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رضایی

(تاریخ دریافت 1398/1/14 :تاریخ پذیرش)1398/5/12 :

چکيده
کاهش سووورمایه اجتماعی ،یک عامل کلیدی زمینهای-سووواختاری اثرگذار بر افزایش تمایل به
مهاجرت از ایران در سالهای اخیر است .هدف از مطالعه پیشرو ،شناخت رابطه سرمایه اجتماعی،
ابعاد و سوووطوح آن با تمایل ایرانیها به مهاجرت به خارج از کشوووور با اسوووتفاده از تحلیل ثانویة
دادههای خرد پیمایش ملّی سرمایه اجتماعی در ایران در سال 1393است .تعداد نمونه مورد بررسی
شامل  14035نفر افراد  18سال به باالی ساکن در  31استان کشور با استفاده از تکنیک نمونهگیری
چندمرحلهای اسووت .نتایج مطالعه نشووان داد 37 :درصوود پاسووخگویان از سوورمایه اجتماعی پایینی
برخوردار بودهاند و حدود یک چهارم پاسووخگویان نیز تمایل زیادی به مهاجرت خارج از کشووور
دارند .نتایج تحلیل دومتغیره ن شان داد تمامی ابعاد و سطوح سرمایه اجتماعی با تمایل به مهاجرت
خارج از ک شور رابطه منفی و معنیداری دارند .برا ساس نتایج تحلیل چندمتغیره (آزمون رگر سیون
رتبهای) ،با کنترل متغیرهای جمعیتی و زمینهای ،سووورمایه اجتماعی همچنان تأثیر منفی و قوی بر
میزان تمایل به مهاجرت خارج از کشوووور دارد .به این معنا که با کاهش ابعاد و سوووطوح مختلف
سووورمایه اجتماعی ،تمایل به مهاجرت به خارج از کشوووور افزایش پیدا میکند .از اینرو ،یکی از
عوامل و بسترهای مهم افزایش مهاجرت به خارج از ایران ،کاهش سرمایه اجتماعی است.
کليدواژهها :مهاجرت بینالمللی ،تمایل به مهاجرت ،سووورمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،
امید اجتماعی.

 دانشیار جمعیتشناسی ،دانشگاه تهران و محقق مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور (نویسنده مسئول).
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مقدمه
مهاجرت ،تاریخی به قدمت حضور انسان در کرة زمین دارد .میتوان شروع آن را از کوچ قبایل
در قرون گذشته دانست که با شکلگیری کشورها و دولت -ملتها در سدههای اخیر خود را
در شکل تازة مهاجرتهای بینالمللی نشان داده است .مهاجران در پی دستیابی به موفقیتهای
بیشتر ،شرایط بهتر زندگی و برطرف کردن نیازهای خود ،اقدام به مهاجرت میکنند .بر اساس
آمار سازمان ملل ،حجم مهاجرت در  20سال گذشته  1/5برابر شده است و جمعیّت مهاجران
در سال  2015در سراسر دنیا بالغ بر  244میلیون نفر گردیده است ،که معادل  3/3درصد از کلّ
جمعیّت جهان است .به بیان دیگر ،از هر  30نفر ،یک نفر مهاجر است .حدود  75درصد مهاجران
را افراد  20تا  64سال ،یعنی جمعیّت واقع در سنین فعالیت ،تشکیل میدهند (سازمان بینالمللی
مهاجرت .)22 :2019 ،1از اینرو ،امروزه مهاجرت بینالمللی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل
پویایی و تغییرات جمعیت و ترکیب آن ،مورد توجه محقّقان و سیاستگذاران است؛ تا جایی که
از دنیای مدرن بهعنوان «عصر مهاجرت» (کستلز و میلر )1396 ،نام میبرند.
کشور ایران نیز از جریانات مهاجرت بینالمللی مستثنی نبوده و نیست .با وجود جریانهای
مهاجرتی از کشورهای همسایه (بهویژه افغانستان) به ایران ،مهاجران ایرانی بسیاری نیز در
کشورهای دیگر زندگی میکنند .هرچند اطّالعات آماری دقیقی در مورد مهاجرت ایرانیان به
خارج از کشور وجود ندارد ،با اینحال ،جهت و جریان اصلی مهاجرت (بهویژه مهاجران ماهر
و تحصیلکرده) بهسوی کشورهای توسعهیافته و بهویژه کشورهای عضو سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه ( )OECD2است (سازمان بینالمللی مهاجرت .)2019 ،توزیع مهاجران ایرانی
نشان میدهد که حدود  61درصد ایرانیان در قارة آمریکا (عمدتاً در آمریکای شمالی) 26 ،درصد
در اروپا 11 ،درصد در آسیا 2 ،درصد در منطقة اقیانوسیه (استرالیا) ،و کمتر از  0/5درصد در
آفریقا زندگی میکنند (صادقی و همکاران .)129 :1396 ،بررسی روند خالص مهاجرتی نشان
میدهد که موازنه مهاجرتی ایران در دو دهه اخیر منفی بوده است و برای سال  2017رقم آن
 -275000بوده است (بانک جهانی .)2019 ،روند منفی موازنه مهاجرتی در دو دهه و به ویژه
سالهای اخیر ،یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش رشد جمعیت ایران و همچنین اتالف سرمایه
1. International Organization for Migration
2. Organization for Economic Cooperation and Development
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انسانی جوان و تحصیکرده است.
از اینرو ،شناخت مهاجرت و بسترهای آن از اهمیّت علمی و سیاستی قابلتوجهی برخوردار
است .عوامل مختلفی زمینهساز مهاجرت به خارج از کشور میباشند .بهطور کلّی ،این عوامل را
میتوان در پنج حوزة اقتصادی (توکل و عرفانمنش  ،)1394اجتماعی (حکیمزاده و همکاران
1392؛ رضویالهاشم  ،)1395سیاسی (مقدس و شرفی 1388؛ حکیمزاده و همکاران 1392؛
رضویالهاشم  ،)1395فرهنگی (ذکایی 1385؛ جوادزاده1394؛ قاضینژاد و خانیاوشانی )1396
و علمی (حاتمی و همکاران 1391؛ توکل و عرفانمنش  )1394دستهبندی کرد که بسته به شرایط
هر کشور اهمیت هر یک از این عوامل متفاوت خواهد بود .در کنار عوامل مذکور ،یکی از
بسترهای اجتماعی مهاجرت بینالمللی ،سرمایه اجتماعی 1در اشکال و سطوح مختلف آن است
(راتشتین و یوسلینر 2005؛ هریروس و کریدو 2009؛ بونیش و همکاران .)2013
سرمایة اجتماعی ،به انسجام اجتماعی و فرهنگی داخلی جامعه ،اعتماد ،هنجارها و
ارزشهایی که تعامالت میان مردم و شبکهها و نهادهای در آنها تعریف شده است (پارتز،
 .)2013از اینرو ،اعتماد به نهادها ،عضویت افراد در شبکههای رسمی ،مشارکت در شبکههای
غیررسمی نزدیک و ارتباطات با شبکههای دیگر ،ابعاد مفهومی تعریف سرمایه اجتماعی
هستند(سیپینن و بک .)2016 ،بر این اساس ،بطور خالصه سرمایة اجتماعی دارای دو جزء اعتماد
و پیوند است (شارعپور .)1380،بنابراین ،سرمایه اجتماعی ،یک متغیر زمینهای است که میتواند
تمایل به مهاجرت را در سطح فردی تحتتأثیر قرار دهد .در کشورهای با ساختار دموکراتیک و
باثباتتر ،مشارکت اقتصادی و اجتماعی بیشتر ،اعتماد اجتماعی باالتر ،مهاجرت شهروندان کمتر
اتفاق میافتد .بنابراین ،منطقی است که سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی) را بهعنوان یک عامل
محتمل مهم در جریانات مهاجرتی بررسی نماییم (راتشتین و یوسلینر .)2005 ،آنچه اهم ّیت
سرمایه اجتماعی را بیشتر میکند ،این است که در غیاب آن ،سایر سرمایهها (نظیر سرمایه
اقتصادی و سرمایه فرهنگی) ،اثربخشی خود را از دست میدهند (زارعیمتین و همکاران.)1394 ،
در حال حاضر ،کشور ایران در فاز پنجره جمعیتی و دارای ساختار جمعیتی جوان است .این
دوره ،فرصتی طالیی برای توسعه در کشور است؛ با این وجود ،کشور با ابرچالش بیکاری بهویژه
برای جوانان تحصیلکرده مواجه است (صادقی .)1391 ،بهعالوه ،بیاعتمادی ،ناامیدی اجتماعی
1. Social capital
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در میان جوانان و عدم برآوردهشدن نیازهای افراد موجب تمایل شدید جوانان به مهاجرت به
سایر کشورها شده است (شیانی و محمدی .)1386 ،مهاجرت نیروهای جوان در این مقطع زمانی
به معنای از دست دادن این فرصت توسعهای و نوعی تهدید برای آینده میباشد (قاضینژاد و
خانیاوشانی .)1396 ،براساس مطالعات انجام شده در ایران (رفیعپور 1378؛ بشیریه 1384؛
دینیترکمانی 1385؛ سعادت 1387؛ سازمان امور اجتماعی وزارت کشور 1397؛ مؤسسة

لگاتوم1

 )2017در دو دهه اخیر ،میزان سرمایه اجتماعی ایرانیان در سطوح مختلف بهویژه در سطح کالن،
کاهش یافته است .در چنین شرایطی ،همکاری ،مشارکت و اعتماد اجتماعی تنزل پیدا میکند.
از اینرو ،یکی از بسترهای مهم تمایل مهاجرتی ،کاهش ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بهویژه
اعتماد اجتماعی است .در این راستا ،این مطالعه با استفاده از دادههای پیماش ملّی سرمایه
اجتماعی در ایران ( ،)1393بهدنبال پاسخ به این سوال است :سرمایه اجتماعی ،با و بدون کنترل
متغیرهای جمعیتی و زمینهای ،چه تأثیری بر تمایل مهاجرتی ایرانیها به خارج از کشور دارد؟

چارچوب نظری
سرمایه اجتماعی در تعاریف به دو شکل متفاوت« ،شبکه اجتماعی »2توسط بوردیو )1986( 3و
کلمن )1988( 4و «اعتماد اجتماعی »5توسط پاتنام )1993( 6و فوکویاما )1995( 7مطرح شده
است (به نقل از بونیش 8و همکاران .)2013 ،بنابراین ،در خصوص تأثیر سرمایه اجتماعی بر
تمایل به مهاجرت میتوان به دو شکل پرداخت .سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت ،در دو
بُعد آن ،یعنی اثر شبکه اجتماعی 9و اثر اعتماد اجتماعی 10تأثیر میگذارد .هر چند بُعد اول آن،
یعنی تأثیر شبکه های اجتماعی بیشتر متداول و مورد استناد در مباحث نظری و مطالعات پیشین
بوده است.
1. Legatum Institute
2. Social network
3. Bourdieu
4. Coleman
5. Social trust
6. Putnam
7. Fukuyama
8. Bönisch
9. Social Network Effects
10. Social Trust Effects
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شکل  .1مکانيزم اثرگذاری سرمایة اجتماعی بر تمایل به مهاجرت از کشور

اثر سرمایه اجتماعی

اثر شبکه اجتماعی در مقصد (رابطه مثبت با تمایل مهاجرتی)
اثر اعتماد اجتماعی در مبدأ (رابطه منفی با تمایل مهاجرتی)

اثر شبکههای اجتماعی :شبکههای مهاجرت مجموعهای از روابط بین فردی است که
مهاجران ،مهاجران سابق و غیرمهاجران را در مناطق مبدأ و مقصد از طریق روابط خویشاوندی،
دوستی و داشتن مبدأ مشترک به هم متصل میکند(مسی .)5 :1990،مفهوم علیّت تراکمی که
توسط میرادل )1957( 1مطرح شده است ،بیان میکند که :مهاجرت تغییراتی را در ساختارهای
اجتماعی و اقتصادی بهوجود میآورد که زمینه مهاجرتهای گسترده را موجب میشود
(مسی،همان) .شبکهها احتمال مهاجرت بینالمللی را افزایش میدهند ،زیرا هزینهها و مخاطرات
حرکت را کاهش و در مقابل ،بازده مورد انتظار مهاجرت را افزایش میدهند (مسی و همکاران،
.)451 :1993
اثر اعتماد اجتماعی :اعتماد اجتماعی ،یک متغیر زمینهای است که میتواند گرایش به
مهاجرت را تحتتأثیر قرار دهد .کشورهای دارای اعتماد اجتماعی در سطوح باال ،کمتر فساد
میکنند ،میزان برابری اقتصادی بیشتری دارند و تالش بیشتری برای کمک به کسانی که منابع
کمتری دارند میکنند؛ در نتیجه مهاجرت کمتری به خارج از کشور دارند (راتشتین و یوسلینر،
.)2005
اعتماد اجتماعی و اشکال مختلف آن (نظیر اعتماد عمومی و اعتماد نهادی) یکی از بسترهای
مهم و تأثیرگذار در فرایند تصمیمگیری افراد به مهاجرت به خارج از کشور است .اعتماد اجتماعی
(اعتماد افقی نیز نامیده میشود) که برای ایجاد زمینة ثبات و روابط صلحآمیز ضروری است ،پایه
و اساس همکاری مردم میباشد (سیپینن و بک .)2016،اعتماد عمومی متشکل از دیدگاههای
مثبت نسبت به گروههای خود و دیگر گروهها است .افراد دارای اعتماد عمومی بر این باورند
که بیشتر مردم ،حتّی کسانی را که از قبل نمیشناسند ،قابل اعتماد هستند (یوسلینر.)2002 ،
1. Miradel
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اعتماد عمومی ،همبستگی و بردباری را بهوجود میآورد و نیز بسته به زمینه و تحتتأثیر تجارب
شخصی و جمعی است که نشاندهندة آمادگی بالقوة شهروندان برای همکاری با یکدیگر میباشد
(راتشتین و استول .)2008 ،1نوع دیگری از اعتماد اجتماعی با عنوان اعتماد نهادی است که
ارزیابی شهروندان از احساس امنیّت و حمایت نهادهای دولتی ،ارزیابی از دولت و مقامات
رسمی ،ارزیابی تبعیض علیه خود و یا برابری را تعیین میکند (راتشتین و استول .)2008 ،میتوان
اعتماد نهادی را به اعتماد نسبت به نظام اجتماعی و نسبت به نهادهای دولتی ،و مقامات تعمیم
داد (هاوز 2و سرگیو2003 3؛ لومن .)1988 4اعتماد منجر به عضویت داوطلبانه در انجمنها
میشود (هریروس 5و کریدو .)2009 ،6جوامعی که دارای افرادی با سطح اعتماد عمومی و
نهادی باال هستند ،مشارکت سیاسی در بین آنها باال خواهد بود (بک و کریستنسن.)2016 ،7
پاتنام ( )2000اینطور بیان میکند که افراد دارای اعتماد اجتماعی از هر نوع آن معموالً
شهروندانی بهتر ،تعاون و همکاری بیشتر و مشارکت بیشتر در زندگی اجتماعی دارند .اعتماد
اجتماعی به موارد دیگری نیز نظیر مدیریت بهتر جامعه ،رشد اقتصادی و به طور کلّی
همکاریهای اجتماعی متصل است (به نقل از هریروس و کریدو.)2008 ،
بدین ترتیب ،رابطه سرمایه اجتماعی و مهاجرت بینالمللی از دو رویکرد قابل طرح و بررسی
است .هر کدام از این رویکردها از زاویة خاصی به تبیین مهاجرت ،علل و پیامدهای آن
پرداختهاند .در این میان یکی از رویکردهای نظری جدید بینرشتهای ،نظریه سرمایه اجتماعی
است .این نظریه در قالب دو رویکرد «شبکه اجتماعی» و «اعتماد اجتماعی» به تبیین فرایند
مهاجرت بینالمللی میپردازد .در رویکرد شبکه اجتماعی ،تمرکز بر تأثیر شبکههای اجتماعی
(خانوادگی ،دوستان و )...در مقصد بر ایجاد انگیزه و تمایل مهاجرتی افراد ساکن در مبدأ است.
در واقع طبق این رویکرد ،هرچه شبکه اجتماعی افراد در خارج از کشور قویتر باشد ،تمایل به
مهاجرت افزایش مییابد .در مقابل ،رویکرد اعتماد اجتماعی بر جوامع مبدأ مهاجرت متمرکز
1. Stolle
2. Hayoz
3. Sergeyev
4. Luhmann
5. Francisco Herreros
6. Henar Criado
7. Bäck and Christensen
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شده و بر نقش اعتماد اجتماعی در سطوح مختلف آن بر تمایالت و نیّات مهاجرتی میپردازد.
طبق این رویکرد ،هرچه اعتماد اجتماعی در جامعه کاهش پیدا کند ،تمایل به مهاجرت خارج از
کشور افزایش پیدا میکند .مطالعه پیشرو ،در چارچوب رویکرد اعتماد اجتماعی ،به بررسی
تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل ایرانیها به مهاجرت به خارج از کشور میپردازد.
بنابراین ،جهت پاسخ به سؤاالت تحقیق و نیل به هدف اصلی مقاله که بررسی تأثیر سرمایه
اجتماعی بر تمایل به مهاجرت به خارج از کشور میباشد ،مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق به
صورت شکل  2تهیه شده است .در این مدل ،سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد ،میانی و کالن،
تمایل به مهاجرت را تحتتأثیر قرار میدهد.
باتوجه به چارچوب نظری اعتماد اجتماعی و مدل تحقیق ،فرضیههای زیر مطرح و مورد
آزمون قرار میگیرد:
فرضیة اصلی :سرمایه اجتماعی رابطه منفی و معنیداری با تمایل به مهاجرت از کشور دارد.
یعنی هر چه میزان سرمایه اجتماعی افراد کمتر باشد ،تمایل آنها به مهاجرت خارج از کشور
افزایش مییابد.

سایر فرضیهها:
-

رابطه منفی و معنیداری بین سطح خرد سرمایه اجتماعی با تمایل به مهاجرت از کشور
وجود دارد.

-

رابطه منفی و معنیداری بین سطح میانی سرمایه اجتماعی با تمایل به مهاجرت از
کشور وجود دارد.

-

رابطه منفی و معنیداری بین سطح کالن سرمایه اجتماعی با تمایل به مهاجرت از
کشور وجود دارد.
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شکل  .2مدل مفهومی -تحليلی پژوهش

سرمایه اجتماعی
سطح کالن
o
o
o
o
o

پنداشت از عملکرد سیستم
موفقیّت نهادی
مطلوبیّت جامعه
عدالت و برابری اجتماعی
امید اجتماعی

تمایل به
مهاجرت از ایران

سطح میانی

 oاعتماد سازمانی (نهادی)
 oاعتماد تعمیمیافته (گروههای
خاص)
سطح خرد
o
o
o
o

اعتماد عمومی
احساس تعلَق اجتماعی
احساس امنیّت اجتماعی
احساسرضایت اجتماعی
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پيشينة تحقيق
پالونی 1و همکارانش ( )2001در مطالعهای با عنوان «سرمایه اجتماعی و مهاجرت بینالمللی:
بررسی استفاده از اطالعات در شبکههای خانوادگی» ،رابطه بین شبکههای خانوادگی و مهاجرت
را بررسی کردهاند .طبق نتایج بهدست آمده از مطالعه آنها ،افراد با داشتن شبکههای اجتماعی و
بهخصوص شبکههای خانوادگی در کشور مقصد ،احتمال بیشتری دارد که مهاجرت کنند .مسی
و آیسا )2005( 2در پژوهشی با عنوان «سرمایه اجتماعی و مهاجرت بینالمللی از آمریکای التین»،
سرمایه اجتماعی را معادل شبکه اجتماعی در نظر گرفتهاند .آنها دریافتند که شبکههای مهاجرتی
همیشه بر تصمیم به مهاجرت در سراسر آمریکای التین مؤثر است ،اما اندازه تأثیر آن همیشه
یکسان نیست .همچنین ،سرمایه اجتماعی معموالً در اولین سفرها به کشورهایی با هزینة باالی
مهاجرتی بهخصوص در مناطق روستایی تأثیر بیشتری دارد .در مطالعه چاوز 3و همکارانش
( )2006با عنوان «اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در میان کارگران فصلی مهاجر» ،به بررسی
سطوح مختلف سرمایه اجتماعی در میان کارگران مزرعه فصلی مهاجر پرداختهاند .آنها دریافتند
که ،کارگران فصلی مهاجر دارای سطح پایینی از اعتماد تعمیمیافته میباشند .همچنین ،آنها سطح
پایینی از اعتماد به سفیدپوستان و آمریکاییهای مکزیکی دارند .گریپ )2008( 4در مطالعه
«سرمایه اجتماعی و مهاجرت :چطور منابع مشابه به نتایج مختلف منجر میشوند؟» نتیجه گرفت
که ،تأثیر سرمایه اجتماعی بر مهاجرت در بین افراد متفاوت است .اگر منابع سرمایه اجتماعی
مهاجر بیشتر و قابل دسترستر باشد ،افراد بیشتر مهاجرت میکنند .همچنین ،اگر افراد برای
چندمین بار مهاجرت کنند ،این منابع سرمایه اجتماعی کم اهمیتتر میشود.
هریروس و کریدو ( )2009در مطالعه خود با عنوان «اعتماد اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و
تصورات از مهاجرت خارج از کشور» در پیمایش اجتماعی اروپا در فاصلة سالهای -2003
 ،2002اینطور بیان کردهاند که ،اعتماد اجتماعی بهعنوان یک متغیر مستقل ،بهمنظور توضیح
نگرش نسبت به مهاجرت ،مورد مطالعه قرار نگرفته است .این مطالعه نشان میدهد که صرفنظر
از تأثیر سایر متغیرهای فردی و متغیرهای زمینهای مانند سطوح بیکاری یا درصد جمعیت
1. Alberto Palloni
2. María Aysa
3. Maria L. Chávez
4. Filizi Garip
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خارجی ،افرادی که دارای سرمایه اجتماعی باالیی هستند ،نگرش مثبت نسبت به مهاجرت را به
سایر نقاط جمعیّت نشان میدهند.
کتابی و همکارانش ( )2012در مطالعهای با عنوان «آشکارسازی اعتماد اجتماعی در میان
مهاجران :مطالعه موردی ایرانیان مقیم تورنتو ،کانادا» نشان دادند که اعتماد درون گروهی (نسبت
به ایرانیان) پایین و در مقابل ،اعتماد برونگروهی (نسبت به غیر ایرانیان) بهطور قابل توجهی
باالتر از میانگین است .نتایج همچنین نشان داد که مهمترین دلیل برای اعتماد پایینتر درون
گروهی را باید در دوره پیش از مهاجرت (جامعه مبدأ) مورد بررسی قرار داد .ضعف اعتماد
اجتماعی در کشور مبدأ ،اغلب پس از مهاجرت نیز به افراد هموطن در کشورهای دیگر منتقل
میشود.
موتسیندیکوا )2012( 1در مطالعه «نقش سرمایه اجتماعی در مهاجرت غیرقانونی :مطالعه
موردی مهاجرین غیرقانونی زیمبابوه در بوتسوانا» با بررسی تأثیر شبکه اجتماعی بر مهاجرت،
نتیجه گرفت ،مهاجران در ابتدا از طریق شبکه خویشاوندی مهاجرت میکنند ولی در مقصد،
بیشتر روابط دوستانه خود را در جهت ادغام با جامعه حفظ میکنند.
بونیش 2و همکارانش ( )2013در مطالعهای با عنوان «سرمایه اجتماعی و ترجیحات
مهاجرتی -یک تحلیل تجربی در مورد اتحاد مجدد آلمان» به بررسی تأثیر انواع مختلف سرمایه
اجتماعی بر اهداف مهاجرت پرداختهاند .بر اساس نتایج مطالعه آنها ،سرمایه اجتماعی رسمی
بهوسیله ارتباطات ضعیف بدون ریشه محلّی مشخص میشود که باعث انتخابگری و مهاجرت
خارجی میشود .سرمایه اجتماعی غیررسمی که بر روابط قوی با دوستان ،بستگان یا همسایگان
تأکید دارد ممکن است مانع مهاجرت شود .افراد با روابط غیررسمی قوی ،بهعنوان مثال :روابط
قوی با دوستان ،اقوام یا همسایگان ،احتماالً بهطور قابلمالحظهای مهاجرت خارج از کشور
کمتری خواهند داشت.
پرایتنو 3و همکارانش ( )2014در مطالعهای با عنوان «سرمایه اجتماعی و مهاجرت در توسعة
روستایی» ،دریافتند که ،احساس تعلق به محل زندگی و جامعه و همینطور برخی ویژگیهای

1. Canisio Mutsindikwa
2. Peter Bönisch
3. Gunawan Prayitno
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جمعیتشناختی ،بهطور قابلتوجهی بر طول مدّت کار کارگران مهاجر تأثیر میگذارد.
خانوارهایی که دارای سرمایه اجتماعی بیشتری هستند میتوانند اعضای خانواده خود را بهعنوان
کارگر مهاجر ،به جای دیگر بفرستند.
اسپینا )2017( 1در مطالعة «مهاجرت خارجی :سرمایه اجتماعی و معضل تعاون :شواهدی از
بحران جمعیت بلغارستان» نشان داد که افزایش مهاجرت ،با سطوح پایینتری از اعتماد تعمیمیافته
همبستگی دارد .همچنین ،مهاجرت خارجی با فراوانیهای باالتری از مشارکت اجتماعی
غیررسمی همراه است.
در جستجوهای ما ،در زمینه تأثیر سرمایه اجتماعی بر مهاجرت در ایران ،دو مطالعه توسط
باستانی و ساعیمهر ( )1386و صدرا ( )1390انجام شده است .باستانی و ساعی مهر ( )1386در
مقاله خود با عنوان «سرمایه اجتماعی و مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ :مورد شهر تبریز»
به بررسی سرمایه اجتماعی مهاجران به شهر تبریز با استفاده از روش پیمایش و یک نمونه 384
نفری از مهاجران زن و مرد پرداختهاند .آنها در این پژوهش ،سرمایه اجتماعی را معادل شبکه
اجتماعی دانستهاند .بر اساس نتایج مطالعه این محققان ،پیوندها و شبکههای خویشاوندی و
تماسهای شخصی ،خانوادگی و قومی در مقصد ،نقش عمدهای در مهاجرت دارند .صدرا
( )1390در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی نقش سرمایه اجتماعی و تأثیر آن
در گرایش دانشجویان به مهاجرت خارج از کشور» به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش
به مهاجرت خارج از کشور با روش پیمایش و نمونه  384نفری از دانشجویان دانشکده فنّی و
علوم انسانی دانشگاه زنجان پرداخته است .در مطالعه این محقق ،ابعاد سرمایه اجتماعی ،اعتماد،
انسجام و مشارکت معرفی شده است .نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که یک رابطة منفی
و معنادار بین سرمایه اجتماعی و گرایش به مهاجرت خارج از کشور وجود دارد و همینطور
متغیر اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر را در تبیین گرایش به مهاجرت بر عهده داشته است.
بهطور کلّی میتوان مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت
خارج از کشور را به دو دسته تقسیم کرد؛ دستة اول مطالعاتی هستند که سرمایه اجتماعی را
معادل شبکه اجتماعی دانستهاند (پالونی و همکاران 2001؛ مسی و آیسا 2005؛ گریپ 2008؛
موتسیندیکوا 2012؛ بونیش و همکاران 2013؛ پرایتنو و همکاران 2014؛ باستانی و ساعیمهر
1. Nicholas Spina
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 .)1386این مطالعات به این نتیجه رسیدهاند که سرمایه اجتماعی و مهاجرت به خارج از کشور
دارای رابطه مثبت است ،یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی ،تمایل به مهاجرت نیز افزایش مییابد.
دسته دوم مطالعاتی هستند که سرمایه اجتماعی را به معنی اعتماد اجتماعی آن بررسی کردهاند
(چاوز و همکاران 2006؛ هریروس و کریدو 2009؛ کتابی و همکاران 2012؛ اسپینا 2017؛
صدرا  .)1390در دسته اخیر از این مطالعات ،نتایج نشان داده که سرمایه اجتماعی دارای رابطه
معکوس با تمایل به مهاجرت خارج از کشور است .بهطوری که با کاهش سرمایه اجتماعی،
تمایل به مهاجرت خارج از کشور افزایش مییابد.
در مطالعات داخلی ،مطالعهای که در سطح ملّی به سنجش تمایل به مهاجرت به خارج از
کشور باشد ،در جستجویی که انجام دادیم یافت نشد .همچنین ،در خصوص تأثیر سایر ابعاد
سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد اجتماعی بر مهاجرت مطالعات اندکی انجام گرفته است .بر این
اساس ،مطالعة پیشرو میتواند با پرداختن به خألهای مذکور ،نقش مهمی در مطالعات مهاجرتی
ایران داشته باشد.

روش تحقيق و دادهها
پژوهش حاضر ،با استفاده از تحلیل ثانویه دادههای خُرد (فردی) پیمایش ملّی سرمایه
اجتماعی در ایران ( )1393انجام شده است .جمعیت مورد بررسی این تحقیق ،شامل افراد 18
سال و باالتر ساکن در  31استان کشور اعم از شهری و روستایی است .حجم نمونه در هر استان
با توجه به جمعیت آن استان انتخاب شده است .برای دستیابی به نمونهها از تکنیک نمونهگیری
چندمرحلهای در هر استان استفاده شده است .به دلیل اینکه پراکندگی صفتهای مطالعهشده در
استان ،زیاد بوده و توجه به این موضوع که مراکز استانها نمیتواند معرف کل آن استان باشد،
در هر استان ،عالوه بر مرکز استان ،یک شهر غیر از مرکز استان و نیز برای هر شهر منتخب،
حداقل دو روستای تابعه آن شهر نیز مورد بررسی قرار گرفته است .در نهایت 14200 ،پرسشنامه
تکمیل گردید .با توجه به حذف موارد بی پاسخ در سؤال مربوط به متغیر وابسته (تمایل به
مهاجرت خارج از کشور) ،حجم نمونه مورد بررسی در این مقاله  14035نفر میباشد.
متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه در سه دسته؛ متغیرهای مستقل ،کنترل و وابسته قرار
گرفتهاند .متغیر مستقل تحقیق ،سرمایه اجتماعی است که با استفاده از  93گویه در  11بُعد شامل؛
پنداشت از موفقیّت عملکرد سیستم در رفع و حل مشکالت جامعه ،پنداشت از موفقیّت نهادی
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در انجام دادن وظایف ،پنداشت از مطلوبیّت جامعه ،پنداشت از عدالت و برابری اجتماعی ،امید
اجتماعی ،اعتماد نهادی (سازمانی) ،اعتماد تعمیمیافته (گروههای خاص) ،اعتماد عمومی،
احساس تعلق اجتماعی ،احساس امنیّت اجتماعی و رضایت اجتماعی سنجش شده است .بر
اساس نمره بهدست آمده ،میزان سرمایه اجتماعی را در سه گروه؛ کم ،متوسط و زیاد طبقهبندی
کردیم .با توجه به اینکه نمرات بین  0تا  100استاندارد شد ،نمره  40و کمتر در گروه کم ،نمره
 60-40در گروه متوسط و نمره  60به باال در گروه زیاد قرار گرفت.
سطح کالن سرمایه اجتماعی ،توسط پنج بُعد و  43گویه ،سطح میانی توسط دو بُعد و 36
گویه و سطح خُرد توسط چهار بُعد و  14گویه سنجش شده است .بهمنظور سنجش اعتبار و
پایایی گویههای بهکار برده برای سنجش سطوح سرمایه اجتماعی از آلفای کرونباخ استفاده
کردهایم .مقدار آلفای بهدست آمده ،به ترتیب برای سطوح کالن ،میانی و خرد  0/74 ،0/72و
 0/78میباشد که نشاندهنده آن است که گویهها از سازگاری درونی باالیی برای سنجش سرمایه
اجتماعی در تمام سطوح برخوردار میباشند.
متغیر وابسته ،تمایل به مهاجرت به خارج از کشور است .تمایل به مهاجرت در قالب این
پرسش مورد سنجش قرار گرفته است که؛ اگر امکان مهاجرت به یک کشور دیگر را داشتید تا
چه اندازه برای این کار اقدام میکردید؟ .همچنین ،پاسخ به این پرسش در قالب طیف لیکرت
بین  0تا  0( 4به معنای اصالً /خیلی کم 1 ،کم 2 ،تا حدودی 3 ،زیاد 4 ،خیلی زیاد) سنجش شده
است .متغیرهای کنترل نیز شامل متغیرهای جمعیتی -زمینهای نظیر؛ جنس ،سن ،وضعیت تأهل،
سطح تحصیالت ،وضعیت فعالیت ،درآمد خانوار ،طبقه اجتماعی ،قومیت ،مذهب و محل
سکونت (شهری /روستایی) است.
دادههای مورد بررسی در محیط نرمافزار بسته آماری برای علوم اجتماعی ( )SPSSتوصیف
و تحلیل شده است .در بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق با از تحلیلهای چندمتغیری استفاده
شده است .با توجه به اینکه متغیر وابسته تحقیق ،رتبهای است از آزمون رگرسیون رتبهای 1برای
بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده کردهایم .این مدل حالت خاصی از مدلهای
خطی تعمیمیافته است که به کمک برآورد احتماالت تجمعی در سطوح متغیر پاسخ با استفاده از
متغیرهای مستقل معنیدار قادر به پیشبینی رتبههای مربوط به تمایل مهاجرت خارج از کشور
هستند.
1. Ordered Regression Test
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یافتهها
توصيف ویژگیهای جمعيتی نمونه
ترکیب جنسی نمونه مورد مطالعه ،تقریباً بهصورت برابر ( 49/6درصد زنان و  50/4درصد مردان)
میباشد .میانگین سنی پاسخگویان 39 ،سال و میانه سنی  36سال است 32 .درصد نمونه -29
 18سال 35 ،درصد  30-44سال 23 ،درصد  45-59سال ،و در نهایت  10درصد  60سال و
باالتر داشتهاند .به لحاظ وضعیت تأهل 70 ،درصد از پاسخگویان دارای همسر 25 ،درصد مجرد
و  5درصد نیز بدون همسر بر اثر فوت یا طالق میباشند .مقولة بدون همسر در بین زنان بیشتر
از مردان بوده است .از نظر تحصیالت ،حدود  10درصد نمونه بیسواد 32 ،درصد تحصیالت
ابتدایی و راهنمایی 28 ،درصد متوسطه و دیپلم ،و  30درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بودهاند.
همچنین 35 ،درصد از جمعیّت نمونه شاغل میباشند که درصد آن برای مردان  57درصد و
برای زنان  13درصد میباشد 14 .درصد از پاسخگویان بیکار 33 ،درصد خانهدار 9 ،درصد
دانشجو 8 ،درصد بازنشسته و از کار افتاده میباشند.

سرمایه اجتماعی و سطوح آن
نمودار  ،1ابعاد مختلف سرمایة اجتماعی مورد بررسی در این مطالعه را نشان میدهد .همانطور
که مشاهده میشود ،در میان  11بُعد بررسی شده ،بیشترین نمره پاسخگویان مربوط به احساس
تعلق اجتماعی (میانگین  ) 77است و در مقابل ،کمترین نمره مربوط به پنداشت از موفقیّت
عملکرد سیستم (میانگین  )34میباشد.
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نمودار  .1ميانگين نمره ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در ميان پاسخگویان
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امید مطلوبیت احساس اعتماد موفقیت اعتماد احساس
پنداشت از رضایت عدالت و اعتماد
عملکرد اجتماعی برابری عمومی اجتماعی جامعه امنیت سازمانی /نهادی تعمیمیافته تعلّق
اجتماعی
اجتماعی نهادی
اجتماعی
سیستم

سطح خُرد سرمایه اجتماعی بر اساس  14گویه در چهار بُعد اعتماد عمومی ،احساس تعلق
اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی و احساس رضایت اجتماعی ساخته شده است .میانگین
شاخص سطح خُرد سرمایه اجتماعی  43/05بهدست آمد .بر اساس نمودار  ،2حدود نیمی از
پاسخگویان ( 51درصد) سرمایه اجتماعی سطح خُرد در حدّ متوسط داشتهاند 40 ،درصد آنها در
حدّ کم و تنها  8درصد پاسخگویان میزان سرمایه اجتماعی در سطح خُردشان ،زیاد بوده است.
سطح میانی سرمایه اجتماعی بر اساس  36گویه در دو بُعد اعتماد سازمانی (نهادی) و اعتماد
تعمیم یافته (گروههای حرفهای خاص) ساخته شده است .بر اساس نتایج ،میانگین شاخص سطح
میانی سرمایه اجتماعی  47/57به دست آمد .بیش از نیمی از پاسخگویان ( 56درصد) سرمایه
اجتماعی سطح میانی در حدّ متوسط داشتهاند 27 ،درصد آنها در حدّ کم و  17درصد پاسخگویان
میزان سرمایه اجتماعی در سطح میانیشان ،زیاد بوده است.
سطح کالن سرمایه اجتماعی بر اساس  43گویه در پنج بُعد پنداشت از موفقیّت عملکرد
سیستم ،پنداشت از موفقیّت نهادی ،مطلوبیّت جامعه ،عدالت و برابری اجتماعی ،و امید اجتماعی
ساخته شده است .بر اساس نتایج ،میانگین شاخص سطح کالن سرمایه اجتماعی  40/24بهدست
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آمد .نمودار  2بیان میکند که ،حدود نیمی از پاسخگویان ( 49درصد) سرمایه اجتماعی سطح
کالن در حدّ کم داشتهاند 43 ،درصد آنها در حدّ متوسط و تنها  7/5درصد پاسخگویان میزان
سرمایه اجتماعی در سطح کالنشان ،زیاد بوده است.
نمودار  .2توزیع درصدی سرمایه اجتماعی پاسخگویان در سطوح خُرد ،ميانی و کالن
متوسط

زیاد

49.2

56.2

کم

60

51.3

50

43.3

40.3

40

26.8

30

17

20
8.4

7.5

10
0

سطح کالن

سطح میانی

سطح خُرد

بر اساس نتایج ،میانگین شاخص کلی سرمایه اجتماعی  43/5بدست آمد .توزیع سطوح
سرمایه اجتماعی در نمودار  3نشان میدهد بیش از نیمی از پاسخگویان ( 55درصد) سرمایه
اجتماعی در حدّ متوسط داشتهاند 37 ،درصد در حدّ کم و تنها حدود  8درصد پاسخگویان میزان
سرمایه اجتماعیشان ،زیاد بوده است.
نمودار  .3توزیع درصدی ميزان سرمایه اجتماعی پاسخگویان
60.0
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تمایل به مهاجرت خارج از کشور
همانطور که در نمودار  4مشاهده میشود تمایل مهاجرت به خارج از کشور در  35درصد افراد
خیلی کم ،در  22درصد افراد کم ،در  20درصد افراد تاحدودی ،در  13درصد افراد زیاد ،و در
 10درصد افراد خیلی زیاد میباشد .بنابراین ،حدود یک چهارم افراد مورد بررسی ،تمایل زیادی
به مهاجرت خارج از کشور دارند و بهعنوان مهاجرین بالقوه قلمداد میشوند.
نمودار  .4ميزان تمایل به مهاجرت خارج از کشور پاسخگویان
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نتایج تحليل دومتغيره
رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تمایل به مهاجرت خارج از کشور در جدول  1آمده است.
همان طور که مشخص است ،سرمایه اجتماعی و سطوح مختلف آن رابطة منفی و معنیداری با
تمایل به مهاجرت خارج از کشور دارد .در واقع ،افرادی که سرمایه اجتماعی کمتری دارند بیش
از دو برابر افرادی که سرمایه اجتماعی باالیی دارند ،تمایل زیادی به مهاجرت خارج از کشور
دارند .بنابراین ،با افزایش سرمایه اجتماعی ،تمایل به مهاجرت خارج از کشور کاهش مییابد.
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جدول  .1رابطه سرمایه اجتماعی با ميزان تمایل به مهاجرت خارج از کشور
سطوح سرمایه اجتماعی
کم
متوسط
سطح کالن
زیاد
آزمون آماری
کم
متوسط
سطح ميانی
زیاد
آزمون آماری
کم
متوسط
سطح خُرد
زیاد
آزمون آماری
کم
متوسط
شاخص کلی
سرمایه اجتماعی زیاد
آزمون آماری

ميزان تمایل به مهاجرت ()%
تاحدودی
کم

زیاد

29.2
18.4
52.4
17.8
22.5
59.7
15.8
16.9
67.3
sig=0.001
X2=293.0
32.8
19.5
47.7
20.7
21.7
57.6
16.4
15.7
67.9
sig=0.001
X2=359.3
31.7
19.2
49.1
17.8
22.1
60.0
15.8
11.7
72.5
sig=0.001
X2=474.1
32.3
18.6
49.1
18.3
21.9
59.8
15.0
14.6
70.4
sig=0.001
X2=433.7

تعداد نمونه
6909
6076
1050
14035
3765
7886
2384
14035
5655
7199
1181
14035
5220
7733
1082
14035

نتایج جدول  2نیز بیانگر رابطه منفی تمام ابعاد سرمایه اجتماعی با نمره تمایل به مهاجرت
خارج از کشور میباشد .بیشترین رابطه و همبستگی مربوط به بُعد احساس تعلق اجتماعی و در
مقابل کمترین رابطه و همبستگی مربوط به پنداشت از عملکرد سیستم بوده است.
جدول  .2رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با نمره تمایل به مهاجرت خارج از کشور
ابعاد سرمایه اجتماعی
نمره شاخص پنداشت از عملکرد سیستم
نمره شاخص موفقیّت نهادی
نمره شاخص مطلوبیّت جامعه
نمره شاخص عدالت و برابری اجتماعی
نمره شاخص امید اجتماعی
نمره شاخص اعتماد سازمانی (نهادی)
نمره شاخص اعتماد تعمیمیافته (گروههای خاص)
نمره شاخص اعتماد عمومی
نمره شاخص احساس تعلّق اجتماعی
نمره شاخص احساس امنیّت اجتماعی
نمره شاخص احساس رضایت اجتماعی

Pearson's r
-0.067
-0.131
-0.177
-0.114
-0.166
-0.155
-0.187
-0.143
-0.307
-0.145
-0.133

Sig.
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
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نتایج تحليل چندمتغيره
در تحلیل چندمتغیره ،ابتدا به سنجش تأثیر هر کدام از سطوح مختلف سرمایه اجتماعی (خرد،
میانی و کالن) و سپس تأثیر شاخص کلی سرمایه اجتماعی بر میزان تمایل به مهاجرت
پرداختهایم .جهت آزمون از رگرسیون لجستیک رتبهای در سه مدل استفاده شده است .در مدل
 ،1تنها سرمایه اجتماعی وارد مدل شده و تأثیر آن بر میزان تمایل به مهاجرت ،بدون کنترل سایر
متغیرها ،سنجش شده است .در مدل  2تأثیر سرمایة اجتماعی بر میزان تمایل به مهاجرت با ورود
(کنترل) متغیرهای جمعیتی سنجش شده است .در نهایت ،در مدل  3تأثیر سرمایه اجتماعی بر
میزان تمایل به مهاجرت با کنترل اثرگذاری متغیرهای جمعیتی و زمینهای آزمون شده است.
نتایج آزمون رگرسیون رتبهای در جدول  3نشان داد افرادی که از سرمایه اجتماعی سطح
خرد پایینی برخوردار بودهاند 2/3 ،برابر افرادی که سرمایه اجتماعی سطح خُرد زیادی داشتهاند،
تمایل به مهاجرت خارج از کشور دارند .با کنترل تأثیر متغیرهای جمعیتی -زمینهای میزان تأثیر
سرمایه اجتماعی سطح خُرد بر تمایل به مهاجرت خارج از کشور در حدّ بسیار اندکی کاهش
یافته است و همچنان معنادار میباشد .از اینرو ،میتوان نتیجه گرفت با کاهش سرمایه اجتماعی
سطح خُرد تمایل به مهاجرت خارج از کشور افزایش مییابد.
همچنین ،بر اساس نتایج جدول  ،3افرادی که سرمایه اجتماعی سطح میانی کمی داشتهاند
 1/8برابر افرادی که سرمایه اجتماعی سطح میانی زیادی داشتهاند ،تمایل به مهاجرت خارج از
کشور دارند .پس از کنترل تأثیر متغیرهای جمعیتی -زمینهای ،میزان تأثیر سرمایه اجتماعی سطح
میانی بر تمایل به مهاجرت خارج از کشور در حدّ اندکی کاهش یافته است و همچنان معنادار
میباشد.
عالوه بر این ،نتایج رگرسیون رتبهای تأثیر سرمایه اجتماعی در سطح کالن بر میزان تمایل
به مهاجرت خارج از کشور نشان داد افراد با سطح پایین سرمایه اجتماعی کالن 1/7 ،برابر افراد
با سطح باالی سرمایه اجتماعی کالن ،تمایل به مهاجرت خارج از کشور دارند .پس از کنترل
تأثیر متغیرهای جمعیتی -زمینهای میزان تأثیر سرمایه اجتماعی سطح کالن بر تمایل به مهاجرت
خارج از کشور بسیار اندک کاهش یافته و همچنان معنادار است.
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جدول  . 3نتایج رگرسيون رتبهای تأثير سرمایه اجتماعی و سطوح مختلف آن بر ميزان تمایل به
مهاجرت خارج از کشور بدون /با کنترل اثر متغيرهای جمعيتی -زمينهای
متغيرهای مستقل

سطح خرد
سرمایه
اجتماعی
سطح
ميانی
سرمایه
اجتماعی

سطح کالن
سرمایه
اجتماعی
شاخص
کلی
سرمایه
اجتماعی

مدل 1
Sig. OR

مدل 2
Sig. OR

مدل 3
Sig. OR

(زیاد)R
متوسط

1/68

0.001

1/66

0.001

1/64

0.001

کم

2/29

0.001

2/24

0.001

2/24

0.001

(زیاد)R
متوسط

1/43

0.001

1/38

0.001

1/38

0.001

کم

1/82

0.001

1/72

0.001

1/72

0.001

(زیاد)R
متوسط

1/38

0.001

1/32

0.001

1/30

0.001

کم

1/66

0.001

1/55

0.001

1/51

0.001

(زیاد)R
متوسط

1/55

0.001

1/48

0.001

1/45

0.001

کم

2/04

0.001

1/89

0.001

1/85

0.001

آزمونهای برازش مدل 3
Model fit (x2=1335.9
)Sig=0.001
Pearson
(x2=28656.4
)Sig=0.065
Deviance (x2=23786.4
)Sig=1.000
Test
of
Parallel
)(x2=626.32 Sig=0.001
Pseudo R (%)= 9.8
Model fit (x2=1188.7
)Sig=0.001
Pearson
(x2=29308.9
)Sig=0.100
Deviance (x2=24451.8
)Sig=1.000
Test
of
Parallel
)(x2=553.52 Sig=0.001
Pseudo R (%)= 8.8
Model fit (x2=1049.2
)Sig=0.001
Pearson
(x2=28341.7
)Sig=0.222
Deviance (x2=23800.7
)Sig=1.000
Test
of
Parallel
)(x2=625.82 Sig=0.001
Pseudo R (%)= 7.8
Model fit (x2=1167.3
)Sig=0.001
Pearson
(x2=28443.3
)Sig=0.079
Deviance (x2=23777.7
)Sig=1.000
Test
of
Parallel
)(x2=636.22 Sig=0.001
Pseudo R (%)= 8.6

نکته R :گروه مرجع
مدل  ،1تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت بدون کنترل متغیرهای جمعیتی و زمینه ای
مدل  ،2تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت با کنترل متغیرهای جمعیتی (سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،وضعیت فعالیت
و سطح تحصیالت)
مدل  ، 3تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت با کنترل متغیرهای جمعیتی (سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،وضعیت فعالیت
و سطح تحصیالت) و زمینهای (درآمد سرپرست خانوار ،طبقه اجتماعی ،قومیت ،مذهب ،محل سکونت (روستا یا شهر))

در نهایت ،نتایج رگرسیون رتبهای تأثیر شاخص کلی سرمایه اجتماعی بر میزان تمایل به
مهاجرت خارج از کشور نشان میدهد افرادی که میزان پایینی از سرمایه اجتماعی داشتهاند ،دو
برابر افرادی که سرمایة اجتماعی زیادی داشتهاند ،تمایل به مهاجرت خارج از کشور دارند .پس
از کنترل تأثیر متغیرهای جمعیتی -زمینهای ،میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت
خارج از کشور ،بسیار اندک کاهش یافته است و همچنان معنادار میباشد .بدین ترتیب ،میتوان

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت از ایران

103

نتیجه گرفت با کاهش سرمایه اجتماعی تمایل به مهاجرت خارج از کشور افزایش مییابد.
نتایج آزمون نکویی برازش مدل با توجه به معنیداری مقدار کای اسکوئر نشان میدهد که
مدل رگرسیونی برای تمام آزمونها مدل مناسبی است و متغیرهای مستقل به خوبی قادرند متغیر
وابسته را تبیین کنند .همچنین ،نتیجه آزمون خطوط موازی با توجه به معناداری آن نشان میدهد
که فرض صفر (مقادیر پارامترهای متغیرهای مستقل در میان تمام طبقات متغیر وابسته ثابت
است) رد میشود .عالوه بر اینها ،معنادار نشدن دو آمارة کای اسکوئر پیرسون و انحراف (بزرگتر
از  )0/05بیانگر آن است که متغیر وابسته و متغیرهای مستقل رابطه خوبی با یکدیگر داشته و
مدل رگرسیونی مناسبی برازش شده است.
بدین ترتیب ،نتایج تحلیلهای چندمتغیره نشان داد که سرمایه اجتماعی (در رویکرد مورد
استفاده در این تحقیق ،یعنی اعتماد اجتماعی) و سطوح مختلف آن علیرغم کنترل تأثیرات
متغیرهای جمعیتی و زمینهای ،تأثیر منفی و معناداری بر میزان تمایل مهاجرت خارج از کشور
دارد .بدین معنی ،افرادی که سرمایه اجتماعی در سطح پایینی در سطوح مختلف خُرد ،میانی و
کالن داشتهاند ،تمایلشان به مهاجرت خارج از کشور بیشتر بوده است .بنابراین ،میتوان در
چارچوب نظریه جاذبه و دافعه به دافعههای اعتماد اجتماعی در مبدأ و جاذبههای اعتماد اجتماعی
در مقصد در تبیین مهاجرت نیز پرداخت.

بحث و نتيجهگيری
همانطور که در مقاله اشاره شد تمرکز اصلی این مطالعه ،بر تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به
مهاجرت خارج از کشور میباشد .نتایج بررسی نشان داد که حدود یک چهارم افراد مورد بررسی
تمایل زیادی برای مهاجرت از ایران دارند و میتوان از آنها بهعنوان مهاجران بالقوه نام برد.
افزایش تمایل به مهاجرت خارج از کشور در سالهای اخیر در مطالعات قبلی تأیید شده است
(جواهری و سراجزاده  ،1384صالحیعمران  ،1385ارشاد و حمایتخواهجهرمی ،1386
جانمردی ،1386محسنیتبریزی و عدل  ،1386مقدس و شرفی  ،1388حکیمزاده و همکاران
.)1392
عالوه بر تمایل مهاجرتی بهعنوان متغیر وابسته تحقیق ،بررسی سرمایه اجتماعی به عنوان
متغیر مستقل تحقیق نشان داد که حدود نیمی از پاسخگویان سرمایه اجتماعی سطح خُرد و

 104دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ،4شماره  ،2پاییز و زمستان 1397

میانیشان در حدّ متوسط و سرمایه اجتماعی سطح کالنشان در حدّ کم بوده است .از اینرو،
سرمایه اجتماعی افراد ،بهویژه در سطح کالن پایین است .در این خصوص ،نتایج این تحقیق با
نتایج مطالعات رفیعپور ( ،)1378بشیریه ( ،)1384دینیترکمانی ( )1385سعادت ( )1387و
مجموعه مطالعات مؤسسه لگاتوم ( )2007-17نیز که نشان دادند سرمایه و اعتماد اجتماعی در
ایران رو به کاهش است ،همسو است.
همچنین سرمایه اجتماعی و تمایل به مهاجرت خارج از کشور ،در هر سه سطح کالن ،میانی
و خُرد و همینطور شاخص کلّی سرمایه اجتماعی ،رابطة منفی و معناداری با تمایل به مهاجرت
خارج از کشور دارد .بهطوریکه ،با کاهش سرمایه اجتماعی در تمامی سطوح و نیز شاخص کلّی
آن ،تمایل به مهاجرت خارج از کشور افزایش یافته است .نتایج تحلیلهای دو متغیره در خصوص
تأثیر ابعاد و سطوح سرمایه اجتماعی بر تمایل مهاجرت به خارج از کشور اینطور نشان داد که،
تمامی سطوح و ابعاد سرمایه اجتماعی با تمایل به مهاجرت خارج از کشور رابطه منفی و
معناداری دارند .این یافته با نتیجة مطالعه صدرا ( )1390همخوانی دارد که به بررسی تأثیر سرمایه
اجتماعی بر گرایش به مهاجرت خارج از کشور پرداخته بود و به این نتیجه رسید که بین سرمایه
اجتماعی با تمایل به مهاجرت خارج از کشور یک رابطه منفی و معنادار برقرار است.
عالوه بر اینها ،براساس نتایج رگرسیون رتبهای تأثیر شاخص کلّی سرمایه اجتماعی بر میزان
تمایل به مهاجرت نشان داد ،افراد دارای سرمایه اجتماعی کم ،دو برابر افرادی که سرمایه اجتماعی
زیادی داشتهاند ،تمایل به مهاجرت خارج از کشور دارند .حتّی پس از کنترل تأثیر متغیرهای
جمعیتی -زمینهای ،میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت خارج از کشور اندکی
کاهش اما همچنان معنادار است.
نکتهای که باید مطرح کرد این است که در بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مهاجرت
خارج از کشور باید به معنا و بُعد مورد نظر از سرمایة اجتماعی بسیار توجه گردد .زیرا ،بوردیو
( )1986و کلمن ( )1988سرمایه اجتماعی را معادل شبکههای اجتماعی دانسته که رابطة مثبت
با مهاجرت بینالمللی دارد .اما معنا و بُعد دیگر سرمایه اجتماعی ،که در این تحقیق مورد توجه
بوده است ،رویکرد پاتنام ( )1993و فوکویاما ( )1995به سرمایه اجتماعی است که بُعد اعتماد
اجتماعی مدنظرشان بوده است .سرمایه اجتماعی به این معنا دارای رابطة منفی با تمایل به
مهاجرت خارج از کشور است .بدین صورت که ،برعکس اثر شبکهای سرمایه اجتماعی ،با
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افزایش سرمایة اجتماعی (اعتماد اجتماعی) تمایل به مهاجرت خارج از کشور کاهش مییابد.
بهطور کلّی ،یافتههای این پژوهش در تأیید مطالعات راتشتین و یوسلینر ( )2005و بک و
کریستنسن )2016( 1میباشند .بر اساس این مطالعات ،سرمایه و اعتماد اجتماعی گرایش به
مهاجرت را در سطح فردی تحت تأثیر قرار دهد .افرادی که در جوامعی با سطح باالیی از سرمایة
اجتماعی زندگی میکنند ،همبستگی و انسجام بیشتری با یکدیگر دارند ،آمادگی باالتری برای
همکاری با یکدیگر دارند ،از احساس امنیّت و حمایت نهادهای دولتی برخوردارند و نسبت به
گروههای مختلف شغلی اعتماد بیشتری دارند .همچنین ،در کشورهای دارای اعتماد در سطوح
باال ،افراد مشکالت اقتصادی و رفاهی کمتری دارند و در شرایط بهتری زیست میکنند .در نتیجه،
در چنین جوامعی ،شهروندان تمایل کمتری برای مهاجرت به کشورهای دیگر خواهند داشت.
عکس این قضیه نیز صادق است که در کشورهای با سطح پایین سرمایه و اعتماد اجتماعی،
تمایل مهاجرتی به خارج از کشور افزایش مییابد.
بدین ترتیب ،میتوان با افزایش اعتماد اجتماعی نهادی از طریق عملکرد مناسب و برطرف
کردن مسایل ساختاری (نظیر بیکاری ،مفاسد مالی و اقتصادی و غیره) ،تمایل به مهاجرت خارج
از کشور را کاهش داد .عالوه بر این ،تقویت حس مشارکت ،احترام و اعتماد دولت به شهروندان
نیز میتواند باعث افزایش اعتماد اجتماعی شود.
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