه به من احتياج
دارند ميخواهم كنارشان باشم» .اين فرد مانند بسياري ديگر از ايرانياني كه به بازگشت

ميانديشند ،بهصراحت داليل خانوادگي را عامل بازگشت خود ميداند .داليل خانوادگي

را حتي در سخن آنها كه نيت بازگشت ندارند هم ميتوان يافت« :تا پيش از فوت مادرم،
منتظر بوديم كه يك فرصتي پيش بيايد كه َ
بكنيم از اينجا و برگرديم ايران .ولي اآلن واقعاً
انگيزهاي برايمان نمانده است .نه من و نه خانمم كسي به آن معنا نداريم ايران .خواهر و
برادرها نصفشان ايرانند نصف ديگر همينجا هستند».

عالوه بر اين داليل ،اين نكته كه ايران وطن ماست در همه مباحث مربوط به
مهاجرت يا بازگشت مطرح ميشود .بحث وطن معموالً دو شكل دارد :گاهي به معناي

وظيفه (يا ِدين) نسبت به ايران مطرح ميشود مانند «اگر همه متخصصان با يأس پاي

خودشان را بيرون بكشند ،چطور ميشود انتظار بهبود داشت؟» .اين معناي از وطن حتي
وقتي بهصراحت در بحث نيايد ،درواقع به قرينهاي محذوف است ،مث ً
ال كسي كه ميگويد

«من از اينجا بهتر ميتوانم به ايران خدمت كنم» .درحقيقت دارد به سؤالي محذوف در
مورد وظيفه يا دين نسبت به ايران سخن ميگويد .گاهي نيز وطن به معناي جايي مطرح
ميشود كه خود انسان در آن احساس بهتري دارد .مانند «اينجا هر كاري بكني خارجي
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هستي» .يا اينكه «آخرش كار يك روزي تمام ميشود .دوست داري دوران پيري را اينجا
بگذراني يا توي ايران؟».

داليل مذهبي در هر دو روي سكه خود را نشان ميدهند .بعضي نگراني از تربيت

مذهبي فرزندان را بهعنوان دليلي براي بازگشتن به ايران ذكر ميكنند كه با يافتن «مدرسه

اسالمي خوب» در كشور محل اقامتشان ،ديگر دليلي براي بازگشت به ايران ندارند.

بعضي هم در مقابل ،تنگنظري مذهبي و رياكاري افراد را دليلي براي عدم بازگشت ذكر
ميكنند .در ميان صحبتهاي ردوبدل شده ،از خو ِد دين يا دينداري افراد ،يا حتي امري
مانند حجاب بهصراحت دليلي براي عدم بازگشت ياد نشد ،بلكه از آفتهاي اجتماعي و

سياسي (بهخصوص رياكاري و رياكارپروري) بهعنوان داليل منفي و مأيوسكننده صحبت
به ميان آمد.

 .2-3مرور زمان

نكته ديگر كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در بيشتر موارد گويا بازهاي از زمان

وجود دارد كه اگر در آن بازه بازگشت اتفاق نيفتد ،عم ً
ال بازگشت ممكن نيست ،هرچند
فرد تمايل به بازگشت داشته باشد .يك دليل اين مشاهده انتخاب است :درواقع ،آنها كه

بازگشتني هستند ،بازميگردند و آنها كه ميمانند ،بازگشتني نيستند و درنتيجه بازنگشتن

آنها با مرور زمان طوالنيتر نبايد تعجبآور باشد .اما دليل ديگري هم در ميان است:

بازگشت با گذشت زمان دشوارتر ميشود .يكي از افراد آدمها را با درخت مقايسه كرد :

«نهال را راحت ميشود جابهجا كرد ،اما واقعاً از درختي كه ريشه كرده ،چه انتظاري ميتوان
داشت؟» .شبيه اين سخن بهگونهاي ديگر هم بيان شد« :ما هميشه نيتمان اين بوده كه يك
روز به ايران برگرديم .مشكل اين است كه هيچوقت آن روز نيامده» .به همين ترتيب شخص

ديگري از تجربه شخصياش ميگويد« :ما چهار بار در اين  20-30سال گذشته تصميم
جدي به برگشتن گرفتهايم .هر بار يك اتفاقي افتاده كه نشده برگرديم .اگر ميخواهيد

برگرديد ،زود برگرديد ،اگر نه همينجا ميمانيد تا روزي كه ببينيد به ايران برگشتن صرفاً

يك آرزوي نشدني است».
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 .2-4فرضيهها

با عنايت به مشاهدات كيفي ،فرضيههاي زير در مورد ايرانيان خارج از كشور مطرح ميشود:

فرضيه اول :داليل شخصي و ميهني بيشترين تأثير در بازگشتن متخصصان به كشور دارند.

فرضيه دوم :داليل مربوط به كيفيت زندگي نقشي پررنگ در عدم بازگشت متخصصان دارد.

فرضيه سوم :مستقل از موانعي كه در بازگشت ممكن است وجود داشته باشد ،متخصصان
تمايل به كمك به بهبود اوضاع اقتصادي و علمي داخل ايران دارند.

فرضيه چهارم :با طوالني شدن زمان اقامت خارج از كشور ،موانع اقتصادي نقش كمرنگتر

و ساير موان ِع بازگشت نقش پررنگتري دارند و بهطور كلي احتمال بازگشت كاهش مييابد.
كمي دادهها و بررسي فرضيهها
 .3تحليل ّ

 .3-1دادهها

آلياسين و همكاران ( )1393با استفاده از دادههاي نظرسنجي آماري از ايرانيان مقيم خارج
از كشور در پاييز سال  ۱۳۹۳در اين زمينه به مطالعه از لحاظ ك ّمي پرداختند .جمعيت هدف،

ايرانيان تحصيلكرده يا در حال تحصيل در خارج از كشور بودند .نظرسنجي مشتمل بر
سؤالهاي عمومي ،موانع بازگشت ،انگيزههاي بازگشت و در مورد تصميم به بازگشتن بود
كه بهصورت آنالين برگزار شد و دعوت از آنها با استفاده از شبكههاي اجتماعي بود كه

پرسشهاي اين نظرسنجي در پيوست آورده شدهاند.

نظرسنجي مذكور براي پژوهش پيشرو طراحي نشده بود و همه سؤالهاي مورد نظر

بحث حاضر را نميپوشاند ،اما سؤالهاي آن تا حد خوبي براي داوري در مورد فرضيههاي
مطرح شده در اينجا مورد استفاده قرار گرفت .ضعف اصلي اين نظرسنجي اين است كه

روي يك نمونه آماري تصادفي از جمعيت هدف انجام نشده است .اين امر باعث ميشود
كه اطمينان از نتايج اين پژوهش نداشته باشيم كه تا چه اندازه تعميمپذير به جمعيت هدف

است .با اين وجود ،نظرسنجي از يك نمونه ايدئال براي چنين پژوهشي با توجه به گستردگي
جمعيت هدف و همچنين نبود دسترسي به ايشان تقريباً از لحاظ عملي غيرممكن است.

عالوه بر اين ،بهدليل تالش برگزاركنندگان نظرسنجي و همهگير بودن ابزارهاي ارتباطي
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مدرن در جمع اقشار تحصيلكرده و در حال تحصيل در خارج از كشور ،ميتوان ادعا

كرد كه بهاحتمال قوي بين افرادي كه دعوت به شركت در نظرسنجي را دريافت كردهاند
و آنها كه اين دعوت را دريافت نكردهاند تفاوت معناداري از حيث متغيرهاي مورد بررسي

وجود ندارد .بيشترين عاملي كه احتمال دارد باعث اريبي (باياس) يافتهها شود ،همبستگي بين
شركت كردن يا نكردن در نظرسنجي و متغيرهاي مورد مطالعه باشد .دور از انتظار نيست كه
افرادي با درجه باالتري از دلبستگي به ايران و مسائل مربوط به رشد ايران احتمال شركتشان

بيشتر از ديگران باشد .سه نكته براي كاستن از نگرانيهاي روشي درباره دادههاي مورد
استفاده قابل تأمل است :اول اينكه آنچه وجهه نظر اين تحقيق است ،رابطه بين متغيرهاست

و نه بيان نسبت پاسخهاي مختلف در نمونه و ميتوان خوشبين بود كه رابطه بين متغيرهاي

مختلف در اين نمونه دچار اريبي چندان نشده است .دوم اينكه اين دادهها با فاصله زيادي
خيرالموجودين هستند .در پژوهشهاي انجام شده درباره مهاجرت ايرانيان از دادههايي
استفاده شده است كه هم از نظر كيفي و هم از نظر ك ّمي بسيار ضعيفتر از دادههاي پژوهش

حاضر هستند .نكته سوم اينكه مشكلِ عدم پاسخ در نظرسنجيهاي با نمونه تصادفي هم وجود
دارد و اين انتقاد به بيشتر تحليلهاي مبتنيبر نظرسنجي وارد است.

در نظرسنجي آل ياسين و همكاران ( )1393بيش از  ۴۰۰۰نفر شركت كردهاند؛ نتايج

تحليل اوليه اين پيمايش بهصورت آنالين در دسترس همگان قرار گرفته است 1كه بهدليل
صرفهجويي در متن ،براي جزئيات در مورد توزيع متغيرهاي اندازهگيري شده و اطالعات

بيشتر در مورد نظرسنجي به وبسايت مربوط ارجاع داده  ميشود .براي مطالعه حاضر،
از ميان افراد ،صرفاً كساني انتخاب شدند كه مدرك باالتر از كارشناسي دارند ،در زمان

پاسخ در آمريكا اقامت داشتهاند و حداقل يك سال را خارج از كشور سپري كرده بودند؛
بهاينترتيب  ۱۵۰۴نفر باقي ميمانند .در اينجا ابتدا به انعكاس تقاطع دو متغير مورد نياز اشاره

ميشود (جدول  :)۲تمايل به كمك (تمايل به كمك براي پيشرفت ايران در صورت اقامت

در خارج از كشور) و انديشه عدم بازگشت (انديشيدن بهطور جدي به بازگشت به ايران).

1. bazgasht.info
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در ميان همه ايرانيان ،كساني كه تمايل به كمك دارند بيشتر از آنهايي هستند كه اين تمايل
را ندارند و اين امر را ميتوان در مقايسه با تعداد افراد در ستون اول و دوم متوجه شد .مث ً
ال

حتي از ميان ايرانياني كه اساساً به بازگشت به ايران نميانديشند ۳۷۸ ،نفر تمايل دارند به
ايران كمك كنند درحاليكه فقط  ۱۴۲نفر به اين كار تمايل ندارند .البته جالب است كه
در ميان ايرانياني كه براي كمك به ايران تمايلي ندارند ،بيشتر افراد به بازگشت به ايران

نميانديشند.

جدول  .2تقاطع تمايل به بازگشت و انديشه عدم بازگشت
آیا به برگشتن به ایران بهطور جدی فکر
میکنید؟
-۱بله ،در یک تا دو سال آینده
-۲بله ،در سه تا پنج سال آینده
-۳بله ،ولی برنامة مشخصی ندارم
-۴خیر
مجموع

در صورت حضور در خارج از ایران ،آیا عالقهمند هستید
در فعالیتهایی مرتبط با ایران همکاری داشته باشید؟
بله

خیر

مجموع

69

16

85

%5/59

%5/95

%5/65

174

22

196

%14/09

%8/18

%13/03

614

89

703

%49/72

%33/09

%46/74

378

142

520

%30/61

%52/79

%34/57

1.235

269

1.504

مأخذ :يافتههاي تحقيق.

 .3-2تحليل عاملي

گام اول در تحليل ك ّمي دادههاي اين پژوهش ،تحليل عاملي مشوقها و موانع بازگشت

است .در ميان سؤالهاي اين پيمايش ۳۶ ،سؤال به اين مقوله اشاره داشتند .تحليل عاملي اين

 ۳۶سؤال  6عامل با مقدار ويژه بيش از  ۱بهدست ميدهند .در تحليل عاملي اكتشافي انتخاب
تعداد عوامل براساس معناي بهدست آمده از عوامل است و بررسي عوامل نشان ميدهد

AK
ù
"
ê
F
#
#
سال  ،26شماره 97
306ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ B& / SÕ{#£Ý
كه اين  6عامل بهخوبي معنا دارند .بنابراين در مطالعات  6عامل حفظ شدند .تحليل عاملي

اكتشافي با استفاده از روش بيشينهسازي احتماالتي 1و چرخش عوامل با الگوريتم كوارتيمين

2

كه الگوريتم چرخش اريب است انجام شده است.

جدول  ۳بارگيري عوامل را پس از چرخش نشان ميدهد .عوامل  1تا  6را بهترتيب

ميتوان بهصورت زير تعبير كرد:

 .1كيفيت زندگي پايينتر در ايران براي خود و فرزندان و مشكالت اجتماعي و سياسي

در ايران (كيفيت زندگي)،

 .2جذابيتهاي شخصي ،خانوادگي ،مذهبي و ميهني در ايران (بازگشت به ميهن)،

 .۳احساس وظيفه و وامداري نسبت به ايران (احساس وظيفه)،

 .۴قدرت تأثيرگذاري بيشتر در ايران (تأثيرگذاري)،

 .۵كيفيت پايينتر كارهاي تحقيقاتي در ايران (كيفيت پژوهش)،
ِ
 .۶مشكالت
اقتصادي بازگشت به ايران (مشكالت اقتصادي).

به وضوح ،موارد  5 ،1و 6از موانع و موارد  3 ،2و  4از مشوقهاي بازگشت هستند.

جدول  ۴همبستگي بين اين عوامل را نشان ميدهد؛ بهدليل اينكه از يك چرخش اريب
استفاده شده تا تفسير عوامل آسانتر باشد ،عوامل استخراج شده بر يكديگر عمود نيستند.

توجه كنيد كه اين متغيرها از ديد پاسخدهندگان هستند؛ مث ً
ال يك فرد ممكن است
احساس وظيفه و وامداري زيادي نسبت به ايران داشته باشد و ديگري برخالف او چنين

احساسي نداشته باشد؛ يا مث ً
ال يك فرد ممكن است فكر كند كيفيت پژوهش در ايران

پايين است و فرد ديگري ممكن است فكر كند كه كيفيت پژوهش در ايران خوب است.
آنچه در ادامه مطالعه ميشود تأثير اين متغيرهاي ذهني بر احتمال بازگشت و انديشيدن به

بازگشت به ايران است.

1. Maximum Likelihood
2. Quartimin

مشوقها و موانع بازگشت به کشور :بررسی موردی متخصصان مقیم ایاالت متحده آمریکا ـــــــــ307

جدول  .3بارگيري عوامل پس از چرخش (عاملهاي  5 ،۱و ۶موانع و  ۳، ۲و  4مشوقهاي بازگشت )
عامل 6

يكتايي

درآمد پايين

0/75

0/46

عامل 1

متغير

عامل 2

عامل 3

عامل 4

عامل 5

مسكن

0/65

0/58

0/45

0/71

شغل
0/43

تناسب تخصص
شبكه همكاران
محيط كار

0/36
0/41

امكان تحقيقات

0/48

0/64
0/80

نبودن دوست در ايران

0/81

كيفيت زندگي

0/37

0/72

فرصتها براي فرزندان

0/47

0/58

سربازي

0/94

مشكالت اجتماعي

0/68

0/45

عدم ثبات سياسي

0/61

0/52

0/55

0/55

ِ
اينترنت بد

كمبود تحقيقات در صنايع
ارتباطات آكادميك
عدم ثبات كسبوكار

0/32

كيفيت پايين تحقيقات

0/47

0/68

0/62

0/53

0/29

0/75

0/55

0/62

تحريمها

0/39

0/69

تبعيض جنسيتي

0/74

0/48

عقب افتادن

0/31

تأثيرگذاري بيشتر
بيرون خارجيام

0/71

0/61

0/59

0/54

0/64

وظيفه

0/71

0/37

احساس دين

0/83

0/29

اختالف فرهنگي
وطن
مشوقها

0/33

0/72
0/64

شغل آكادميك

موانع

0/70

0/58

0/42

0/82

0/33

مشكالت سياسي خارج

0/48

قدرت تأثير در ايران

0/47

موثر در ايران

0/46

خانواده

0/45

مسائل مذهبي

0/44

دوستان بهتر

0/43

محيط بهتر

0/43

ميانسالي در خارج

0/42

توضيح :مكانهاي خالي نشاندهنده وزنهاي با قدر كوچكتر از  0/3است.
مأخذ :همان.
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جدول  .4همبستگي بين عوامل استخراج شده از مشوقها و موانع بازگشت به ايران
كيفيت

بازگشت به

احساس

زندگي

ميهن

وظيفه

تأثيرگذاري

كيفيت

مشكالت

پژوهش

اقتصادي

كيفيت زندگي

1/00

بازگشت به ميهن

-0/46

1/00

احساس وظيفه

-0/41

0/50

1/00

تأثيرگذاري

0/41

0/01

0/02

1/00

كيفيت پژوهش

-0/30

0/53

0/53

-0/07

1/00

مشكالت اقتصادي

0/23

0/04

-0/06

0/38

-0/12

1/00

مأخذ :همان.

 .3-3داليل بازگشتن و بازنگشتن

گام بعدي بررسي اين است كه كدام يك از  6عامل استخراج شده با دو متغير وابسته
تصميم پاسخدهندگان به بازگشت و تمايل آنها به همكاري براي پيشرفت
مورد نظر،
ِ
ايران ،همبستگي دارند .ابتدا سنجش تصميم به بازگشت از طريق دو سؤال بررسي

شده است:

اول ،احتمال بازگشت (احتمال بازگشت به ايران ظرف پنج سال آينده چقدر است ،از

 ۱تا  ۱۰انتخاب كنيد) .اين متغير روي بازه صفر تا يك تصوير شده است.

دوم ،انديشه عدم بازگشت (انديشيدن به بازگشت يا عدم بازگشت به ايران) .اين

متغير از يك تا چهار است .توجه كنيد كه مقادير باالتر نشانگر عدم بازگشت هستند (چهار
نشاندهنده نينديشيدن به بازگشت است).

جدول  ۵نشاندهنده رابطه بين مشوقها و موانع استخراج شده از تحليل عاملي بهعنوان

متغيرهاي مستقل و دو متغير وابسته فوق است .عالوه بر عوامل استخراج شده از تحليل عاملي
مشوقها و موانع بازگشت ،متغير ديگري نيز در جمع متغيرهاي مستقل قرار گرفته كه دغدغه

كمك به پيشرفت ايران است كه بهصورت يك سؤال بلي/خير پرسيده شده است .ستونهاي
اول و دوم بهاحتمال بازگشت (بهعنوان متغير وابسته) ميپردازند .اولين مدل ،رگرسيون كسري

مشوقها و موانع بازگشت به کشور :بررسی موردی متخصصان مقیم ایاالت متحده آمریکا ـــــــــ309

با تابع پيوند لجستيكي است كه مناسب متغير وابسته در اينجاست (چون احتمال بازگشت بين
صفر و يك محدود است) و دومين مدل رگرسيون خطي كمترين مربعات 1است .به همين
ترتيب ،ستونهاي سوم و چهارم به انديشه عدم بازگشت (بهعنوان متغير وابسته) ميپردازد،
كه ستون سوم يك مدل رگرسيون لُجيت ترتيبي 2است و ستون چهارم مدل رگرسيون خطي
كمترين مربعات است .دليل استفاده از رگرسيون لُجيت ترتيبي اين است كه متغير وابسته

مورد استفاده با مقياسي ترتيبي سنجيده شده  و متريك نيست .درعينحال ،محدود بودن

يا متريك نبودن متغيرهاي وابسته در بسياري از كاربردهاي عملي ناديده گرفته ميشود و
بهدليل سادگي تعبير نتايج ،از مدلهاي خطي استفاده ميشود؛ در اينجا نيز نتايج رگرسيون
خطي به همين داليل منعكس شدهاند .مدل رگرسيون خطي بهصورت زير قابل بيان است:
y = β0 + β1D + β2 F1 + ... + β7 F6 + ε

كه  yنشاندهنده متغير وابسته D ،نشاندهنده دغدغه پيشرفت و  F1تا  F6نشاندهنده

عوامل ششگانه مستخرج از تحليل عاملي هستند .خطاي استاندارد هر ضريب در زير آن
ذكر شده و ميزان معناي آماري ضرايب با ستاره نشان داده شده بهطوريكه يك ستاره

نشاندهنده معناداري آماري در حد  p=0.05است .نكته ديگر اين است كه عوامل استخراج

شده از تحليل عاملي ،همگي انحراف معيار  ۱دارند و از اين جهت با هم قابل قياس هستند.

نتايج حاصله فرضيههاي اول و دوم را تأييد ميكنند.

نتيجه هر چهار رگرسيون بيانگر اين است كه عامل كيفيت زندگي اصليترين مانع و

عامل بازگشت به ميهن اصليترين مشوق در بازگشت هستند .تغيير عامل كيفيت زندگي به
اندازه يك انحراف معيار ،با كاهش احتمال بازگشت به اندازه  ۸درصد همراه است و تغيير

عامل بازگشت به ميهن به اندازه يك انحراف معيار ،با افزايش احتمال بازگشت به اندازه ۶
درصد همراه است (طبق ستون دوم جدول .)۵

1. Ordinary Least Squares
2. Ordinal Logit
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جدول  .5عوامل مؤثر در تصميم به بازگشت
عوامل

دغدغة کمک به پیشرفت
کیفیت زندگی
بازگشت به میهن
احساس وظیفه
تأثیرگذاری
کیفیت پژوهش
مشکالت اقتصادی

1

2

احتمال بازگشت

احتمال بازگشت

0/012

-0/008

-0/358

()0/09

()0/01

()0/15

-0/356

()0/05
-0/433

***

()0/05
0/294

***

()0/05
0/270

***

()0/05

()0/01
0/063

***

()0/01
0/048

***

()0/01
0/044

***

اندیشة عدم

اندیشة عدم

بازگشت

بازگشت

0/619

*

***

()0/01
-0/847

***

()0/09
-0/242

**

()0/09
-0/552

***

-0/045
()0/05
0/225

***

()0/02
-0/228

***

()0/03
-0/074

**

()0/03
-0/157

***

()0/01

()0/09

-0/011

0/172

()0/04

()0/01

()0/07

()0/02

-0/075

-0/015

0/123

0/052

()0/04

()0/01

()0/07

()0/02

-0/113

-1/178

ثابت

***

-0/083

***

3

4

**

***

0/280

**

*

()0/08

0/048

3/133

***

()0/01

()0/03
*

*

***

()0/04

N

1337

1337

1359

1359

Log likelihood

-681/5

236

-1187/3

-1337/2

R2

0/416

0/385

توضيح :خطای استاندارد هر تخمین زیرش در پرانتز آمده است.
* ,p < 0/05
** ,p < 0/01
ِ
***  :p <0/001معناداری آماری با ستاره نشان داده شده است.
مدل  ۱رگرسیون کسری با تابع پیوند لجستیک ،مدل  ۳لجستیک مراتبی ( )ordinal logitو مدلهای ۲و OLS ۴هستند.
توجه كنيد كه متغير وابسته در ستونهاي ۱و ۲احتمال بازگشت در پنج سال آينده است ولي در ستونهاي  ۳و  ۴هرچه بزرگتر باشد
معنايش عدم تمايل به بازگشت است؛ به همين دليل انتظار ميرود عالمت ضرايب در ستونهاي ۱و  ۲مخالف ستونهاي ۳و  ۴باشد.

مأخذ :همان.

مشوقها و موانع بازگشت به کشور :بررسی موردی متخصصان مقیم ایاالت متحده آمریکا ـــــــــ311

عوامل احساس وظيفه ،تأثيرگذاري و مشكالت اقتصادي هم مانند انتظار (دو عامل اول مشوق و

عامل سوم مانع بازگشت) در بازگشت مؤثر هستند و از لحاظ آماري معنا دارند ،هرچند وزن تأثير آنها
كمتر است .تغيير به اندازه يك انحراف معيار در هركدام از اين سه عامل بهترتيب با تغيير به اندازه ۴/۸

درصد (در اثر تغيير احساس وظيفه) ۴/۴ ،درصد (در اثر تغيير تأثيرگذاري) و  ۱/۵درصد (در اثر تغيير
مشكالت اقتصادي) در احتمال بازگشت همراه است .از ميان عاملها ،دو عامل ،كيفيت پژوهش (به

معناي پايين بودن كيفيت و اهميت پژوهش در ايران) و مشكالت اقتصادي هم ضرايب كوچكتري
دارند و هم معناداري آماري آنها به مدل مورد استفاده بستگي دارد .مشاهده ديگر در مورد نتايج جدول

 ۵اين است كه متغير دغدغه كمك به پيشرفت ،چندان اهميتي ندارد .اين متغير صرفاً در مدل سوم از
لحاظ آماري معنادار است كه در آنجا نيز در قياس با عوامل استخراج شده از وزن زيادي برخوردار

نيست هرچند عالمت جبري آن در جهت مورد انتظار (يعني منفي) است؛ افزايش دغدغه با كاهش
انديشه در مورد عدم بازگشت همبسته است .براي تعبير آن ميتوان از نسبت بخت تجميعي 1استفاده
كرد :افزايش متغير دغدغه كمك به پيشرفت از صفر به يك ،باعث كاهش نسبت بخت تجميعي به

اندازه  ۳۰درصد ميشود  . exp(0.358) = 0.7بهطور كلي نتايج مؤيد فرضيههاي اول و دوم هستند.

گام بعدي بررسي رابطه عوامل استخراج شده و متغير وابسته ديگر در اين مطالعه ،تمايل به

كمك از خارج است .سؤالي كه در نظرسنجي پرسيده شده به صورت بله/خير بوده است« :در

صورت حضور در خارج از ايران ،آيا عالقهمند هستيد در فعاليتهايي مرتبط با ايران همكاري
داشته باشيد؟» به همين دليل از رگرسيون لجستيك استفاده شده است .نتيجه در جدول  ۶آمده است.

نتايج مطالعه عوامل مؤثر در تمايل كمك از خارج از كشور (جدول  )۶اين است

كه بهجز عامل احساس وظيفه ،هيچيك از عوامل ديگر به سطح معمول معناداري آماري

نميرسد .بهعبارتديگر ،بهجز عامل احساس وظيفه كه تأثير نسبتاً بزرگي بر تمايل به

همكاري از خارج از ايران دارد ،ساير مشوقها و موانع تأثيري بر تمايل به كمك در صورت
اقامت در خارج از كشور ندارند .اين امر تأييدكننده فرضيه سوم است .ميزان تأثير عامل

احساس وظيفه را ميتوان براساس نسبت بخت 2اينگونه بيان كرد كه افزايش اين عامل به
1. Proportional Odds Ratio
2. Odds Ratio
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اندازه يك انحراف معيار ،باعث افزايش نسبت بخت تمايل به كمك به اندازه  ۵۴درصد
ميشود  . exp(0.432) = 1.54اين نتيجه خالف انتظار نيست ،چون طبعاً هرچه احساس

وظيفه نسبت به ايران بيشتر باشد ،فرد تمايل دارد حتي در صورت عدم امكان بازگشت نيز در
جهت اعتالي ايران كاري انجام دهد .همچنين پايين دانستن كيفيت پژوهش در ايران باعث

كاهش تمايل به همكاري ميشود؛ افزايش اين عامل به اندازه يك انحراف معيار ،باعث
كاهش نسبت بخت تمايل به كمك به اندازه  ۲۶درصد ميشود  . exp( −0.27) = 0.76اين

امر نيز هرچند پيشبيني نشده بود ،ولي توجيهپذير است :كساني كه اميدي به پيشرفت علمي
ندارند ،طبيعي است كه نخواهند براي پيشرفت ايران انرژي صرف كنند.

دغدغه كمك به پيشرفت بزرگترين تأثير را بر تمايل به همكاري دارد؛ افزايش

متغير دغدغه كمك به پيشرفت از صفر به يك ،باعث افزايش نسبت بخت تمايل به

كمك به اندازه  ۴/۵برابر ( ۴۵۰درصد) ميشود  ، exp(1.51) = 4.5كه رقم چشمگيري
است.

جدول  .6عوامل مؤثر در تمايل براي كمك به ايران در صورت سكونت در خارج از كشور
عوامل
دغدغة کمک به پیشرفت

کیفیت زندگی
بازگشت به میهن
احساس وظیفه
تأثیرگذاری

تمايل به كمك از خارج تمايل به كمك از خارج تمايل به كمك از خارج
1/514

***

()0/18

1/559

***

1/677

***

()0/19

()0/20

*

0/242

()0/12

()0/12

()0/13

0/139

0/124

0/045

()0/11

()0/11

()0/12

0/242

0/432

*

***

0/293

0/452

***

0/367

**

()0/13

()0/13

()0/13

-0/024

-0/026

0/052

()0/11

()0/12

()0/12

مشوقها و موانع بازگشت به کشور :بررسی موردی متخصصان مقیم ایاالت متحده آمریکا ـــــــــ313
عوامل
کیفیت پژوهش
مشکالت اقتصادی

تمايل به كمك از خارج تمايل به كمك از خارج تمايل به كمك از خارج
-0/271

**

-0/272

**

-0/292

**

()0/10

()0/10

()0/11

-0/012

-0/026

0/042

()0/10

()0/10

()0/11

0/043

0/016

()0/11

()0/13

لگاريتم سنوات خارج از
كشور

0/167

لگاريتم سن

()0/81
-0/336

مرد

()0/18
0/28

دكتري

()0/17
0/749

ثابت

***

0/662

***

0/064

()0/14

()0/19

()2/70

N

1358

1316

1189

Log likelihood

-538/6

-520/9

-469/7

Pseudo R2

0/152

0/156

0/166

توضيح :خطاي استاندارد هر تخمين زيرش در پرانتز آمده است.
معناداري آماري با ستاره نشان داده شده است* p < 0/05, ** p < 0/01, *** p <0/001 :
مأخذ :همان.

آخرين گام در تحليل ك ّمي اين پژوهش ،بررسي تأثير متغيرهاي دموگرافيك بر عوامل

استخراج شده است .متأسفانه پيمايش مورد استفاده بهرغم خصوصيات منحصربهفرد و ارزشمند،

در متغيرهاي دموگرافيك از غناي چنداني برخوردار نيست .اما خوشبختانه متغيرهاي اصلي

مورد نياز اين پژوهش كه سن و سنوات اقامت خارج از كشور هستند را شامل ميشود .نمودار
 ۲رابطه كلي احتمال بازگشت و لگاريتم سن را ،همراه با بازه فاصله اطمينان آن نشان ميدهد.
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نمودار  .2رابطه بين احتمال بازگشت و لگاريتم سن افراد

مأخذ:يافتههاي تحقيق.

جدول  ۷نشاندهنده رگرسيون خطي عوامل استخراج شده روي اين متغيرهاست.

گفتني است كه همبستگي متغيرهاي لگاريتم سن و لگاريتم سنوات خارج از كشور تنها

 ۰/۵۴است و نگراني از بابت وجود هردوي آنها در مدل نيست.

بهروشني ميتوان ديد كه گذر زمان باعث افزايش مانع اصلي (كيفيت زندگي در ايران)

و كاهش مشوق اصلي (بازگشت به ميهن) ميشود .افزايش دو برابري سنوات خارج از كشور با
افزايش  ۴۳درصدي مانع كيفيت زندگي همراه است .exp(0.525× ln2)=1.43 :همچنين دو برابر
شدن سن با كاهش  ۹درصدي مشوق بازگشت به ميهن همراه است.exp(-0.132× ln2)=0.91 :
گذر زمان باعث افزايش مشوق تأثيرگذاري در ايران ميشود بهطوريكه افزايش دو برابري

سنوات خارج از كشور با افزايش  ۸درصدي اين مشوق همراه است.exp(.112× ln2)=1.08 :

ازسويي اما ،گذر زمان باعث كاهش مانع مشكالت اقتصادي ميشود :دو برابر شدن سنوات اقامت

مشوقها و موانع بازگشت به کشور :بررسی موردی متخصصان مقیم ایاالت متحده آمریکا ـــــــــ315

خارج از كشور با كاهش  ۴۷درصدي مانع مشكالت اقتصادي ( )exp(-0.67*ln2)=0.63همراه
است .بهطور كلي ،نتايج تأييدكننده فرضيه چهارم هستند ،هرچند نتيجه تا حدودي پيچيده
است .بعضي از موانع و مشوقها با گذر زمان پررنگتر و بعضي با گذر زمان كمرنگتر
ميشوند ،اما دو عامل مهمتر هر دو جهتي از زمان تأثير ميپذيرند كه گذر زمان احتمال

بازگشت را كم ميكند .بنابراين ،ميتوان نتايج را همانگونه كه نمودار  ۲نشان ميدهد ،مؤيد
فرضيه چهارم نيز دانست.

جدول  .7نتايج رگرسيون عاملها روي متغيرهاي دموگرافيك
بازگشت به
میهن

احساس
وظیفه

تأثیرگذاری

کیفیت
پژوهش

مشکالت
اقتصادی

*

-0/154

-0/26

-0/418

-0/274

-0/670

()0/25

()0/26

()0/25

()0/24

()0/25

()0/24

-0/0658

-0/132

0/0525

0/112

0/053

-0/00981

()0/04

()0/04

()0/04

()0/04

()0/04

()0/04

0/00272

-0/0273

0/106

-0/0916

0/0919

()0/06

()0/05

()0/05

()0/05

()0/05

0/0631

0/172

0/0813

0/0455

0/0814

()0/06

()0/06

()0/05

()0/05

()0/05

()0/05

-1/416

0/659

0/749

1/207

0/92

2/218

()0/85

()0/86

()0/85

()0/81

()0/83

()0/79

N

1194

1194

1194

1194

1194

1194

R2

0/044

0/017

0/01

0/012

0/005

0/017

تغيير عوامل
لگاریتم سنوات
خارج
لگاریتم سن

مرد

دکتری

ثابت

کیفیت
زندگی
0/525

-0/364

***

()0/06
-0/131

*

**

**

**

*

توضيح :خطاي استاندارد هر تخمين زيرش در پرانتز آمده است.
معناداري آماري با ستاره نشان داده شده استp < 0/05 ** ،p < 0/01 *** ،p <0/001 * :
مأخذ :همان.

**
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 .4جمعبندي ،نتيجهگيري و توصيههاي سياستي
در اين پژوهش ابتدا نشان داده شد كه ايران يك استثناي عجيب در مورد مهاجرت نيست

و حتي از مهاجرفرستترين كشورها هم محسوب نميشود ،بلكه ضعف در پايين بودن نرخ

بازگشت متخصصان به كشور است .مطالعه ك ّمي انجام شده روي تحصيلكردگان ايراني مقيم
آمريكا تأييدكننده فرضيات بهدست آمده از بخش كيفي است ،هرچند تكميل اين مطالعه نيازمند
دادههايي كاملتر است .مشاهده شد كه موانع و مشوقهاي ذهني بازگشت را بهطور كلي در

 6زمينه ميتوان خالصه كرد .موانع عبارتند از :كيفيت زندگي پايينتر در ايران براي خود و

فرزندان و مشكالت اجتماعي و سياسي در ايران،كيفيت پايينتر كارهاي تحقيقاتي در ايران و
مشكالت اقتصادي بازگشت به ايران كه از اين ميان كيفيت پژوهش در عمل تأثيري در تصميم

به بازگشت ندارد .مشوقها عبارتند از :جذابيتهاي خانوادگي و ميهني در ايران ،احساس وظيفه

و وامداري نسبت به ايران و قدرت تأثيرگذاري بيشتر در ايران است .از اين ميان كيفيت زندگي
مهمترين مانع و جذابيتهاي خانوادگي و ميهني مهمترين مشوق براي بازگشت هستند .البته

مشوقها و موانع براي افراد مختلف متفاوتند مث ً
ال مشكالت اقتصادي براي جوانان پررنگتر از
مسنترها نمود دارند .همچنين مشاهده شد كه بيشتر افراد ابراز عالقه كردهاند كه در صورت
اقامت در خارج از كشور با ايران همكاري كنند .تنها مشوقي كه در اين خصوص نقش دارد
احساس وظيفه است و تنها مانعي كه مهم است پايين دانستن كيفيت پژوهش در ايران است.

اما مهمترين توصيه سياستي اين پژوهش براساس دو مشاهده شكل ميگيرد :اول اينكه

سنوات اقامت در خارج از كشور رابطهاي جدي با احتمال بازگشت دارد .با باال رفتن سن،

احتمال بازگشت پايين ميآيد .بهنظر ميرسد پس از فارغالتحصيلي  ،يك پنجره طاليي

وجود دارد كه در آن احتمال واقعي براي بازگشت وجود دارد .دوم اينكه افرادي كه درون
اين پنجره بازگشت قرار دارند افرادي هستند كه نگرانيهاي اقتصادي دارند ،يعني با گذشت
زمان نگرانيهاي اقتصادي اين افراد رفع ميشود اما به داليل ديگر احتمال بازگشتشان پايين

ميآيد .بنابراين ،بهنظر ميآيد بايد براي بازگشت اين قشر برنامهريزي بهتري انجام شود.

توصيه سياستي ديگر اين است كه يكي از اولويتهاي سياستگذاري درباره مهاجرت

بايد استفاده از سرمايه ،تجربه ،دانش و ارتباطات ايرانيان خارج از كشور باشد .دادهها نشان

مشوقها و موانع بازگشت به کشور :بررسی موردی متخصصان مقیم ایاالت متحده آمریکا ـــــــــ317

ميدهد بيشتر اين افراد ،حتي اگر قصد بازگشت به ايران نداشته باشند ،بهشدت تمايل دارند
براي پيشرفت ايران كمك كنند .يكي از موانع اين امر ناآگاهي متخصصان خارج از كشور از

وضعيت واقعي پژوهش در كشور است و چنانچه مشاهده شد ،افرادي كه از وضعيت پژوهش
ايران نااميدترند ،كمتر به همكاري تمايل دارند .بر اين اساس انتظار ميرود ارائه تصويري

مناسب از وضعيت پژوهش در داخل (كه در دو دهه اخير دستاوردهاي فراواني داشته است

و در رتبههاي بينالمللي هم ركوردهاي ارزندهاي بهدست آورده است) و تالشي گستردهتر

براي ارتباط با ايرانيان متخصص خارج از كشور ،باعث تشويق اين افراد به همكاري بيشتر
براي رشد و اعتالي علمي ايران شود.
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پيوست ـ پرسشنامه نظرسنجي بازگشت (آلياسين و همكاران:)۱۳۹۳ ،
1.1آيا به برگشتن به ايران بهطور جدي فكر ميكنيد؟
2.2آيا كمك به پيشرفت ايران ،بخشي از دغدغههاي اصلي شما تلقي ميشود؟
3.3در صورت حضور در خارج از ايران ،آيا عالقهمند هستيد در فعاليتهايي مرتبط با ايران همكاري داشته باشيد؟
4.4شرايط مالي هنگام برگشت :درآمدها در ايران نسبت به كشورهاي ديگر كم است و كفاف يك زندگي
مناسب را نميدهد.
5.5من دوست دارم زماني كه به ايران برميگردم ،تا حد خوبي استقالل مالي داشته باشم و بتوانم يك زندگي
متناسب با توجه به شئون اجتماعي خودم داشته باشم.
6.6مشكل مسكن :با توجه به شرايط ايران براي من خريد مسكن ممكن نيست .اجاره و رهن هم با توجه به
درآمد كم در بدو ورود دشوار خواهد بود.
7.7عدم قطعيت در پيدا كردن شغل :من در مورد شغل خودم در بدو بازگشت مطمئن نيستم .اگر ميدانستم
كه هنگامي كه به ايران برميگردم براي  3-4سال اول شغل مناسبي خواهم داشت ،به ايران برميگشتم.
8.8عدم تناسب دانش و تجربه من با امكانات ايران :من در اين مدت كه خارج از ايران بودهام براي ساختن
شغل خود و پيشرفت شغلي تالش زيادي كردهام .اگر به ايران برگردم ،پيشرفتهاي شغلي كه اينجا
داشتهام فايده چنداني ندارند و بايد از اول شروع كنم.
9.9نداشتن شبكه ارتباطي با صاحبان حرفه :من چند سال است كه خارج از ايران بودهام و شبكه ارتباطي
قوياي در ايران ندارم و بهنظرم موفقيت در ايران بدون شبكهاي از افراد ممكن نخواهد بود.
1010مشكالت محيطهاي كاري :مسائلي مثل زدوبندهاي كاري ،عدم تناسب موقعيت افراد با شايستگيهايشان،
وابستگي زياد بازار به دولت و بعضي نهادهاي قدرت و ...چشمانداز روشني از كار در ايران ترسيم نميكند.
1111ضعف امكانات تحقيقاتي :رشته تخصصي من نيازمند امكانات آزمايشگاهي و تحقيقاتي گستردهاي است
كه در حال حاضر در ايران موجود نيست و در آينده نزديك هم اميدي به تحقق آن نيست.
1212فرايند جذب دانشگاه :هدف اصلي من عضويت هيئت علمي است .طوالني و نامشخص بودن فرايند
جذب در دانشگاهها (براي مثال مسئله گزينش) باعث نگراني من ميشود.
1313فقدان دوستان :اكثر دوستان من ديگر در ايران نيستند .اگر به ايران برگردم احساس تنهايي ميكنم و اين
موضوع مرا دلسرد ميكند.
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1414كيفيت زندگاني :مواردي مثل ترافيك و آلودگي هوا و بهطور كلي كيفيت پايين زندگي در ايران و
ازطرفي تمركز تمام امكانات در تهران ،يكي از موانع اصلي بازگشت من به ايران است.
1515آينده بهتر براي فرزندان :من به داليل مختلف دوست ندارم فرزندانم در ايران بزرگ شوند.
1616سربازي :مشكل سربازي يكي از موانع اصلي بازگشت بلندمدت من به ايران است.
 1717جنسيت؟
1818چند سال است كه خارج از ايران هستيد؟
1919هماكنون در چه كشوري ساكن هستيد؟
2020زمينه كاري/تحصيلي شما چيست؟
2121مقطع تحصيلي شما چيست؟
2222مشكالت اجتماعي و فرهنگي :شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران مرا آزار ميدهد .مسائلي مانند عدم
رعايت حقوق ديگران ،برخي قانونهاي ناعادالنه ،نبود آزاديهاي اجتماعي ،دخالت در كار ديگران و
بسياري از مسائلي كه هر فردي بهطور روزمره با آنها سروكار دارد براي من آزاردهنده است.
2323عدم قطعيت بلندمدت سياسي :من به پايداري شرايط سياسي ايران خوشبين نيستم و نگراني از آينده
سياسي بلندمدت ايران يكي از موانع اصلي برگشت من است.
2424محدوديت دسترسي به اطالعات :محدوديتهاي اينترنت ،سرعت پايين و فيلترينگ سايتها دسترسي
مرا به اطالعات كاسته و مانع فعاليت مؤثر من ميشود.
2525عدم ارتباط صنعت با دانشگاه :من دوست دارم كه نتيجه تحقيقاتم در دانشگاه وارد صنعت شود و به بار
بنشيند ،اما در ايران ارتباط بين صنعت و دانشگاه بسيار ضعيف است.
2626مشكل ارتباط با محافل علمي خارج از ايران :من دوست دارم تحقيقاتم را در حد پيشرفته ادامه بدهم و
بتوانم ارتباطم با محافل علمي دنيا را حفظ كنم .برگشتن به ايران اين ارتباط را برايم دشوار ميكند.
2727متولد چه سالي هستيد؟ (شمسي)
2828عدم احساس مفيد بودن :هزاران نفر در حد و اندازههاي توانايي من در آمريكا و اروپا هستند .كاري كه
من در خارج از كشور انجام ميدهم درعينحال كه مفيد و كارآمد است ولي دركل اثر ناچيزي دارد .من
در خارج از ايران به اندازه كافي احساس مؤثر بودن نميكنم .اين باعث ميشود انگيزهام براي بازگشت
به ايران بيشتر شود.
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2929من فكر ميكنم بهدليل اختالفات فرهنگي-زباني ،در شغل خودم در خارج از ايران از يك حدي بيشتر رشد نخواهم كرد.
3030من بهدليل مالحظات ايدئولوژيك برگشتن به ايران را براي خودم يك تكليف ميدانم.
3131احساس تعهد اخالقي :من احساس ميكنم كه به ايران مديونم و بايد در بهتر شدن شرايط ايران سهمي
داشته باشم .به همين دليل فكر ميكنم اگر در اين راستا هيچ تالشي نكنم در آينده پشيمان ميشوم.
3232عدم سنخيت با فرهنگ غربي :من با فرهنگ غربي احساس سنخيت نميكنم ،و زندگي در فرهنگ ايراني را ترجيح ميدهم.
3333احساس غربت :من در ايران بزرگ شدهام و نسبت به آنجا احساس تعلق خاطر دارم .ايران را «خانه» و
«وطن» خودم ميدانم ،ولي زندگي خارج از ايران هميشه برايم با حس «غربت» همراه است .به همين دليل
دوست دارم در ايران زندگي كنم.
3434من جهتگيري كلي سياستهاي كشورهاي غربي را درست نميدانم و نميخواهم در پيشبرد چنين
سياستهايي نقش داشته باشم.
3535امكان دستيابي به نقشهاي كليدي :با توجه به كم بودن افرادي با تحصيالت و تخصص من در كشور،
فكر ميكنم در بلندمدت فرد متمايز و بانفوذي خواهم بود .اين احساس نفوذ و قدرت يكي از انگيزههاي
اصلي من براي بازگشت است.
3636احساس مفيد بودن در ايران :من باور دارم كه تواناييها و استعدادهاي من در ايران مؤثر خواهد بود
و حضور من در ايران براي جامعه سود خواهد داشت .اين احساس مفيد بودن و تأثيرگذاري يكي از
انگيزههاي اصلي من براي بازگشت است.
3737پدر و مادر و فاميل براي من خيلي زحمت كشيدهاند و دوست دارم در روزگار ميانسالي و پيري كه به
من نياز دارند در كنارشان باشم.
3838من به داليل مسائل مذهبي دوست دارم در ايران زندگي كنم.
3939زندگي در ايران حلقههاي دوستانه همدالنه و صميمانهتري براي من فراهم ميكند.
4040من ايران را محيط مناسبتري براي زندگي و رشد خودم و خانوادهام ميدانم.
4141تصور زندگي در غرب در دوران ميانسالي و پيري برايم ناخوشايند است.
4242بيثباتي در قوانين براي كسبوكار :من دوست دارم كسبوكار جديدي ايجاد كنم و بهنظر ميرسد
فرصتهاي زيادي براي شروع كسبوكار در ايران هست ،اما ثبات در قوانين وجود ندارد و تغييرات
غيرقابل پيشبيني در قوانين روي موفقيت كسبوكارها تأثيرگذار است.
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4343بهطور نسبي كدام مانع وزن بيشتري در عدم بازگشت شما به ايران دارد؟
4444بهطور نسبي كدام انگيزه وزن بيشتري در تصميم شما خواهد داشت؟
4545با توجه به تمام انگيزهها و موانعي كه وجود دارد ،چقدر محتمل ميدانيد كه در پنج سال آينده به ايران برگرديد؟
4646تصور شما از شرايط مالي مناسب در ايران چيست؟ براي شما «حداقل» حقوق ماهانه براي يك زندگي
مناسب چقدر است؟
4747عقبماندن از جريان :اگر به ايران برگردم ،درحاليكه اكثر دوستان و همدورهايهايم در خارج از ايران
در حال پيشرفت در كارشان هستند ،احساس عقبماندن از جريان ميكنم.
4848سطح علمي پايين :بهطور كلي سطح علمي و تحقيقاتي ايران در رشته من پايينتر از سطح جهاني است،
و به همين دليل كار علمي در دانشگاههاي ايران برايم راضيكننده نيست.
4949تحريمها :با وجود تحريمها توسعه بسياري از فعاليتهاي علمي و صنعتي در ايران محدود خواهند ماند.
بنابراين توقف يا ادامه تحريمها در تصميم من مؤثر است.
5050تبعيضهاي جنسيتي :در محيطهاي كاري و جامعه ايران نگاه تبعيضآميزي به زنان وجود دارد.
محدوديتهاي اجتماعي زنان براي من آزاردهنده است.
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