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  خالصه گزارش
و استعدادها یکی از موضوعات حساس و حائز اهمیت در کشور  المللی دانشجویان مهاجرت و جابجایی بین

جهت  جدي يها پژوهشهمچنین موثق و منظم سالیانه  يبا فقدان آمارها حوزهبا این حال این . باشد می
 رانیا تیوضعتالشی در جهت تبیین رو شیگزارش پ ،یطیشرا نیدر چن. روست موثر روبه يزیر و برنامه ياستگذاریس

هاي معتبر  کمک برخی از شاخصه ب المللی دانشجویان و استعدادها هاي بین جابجاییمرتبط با  یجهان يها در شاخص
 استعداد يریپذ رقابت یبالقوه مهاجرت و شاخص جهان انیجر يها شاخصالمللی از جمله  پذیري بین با قابلیت مقایسه

(GTCI) انیهمچون تعداد دانشجوالمللی  هاي بین جابجاییمربوط به  يآمارها یبرخعالوه، در این گزارش ه ب. است 
منابع  قیگروه از طر نیا یمقصد اول مهاجرت 10در  رانیا یلمللا نیب انیخارج از کشور و روند حضور دانشجو یرانیا
آمارها و  نهییدر آ ییدانشجو يها در مهاجرت رانیا تیوضع یپس از بررس تاًینها. است بررسی شده یالملل نیب

در میان مهاجرت میل به که در ارتباط با  ییها پژوهش نیدتریاز جد یکی هیاول جیاز نتا یقسمت ،یجهان يها شاخص
توسط  1397در اواخر سال  نیآنال شیمایپژوهش به صورت پ نیا. ، ارائه شده استصورت پذیرفته انیدانشجو

نفر در  920اجرا شده و تا کنون  1390بعد از سال  النیالتحص و فارغ انیجودانش انیو در م رانیرصدخانه مهاجرت ا
  . اند آن شرکت کرده

   :است لیرو به شرح ذ شیگزارش پ يدینکات کلبرخی از 
  

  بالقوه مهاجرت انیدر شاخص جر رانیا تیوضع
 شیافزا ایکاهش  تر، قیدق فیکشور و در تعر کیمهاجرت در  لیبالقوه مهاجرت، پتانس انیشاخص جر 

 کشور، 150 انیاز م رانیشاخص، ا نیطبق ا. سنجد یشدن موانع مهاجرت را م  هر کشور در صورت برداشته تیجمع
   .خود در داخل است تباعکشورها و ماندن ا ریبراي مهاجرت کردن افراد سا تیکشور از نظر جذاب نیام 87

 بالقوه جذب استعدادها و شاخص  انیشده است؛ شاخص جر فیتعر گریشاخص، دو شاخص د نیا لیذ
تا  15 نیافراد ب(و جوانان  کرده لیافراد تحص انیدر م بیموضوع را به ترت نیبالقوه مهاجرت جوانان؛ که هم انیجر
خود در داخل در  يها لکردهیتحص ندنها از خارج و ما لکردهیبراي جذب تحص رانیرتبه ا. ردیگ یاندازه م) سال 29

در  رانیا ازیباشد؛ البته امت یم 77جذب جوانان از خارج و ماندن جوانان خود در داخل  يبراو  78کشور،  150 انیم
که از  ینناجوا و هاکرده لیحذف شود، تعداد تحص ها تیاگر محدود یعنی نیاست و ا یها منف شاخص نیا يهر دو

 تر شیاست که ب يضرور زینکته ن نیتوجه به ا. شوند یاست که به آن وارد م يتعداداز  شیب شوند یکشور خارج م
 ها هکرد لیتحص تیکشور، جمع تیبا کاهش جمع ها تیدارند و در صورت حذف محدود رانیمشابه ا یتیکشورها وضع

  .شوند یجوانان مواجه م تیجمع نیو همچن
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  استعداد يریپذ رقابت یدر شاخص جهان رانیا تیوضع
 توان کشورها در رقابت بر سر  يریگ منظور اندازه  و به 2013استعداد در سال  يریپذ رقابت یشاخص جهان

ـ  يمدل ورود کیشاخص  نیا يریگ مدل اندازه. شده و تا کنون شش نسخه از آن منشر شده است جادیاستعدادها ا
که به را و آنچه ) ها يورود( دهند یم ماستعدادها انجا يکه کشورها برا را آنچه یابیاز ارز یبیاست که ترک یخروج

  .کند یارائه م ،)ها یخروج( کنند یکار خود در ارتباط با استعدادها مشاهده م جهیعنوان نت
 ییایکشور آس 10 نیقرار دارد و ب 97 گاهیکشور در جا 125 نیب رانی، ا2019شاخص، در سال  نیطبق ا 

   .ترا کسب کرده اس 7رتبه  یو جنوب يمرکز
 که  دهد ینشان م ران،یا ياستعداد برا يریپذ رقابت یشاخص جهان يها رشاخصیاز ز کیمقدار هر  سهیمقا

 شاخص ریدر ز رانیا یقوت نسب. را داراست ازیامت نیشترینگهداشت ب شاخص ریو ز ازیامت نیجذب کمتر شاخص ریز
  .نخبگان باشد یمل ادیبن يها راستا و برنامه نیهدفمند در ا ياستگذاریماحصل س تواند ینگهداشت م

 نیو همچن یکل يها استیموضوع، در س نیبه ا شتریجذب، لزوم توجه ب شاخص ریدر ز رانیا تیوضع 
جذب ضعف در از  یجذب، هم ناش رشاخصیدر ز رانیا نییو رتبه پا ازیامت. کند یها را مشخص م و برنامه ها ياستراتژ

 يو برابر ها تیتحمل کردن اقلمیزان مثل  یمسائل داخل یاز برخ یوکار از خارج و هم ناش  استعدادها و کسب
 .است یتیجنس

  رانیا ییمهاجرت دانشجو یکل يبه آمارها ینگاه
 و در فاصله  یشیروند افزا 2012تا  2000 يها در خارج از کشور در فاصله سال رانیا انیتعداد دانشجو
  .مانده است ینفر باق 400هزار و  52هزار تا  50بازه  داشته و در ینوسان اندک 2017تا  2012
 یبیتقر بیاند، به ترت داده يدر خود جا ریاخ يها را در سال یرانیا انیتعداد دانشجو نیشتریکه ب يمقاصد 

از . انگلستان و هند ا،یامارات، استرال ،يمالز ا،یتالیا ه،یکانادا، ترک کا،یآمر: ها عبارتند از در آن یرانیا يتعداد دانشجو
و  یشیافزا یبه بعد به طور کل 2009از سال  کشورها حدوداً یدر برخ یرانیا انیکشورها، روند تعداد دانشجو نیا انیم

 يو کشورها یشیافزا یو کانادا روند کل ایتالیا ه،یترک کا،یآمر يکشورها. بوده است یکاهش یبه طور کل یدر برخ
  .اند ا تجربه کردهر یکاهش یانگلستان و هند روند کل ایامارات، استرال ،يمالز

 صادر  يزاهایثابت مانده و تعداد و 12500 در تراز ریاخ يدرسال ها کایدر آمر یرانیا انیتعداد دانشجو
ترامپ و فرمان  یمهاجرت يها استیموضوع با توجه به س نیا. کاهش داشته است یرانیا انیدانشجو يشده برا

  .است نییسفر او قابل تب تیمحدو
 کانادا در حال . شده است وارد 10000داشته و به کانال  ییدر کانادا رشد نما یرانیا انیتعداد دانشجو

  .است یرانیا انیاز دانشجو کایگرفتن سهم آمر
 داشته است یو گرجستان رشد قابل توجه هیمانند ترک ییدر کشورها یرانیا انیتعداد دانشجو.  
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  انیدانشجومیل به مهاجرت در میان  شیمایحاصل از پاولیه  جینتا
 1397که در اواخر سال  انیبه مهاجرت دانشجو لیسنجش م شیمایکننده در پ نفر شرکت 920 انیاز م 

نسبت را به خود  نیشتریب% 42,1با  ،مهاجرت کنند رانیدارند از ا یقطع میکه تصم یبرگزار شده است؛ گروه
 یفراوان نیتر کم% 19,6با  ،بمانند رانیدارند در ا میتصم یاند به صورت قطع که اعالم کرده یاند و گروه اختصاص داده

   .کننده است افراد شرکت انیمهاجرت در م يباال لیاز م یبدست آمده حاک يها نسبت. را دارند
 يریگیپ يجد اریخود را به صورت بس میبه مهاجرت دارند، تصم یقطع میکه تصم ياز افراد یدرصد کم 

دارند مهاجرت  میاند تصم که اعالم کرده ياز افراد یدرصد کم است که احتماالً نیبخش ا دینو یاز طرف نیاند؛ ا کرده
خواهند ماند  رانیکه در ا ياز افراد يتعداد احتماالً دهد ینشان م گریمهاجرت خواهند کرد و از طرف د رانیکنند، از ا

  .دهند یادامه م رانیخود در ا یبه زندگ یبا احساس ناکام
 محدود بودن  ایواسطه بسته بودن و ه اما ب! است ياقتصاد انیاکثر دانشجو يمهاجرت برا یاصل زهیانگ

از  انیدانشجو شتریب) در کشور يمهاجرت اقتصاد تیریو برنامه مدون مد استینبودن س( يکانال مهاجرت اقتصاد
  .رندیگ یمهاجرت بهره م يبرا »یلیکانال تحص«

 یمهاجرت میفارغ از تصم ،یمهاجرت، با سوال از کل افراد مورد بررس يبرا زانندهیدر خصوص عوامل انگ 
سطح درآمد و تناسبش با  زیدوم و سوم ن يها را داشته است؛ در رتبه ازیامت نیشتریاز اصالح امور ب يدیآنان، ناام

  .ستقرار گرفته ا) در شغل شرفتیپ مکانشغل، بلکه ا افتنینه امکان ( یشغل شرفتیو امکان پ ها نهیهز
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 مقدمه .1

در . هستند ها هکرد ویژه نخبگان و تحصیل  هاي هر کشور نیروي انسانی آن کشور، به ترین سرمایه یکی از اصلی
گیران و سیاستمداران بوده است؛  هاي مهم تصمیم ایران مسئله مهاجرت دانشجویان و نخبگان همواره یکی از دغدغه

هاي مورد نیاز جهت سیاستگذاري کارآمد  اما با این وجود، این حوزه با فقدان جدي آمارهاي موثق و پژوهش
تواند جهت تبیین وضعیت فعلی ایران در امر مهاجرت نخبگان  میهایی که  در چنین شرایطی، یکی از راه. روست به رو

در این راستا، . هاي جهانی مرتبط با این موضوع است و دانشجویان موثر باشد، بررسی وضعیت ایران در شاخص
رو  انتخاب شده و در گزارش پیش (GTCI)پذیري استعداد  هاي جریان بالقوه مهاجرت و شاخص جهانی رقابت شاخص

  .اند بررسی قرار گرفته مورد
سنجد؛ در  جریان بالقوه مهاجرت که در بخش اول بیان شده، پتانسیل مهاجرت در هر کشور را می  شاخص

جایی و  جابه تر، این شاخص میزان افزایش یا کاهش جمعیت هر کشور در صورت برداشته شدن موانع تعریف دقیق
آوري شده است و  کشور جهان جمع 150مذکور این است که براي یکی از مزایاي شاخص . گیرد مهاجرت را اندازه می

مزیت دیگر . تاکنون هیچ شاخصی در حوزه مهاجرت تا این اندازه داده قابل مقایسه بین کشوري گردآوري نکرده است
ص آن این است که عالوه بر در نظر گرفتن جمعیت هر کشور به طور عام، براي جوانان و استعدادها نیز به طور خا

است که در بخش دوم  (GTCI)پذیري استعداد  شاخص انتخابی دیگر، شاخص جهانی رقابت. گیري شده است اندازه
  .دهد استعدادها نشان می جذب و نگهداشتدر را مورد بررسی قرار گرفته و توان کشورها 

دانشجویان که  هاي مذکور، برخی آمارهاي مرتبط با مهاجرت نخبگان و پس از بیان وضعیت ایران در شاخص
اي قابل استخراج بوده است، همچون تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور و روند حضور  از طریق مطالعات کتابخانه

  .مقصد اول مهاجرتی این گروه، در بخش سوم ارائه شده است 10المللی ایران در  دانشجویان بین
هاي جهانی در سه  ویی در آیینه آمارها و شاخصهاي دانشج پس از بررسی وضعیت ایران در مهاجرت نهایتاً

هایی که در ارتباط با مهاجرت  بخش نخست، در بخش چهارم قسمتی از نتایج اولیه یکی از جدیدترین پژوهش
توسط رصدخانه  1397این پژوهش به صورت پیمایش آنالین در اواخر سال . دانشجویان انجام شده، ارائه شده است

نفر در آن شرکت  920اجرا شده و تا کنون  1390التحصیالن بعد از سال  یان دانشجویان و فارغمهاجرتی ایران و در م
  .اند کرده
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 هاي جریان بالقوه مهاجرت وضعیت کشور ایران در شاخص .2

 تعریف شاخص

هایی را براي سنجش پتانسیل مهاجرت و تغییر  طور منظم پیمایشه تاکنون، ب 2005موسسه گالوپ از سال 
اخیراً . هاي زمانی دو یا سه ساله نتایج آنها را منتشر کرده است کشور انجام داده است که در دوره 160جمعیت بین 

نتایج یک پیمایش که در پی یافتن پتانسیل رشد جمعیت بزرگسال در صورت برداشته شدن همه موانع مهاجرت 
نشان داده  )Potential Net Migration Index(» شاخص جریان بالقوه مهاجرت«منتشر شده است که با  ،باشد می
  .شود می

گذاران این است که این شاخص  خصوص براي سیاسته ب» شاخص جریان بالقوه مهاجرت«اهمیت و کاربرد 
کند تا در جهت  گذاران کمک می دهد و به سیاست ذهنیت اتباع هر کشور نسبت به مقوله مهاجرت را نشان می

ریزي کرده و یا شرایط الزم را براي بالفعل کردن  فعال و کارآمد برنامهبه صورت انی مدیریت مهاجرت نیروي انس
اهمیت دیگر شاخص جریان بالقوه مهاجرت در . ظرفیت جذب نیروي انسانی مورد نیاز از دیگر کشورها فراهم آورند

هیچ شاخصی در حوزه آوري شده است که  کشور جهان جمع 150ها براي  این داده. هاست ودن این دادهجهانی ب
  .مهاجرت تا این اندازه داده قابل مقایسه بین کشوري گردآوري نکرده است

کشور بین  150در آخرین پیمایش انجام شده توسط موسسه گالوپ، با حدود نیم میلیون نفر بزرگسال در 
شاخص جریان «ت آمده هاي به دس از داده. هاي رودررو یا تلفنی انجام شده است مصاحبه 2017تا  2015هاي  سال

ذیل این شاخص کلی، دو شاخص . گیري شده است و در سایت گالوپ به نمایش در آمده است اندازه» بالقوه مهاجرت
و » 1شاخص جریان بالقوه جذب استعداد«اند که اولی  گیري شده د نیز توسط گالوپ معرفی و اندازهکاربردي و مفی

شاخص پتانسیل خالص جذب استعداد، در واقع پتانسیل . هستند» 2جوانانشاخص جریان بالقوه مهاجرت «دیگري 
سنجد و شاخص پتانسیل خالص مهاجرت  را می) داراي مدرك کارشناسی و باالتر(کرده  مهاجرت افراد تحصیل

ترین  ن و پاییندر ادامه ابتدا رتبه ایران و باالتری. گیرد سال، اندازه می 29تا  15جوانان، این شاخص را براي افراد بین 
پس از آن شاخص جریان بالقوه جذب استعداد در تطابق با شاخص . امتیاز کشورها در هر شاخص بررسی خواهد شد

جریان بالقوه مهاجرت بررسی و در نهایت شاخص جریان بالقوه جذب استعداد ایران با کشورهایی که از نظر درصد 
  . واهد شدها به ایران نزدیک هستند، مقایسه خ کرده تحصیل

  
 

                                                             
1 Potential Net Brain Gain Index 
2 Potential Net Youth Migration Index 
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  المللی دانشجویان هاي بین وضعیت ایران در مهاجرت

  جایگاه ایران در شاخص جریان بالقوه مهاجرت
شدن موانع   دهنده کاهش یا افزایش جمعیت هر کشور در صورت برداشته  شاخص جریان بالقوه مهاجرت نشان

  . مهاجرت است
  

A :دارند اي که تمایل به ورود به کشور کرده تعداد افراد تحصیل  
B :ل به خروج از کشور دارنداي که تمای کرده تعداد افراد تحصیل  
C :کرده کشور جمعیت افراد تحصیل  

Potential Net Brain Gain Indexes (BRAIN) =  
((A-B)/C)*100  

 

  
%) 70(و کمترین آن متعلق به کشور سیرالئون %) 231(بیشترین میزان این شاخص متعلق به کشور نیوزلند 

برابر اضافه خواهد شد و  2,31این بدین معناست که در صورت برداشته شدن موانع، جمعیت کشور نیوزلند . است
کل برابر با  PNMIد ایران شاخص در مور. درصد جمعیت فعلی کاهش خواهد یافت 30جمعیت فعلی سیرالئون به 

  .درصد کاهش پیدا می کند 16ها، جمعیت کشور  ، بوده است، یعنی در صورت حذف محدودیت)-16%(
 

  جایگاه ایران در شاخص جریان بالقوه جذب استعدادها
سنجد و  کرده را می شاخص جریان بالقوه جذب استعدادها پتانسیل مهاجرت در میان افراد تحصیل

  . شدن موانع مهاجرت است  هر کشور در صورت برداشته  کرده افزایش جمعیت افراد تحصیل ده کاهش یادهن نشان
  

A :اي که تمایل به ورود به کشور دارند کرده تعداد افراد تحصیل  
B :اي که تمایل به خروج از کشور دارند کرده تعداد افراد تحصیل  
C :کرده کشور جمعیت افراد تحصیل  

Potential Net Brain Gain Indexes (BRAIN) = 
((A-B)/C)*100 

 

  
و کمترین میزان این شاخص مربوط %) 432(رتبه اول شاخص جذب استعداد مربوط به قبرس شمالی است 

ابر بر 5,3شمالی   یعنی در صورت آزادي اقامت در کشورها، جمعیت استعدادهاي قبرس. است) -%73(به سیرالئون 
در مورد . جمعیت فعلی آنها در این کشور خواهد رسید% 27ها در سیرالئون به  ردهک خواهد شد و جمعیت تحصیل
 27کرده  ها، جمعیت افراد تحصیل ، بوده است، یعنی در صورت حذف محدودیت)- %27(ایران، شاخص مذکور برابر با 

  .کند درصد کاهش پیدا می
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  المللی دانشجویان هاي بین وضعیت ایران در مهاجرت

  ه مهاجرتبندي شاخص جریان بالقو رتبه: 1جدول 
PNMI  

  امتیاز  کشور  رتبه
  %231  نیوزلند  1
  %225 سنگاپور 2
  %208 ایسلند 3
  %204 امارات متحده عربی 4
  %187 سوئیس 5

 
  %15-  اکوادور  82
  %15- کنیا 83
  %15- مالی 84
  %15- ویتنام 85
  %16- مجارستان 86
  %16- ایران 87
  %16- قزقیزستان 88
  %16- لیبی 89
  %16- موزامبیک 90
  %17- بولیوي 91
  %17- چاد 92
  %46- نیجریه  146
  %50- کنگو.د. ج 147
  %60- لیبریا 148
  %63- هاییتی 149
  %70- سیرالئون 150
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  المللی دانشجویان هاي بین وضعیت ایران در مهاجرت

  رتبه بندي شاخص جریان بالقوه جذب استعدادها: 2جدول 
  جذب استعدادها

  امتیاز  کشور  رتبه
  %432 شمالیقبرس  1
  %333 نیوزلند 2
  %296 ایسلند 3
  %187 اسپانیا 4
  %185 سنگاپور 5

    

 %24- ارمنستان 73

 %24- بورکینافاسو 74

 %25- لیبی 75

 %26- مرکزي آفریقاي  . ج 76

 %27- شیلی 77

 %27- ایران 78

 %27- فلسطین 79

 %27- کامرون 80

 %27- صربستان 81

 %29- اردن 82

 %29- مکزیک 83
      
  %51- آلبانی 105
  %56- کنگو.د . ج 106
  %60- گینه 107
  %73- الساوادور 108
  %40- سیرالئون 109
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  المللی دانشجویان هاي بین وضعیت ایران در مهاجرت

  بندي شاخص جریان بالقوه مهاجرت جوانان رتبه: 3جدول 
  مهاجرت جوانان

  امتیاز  کشور  رتبه
  %451 ایسلند 1
  %410 سنگاپور 2
  %378 استرالیا 3
  %372 سوئیس 4
  %349 کویت 5

  
 %18- سومالی 72

 %18- گرجستان 73

 %18- اکوادور 74

 %19- قزاقستان 75

 %19- لیبی 76

 %19- ایران 77

 %21- مالی 78

 %21- موزابیک 79

 %21- چاد 80

 %22- کنیا 81

 %22- قرقیزستان 82
      
  %57- نیجریه 146
  %61- السالوادور 147
  %68- هایتی 148
  %70- لیبریا 149
  %78- سیرالئون 150
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  المللی دانشجویان هاي بین وضعیت ایران در مهاجرت

  جایگاه ایران در شاخص جریان بالقوه مهاجرت جوانان
  .شدن موانع مهاجرت است  دهنده کاهش یا افزایش جمعیت جوانان هر کشور در صورت برداشته این شاخص نشان

  
A :تعداد جوانانی که تمایل به ورود به کشور دارند  
B :تعداد جوانانی که تمایل به خروج از کشور دارند  
C :جمعیت جوانان کشور  

Potential Net Youth Migration indexes= 
((A-B)/C)*100 

 

  
یعنی . است) -%78(و رتبه آخر متعلق به سیرالئون %) 451(رتبه اول در این شاخص متعلق به کشور ایسلند 

برابر  5,5در صورت نبود محدودیت جمعیت جوانان آن بیش از جذب جمعیت جوانان ایسلند به شکلی است که 
اندازه این شاخص براي . درصد در این کشور باقی خواهند ماند 22خواهد شد و از جمعیت جوانان سیرالئون تنها 

درصد کاهش پیدا  19ها، جمعیت جوانان کشور،  ، بوده است، یعنی در صورت حذف محدودیت)-%19(ایران برابر 
 .کند می

  
 پراکندگی کشورها در دو شاخص جریان بالقوه مهاجرت و جذب استعدادها .3

توان دید بهتري نسبت به  با ترکیب شاخص جریان بالقوه مهاجرت و شاخص جریان بالقوه جذب استعدادها می
نمایی کلی از شاخص  ،1در نمودار . پتانسیل مهاجرت استعدادها در کشورهاي مختلف و به ویژه ایران به دست آورد

PNMI  و شاخص جذب استعداد)BRAIN( 3براي کشورها ترسیم شده است. 

دهد که با توجه به مثبت و منفی بودن این دو شاخص حداقل چهار گروه قابل شناسایی  این نمودار نشان می
قابل توجه این  نکته. هاي متفاوت دو شاخص هاي یکسان دو شاخص و دو گروه با عالمت است؛ دو گروه با عالمت

دو گروهی که در دو شاخص عالمت متفاوت دارند بسیار کم : ها بسیار متفاوت است است که جمعیت این گروه
و دو گروهی که در دو شاخص عالمت یکسان دارند، اکثر کشورها  هستند و نمونه خاص محسوب می شوندجمعیت 

ها از رشد یا کاهش  شد یا کاهش جمعیت تحصیلکردهتوان گفت ر یعنی در حالت کلی می. دهند را در خود جاي می
 . کند و دو شاخص رابطه مستقیم دارند جمعیت کل تبعیت می

)) -27(و شاخص جذب استعدادها ) -16(شاخص کلی (ایران در گروهی قرار دارد که هر دو شاخص منفی 
. عضو آن هستند) شده  ررسیسوم کشورهاي ب حدود دو(کشور  67ترین گروه بوده که  این گروه پرجمعیت. است

                                                             
کشور باقیمانده رسم شده و کشور ایران با دایره  109کشور، این نمودار براي  41با توجه به نبود داده شاخص جریان بالقوه جذب استعدادها براي   3

 .قرمز مشخص شده است
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  المللی دانشجویان هاي بین وضعیت ایران در مهاجرت

کرده روبه رو  کشورهاي این گروه در صورت باز بودن مرزها، هم با کاهش جمعیت و هم با کاهش افراد تحصیل
  . خواهند شد

 

 
  

 پراکندگی کشورها در دو شاخص جریان بالقوه مهاجرت و جذب استعدادها -1نمودار 
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ها  کرده کشورهاي مشابه از لحاظ نسبت تحصیل(استعداد ایران با کشورهاي همتراز  مقایسه جریان بالقوه
 )به کل جمعیت

هاي  سال به باال براي کشورها، در سال 25 هاي هکرد  در درگاه سازمان یونسکو اطالعاتی از درصد تحصیل
جمعیت % 18,8، برابر با 2016هاي کارشناسی و باالتر در ایران در سال  کرده آمار تحصیل. مختلف وجود دارد

براي درك . گیري شده است شاخص جریان بالقوه جذب استعدادها با توجه به میزان همین جمعیت اندازه. باشد می
مقایسه ) 2%کمتر یا بیشتر از (ها  کرده توان آن را با کشورهایی با حدود همین درصد تحصیل بهتر موقعیت ایران می

سه، ازبکستان، یونان، اسلواکی و فلسطین مشمول این شرط هستند و شاخص جریان کشورهاي پرتغال، فران. کرد
  . به نمایش درآمده است 2نمودار بالقوه جذب استعدادها براي این کشورها در مقایسه با ایران در 

این بدان معناست که . تغییر کرده است) ایران( -27تا ) فرانسه( 43امتیاز این کشورها در این شاخص از 
 اي مشابه ایران دارد، توان بسیار بیشتر براي نگهداشت و جذب تحصیل کرده کشوري مثل فرانسه که درصد تحصیل

  . کرده فرانسه به ایران به شدت تغییر خواهد کرد با فرض ایجاد فرصت، نسبت جمعیت تحصیل. ها دارد کرده
 

  بندي جمع
تر، کاهش یا افزایش  و در تعریف دقیق شاخص جریان بالقوه مهاجرت، پتانسیل مهاجرت در یک کشور

ذیل این شاخص، دو شاخص دیگر تعریف . سنجد شدن موانع مهاجرت را می  جمعیت هر کشور در صورت برداشته
شده است؛ شاخص جریان بالقوه جذب استعدادها و شاخص جریان بالقوه مهاجرت جوانان که که همین موضوع را به 

شاخص جریان  ن،در مورد ایرا. گیرد اندازه می) سال 29تا  15افراد بین (ه و جوانان کرد ترتیب در میان افراد تحصیل
و شاخص جریان بالقوه ) -%27(، شاخص جریان بالقوه جذب استعدادها برابر با )-%16(بالقوه مهاجرت کل برابر با 

رصد، جمعیت افراد د 16ها، جمعیت کشور  ، بوده است؛ یعنی در صورت حذف محدودیت)-%19(مهاجرت جوانان 
نکته قابل مالحظه این است که . کند درصد کاهش پیدا می 19و جمعیت جوانان کشور،  درصد 27کرده   تحصیل

رسم  ،وقتی نمودارهاي ترکیبی شاخص جریان بالقوه مهاجرت با هر یک از دو شاخصی که ذیل آن تعریف شده است
در آن قرار گرفته، بیشترین تعداد کشورها را در خود جاي  شود؛ در هر دو نمودار ربعی از مختصات که ایران می
ها با کاهش جمعیت  دهد و این یعنی بیشتر کشورها وضعیتی مشابه ایران دارند و در صورت حذف محدودیت می

 . شوند و همچنین جمعیت جوانان مواجه می ها هکرد کشور، جمعیت تحصیل
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 کرده برابر موقعیت ایران در شاخص جریان بالقوه جذب استعداد، در مقایسه با کشورهاي با درصد تحصیل -2  نمودار
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 جهانی رقابت پذیري استعداد وضعیت کشور ایران در شاخص .4

  گیري شاخص  تعریف و مدل اندازه
رقابت بر سر و به منظور مقایسه توانایی کشورها در  2013پذیري استعداد، در سال  شاخص جهانی رقابت

سازان و سیاستمداران  هاي ارزشمندي در اختیار تصمیم این شاخص اطالعات و تحلیل. استعدادها ایجاد شده است
ها و کسب مزیت رقابتی در بازار جهانی  هاي مرتبط با آن هاي مربوط به استعدادها، رفع چالش جهت توسعه استراتژي

کنون در شش نوبت شود و تا ارائه می قالب گزارش تطبیقی سالیانهمقایسه کشورها طبق این شاخص، در . گذارد می
 125به  ،2014مورد در سال  93اند از  بندي شده تعداد اقتصادهایی که توسط این شاخص رتبه. منشر شده است
پذیري استعداد توسط موسسه اروپایی مدیریت  گزارش شاخص رقابت. افزایش یافته است 2019مورد در سال 

هاي آن در چند کشور همچون  وکار است که دانشکده  این موسسه یک مدرسه کسب. شود منتشر می 4وکار کسب
هاي پیشین، دو مجموعه دیگر نیز  و برخی سال 2019در گزارش سال . فرانسه، سنگاپور و امارات وجود دارند

را از کشور سوییس آغاز کرده ، که یک شرکت مشاوره منابع انسانی است و کار خود 5همکاري داشته اند؛ گروه آدکو
  . دهد که در زمینه ارتباطات مخابراتی خدمات و مشاوره ارائه می 6است؛ و ارتباطات تاتا

خروجی است که ترکیبی از ارزیابی آنچه که ـ  پذیري استعداد یک مدل ورودي رقابتمدل شاخص جهانی 
به عنوان نتیجه کار خود در ارتباط با استعدادها و آنچه که ) ها ورودي(دهند  کشورها براي استعدادها انجام می

ها شامل توانمندسازي، جذب، رشد و نگهداشت  ورودي. )3نمودار ( کند را ارائه می) ها خروجی(کنند  مشاهده می
ها بین دو سطح از استعداد، یکی سطح میانی و دیگري سطح باال تمایز در نظر گرفته  ر بررسی خروجیهستند و د
هایی هستند که  اي معرفی شده است، مهارت حرفه هاي فنی ـ میانی که با عنوان مهارتهاي سطح  مهارت. شده است

ها با درجه  ثیر این مهارتتأ. شوند ب میاي کس تخصصی یا حرفهپایه فنی و تخصصی دارند و از طریق تجربه و آموزش 
معرفی  7هاي دانش جهانی هاي سطح باال، که تحت عنوان مهارت ثیر مهارتشود و تأ ها سنجیده می پذیري آن لاشتغا
 3نمودار  هایی که در هر یک از زیرشاخص. شود ارزیابی می 8اند با نوآوري، کارآفرینی و توسعه صنایع ارزشمند شده

 . گیري مخصوص به خود را دارد ذکر شده، خود از تعدادي زیر شاخص دیگر تشکیل شده است که منبع و روش اندازه

                                                             
4 European Institute of Business Administration (INSEAD) 
5 Adecco Group 
6 Tata Communications  
7 Global Knowledge Skills 
8 high-value industries 
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  استعدادپذیري  مدل شاخص جهانی رقابت -3نمودار 

 

 
 2019تا  2013هاي  پذیري استعداد ایران و چند اقتصاد دیگر جهان طی سال مقایسه میزان شاخص جهانی رقابت -4نمودار 
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 پذیري استعداد وضعیت ایران در شاخص جهانی رقابت

قرار  97کشور در جایگاه  125پذیري استعداد بین  ، ایران در شاخص جهانی رقابت2019طبق گزارش سال 
ده جایگاه نخست این شاخص به ترتیب از . را کسب کرده است 7کشور آسیاي مرکزي و جنوبی رتبه  10دارد و بین 

در بین . د، هلند، بریتانیا و لوکزامبورگ استآن سوییس، سنگاپور، ایاالت متحده آمریکا، نروژ، دانمارك، فنالند، سوئ
النکا، بوتان و  کشورهاي آسیاي مرکزي و جنوبی نیز، به ترتیب کشورهاي قزاقستان، هند، تاجیکستان، سري

  . قرقیزستان پیش از ایران و کشورهاي پاکستان، بنگالدش و نپال پس از ایران قرار دارند
هاي  براي ایران در مقایسه با چند اقتصاد دیگر جهان طی سال پذیري استعداد میزان شاخص جهانی رقابت

ی ها در سطح کشورهاي ترکیه و عربستان سعودي در تمام دوره. نشان داده شده است 4نمودار ، در 2019تا  2013
است و کشور پاکستان به   سطح و یا باالتر از ایران بوده ، هم2018اند؛ کشور مصر به جز سال  باالتر از ایران قرار داشته

 . است تر از ایران قرار داشته ها در سطحی پایین جز یک مورد در تمام سال

 5نمودار در  2019براي ایران در سال  پذیري استعداد جهانی رقابت هاي شاخص شاخص مقدار هر یک از زیر
طبق این . نشان داده شده است 6نمودار ، در 2019هاي شاخص جذب در سال  شاخص و رتبه ایران در هر یک از زیر

از دیگر سو بهترین . شاخص جذب اختصاص دارد ترین رتبه ایران هر دو به زیر ترین مقدار و ضعیف دو نمودار، ضعیف
قوت ایران . ی اتفاق افتاده استهاي دانش جهان شاخص مهارت شاخص نگهداشت و بهترین رتبه در زیر مقدار در زیر

نظر به اینکه رتبه ایران . هاي بنیاد ملی نخبگان در این راستا باشد تواند ماحصل برنامه شاخص نگهداشت می در زیر
پذیري استعداد باالتر و در نتیجه وضعیت  هاي شاخص جهانی رقابت شاخص شاخص جذب نسبت به دیگر زیر در زیر

  . گیرد تر مورد بررسی قرار می شاخص به صورت دقیق زیرتر است، این  آن نامطلوب
 

  روش سنجش زیرشاخص جذب
زیرشاخص جذب، شامل مفاهیم باز بودن بیرونی و باز بودن درونی است و خود از تعدادي زیرشاخص تشکیل 

تعریف خاص ، هر یک با توجه به 8هاي مذکور در نمودار  زیرشاخص .قابل مشاهده هستند 7است که در نمودار   شده
  . شوند گیري شده محاسبه می اندازه هایی که قبالً هاي قبلی و یا سایر شاخص خود، با استفاده از نظرسنجی

 
  وضعیت ایران در زیر شاخص جذب

قرار دارد و بین  123کشور در جایگاه  125، در زیرشاخص جذب بین 2019کشور ایران طبق گزارش سال 
در شکل زیر کشورهاي این گروه به ترتیب . ز آخرین رتبه را کسب کرده استکشور آسیاي مرکزي و جنوبی نی 10

 . اند نشان داده شده 2019مقدار زیرشاخص جذب در سال 
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  2019پذیري استعداد براي ایران در سال  هاي شاخص جهانی رقابت مقدار هر یک از زیرشاخص - 5نمودار 

 
 

 
 2019پذیري استعداد در سال  هاي شاخص جهانی رقابت رتبه ایران در هر یک از زیرشاخص - 6نمودار 

  

63

78

72

123

117

123

94

107

0 20 40 60 80 100 120 140

مهارت هاي دانش جهانی

حرفه اي- مهارت هاي فنی

نگهداشت

باز بودن داخلی

باز بودن خارجی 

جذب

رشد

توانمندسازي

رتبه ایران

ص
شاخ



  

 44    از    23    صفحه

  المللی دانشجویان هاي بین وضعیت ایران در مهاجرت

  
 هاي شاخص جذب زیرشاخص - 7 نمودار

 
 

 
 مرکزي و جنوبی مقدار زیرشاخص جذب ایران در مقایسه با سایر کشورهاي آسیاي -8نمودار 
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  بندي جمع
گیري توان کشورها در رقابت بر سر استعدادها در سال  منظور اندازه  پذیري استعداد به شاخص جهانی رقابت

ـ  گیري این شاخص یک مدل ورودي مدل اندازه. ایجاد شده و تا کنون شش نسخه از آن منشر شده است 2013
که به را و آنچه ) ها ورودي(دهند  که کشورها براي استعدادها انجام می را خروجی است که ترکیبی از ارزیابی آنچه

سال در طبق این شاخص، . کند ارائه می) ها خروجی(کنند  عنوان نتیجه کار خود در ارتباط با استعدادها مشاهده می
را کسب کرده  7ه کشور آسیاي مرکزي و جنوبی رتب 10قرار دارد و بین  97کشور در جایگاه  125، ایران بین 2019
دهد که  پذیري استعداد براي ایران، نشان می هاي شاخص جهانی رقابت مقایسه مقدار هر یک از زیرشاخص. است

قوت نسبی ایران در زیرشاخص . ترین امتیاز را داراست زیرشاخص جذب کمترین امتیاز و زیرشاخص نگهداشت بیش
وضعیت ایران . هاي بنیاد ملی نخبگان باشد ین راستا و برنامهگذاري هدفمند در ا تواند ماحصل سیاست نگهداشت می

ها را  ها و برنامه چنین در استراتژي هاي کلی و هم در زیرشاخص جذب، لزوم توجه بیشتر به این موضوع، در سیاست
کار از  و  الزم به ذکر است که زیرشاخص جذب تنها شامل جذب افراد خارجی نبوده و جذب کسب. کند مشخص می
 . گیرد می دربر ،که به عنوان باز بودن درونی مطرح هستند را ها چنین پذیرش اجتماعی و تحمل اقلیت خارج و هم

 
 نگاهی به آمارهاي کلی مهاجرت دانشجویی ایران .5

انشجویان دروند تغییرات تعداد همچنین و  می گرددالمللی ایران ارائه  آمار کلی دانشجویان بین این بخش،در 
   . گیرد م این گروه مورد بررسی قرار میخارج از کشور در برخی مقاصد مهایرانی در 
  

 المللی ایران  آمار کلی دانشجویان بین

نشان داده شده  9نمودار در  2017تا  2000هاي  تعداد دانشجویان ایران در خارج از کشور در فاصله سال
روند افزایشی داشته؛ اما پس از آن  2012تا  2000هاي  شود، این تعداد در فاصله سال مشاهده می همانگونه که .است

با نوسانات اندکی در ) 2017 -2012از (هاي اخیر  کاهش یافته است و در سال 2013ها مانند سال  در برخی سال
  .نفر تقریبا ثابت مانده است 50000حدود 
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 (UIS statistics 2019) 2017تا  2000تعداد دانشجویان ایران در خارج از کشور در فاصله  -9نمودار 

  
بر اساس آمار یونسکو نشان  2017المللی ایران را در سال  کشور اول مبدأ دانشجویان بین ده ،10نمودار 

در مجموع، . نفر دانشجو بیشترین تعداد دانشجو در ایران را دارد 13،800بر این اساس افغانستان با حدود . دهد می
  .تنفر بوده اس 17998کشور،  10تعداد دانشجویان خارجی در ایران با ملیت این 

  

  
 )UNESCO statistics 2018:منبع (تعداد دانشجویان ده مبدا اصلی مهاجرت دانشجویی به ایران  -10نمودار 
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  المللی ایران مقاصد مهم دانشجویان بین .6
  المللی ایران در مقاصد مهم مهاجرتی این گروه روند تغییرات تعداد دانشجویان بین

نشان داده شده است،  9نمودار المللی ایرانی بر اساس آخرین آمارهاي موجود در  دانشجویان بینده مقصد اول 
  .بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا، سپس در کانادا و بعد در ترکیه بوده است

به  از میان ده مقصد اصلی، روند تعداد دانشجویان ایرانی در برخی کشورها به طور کلی افزایشی و در برخی
مالزي، امارات، آمریکا، ترکیه، ایتالیا و کانادا روند کلی افزایشی و کشورهاي کشورهاي . طور کلی کاهشی بوده است

  . اند استرالیا انگلستان و هند روند کلی کاهشی را تجربه کرده
 

   
 مهاجرتی دانشجویان ایرانی المللی ایران در ده مقصد اول تعداد دانشجویان بین - 11نمودار 

  
 UNESCO statistics 2018 ،Open doors 2018 ،Immigration Refugees and Citizenship: منبـع (

Canada 2019 ،Turk stat 2019،٩ HESA 201(  
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. دهد کشورهایی که این روند به طور کلی افزایشی بوده است نشان میتعداد دانشجویان ایرانی را در 12 نمودار
ثابت بوده و رشد  هاي اخیر تقریباً شتاب رشد تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا کاهنده بوده و این تعداد در سال

  اندکی داشته است؛ 
تعداد دانشجویان  ضمناً. این درحالی است که تعداد دانشجویان ایرانی در کانادا با رشد نمایی مواجه بوده است

  .است  ایرانی در کشور ترکیه نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده
  

  
  نی در مقاصد با روند افزایشی این تعدادتعداد دانشجویان ایرا - 12 نمودار
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کشورهایی که این روند به طور کلی کاهشی بوده است، نشان تعداد دانشجویان ایرانی را در برخی از  13نمودار 
سال این  6کشور مالزي کاهش بسیار زیادي در تعداد دانشجویان ایرانی داشته است؛ به طوري که در طول . دهد می
درصد  57همچنین تعداد دانشجویان ایرانی در انگلستان حدود . درصدي مواجه بوده است 62داد با کاهش حدود تع

رسیده  2019-2018نفر در سال تحصیلی  1470به  2011-2010نفر در سال تحصیلی  3563کاهش یافته و از 
   .است

  
 ر مقاصد با روند کاهشی این تعدادتعداد دانشجویان ایرانی د - 13نمودار 

  
  دانشجویان ایرانی در آمریکا

قابل مشاهده است؛ این تعداد پیوسته روند افزایشی داشته؛  12 نمودارتعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا در 
هاي اجتماعی و قانونی که در دوره  پس از محدودیت. مانده است 12500ثابت و در حدود  هاي اخیر تقریباًسال اما در

هاي پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی  آمده، به طورکلی تعداد درخواستوجود ه ریاست جمهوري اخیر آمریکا ب
این کاهش به ویژه در میان دانشجویان ایرانی و اروپایی در سال گذشته . است هاي این کشور کاهش یافته در دانشگاه

یان ایرانی از هاي تحصیالت تکمیلی در میان دانشجو هاي پذیرش در دوره قابل توجه است؛ به طوري که در خواست
 18مقدار در بازه مشابه سال قبل از آن نیز  این. درصد کاهش مواجه بوده است 27، با 2018تا پاییز  2017پاییز 

هاي تحصیالت تکمیلی آمریکا در دو سال  پذیرش در دوره ها براي درصد کاهش درخواست. است درصد کاهش بوده
این نمودار گویاي آن است که تحوالت آمریکا بر . است  نشان داده شده14 نموداراخیر براي چند کشور در 

  .هاي تحصیلی دانشجویان ایرانی و هم چنین دانشجویان سایر کشورهاي جهان بسیار موثر بوده است درخواست
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را  2017تا  2015هاي  که تعداد ویزاهاي دانشجویی صادر شده براي ایرانیان در آمریکا در سال 15نمودار 
با توجه به این شکل، تعداد . سط آمریکاستدهد، گواه دیگري بر روند کاهشی جذب دانشجویان ایرانی تو نشان می

ویژه در دوران ترامپ و پس از اعمال ه هاي اخیر ب ویزاهاي دانشجویی صادر شده آمریکا براي ایرانیان در سال
ه هاي قانونی مربوط به سفر اتباع تعدادي از کشورهاي مسلمان از جمله ایران، کاهش چشمگیري داشته؛ ب محدودیت

به  2015ویزاهاي دانشجویی صادر شده براي ایرانیان در سال  3220مار وزارت کشور آمریکا تعداد که بنا بر آ طوري
  . میالدي کاهش یافته است 2017ویزا در سال  2200رقم 

ها در مقاطع مختلف  یکی دیگر از آمارهاي جالب توجه در خصوص دانشجویان ایرانی در آمریکا، تعداد آن
دهد؛ با توجه به این  دانشجویان ایرانی در آمریکا به تفکیک مقطع تحصیلی را نشان می16  نمودار. تحصیلی است

  . کنند ینمودار دانشجویان ایرانی در آمریکا بیشتر در مقطع تحصیالت تکمیلی این کشور تحصیل م
  

  
  هاي تحصیالت تکمیلی در آمریکا در دو سال اخیر پذیرش در دوره درصد کاهش درخواست ها براي - 14 نمودار
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  تعداد ویزاهاي دانشجویی صادر شده براي ایرانیان در آمریکا - 15نمودار 

 
 

  
  ) open doors 2018: منبع( تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا به تفکیک مقطع تحصیلی  - 16  نمودار
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  تغییر روند رشد دانشجویان ایرانی در آمریکا و کانادا
ذکر شد، تعداد کل دانشجویان ایرانی در آمریکا پیوسته 12 نمودارهمانگونه که در قسمت قبل و با توجه به 

. اي کاهش یافته است شیب افزایش آن به صورت قابل مالحظه 2017تا  2015  افزایشی داشته است؛ اما در بازهروند 
د تغییرات تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا با دانشجویان ایرانی در تر این موضوع و مقایسه رون جهت بررسی دقیق

ترسیم  18نمودار و 17نمودار شود،  کانادا که براي بسیاري از دانشجویان ایرانی مقصد جایگزین آمریکا محسوب می
و  2018 - 2017تا  2016 -2015شجویان ایرانی در آمریکا در بازه ، تعداد و درصد رشد دان17نمودار . شده است

  . دهد ، تعداد و درصد رشد دانشجویان ایرانی در کانادا را نشان می18نمودار 
درصد  1,1به  2017 -2016درصد در سال  3درصد رشد تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا از با توجه به نمودار باال 

هاي اخیر تعداد  شود که در سال مشاهده می 18نمودار از دیگر سو، با توجه به . رسیده است 2018 - 2017در سال 
در سه سال اخیر تعداد دانشجویان ایرانی در کانادا . دانشجویان ایرانی در کانادا رشد چشمگیري داشته داشته است

در دو سال . رسیده است 2018در سال  نفر 10885به  2016ل نفر در سا 5140دو برابر شده؛ به طوري که از  تقریباً
  .درصد رشد داشته است 40اخیر تعداد دانشجویان ایرانی در کانادا ساالنه 

رسد دانشجویان ایرانی  به نظر می ،به این ترتیب با توجه به رشدي که تعداد دانشجویان ایرانی در کانادا داشته
در سه سال اخیر . اند نموده کانادا را به عنوان مقصد تحصیلی جایگزین آمریکاپس از دوره ترامپ کشورهایی مانند 

که تعداد  هزار نفر رسیده است؛ در حالی 10برابر شده و به بیش از  2تعداد دانشجویان ایرانی در کانادا حدود 
آینده یا توجه به روند نفر ثابت مانده است و ممکن است در سال هاي  12500دانشجویان ایرانی در آمریکا در حدود 

هاي آتی تعداد دانشجویان ایرانی در کانادا با  رسد در سال به نظر می. مواجه شودکاهشی صدور ویزا با کاهش نیز 
 .ادامه رشد خود از تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا پیشی گیرد
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  ایرانی در آمریکاتعداد و درصد رشد دانشجویان  -17نمودار 

 

 
  تعداد و درصد رشد دانشجویان ایرانی در کانادا -18نمودار 
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  تعداد و ترکیب جنسیتی دانشجویان ایرانی در ترکیه
تعداد دانشجویان . هاي اخیر مورد توجه دانشجویان ایرانی بوده است ترکیه از کشورهایی است که در سال

نفر  4343درصد رشد داشته است و از  47،  2018 -2017تا سال  2014 -2013ترکیه از سال تحصیلی ایرانی در 
. رشد تعداد دانشجویان ایرانی زن نسبت به دانشجویان مرد در این کشور بیشتر بوده است .نفر رسیده است 6418به 

  . داشته است درصد افزایش 9،  2017تا  2000تعداد دانشجویان زن نسبت به مرد از سال 

  روند رشد تعداد دانشجویان ایرانی در ترکیه -19نمودار 
 

  
 2017و  2000تعداد دانشجویان ایرانی در ترکیه به تفکیک جنسیت در سال هاي  -20نمودار 
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  گرجستاندانشجویان ایرانی در 
هاي اخیر مورد توجه دانشجویان ایرانی قرار گرفته است کشور گرجستان  از دیگر کشورهایی که در سال

 ،تواند باشد ، با وجود اینکه تعداد دانشجویان ایرانی در این کشور عدد قابل توجهی نیست ولی رشد باالي آن می می
ایرانی در گرجستان  تعداد دانشجویان 2017شود از سال  طور که در نمودار فوق مشاهده می همان. توجه برانگیز باشد

تعداد دانشجویان . هاي خصوصی این کشور اتفاق افتاده است رو به افزایش است و این افزایش نیز بیشتر در دانشگاه
نفر در سال تحصیلی  351به  2014- 2013نفر در سال تحصیلی  19ایرانی در دانشگاه هاي خصوصی گرجستان از 

توان به افزایش تعداد خانوارهاي ایرانی مقیم این  تمالی این امر میاز جمله دالیل اح. رسیده است 2019 -2018
اشاره کرد؛ به این ترتیب ) مقصد میانی(کشور و توجه بیش از پیش دانشجویان ایرانی به این کشور به عنوان ترانزیت 

ان مقصد میانی ، از آن به عنوبه کشورهاي اروپایی نسبت به ایران که به دلیل سهولت روند مهاجرت از گرجستان
   .شود استفاده می

 

  
  تعداد دانشجویان ایرانی در گرجستان -21نمودار 
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   بندي جمع
 2012روند افزایشی و در فاصله  2012تا  2000هاي  تعداد دانشجویان ایران در خارج از کشور در فاصله سال

،  2017این تعداد در سال . نفر باقی مانده است 400هزار و  52هزار تا  50نوسان اندکی داشته و دربازه  2017تا 
هزار نفر با  18، نزدیک به  2017خل ایران در سال از دیگر سو تعداد دانشجویان خارجی دا. نفر بوده است 50392

  . هزار نفر از افغانستان بوده است 13احتساب بیش از 
اند، به ترتیب تقریبی  هاي اخیر در خود جاي داده مقاصدي که بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی را در سال

از . ایتالیا، مالزي، امارات، استرالیا، انگلستان و هند ه،آمریکا، کانادا، ترکی: ها عبارتند از تعداد دانشجوي ایرانی در آن
به بعد به طور کلی افزایشی و  2009از سال  میان این کشورها، روند تعداد دانشجویان ایرانی در برخی کشورها حدوداً

کشورهاي  آمریکا، ترکیه، ایتالیا و کانادا روند کلی افزایشی وکشورهاي . در برخی به طور کلی کاهشی بوده است
  .اند مالزي، امارات، استرالیا انگلستان و هند روند کلی کاهشی را تجربه کرده

کشور آمریکا مقصد مهمی است که تعداد دانشجویان ایرانی آن به صورت پیوسته افزایش داشته است؛ اما در 
که تعداد ویزاهاي دانشجویی  این افزایش با شیبی بسیار کمتر از قبل اتفاق افتاده است؛ چرا 2017تا  2015هاي  سال

هاي تحصیالت تکمیلی  پذیرش در دوره ها براي تعداد درخواست ضمناً .ها کاهش داشته است صادر شده در این سال
این کاهش نه فقط براي ایران بلکه براي . است اي کاهش داشته در آمریکا در دو سال اخیر به صورت قابل مالحظه

هاي مهاجرتی ترامپ و به طور خاص  توان با توجه به سیاست این موضوع را می. است  سایر کشورها نیز اتفاق افتاده
روي دیگر این سکه، افزایش قابل . هایی که در جهت اعمال فشار به ایران در پیش گرفته است تبیین نمود سیاست

نادا به جاي آمریکا توسط مالحظه تعداد دانشجویان ایرانی در کانادا در سه سال اخیر است؛ که نشان از انتخاب کا
  . بسیاري از مهاجران دانشجویی ایران دارد

مسئله حائز اهمیت دیگر، افزایش چشمگیر دانشجویان ایرانی در کشورهاي ترکیه و گرجستان است که 
ها به نسبت آمریکا، کانادا و برخی دیگر از کشورهاي اروپایی سهولت بیشتري  همسایه ایران هستند و مهاجرت به آن

  . دارد
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و بعد از  1390التحصیالن  نتایج اولیه پیمایش میل به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ .7
  آن 
اي جهت سنجش میل به مهاجرت در میان دانشجویان و  نامه پرسش 1390هاي پایانی سال  در ماه

تاکنون . ین اجرا گردیدو بعد از آن توسط رصدخانه مهاجرت ایران طراحی و به صورت آنال 1390التحصیالن  فارغ
کننده در پیمایش مذکور و برخی  مشخصات افراد شرکت  گزارش اولیه. اند ت کردهنفر در پیمایش مذکور شرک 920

  : نتایج حاصل از آن به شرح ذیل است
  کننده در پیمایش دانشجویان مشخصات افراد شرکت

  جنسیت
درصدي مردان  48برابر بین زنان و مردان، با سهم  کننده به صورت نسبت تقریباً ترکیب جنسیتی افراد شرکت

  . درصدي زنان بوده است 52و 
  

  وضعیت تحصیلی 
نفر محروم از تحصیل  2و  1390التحصیل بعد از سال  نفر فارغ 195نفر دانشجو،  723کننده،  شرکت 920از میان 

  . قابل مشاهده است 22نمودار ر کنندگان د ها نسبت به کل شرکت درصد افراد هر یک از این گروه. اند بوده

 
  کنندگان در پیمایش دانشجویان به تفکیک وضعیت تحصیلی شرکت -22نمودار 
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 نوع دانشگاه

هاي دولتی  التحصیل یا مشغول به تحصیل در دانشگاه ها، فارغ درصد آن 82کنندگان، یعنی حدود  اکثر شرکت
 . اند نشان داده شده 23نمودار کنندگان در پیمایش به تفکیک نوع دانشگاه در  شرکت. اند بوده

 
  تفکیک نوع دانشگاهکنندگان در پیمایش دانشجویان به  شرکت-23نمودار 

 
  مقطع تحصیلی

  
  مقطع تحصیلی کنندگان در پیمایش دانشجویان به تفکیک شرکت -24نمودار 

  

التحصیل از هر مقطع به  کننده، درصد افراد مشغول به تحصیل یا فارغ خصوص مقطع تحصیلی افراد شرکتدر 
کنندگان مشغول به  نزدیک به نیمی از شرکت. نشان داده شده است 24نمودار  کنندگان، در نسبت کل شرکت

  . اند التحصیل مقطع کارشناسی بوده تحصیل یا فارغ
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  گروه رشته تحصیلی
 20کنندگان از گروه رشته فنی و مهندسی و حدود  بیش از نیمی از شرکت ،قابل مشاهده است 25نمودار 

  . اند ها از گروه علوم انسانی بوده درصد آن

  
 کنندگان در پیمایش دانشجویان به تفکیک گروه رشته تحصیلی شرکت -25نمودار 

  
  هلوضعیت تأ

  . اند ها مجرد بوده درصد آن 82گنندگان در پیمایش، یعنی حدود  اکثر شرکت

  
  هلوضعیت تأ تفکیککنندگان در پیمایش دانشجویان به  شرکت - 26نمودار 
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  برخی نتایج حاصل از پیمایش دانشجویان .8
. گیرد دست آمده است، مورد بررسی قرار می  در این قسمت برخی نتایجی که تاکنون از پیمایش دانشجویان به

  . هاي بعدي گزارش ارائه خواهد شد تر پس از اتمام اجراي پیمایش و طی نسخه هاي مفهومی و آماري عمیق تحلیل
  تصمیم مهاجرتی 

تصمیم شما در خصوص "کننده در پیمایش، در پاسخ به این سوال که  نفر شرکت 920نفر از میان  180
اند که در  گفته )از افراد% 38,4( نفر 353اند که تصمیم دارند در ایران بمانند؛  ، اعالم کرده"مهاجرت از ایران چیست؟

توزیع . اند که تصمیم دارند از ایران مهاجرت کنند اعالم کرده) از افراد% 42,1(نفر  387این خصوص مردد هستند و 
  . نشان داده شده است 27نمودار ها در  این گروه
  

  
"تصمیم شما در خصوص مهاجرت از ایران چیست؟"کنندگان به سوال  پاسخ شرکت - 27نمودار   

 
  کانال مهاجرتی و علت اصلی مهاجرت 

% 80,5اند و یا در این خصوص مردد هستند، یعنی از  از افرادي که تصمیم به مهاجرت به خارج از کشور گرفته
یا مهاجرت (و انگیزه اصلی مهاجرت ) یا کانال احتمالی مهاجرتی(کنندگان، در خصوص کانال مهاجرتی  شرکت

گونه  همان. نشان داده شده است 31نمودار تا  28ودار نمهاي این سواالت در  پاسخ. ها سوال شده است آن) احتمالی
دو گروه تفاوت قابل توجهی ندارد و در هر توزیع انگیزه اصلی مهاجرت و کانال مهاجرتی در این  ،شود که مشاهده می

  . اند کاري اعالم کرده/دو گروه نزدیک به نیمی از افراد انگیزه اصلی مهاجرت خود را اقتصادي
 آید، این است که ست مید هاي مهاجرتی به هاي اصلی مهاجرت و کانال نکته بسیار مهمی که از مقایسه انگیزه

کاري /ها انگیزه اصلی مهاجرت خود را اقتصادي درصد قابل توجهی از افراد، یعنی نزدیک به نیمی از آن با این که
   .درصد افراد مهاجرت تحصیلی، با دریافت بورس است 67اند؛ اما کانال مهاجرتی، براي حدود  اعالم کرده
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انگیزه اصلی مهاجرت در افرادي که تصمیم به -28ودار نم
 مهاجرت از ایران دارند

  

انگیزه اصلی مهاجرت در افرادي که در خصوص  - 29نمودار 
 مهاجرت از ایران مردد هستند

  

 
کانال مهاجرتی افرادي که در خصوص مهاجرت از -30نمودار 

 ایران مردد هستند

 
کانال مهاجرتی افرادي که تصمیم - 31نمودار 

 به مهاجرت از ایران دارند

 

  
 میل، برنامه و اقدام به مهاجرت 

در  گیرند، در عملی کردن تصمیم خود متفاوت هستند؛ تصمیم برخی صرفاً افرادي که تصمیم به مهاجرت می
برخی نیز براي . شود و در این جهت حتی برنامه مشخصی هم ندارند تمایل آنان نسبت به این موضوع خالصه می

افرادي هم هستند که در این . دهند اما هیچ اقدام عملی در راستاي آن انجام نمی ،کنند ریزي می مهاجرت برنامه
 ؛است سال آینده مهاجرت خواهند کرد، برایشان محرز نشده اند اما این که حداکثر تا یک جهت اقدام عملی انجام داده

 اقدام و) 3 ـ برنامه) 2 ـ میل) 1: بخشی تقسیم کرد 4توان عملیاتی کردن تصمیم مهاجرتی را به طیفی  بنابراین می
رت اند که تصمیم به مهاج جهت سنجش این که توزیع افرادي که اعالم کرده. مهاجرت در کمتر از یک سال آینده )4

خواسته شده که آنان از ، اند از ایران دارند، در این طیف به چه صورت است و تا چه حد تصمیم خود را عملی کرده
  : هاي زیر را به عنوان توصیفی از وضعیت خود انتخاب کنند یکی از گزینه

39%

46%

11%

4%

پژوهشی/علمی کاري/اقتصادي مذهبی/فرهنگی/سیاسی سایر

37%

48%

11%

4%

پژوهشی/علمی کاري/اقتصادي مذهبی/فرهنگی/سیاسی سایر
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 . ام ریزي کرده براي مهاجرت از ایران برنامه )1

 . ام دهبراي مهاجرت از ایران اقدام عملی انجام دا )2

 . از ایران مهاجرت خواهم کرد) کمتر از یک سال آینده(یه زودي  )3

 . ام هنوز کاري انجام نداده )4

اند و  ریزي هم نکرده افرادي هستند که تنها میل به مهاجرت دارند و در این جهت حتی برنامه 4مصداق گزینه 
هاي مذکور  درصد افرادي که هر یک از گزینه. دهند مراتب بعدي عملیاتی کردن تصمیم را نشان می 3تا  1هاي  گزینه

از افراد % 19,6، شود که در این نمودار مشاهده می همانگونه. شده است نشان داده 32 نمودار دراند  را انتخاب کرده
را انتخاب ) ام کردهریزي  براي مهاجرت از ایران برنامه( 1از افراد گزینه % 57,1و ) ام هنوز کاري انجام نداده( 4گزینه 

هیچ اقدام عملی در جهت ها،  درصد آن 67,7یعنی توان دریافت که اکثر افراد، اند؛ از جمع این دو مقدار می کرده
  . اند تصمیم خود انجام نداده

در سوالی دیگر که در راستاي موضوع مورد بحث از افرادي که تصمیم به مهاجرت دارند پرسیده شده، برخی از 
ها خواسته شده است  شود، نام برده شده و از آن جهت عملی شدن تصمیم به مهاجرت انجام می معموالً مواردي که

وجو که یکی از اقدامات ساده و بسیار اولیه  افراد تحقیق و جست% 78,4. اند که مشخص کنند کدام موارد را انجام داده
لمی یا پژوهشی را با هدف مهاجرت انجام ها یک فعالیت خاص تحصیلی یا ع از آن% 54,7جهت مهاجرت است و 

شود،  تري براي مهاجرت محسوب می اند؛ اما با گذر از این دو مورد و رسیدن به مواردي که اقدامات جدي داده
از افراد درخواست پذیرش خود را ارسال % 13,9شاهد هستیم؛ به عنوان مثال تنها  تري را درصدهاي بسیار پایین

  .دهد پاسخ افراد به سوال مذکور را نشان می 33نمودار . اند کرده
  

  
  اند طبق داشتن میل، برنامه یا اقدام جهت مهاجرت توزیع افرادي که تصمیم به مهاجرت گرفته: 32نمودار 
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  درصد افراد مصمم براي مهاجرت در اقدامات انجام شده براي مهاجرت -33نمودار

 
  ایران و یا ماندن در کشور عوامل موثر بر تمایل دانشجویان به مهاجرت از

یکی از اهداف پیمایش دانشجویان، سنجش میزان تاثیر عوامل مختلف اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
بدین منظور تعدادي عامل در . بر تمایل دانشجویان نسبت به مهاجرت به خارج از کشور و یا ماندن در ایران بوده است

خواسته شده است که مشخص کند، آن عامل بر ماندن وي در ایران موثر است یا  اختیار مخاطب گذاشته شده و از او
از تجمیع امتیازات داده شده . ثیر هر عامل در قالب طیف لیکرت امتیاز دهدبه میزان تأ مهاجرت وي از کشور؛ و ضمناً

  :ست آمده استبه هر عامل، میزان اهمیت عوامل در تمایل افراد به مهاجرت از ایران به ترتیب زیر بد
  

 ردیف  عامل

 1  ناامیدي از اصالح امور کشور
 2  ها هزینه  با آن سطح درآمد و تناسب
 3  امکان پیشرفت شغلی

 4  مداري جامعه نظم و قانون
 5  عالقه به کسب سابقه تحصیلی یا کاري در خارج

 6  ساالري شایسته
 7  امکان یافتن شغل

 8  میل به تجربه زندگی در خارج
 9  داري حکمرانی و مملکتشیوه 

 10  بورسیه آموزشی و پژوهشی
 11  شرایط زیست محیطی

 12  عوامل غیرمالی شغل مثل تناسب با رشته و اثرگذاري 
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 ردیف  عامل

 13  دغدغه آینده فرزندان
 14  المللی و رابطه با سایر کشورها چهره بین

 15  امکان شاد زندگی کردن
 16  تحریم بودن ایران 

 17  سالمت اخالقی جامعه
 18  آزاد بودن در اندیشه و رفتار

 19  کاربردي شدن نتایج تحقیقات
 20  سطح علمی دانشگاه و اساتید

 21  تفاوت سبک زندگی در ایران و خارج 
 22  جو فرهنگی و سیاسی دانشگاه

 23  امکان کارآفرینی و ایجاد استارتاپ
 24  چالش عقیدتی سیاسی با گفتمان رسمی کشور

 25  عقاید مذهبیامکان بروز 
 26  دسترسی آزاد به فضاي مجازي

 27  ها در خارج اي دوره حضور دوستان و هم
 28  موج مهاجرت در جامعه

 29  حضور خانواده و فامیل در خارج
  

  بندي جمع
 1397کننده در پیمایش سنجش میل به مهاجرت دانشجویان که در اواخر سال  نفر شرکت 920میان  از

ترین نسبت را به خود  بیش% 42,1که تصمیم قطعی دارند از ایران مهاجرت کنند با  گروهیبرگزار شده است؛ 
ترین فراوانی  کم% 19,6اند به صورت قطعی تصمیم دارند در ایران بمانند با  اند و گروهی که اعالم کرده اختصاص داده

در این  کننده در میان افراد شرکته نسبتاً قابل توجبه مهاجرت دست آمده حاکی از میل ه هاي ب نسبت. را دارند
  .است پیمایش

شود، میزان عملی کردن این تصمیم است؛  ارزیابی تصمیم مهاجرتی افراد مطرح می یکی از مسائلی که پس از
 کمی از افراد تصمیم خود را به با سوال از افرادي که تصمیم قطعی به مهاجرت دارند، مشخص شده است که درصد

احتماال درصد کمی از افرادي که اعالم  این از طرفی نوید بخش این است که .اند پیگیري کردهصورت بسیار جدي 
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تعدادي از  دهد احتماالً از طرف دیگر نشان می .از ایران مهاجرت خواهند کرد تصمیم به مهاجرت دارند و یا اند کرده
  . دهند یران ادامه میافرادي که در ایران خواهند ماند با احساس ناکامی به زندگی خود در ا

در خصوص عوامل انگیزاننده براي مهاجرت، با سوال از کل افراد مورد بررسی، فارغ از تصمیم مهاجرتی آنان، 
هاي دوم و سوم نیز  در رتبه .گیزانندگی براي مهاجرت داشته استترین امتیاز را در ان ناامیدي از اصالح امور بیش

قرار ) نه امکان یافتن شغل، بلکه امکان پیشرفت در شغل(امکان پیشرفت شغلی  ها و سطح درآمد و تناسبش با هزینه
مهاجرت خواهند کرد، رتبه اول ناامیدي از اصالح  فارغ از اینکه چه درصدي از این افراد در آینده واقعاً. گرفته است

جوان نسبت به وضعیت  عامل، خود گویاي احساس نسل 30امور در انگیزه دادن به افراد براي مهاجرت در میان 
شناسی این موضوع و راهکارهاي آن خود پژوهشی دیگر و مجالی دیگر  کشور و امید به اصالح آن است؛ حال آسیب

  . طلبد می
در ارتباط با انگیزه اصلی مهاجرت افراد سوالی دیگر به صورت کلی و بدون نام بردن از عامل خاص، از افرادي 

کاري را /در پاسخ به این سوال گروهی که عوامل اقتصادي .ن بمانند پرسیده شده استدر ایرا که تصمیم قطعی ندارند
بررسی این سوال در  .اند ترین سهم را به خود اختصاص داده اند بیش به عنوان انگیزه اصلی مهاجرت خود اعالم کرده

  : دهد ائز اهمیتی بدست میکنار سوالی که در خصوص کانال اصلی مهاجرتی افراد پرسیده شده است نتیجه بسیار ح
کاري و نه عوامل /اما عوامل اقتصادي د،کننده تصمیم دارند از کانال تحصیلی مهاجرت کنن اکثر افراد شرکت

این یعنی تعدادي از افرادي که به صورت تحصیلی  .گیزه افراد براي مهاجرت بوده استترین ان پژوهشی بیش/علمی
  . کاري دارند/اقتصاديکنند در درجه اول انگیزه  مهاجرت می




