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دبیبه نسبت تمایل ایرانیان در مهاجرت بررسی 
)1379-1389( طی سال هاي و تمایل آنان براي اقامت در این امیرنشین 

2کامبیز پارتازیان،1دکتر مصطفی ازکیا

چکیده
مختلفی می لل و عواملدینامیک است که عيفرایندکشوري به کشور دیگر،و مالی ازمهاجرت سرمایه هاي انسانی پدیده 

به تنهایی سبب که تصمیمات شخصی و منافع محدود و شخصی افرادآن تاثیر داشته باشند و نباید چنین تصور شودتوانند بر
این ،ي پیشرفته می شود. به عبارت دیگردنیاسمته ایجاد موج مهاجرت از کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ب

حاصل برآیند نظرات و تصمیمات افرادي ؛ می یابدشدت و ضعفو علل و عوامل آن حسب زمان و مکان برکه حرکت گروهی 
در این ؛ به مهاجرت می کننداقدام،بخشی بیشترت بهتر و اثرابراي دستیابی به رفاه و امکانتنها است که بدون غرض ورزي و 

مهاجرت انجام گرفته و میزان تمایل مهاجرین در اقامت پس از مهاجرت دوام و قوام ،استحایز اهمیت بسیار آنچه اما گذر ره
نسبت تمایل ایرانیان در مهاجرت به دبی و میزان تمایل تحلیل بهتاشدهدر پژوهش حاضر کوششدر کشور مقصد می باشد.

و 5میدانی،4تحلیلی،3اسناديهايروشازترکیبیروش تحقیقامیر نشین پرداخته شود.آنان در ادامه اقامت آنان در این 
مقیم و ساکن را ایرانیان رده هاي مختلف شغلی اعم از رده هاي شغلی باال، متوسط و پایینآنآماريجامعهواست6کیفی

دبی تشکیل می دهد. 
450است که از طریق روش مطبق نسبی از میانایرانی مقیم دبی200بابرابرکوکرانفرمولبر اساسپژوهشنمونهحجم

هايدادهتحلیلبهکندال تاو سی و کرامر وي،هاي استنباطیاز آمارهاستفادهباانتخاب شده اند. هزار ایرانی ساکن دبی
با میزان تمایل دبیبه مهاجرتنسبت تمایل ایرانیان در دهد کهمینشانپژوهشهايیافتهشده است.پژوهش پرداخته

شاهد 70آن همخوانی نداشته و علی رغم تب شدید تمایل ایرانیان براي مهاجرت به دبی در اواخر دهه آنان براي اقامت در
و عللهستیم.80اقامت در این امیر نشین در اواخر دهه مهاجرت و نوعی افت نرخ تقاضاي مهاجرت و همچنین تمایل کمتر 

در قالب پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته و رابطه مثبت و یا منفی و یا وجود و یا کم و کیف بر هم خوردن چنین نسبتی 
عدم همبستگی میان متغیرها به اثبات می رسد.
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مقدمه
و 8مقصدهاي، جاذبه7ساززمینهعللکلیگروهسه قالبدر توسعهحالدرکشورهايافراد ازمهاجرتبرمؤثرعلل

.اندمواجه9و موانعیمشکالتبامسیرایندرمهاجرافرادواست؛بررسیقابلجاذبه هاي جهانی
براي یافته است و به مشکالت فردیکی از کشورهاي کمتر توسعهشوند که معموالًمیءمربوط به کشور مبداعمدتاًعلل زمینه ساز

.می گردداز باشتغال و زندگی در وطن خود
بر می گیرند و فرد را براي بدست آوردن امکانات بهتر به کشوري غالباًجذاب کشور مقصد را درلل عنیز جاذبه هاي مقصد

کند. یافته و ثروتمند جذب میتوسعه
هر عامل در بلکه اختالفات و فاصله میانبرخوردار است؛زیادي اهمیت از نیست که للمطلق این عقدراین معموالًعالوه بر

.دهدیا کاهش افزایش را دنیاي پیشرفته به سمتمهاجرانکشور مبداء با عامل مشابه در مقصد است که می تواند شتاب حرکت 
اختالف و فاصله میان نرخ تمایل ایرانیان در ست تا ادر این پژوهش سعی برآنبا توجه به این مهم، )1383:96(کاظمی پور،

و ،10انجام مطالعات میدانی و پیمایشیبه کمک ،80و 70دهه هاي طی مهاجرت به دبی و نرخ تمایل آنان براي اقامت در آن 
بهتر حیات ست تا با توجه الزامات دست یافتن ایرانیان به شرایط اپژوهش حاضر در پی آن، آشکار گردد.مصاحبه هاي گروهی

بر هم خوردن توازن میزان تمایل به مهاجرت و تمایل به ، علل اصلی خارجی و علل دافعه داخلی)فردي و اجتماعی (علل جاذبه
را بازنمایی و علت یابی نماید. از آنجا که پارادایم مورد نظر در این تحقیق، واقعیت اجتماعی مهاجرت و اقامت ایرانیان در دبی 

جایگاهی ایرانیان از داخل کشور به دبی است، به تفحص علل و چرایی موضوع، با توجه به مولفه ها و دالیل هر دو تغییر موقعیتی و
فضا پرداخته شده است. 

است که هبدان پاسخ داده شود؛ این پرسش اضر ی که سعی شده تا در خالل پژوهش حتدر این راستا مهم ترین و کلی ترین سواال
طوره پس از مهاجرت چیست و بآندر میزان تمایل مهاجرت ایرانیان به دبی و میزان تمایل آنان به اقامت علت عدم تناسب میان 

میزان برهم مهاجرت ایرانیان به دبی چیست؟ و و دافعه اي (داخلی) (بیرونی)جاذبه ايعلل کل علت عدم توازن موجود میان
از درجه اهمیت باالتري برخوردار بوده است؟هاسایر علتبه نسبت بیشتر بوده و کدامیک از این عللخوردن توازن 

چارچوب نظري
بسـتگی دارد کـه   11کیفیت اطالعات علمی به دست آمده از مرحلـۀ مطالعـات اکتشـافی   انتخاب چارچوب نظري به مسأله تحقیق و

و تضادهاي موجود ه برحسب همگرایی هاي جمع آوري شدمحقق پس از واکاوي ادبیات نظري موضوع تحقیق و طبقه بندي  داده
مـی عنوان بنیان کار علمی خود قرار ه هاي مختلف را بتئوري یا تئوريدر رویکردها، در مرحلۀ طراحی چارچوب نظري پژوهش،

).148: 1377گیرند. (بیکر؛تئوریکی موضوع مورد مطالعه قرار که گمان می رود می توانند پشتوانۀ دهد
دورکیم یعنی پرداختن به مسـایل اجتمـاعی از طریـق مسـایل     13حاضر، مبتنی بر پارادایم واقعیت اجتماعیتحقیق 12چارچوب نظري

در ایـن راسـتا   عملی می گردد. 15و پرسش نامه14هاي مصاحبهست که از طریق روشی و دیگر مسایل دخیل در بروز آن ااجتماع
تمایـل ایرانیـان در   با هم سویق مورد بررسی قرار گرفته و نظریات نظریات مطرح پیرامون مهاجرت بین المللی در ادبیات نظري تحق

ا توجه به یافتـه  ب17(نظریات متضاد)هم سو با میزان تمایل ایرانیان به اقامت در دبیو نظریات 16(نظریات همگرا )مهاجرت به دبی
استخراج شده و براي اثبات عدم توازن اهدات شخصی انجام گرفته در دبی) مشهاي گروهی، مصاحبه ها و بحثهاي تحقیق کیفی(

براي شکل گیري چـارچوب  ،موجود میان میزان تمایل ایرانیان در مهاجرت به دبی و میزان تمایل آنان براي اقامت در این امیرنشین
گردد. می نظري و طراحی مدل نظري تحقیق استفاده 
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63/........بررسی نسبت تمایل ایرانیان در مهاجرت به دبی

و متضادنظریه هاي همگرا
شـود و چگونـه   لمللی آغاز مینظریات پیرامون پژوهش حاضر، نخست پرسشی با این مضمون که چگونه مهاجرت بین ادر بررسی

بین المللی، نظریات، خود قابل تقسیم به دو رسی نظریات مطرح پیرامون مهاجرت چرا که در بررا مد نظر قرار داده ام؛دوام می یابد 
تقسیم بین المللی است. در ذیل و درو اقامتنظریات پیرامون دوام و پایایی مهاجرتو از مهاجرتدسته نظریات مطرح پیرامون آغ

نکته حایز اهمیت در بررسـی نظریـات هـر دو تقسـیم بنـدي، کـه بـا آن        م تا این تقسیم بندي رعایت گردد. بندي ها نیز سعی کرده ا
عبارت دیگـر بـا تغییـر سـطوح تحلیـل      مختلف تحلیل مهاجرت می باشد. به وجود نظریات مختلف، به احتساب سطوحشدممواجه 

و همچنین تغییر شرایط پیش و پس از مهاجرت، سطوح کشور، فرد، خانوار، و ساختار بیرونی و بین المللی، هر یک ازمهاجرت، از
رامون مهاجرت نیز تغییر می یابد. نظریات پی

المللی نظریات مطرح پیرامون آغاز مهاجرت بین 
18نئوکالسیک هانظریه-1
کهباشد. بازدهیاقتصاديبازدهامر داراياینکهمی کندمهاجرتبهاقداموقتیمهاجر19دانانی چون ساستاداقتصادنظربه

است؛ موسومفایده-هزینهنظریهبهاو کهنظریۀبر اساساست، زیرامهاجرتیو مقصددر مبداءدرآمدتفاوتازفراتر
اساسبرباشد.انتظاردرآمد قابلازکمترمهاجرتواقعیهزینۀبه عالوهدر مبداءدرآمدمی گیرد کهانجامزمانیمهاجرت

کهشودتلقیگذاريسرمایهیکعنوانه باستممکنآن،همراهکم کاريوبیکاريو دورةتئوري، مهاجرتاین
کالن نظریات از دید ). 1372،31در بردارد. (فیندلی،براي مهاجرینرازندگیباالترباالتر و سطحسرانجام درآمد

دستمزدهاباشدکه انباشت سرمایه بیشترکجاهردستمزدها رو به کاهش و،سرمایه باشدجا نیروي کار بیش ازکهر،20نئوکالسیک
. یابدمیسیر صعودي

ایجاد و نیروي کارن دستمزدهامیاتعادلی ورا تحریک کرده منطقه نخست به منطقه دوم کار ازنیرويمهاجرتعیتی،ن وضچنی
به افزایش نیروي کارپذیر طق مهاجرامندرافزایش دستمزدها وفرست به کاهش نیروي کار وطق مهاجرادر من،در نتیجه. کندمی

که تفاوت به نتیجه زمانیداده و درکاهش ران دستمزدهامیاشکاف ،وضعیتاستمرار اینمنتهی می گردد. کاهش دستمزدها و
).,124Lyson and Falk,1993(.متوقف می شودمهاجرت، تقلیل یابدمهاجرتهايسطح هزینه

هاي ملموس و هزینههمچنیناو. کندهزینه ارزیابی میو قالب اصل خود را درعملکرد،فرد، 21نئوکالسیکنظریات خرددیداز
52Swain(.می گیردمهاجرتعدمیامهاجرتهدهد و تصمیم بمیقرارغیر ملموس را در مقابل فواید and

Garasky,2006,.(
نوینينظریه اقتصاد-2

طور وسیع در ه گیرد بمطابق با آن مهاجرتی که توسط افراد صورت میمقیاس خرد هم مد نظر قرار گرفته است و، در این نظریه
بلکه اقدامی در جهت به ،افزایش درآمد خانوارها نبودهبرايصرفاً این امر . در جامعه دارندافرادبا عملکردي است که ارتباط

که خانوارها ستانظایر آنهاي بازار، نبود بیمه بیکاري وکاستیستد،داد وفقدان امنیت، بیمه،حداقل رساندن مخاطراتی چون
کشورهاي اکثریتدلیل محرومه ب. کنندمی آمدي تالشرمنابع دبراي بهبود وضعیت اقتصادي خود از طریق تنوع بخشیدن به 

مهمی در توسعه آن عامل، پولی که مهاجران به سرزمین اصلی خود ارسال می دارندی به خدمات بانکی،سدسترمهاجرفرست از
مهاجرفرست منجر کشورارزي به افزایش ذخایرمی باشدصورت ارز ه که وجوه ارسالی بمی شود و از آنجامحسوبکشورها

) نه تنها در وضع اقتصادي 1994(23) و استارك1992(22تایلوراین پول از نظر. شود و ارزشی باالتر از سرمایه محلی داردمی
افزایش مهاجرفاقدخانوارهاي هم ترازدرآمد خانوارهاي داراي مهاجر را در مقایسه با،تر از آنمهمجامعه موثر می افتد بلکه

.رودمیشماره بمهاجرتتشدید کنندهللکه خود از عده و نوعی منزلت اجتماعی باالتر را تامین می کنددا
می توان به موارد ذیل اشاره نمود: مهاجرتي نوینعمده نظرات اقتصاداز 
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اتفاق می افتد حتی اگر تفاوتی بین دستمزدها نباشدمهاجرت.
اي براي افزایش درآمدها و کاهش مخاطرات عنوان وسیلهه بوده و بمهاجرتخود تشدید کنندهمهاجرتادامهوجود و

.شودفرست تلقی میاقتصادي در سرزمین مهاجر
مهاجرت از این کشورها به خارج وجود نداشته باشدتوسعه وجودحالکشورهاي دراشتغال مناسب درمطمئن ومادامی که بازار

.خواهد داشت

اثرمهاجرتمی توانند برامنیت بازار سرمایهها از طریق سیاست بازارکار بلکه بیمه هاي اقتصادي وکشورهاي مهاجرفرست نه تن
(نیل هوو، جکسون ، .منجر شودمهاجرتکاهشتواند به تعدیل فقر و وضعیت نسبی واین سیاست میبگذارند و

)pp30-33:2006ریچارد،
دوگانهکارنظریه بازار-3

. اصول این نظریه به شرح ذیلمی داندبه کارگران خارجیکشورهاي مهاجرپذیر می یداتقاضايرامهاجرتدلیلاین نظریه
می باشد:
ن منزلت و حیثیت افراد استیوسیله اي براي تام،تقاضاودستمزد عالوه بر انعکاس از شرایط عرضه.
نسایریغیر قانونی بیش از و24بین مهاجران فصلیدر وداردوجود کشورهاي توسعه یافته این گرایش در عموم کارفرمایان

.است
آنهاستاقتصاد دوگانه درهايکشورهاي پیشرفته صنعتی توسعه ویژگیدر25دلیل وجود مهاجران غیرماهر).Ibid,69.(

نظریات مطرح پیرامون دوام و پایایی مهاجرت بین المللی 
نظریه سیستم جهانی- 1

ادامه و دوام روابط اقتصادي سرمایه داري در مناطق و جوامع غیرسرمایه داري موجب ایجاد مهاجرت روان و ،نظریهطبق این 
ابجایی افراد مناطق در این نظریه از مهاجرت به عنوان پدیده غیرطبیعی جمحدوده جغرافیایی خود می شود. افراد به خارج ازسیال

. نظریه سیستم جهانی بر این می گرددفرآیند توسعه سرمایه داري یاد دربه کشورهاي توسعه یافته 26حال توسعهکشورهاي درو
به گسترش پیروي می کند.للی از قوانین بازارهاي جهانی رو است که مهاجرت بین المباور

27شبکهنظریه-2
ود را پیش گیرد. بر اساس که مهاجرت آغاز شود، ممکن است روندي کامالً متفاوت با نیروهاي نخستین تشکیل دهنده خزمانی

شبکه، رابطه اي خویشاوندي یا دوستانه، میان مهاجران اولیه، مهاجران بالقوه و مهاجران پیشین برقرار می گردد. برقراري ایننظریه 
هاي بین المللی را افزایش می دهد چرا که از هزینه و خطرات ناشی از مهاجرت می کاهد. تچنین روابطی خود، احتمال مهاجر

)Massey: 1993؛98؛(
واسطه فرآیند اشاعه پایدار می ماند تا آنکه در نهایت تمامی افرادي که در آرزوي مهاجرت به سر ه در چنین حالتی، مهاجرت ب

هایی ممکن است بدون توجه به عرضه و حال توسعه، چنین مهاجرتگردند. در کشورهاي درمی برند از توان مهاجرت برخوردار 
28، چارلز تیلیدیگرنقطه نظراز بلوغ فکري مبدل شود.ورود افراد به دنیاي بزرگسالی و تقاضاي اقتصادي، به قاعده اي براي 

.کنندو نه افراد مهاجرت می شبکه ها که اعتقاد دارد
29سازمانینظریه-3

مهاجرت، تدوام یابد. چنین واسطه سازمان هاي ذي نفع تسهیل کننده فرآیند ه بین المللی پس از آغاز ممکن است بمهاجرت
ها براي محدودیت نرخ مهاجرت رسانند و حتی با وجود تالش دولتمیطیف وسیعی از خدمات را به انجام هایی اغلب سازمان

کمک  می کنند.ها، به تداوم جریان مهاجرت 
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30ایجابی انباشتینظریه-4
دگرگون می سازد؛ زیرا مهاجرت خصوص روند مهاجرت رانظریه، هر مهاجرتی احتمال تصمیم گیري هاي بعدي دربر اساس این

افزایش محیط اجتماعی مناطق مبداء و مقصد تاثیر می گذارد. در کشورهاي مبداء، ارسال پول براي خانواده ممکن است سبب بر
از برخی کارها تحت عنوان مشاغل مهاجران یاد می انگیزه خانوارهاي دیگر جهت فرستادن مهاجر شود. در کشورهاي مقصد،

گردد که این خود افزایش تقاضا براي مهاجران جهت اشتغال به این قبیل امور را به دنبال دارد.
32داگالس ماسی31پیوندهاي ارتباطینظریه-5

و مستحکم است، خود به 33، افزایش رابطه میان فرد مهاجر با اعضاي خانواده و بستگان که در برگیرنده روابط قويبه باور ماسی
ها در روابط از نوع دوستی کاهش می نرخ مهاجرتاز نظر ماسی،افزایش مهاجرت اعضاي خانواده و بستگان او منجر می گردد. 

است، الزاماً 34کشور خارجی به واسطه نوع رابطه که در برگیرنده روابط سستییابد. به عبارت دیگر مهاجرت یک دوست به یک 
موجب مهاجرت دوست دیگر نمی گردد.

36اورت. س. لی35نظریه جذب و دفع-6
چهار عامل مـهم و موثر در تصمیم گیري براي مهاجرت بین المللی را به شرح ذیل طبقه 1966لی، اقتصاددانی است که درسال 

نمود:بندي 
37)علل موجود در مبداء (برانگیزنده و بازدارنده
(برانگیزنده و بازدارنده) 38علل موجود در مقصد
(موانع مداخله گر) 39موانع عمده مهاجرت از مبدا به مقصد
عوامل و ویژگی هاي فردي مهاجران

ه عدم علل برانگیزنده و بازدارنده مثبت باشد باین اساس،آن صورتی که برآیندنظریه وي به تئوري دافعه و جاذبه معروف است و بر
و اگر چنانچه شخص نتواند این تمایل را از میان ببرد و موانع موجود در جریان مهاجرت نیز تاثیر مهاجرت در فرد منجر می شود 

قوت نظریه لی، تاکید می کند. نکته را از مبداء به مقصد آغاز مهاجرت عینیت یافته و فرد حرکت خود ؛بازدارنده اعمال نکند
تحت تاثیر علل شخصی است که برخی از افراد مهاجرت را ترجیح می او،درست و به جاي او درباره علل شخصی است. به اعتقاد

محل سکونت خود باقی می مانند.برخی دردهند و بدان مبادرت می ورزند و 
40نظریه کارکرد گرایی-1-2- 7-2

خصوص دالیل مهاجرت بر این فرض تاکید می کند نظریه بر تبیین و دالیل و پیامدهاي مهاجرت استوار است. این نظریه دراین
که تمامی نیازهاي اجتماعی در چارچوبی از نظام اجتماعی آموخته می شوند. کنش گران در یک نظام به نیازهایی باور دارند که در 

کنشگران هرگز در طول زمان ایستا نیستند. ورده سازند؛ زیرا خصایص ساختن نظام هاي اجتماعی وآن نظام نمی توانند آنها را برآ
کنشگر یا در نظام یا در هر دو امکان تسهیل آن درکاهش ناهماهنگ میان احساس نیاز ورو ممکن است تحوالت الزم براي از این

هاي ساختی می منجر به مهاجرت شخص جهت کاهش ناهماهنگیدرك ناهماهنگی میان خصایص فرد و نظام اجتماعی،رخ دهد.
. )2005:103(نیل هوو، جکسون ریچارد،شود.

می خورد، هر نظام بدون وجود پوششهاي انسانی تعادل به هم آنجا که درنظریه پردازان کارکردگرا همچنین اعتقاد دارند از
است، از این جهت مهاجرت از یک سو به مکانیسم تطابق شخص با مهاجرت عنصري الزامی جهت برقراري تعادل مجدد در جامعه 

می گرداند. آنها پس از تبیین علل مهاجرت طرف دیگر تعادل از دست رفته را به جامعه باز تغییرات ایجاد شده مبدل می گردد و از
ان می پردازند. به اعتقاد آنان ساخت مقصد و وضعیت مهاجر-و اعتقاد به کارکرد مثبت براي آن، به اثرات مهاجرت بر ساخت مبداء

همانند شدن به که در چنین حالتی مهاجر پس ازجذب و سپس با خود همانند می کند،جامعه مقصد مهاجران را از ابتدا در خودشان 
به عنوان اعضاي هاي پا گرفته از آن را تاً مهاجر و نسلیگانگی با آن دست می یابد. بنا بر اعتقاد کارکردگرایان، نظام مقصد، نهای
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طور کلی آنها مهاجرت را عامل مطمئن ه دایمی خود با خصایص اقتصادي و اجتماعی نظیر سایر اعضاي خود می پذیرند. ب
ها همچنین معتقدند که مهاجرت باعث برابري و آناز عدم تعادل در جامعه می دانند.هاي اجتماعی ناشی جلوگیري از آسیب

بتداي مهاجرت بیکاري به امی آورد و اگرچه به لحاظ اقتصادي دروجود استقالل می شود و زمینه بهبود وضعیت زندگی را به 
می آید اما این بیکاري موقتی بوده و مدتی بعد از کسب شغل، بهبود و رفاه اقتصادي به همراه دارد.وجود 

ب مفهومیچارچو

الگوي مفهومی سیر روال مهاجرت ایرانیان به دبی :1مدل

فرضیه هاي تحقیق

آنـان بـراي   تمایـل  (خـارجی)  تمایل ایرانیان در مهاجرت به دبی و علل آموزشـی ی) داخلعلل آموزشی(نسبت میان به نظر می رسد 
وجود دارد.توازندبی اقامت در

(خـارجی) تمایـل آنـان بـراي     میان نسبت علل فرهنگی(داخلی) تمایل ایرانیان در مهاجرت به دبـی و علـل فرهنگـی   به نظر می رسد 
اقامت در دبی توازن وجود دارد.

(خـارجی) تمایـل آنـان بـراي     مهاجرت به دبی و علل اجتمـاعی میان نسبت علل اجتماعی(داخلی) تمایل ایرانیان در به نظر می رسد 
اقامت در دبی توازن وجود دارد.

(خـارجی) تمایـل آنـان بـراي     میان نسبت علل اقتصادي(داخلی) تمایل ایرانیان در مهاجرت به دبی و علل اقتصـادي به نظر می رسد 
اقامت در دبی توازن وجود دارد.

(خـارجی) تمایـل آنـان بـراي     ی(داخلی) تمایل ایرانیان در مهاجرت به دبـی و علـل شخصـی   میان نسبت علل شخصبه نظر می رسد 
اقامت در دبی توازن وجود دارد.

علل تشویق کننده و ترغیب 
کننده ایرانیان براي مهاجرت

انتظار دستیابی  به اهداف از 
طریق مهاجرت

مواجهه با واقعیت هاي 
متفاوت از برداشت هاي 

موجود در بدو مهاجرت از 
مقصد

برهم خوردن موازنه 
انتظارات و دستاوردهاي 

مهاجرت

روال مهاجرت هاي آتی و تصمیم مهاجران کند شدن 
براي ترك مقصد و بازگشت به مبداء و یا مهاجرت به 

مقصد دیگر
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روش تحقیق

روش تحقیق کمی (پیمایشی)
ايو دافعه علل جاذبه اي (بیرونی)عات (پرسش نامه) به بررسی نسبت میان کمی جمع آوري اطالاستفاده از ابزار در این روش، با

(داخلی) تشویق کننده ایرانیان براي مهاجرت به دبی و کارکرد منفی یا کمتر واقعی علل جاذبه اي (بیرونی) و دافعه اي(داخلی) پس 
دست آمده از این امیرنشین در قالب تحقیق کیفی ه و با مشهودات باز انجام مهاجرت و اقامت آنان در این امیرنشین پرداخته شده 

مبانی نظري الزم براي پژوهش فاهیم و دیدگاه هاي جامعه شناسی، بهره گیري از مه شده است. سپس بامقایس(بحث گروهی) 
مستقل و دست آمده تعیین و بر مبناي آن متغیرهاي ه ب41گردآوري و فرضیات پژوهش بر اساس مفاهیم نظري و مدل مفهومی

دبی و انجام مصاحبات عمیق و عمل آمده در ه شاهدات بپرسشنامه نیز بر اساس جمع بندي موابسته مشخص شده اند. طراحی
و یک حداقل براي هر متغیر گروهی با کارشناسان و ایرانیان مقیم و ساکن این امیر نشین و نهایتاً مدل مفهومی صورت گرفته است. 

مهاجرت کرده و مقیم دبی طی تعداد ایرانیان پژوهش حاضر،یافته است.جامعه آماري اختصاص نامهپرسشدرنهایتاً دو پرسش 
باشد. می1379-89هاي سال

درصد25بیش از به عبارت دیگر هزار ایرانی در دبی اقامت دایم داشته اند. 450ها، بالغ براین سالطبق تحقیقات آماري، طی 
گزارش سوم).،2007.(دپارتمان توریسم دبی، دهندتشکیل میرا ایرانیان دبی جمعیت 

هزار نفر برآورد شده، از طریق شیوه تصادفی منظم، جمعیت 450جامعه آماري ایرانیان مهاجرت کرده به دبی با توجه به اینکه 
براي انتخاب جمعیت نمونه ایرانیان مهاجرت کرده و مقیم دبی به علت پراکندگی سکونتی ایرانیان و قابل محاسبه است. 42نمونه

مشاغل کاذب، خانه عناوین: نیان مقیم دبی به مشاغل آنان با ب کلی، به کمک تقسیم بندي جامعه ایرادشواري تماس با افراد در قال
استفاده شده است. ش نمونه گیري مطبق متناسب(نسبی)، از روخدماتیدار، اداري، تجاري، آموزشی، پزشکی، مهندسی، تولیدي، و 

).131: 1381شده است (سرایی،استفاده 43از فرمول کوکراننیز براي برآورد حجم نمونه 

و 6/0به ترتیبنیز qوpومیزان خطاي مجاز=96/1t=  ،07/0d،)فاصله اطمینان(z=%95،)حجم نمونه(nکه در آن
است. هزار نفر450برابر با جمعیت جامعه آماريNو4/0

نفر جایگزین میباشند.12نفر به احتساب200شوند ها انتخاب مینامهتعداد افرادي که براي پاسخ دادن به پرسش
تناسب میان تعداد کل ایرانیان مقیم دبی به این میزان، عدد نهایی تعداد پرسش نامه مربوط به هر رده شغلی تعیین شده با برقراري

است. 
مشاغل رده پایین 

نفر30000مشاغل کاذب........................................ 
نفر30000دار............................................... خانه 

مشاغل رده متوسط
نفر20000مشاغل اداري........................................ 

نفر100000مشاغل تجاري...................................  
نفر50000مشاغل تولیدي.....................................  
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نفر80000مشاغل خدماتی....................................  
مشاغل رده باال

نفر100000مشاغل آموزشی.................................  
نفر10000مشاغل پزشکی...................................   
نفر30000مشاغل مهندسی.................................    

تراکم افراد هر یک از پزسش نامه بر مبناي تناسب و میزان 200این حالت،در نمونه گیري مطبق متناسب، به نسبت، تعداد در
جمعیت نمونه انتخابی ما به شکل زیر خواهد بود:مشاغل بدست آمده است. در این صورت

مشاغل رده پایین 
نفر}                    25{ در مجموع مشاغل کاذب                                       

خانه دار                                                      
مشاغل رده متوسط

مشاغل اداري                                        
نفر} 104{در مجموع مشاغل تجاري                                    

مشاغل تولیدي                                             
مشاغل خدماتی.                                           

مشاغل رده باال
مشاغل آموزشی                                   

نفر}  59مشاغل پزشکی                                      {در مجموع 
ندسی  مشاغل مه

روش تحقیق کیفی (بحث گروهی)
این هاي گوناگونو تکنیک(روش بحث گروهی متمرکز)عالوه بر روش تحقیق کمی از روش تحقیق کیفیدر پژوهش حاضر

انجام بحث گروهی با ایرانیان مقیم دبی، :ازاستهاي مورد استفاده در این پژوهش عبارتتکنیکروش استفاده شده است. 
. سواالتی 44هاي استخوان ماهی و شش کلمه استفهامروشبهره گیري از مصاحبه نیمه ساختاري با کارشناسان و متخصصین و 

کش می باره فروچگونه تب شدید تمایل مهاجرت ایرانیان به دبی پس از مهاجرت آنان به دبی به یک:ها کهمبتنی بر این واقعیت
مایل آنان براي اقامت در آن  تی در شکل گیري بر هم خوردن توازن میان میزان تمایل ایرانیان در مهاجرت به دبی و للچه ع؟کند

زدگی و تغییر ی که موجبات خروج و مهاجرت ایرانیان از ایران به دبی را فراهم آورد باعث دلللچرا همان ع؟نقش اساسی دارند
چه قشر یا اقشاري از جامعه ایرانیان با تغییر رویه عقیده اي در پیش و پس ؟دت در دبی شده استمعقیده ایرانیان جهت اقامت دراز 
در چه برهه زمانی، ایرانیان با تب باالي مهاجرت به دبی مواجه بوده و در چه زمانی این تب فرو ؟از مهاجرت به دبی روبرو بوده ند

و نهایتاً آنکه اگر مهاجرت و دبی کعبه آمال ایرانیان نبوده است آنها در این منطقه چه می کنند و اینکه آیا تا چه ؟کرده استکش
؟حد تمایل براي بازگشت به موطن خود دارند
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کاربرد تکنیک استخوان ماهی-)  روش بحث گروهی2نمودار  شماره(

یافته هاي تحقیق
یافته هاي کیفی

که انباشت کجاهردستمزدها رو به کاهش و،سرمایه باشدجا نیروي کار بیش ازکهرگونه که پیشتر نیز بدان پرداخته شد،همان
را تحریک منطقه نخست به منطقه دوم کار ازنیرويمهاجرتعیتی، ن وضچنی. یابدمیسیر صعوديدستمزدهاباشدسرمایه بیشتر

افزایش فرست به کاهش نیروي کار وطق مهاجرادر من،در نتیجه. کندایجاد مینیروي کارو ن دستمزدهامیاتعادلی وکرده 
ن میاشکاف ، وضعیتاستمرار اینمنتهی می گردد. وکاهش دستمزدها طق مهاجرپذیر به افزایش نیروي کارامندردستمزدها و

؛ و این متوقف می شودمهاجرت، تقلیل یابدمهاجرتهايکه تفاوت به سطح هزینهنتیجه زمانیکاهش داده و دررادستمزدها
درست همان واقعیتی است که در روند مهاجرت ایرانیان به دبی به ویژه مهاجرت کارگران ایرانی به وضوح به چشم می خورد.

عملکردي است که با ارتباططور وسیع در ه گیرد بمهاجرتی که توسط افراد صورت میگونه که پیشتر نیز بدان پرداخته شد، همان
بلکه اقدامی در جهت به حداقل رساندن مخاطراتی چون،افزایش درآمد خانوارها نبودهبرايصرفاً این امر . در جامعه دارندافراد

که خانوارها براي بهبود وضعیت اقتصادي خود ستانظایر آنهاي بازار، نبود بیمه بیکاري وکاستیستد،داد وفقدان امنیت، بیمه،
ی به خدمات سدسترکشورهاي مهاجرفرست ازاکثریتدلیل محرومه ب. کنندمی آمدي تالشرطریق تنوع بخشیدن به منابع داز 

آنجا محسوب می شود و ازمهمی در توسعه آن کشورهاعامل، پولی که مهاجران به سرزمین اصلی خود ارسال می دارندبانکی،
شود و ارزشی باالتر از سرمایه محلی فرست منجر میمهاجرارزي کشوریش ذخایربه افزامی باشدصورت ارز ه که وجوه ارسالی ب

؛ اما متاسفانه این واقعیت در مورد مهاجرت ایرانیان به دبی مشهود نبوده و خالف آن به وقوع پیوسته است چراکه به واسطه باال دارد
ر معاش خود مواجه اند و از توان ا کمبود پول براي امرابودن هزینه هاي زندگی و نبود امکان فرصت پس انداز، مهاجرین خود ب

ارسال پول براي خانواده هاي خود و نهایتاً افزایش نقدینگی و ارز موجود در کشور نمی انجامد.
به کارگران پذیر کشورهاي مهاجرمی یداتقاضاي، مهاجرتعمده یلدالگونه که پیشتر نیز بدان پرداخته شد، یکی از همان

ه این مهم ؛ کن منزلت و حیثیت افراد استیوسیله اي براي تام،تقاضاودستمزد عالوه بر انعکاس از شرایط عرضهاست و خارجی
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هاي شغلی مناسب در دبی براي کارگران و حتی کارشناسان و پرداختن آنها به امور شغلی متفرقه و غیر هم به واسطه نبود فرصت
بی منتفی است.در خصوص مهاجرت ایرانیان به دتخصصی 
مشخص گردید که از جمله علل موجود بازدارنده دبی براي اقامت ایرانیان در این امیرنشین می همچنین مطالعات میدانیبا توجه به 

2500خوابه در دبی ماهیانهدو یک آپارتمانبهاي خانه (اجاره نرخ اجاره میانگیندر دبی، باالبودن گسترش بازارجنسیتوان به 
لندن و بادر دبی تحصیل و درمان هزینهبرابري بالغ می گردد)،دالر هزار 5برهزینه هاي جاري زندگی سایرباکه است دالر

واسطه ه دبی است)، عدم امکان پس انداز بدالر هزینه تحصیل در مدارس انگلیسی هزار6معادلر درهماهز21(طبق آمار ،سیدنی
و سودجویی 45هزینه گشایش اعتبار اسنادي، افزایش زنان و دخترانو خرید و فروش قاچاق افزایش هزینه هاي جاري زندگی،

ها و در انحصار بودن بازار کار براي هنديمتخصص و کارگران ساده،براي افراد غیرهاي شغلی چندانیفرصت، عدم هااماراتی
هر دو ماه یک بار براي تمدید ویزاي ه عمان یا کیش رفتن بارجحیت دادن انتخاب کارگران هندي در عوض کارگران ایرانی،

و عرضه از تقاضانرخ پیشی گرفتن به واسطه 2010از سال کاري، افت قیمت مسکن و ارزش امالك مسکونی و تجاري در دبی 
میان ازهویتی،ی مساله بو بروز در دبیي گوناگون هاتنوع فرهنگآینده، وجود ان به سرمایه گذاري در دبی در عدم تمایل ایرانی

.)Kershaw Leonard ،2006تحقیقاتی موسسهگزارش اشاره نمود.(واقعی دبیرفتن جاذبه هاي 
هاي پایین شغلی و افراد که فعالیت افراد با مهارتمشخص گردید از آنجاهمچنین با توجه به بحث ها و مصاحبه هاي گروهی 

تشویق فرد سرپرست دبی ممنوع است و انگیزه هاي گروهی و خانوادگی درامیرنشین غیرمتخصص و به عبارتی کارگران ساده در
(نقطه مقابل تشویق خانواده هاي ایرانی به مهاجرت افراد سرپرست خانوار یافتهکاهش و اقامت در آن خانوار براي مهاجرت به دبی 
رو نمی توان براي تبیین علل مهاجرت ایرانیان از اینمی گردد؛ي که در فوق بدان اشاره شد محدود به ژاپن) و به انگیزه هاي فرد

رید و فروش امالك مسکونی خرونق افزایش ها نشان داد که از نقطه نظر دیگر مصاحبه ها و بحثاستفاده نمود. از این مهمبه دبی
وج برسد اي که وقتی به اهمچون فوارهکه عمده ترین نوع سرمایه گذاري خارجیان در دبی محسوب می گردد و تجاري 

مسیر فرود را طی سپس و ه رسیدبه اوج خود2007تا سال ها،قیمت امالك در دبی . طبق این پیش بینی شوددچارسقوط می
با 2010در سال نهایتاًو هدیدرصد رس5/8، رشد قیمت مسکن در دبی کند شده و به 2009آمار، تا پایان سال بر اساس کند. می

ویژه ایرانیان که عمدتاً با هاي آتی و ثانویه خارجیان و به رتکه این خود بر میزان و روال مهاجه استرو شدبهسقوط ارزش رو
موسسه مالی اعتباري وایر 2007ل گزارش ساگذار بوده است. (د ملک رهسپار دبی می گردند تاثیرهدف سرمایه گذاري و خری

46دبی)
افزایش نرخ مهاجرت افراد به واسطه وجود رابطه قوي میان مهاجران با اعضاي این مهم است که پژوهشیکی دیگر از یافته هاي 

گونه که گفته شد معموالً مهاجرتنچراکه همارخ نمی دهد؛ واسطه روابط از نوع دوستی نواده و بستگان و کاهش مهاجرت بخا
این افراد از مهاجرت خود به دبی پشیمان متخصص و کارگر ایرانی به دبی ناموفق بوده و عمده هاي فردي و مهاجرت افراد غیر

می باشند، از این رو به علت نامطلوب بودن آبرو ناگزیر به تحمل شرایط موجودبوده و یا درصدد بازگشت به کشور و یا از ترس 
ان به اجرت آنشرایط مهاجرت هاي فردي، هیچ گونه توصیه یا تشویقی از جانب مهاجران به اعضاي خانواده و یا بستگان مبنی بر مه

صورت تجربه بوده و دربرخوردارسرمایه و ...تحصیالت،د مهاجرت کرده از تخصص،که فرآندبی صورت نمی گیرد مگر
مهاجرت مطلوب به تشویق اعضاي خانواده و یا بستگان براي اقدام به مهاجرت مبادرت نماید. 

ثبت قایل کارکردي مایرانیان به دبی نمی توان گردید که براي مهاجرتمشخص مطالعه میدانیعنوان آخرین یافته منتج از ه نهایتاً ب
مدتی را براي جذب بلندمتحده عربی برنامهامارات؛ چراکهعنوان اعضاي دایمی یاد کرده هاي آتی بشده و از مهاجران و نسل

هاي انسانی و مالی خارجی براي سرمایهافراد راتالشی مضاعف درسرمایه هاي ایران طراحی کرده و با استفاده از قوانین وضع شده
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و پتانسیل می افزایدهاي دیگرانتشویق می کند و به این ترتیب روز به روز بر ثروت خود با استفاده از سرمایهو به ویژه ایرانیان 
هاي توسعه یافتگی را از ایران باز می ستاند.

یافته هاي کمی
علل آموزشی در ایرانودبی مهاجرت بهمیزان تمایل رابطه :1جدول 

Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi .348 .052

Cramer's V .346 .052

N of Valid Cases 156

0,05درصد و سطح خطاي کوچکتر تقریباً برابر با 95) با اطمینان0,052طبق جدول فوق، می توان گفت با وجود سطح معناداري(
درصد، رابطه معناداري میان دو متغیر وجود دارد. از این رو به جرات می توان اذعان داشت که دو متغیر از ارتباط خطی 

ت دیگر با افزایش موانع، عباربه تغییر در متغیر دیگر هماهنگ است. غیر با جهت برخوردارند. یعنی جهت تغییر در یک مت
لذا ایرانیان براي مهاجرت به دبی به قصد ادامه تحصیل افزایش می یابد. هاي حوزه آموزش در ایران، تمایل و تبعیضهامحدودیت

از این رو فرضیه علل آموزشی داخلی تحقیق گیرد.شود و فرض مخالف یعنی فرض تحقیق مورد تایید قرار میصفر رد میفرض
که مبتنی بر نظریه کالن نئوکالسیک است مورد تایید واقع می شود.

دبی علل آموزشی در و دبی به اقامت در میزان تمایل رابطه:2جدول

Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi .373 .214

Cramer's V .264 .214

N of Valid Cases 128

توان گفت ازآنجاکه سطح معناداري متغیرهاي علل آموزشی مهاجرت پاسخگویان به دبی و میزان تمایل به میطبق جدول فوق،
درصد است، از این رو به جرات می توان اذعان داشت که همبستگی میان دو متغیر معنا 0,05) و بزرگتر از 0,214اقامت در دبی (

متغیر با جهت تغییر در متغیر دیگر هماهنگ نیست. به عنی جهت تغییر در یک دار نبوده و این دو از ارتباط غیر خطی برخوردارند. ی
هزار دالر در ماه) و باال بودن هزینه تحصیل در دبی (برابر با لندن) از یک 3-5دیگر باال بودن و افزایش اجاره خانه در دبی(عبارت

دانشگاه ایرانی و شعباتی از دانشگاه هاي 7ن، وجود سو و بسیاري مزیت ها و امکانات پیشرفته آموزشی در دبی براي ایرانیا
شود و فرض مخالف انگلیسی، استرالیایی و کانادایی در دبی، از سوي دیگر با یکدیگر همخوانی ندارند. لذا فرض صفر تایید می

ه دفع و جذب مورد تایید از این رو فرضیه علل آموزشی خارجی تحقیق مبتنی بر نظریگیرد.یعنی فرض تحقیق مورد تایید قرار نمی
واقع نمی شود.

علل فرهنگی در ایرانودبی مهاجرت بهمیزان تمایل رابطه :3جدول 

Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi .198 .075

Cramer's V .140 .075

N of Valid Cases 193
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پاسخگویان به مهاجرت به میزان تمایل علل فرهنگی ایران وتوان گفت ازآنجا که سطح معناداري متغیرهاي جدول فوق،میطبق 
درصد، می توان اذعان داشت که رابطه معناداري میان دو 0,01درصد و سطح خطاي کوچکتر از95با اطمیناناست ) 0,075دبی (

گیرد از این رو به جرات می شود و فرض مخالف یعنی فرض تحقیق مورد تایید قرار میمتغیر وجود دارد. لذا فرض صفر رد می
ت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر در متغیر دیگر هماهنگ توان اذعان داشت که دو متغیر از ارتباط خطی برخوردارند. یعنی جه

واسطه مسلمان بودن مردمان هر دو کشور و قرابت تاریخی، ه فرهنگ ایران و دبی ببا وجود تشابه فراوان دیگر بارتعه باست. 
شود و فرض مخالف یعنی میتمایل ایرانیان براي مهاجرت به دبی افزایش می یابد. لذا فرض صفر رد فرهنگی و اجتماعی با دبی

دفع و جذب از این رو فرضیه علل فرهنگی داخلی تحقیق که مبتنی بر نظریه هاي سیستمی و گیرد.فرض تحقیق مورد تایید قرار می
می شود.است مورد تایید واقع

علل فرهنگی در دبیومیزان تمایل به اقامت در دبی رابطه :4جدول

Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi .274 .850

Cramer's V .194 .850

N of Valid Cases 194

جا که سطح معناداري متغیرهاي علل فرهنگی دبی و میزان تمایل پاسخگویان به اقامت در دبی می توان گفت از آنطبق جدول فوق،
رو به جرات می توان اذعان داشت که همبستگی میان دو متغیر معنا دار نبوده و درصد است، از این0,05تر از بزرگ) و0,850(

این دو ارتباط خطی با یکدیگر نداشته و از ارتباط غیر خطی برخوردارند. یعنی جهت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر در متغیر 
گسترش بازار جنسی در بروز مساله بی هویتی،ن در دبی وهاي گوناگوعبارت دیگر وجود تنوع فرهنگه بدیگر هماهنگ نیست. 

ضمن فرهنگی و اجتماعی سو و احساس قرابت تاریخی،روهی دختران و زنان ایرانی از یکدبی و مهاجرت انفرادي یا گ
خوانندگان لس هاي گوناگون توسط کنسرتبرنامه هاي فرهنگی شبانه وبرخورداري از امکانات فرهنگی پیشرفته نظیر برگزاري 

قرار تاییدشود و فرض مخالف یعنی فرض تحقیق مورد سوي دیگر با یکدیگر همخوانی ندارند؛ لذا فرض صفر تایید میآنجلسی از
رو فرضیه علل فرهنگی خارجی تحقیق که مبتنی بر نظریه هاي سیستمی و دفع و جذب است مورد تایید واقع نمی گیرد.از ایننمی

شود.
دبی * علل اجتماعی در ایرانمهاجرت به میزان تمایل رابطه :5جدول 

Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi .300 .049

Cramer's V .242 .049

N of Valid Cases 195

درصد، 0,01درصد و سطح خطاي کوچکتر از95) با اطمینان0,049طبق جدول فوق، می توان گفت با وجود سطح معناداري (
رابطه معناداري میان دو متغیر وجود دارد. از این رو به جرات می توان اذعان داشت که دو متغیر از ارتباط خطی برخوردارند. یعنی 

هاي ها و تبعیضفزایش موانع، محدودیتعبارت دیگر با اهماهنگ است. بتغیر با جهت تغییر در متغیر دیگرجهت تغییر در یک م
تمایل ایرانیان براي مهاجرت به دبی به قصد برخورداري از امکانات و موقعیت هاي اجتماعی افزایش می حوزه اجتماعی در ایران، 

یابد.
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رو فرضیه علل اجتماعی داخلی تحقیق از این گیرد.شود و فرض مخالف یعنی فرض تحقیق مورد تایید قرار میلذا فرض صفر رد می
واقع می شود.که مبتنی بر نظریه دفع و جذب است مورد تایید 

علل اجتماعی در دبیومیزان تمایل به اقامت در دبی رابطه :6جدول 

Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi .157 .905

Cramer's V .111 .905

N of Valid Cases 195

پاسخگویان مقیم دبی و میزان تمایل به اقامت توان گفت از آنجا که سطح معناداري متغیرهاي علل اجتماعی طبق جدول فوق،می
از این رو به جرات می توان اذعان داشت که همبستگی میان دو متغیر معنا دار نبوده درصد است. 0,05) و بزرگتر از 0,905در دبی (

و این دو ارتباط خطی با یکدیگر نداشته و از ارتباط غیر خطی برخوردارند. یعنی جهت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر در متغیر 
ابت اجتماعی، مله اتومبیل شخصی و...احساس قرجسهولت خرید امکانات رفاهی ازعبارت دیگربه دیگر هماهنگ نیست. 

هاي سو و وجود تبعیضایت و نایابی مواد مخدر از یکهاي کامل اجتماعی، پایین بودن نرخ جرم و جنبرخورداري از آزادي
زینه هاي جاري اجتماعی براي ایرانیان با رده شغلی پایین و ارجحیت دادن هندي ها به آنان، گسترش بازار جنسی زنان، باال بودن ه

زندگی و قاچاق و خرید و فروش دختران و زنان از دیگر سو سبب شده است تا دو متغیر علل موجود اجتماعی و تمایل ایرانیان 
شود و فرض مخالف لذا فرض صفر تایید میبراي اقامت در این امیر نشین از ارتباط خطی برخوردار نبوده و همخوانی نداشته باشند.

نظریه دفع و جذب است موردرو فرضیه علل اجتماعی خارجی تحقیق مبتنی براز اینگیرد.قرار نمیتاییدیق مورد یعنی فرض تحق
تایید واقع نمی شود.

علل اقتصادي در ایرانودبی تمایل مهاجرت به میزان رابطه :7جدول 

Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi .355 .028

Cramer's V .381 .028

N of Valid Cases 195

درصد، 0,05درصد و سطح خطاي تقریبی برابر با95) با اطمینان0,028طبق جدول فوق،می توان گفت با وجود سطح معناداري (
ت رابطه معناداري میان دو متغیر وجود دارد. یعنی جهت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر در متغیر دیگر هماهنگ است. به عبار

ها و بی ثباتی اقتصادي در ایران، تمایل ایرانیان براي مهاجرت به دبی به قصد برخورداري از دیگر با افزایش موانع، محدودیت
هاي اقتصادي و شغلی افزایش می یابد. امکانات و موقعیت

رضیه علل اقتصادي داخلی از این رو فگیرد. قرار میتاییدشود و فرض مخالف یعنی فرض تحقیق مورد لذا فرض صفر رد می
تحقیق که مبتنی بر نظریه خرد نئوکالسیک و نظریه سیستم جهانی است مورد تایید واقع  می شود.
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علل اقتصادي در دبیومیزان تمایل به اقامت در دبی رابطه:8جدول  

Value Approx. Sig.

Nominal by
Nominal

Phi .111 .672

Cramer's V .120 .672

N of Valid Cases 195

توان گفت از آنجا که سطح معناداري متغیرهاي علل اجتماعی پاسخگویان مقیم دبی و میزان تمایل به اقامت طبق جدول فوق،می
درصد است، از این رو به جرات می توان اذعان داشت که همبستگی میان دو متغیر معنا دار0,05) و بزرگتر از 0,672در دبی (

این دو ارتباط خطی با یکدیگر نداشته و از ارتباط غیر خطی برخوردارند. یعنی جهت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر در نبوده و 
عبارت ه گیرد. بقرار نمیتاییدو فرض مخالف یعنی فرض تحقیق موردشودمیهماهنگ نیست. لذا فرض صفر تاییدمتغیر دیگر

تامین امنیت سرمایه، وضع قوانین ود و رونق بازار آزاد اقتصادي، تسهیالت بانکی مناسب،دیگر افزایش ثبات اقتصادي در دبی، وج
هاي صحیح اقتصادي، بوروکراسی سریع و روان اداري و تبدیل شدن دبی به محل ترانزیت سهل و آسان اقتصادي، اتخاذ سیاست

ساختمان هاي اخیر، رکود صنعتلدبی طی ساافزایش ریسک سرمایه گذاري درسو وو مسافر میان شرق و غرب از یکالکا
ملک، باال بودن میانگین نرخ اجاره بها در دبی، باال بودن هزینه هاي جاري زندگی، عدم امکان پس سازي و سرمایه گذاري در 

ایرانیان براي تا دو متغیر علل موجود اقتصادي و تمایل ري زندگی از دیگر سو سبب شده انداز به واسطه افزایش هزینه هاي جا
نشین از ارتباط خطی برخوردار نبوده و همخوانی نداشته باشند. اقامت در این امیر

از این رو فرضیه علل اقتصادي خارجی گیرد.قرار نمیتاییدو فرض مخالف یعنی فرض تحقیق مورد هدفر تایید نشلذا فرض ص
می شود.نکالسیک است مورد تایید واقع  تحقیق که مبتنی بر نظریه بازار کار دوگانه و نظریه کالن نئو

علل شخصی در ایران و دبی مهاجرت به میزان تمایل :9جدول

Value Approx. Sig.

Nominal
by
Nominal

Phi .320 .01

Cramer's V .226 .01

N of Valid Cases 195

درصد، 0,01درصد و سطح خطاي تقریبی برابر با99) با اطمینان 0,010طبق جدول فوق، می توان گفت با وجود سطح معناداري(
پس بر این اساس می توان اظهار داشت که میزان تمایل به مهاجرت به دبی در میان اداري میان دو متغیر وجود دارد. رابطه معن

تمایل پاسخگویان داراي می باشد از میزان پاسحگویان برخوردار از علل شخصی که عمده ترین آنها همانا ادامه تحصیل فرزندان 
رفتن میزان درصد علل شخصی پاسخگویان مقیم دبی،تمایل آنان براي اال علل دیگر موجود در ایران بیشتر است و این که به نسبت ب

مهاجرت به دبی نیز افزایش می یابد.  
و فرضیه علل شخصی داخلی تحقیق از این رگیرد. قرار میتاییدشود و فرض مخالف یعنی فرض تحقیق مورد لذا فرض صفر رد می

که مبتنی بر نظریه دفع و جذب و نظریه شبکه است مورد تایید واقع  می شود.
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علل شخصی در دبیومیزان تمایل به اقامت در دبی :10جدول 

Value Approx. Sig.

Nominal by
Nominal

Phi .207 .397

Cramer's V .147 .397

N of Valid Cases 195

طبق جدول فوق، می توان گفت از آنجا که سطح معناداري متغیرهاي علل شخصی اقامت پاسخگویان در دبی و میزان تمایل آنان 
رو به جرات می توان اذعان داشت که همبستگی میان دو درصد است، از این 0,05بزرگتر از و 0,397برابر بابه اقامت در دبی

. یعنی جهت تغییردر یک متغیر و این دو ارتباط خطی با یکدیگر نداشته و از ارتباط غیر خطی برخوردارندمتغیر معنا دار نبوده
سو و باال بودن ک، از یسهولت ادامه تحصیل فرزندان یا خود در دبیعبارت دیگربدیگر هماهنگ نیست.باجهت تغییر در متغیر

از یک سو و قاچاق و خرید و فروش یا برقراري رابطه با جنس مخالفسهولت ازدواج و هزینه هاي تحصیلی از سوي دیگر یا 
از یک سو و باال بودن هزینه حضور افراد خانواده و فرزندان در دبیانسان به ویژه زنان و دختران از سوي دیگر و یا تمایل براي 

براي اقامت در این امیر نشین ازانیانهاي جاري زندگی از دیگر سو سبب شده است تا دو متغیر علل موجود شخصی و تمایل ایر
تاییدشود و فرض مخالف یعنی فرض تحقیق مورد لذا فرض صفر تایید میارتباط خطی برخوردار نبوده و همخوانی نداشته باشند.

شود.از این رو فرضیه علل شخصی خارجی تحقیق که مبتنی برنظریه دفع و جذب است مورد تایید واقع  نمی گیرد.قرار نمی
نتیجه گیري

دفع و خرد نئوکالسیک، سیستم جهانی، گونه که پیشتر نیز بدان پرداخته شد، نظریات بازارکار دوگانه، کالن نئوکالسیک، همان
و فرضیه هاي مربوط به همخوانی داشتهخصوص انگیزه هاي تمایل ایرانیان براي مهاجرت به دبی در جذب، سیستمی، وابستگی 

بر مبناي این نظریه ها و همچنین یافته هاي کیفی تحقیق مورد تایید واقع شده و شخصیاقتصاديفرهنگی،اجتماعی،،علل آموزشی
است. 

مربوط به علل فرضیهدر خصوص تمایل ایرانیان در جهت اقامت در دبی پس از اقدام به مهاجرت در مقابل این در حالی است که 
هزار دالر در ماه) و باال بودن هزینه تحصیل در آن (برابر با لندن) از 3-5جاره خانه در دبی (علت باال بودن و افزایش اه آموزشی ب

دانشگاه ایرانی و شعباتی از دانشگاه هاي 7ها و امکانات پیشرفته آموزشی در دبی براي ایرانیان، و وجودیک سو و بسیاري مزیت
سوي دیگر و عدم همخوانی این دو تایید نمی گردد. انگلیسی، استرالیایی و کانادایی در دبی، از

هاي گوناگون در دبی و بروز مساله بی هویتی، گسترش بازار جنسی فرضیه مربوط به علل فرهنگی نیز به علت وجود تنوع فرهنگ
ماعی در ضمن در دبی و مهاجرت انفرادي یا گروهی دختران و زنان ایرانی از یک سو و احساس قرابت تاریخی، فرهنگی و اجت

هاي گوناگون توسط خوانندگان لس برخورداري از امکانات فرهنگی پیشرفته نظیر برگزاري برنامه هاي فرهنگی شبانه و کنسرت
آنجلسی از سوي دیگر و عدم همخوانی این دو تایید نمی گردد. 

ابت اجتماعی، یل شخصی و...احساس قرفرضیه مربوط به علل اجتماعی نیز به علت سهولت خرید امکانات رفاهی از جمله اتومب
هاي هاي کامل اجتماعی، پایین بودن نرخ جرم و جنایت و نایابی مواد مخدر از یک سو و وجود تبعیضبرخورداري از آزادي

اري ه هاي جبودن هزینان، گسترش بازار جنسی زنان، باالها به آناجتماعی براي ایرانیان با رده شغلی پایین و ارجحیت دادن هندي
و فروش دختران و زنان از دیگر سو و عدم همخوانی این دو تایید نمی گردد. زندگی و قاچاق و خرید 

فرضیه مربوط به علل اقتصادي نیز به واسطه باال بودن هزینه هاي جاري زندگی در دبی و نبود فرصت پس انداز و بروز پاره اي 
ایرانی و ارجحیت دادن هندیها به آنان و همچنین رکود صنعت کارگیري نیروهاي کاري ه هاي شغلی در خصوص بتبعیض

ملک نیز به نوبه خود مورد تایید واقع نمی شود که این خود سبب گردیده است تا اکثریت ساختمان سازي و سرمایه گذاري در
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رت به کشور دیگر را در سر قریب به اتفاق ایرانیان از مهاجرت خود به دبی پشیمان بوده و یا قصد بازگشت به ایران و یا مهاج
بپرورانند.

بودن هزینه هاي تحصیلی سو و باال،از یکسهولت ادامه تحصیل فرزندان یا خود در دبیعلت ه فرضیه مربوط به علل شخصی نیز ب
از یک سو و قاچاق و خرید و فروش انسان به ویژه زنان و سهولت ازدواج و یا برقراري رابطه با جنس مخالفاز سوي دیگر یا 

از یک سو و باال بودن هزینه هاي جاري زندگی از حضور افراد خانواده و فرزندان در دبیدختران از سوي دیگر و یا تمایل براي 
دیگر سو و عدم همخوانی این دو تایید نمی گردد. 

متخصص هاي پایین شغلی و افراد غیرگردید از آنجا که فعالیت افراد با مهارتمشخصها و مصاحبه هاي گروهی با توجه به بحث 
ممنوع است و انگیزه هاي گروهی و خانوادگی در تشویق فرد سرپرست خانوار براي تی کارگران ساده در امیرنشین دبی و به عبار

رانی به مهاجرت افراد سرپرست خانوار به ژاپن) و به مهاجرت به دبی و اقامت در آن کاهش یافته(نقطه مقابل تشویق خانواده هاي ای
واسطه ه که بر مهاجرت افراد بنظریه اقتصادي نوینانگیزه هاي فردي که در فوق بدان اشاره شد محدود می گردد؛ از این رو از 

نمی توان براي تبیین علل مهاجرت ایرانیان به دبی استفاده نمود. همچنین جهت بقاي اقتصادي تاکید داردنقش گروهی خانواده در
هاي آتی و ثانویه تاکید دارد نمی توان براي تبیین علل که بر غیر قابل اجتناب بودن مهاجرتنظریه ایجابی انباشتیروشن شد که از 

خرید و فروش امالك مسکونی رونق افزایش دهد ن میشاهاي به عمل آمده نمهاجرت ایرانیان به دبی استفاده نمود چراکه تخمین
اي که وقتی به اوج برسد همچون فوارهو تجاري که عمده ترین نوع سرمایه گذاري خارجیان در دبی محسوب می گردد 

مسیر فرود را طی سپس و ه رسیدبه اوج خود2007تا سال . طبق این پیش بینی ها،قیمت امالك در دبی شوددچارسقوط می
با 2010در سال نهایتاًو هدیدرصد رس5/8، رشد قیمت مسکن در دبی کند شده و به 2009کند. بر اساس آمار، تا پایان سال می

هاي آتی و ثانویه خارجیان و به ویژه ایرانیان که عمدتاً با ه است که این خود بر میزان و روال مهاجرترو شدبهسقوط ارزش رو
موسسه مالی اعتباري وایر 2007ل گزارش ساملک رهسپار دبی می گردند تاثیرگذار بوده است. (هدف سرمایه گذاري و خرید 

47دبی)
که بر نظریه پیوندهاي ارتباطیهاي گروهی و مصاحبه ها با ایرانیان مقیم دبی و کارشناسان این بود که از یافته هاي بحثدیگر از 

واسطه ه افزایش نرخ مهاجرت افراد به واسطه وجود رابطه قوي میان مهاجران با اعضاي خانواده و بستگان و کاهش مهاجرت ب
گونه که گفته شد روابط از نوع دوستی تاکید دارد نمی توان براي تبیین علل مهاجرت ایرانیان به دبی استفاده نمود چراکه همان

متخصص و کارگر ایرانی به دبی ناموفق بوده و عمده این افراد از مهاجرت خود ي و مهاجرت افراد غیرهاي فردمعموالً مهاجرت
به دبی پشیمان بوده و یا درصدد بازگشت به کشور و یا از ترس آبرو ناگزیر به تحمل شرایط موجود می باشند، از این رو به علت 

یه یا تشویقی از جانب مهاجران به اعضاي خانواده و یا بستگان مبنی بر نامطلوب بودن شرایط مهاجرت هاي فردي، هیچ گونه توص
که فرد مهاجرت کرده از تخصص،تحصیالت،سرمایه و ... برخوردار بوده و درآنمهاجرت آنان به دبی صورت نمی گیرد مگر

درت نماید. صورت تجربه مهاجرت مطلوب به تشویق اعضاي خانواده و یا بستگان براي اقدام به مهاجرت مبا
که براي مهاجرت نظریه کارکردگراییهاي گروهی و مصاحبه ها مشخص گردید که از عنوان آخرین یافته منتج از بحثه نهایتاً ب

توان براي تبیین علل مهاجرت نوان اعضاي دایمی یاد می کند نمیعه هاي آتی بکارکردي مثبت قایل شده و از مهاجران و نسل
مدتی را براي جذب سرمایه هاي ایران طراحی کرده و با بلندمتحده عربی برنامهاماراتفاده نمود؛ چراکهایرانیان به دبی است

تشویق می کند و هاي انسانی و مالی خارجی و به ویژه ایرانیان براي سرمایهتالشی مضاعف افراد رادراستفاده از قوانین وضع شده
و پتانسیل هاي توسعه یافتگی را از ایران باز می هاي دیگران می افزایداستفاده از سرمایهبه این ترتیب روز به روز بر ثروت خود با 

ستاند.
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عدم در پی بررسی مسأله چرایی ارکردگرایانه المللی و با اتخاد رهیافتی کهاجرت بین این تحقیق بر اساس پارادایم نظري مدر 
در و تمایل آنان براي سرمایه گذاري و اقامت 70دهه ه امیرنشین دبی طی ایرانیان بمهاجرت بی حد و حصر همخوانی میزان مایل 

آن از یک سو و کند شدن روال مهاجرت ایرانیان به دبی و تمایل کم ایرانیان مقیم دبی براي اقامت در این امیرنشین در اواخر دهه 
شناسایی کلیه جنبه هاي مثبت و منفی مهاجرت و خصوصدرمطالعه ايبودیمآندنباله بتحقیقایندرچهآنبرآمدیم.80

براي مهاجرت به دبی در ایرانیانبسیار زیاد به امیر نشین دبی و چرایی تمایل 1379-89هاي باالخص مهاجرت ایرانیان طی سال
وهله نخستدرچنین مطالعه ايالزمهکهآنجاییازبوده است.مقابل کاهش چشمگیر تمایل آنان براي اقامت دراز مدت در آن

شد.پرداختهجاذبه و دافعهعلل موثرشناساییابتدا بهلذابودواقعیتاینهايریشهوهاانگیزهعلل،ازآگاهی
هدف از بررسی مقصد.کشوربهمربوطعللمبدأ و باالخرهکشوربهشخصی،علل مربوطاز: عللبودندعبارتعللاین

جمعی و تبلیغی از جمله تهییج و تحریک ساکنان هايرسانهسابقهبی گسترشنفوذ وبهتوجهباکهبر این بودهموارد فوق
درهاتاثیر آنهاي فراخور آن و لل غربی و آزاديهاي زندگی مجمهاجرت بواسطه نمایش زرق و برقکشورهاي در حال توسعه به 

یکازاستفادهبین میزانبایدمی رفتارهاي افرادوتصمیماتها،ادراکات،نگرشگیريشکلاجتماعی وحیاتابعادکلیه
یافته هاکههمانگونهکهباشد،داشتهوجودمستقیمرابطههاجرت ایرانیان به دبی مبهقصددرآنتأثیروخصوصبرسانه

عنوانبشیکه هاي ماهواره ايتحقیق،هايآزمودنیدیدگاهازکهگردیدمشخصوتأیید شدهرابطهنشان می دهند این
گرایش ایرانیان در جهت فراهم آوردن مقدمات مهاجرت و ودهیسوقدرراتأثیربیشترینآنهاسويازپرکاربرد ترین رسانه

است. اقامت آنان در دبی داشته
یکاستفاده ازرابطه بین میزانوداشتمطابقتکاشت و نظریه شبکهنظریهخصوصدرموجودنظريمبانیبایافتهاین

به این امیر نشین عنوان مهمترین عامل شخصی مهاجرت ایرانیان ه این نکته به و تأییدگردیدآنهايپیامپنداريواقعیتورسانه
ها و مسایل و مشکالت شناخته شد؛ و این در حالی است که به واسطه مواجهه ایرانیان مهاجرت کرده و مقیم دبی با واقعیت

زیر سوال می برد، روال شوق و هاي بی پرده اي که صحت گفتار تبلیغی رسانه اي را مان واقعیتپیرامونی موجود در دبی، یعنی ه
زدگی و تمایل کم ایرانیان مهاجرت کرده به دبی شور ایرانیان براي مهاجرت به دبی در جهت عکس قرار گرفته و عالوه بر دل

ایرانیان به دبی را نیز به همراه داشته است.براي اقامت طوالنی تر در آن، کاهش چشمگیر مهاجرت هاي ثانویه 
هاي گروهی با ایرانیان ساکن و مقیم دبی روشن شد که مهاجرت ایرانیان به عمل آمده و بحثه و مصاحبه هاي بطبق مشاهدات

رانی به این متخصص و کارگر ایهاي فردي و مهاجرت افراد غیردبی به واسطه روابط از نوع دوستی به علت ناموفق بودن مهاجرت
امیرنشین و اکثراً پشیمانی این افراد از مهاجرت و حتی اقامت درآن و تمایل آنان براي بازگشت به ایران به حداقل میزان خود تنزل 

یافته است.( نقطه مقابل مهاجرت ایرانیان به کشور ژاپن)
با توجه -شین دبی روال مهاجرت ایرانیان به امیر نبا وجود نتایج نظري و نتایج آماري ارایه شده در فوق، به طور کلی در خصوص 

می توان اذعان داشت که علی -دست آمده از یافته هاي تحقیق کمی، بحث هاي گروهی و مصاحبه با کارشناسانه به مستندات ب
دبی نزد ایرانیان ، به مرور زمان از تب مهاجرت و رویاي اقامت در70رغم سیر صعودي مهاجرت ایرانیان در سالهاي اولیه دهه 

کاسته شده است تا بدان جا که شاهد اختالف قابل توجهی در نتایج تحقیق کیفی و مقایسه میزان مهاجرت و تمایل براي اقامت 
هستیم که این سیر نزولی خود 80و کاهش چشمگیر این تقاضا طی سالهاي پایانی دهه 70ایرانیان در دبی طی سالهاي اولیه دهه 

عنوان علل دافعه دبی و پر رنگ تر شدن این علل طی سال هاي اخیر دارد که در ذیل بدان می پردازیم:بادالیل متعددي
 گسترش بازار جنسی در دبی و خرید و فروش و قاچاق دختران و زنان در دبی و مهاجرت انفرادي یا گروهی از دختران و زنان

درآمد از این راه که خود به بدنام شدن چهره زن ایرانی در دبی و ایرانی به دبی به منظور مشارکت در تجارت جنسی و کسب 
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هاي همچنین کم شدن تمایل مهاجرت زنان متاهل ایرانی به این امیر نشین منتهی شده است به طوري که غالب آمد و شدهاي سال
زمانی کوتاه بوده است.اخیر زنان ایرانی به همراه خانواده تنها به صورت یک سفر توریستی و تفریحی و براي مقطع 

) خوابه) و همچنین باال بودن هزینه هاي جاري 2دالر در ماه براي اجاره منزل 2500باال بودن میانگین نرخ اجاره بهاي منزل
ندگی در امیرنشین دبی با طور میانگین سبب شده است که هزینه هاي زنفره ب3هدر ماه براي یک خانواددالر 3000زندگی بالغ بر 

عنوان یکی از گران ترین شهرهاي جهان به لحاظ هزینه اي برابري کند که این خود باعث می شود که خانواده هاي متعلق به دن بلن
طبقه متوسط ایرانی یاراي مهاجرت و اقامت در این امیر نشین را نداشته و آن دسته از ایرانیانی هم که از توانایی مالی مناسبی 

اروپایی مبادرت کشورهاي آمریکایی ورت تمایل به مهاجرت به گزینه هاي مناسب تر و بهتري نظیربرخوردار می باشند، در صو
دبی خودداري می کنند.مهاجرت و اقامت درمی نمایند و از

عدم امکان پس انداز به واسطه افزایش هزینه هاي جاري زندگی در دبی
 اماراتی ها در این خصوص.افزایش هزینه هاي گشایش اعتبار اسنادي و سود جویی
 تر واسطه ارزان ه هاي آتی بچرا که به ویژه طی سالعدم فرصت هاي شغلی مناسب براي اراد غیر متخصص و کارگران ساده

ها در انتخاب نیروي کار خود تبعیض به خرج داده و بیشتر متمایل به انتخاب کارگران و نیروي بودن نیروي کار هندي، اماراتی
از میان افراد هندي تبار هستند.کاري خود 

بوروکراسی اداري دبی طی سال هاي اخیر به نحوي که کارگران و حتی مهاجرین ایرانی که پیچیده ترشدن مجوزهاي کاري و
به عنوان تاجر و سرمایه گذار در دبی سکونت دارند ناگزیر به تمدید ویزاي کاري و فعالیتی خود و مراجعه هر دو ماه یک بار به 

مان یا کیش در ایران هستند.ع
ها، ایتالیایی ها و ها، روسها، فیلیپینی تبارهندي تبارها، چینی ها، پاکستانیهاي گوناگون در دبی از جملهوجود تنوع فرهنگ
اي هاي مختلف با ابعاد گسترده در جغرافیبارك و نامتجانس از اقوام و ملیت... باعث شده است تا شاهد نوعی ناهمگونی نام...

کوچکی باشیم که این خود به مساله بی هویتی در دبی می انجامد.
هاي سر به ق و برق از زندگی مدرن و ساختمانزریش تبلیغات پر واسطه نماه کاهش گیرایی سیاست هاي اغواگرانه امارات ب

دبی به سرمایه گذاري درفلک کشیده و مدرن موجود در مناطق مختلف این منطقه و فریفتگی کمتر ایرانیان براي مهاجرت و
واسطه تماشاي تبلیغات رنگارنگ ماهواره اي

 رکود خرید و فروش امالك مسکونی و تجاري در دبی و افزایش عرضه نسبت به تقاضا در صنعت احداث ساختمان در دبی
هاي آتی و ثانویه را به دنبال داشته است.که خود غیر قابل اجتناب نبودن مهاجرت

پی نوشت

3. Documentary Research
4. Analytical Research
5. Field Research
6. Qualitative Research
7. Push Factors
8. Pull Factors
9. Barriers
10. Survey Studies
11. Exploratory study
12. Theorem Framework
13. Social Reality
14. Interview
15. Questionnaire
16. Contingency theories
17. Conflict theories

18. Neo classic theory
19. Sastad
20. Macro Neo classic theory
21. Micro Neo classic theory
22. Taylor
23. Starck
24. Seasonal migrant
25. Skill less Migrant
26. Developing Countries
27. Network theory
28. Charles Tilly
29. Organization theory
30. Commutation compulsory theory
31. Communication linkage theory
32. Douglass Massey
33. Strong Ties
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34. Weak Ties
35. Attraction and Repulse theory
36. Lee Everett

عواملpushing forces):(نیروهاي دافعه در مبداء.٣٧
رااو که فردي مکان زندگی خود را ترك کند یا مسبب این 

سازد.مکان و شرایط زندگی خود ناراضی از
عواملی که : pulling force)(نیروهاي جاذبه در مقصد.٣٨

باعث تشویق و تحریک افراد به مهاجرت شود.

ی ایعوامل مداخله کننده درجه دوم. نزدیکی مرزهاي جغرافی.٣٩
سفر و مهاجرت . نبود هزینه هايین بودن یبا ایران. پا

دبی و ایران.بین مامقررات خاص مهاجرتی 
40. Functional theory
41. Notional model
42. Sample Population
43. Cochran test

،)whatچی؟ (، )Howچگونه؟ (روشی مبتنی بر سواالت .۴۴
؟ و کجا)when(؟ ) ، کیwho(؟ ، که)why(؟چرا

)where(.
45. LC
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