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ایــن گــزارش نتیجــه مطالعــه آمــاری و بررســی روندهــای جابه جایــی بین املللــی دانشــجویان و 

تحصیل کــردگان در ســطح جهــان و ایــران اســت کــه توســط »برنامــه سیاســت گــذاری مهاجــرت 

نخبــگان« در »پژوهشــکده سیاســتگذاری علــم، فناوری و صنعت دانشــگاه صنعتی رشیــف« انجام 

شــده اســت. بــا توجــه بــه فقــدان مطالعــات تخصصــی در ایــن زمینــه در کشــور، ایــن مطالعــه در 

تــاش اســت تــا تصویــری نســبتاً روشــن و بــه روز از آخریــن تحــوالت حــوزه جابه جایــی بین املللــی 

ــاری در حــوزه مهاجرت هــای  ــع آم ــه مناب ــد. از آنجــا ک ــه منای ــردگان ارائ دانشــجویان و تحصیل ک

بین املللــی در داخــل کشــور به صــورت نظام منــد و مســتمر تولیــد و منتــر منی شــوند لــذا مراجــع 

و منابــع اصلــی ایــن مطالعــه مبتنــی بــر آخریــن منابــع و گزارشــات رســمی بین املللی قابل دســرس 

بــوده اســت. اســتفاده از منابــع آمــاری رســمی بین املللــی در عیــن اینکــه قابــل اســتناد بــوده و 

امــکان مقایســه و تطبیــق وضعیــت کشــور بــا دیگر کشــورهای منطقــه و دنیــا را فراهم می ســازند، 

بــا ایــن حــال ممکــن اســت باعــث بــروز خطاهــای آمــاری و عــدم مطابقت هایــی اجتناب ناپذیــر 

بــا وضعیــت فعلــی و واقعــی کشــورها گردنــد. از دیگــر اتفاقــات و چالش هــای رایــج و مشــهود در 

ایــن حــوزه، وجــود آمــار و ارقــام مختلــف و گاهــاً متناقــض از وضعیــت یــک کشــور در گزارشــات 

بین املللــی به واســطه بهره گیــری از روش هــای منونه گیــری و یــا منابــع داده ای متفــاوت اســت.  بــا 

در نظــر گرفــن امــکان وقــوع ایــن دســت از خطاهــا در اســتفاده های آمــاری از منابــع بین املللــی، 

در تهیــه ایــن گــزارش ســعی شــده اســت حتی املقــدور منابــع مختلــف آمــاری مــورد اســتناد، بــا 

دقــت مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد و در تفســیرهای اســتنتاجی، داده و اطاعــات بــا منابــع محــدود 

آمــاری داخلــی و وضعیــت کشــور مقایســه و راســتی آزمایی شــوند. 

 جهــت ارائــه تصویــر کلــی از وضعیــت و رونــد جابه جایــی بین املللــی دانشــجویان، ابتــدا در بخش 

اول وضعیــت جهانــی تحــرک دانشــجویی به صــورت اجاملــی ترســیم می گــردد و ســپس در بخــش 

دوم وضعیــت و جایــگاه کشــور ایــران در ایــن زمینــه تبییــن می شــود. در بخــش ســوم و پایانــی نیــز 

بــه اختصــار سیاســت ها و برنامه هــای جــذب و نگهداشــت دانشــجویان بین املللــی در کشــورها مورد 

توجــه قــرار گرفتــه اســت. در بخــش پیوســت ها نیــز اطاعــات مفیــد و کاربــردی در زمینــه تعریــف، 

شــاخص گذاری و اندازه گیــری آمــار جمعیتــی مهاجــران ارائــه شــده اســت کــه به طــور خــاص وضعیت 

آمــاری تعــداد ایرانیــان در دو کشــور آمریــکا و کانــادا مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت.   

عنوان:              جابجایی بین املللی دانشــجویان و تحصیلکردان در ســطح ایران و جهان

 گردآوری و تدوین :             پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی رشیف
مهاجرت سیاستگذاری  برنامه                                                     

مولفین:             بهرام صلواتی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات جمعیتی کشور

                                        علی ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی رشیف

با همکاری:

انسیه شجاعی، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی رشیف

زهره قاسمی ، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی رشیف

فهیمه بهزادی، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی رشیف

۱۳۹۷ اردیبهشــت  سال چاپ:                              

حبیب ا  لهی، شهید  خیابان  آزادی،  خیابان  تهران،   آدرس :       
خیابان شهید قاسمی، جنب دانشکده انرژی، بن بست گوهر
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خالصه اجراییخالصه اجرایی

روند جهانی مهاجرت

در ســال های اخیــر مهاجــرت تبدیــل 

ابــر روندهــای جهانــی  بــه یکــی از 

شــده اســت. بــر اســاس آمــار »ســازمان 

بیــش  بین املللــی مهاجــرت« )2018(، 

ــان  ــون نفــر از مــردم جه از 257/7 میلی

مهاجــر هســتند بــه ایــن معنــا کــه 

تولــد خــود  از کشــور محــل  خــارج 

زندگــی می کننــد. نکتــه حائــز توجــه 

ــا  ــه 50 درصــد کل مهاجــران دنی ــن ک ای

بــه  توســعه  درحــال  کشــورهای  از 

مهاجــرت  توســعه یافته  کشــورهای 

کرده انــد و مابقــی مهاجرت هــا بیــن 

کشــورهای توســعه یافته صــورت گرفتــه 

اســت. جالب تــر آنکــه 35 درصــد کل 

ــارت  ــا مه ــا را مهاجــران ب مهاجــران دنی

دانشــگاهی  تحصیــات  دارای  و  بــاال 

ــد کــه حاکــی از ســهم  تشــکیل می دهن

ــت.  ــران اس ــته از مهاج ــن دس ــاالی ای ب

رشد میل به مهاجرت در دنیا

 (   نظرســنجی »مؤسســه ی گالــوپ« 

۲۰۱۳ - ۲۰۱۶ ( در میــان ۱۵۶ کشــور 

ــران  ــداد مهاج ــه تع ــد ک ــان می ده نش

بالقــوه دنیــا بیــش از ۷۰۰ میلیــون نفــر 

اســت )یعنــی حــدود ۱۴ % جمعیــت 

دنیــا متایــل بــه مهاجــرت دارنــد(. هنــوز 

هــم آمریــکا نخســتین مقصــد مطلــوب 

مهاجــران اســت کــه انتظــار مــی رود 

ــی  ــت های مهاجرت ــه سیاس ــه ب ــا توج ب

ــرود  ــول ب ــه اف ــد رو ب ــن رون ترامــپ، ای

.)۲۰۱۷ )گالــوپ، 

میل به مهاجرت در میان ایرانیان

ــل  ــی گســرش می ــد جهان ــا رون همــراه ب

ــه  ــل ب ــه مهاجرت هــای بین املللــی، متای ب

مهاجــرت در میــان ایرانیــان نیــز افزایــش 

یافتــه اســت.  در پژوهشــی کــه توســط 

»مؤسســه گالــوپ« در ســال 2015 در 

ــدن  ــاده ش ــرت و آم ــل مهاج ــورد »می م

بــرای مهاجــرت« انجــام شــده، ایــران در 

ــا باالتریــن  رتبه بنــدی میــان 20 کشــور ب

میــل بــه مهاجــرت در میــان اتبــاع آنهــا، 

در رتبــه نهــم قــرار دارد. بــر اســاس ایــن 

گــزارش 1/8 میلیــون نفــر از ایرانیــان ابراز 

عاقــه و متایــل بــه مهاجــرت داشــته اند، 

در حالیکــه از ایــن تعداد رصفــاً 400 هزار 

نفــر اعــام کرده انــد کــه بــرای مهاجــرت 

برنامــه داشــته و یــا در حــال آماده شــدن 

ــران  ــور ای ــتند. کش ــرت هس ــرای مهاج ب

بــا در نظــر گرفــن شــاخص تعــداد افــراد 

ــه کل  ــبت ب ــرت نس ــه مهاج دارای برنام

جمعیــت کشــور در میــان 20 کشــور برتر 

ایــن شــاخص قــرار نــدارد.

ــران  ــذب مهاج ــه ج ــی  ب ــل جهان می
دانشــجویان  و  تحصیل کــرده 

همـراه بـا رشـد اقتصـادی در کشـورهای 

توسـعه یافته، تقاضا بـرای جذب مهاجران 

نسـبت  بـه  متخصـص  و  تحصیل کـرده 

نیـروی کار سـاده به شـدت رو بـه افزایش 

در  علی الخصـوص  تفـاوت  ایـن  اسـت؛ 

بخـش فنـاوری اطاعـات قابـل مشـاهده 

اسـت. عـاوه بـر ایـن بـه دلیـل کمبـود 

افـراد متخصـص و ماهر، برخـی دولت ها 

دنبـال   OECD حـوزه  کشـورهای  در 

ایـن  ورود  تسـهیل  بـرای  سیاسـت هایی 

هسـتند.  کشورشـان  از  خـارج  از  افـراد 

جـذب دانشـجویان بین املللـی به عنـوان 

یکـی از منابـع اصلـی تأمیـن نیروهـای 

ماهـر و تحصیل کرده مـورد توجه و مترکز 

کشـورهای مهاجرپذیر قرار گرفته اند. این 

کشـورها سـعی در بهره بـرداری هـر چـه 

متـام از بازار بزرگ دانشـجویان بین املللی 

در   OECD حـوزه  کشـورهای  دارنـد. 

سـال ۲۰۱۱، حـدود ۷۷% متام دانشـجویان 

سـیار را بـه خـود اختصـاص داده بودنـد. 

تقریبـاً نیمـی  از متام دانشـجویان خارجی 

در OECD، در یکـی از ۵ مقصـد برتـر 

تحصیـات دانشـگاهی خـارج از کشـور 

ایـاالت  بودنـد:  کـرده  نـام  ثبـت  خـود 

متحـده آمریکا با ۱۷% از کل دانشـجویان 

بین املللـی، بعـد از آن انگلسـتان )%۱۳(، 

فرانسـه  و   )%۶( آملـان   ،)%۶( اسـرالیا 

)۶%(. دانشـجویان بین املللـی عمدتاً برای 

تحصیـل بـه کشـورهای انگلیسـی زبـان 

علـوم  رشـته های  در  اغلـب  و  می رونـد 

اجتامعی و حقوق و کسب و کار تحصیل 

می کنند )بیش از ۳۰% کل دانشجویان در 

ایـن حوزه ها تحصیـل می کنند(. اسـرالیا، 

انگلسـتان و آمریکا روی هم رفته میزبان 

۳۶% از دانشجویان خارجی ثبت نامی  در 

کل جهـان هسـتند. 

جــذب  بــازار  نوظهــور  بازیگــران 
بیـــن املللی دانشــجویان 

آمـوزش  بـازار  در  جدیـد  بازیگـران 

ظهـور  اخیـر  سـال های  در  بین املللـی 

یافته انـد. مثاً در سـال ۲۰۱۱، تعداد قابل 

توجهی از دانشـجویان خارجـی در کانادا 

)۵%(، ژاپـن )۴%(، روسـیه )۴%( و اسـپانیا 

)۲%( ثبـت نـام کرده انـد. برعکـس، سـهم 

بـازار برخی از کشـورهای محبوب کاهش 

یافته اسـت: سهم دانشـجویان بین املللی 

در ایـاالت متحده آمریکا از ۲۳% در سـال 

رسـیده   ۲۰۱۱ سـال  در   %۱۷ بـه   ۲۰۰۰

بین املللـی  دانشـجویان  سـهم  و  اسـت 

در آملـان در همیـن دوره زمانـی ۳% افـت 

داشـته اسـت. با وجود اینکـه کره جنوبی 

هنوز هم سـهم کوچکی در بـازار آموزش 

دانشـجویان  تعـداد  دارد،  بین املللـی 

خارجـی در این کشـور در ایـن بازه زمانی 

بیـش از ۱۷ برابـر شـده اسـت.

رونــد صعــودی گــردش بین املللــی 
دانشــجویان 

ــگاه های  ــه دانش ــجویانی ک ــداد دانش تع

خــارج را بــرای ادامــه تحصیــل خــود 

انتخــاب کرده انــد در دهه هــای اخیــر 

به شــدت افزایــش یافتــه اســت. ایــن 

دانشــجوی  میلیــون   1/3 از  میــزان 

رقــم  بــه  ســال 1990،  در  بین املللــی 

حــدود ۴/۵ میلیــون نفــر در ســال 2014 

رســیده کــه تقریبــاً 4 برابــر شــده اســت. 

ــال  ــا س ــی می شــود ت ــن پیش بین همچنی

۲۰۲۵، ایــن رقــم بــه ۸ میلیون نفر برســد. 

ترکیــب جهانــی دانشــجویان ســیار در 

دهــه اخیــر بســیار تغییــر کــرده اســت. 

پیــش از آن جریــان دانشــجو یــک طرفــه 

و از رشق بــه غــرب بــود ولــی هــم اکنون 

ایــن جریــان چنــد جانبــه شــده و شــکل 

ســنتی فرســتنده -گیرنــده، درحــال تغییر 

اســت. درحالــی کــه در ســال ۲۰۱۵ حدود 

۳/۳ میلیــون دانشــجوی بین املللــی در 

ــه  کشــورهای حــوزه OECD مشــغول ب

ــجویان  ــبت دانش ــد، نس ــل بوده ان تحصی

بین املللــی ایــن حــوزه از کشــوری بــه 

کشــور دیگــر تغییــرات زیــادی می کنــد. 

پنــج کشــور میزبــان اصلــی دانشــجویان 

حــدود   OECD حــوزه در  بین املللــی 

ــذب  ــوزه را ج ــن ح ــجویان ای ۷۰% دانش

ــکا  ــاالت متحــده آمری ــد: ای خــود کرده ان

بین املللــی  دانشــجویان  کل   %۳۰ )بــا 

در حــوزه OECD(، انگلســتان )%۱۴(، 

و اســرالیا )۱۰%(. امــا فرانســه، آملــان 

و روســیه نیــز تعــداد قابــل توجهــی 

 ,OECD( می کننــد.  جــذب  دانشــجو 

2017(. داده هــا ظهــور روندهــای جدیــد 

در تحــرک دانشــجویان را تأییــد می کنند: 

تصمیم گیــری بــرای تحصیــل در خــارج از 

ــه. ــه خان کشــور امــا نزدیــک ب

کشورهای اصلی دانشجو فرست

از  چیــن  کشــور  اخیــر  ســال های  در 

ــداد  ــرین تع ــواره بیش ــداد هم ــر تع نظ

بــوده؛  دارا  را  بین املللــی  دانشــجویان 

درســال 2015 چیــن بــا 812،081 نفــر 

بیشــرین تعــداد دانشــجویان بین املللــی 

و پــس ازآن هنــد بــا 254،373 دانشــجوی 

بین املللــی در رتبــه دوم از لحــاظ تعــداد 

داشــته  قــرار  بین املللــی  دانشــجویان 

اســت. چنانچــه نــرخ خــروج دانشــجویان 

در نظــر گرفتــه شــود، عربســتان باالترین 

نــرخ خــروج دانشــجویان را در ایــن ســال 

داشــته اســت.

جایــگاه ایــران در میــان کشــورهای 
دانشــجو فرســت

تــا ســال 2012 میــادی، کشــور ایــران بــا 

ــارج  ــجوی خ ــر دانش ــدود 51.600 نف ح

از کشــور، جــزو 10 کشــور اول دانشــجو 

فرســت دنیــا بــوده اســت. ایــن درحالــی 

اســت کــه درســال 2015، ایــران بــا همین 

ــی در  حــدود تعــداد دانشــجوی بین امللل

رتبــه 15 ام کشــورهای دانشــجو فرســت 

قــرار دارد. در ایــران حــدود یــک درصد از 

کل دانشــجویان بــرای تحصیــل از کشــور 

ــرخ  ــن ن خــارج می شــوند، در حالیکــه ای

در چیــن 1/8 درصــد دانشــجویان، بــرای 

ــرای  ــد و ب ــعودی 5/6 درص ــتان س عربس

ترکیــه 0/75 درصــد اســت. ایــن رقــم 

ــد،  ــیا ۹/۲ درص ــرای آس ــال ۲۰۰۸ ب در س

بــرای منطقــه اروپــا ۱۰/۲ درصــد و بــرای 

خاورمیانــه ۷/۹ درصــد بــوده اســت.

ــد جــذب دانشــجویان  ــی رون پیش بین
ــال 2024 ــا س ــی ت بین امللل

»شــورای فرهنگــی بریتانیــا« 1 )۲۰۱۴( 

رونــد جــذب دانشــجویان تحصیــات 

تکمیلــی تــا ســال ۲۰۲۴ را پیش بینــی 

ــکات  ــن رابطــه ن ــه در ای کــرده اســت ک

ــت:  ــل اس ــل تأم ــر قاب زی

جــذب  در  را  خــود  رشــد  چیــن 

ادامــه  بین املللــی  دانشــجویان 

داد. خواهــد 

هنــد مســتعد تبدیــل شــدن بــه 

بــرای تحصیــل  »فرصــت واقعــی 

ایــن  در  بین املللــی  دانشــجویان 

کشــور در یــک دهــه آینــده« اســت.

بیشــرین رشــد در میانگیــن جــذب 

ســالیانه ی دانشــجو ، متعلــق بــه این 

کشــورها خواهــد بود:  نیجریــه )۸/۳ 

%(، اندونــزی )۷/۲ %(، پاکســتان )۶/۴ 

%( و عربســتان ســعودی )۵/۲ %(.

1. British council

خالصه اجرا�ی
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در  فارغ التحصـــیالن  مانــدگاری  
میزبــان کشــورهای 

پیامیشــی در ســال ۲۰۱۱ در میــان 6200 

دانشــجوی بین املللــی در ۲۵ دانشــگاه در 

پنــج کشــور فرانســه، آملــان، ســوئد، هلند 

و انگلســتان صــورت گرفت. گــروه هدف 

ایــن پیامیــش، دانشــجویان بین املللــی از 

ــا  ــه اروپ ــو اتحادی ــر عض ــورهای غی کش

بودنــد کــه در مقاطــع کارشناســی ارشــد 

ــد و در  ــرده بودن ــام ک ــت ن ــری ثب و دک

ــد.  ــود بودن ــی خ ــر تحصیل ــال آخ دو س

ــاً  ــه تقریب ــود ک ــی از آن ب ــا حاک یافته ه

دو ســوم پاســخگویان عاقمندنــد بعــد از 

پایــان تحصیل در کشــور میزبــان مبانند و 

می خواهنــد ایــن کار را بــرای دوره زمانــی 

محــدودی انجــام دهنــد )یــک تــا دو 

ــه  ــل ب ــغلی و می ــای ش ــال(. فرصت ه س

ــل  ــی، دالی ــه ی کار بین امللل ــب تجرب کس

اصلــی متایــل بــه مانــدن اســت. از طــرف 

دیگــر، روابــط شــخصی و خانوادگــی 

ــایرین  ــه س ــود ک ــی ب ــن دالیل از مهمری

می خواســتند بعــد از پایــان تحصیــل، 

کشــور میزبــان را تــرک مناینــد. 

بــه  چینــی  دانشــجویان  بازگشــت 
کشــور چیــن

نشــان  چیــن  رســمی  دولــت  آمــار 

دانشــجوی چینــی  می دهــد 339.700 

در ســال 2011 بــه خــارج رفته انــد، در 

حالــی کــه 186.200 فارغ التحصیــل در 

بازگشــته اند.  بــه چیــن  هــامن ســال 

ــال  ــن در س ــت چی ــار دول ــاس آم ــر اس ب

2016 میــادی، در حــدود 566.500 نفــر 

دانشــجوی چینــی بــرای تحصیــل بــه 

خــارج از ایــن کشــور رفته انــد و 432.500 

ــه  ــته اند. ب ــور بازگش ــن کش ــه ای ــر ب نف

عبارت دیگر ســهم دانشــجویان بازگشــته 

بــه دانشــجویان خــارج شــده از 55 درصد 

در ســال 2011 بــه حــدود 80 درصــد در 

ســال 2016 افزایــش یافتــه اســت کــه از 

نظــر مقــدار مطلــق افزایــش 132درصدی 

در حجــم ســاالنه دانشــجویان بازگشــتی 

درطــول دوره 5 ســاله اســت. اقتصــاد 

عوامــل  از  یکــی  چیــن  رشــد  روبــه 

تحریک کننــده فارغ التحصیــان چینــی 

ــژه  ــه وی ــوده اســت. ب ــرای بازگشــت ب ب

اگــر مهــارت آنهــا بــا بــازار داغ تکنولــوژی 

چیــن کــه بیــن ســال های 2016-2015 

رشــدی در حــدود  10 درصــد داشــته 

ــد. ــگ باش ــت، هامهن اس

روند خروج دانشجویان از ایران

در  دهــه 50 و 60 شمســی، کشــور ایــران 

شــاهد روند صعــودی خروج دانشــجویان 

از  پــس  امــا  اســت.  بــوده  از کشــور 

ــاد شمســی،  ــن دوره، طــی دهــه هفت ای

شــاهد کاهــش خــروج دانشــجویان از 

کشــور هســتیم. تــا اینکــه در اواخــر دهه 

هفتــاد و اوایــل دهــه هشــتاد شمســی با 

افزایــش ظرفیــت دانشــگاه ها و افزایــش 

تعــداد دانشــجویان در کشــور تعــداد 

ــل  ــرای ادامــه تحصی ــه ب دانشــجویانی ک

نیــز  رفته انــد  کشــور  از  خــارج  بــه 

افزایــش یافتــه اســت. رونــد رشــد تعــداد 

ــی در خــارج از کشــور  دانشــجویان ایران

از ســال 2007 میــادی رسعــت و شــدت 

بیشــری در مقایســه بــا ســال های پیــش 

یافتــه اســت. امــا بــا این حــال آمار نشــان 

ــجویان  ــد دانش ــد رش ــه رون ــد ک می ده

ایرانــی خــارج از کشــور در قیــاس با رشــد 

تعــداد کل دانشــجویان در کشــور بســیار 

ــداد  ــع تع ــت. در واق ــوده اس ــر ب پایین ت

ــران از ســال 1999  کل دانشــجویان در ای

میــادی )1378 شمســی( تــا ســال 2015 

)1394 شمســی( بیــش از ســه برابر شــده 

ــداد  ــه تع ــت ک ــی اس ــن درحال ــت ای اس

ــن  دانشــجویان خروجــی از کشــور در ای

بــازه زمانــی تقریبــاً دو برابر شــده اســت. 

تعــداد دانشــجویان خروجــی از ایــران 

همــواره کمــر از 2 درصــد از تعــداد کل 

دانشــجویان ایرانــی در طــول بیســت 

ســال گذشــته بــوده اســت. بــه طــور کلی 

بــا توســعه آمــوزش عالــی کشــور، نســبت 

دانشــجویان خروجــی به کل دانشــجویان 

نزولــی بــوده اســت. 

ــی در  ــد حضــور دانشــجویان ایران رون
آمریــکا 

کشــور آمریــکا همــواره یکــی از مهمرین 

بــرای  ایرانــی  دانشــجویان  مقاصــد 

تحصیــل بــوده اســت. تقریبــاً 25 درصــد 

در  ایــران  از  دانشــجویان خروجــی  از 

ســال 2015 میــادی، کشــور آمریــکا را 

ــه  ــرای ادام ــود ب ــد خ ــوان مقص ــه عن ب

دهــه  از  کرده انــد.  انتخــاب  تحصیــل 

ــودی خــروج  ــد صع ــادی، رون پنجــاه می

ــور  ــد کش ــه مقص ــی ب ــجویان ایران دانش

آمریــکا ادامــه داشــته اســت تــا یک ســال 

ــران  ــامی ای ــاب اس ــوع انق ــد از وق بع

)ســال 1980 میــادی( کــه بیشــرین موج 

خــروج دانشــجویان بــرای تحصیــل در 

آمریــکا وجــود داشــته اســت. ایــن رونــد 

تــا ســال 2000 میــادی، ســیر نزولــی 

ــی از ســال  )کاهشــی( داشــته اســت. ول

ــد ســیر  2000 میــادی، مجــدداً ایــن رون

صعــودی داشــته اســت تــا در ســال 

2017 تعــداد دانشــجویان بــه 12،600 

 »QS نفــر رســیده اســت. »مؤسســه ی

در ســال ۲۰۱۸ پیامیشــی روی متقاضیــان 

تحصیــل در خــارج از کشــور انجــام داده 

و عوامــل پیــران در انتخــاب کشــور 

مقصــد را مورد بررســی قــرار داده اســت. 

»دیــوان عالــی آمریکا« در دســامرب ۲۰۱۷، 

فرمــان رئیس جمهــور ایــن کشــور مبنــی 

بــر ممنوعیــت ســفر اتبــاع شــش کشــور 

ــه آن  ــره شــاملی ب ــاً مســلامن و ک عموم

کشــور را تصویــب کرد. نتایــج این پیامش 

نشــان مــی دهــد کــه رشکت کننــدگان در 

پیامیــش از ایــران، لیبــی، عــراق، ســومالی 

ــوان  ــه عن ــکا را ب ــر آمری ــودان دیگ و س

ــل  ــه تحصی ــرای ادام مقصــد اول خــود ب

انتخــاب نکردنــد. ایــن بــه آن معناســت 

کــه در کل، ممنوعیــت ســفر اثــری منفی 

روی متایــل متقاضیــان بــه ادامــه تحصیل 

در آمریــکا داشــته اســت و ایــن جریــان 

ــادا، آملــان و انگلســتان  ــه ســمت کان را ب

ــت.  ــوق داده اس س

در  ایـرانـــی  دانشــجویان  حضــور 
دنیــا  برتـــر  دانشــگاه های 

بــر اســاس آمــار موجــود، طــی ســال های 

2012-2016، کمــر از یــک درصــد کل 

دانشــجویان خروجــی از ایــران بــه 10 

ــن  ــد، ای ــدا کرده ان ــر راه پی ــگاه برت دانش

ــداد  ــا تع ــه ب ــه ترکی ــت ک ــی اس در حال

کل دانشــجویان خروجــی کمــر، درصــد 

باالتــری از دانشــجویان در دانشــگاه های 

برتــر را داشــته اســت. کشــور عربســتان 

دانشــجویان  تعــداد  بــا  ســعودی 

خروجــی بیشــر درصــد کمــری دانشــجو 

در  را  دنیــا  برتــر  دانشــگاه های  در 

اســت.   داشــته  میــادی   2016 ســال 

دانشــجویان ایرانــی بیشــرین تعــداد 

دکری هــا در زمینــه علوم و مهندســی در 

آمریــکا را از میــان کشــورهای منطقــه ی 

خاورمیانــه داشــته اند و بعــد از آن بــه 

ــن و عربســتان  ــب کشــورهای بحری ترتی

ســعودی قــرار گرفته انــد. نســبت اعظــم 

ــی  ــدگان مــدرک دکــری ایران دریافت کنن

از  یکــی  در  را  خــود  مــدرک   )%۶۸(

ایــن  گرفته انــد.  مهندســی  رشــته های 

درصــد بــرای دانشــجویان بحرینــی و 

ــد  ــب ۳۷ و ۲۷ درص ــه ترتی ــتانی ب عربس

بــوده اســت. امــا عربســتانی ها در علــوم 

ــر از  ــته های غی ــایر رش ــا س ــی ی اجتامع

علــوم و مهندســی ســهم بیشــری در 

ایرانی هــا  و  بحرینی هــا  بــا  مقایســه 

داشــته اند. 

در  ایرانــی  دانشــجویان  مانــدگاری 
آمریــکا و اروپــا

ــوم  ــی عل ــاد مل ــزارش »بنی ــاس گ ــر اس ب

در   ،۲۰۱۵ ســال  در   ،)NSF( آمریــکا« 

میــان کشــورهای مبــدأ از ۱۰ کشــور 

دکــری  دانشــجویان  ارســال کننده  اول 

ــر از  ــاً ۹ نف ــت، تقریب ــای موق ــا ویزاه ب

هــر ۱۰ نفــر در مقطــع دکــری از ایــران 

)۹۲%(، هنــد )۸۸%( و چیــن )۸۷%( قصــد 

فارغ التحصیلــی  از  بعــد  داشــته اند 

ــد  ــتثنای تایلن ــه اس ــد. ب ــکا مبانن در آمری

ــدگاری  ــرخ مان ــورها، ن ــایر کش )۲۸%(، س

بیــن ۵۰ تــا ۶۵ درصــد داشــته اند و نــرخ 

مانــدگاری کل بــرای متــام کشــورها به جز 

ــت  ــوده اس ــد ب ــور اول، ۶۴ درص ۱۰ کش

ــرخ مانــدگاری مهاجــران  )NSF 2015(. ن

ــا  ــه اروپ ــی در اتحادی ــرده ایران تحصیل ک

بیــن ســال های ۲۰۱۰ تــا ۲۰۱۲ در حــدود 

ــه از متوســط  ــوده اســت ک 15 درصــد ب

ــرده  ــران تحصیلک ــدگاری مهاج ــرخ مان ن

ــه  ــعه در منطق ــال توس ــورهای درح کش

ــت.  ــوده اس ــر ب ــا پایین ت اروپ

نــرخ مهاجــرت نخبــگان ایــران در 
قیــاس بــا نــرخ متوســط جهانــی

و  »دوکوییـر  کـه  مطالعـه ای  در 

انجـام   2007 سـال  در  همکارانـش« 

داده انـد، نـرخ مهاجـرت نخبـگان در کل 

دنیـا 5/3 درصـد در سـال 2000 میـادی 

همیـن  در  اسـت،  شـده  اندازه گیـری 

در  کشـورهای  بـرای  نـرخ  ایـن  گـزارش 

حـال توسـعه 7/3 درصـد گـزارش شـده 

اسـت. ایـن درحالـی اسـت که بر اسـاس 

مهاجـرت  نـرخ   OECD داده هـای 

 ،2000 سـال  در  ایـران  تحصیل کـردگان 

6/5 درصـد و درسـال 2010، 4/4 درصـد 

نظـر  بـه  ایـن داده هـا  بـا  اسـت  بـوده 

می رسـد نـرخ مهاجـرت تحصیل کـردگان 

از کشـور پایین تر از میانگین کشـورهای 

اسـت.  توسـعه  درحـال 

بــازار  ایــران در  نامســاعد  جایــگاه 
بین املللــی دانشــجویان  جــذب 

ایــران در میــان مقاصــد دانشــجویان 

بین املللــی، کشــور شــاخصی بــه حســاب 

منی آیــد و لــذا ســهم اندکــی ) زیــر 

0/05 درصــد از تعــداد کل دانشــجویان 

کشــور( در بــازار جــذب دانشــجویان 

کشــورهای  میــان  در  را  بین املللــی 

در  ایــن  دارد.  اختیــار  در  منطقــه 

حالــی اســت کــه کشــورهایی همچــون 

ــاال و  ــه ســهم نســبتاً ب عربســتان و ترکی

ــور  ــا کش ــاس ب ــی را در قی ــل توجه قاب

ــی  ــجویان بین امللل ــازار دانش ــران از ب ای

کرده انــد. کســب 

خالصه اجراییخالصه اجرایی
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کشــور  برتــر  جایــگاه  و  وضعیــت 

عربســتان در بــازار جذب دانشــجویان 

بین املللــی

ســهم  نســبتاً بــاال و صعــودی کشــور 

ــجویان  ــذب دانش ــازار ج ــتان از ب عربس

کشــورهای  بــا  قیــاس  در  بین املللــی 

منطقــه از جملــه ایــران بســیار قابــل 

ــر اســاس آمــار یونســکو  توجــه اســت. ب

در ســال تحصیلــی 2012 -2013، تعــداد 

71.773 دانشــجوی خارجی در عربســتان 

کــه  می کرده انــد  تحصیــل  ســعودی 

اکرثیــت آنهــا از کشــورهای یمن، ســوریه، 

بوده انــد.  اردن  و  فلســطین  مــر، 

طبــق گــزارش درگاه »اخبــار آموزشــی 

ایــاالت متحــده«، عربســتان حــدود %23 

بخــش  رصف  را  خــود  هزینه هــای  از 

آمــوزش کــرده اســت. در گــزارش مذکــور 

دربــاره  مهــم  واقعیــت  ســه  دربــاره 

تحصیــل در عربســتان صحبــت شــده 

مــورد  زبــان  اینکــه  نخســت  اســت. 

اســتفاده در دانشــگاه های عربســتان، 

اینکــه  دوم  نکتــه  اســت.  انگلیســی 

بورســیه های  عربســتان  دانشــگاه های 

ــی  ــرای انگیزه بخش ــژه ای ب ــی وی تحصیل

زن  چــه  بین املللــی،  دانشــجویان  بــه 

و چــه مــرد، قــرار داده اســت. بــرای 

ــاه  ــاوری ش ــم و فن ــگاه عل ــال »دانش مث

عبداللــه«، کل مبلــغ تحصیــل را پوشــش 

داده و ســاالنه 20 هــزار تــا 30 هــزار دالر 

بــه دانشــجویان پرداخــت می کنــد. نهایتاً 

اینکــه نظــام آمــوزش در عربســتان کمــی 

متفاوت تــر اســت. مثــاً امتحان هــای 

ــوزش  ــتم آم ــه در سیس ــل از پایان نام قب

ــد. ــی در عربســتان وجــود ندارن آمریکای

وضعیــت و جایــگاه حائز توجه کشــور 
ترکیــه در بــازار جــذب دانشــجویان 

بین املللــی

جـذب  بـازار  از  ترکیـه  کشـور  سـهم 

رقبـای  از  کـه  بین املللـی  دانشـجویان 

منطقـه ای ایـران محسـوب می شـود، بـه 

مراتب بیشـر از ایران بوده اسـت و رشـد 

بیشـری هم داشـته اسـت. بین دو سـال 

تعـداد   2011-۱2 و   2005-6 تحصیلـی 

)کـه  ترکیـه  در  بین املللـی  دانشـجویان 

از 15.481 نفـر بـه 31.170 نفـر رسـیده 

اسـت.  برابـر شـده  از دو  بیـش  اسـت( 

دانشـجویان خارجـی شـاغل بـه تحصیـل 

در ترکیه از 155 کشـور مختلف هسـتند. 

در سـال تحصیلـی 12-2011 آذربایجـان 

بیشـرین سـهم را بـا 4200 دانشـجو در 

کشـور  بین املللـی  دانشـجویان  میـان 

ترکیـه داشـته اسـت. کشـورهای بعـدی 

عبـارت هسـتند از ترکمنسـتان بـا 4110 

و جمهـوری تـرک قربس شـاملی بـا 3800 

دانشـجو رتبه هـای بعـدی هسـتند. اروپا 

در  دانشـجو  توجهـی  قابـل  تعـداد  نیـز 

ترکیـه دارد، مثـاً آملـان و یونـان هـر دو 

بیـش از 1300 دانشـجو در ترکیـه دارنـد. 

بـه نظـر می رسـد بـه دلیـل زبان مشـرک 

و همین طـور رسمایه گـذاری دولت ترکیه 

در ایـن زمینـه اقبـال دانشـجویان تـرک 

زبـان از دیگـر کشـورهای جهـان به ترکیه 

بیشـر بـوده اسـت. انگیـزه دانشـجویان 

خارجی از تحصیل در ترکیه متنوع است. 

از میـان آنهـا می تـوان به هزینه مناسـب 

و کیفیـت آمـوزش بـرای دانشـجویان تـا 

فرصـت یادگیـری زبـان ترکـی و آمـوزش 

بـه زبـان انگلیسـی و فرصـت آشـنایی بـا 

پـرورش  اشـاره کـرد.  فرهنگـی متفـاوت 

نسـل جدیـدی از دانشـجویان بین املللـی 

آشـنا بـه زبـان و جامعـه ترکی بخشـی از 

سیاسـت خارجـی فعـال و پویـای ترکیـه 

در دهـه اخیـر بـوده اسـت. بسـیاری از 

دانشـجویان محصل در ترکیـه، می توانند 

دانـش خود دربـاره ترکیه را بـه عنوان پل 

ارتباطـی بیـن ترکیـه و وطنشـان بـه کار 

برنـد. آمـوزش بـه عنـوان یکـی از بـازوان 

دیپلامسـی در حوزه هـای سیاسـتی جدید 

ماننـد آفریقـا بـه کار مـی رود. در 2012، 

1552 دانشـجو از 44 کشـور آفریقـا در 

ترکیـه تحصیـل می کردند که در مقایسـه 

بـا 2006 چهـار برابـر شـده اند.

برنامه هــا و سیاســت های بازگشــت 
جــذب  و  تحصیلکــرده  مهاجــران 

بین املللــی دانشــجویان 

سیاســت گذاری  در  مهــم  نکتــه 

سیاســت های  بیــن  لــزوم هامهنگــی 

یــک  در  اســت.  مختلــف  حوزه هــای 

حــوزه  در  مطلــوب  سیاســت گذاری 

و  تحصیل کردگـــان  بین املللــی  گــردش 

دانشجـــویان، سیاســت های آموزش عالی 

ــرت  ــت های مهاج ــی سیاس ــاد اصل و ابع

)ویــزا و رشایــط مانــدن بعــد از تحصیــل 

تجــارت  سیاســت های  دانشــجویان(، 

بین املللــی(،  تعهــدات  )همگرایــی 

در  )ثبــات  توســعه  سیاســت های 

حامیتــی(،  توســعه  سیاســت های 

سیاســت های بــازار کار )هامهنگــی بیــن 

ــوزش  ــه های آم ــه ای و مؤسس ــراد حرف اف

ــه  ــورد توج ــان م ــتی همزم ــی( بایس عال

از میــان سیاســت های  قــرار بگیرنــد. 

برشــمرده، سیاســت های علــم و فنــاوری 

از اهمیــت بیشــری برخــوردار اســت. 

ــرده  ــراد تحصیل ک ــرت اف ــت مهاج ماهی

نقــش  خصــوص  بــه  و  متخصــص  و 

زیرســاخت های پژوهــش و نــوآوری در 

جــذب اســتعدادهای برتــر، بعــد دیگــری 

معرفــی  را  دولت هــا  نقش آفرینــی  از 

هامهنگ ســازی  بــه  نیــاز  می کنــد: 

بــا  فنــاوری  و  علــم  سیاســت های 

در  هــم  مهاجــرت  سیاســت های 

کشــورهای فرســتنده و هم در کشورهای 

گیرنــده. این هامهنگ ســازی بایســتی در 

کشــورهای گیرنــده بــه منظــور تقویــت 

فرســتنده  کشــورهای  در  و  جذابیــت 

توســعه فضای علمی، فناورانه و کسب و 

کار بــه حــدی کــه فرصت هــای امیدبخش 

برای بازگشــت مهاجران تحصیل کــرده در 

خــارج، متقاعــد کــردن این چنیــن افرادی 

بــرای بازگشــت و مانــدن در وطنشــان و  

همچنیــن جــذب دانشــجویان و مهاجران 

تحصیل کــرده بین املللــی صــورت بگیــرد. 

رویکرد سیاستی کشور ایران 

کشـور  یـک  عنـوان  بـه  ایـران       

دانشجوفرسـت در حـال حـارض بایسـتی 

از سـه گزینه اصلی سیاستی »نگهداشت، 

کنـد.  اسـتفاده  مشـارکت«  و  بازگشـت 

در ایـران برنامه هایـی در همیـن راسـتا 

برنامه ریـزی  بـرای  اسـت.  شـده  انجـام 

دقیق تـر الزم اسـت ابتـدا ایـن برنامه هـا 

آسیب شناسـی و ارزیابـی شـود. سـپس با 

توجه بـه انگیزه هـای خروج دانشـجویان 

کشـور  از  خـارج  در  آنهـا  مانـدگاری  و 

ابزارهـای  و  سیاسـتی  کان  رویکـرد 

سیاسـتی متناسـب اسـتخراج شـوند. در 

صـورت تصمیـم بـه اسـتفاده از راهـربد 

تعدیل خروج و ورود دانشجویان بایستی 

بـر راهکارهـا و سیاسـت های کشـورهای 

دانشـجوپذیر مترکـز کـرد و با اسـتفاده از 

خالصه اجراییخالصه اجرایی

فرصت هـا و توامنندی هـای موجـود بـرای 

آن برنامه ریـزی کـرد. بـا نگاهـی اجاملی به 

وضعیـت ایـران در ایـن خصـوص می تـوان 

گفـت کـه در ایـران پتانسـیل زیـادی بـرای 

جذب مهاجران تحصیلی )دانشـجویان بین 

املللی( وجود دارد که از جمله آنها می توان 

بـه ظرفیت باالی آموزشـی و دانشـگاه های 

معتـرب در بسـیاری از رشـته های تحصیلـی، 

شـامر بـاال و روبـه فزونـی دانش آموختگان 

خـارج  در  چـه  و  داخـل  در  چـه  دکـری 

منطقـه  در  خـاص  موقعیـت  کشـور،  از 

کـرد.  اشـاره  گردشـگری  جاذبه هـای  و 

ضعف هایـی هـم در این زمینه وجـود دارد 

کـه از جملـه آن می تـوان بـه مسـئله زبـان 

تدریس، فرهنگ مخالـف مهاجر، وضعیت 

متغیر سیاسـی و اقتصـادی و ... اشـاره کرد. 

راهـربد کان پذیـرش دانشـجویان خارجـی 

بایستی با توجه به این رشایط اتخاذ شود. 
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دانشـجویان سـیار1 : طبـق تعاریـف رایـج، به طـور کلـی دانشـجویان 

از دو دسـته دانشـجویان بین املللـی و  بین املللـی )سـیار( متشـکل 

خارجـی هسـتند؛

 دانشـجویان بین املللـی2:  آنهایـی هسـتند کـه برای امـور تحصیلی از 

کشـور موطن خود خارج شـده اند و محل اقامت آنها خارج از کشـور 

اسـت )مترکز بـر محل اقامت اسـت(. 

دانشـجویان خارجی3:  دانشـجویانی هستند که شهروندی کشوری که 

در آن مشـغول بـه تحصیل هسـتند را در اختیار ندارنـد )مترکز بر حق 

شـهروندی و ملیت است(.

تحصیالت دانشگاهی4:  شامل همه انواع تحصیات بعد از دبیرستان 

شـامل آموزش هـای ارائـه شـده توسـط دانشـگاه ها، مؤسسـات فنی، 

کالج هـا، آموزش هـای فنـی و حرفـه ای و سـایر طرح هایـی می شـود 

گواهینامه هـا  یـا  مـدارک  آکادمیـک،  دیپلم هـای  بـه  منجـر  کـه 

می شـوند. برخـاف آن تحصیات/آمـوزش عالی بـه معنای تحصیات 

بعـد از دبیرسـتان اسـت کـه توسـط کالج هـا و دانشـگاه ها ارائـه 

می شـود. کشـورها در سـاختار نظـام آموزشـی بعـد از دبیرسـتان بـا 

هـم متفاوت انـد. با وجود اینکه در برخی کشـورها، آمـوزش فنی در 

مؤسسـات آمـوزش عالـی ارائـه می شـود، در برخـی دیگر مؤسسـات 

فنـی ایـن کار را انجـام می دهنـد. یونسـکو که منبع اصلـی داده های 

جهانـی در مـورد جابه جایـی دانشـجویان بین املللی اسـت، اطاعات 

مربـوط بـه نـوع طـرح آموزشـی یا مؤسسـه را نـدارد.5 

مهاجـران ماهـر )بـا مهـارت بـاال( 6 بـه طـور کلـی مهاجـران ماهـر 

)بـا مهـارت بـاال( بـه افـرادی اطـاق می شـود کـه حداقـل تحصیـات 

دانشـگاهی داشـته باشـند، امـا تعاریـف دیگـری نیـز وجـود دارنـد، 

بـه خصـوص تعاریفـی بـر مبنـای جایگاه شـغلی که ایـن افـراد در آن 

اسـتخدام شـده اند. یکی از تعاریـف کاربردی برای مهاجـران با مهارت 

1 Mobile student
2 International student
3 Foreign student
4 Tertiary education
5 Why Do Countries Differ in Their Rates of Outbound Student Mobility? 
Mary M. Kritz, 2015
6 Highly skilled migrants

بـاال کـه در برخـی کشـورها بـه کار بـرده می شـود، متوسـط حقـوق 

دریافتی اسـت. به واسـطه این تعریف مهاجر ماهر، به کسـی اطاق 

می شـود کـه درآمـدی بـاالی یـک میـزان مشـخص داشـته باشـد. 

نـرخ مانـدگاری دانشـجویان بین املللـی  7محاسـبه نـرخ مانـدگاری از 

روش هـای گوناگونـی صـورت می گیـرد کـه همیـن امـر موجـب عـدم 

تطابـق و عـدم امـکان مقایسـه نتایـج تحقیقـات گوناگون بـا یکدیگر 

شـده اسـت. بنابرایـن بـرای دانشـجویان بین املللـی موجـود در یـک 

کشـور، یـک نرخ مانـدگاری منحر به فرد وجود نـدارد، بلکه می توان 

چندیـن نـرخ مانـدگاری ارائـه داد. بـرای مقایسـه روش هـای مختلـف 

تعییـن نـرخ مانـدگاری، لطفـاً  به پیوسـت ۷ مراجعـه کنید.

7 Stay rate

تعاریف
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تبدیـل  مهاجـرت  اخیـر  سـال های  در 

بـه یکـی از ابـر روندهـای جهانـی شـده 

اسـت. بر اسـاس آمـار سـازمان بین املللی 

 257/7 از  بیـش   ،)2018( مهاجـرت1  

مهاجـر2   جهـان  مـردم  از  نفـر  میلیـون 

هسـتند بـه این معنا کـه خارج از کشـور 

محـل تولـد خـود زندگـی می کننـد. نکته 

حائـز توجـه ایـن اسـت کـه 90 درصـد از 

ایـن مهاجرت هـا، از نـوع مهاجرت هـای 

خـود خواسـته هسـتند و تنهـا 10 درصـد 

یـا  و  اجبـاری  مهاجرت هـای  به صـورت 

پناهجویـی هسـتند. همچنیـن 50 درصد 

از کل مهاجـران دنیا از کشـورهای درحال 

توسـعه یافته  کشـورهای  بـه  توسـعه 

مهاجـرت کرده انـد و جالب تـر آنکـه 30 

درصـد از کل مهاجران دنیـا را مهاجران با 

مهارت باال و دارای تحصیات دانشـگاهی 

از سـهم  کـه حاکـی  تشـکیل می دهنـد 

بـاالی ایـن دسـته از مهاجـران اسـت. 

    در پیامیش نظرسـنجی که »مؤسسـه ی 

گالـوپ« بیـن سـال های ۲۰۱۳ تـا ۲۰۱۶ 

 %۹۸( کشـور  در ۱۵۶  نفـر   ۵۸۶،۸۰۶ از 

جمعیت بزرگسـال جهان در این کشورها 

اسـت،  داده  انجـام  گرفته انـد(  جـای 

در مقایسـه بـا مطالعـه قبلـی کـه بیـن 

داده  انجـام   ۲۰۱۲ تـا   ۲۰۱۰ سـال های 

تعـداد مهاجـران  کـه  اعـام شـده  بـود، 

بالقـوه بیـش از ۷۰۰ میلیـون نفـر اسـت. 

یعنـی حـدود ۱۴% جمعیـت دنیـا متایـل 

بـه مهاجـرت دارنـد. متایـل بـه مهاجـرت 

1 . International Organization for Migration
ــت3  ــه پیوس ــر ب ــق واژه مهاج ــن دقی ــرای تبیی 2 ب

ــود. ــه ش مراجع

مقدمه
در برخـی مناطـق دنیـا )آمریـکای التیـن 

غیـر  اروپایـی  کشـورهای  کارائیـب،  و 

عضـو اتحادیـه اروپـا، خاورمیانه و شـامل 

آفریقـا( بـه علت جنـگ، قحطی و سـایر 

فجایـع افزایـش یافتـه اسـت. هنـوز هـم 

آمریکا نخسـتین مقصد مطلوب مهاجران 

اسـت کـه انتظـار مـی رود بـا توجـه بـه 

سیاسـت های مهاجرتی ترامـپ، این روند 

رو بـه افـول بـرود. از تغییـر در تعـداد 

مهاجـران بالقـوه بـه آملـان و انگلسـتان 

می تـوان فهمیـد، سیاسـت های دولت هـا 

بـرای جـذب مهاجـران می تواند کشـورها 

کمـر  یـا  جذاب تـر  مهاجـران  بـرای  را 

جـذاب منایـد )گالـوپ، ۲۰۱۷(.

مهاجرت بین املللی افراد، بخشی از فرآیند 

جهانی سـازی اسـت. بـر اسـاس مطالعات 

بیشـرمهاجرت ها  علـت  شـده  انجـام 

مربـوط بـه بازپیوسـت اعضای خانـواده3  

بـه  اسـت.  بردوسـتانه  زمینه هـای  یـا 

همیـن جهت کارکنـان غیرماهر و سـاده، 

بخـش عمـده ای از مهاجـرت بین املللی را 

تشـکیل داده اسـت. با این حال مهاجرت 

افـراد تحصیل کـرده نیـز در حـال افزایـش 

اسـت. ایـن رونـد رو بـه رشـد مهاجـران 

باعـث شـده اسـت در بیشـر کشـورهای 

مهاجـر فرسـت و مهاجرپذیـر، دولت هـا 

نهادهای باالدستی مانند وزارتخانه-هایی 

تحصیـات  مهاجـرت،  موضوعـات  بـا  را 

و  درگیـر  اقتصـاد  و  پژوهـش  تکمیلـی، 

مأمـور پیگـری موضـوع مهاجـرت منایند. 

در کشـورهای توسعه یافته به دلیل اثرات 

مثبـت اقتصـادی مهاجـران و مخصوصـاً 

مهاجـران تحصیل کـرده تقاضـا بـرای ایـن 

نیـروی  نسـبت  بـه  مهاجـران  از  دسـته 

3. Family reunion

ایـن  اسـت؛  افزایـش  بـه  رو  سـاده  کار 

تفـاوت علی الخصـوص در بخـش فناوری 

اطاعات قابل مشـاهده اسـت. همچنین 

بـه دلیـل کمبود  افراد متخصـص و ماهر، 

 OECD برخـی دولت هـا در کشـورهای

بـرای تسـهیل  دنبـال سیاسـت هایی  بـه 

ورود ایـن افـراد از خـارج از کشورشـان 

.)2002  ,OECD( هسـتند 

افـراد متخصـص ماننـد سـایر گروه هـای 

مهاجرتـی در پاسـخ بـه فرصت هـای بهر 

اقتصـادی در خـارج از کشـور و همچنین 

مهاجرتـی  سیاسـت های  بـه  توجـه  بـا 

مهاجـرت  مهاجرپذیـر،  کشـورهای 

می کننـد. عوامـل مؤثـر دیگـری هـم بـر 

مهاجـرت  مقصـد  انتخـاب  و  مهاجـرت 

بـرای ایـن افـراد نقـش دارند کـه از جمله 

آن می تـوان بـه جسـتجوی علـم، آمـوزش 

کـرد.  اشـاره  زبان آمـوزی  و  پژوهـش  و 

دانشـگاهیان،  و  پژوهشـگران  مـورد  در 

رشایـط کشـور میزبـان در مـورد حامیـت 

 R&D از پژوهـش و تقاضـا بـرای کارکنان

و  مهاجـرت  عوامـل  مهمریـن  از  یکـی 

انتخـاب مقصـد اسـت. همچنیـن فضـای 

کارآفرینـان،  منظـر  از  نـوآوری  عمومـی 

نقـش  خود-اشـتغاالن  و  اسـتارتاپ ها 

بسـیار مهمی در تصمیم افراد ماهر برای 

دارد. از کشورشـان  خـروج 

رشـد و توزیع رشکت های چندملیتی یکی 

دیگـر از عوامل مهاجـرت افـراد وکارکنان 

یکپارچگـی  اسـت.  ماهـر  و  متخصـص 

اقتصـادی4  بـه شـکل دسرسـی آزاد افراد 

بـه بازارهـای ملـی کشـورهای منطقه در 

منطقه هـای معیـن )مانند اتحادیـه اروپا، 

کشـورهای نوردیـک، نیوزلنـد و اسـرالیا( 

4. Economic integratio
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اثرات اقتصادی مهاجران

بین املللـی  قراردادهـای  شـکل  بـه  یـا 

تسـهیل کننده نقل و انتقـال )مانند نفتا(، 

مهاجـرت کارکنـان ماهـر و متخصـص را 

تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.  

همـه  کـه  داشـت  توجـه  بایـد  البتـه 

جسـتجوی  در  تحصیل کـرده  مهاجـران 

یـا  و  اقتصـادی  آموزشـی،  فرصت هـای 

از  برخـی  منی کننـد.  مهاجـرت  دانشـی 

ایـن مهاجـران، مخصوصـاً از کشـورهای 

در حـال توسـعه، وطن خـود را داوطلبانه 

تـرک منی کننـد بلکـه بـه دالیلـی چـون 

جنـگ، فروپاشـی اقتصـادی و یـا مسـائل 

سیاسـی و مذهبی مهاجـرت می کنند. در 

واقعیـت مهاجـران متخصـص فراوانی در 

بیـن آوارگان و پناهجویان یافت می شـود 

 .)2002  ,OECD(

اصلـی  بخـش  سـه  شـامل  کتـاب  ایـن 

اسـت؛ بخـش اول مـروری بـر وضعیت و 

روندهـای جهانی جابه جایی دانشـجویان 

تحصیل کـرده خواهـد  و  ماهـر  افـراد  و 

شـد و بازارهای اصلی جذب دانشـجویان 

کشـورهای  و  تحصیل کـرده  مهاجـران  و 

قـرار  بررسـی  مـورد  اصلـی  فرسـتنده ی 

خواهنـد گرفـت. سـپس در بخـش دوم 

وضعیـت ایـران در شـاخص های مرتبط با 

جابه جایی دانشـجویان مورد بررسـی قرار 

خواهـد گرفـت. بـرای بررسـی وضعیـت 

کشـور در میـان کشـورهای فرسـتنده و 

گیرنـده و رقبـای منطقـه ای، کشـورهای 

هنـد، چین، آمریکا، انگلسـتان، فرانسـه و 

آملـان از میان کشـورهای اصلی فرسـتنده 

و گیرنـده؛ و ترکیـه و عربسـتان سـعودی 

از میـان رقبـای منطقـه ای در بخش هـای 

مقایسـه ای مـورد توجـه قـرار گرفته انـد. 

نوعـی  بـه  می توانـد  بررسـی ها  ایـن 

ــاال و  ــارت ب ــا مه ــران ب ــد مهاج ۳۵ درص

دارای تحصیــات دانشــگاهی هســتند.

۵۰ درصــد مهاجــران از کشــورهای در حــال 

توسعه به کشــورهای توســعه یافته رفته اند.

۹۰ درصد مهاجران جهان، مهاجران اقتصادی 

در  دارند  داوطلبانه  مهاجرت  که  هستند 

حالیکه ۱۰درصد پناهجویان یا پناهندگان اند.

نیروی کار

رشـد  از  درصـد   ۸۰-۴۰

نیـروی کار در کشـورهای 

میزبان اصلی در سـال های 

۲۰۰۰ تـا ۲۰۱۴ را مهاجران 

تشـکیل داده انـد.

GDP

مهاجران ۹/۴ درصد یا ۶/۷ 

 GDP از  دالر  تریلیون 

کرده اند؛  تولید  را  جهانی 

چیزی حدود ۳ تریلیون دالر 

بیش از آنکه در کشورهای 

مبدأ خود تولید می کردند.

بهره وری

سطوح  متام  با  مهاجران 

مهارت در بهره وری مقاصد 

برتر سهم داشته اند.

اشتغال

مهاجـران در بلند مدت به 

اشـتغال و دسـتمزد بومـی 

هـا صدمـه منی زنند.

حقوق و دستمزد

متوسـط شـکاف دسـتمزد 

و  بومـی  کارکنـان  بیـن 

مهاجـر بـا مهارت مشـابه، 

اسـت.  درصـد   ۳۰-۲۰

%35
% 50 % 90

شکل 1- مهاجرت جهانی و اثرات اقتصادی آن ، )مؤسسه جهانی مکنزی، ۲۰۱۶(

بیانگـر وضعیـت نـرخ و رونـد مهاجـرت 

دانشجویان و تحصیل کردگان ایرانی و نیز 

نـرخ ماندگاری آنها در کشـورهای میزبان 

باشـد. همچنین روند جذب دانشـجویان 

بین املللـی را در کشـور مورد بررسـی قرار 

خواهیم داد. در بخش سـوم سیاست ها و 

برنامه های کشـورهای فرستنده و گیرنده 

در برابـر پدیـده جابه جایـی دانشـجویان 

و افـراد تحصیل کـرده مـورد بررسـی قـرار 

برنامه هـای  نتایـج  پایـان  می گیـرد و در 

اجـرا شـده در کشـور ارائـه خواهـد شـد. 

اطاعـات  و  آمـار  فقـدان  بـه  توجـه  بـا 

مهاجـرت  زمینـه  در  منسـجم  رسـمی 

تحصیل کـردگان در کشـور، منبع اطاعات 

منـدرج در ایـن گـزارش غالبـاً متکـی بـر 

آمـار و گزارشـات رسـمی بین املللی اسـت 

کـه معمـوالً از آمـار کشـورهای میزبـان 

اسـتخراج شـده اسـت. 
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 بخش اول

بازار دانشجویان بین املللی در جهان

در سال های اخیر بین املللی شدن آموزش 

عالی یکی از روند های جهانی بوده است؛ 

از سال 1950 به بعد به تدریج موج های 

مختلفی از بین املللی شدن آموزش عالی 

توسط کشورهای مختلف جهان پشت رس 

گذاشته شده است، کشورهای توسعه یافته 

دانشجویان  پذیرای  سنتی  طور  به 

جهان  و  توسعه یافته  کمر  کشورهای 

جهانی  بازار  امروزه  ولی  بوده اند.  سوم 

دانشجویان بین املللی تحت تأثیر عوامل 

تغییراتی  اقتصادی  و  اجتامعی  مختلف 

داشته است و کشورهای در حال توسعه 

بهره برداری  برای  امر  این  از  نوظهور  و 

بیشر از بازار بزرگ دانشجویان بین املللی 

بین املللی  دانشجویان  کرده اند.  استفاده 

عنر  عنوان  به  نوظهور  کشورهای  در 

عالی  آموزش  بین املللی سازی  در  رقابت 

و  هستند  کشورها  این  توجه  مورد 

انگیزه های  با  نیز  مختلف  کشورهای 

مختلف به دنبال آنها هستند، کشورهای 

رشایط  بهبود  دنبال  به  توسعه یافته 

نیروی کار ماهر و تحصیل کرده هستند 

ماندگاری دانشجویان  نرخ  آنجا که  از  و 

کشورها  این  در  تحصیات  امتام  از  پس 

مهم  منابع  از  یکی  همواره  است،  باال 

تأمین نیروی کار متخصص در کشورهای 

توسعه یافته دانشجویان کشورهای کمر 

از کشورها  برخی  یافته هستند.  توسعه 

نیز برای پوشش نقایص بازار نیروی کار 

خود به دنبال آنها هستند، از طرفی افراد 

بخش اول:

ن الملی دانشجویان  و  جابه جا�ی ب�ی
تحصیل کردگان در سطح  جهان 

را  مختلف  کشورهای  مختلف  دالیل  به 

برای تحصیل یا اقامت انتخاب می کنند. 

کشورهای در حال توسعه نیز برای پوشش 

نیروی کار خارج شده خود به دنبال جربان 

نیروی تحصیل کرده خود از طریق جذب 

دانشجویان کشورهای دیگر هستند. 

جهانی  خارجی  دانشجویان  تعداد 

مشغول به تحصیل در برنامه های آموزش 

عالی از ۰/۸ میلیون نفر در اواخر دهه 

۱۹۷۰ میادی به ۴/۶ میلیون نفر در ۴۵ 

سال ۲۰۱۵،  در  است.  رسیده  بعد  سال 

حدود ۳/۳ میلیون دانشجوی بین املللی 

در کشورهای حوزه OECD مشغول به 

تحصیل بوده اند. پنج کشور میزبان اصلی 

 OECD دانشجویان بین املللی در حوزه

را  حوزه  این  دانشجویان   %۷۰ حدود 

جذب خود کرده اند و پنج کشور اصلی 

دانشجوفرست کمر از ۴۰% کل مهاجران 

داشته اند.  را  حوزه  این  به  ارسالی 

کشورهای  میزبان،  کشورهای  بزرگرین 

پیرفته ی انگلیسی زبان هستند: ایاالت 

دانشجویان  کل  )با %۳۰  آمریکا  متحده 

بین املللی در حوزه OECD(، انگلستان 

)۱۴%(، و اسرالیا )۱۰%(. اما فرانسه، آملان 

و روسیه نیز تعداد قابل توجهی دانشجو 

جذب می کنند. بیشر دانشجویان سیار 

چین  از   OECD حوزه  کشورهای  در 

آملان   ،)%۷( هند  آن  از  بعد   ،)%۲۰(

فرانسه و عربستان سعودی  )۴%(، کره، 

)با گسره ای بین ۲ تا ۳ درصد( می آیند 

.)2017 ,OECD(

 OECD حوزه  به  دانشجویان  مهاجرت 

روندی پویا داشته اما قطب های مهاجرتی 

توسعه  در حال  اقتصادهای  در  جدیدی 

داده های  هستند.  شکل گیری  حال  در 

دانشجویانی که تنها با هدف ادامه تحصیل 

)دانشجویان  کرده اند  عبور  مرزها  از 

بین املللی( تخمین می زنند بین سال های 

دانشجویان  جریان   ،۲۰۱۵ و   ۲۰۱۳

به حوزه OECD، ۶/۴ درصد  بین املللی 

افزایش یافته است. جریان های به سمت 

بزرگرین مناطق مقصد، نسبتاً مانا بوده 

است: جریان ورودی به کشورهای اروپایی 

ایاالت متحده آمریکا به ترتیب ۵% و  و 

۷/۵%  از نظر تعداد دانشجویان ورودی 

داده ها  روند  اما  است.  یافته  افزایش 

حاکی از جریان های دانشجویی به سمت 

مکان های جدید است که به علت رشد 

بیشرین  است.  جهانی  آموزش  ظرفیت 

ورودی  دانشجویان  تعداد  در  افزایش ها 

لهستان  التویا،  استونی،  در   OECD به 

مکان هایی  یعنی  شده،  دیده  روسیه  و 

ثبت  بین املللی  دانشجویان  تعداد  که 

نامی در طرح های آموزش عالی بین ۲۰ 

افزایش  بازه زمانی  این  تا ۲۷ درصد در 

جذاب  قطب های  سایر  است.  یافته 

 ،)%۱۳( شیلی   ،)%۲۵+( برزیل  شامل 

بالعکس،  می شود.   )%۱۵( ترکیه  و 

و  کره  ژاپن،  اشغالی،  فلسطین  اتریش، 

ثبت  تعداد  در  اندکی  کاهش  اسلوانی 

بین املللی بین سال های  نام دانشجویان 

۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ تجربه کرده اند. تغییرات 

دانشجویان  جریان های  در  مشابهی 

آسیا-اقیانوسیه  منطقه  در  بین املللی 

حال  در  آموزشی  جذب  مرکز  چند  با 

توسعه در هنگ کنگ، مالزی و سنگاپور 

و دانشگاه هایی از اسرالیا، انگلستان و 

 بخش اول
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% 30
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 منودار 1- سهم کشورهای برتر از 1/2 میلیون دانشجوی بین املللی درسال2000، 
)دفر تجارت بین املللی، 2016( 

 منودار 2- سهم کشورهای برتر از 4/5 میلیون دانشجوی بین املللی در سال 2014،
 )دفر تجارت بین املللی، 2016(

آمریکا

انگلستان

آملان

فرانسه

اسرالیا

آمریکا

انگلستان

چین

آملان

فرانسه

ژاپن

اسپانیا

بلژیک

سایر

اسرالیا

کانادا

ژاپن

سایر

با  همکاری  توافقنامه های  که  آمریکا 

دانشگاه های این کشورها امضا کرده یا 

پردیس های خود را در این مکان ها دایر 

 ,OECD( است   داده  رخ  نیز  کرده اند 

.)2017

به طور کلی با افزایش تعداد دانشجویان 

میلیون در سال 2000  از 2/1  بین املللی 

 2014 سال  در  میلیون   4/5 حدود  به 

دانشجویان  مقصد  کشورهای  اولین 

بین املللی تغییراتی داشته است، چین با 

جذب 8 درصد از دانشجویان بین املللی 

در سال 2014 جزء ده کشور اول مقصد 

دانشجویان بین املللی شده است و آمریکا 

با وجود افزایش اندازه بازار با کاهش 6 

توانسته است 22  بازار  از سهم  درصدی 

درصد از دانشجویان بین املللی را جذب 

مناید. این درحالی است که در سال 2000، 

28 درصد از دانشجویان بین املللی کشور 

خود را به مقصد آمریکا ترک می کرده اند. 

منودار 1 و منودار 2 سهم کشورهای اول 

 2014 و   2000 سال  در  را  دانشجوپذیر 

نشان می دهند.

روی  ساالنه   QS مؤسسه ی  همچنین 

کشور،  از  خارج  در  تحصیل  متقاضیان 

پیامیش انجام می دهد و عوامل پیران 

در انتخاب کشور مقصد را مورد بررسی 

این   ۲۰۱۸ سال  پیامیش  می دهد.  قرار 

مؤسسه نشان می دهد »در دسرس بودن 

مالی«  کمک های  یا  تحصیلی  بورسیه 

انتخاب  زمان  در  متقاضیان  اول  اولویت 

محل تحصیل بوده است. ۴۲% متقاضیان، 

این عامل را معیار اول خود برای در نظر 

گرفن مقصد عنوان کرده اند. با توجه به 

اینکه دو مقصد میزبان اصلی )آمریکا و 

بودجه های  کاهش  خاطر  به  انگستان( 

در  نگرانی  یافته اند،  بد  شهرت  آموزشی 

مورد بورسیه های تحصیلی و کمک های 

این  پاسخگویان  برای  مشکلی  مالی، 

پیامیش بوده است. متقاضیان تحصیل در 

آمریکا عاوه بر شهریه با نگرانی از کاهش 

نیز  ترامپ  دولت  در  آموزشی  بودجه 

مواجه اند. اثر ممنوعیت های سفری روی 

در  تحصیل  ادامه  متقاضی  دانشجویان 

آمریکا در شکل 2 نشان داده شده است. 

به طور مشابه در انگلستان نیز شهریه ها 

اتحادیه  از  انگلستان  خروج  و  بوده  باال 

اروپا بر بخش آموزش به طور عمده بر 

از دست دادن کمک هزینه های تحصیلی 

گذاشته  اثر  اروپا  اتحادیه  بودجه های  و 

است. هشدارها در خصوص نرخ های بهره 

جهانی و رشد جمعیت همراه با نگرانی از 

سایر بحران های بدهی موجب شده این 

عامل، اولویت اول متقاضیان تحصیل در 

خارج باشد.

مقصد  کشور  انتخاب  انگیزه  دومین 

مدارک  بین املللی  شناخن  رسمیت  »به 

متقاضیان  متایل  که  است  تحصیلی« 

رسمایه گذاری  از  حفاظت  به  پیامیش 

نشان  را  می کنند  خود  مدرک  روی  که 

می دهد. سومین عامل که درسال 2018 

نسبت به سال 2017 یک پله صعود داشته 

است »متایل به کار کردن در کشور مقصد 

بعد از فارغ التحصیلی« است که نشانگر 

این است که متقاضیان به طور فزاینده ای 

به دنبال فرصت های شغلی در کشورهای 

دیگر هستند و به کسب تجربه بین املللی 

»سبک  چهارم  امیدوارند.  بلندمدت تر 

زندگی و فرهنگ« است و پنجمین عامل 

این است که »مؤسساتی که من به آنها 

عاقه دارم در این کشور واقع شده اند«.
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دیـوان عالـی آمریـکا در دسـامرب ۲۰۱۷ 

کشـور  شـش  سـفر  ممنوعیـت  فرمـان 

را  شـاملی  کـره  و  مسـلامن  عمومـاً 

تصویـب کـرد. بـا نـگاه بـه پنـج مقصـد 

برتـر انتخاب شـده توسـط متقاضیان در 

کشـورهای تحـت تأثیـر ایـن ممنوعیت، 

یمـن  در  فقـط  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 

مقصـد  عنـوان  بـه  آمریـکا  محبوبیـت 

اسـت. یافتـه  افزایـش  تحصیـل  ادامـه 

امـا رشکت کننـدگان در پیامیـش از ایران، 

لیبـی، عـراق، سـومالی و سـودان دیگـر 

آمریـکا را بـه عنـوان مقصـد اول خـود 

برای ادامه تحصیـل انتخاب نکردند. این 

بـه آن معناسـت کـه در کل، ممنوعیـت 

سـفر اثـری منفـی روی متایـل متقاضیان 

داشـته  آمریـکا  در  تحصیـل  ادامـه  بـه 

اسـت و ایـن جریـان را به سـمت کانادا، 

آملـان و انگلسـتان سـوق داده اسـت. بـا 

وجـود اینکـه عـراق و سـودان دیگـر در 

لیسـت ممنوعیـت سـفر نیسـتند، وقتی 

1. آمریکا        ۴۲ % 

%۳۴ 2. انگلستان      

%۳۳ 3. کانادا            

4. اسرالیا               %۲۶

%۲۴ 5. آملان  

%۱۴ 6. فرانسه  

%۱۱ 7. سوئیس  

%۱۰ 8. هلند  

%۹ 9. اسپانیا  

%۹ 10. نیوزیلند  
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مسلمان و کره شمالی را تصویب کرد. با نگاه  فرمان ممنوعیت سفر شش کشور عموماً 20۱۷در دسامبر  آمریکادیوان عالی 
که فقط در یمن  رسدمیبه نظر این ممنوعیت،  تأثیربه پنج مقصد برتر انتخاب شده توسط متقاضیان در کشورهای تحت 

 به عنوان مقصد ادامه تحصیل افزایش یافته است. آمریکامحبوبیت 

را به عنوان مقصد اول خود برای ادامه  آمریکادر پیمایش از ایران، لیبی، عراق، سومالی و سودان دیگر  کنندگانشرکتاما 
فر اثری منفی روی تمایل متقاضیان به ادامه تحصیل تحصیل انتخاب نکردند. این به آن معناست که در کل، ممنوعیت س

است. با وجود اینکه عراق و سودان دیگر  سوق دادهداشته است و این جریان را به سمت کانادا، آلمان و انگلستان  آمریکادر 
ی هندر لیست ممنوعیت سفر نیستند، وقتی این پیمایش انجام شد هنوز در لیست بودند که بنابراین ممکن است گزی

 مقصدشان تغییر یافته باشد.

  اول

 سوم                    

  اول

 چهارم                     

 اول

 سوم                     

  اول
                            

 سوم                

 دوم 

 سوم                

           اول           
 سوم        ..........

 لیبی سودان سومالی یمن عراق ایران

 (QS Applicant Survey, 2018)ن، مقایسه سال به سال، اثر فرمان ممنوعیت سفر ترامپ روی جذب دانشجویا -2شکل 

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۹ 
 

های تاریخی حضور دانشجویان کشورها در کشور دوم تنها به کشش -اجتماعی و سیاسی-معموالً به دالیل مختلف فرهنگی
های قبلی دانشجویان در های آموزشی آن وابستگی ندارد و پیشینه و شناخت به وجود آمده توسط نسلآن کشور و برنامه

 یان جدید بسیار مؤثر است.انتخاب دانشجو

(، کانادا ٪۴2(، انگلستان )٪۴8) آمریکاعبارتند از: ایاالت متحده  20۱۷مقصد همه متقاضیان سال های ترین گزینهمحبوب
که نشان از  اندبودهو انگلستان به ترتیب اول و دوم  آمریکا(. در کل، ایاالت متحده ٪28( و آلمان )٪28(، استرالیا )۳۴٪)

سیاسی، پرستیژ نهادهای آکادمیک این کشورها هنوز هم تعداد قابل توجهی از های رغم عدم قطعیتد که علیاین دار
 نماید.میی را به این بازارها جذب المللبیندانشجویان 

 مقاصد مطلوب برای بندیرتبهجالب است که نتایج پیمایش این سال، مقاصد انگلیسی زبان در حال ظهور دیگری را نیز در 
دهد. کانادا همچنان سومین مقصد محبوب برای ادامه تحصیل است و در بسیاری از موارد از میتحصیل نشان ادامه 

میانه در نظر بگیریم( نیز فکیک کشور به خصوص در منطقه خاور)وقتی مقاصد هدف را به ت آمریکاانگلستان و حتی از 
ن در جایگاه چهارم قرار گرفته و نیوزیلند با دو پله صعود از رتبه پیشی گرفته است. در سطح جهانی، استرالیا به جای آلما

 اندکردهمییا انگلستان را انتخاب  آمریکا د حاکی از آن باشد که دانشجویانی که قبالًتوانمیدوازدهم به دهم رسیده است. این 
مه تحصیل نیز در وبیت انگلستان برای اداگیرند. محبمیمناسب در نظر های اکنون استرالیا و کانادا را به عنوان جایگزین

 نشان داده شده کاهش یافته است. ۳شکل طور که در برخی مناطق همان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان برای تحصیل ده مقصد اول مطلوب
 

 ٪۱۴ فرانسه -   6   ٪۴2 آمریکا -  ۱
 ٪۱۱ سوئیس -۷ ٪۳۴ انگلستان -2
 ٪۱0 هلند -8 ٪۳۳ کانادا -۳
 ٪۹ اسپانیا -۹ ٪26 استرالیا -۴
 ٪۹ نیوزیلند -۱0 ٪2۴ آلمان -5

 ده مقصد اول مطلوب دانشجویان برای ادامه تحصیل -۳شکل 

ده مقصد اول مطلوب دانشجویان برای تحصیل

 شکل 2- اثر فرمان ممنوعیت سفر ترامپ روی جذب دانشجویان، مقایسه سال به سال، 
)2018 ,QS Applicant Survey(

شکل 3- ده مقصد اول مطلوب دانشجویان برای ادامه تحصیل

 بخش اول

ایـن پیامیش انجام شـد هنوز در لیسـت 

بودنـد که بنابراین ممکن اسـت گزینه ی 

مقصدشـان تغییـر یافته باشـد.

بـه دالیـل مختلـف فرهنگـی  - معمـوالً 

تاریخـی حضـور  سیاسـی-  و  اجتامعـی 

دانشـجویان کشـورها در کشور دوم تنها 

بـه کشـش های آن کشـور و برنامه هـای 

آموزشـی آن وابسـتگی نـدارد و پیشـینه 

توسـط  آمـده  وجـود  بـه  شـناخت  و 

نسـل های قبلـی دانشـجویان در انتخاب 

دانشـجویان جدیـد بسـیار مؤثـر اسـت.

محبوب تریـن گزینه هـای مقصـد همـه 

متقاضیان سـال ۲۰۱۷ عبارتنـد از: ایاالت 

متحده آمریکا )۴۸%(، انگلسـتان )%۴۲(، 

آملـان  و   )%۲۸( اسـرالیا   ،)%۳۴( کانـادا 

)۲۸%(. در کل، ایـاالت متحـده آمریـکا و 

انگلسـتان به ترتیـب اول و دوم بوده اند 

کـه نشـان از ایـن دارد کـه علیرغـم عدم 

قطعیت هـای سیاسـی، پرسـتیژ نهادهای 

آکادمیک این کشـورها هنـوز هم تعداد 

قابل توجهی از دانشـجویان بین املللی را 

بـه ایـن بازارهـا جـذب می مناید.

ایـن  پیامیـش  نتایـج  کـه  اسـت  جالـب 

سـال، مقاصـد انگلیسـی زبـان در حـال 

رتبه بنـدی  در  نیـز  را  دیگـری  ظهـور 

مقاصـد مطلـوب بـرای ادامـه تحصیـل 

نشـان می دهـد. کانادا همچنان سـومین 

تحصیـل  ادامـه  بـرای  محبـوب  مقصـد 

اسـت و در بسیاری از موارد از انگلستان 

و حتـی از آمریـکا )وقتـی مقاصد هدف 

را بـه تفکیـک کشـور بـه خصـوص در 

منطقـه خاورمیانـه در نظـر بگیریم( نیز 

پیشـی گرفتـه اسـت. در سـطح جهانـی، 

اسـرالیا به جـای آملان در جایـگاه چهارم 

قـرار گرفتـه و نیوزیلند بـا دو پله صعود 

از رتبـه دوازدهم به دهم رسـیده اسـت. 

کـه  باشـد  آن  از  می توانـد حاکـی  ایـن 

دانشـجویانی که قباً آمریکا یا انگلستان 

اکنـون اسـرالیا  انتخـاب می کرده انـد  را 

جایگزین هـای  عنـوان  بـه  را  کانـادا  و 

مناسـب در نظـر می گیرنـد. محبوبیـت 

انگلسـتان بـرای ادامـه تحصیـل نیـز در 

برخـی مناطـق هامن طـور کـه در شـکل 

3 نشـان داده شـده کاهش یافته اسـت.

بررســی کشــورهای دانشجوفرســت 
دانشــجویان  تعــداد  ازنظــر 

ملللــی بین ا

تعــداد دانشــجویان در خــارج از کشــور 

ــیا  ــا 2016 در آس ــال های 2000 ت ــن س بی

و کشــورهای عربــی رشــد باالیــی داشــته 

اســت، امــا در اروپــا و ســایر مناطــق 

جهــان ایــن تعــداد رشــد چندانــی نشــان 

منی دهــد )منــودار 3(.

در ایــران حــدود یــک درصد دانشــجویان 

از  تحصیــل  بــرای  دانشــجویان  کل  از 

چیــن  در  و  خــارج می شــوند  کشــور 

1/8 درصــد دانشــجویان؛ ایــن نــرخ بــرای 

ــرای  ــد و ب ــعودی 5/6 درص ــتان س عربس

ترکیــه 0/75 درصــد اســت. ایــن رقــم در 

ســال ۲۰۰۸ بــرای آســیا ۹/۲ درصــد، بــرای 

اروپــا ۱۰/۲ درصــد و بــرای خاورمیانه ۷/۹ 

ــوده اســت )منــودار ۴(. درصــد ب
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 المللیبین ازنظر تعداد دانشجویان فرستدانشجوکشورهای بررسی  -۱-۱

، اما و کشورهای عربی رشد باالیی داشته استدر آسیا  20۱6تا  2000ی هاسالتعداد دانشجویان در خارج از کشور بین 
 (.۳ نموداردهد )میسایر مناطق جهان این تعداد رشد چندانی نشان ندر اروپا و 

 )unesco,2016۱۴(، )20۱6-0002جهان )سهم دانشجوفرستی مناطق مختلف  -۳ نمودار

 8/۱شوند و در چین یل از کشور خارج میبرای تحصاز کل دانشجویان  یک درصد دانشجویانحدود در ایران 
برای  2008درصد است. این رقم در سال  ۷5/0درصد و برای ترکیه  6/5این نرخ برای عربستان سعودی  ؛درصد دانشجویان

 (.۴نمودار درصد بوده است ) ۹/۷درصد و برای خاورمیانه  2/۱0درصد، برای اروپا  2/۹آسیا 

 OECD Statistics(، استخراج شده از ۱۹۹۹-20۱5) منتخب یکشورها در انیمحصل در خارج به کل دانشجو انیدرصد دانشجو -۴ نمودار
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 المللیبین ازنظر تعداد دانشجویان فرستدانشجوکشورهای بررسی  -۱-۱

، اما و کشورهای عربی رشد باالیی داشته استدر آسیا  20۱6تا  2000ی هاسالتعداد دانشجویان در خارج از کشور بین 
 (.۳ نموداردهد )میسایر مناطق جهان این تعداد رشد چندانی نشان ندر اروپا و 

 )unesco,2016۱۴(، )20۱6-0002جهان )سهم دانشجوفرستی مناطق مختلف  -۳ نمودار

 8/۱شوند و در چین یل از کشور خارج میبرای تحصاز کل دانشجویان  یک درصد دانشجویانحدود در ایران 
برای  2008درصد است. این رقم در سال  ۷5/0درصد و برای ترکیه  6/5این نرخ برای عربستان سعودی  ؛درصد دانشجویان

 (.۴نمودار درصد بوده است ) ۹/۷درصد و برای خاورمیانه  2/۱0درصد، برای اروپا  2/۹آسیا 
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دانشـگاه های  کـه  دانشـجویانی  تعـداد 

خـارج از کشـور را بـرای ادامـه تحصیـل 

خود انتخـاب کرده انـد در دهه های اخیر 

به شـدت افزایش یافته اسـت. این تعداد 

از 1990 با 1/3 میلیون دانشجوی خارجی 

تـا 2014 با حدود ۴/۵ میلیون دانشـجوی 

اسـت  شـده  برابـر   4 تقریبـاً  بین املللـی 

)منـودار 5(. همچنیـن پیش بینی می شـود 

تـا سـال ۲۰۲۵، این رقم بـه ۸ میلیون نفر 

برسـد. ترکیـب جهانی دانشـجویان سـیار 

در دهـه اخیـر بسـیار تغییر کرده اسـت. 

پیـش از آن جریان دانشـجو یـک طرفه و 

از رشق بـه غـرب بود ولی هـم اکنون این 

جریـان چنـد جانبه شـده و شـکل سـنتی 

فرسـتنده-گیرنده، درحال تغییر اسـت.

)2017,OECD( ،۲۰۱۵-۱۹۷۵ منودار 5- روند جهانی افزایش تعداد دانشجویان بین املللی
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ــد  ــی 6 درص ــور کل ــه ط ــه ب ــی ک درحال

 OECD کشــورهای  دانشــجویان  از 

تشــکیل  بین املللــی  دانشــجویان  را 

ــه  ــوری ب ــبت از کش ــن نس ــد، ای می دهن

کشــور دیگــر تغییــرات زیــادی می کنــد. 

بیــش از یــک پنجــم )21%( دانشــجویان 

بین املللــی  دانشــجویان  انگلســتان  در 

هســتند. در اســرالیا ۲۰/۷ %، در آملــان 

ــجویان  ــکا 5 % دانش ــد و در آمری 8 درص

ــا اینکــه جمعیــت  بین املللــی هســتند. ب

از  انگلســتان  بین املللــی  دانشــجویان 

همــه کشــورهای اصلــی کندتــر رشــد 

می کنــد )تنهــا ۰/۶ درصــد در 2015(، 

آمریــکای  در  دانشــجویان  جابه جایــی 

)تــا  اســت  رسیعــر  بســیار  شــاملی 

10/1 % در کانــادا و 7/1 % در آمریــکا(. 

داده هــا ظهــور روندهــای جدیــد در 

ــد:  ــد می کنن ــجویان را تأیی ــرک دانش تح

تصمیم گیــری بــرای تحصیــل در خــارج از 

کشــور امــا نزدیک بــه خانــه. در آمریکای 

التیــن درصــد دانشــجویانی کــه در خارج 

در همیــن منطقــه تحصیــل می کننــد از 

11 درصــد در ســال 1999 بــه 23 درصــد 

در ســال 2007 افزایــش یافتــه اســت. در 

رشق آســیا نیز درصد دانشــجویانی که در 

خــارج و در کشــورهای عضــو انجمن ملل 

ــد از  ــل می کنن ــوب رشق آســیا تحصی جن

ــن دوره  ــد در ای ــه 42 درص ــد ب 26 درص

زمانــی افزایــش یافتــه اســت. بیــش از 91 

ــن از  ــی ژاپ ــجویان بین امللل ــد دانش درص

ــیایی هســتند. کشــورهای آس

 ،۲۰۱۷ جـوالی  و   ۲۰۱۶ ژوئـن  بیـن 

پیامیـش QS تعـداد ۱۶،۵۶۰ پاسـخنامه 

از دانشـجویان آینـده جهـان در رابطـه 

بـا متایـل آنهـا بـه تحصیـل در کشـورهای 

کـرد.  دریافـت  خودشـان  کشـور  غیـر 

نسـبت برابـری از پاسـخگویان متامیل به 

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۱2 
 

قطع دکتری بودند به (. مطابق معمول، تعداد متقاضیانی که در فکر م٪۴۱کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند )هر یک 
 تمام پاسخگویان بوده است. ٪8طور قابل توجهی پایین و در حدود 

ی التین و اروپای غربی به طور چشمگیری تمایل به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دارند )به آمریکامتقاضیان از 
( را ٪5۴مه تحصیل در مقطع کارشناسی )(. آفریقا و خاورمیانه باالترین سهم متقاضیان مایل به ادا٪5۱و  ٪58ترتیب 
به معنای وجود همین روند در ایران نیز نیست. اروپای غربی باالترین سهم متقاضیان مایل به ادامه  . اما این لزوماًاندداشته

 داشته است. ٪۱۱تحصیل در مقطع دکتری را با 
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 (QS ،20۱8، )پیمایش ح مطلوب ادامه تحصیل متقاضیانسط -۴شکل 

 

 

 

)۲۰۱۸ ،QS شکل 4- سطح مطلوب ادامه تحصیل متقاضیان، )پیامیش

ادامـه تحصیـل در مقطـع کارشناسـی و 

کارشناسـی ارشـد هسـتند )هر یک %۴۱(. 

مطابـق معمـول، تعـداد متقاضیانـی کـه 

در فکـر مقطـع دکـری بودنـد بـه طـور 

قابـل توجهـی پاییـن و در حـدود ۸% متام 

پاسـخگویان بـوده اسـت.

ــای  ــان از آمریــکای التیــن و اروپ متقاضی

ــه  ــل ب ــه طــور چشــمگیری متای ــی ب غرب

ادامــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی 

ــب ۵۸% و %۵۱(.  ــه ترتی ــد )ب ــد دارن ارش

باالتریــن ســهم  آفریقــا و خاورمیانــه 

متقاضیــان مایــل بــه ادامــه تحصیــل در 

ــته اند.  ــی )۵۴%( را داش ــع کارشناس مقط

امــا ایــن لزومــاً بــه معنــای وجــود همیــن 

رونــد در ایــران نیــز نیســت. اروپــای 

غربــی باالتریــن ســهم متقاضیــان مایــل 

بــه ادامــه تحصیــل در مقطــع دکــری را 

ــت. ــته اس ــا ۱۱% داش ب

در  بین املللــی  دانشــجویان  بــازار 
آمریــکا

ــت  ــور اول دانشجوفرس ــکل 5، ده کش ش

بــه آمریــکا را در ســال 2015 نشــان 

داده اســت. هامن طــور کــه مشــاهده 

اول  کشــور  جــزء 10  ایــران  می شــود 

ــکا نیســت.  ــه آمری فرســتنده دانشــجو ب

ــن  ــه ای 60 درصــد دانشــجویان ورودی ب

کشــور از چهــار کشــور اول چیــن، هنــد، 

ســعودی  عربســتان  و  جنوبــی  کــره 

ــتند. هس

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۱۳ 
 

 آمریکای در المللبینبازار دانشجویان  -2-۱

 شودمیور که مشاهده ط. هماننشان داده است 20۱5را در سال  آمریکاکشور اول دانشجوفرست به  ، ده5شکل 
شور از چهار کشور اول درصد دانشجویان ورودی به این ک 60. یستن آمریکاکشور اول فرستنده دانشجو به  ۱0ء ایران جز

 ی و عربستان سعودی هستند.چین، هند، کره جنوب

 

بر اساس گزارش داشته است.  آمریکااثر مثبت اقتصادی بزرگی برای  آمریکای المللبینرشد مستمر دانشجویان 
 .اندکردهکمک  آمریکابه اقتصاد  20۱6میلیارد دالر در سال  ۴/۳۹ی المللبیندانشجویان  «آمریکارت سازمان تجا»

شامل منابع  آمریکاخود را از منابع بیرون از های ی بیشتر هزینهالمللبیندرصد از همه دانشجویان  6۷حدود 
دانشجویان کشورهای همچنین کنند. افت میدری آمریکاخارج از  دولتی یا دانشگاهیهای شخصی و خانوادگی یا کمک

 و تحقیقات تکنیکی کمک میهای علفعالیت مین منابع تأ بهعالوه بر نیروی انسانی کنند تحصیل می آمریکامختلف که در 
 د. نکنمی زیادی

 المللیبه واسطه حضور دانشجویان بین  شاغل ایجاد شده، تعداد دانشجویان و تعداد ماقتصادیهای کمک 6نمودار 
 .دهدنشان میسال گذشته  ۱0را در طول  آمریکادر

 

چین  
%۳2 

  هند
%۱۶ 

عربستان 
 %۶سعودی 

کره جنوبی 
۶% 

 

ژاپن
2% 

یوانتا
ویتنام  2%

2% 

کانادا
۳% 

 %2مکزیک

برزیل
2% 

 (Open doors, 2016کشور اول دانشجو فرست به ایاالت متحده آمریکا، ) ۱0 -5شکل 
)2016 ,Open doors( ،شکل 5- 10 کشور اول دانشجو فرست به ایاالت متحده آمریکا

 بخش اول بخش اول
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بین املللـی  دانشـجویان  مسـتمر  رشـد 

آمریـکا اثـر مثبت اقتصـادی بزرگـی برای 

آمریـکا داشـته اسـت. بـر اسـاس گـزارش 

دانشـجویان  آمریـکا«  تجـارت  »سـازمان 

سـال  در  دالر  میلیـارد   ۳۹/۴ بین املللـی 

2016 بـه اقتصـاد آمریکا کمـک کرده اند.

حـدود 67 درصـد از همـه دانشـجویان 

را  خـود  هزینه هـای  بیشـر  بین املللـی 

از منابـع بیـرون از آمریـکا شـامل منابـع 

کمک هـای  یـا  خانوادگـی  و  شـخصی 

دولتـی یـا دانشـگاهی خـارج از آمریـکا 

دریافـت می کنند. همچنین دانشـجویان 

کشـورهای مختلف که در آمریکا تحصیل 

می کننـد عـاوه بـر نیـروی انسـانی بـه 

علمـی  و  فعالیت هـای  منابـع   تأمیـن 

تحقیقـات تکنیکی کمک زیادی می کنند. 

تعـداد  اقتصـادی،  کمک هـای   6 منـودار 

دانشـجویان و تعداد مشـاغل ایجاد شده  

به واسـطه حضور دانشـجویان بین املللی 

درآمریـکا را در طـول 10 سـال گذشـته 

نشـان می دهـد.

منبعـی حیاتـی  بین املللـی  دانشـجویان 

بـرای  رشـد  و  اقتصـادی  ثبـات  بـرای 

ایالت هـا و اقتصادهـای محلـی آمریـکا 

در دوره رکـود بوده انـد. »دانشـگاه الوا« 

بین املللـی  دانشـجویان  کـرده  گـزارش 

33 میلیـون دالر تنهـا بـه عنـوان شـهریه 

تحصیل خـرج کرده اند. این دانشـجویان 

و  محلـی  اقتصـاد  در  دالر  میلیـون   67

سـال  در  دالر  میلیـون   245 از  بیـش 

کرده انـد.     خـرج  ایالـت  دراقتصـاد 

ــک  ــص کم ــزان خال ــی می ــور کل ــه ط ب

از  حاصــل  کمــک  )کل  اقتصــادی 

ــای  ــی، منه ــای زندگ ــهریه و هزینه ه ش
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 ((NAFSA, open doors, 2017، آمریکادر اسطه آنها و منفعت اقتصادی حاصل از آنها ی، تعداد مشاغل ایجاد شده به والمللبینتعداد دانشجویان  -6نمودار 

در دوره  آمریکا و اقتصادهای محلیها ی منبعی حیاتی برای ثبات اقتصادی و رشد برای ایالتالمللبیندانشجویان 
میلیون دالر تنها به عنوان شهریه تحصیل خرج  ۳۳ی المللبینان یدانشجو هگزارش کرد «دانشگاه الوا». اندبودهرکود 
 اند.    ایالت خرج کرده اقتصادمیلیون دالر در سال در 2۴5در اقتصاد محلی و بیش از  میلیون دالر 6۷ این دانشجویان .اندکرده

های زندگی، منهای کمکهای هزینه و کل کمک حاصل از شهریهطور کلی میزان خالص کمک اقتصادی )به 
 ۷2،  2008-200۷ل تحصیلی از سااین میزان قابل توجه بوده است.  آمریکای به اقتصاد لالملویان بین( دانشجآمریکادولت 

های مستقیم رسیده است. کمک 20۱۴-20۱۳میلیارد دالر در سال  2۷میلیارد دالر به  ۱6درصد رشد داشته است، و از 
میلیون دالر  20 میلیون دالر به تقریباً ۱۱از  وبرابر شده  ثبت نام در این دوره زمانی به تنهایی دوهای برای شهریه و هزینه

میلیون دالر  6از  ه ودرصد رشد داشت ۴۹در این دوره زمانی تنها در حدود  آمریکاحمایت مالی  در حالی کهسیده است. ر
 میلیون دالر رسیده است.  ۱0به 

تگزاس با متوسط خالص  و کالیفرنیا، نیویورک اندکردهی را جذب المللبینایالتی که بیشترین تعداد دانشجویان  ۳
. اندبوده  20۱۴-20۱۳ش عالی در سال تحصیلی آموز مؤسساتدر ثبت نامی ی المللبینوی نشجبه ازای هر دا دالر  ۳۱000

 5/۱میلیارد و در تگزاس به  ۳/۳میلیارد، در نیویورک به  ۴ی در ایالت کالیفرنیا به المللبینویان درآمد خالص از دانشج
 د رسیده است. میلیار

قتصادی این دانشجویان ، اثرات ااندآموزش عالی شده مؤسساتاز  ی سبب سالمت مالی بسیاریالمللبیندانشجویان 
به عنوان مثال  NAFSAهای نام و زندگی نیست بلکه بر اساس پژوهشکرد در شهریه و مخارج ثبتتنها محدود به هزینه

-20۱۳ل تحصیلی در سا. شودمییا حمایت  شودمیایجاد  آمریکاشغل در  ۳ثبت نامی ی المللبیندانشجوی  ۷ به ازای هر
 . اندنمودهیا حمایت  کردهشغل ایجاد  ۳۴0،000ی المللبیندانشجویان  20۱۴

به  التحصیالن علوم و مهندسی آمریکا رو به کاهش استزمانی که نسبت فارغدر  ی همچنینالمللبیندانشجویان 
علوم، تکنولوژی، علوم و مهندسی )های در رشتهثبت نامی کنند. منبع اصلی افراد کار کمک می پرکردن کمبود نیروی
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منفعت اقتصادی تعداد دانشجویان بین المللی تعداد مشاغل ایجادشده
 منودار 6- تعداد دانشجویان بین املللی، تعداد مشاغل ایجاد شده به واسطه آنها و
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در  آمریکای در المللبینبیش از یک سوم دانشجویان  20۱۳. در ندابودهی المللبیندانشجویان مهندسی و ریاضیات( 
زیادی کمک نیز  به ارتقای محیط یادگیری جهانی این دسته از دانشجویان .اندکردهثبت نام های علوم و فناوری رشته

 کنند.می

 یالمللبیندانشجویان  جاییجابه روند آینده ینیبپیش -۳-۱

کرده که در  بینیپیشرا  202۴( روند دانشجویان تحصیالت تکمیلی تا سال 20۱۴) «فرهنگی بریتانیاشورای »
 :(۷شکل ) این رابطه نکات زیر قابل تأمل است

 مه خواهد داد.ادا المللیرا در جذب دانشجویان بین چین رشد خود •
یک  این کشور در ی درالمللبیندانشجویان  تحصیل فرصت واقعی برای»تبدیل شدن به  هند مستعد •

 است.« دهه آینده
 خواهد بود: کشورهای زیر به متعلق ،ی دانشجوجذب سالیانه میانگیندر  بیشترین رشد •

 .(٪ 2/5ی )( و عربستان سعود٪ ۴/6(، پاکستان )٪ 2/۷(، اندونزی )٪ ۳/8نیجریه )

 

 

همچنان محبوبترین  آمریکا
مقصد دانشجویان 

 المللی خواهد بود.بین

رشد جذب دانشجوی 
 ٪6/۱ی در ژاپن المللبین

 .شودمیتخمین زده 

کانادا و استرالیا باالترین رشد  شودمیبینی پیش
میانگین ساالنه در ورود دانشجویان تحصیالت 

 (.٪ ۱/۴تکمیلی را داشته باشند )

انگلستان در  شودمیبینی پیش
طول یک دهه آینده، سهم بازار 

 خود را از دست بدهد.

د آلمان میزبان روانتظار می
دانشجوی  ۱۱۳،000

 تحصیالت تکمیلی شود.

 (20۱2 ا،یتانیبر یفرهنگ ی، )شورا202۴تا سال  اریس انیدانشجو یمقاصد جهان ینیبشیپ -6شکل 

شکل 6- پیش بینی مقاصد جهانی دانشجویان سیار تا سال ۲۰۲۴، )شورای فرهنگی بریتانیا، ۲۰۱۲(

 بخش اول بخش اول

کمک هــای دولــت آمریــکا( دانشــجویان 

بین املللــی بــه اقتصــاد آمریــکا قابــل 

توجــه بــوده اســت. ایــن میــزان از ســال 

تحصیلــی 2007-2008 ، 72 درصــد رشــد 

داشــته اســت، و از 16 میلیــارد دالر بــه 

27 میلیــارد دالر در ســال 2014-2013 

مســتقیم  اســت. کمک هــای  رســیده 

ــام  ــت ن ــرای شــهریه و هزینه هــای ثب ب

در ایــن دوره زمانــی بــه تنهایــی دو 

برابــر شــده و از 11 میلیــون دالر بــه 

ــون دالر رســیده اســت.  ــاً 20 میلی تقریب

ــکا  ــی آمری ــت مال ــه حامی ــی ک در حال

در ایــن دوره زمانــی تنهــا در حــدود 49 

درصــد رشــد داشــته و از 6 میلیــون دالر 

ــت.  ــیده اس ــون دالر رس ــه 10 میلی ب

تعــداد  بیشــرین  کــه  ایالتــی   3

جــذب  را  بین املللــی  دانشــجویان 

کرده انــد کالیفرنیــا، نیویــورک و تگــزاس 

بــا متوســط خالــص 31000 دالر  بــه 

ازای هــر دانشــجوی بین املللــی ثبــت 

ــی در  ــوزش عال ــات آم ــی در مؤسس نام

ــد.  ــی 2013-2014  بوده ان ــال تحصیل س

درآمــد خالــص از دانشــجویان بین املللــی 

ــارد، در  ــه 4 میلی ــا ب ــت کالیفرنی در ایال

نیویــورک بــه ۳/۳ میلیــارد و در تگــزاس 

ــت.  ــیده اس ــارد رس ــه ۱/۵ میلی ب

سـامت  سـبب  بین املللـی  دانشـجویان 

آمـوزش  مؤسسـات  از  بسـیاری  مالـی 

ایـن  اقتصـادی  اثـرات  شـده اند،  عالـی 

دانشـجویان تنهـا محـدود بـه هزینه کرد 

در شـهریه و مخـارج ثبت نـام و زندگـی 

پژوهش هـای  اسـاس  بـر  بلکـه  نیسـت 

NAFSA بـه عنـوان مثال بـه ازای هر 7 

دانشـجوی بین املللی ثبت نامی 3 شـغل 

در آمریـکا ایجـاد می شـود یـا حامیـت 

می شـود. در سـال تحصیلی 2014-2013 

دانشـجویان بین املللـی 340،000 شـغل 

ایجـاد کـرده یـا حامیـت منوده انـد. 

بین املللــی همچنیــن در  دانشــجویان 

فارغ التحصیــان  نســبت  کــه  زمانــی 

علــوم و مهندســی آمریــکا رو بــه کاهش 

ــروی کار  ــود نی ــردن کمب ــه پرک ــت ب اس

کمــک می کننــد. منبــع اصلــی افــراد 

و  علــوم  رشــته های  در  نامــی  ثبــت 

مهندســی )علــوم، تکنولــوژی، مهندســی 

بین املللــی  دانشــجویان  ریاضیــات(  و 

ــک ســوم  ــش از ی ــد. در 2013 بی بوده ان

دانشــجویان بین املللــی در آمریــکا در 

ــام  ــت ن ــاوری ثب ــوم و فن ــته های عل رش

کرده انــد. ایــن دســته از دانشــجویان 

بــه ارتقــای محیــط یادگیــری جهانــی نیز 

کمــک زیــادی می کننــد.

ــی  ــده جابه جای ــد آین ــی رون پیش بین
دانشــجویان بین املللــی

بریتانیــا« )۲۰۱۴(  »شــورای فرهنگــی 

ــی  ــات تکمیل ــد دانشــجویان تحصی رون

ــه  ــرده ک ــی ک ــا ســال ۲۰۲۴ را پیش بین ت

در ایــن رابطــه نــکات زیــر قابــل تأمــل 

ــکل 7(: ــت )ش اس

جـذب  در  را  خـود  رشـد  چیـن 

ادامـه  بین املللـی  دانشـجویان 

داد. خواهـد 

بـه  شـدن  تبدیـل  مسـتعد  هنـد 

تحصیـل  بـرای  واقعـی  »فرصـت 

ایـن  در  بین املللـی  دانشـجویان 

اسـت. آینـده«  دهـه  یـک  در  کشـور 

بیشــرین رشــد در میانگیــن جذب 

متعلــق  دانشــجو ،  ســالیانه ی 

ــود:  ــد ب ــورهای زیرخواه ــه کش  ب

اندونــزی   ،)%  ۸/۳( نیجریــه 

و   )%  ۶/۴( پاکســتان   ،)%  ۷/۲(

.)%  ۵/۲( ســعودی  عربســتان 
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پژوهشکدهسیاستگذاریعلم،فناوریوصنعتدانشگاهشریف

بــرای  پیش بینی هــا  همچنیــن 

دانشــجویان ســیار خروجــی محصــوِل 

پیش بینــی نســبت ثبــت نــام دانشــگاهی 

و جابه جایــی خروجــی اســت. پیش بینــی 

می شــود چیــن، هنــد و کــره جنوبــی 

بزرگریــن بــازار دانشــجویان دانشــگاهی 

خروجــی را داشــته باشــند. ترکیــه، مالــزی 

ــازار اول  ــت ب ــزو بیس ــز ج ــه نی و نیجری

ــودار 7(. ــیار هســتند )من دانشــجویان س

ــای  ــاره فرصت ه ــزارش درب ــامن گ در ه

بــازار  کنونــی )ســال 2009( و آینــده 

حســب  بــر  بین املللــی  دانشــجویان 

جریــان خروجــی و ورودی صحبت شــده 

ــان  اســت. در ســال 2009 بیشــرین جری

دانشــجویان ســیار خروجــی متعلــق بــه 

ــی  ــره جنوب ــد و ک ــن، هن کشــورهای چی

بــوده اســت. پیش بینــی شــده کــه در 

ــا تغییراتــی  2020  همیــن ســه کشــور ب

ــه  ــد. البت ــرار بگیرن ــاز هــم در صــدر ق ب

ســه  گذاشــن  رس  پشــت  بــا  مالــزی 

کشــور خــود را بــه مقــام چهــارم خواهــد 

رســاند. در مــورد کشــورهای بــا بزرگریــن 

در  دانشــجویان  ورودی  جریان هــای 

ــاالت متحــده، انگلســتان  ســال 2009  ای

ــده  ــی ش ــش بین ــد. پی ــرالیا بوده ان و اس

ــور  ــه کش ــال 2020 س ــه در س ــت ک اس

ــا ایــن  پیــرو همیــن کشــورها باشــند ب

ــام  ــه مق ــادا ب ــگاه کان ــه جای ــاوت ک تف

چهــارم ارتقــاء پیــدا خواهــد کــرد. کشــور 

ــزی و  ــه مال ــود را ب ــای خ ــز ج ــن نی ژاپ

چیــن خواهــد داد. خاصــه ای از ایــن 

فرصت هــا در جــدول 1 آمــده اســت.

وضعیت آیندهوضعیت کنونی

کشورهای با بیشرتین جریان 

دانشجویان سیار خروجی )۲۰۰۹(:

 چیــن )۵۶۸هزار(، هند )۲۱۱هزار(، کره 

جنوبی )۱۲۷هزار(، آملان )۱۰۵هزار(، 

ترکیه )۷۲هزار(، فرانســه )۶۸هزار(، 

قزاقســتان )۶۷هزار(، روسیه )۶۲هزار(، 

مالزی )۵۸هزار(

کشورهای با بیشرتین جریان 

دانشجویان سیار خروجی )۲۰۲۰(: 

چیــن )۵۸۵هزار(، هند )۲۹۶هزار(، کره 

جنوبی )۱۳۴هزار(، آملان )۱۰۰هزار(، 

ترکیه )۸۴هزار(، مالزی )۸۲هزار(، 

نیجریه )۶۸هزار(

کشورهای با بزرگرتین جریان های 

ورودی دانشجویان )۲۰۰۹(:

 ایاالت متحده )۶۶۱هزار(، انگلســتان 

)۳۶۹هزار(، اسرالیا )۲۵۸هزار(، آملان 

)۲۵۷هزار(، فرانسه )۲۴۹هزار(، کانادا 

)۱۹۰هزار(، روســیه )۱۳۶هزار( و ژاپن 

)۱۳۲هزار(.

کشورهای با بزرگرتین جریان های 

ورودی دانشجویان )۲۰۲۰(: 

ایاالت متحده )۵۸۲هزار(، انگلســتان 

)۳۳۱هزار(، اسرالیا )۲۷۷هزار(، کانادا 

)۱۷۶هزار(، آملان )۱۵۵هزار(، احتامل 

می رود چین و مالزی نیز در این دســته 

جای بگیرند.

 بخش اول

 منودار 7-پیش بینی دانشجویان سیار خروجی به تفکیک کشورهای مبدأ )۲۰۲۰( برحسب هزار نفر،

 )شورای فرهنگی بریتانیا، ۲۰۱۲(

جدول 1- فرصت های کنونی و آینده بازار دانشجویان بین املللی، )شورای فرهنگی بریتانیا ، ۲۰۱۲(

ترکیــب ســطوح و رشــته های تحصیلی 
دانشــجویان بین املللی

دانشـجویان در سـطوح باالتـر آموزشـی 

جابه جایـی بیشـری دارنـد. دانشـجویان 

در  نـام  ثبـت  از   %۵/۶ بین املللـی 

تشـکیل  را  عالـی  آمـوزش  برنامه هـای 

می دهنـد. ولـی یـک چهـارم ثبـت نام ها 

در مقطـع دکـری هسـتند. گرچه تحرک 

بـا سـطح تحصیلـی افزایـش می یابد ولی 

الگـوی تحـرک در مقطـع دکـری اساسـاً 

بـا سـایر مقاطـع آمـوزش عالـی متفاوت 

اسـت، چنانکـه برخی کشـورها از برخی 

دیگـر جذابـر هسـتند. 

در میـان دانشـجویان بین املللـی نسـبت 

به رشـته های تحصیلی علوم و مهندسـی 

ماننـد تجـارت، مدیریـت و حقوق عاقه 

بیشـری وجـود دارد. ایـن امـر بـا نقـش 

و  نـوآوری  در  علـوم  ایـن  کـه  محـوری 

ایجـاد فرصت های شـغلی ایفـا می کنند، 

بـه  نزدیـک  می شـود.  داده  توضیـح 

در  بین املللـی  دانشـجویان  سـوم  یـک 

و  علـوم  رشـته های  در   OECD حـوزه

بـه  کـه  کرده انـد.  نـام  ثبـت  مهندسـی 

ترتیـب شـامل: مهندسـی تولیـد و سـازه 

)17%(، علـوم طبیعـی، ریاضیـات و آمـار 

ارتباطـات  و  اطاعـات  فنـاوری   ،)%۱۰(

)6%(،  بـه عـاوه 28% ثبـت نام شـده در 

تجـارت، مدیریـت و حقـوق می شـوند. 

رشـته های  در  بین املللـی  دانشـجویان 

مقطـع  در  بیشـر  مهندسـی  و  علـوم 

دکـری تحصیـل می کننـد، بـه طـوری که 

59 درصـد دانشـجویان بین املللی در این 

مقطـع درOECD  را دانشـجویان علـوم 

و مهندسـی تشـکیل داده اند )منودار 8(. 

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه
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منودار 8- سهم دانشجویان بین املللی در آموزش عالی کشورها به 
)2017( OECD  ،۲۰۱۵ تفکیک سطوح تحصیلی

UIS Statistics ،۲۰۱۵ منودار 9- کشورهای دارای بیشرین تعداد دانشجویان بین املللی

نرخ ماندگاری و بازگشت دانشجویان 
بین املللی

دانشــجویان  مانــدگاری  1-نــرخ 
اروپــا اتحادیــه  در  بین املللــی 

بــا  رابطــه  در  متعــددی  ماحظــات 

محاســبه نــرخ مانــدگاری وجــود دارد. 

شناســایی دقیــق دانشــجویان بین املللــی 

ــش  ــن چال ــن کشــوری، اولی در ســطح بی

اســت  ایــن  مســئله  دومیــن  اســت. 

کــه معمــوالً ردیابــی فارغ التحصیــان 

ــراد  ــن اف ــر ای ــت؛ اگ ــکل اس ــرد مش منف

شــوند،  فارغ التحصیــل  دانشــگاه ها  از 

اداری  رادار  از  راحتــی  بــه  می تواننــد 

 بخش اول
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بیشـرین  دارای  کشـورهای   9 منـودار 

سـال 2012  در  را  بین املللـی  دانشـجوی 

نشـان می دهد. چنانکه مشاهده می شود 

چیـن از نظر تعـداد با 694.000 بیشـرین 

و  دارد  را  بین املللـی  دانشـجویان  تعـداد 

پـس از آن هنـد بـا 189.000 در رتبـه دوم 

قـرار دارد ایـران نیـز بـا تعـداد 51600 نفر 

جزو 10 کشـور اول دانشـجو فرست است. 

امـا اگـر نرخ خـروج دانشـجویان1  در نظر 

گرفتـه شـود، هامن طـور کـه در منـودار ۴ 

مشـاهده می شود عربسـتان باالترین نرخ 

خـروج دانشـجویان را دارد.

1  نسبت دانشجویان محصل در خارج به کل دانشجویان
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بســیاری  مــوارد  در  و  شــده  خــارج 

ــن  ــه ای ــت. ب ــن اس ــا ناممک ــی آنه ردیاب

ترتیــب محاســبه متقــن نــرخ مانــدگاری 

ــار  ــا، رفت ــر اینه ــاوه ب ــر نیســت. ع می

مانــدگاری، پدیــده ای پویاســت: بــا وجــود 

اینکــه برخــی دانشــجویان بین املللــی 

تصمیــم می گیرنــد بافاصلــه بعــد از 

میزبــان  کشــور  در  فارغ التحصیلــی 

ــان  ــرور زم ــه م ــت ب ــن اس ــد، ممک مبانن

ــه  ــاید ب ــد )ش ــر دهن نظــر خــود را تغیی

علــت بدتــر شــدن رشایــط اقتصــادی در 

ــا  ــود ی ــور خ ــه کش ــان( و ب ــور میزب کش

کشــور ثالثــی برونــد. برخــی دیگر ممکن 

ــگاه  ــام در دانش ــت ن ــان ثب ــت از زم اس

ــب  ــپس کس ــل و س ــه تحصی ــم ب تصمی

ــد  ــان و بع ــور میزب ــه کاری در کش تجرب

بازگشــت بــه کشــور خــود گرفتــه باشــند. 

بــا گذشــت زمــان از فارغ التحصیلــی، نرخ 

مانــدگاری رو بــه افــول مــی رود. بنابرایــن 

بــازه زمانــی محاســبه نــرخ مانــدگاری از 

ــا  ــت. ب ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی اهمی

ــی  ــری کل ــرای درک تصوی ــود ب ــن وج ای

از وضعیــت نــرخ مانــدگاری در اتحادیــه 

ــش  ــن بخ ــای ای ــکا، داده ه ــا و آمری اروپ

ــت. ــل اس ــل تأم قاب

نــرخ مانــدگاری تجمعــی متــام کشــورهای 

ــن %۱۶/۴  ــا بی ــه اروپ ــو اتحادی ــر عض غی

ــن  ــا بی ــن نرخ ه ــرار دارد. ای ــا ۲۹/۱% ق ت

دانشــجویان ورودی از کشــورهای عضــو 

OECD بســیار کمر و برای دانشــجویان 

ــعه یافته  ــر توس ــوهای کم ورودی از کش

ــات سیاســی،  ــدم ثب ــا ع ــا کشــورهای ب ی

بســیار بیشــر اســت.

کار  بــازار  و  مانــدگاری  نــرخ   -2
در  بین املللــی  فارغ التحصیــالن 

اروپــا اتحادیــه 

ادغــام  پیامدهــای  بخــش  ایــن  در 

فارغ التحصیــان مانــدگار در بــازار کار 

بــر مبنــای داده هــای توصیفــی پیامیــش 

نیــروی کار اتحادیــه اروپــا ارائه می شــود. 

ماهیــت ایــن پیامیــش بــه گونــه ای اســت 

امــکان تفکیــک فارغ التحصیــان  کــه 

مانــدگار کشــورهای در حــال توســعه 

عضــو  کشــورهای  و  ســوم(  )جهــان 

اتحادیــه اروپــا وجــود دارد و بنابرایــن 

ــن  ــی ای ــی درجــه جایگزین ــکان ارزیاب ام

دو نــوع مانــدگاران میــر اســت:

ــان  ــام فارغ التحصی ــه ادغ باتوجــه ب  •

همیــن  و  کار  بــازار  در  مانــدگار 

پیامیــش  آن،  پیامدهــای  طــور 

نیــروی کار امــکان مقایســه بیــن 

ــان  ــکاران بومی ش ــراد و هم ــن اف ای

کــه  داخلــی(  )فارغ التحصیــان 

فارغ التحصیــان  ســال  هــامن  در 

شــده اند را مهیــا ســاخته اســت. 

بین املللــی  فارغ التحصیــان 

به انــدازه فارغ التحصیــان داخلــی 

ــازار کار خــود موفــق بوده انــد:  در ب

ــی،  ــک ســال بعــد از فارغ التحصیل ی

بیــن  ماحظــه ای  قابــل  تفــاوت 

وضعیــت اســتخدامی  ایــن دو گــروه 

مشــاهده نشــده اســت.

فارغ التحصیــان بین املللــی مانــدگار   •

ــکاری بیشــری  )۱۰/۹ %( ریســک بی

ــان  ــکاران داخلی ش ــه هم ــبت ب نس

)۱۱/۶ %( نداشــته اند. امــا الزم اســت 

توجــه شــود کــه ایــن مانــدگاران 

ــاال  ــا وجــود تقاضــای ب ــی ب بین امللل

مهارت هایشــان  بــرای  بــازار  در 

اینکــه  ضمــن  شــده اند،  گلچیــن 

کــه  بین املللــی  فارغ التحصیــان 

ــا  ــد ی ــدا کنن نتوانســته اند شــغلی پی

امیــد چندانــی بــه موفقیــت شــغلی 

نداشــته اند کشــور را تــرک کرده انــد.

فارغ التحصیــان بین املللــی مانــدگار   •

بســن  بــرای  بیشــری  احتــامل 

دارنــد.  پاره وقــت  قراردادهــای 

مانــدگاران  در  بیشــر  امــر  ایــن 

بــه  ســوم،  جهــان  کشــورهای  از 

خصــوص فارغ التحصیــان مؤنــث 

مشــهود اســت. همچنیــن در دهــک 

درآمــدی فارغ التحصیــان بین املللــی 

مانــدگار بــا فارغ التحصیــان داخلــی 

می شــود:  مشــاهده  تفاوت هایــی 

مانــدگاران بین املللــی بــا احتــامل 

کمــری بــه دو دهــک بــاالی درآمدی 

می رســند و بــا احتــامل بیشــری 

درآمــدی  پاییــن  دهــک  دو  در 

می ماننــد. امــا ایــن تفاوت هــا در 

ســطح متعــارف چنــدان قابــل توجــه 

ــت. نیس

شــغلی  کفایــت  شــاخص  طبــق   •

کــه بــا ســطح مهــارت حرفــه ای 

احتــامل  می شــود،  داده  نشــان 

اینکــه فارغ التحصیــان بین املللــی 

مانــدگار در مشــاغل بــا مهارت هــای 

کــم و متوســط مشــغول بــه کار 

ــی  ــان داخل ــر از همتای ــوند بیش ش

ــرای  ــن رقــم ب ــوده اســت. ای شــان ب

ــا  کشــورهای جهــان ســوم معــادل ب

فارغ التحصیــان  بــرای  و   %  ۱۱/۸

داخلــی تنهــا ۱/۹ % اســت.

 بخش اول

گفــت،  می تــوان  کل  در   •

فارغ التحصیــان بین املللــی مانــدگار 

در رابطــه بــا ادغــام در بــازار کار 

کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بــه 

ــا  ــد ام ــل کرده ان نســبت خــوب عم

نیازهــای بــازار کار ملی یــا منطقه ای 

ــر  ــاً ب ــراد لزوم ــن اف ــات ای و ترجیح

هــم منطبــق نیســتند. بــه نظــر 

می رســد ایــن افــراد متایــل چندانــی 

بــه اقامــت در خــارج از مناطق کان 

شــهری نداشــته باشــند و همیــن 

نشــانه ای  طــور در حــال حــارض 

ــرای  ــراد ب ــن اف ــر ای ــح بیش از ترجی

ــوم  ــای عل ــغل در حوزه ه ــن ش داش

و مهندســی )علــوم، ریاضیــات و 

مهندســی، ســاخت و تولیــد( یــا 

ــامت و  ــه س ــوط ب ــای مرب حوزه ه

رفــاه ماحظــه منی شــود. 

3- دالیــل مانــدگاری  فارغ التحصیــالن 
در کشــورهای میزبــان

بیــن جــوالی و نوامــرب ســال ۲۰۱۱، از 

ــی در ۲۵ دانشــگاه  دانشــجویان بین امللل

ــان،  ــه، آمل ــور فرانس ــج کش ــطح پن در س

ســوئد، هلنــد و انگلســتان خواســته شــد 

در پیامیشــی آنایــن رشکــت مناینــد. 

گــروه هــدف ایــن پیامیــش، دانشــجویان 

غیــر عضــو  کشــورهای  از  بین املللــی 

ــع  ــه در مقاط ــد ک ــا بودن ــه اروپ اتحادی

کارشناســی ارشــد و دکــری ثبــت نــام 

آخــر  ســال  دو  در  و  بودنــد  کــرده 

تحصیلــی خــود بودنــد. ۶۲۰۰ دانشــجوی 

 ۵ ایــن  دانشــگاه   ۲۵ در  بین املللــی 

کشــور در ایــن پیامیــش رشکــت کردنــد. 

ــاً  یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه تقریب

دو ســوم پاســخگویان عاقمندنــد بعــد از 

پایــان تحصیــل در کشــور میزبــان مباننــد 

و می خواهنــد ایــن کار را بــرای دوره 

زمانــی محــدودی انجــام دهنــد )یــک تــا 

ــل  ــغلی و می ــای ش ــال(. فرصت ه دو س

بین املللــی،  کار  تجربــه ی  کســب  بــه 

ــدن اســت.  ــه مان ــل ب ــی متای ــل اصل دالی

و  شــخصی  روابــط  دیگــر،  طــرف  از 

خانوادگــی از مهمریــن دالیلــی بــود کــه 

پایــان  از  ســایرین می خواســتند بعــد 

تحصیــل، کشــور میزبــان را تــرک مناینــد. 

واضــح اســت کــه مهاجــرت دائــم، قصــد 

ــا حــدود  ــرث پاســخگویان نیســت، تنه اک

۱۰% بــه ایــن امــر اشــاره کردنــد کــه 

ــان  ــه از تحصیلش ــن مرحل ــل در ای حداق

پنــج ســال در  از  می خواســتند بیــش 

دانشــجویان  مباننــد.  میزبــان  کشــور 

ــتند از  ــدا می خواس ــه از ابت ــی ک بین امللل

تجربــه ی تحصیــات در خــارج از کشــور 

بــه عنــوان ســنگ بنایــی بــرای مهاجــرت 

دائــم اســتفاده کننــد، اســتثنا هســتند و 

ــان  ــی می ــل اصل ــده. در کل، متای ــه قاع ن

پاســخگویان ایــن اســت کــه پیــش از 

بازگشــت بــه کشــور مبــدأ خــود یــا رفــن 

بــه جایــی دیگــر، چند ســالی برای کســب 

تجربــه ی کار بین املللی در کشــور میزبان 

مباننــد. برخــی ویژگی هــای فــردی بــا 

قصــد مانــدن بعــد از فارغ التحصیلــی 

مرتبــط اســت. معمــوالً کســانی کــه ســن 

کمــری دارنــد، کســانی کــه تجربــه ی 

کار قبلــی در کشــور میزبــان دارنــد و 

کســانی کــه احتــامل بچــه دار بودنشــان 

بــه  بیشــری  عاقــه ی  اســت،  کمــر 

مانــدن دارنــد. همچنیــن تفاوت هــای 

بــارزی بیــن رشــته های تحصیلــی وجــود 

دارد. دانشــجویان رشــته های مربــوط 

ــل مهندســی،  ــاوری )مث ــوم و فن ــه عل ب

ریاضیــات و علــوم طبیعــی( بــا احتــامل 

تــا  مباننــد  می خواهنــد  بیشــری 

دانشــجویان رشــته های علــوم اجتامعی، 

از  پاســخ دهندگان  انســانی.  یــا  هــر 

کشــورهای آســیایی )مثــل چیــن، هنــد، 

ایــران و رسیانــکا( و اروپــای رشقــی 

ــوالً  ــتان( معم ــن و رصبس ــل اوکرای )مث

ــه  ــه مانــدن نســبت ب متایــل بیشــری ب

پاســخ دهندگان از آمریــکای شــاملی، 

آمریــکای التیــن و آفریقــا دارنــد. هامن 

طــور کــه انتظــار مــی رود، کســانی کــه 

می خواهنــد مباننــد، اطاعــات بیشــری 

در مــورد فرصت هــای قانونــی بــرای 

ــد اقامــت بعــد از فارغ التحصیلــی  متدی

ــتگذاری مهاجــرت  ــروه سیاس ــد )گ دارن

ــان  ــات متخصص ــد تحقیق ــا و واح اروپ

.)۲۰۱۲ آملــان، 

دانشــجویان  مانــدگاری  نــرخ   -4
میزبــان کشــورهای  در  چینــی 

تعــداد زیــادی از دانشــجویان چینــی 

دانشــگاه های  بــه  تحصیــل  بــرای 

پــس  اغلــب  و  می رونــد  خارجــی 

آن  در  کار  بــرای  فارغ التحصیلــی  از 

ــزارش  ــای گ ــد. یافته ه ــورها می مانن کش

ــال   ــکا« در س ــوم آمری ــی عل ــاد مل »بنی

نفــر   9 کــه  می دهــد  نشــان    2013

از 10 نفــر دانشــجوی چینــی کــه در 

ســال   5 گرفته انــد  دکــری  آمریــکا 

پــس از امتــام دوره تحصیــل خــود در 

دانشــجویان  ایــن  آمریــکا می ماننــد. 

برگشــتی چینــی کــه معــروف بــه »الک 

 بخش اول
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توسط  ۱۹۹8در سال  که« سیلیکون ولی»در ها که یک چهارم شرکت شودمیهستند. تخمین زده  های پیشرفتهفناوری
  اند.شغل ایجاد کرده 52۳00وش داشته و میلیارد دالر فر ۱۷شدند در مجموع میاره مهاجران هندی و چینی اد

آسیا و اقیانوسیه در کشورهای ی همیلیون نفر مهاجر با تحصیالت باال از منطق ۳/8حدود  20۱۱-20۱0در سال 
علت اصلی این امر درصدی را تجربه کرده است.  ۹0رشد  200۱-2000اند که نسبت به سال حضور داشته OECDعضو 

های دارای تحصیالت اند که در یک دهه دو برابر شده است. همچنین تعداد چینیمهاجران با تحصیالت باالی هندی بوده
 اند.رشد داشته ٪۷۴ها و فیلیپینی ٪86دانشگاهی در طول این دهه، 

درصدی یا  80ئیب نیز رشد ی التین و کاراآمریکاو آسیای میانه،  OECDهمچنین کشورهای اروپایی غیر عضو 
 (۱۱نمودار اند. )میلیون مهاجر با تحصیالت باال رسیده 8/۳و  ۹/۳بیشتر را تجربه کرده و به ترتیب به 

 

 

 (OECD, 2015a)، 20۱0-۱۱و  ۱-2000 مبدأمهاجران با تحصیالت باال به تفکیک مناطق  -۱۱نمودار 
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در  OECDبه کل مهاجران در کشورهای  کردهتحصیلدرصد مهاجران آمارها حاکی از آن است که در مورد ایران 
وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای منتخب  ۱2نمودار درصد رسیده است. در  ۴۷با افزایش قابل توجهی به  20۱0سال 

این  رها داراست ورا در بین این کشوبه نمایش درآمده است. ایران جایگاه اول  20۱0و  2000این گزارش در دو سال 
 چین و هند شده است.رست فحدود سه برابر کشورهای مهاجر  20۱0در سال درصد 

 
 یهاداده)با استفاده از ، 20۱0و  2000در سال  OECDحوزه  در ساکنکشورهای منتخب به کل مهاجران  کردهتحصیلنسبت مهاجران  -۱2 نمودار

OECD,2015a  وmigration data portal) 

 

 کند. با این حال،سطح باالی تحصیالت، ورود به بازار کار در هر کجا را برای مهاجران و غیر مهاجران تسهیل می
شاهد یک شکاف شان کمتر بوده و در واقع بومیدهد که نرخ اشتغال مهاجران ماهر نسبت به همتایان میتحقیقات نشان 
همیشه باید مهاجران با تحصیالت باال  در بازار کار کشورهای میزبان هستیم. لذابومی مهاجران ماهر و عملکردی میان 
 ٪ ۱0(. نرخ بیکاری آنها بیش از ۱۳نمودار شان برای جذب در بازار کار کشور میزبان تالش کنند )بومیبیش از همتایان 

در اروپای شرقی و کشورهایی مثل بلژیک، فرانسه، هلند و سوئد است. مشکلی که مهاجران با تحصیالت بومی راد افبیشتر از 
باال در بازار کار کشورهای میزبان دارند، اثبات اعتبار و مدارک تحصیلی خود در کشورهای میزبان است. در اتحادیه اروپا، 

بیشتر از سایر  ٪ ۱0اند، به طور میانگین را از همین کشورها گرفتهنرخ اشتغال میان مهاجرانی که مدرک تحصیلی خود 
 مهاجران است.
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 منودار 11- مهاجران با تحصیات باال به تفکیک مناطق مبدأ ۲۰۰۰-۱ و ۲۰۱۰-۱۱،
)2015a ,OECD( 

منودار 12- نسبت مهاجران تحصیل کرده کشورهای منتخب به کل مهاجران ساکن در حوزه OECD در سال 
)migration data portal 2015 وa,OECD ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰، )با استفاده از داده های

پشــت های آبــی« هســتند بــه دو دلیــل 

توســط کمپانی هــای چینــی جایــزه داده 

می شــوند: یکــی کیفیــت آمــوزش آنهــا و 

دیگــری تجربــه زندگــی آنها در خــارج از 

کشــور. لــذا نشــانه هایی وجــود دارد کــه 

ــتی  ــجویان بازگش ــرای دانش ــازار کار ب ب

ــت.  ــت اس ــر مثب ــال تغیی ــی در ح چین

هــم اکنــون فارغ التحصیــان مؤسســات 

خارجــی کــه بــه چیــن بازمی گردنــد 

شــده اند.  بیشــر 

نشــان  چیــن  دولــت  رســمی  آمــار 

می دهــد 339.700 دانشــجوی چینــی 

ــد در  ــارج رفته ان ــه خ ــال 2011 ب در س

ــل در  ــه 186.200 فارغ التحصی ــی ک حال

هــامن ســال بــه چیــن بازگشــته اند. 

ــر اســاس آمــار دولــت چیــن در ســال  ب

 566.500 حــدود  در  میــادی،   2016

ــل  ــرای تحصی ــی ب ــجوی چین ــر دانش نف

رفته انــد  کشــور  ایــن  از  خــارج  بــه 

کشــور  ایــن  بــه  نفــر   432.500 و 

ــهم  ــر س ــارت دیگ ــه عب ــته اند. ب بازگش

ــجویان  ــه دانش ــته ب ــجویان بازگش دانش

خــارج شــده از 55 درصد در ســال 2011 

بــه حــدود 80 درصــد در ســال 2016 

افزایــش یافتــه اســت کــه از نظــر مقــدار 

مطلــق افزایــش 132درصــدی در حجــم 

ســاالنه دانشــجویان بازگشــتی در طــول 

دوره 5ســاله اســت )منــودار 10(.

اقتصــاد  کــه  نیســت  تعجــب  جــای 

عوامــل  از  یکــی  چیــن  رشــد  روبــه 

دانشــجویان  تحریک کننــده 

ــت.  ــت اس ــرای بازگش ــل ب فارغ التحصی

بــه ویــژه اگــر مهــارت آنهــا بــا بــازار داغ 

تکنولــوژی چیــن کــه بیــن ســال های 

 10 حــدود  در  رشــدی   2016-2015

درصــد داشــته اســت، هامهنــگ باشــد. 

فرصت هــای جدیــد دربخــش تکنولوژی 

در چیــن، در مقابــل محیطــی اســت که 

ــا  ــکا ب ــی در آمری ــجویان بین امللل دانش

بــه  حرکت هــای  کــه  مواجه انــد  آن 

ــغلی را در  ــای ش ــاال در رده ه ــمت ب س

کمپانی هــای تکنولوژیــک بــرای آنهــا 

ــر در  ــات اخی ــد. مطالع ــدود می کن مح

پنــج ابــر رشکــت اصلــی آمریــکا )گــوگل، 

ــن و یاهــو( نشــان  ــل، لینکدی HP، اینت

داده اســت کــه آســیایی ها و همچنیــن 

از  آمریکایی هــا 27 درصــد  آســیایی- 

امــا  می دهنــد  تشــکیل  را  کارکنــان 

ــد از  ــا 14درص ــا تنه ــه آنه ــب اینک جال

موقعیت هــای مدیریتــی را در دســت 

ــد.  دارن

 بخــش تکنولــوژی در چیــن هــم اکنــون 

بزرگریــن پیــران چینی هــای بازگشــته 

اســت. دســتمزد ها در بخــش تکنولــوژی 

ــا توســعه ایــن بخــش،  چیــن همــگام ب

ــال  ــور مث ــه ط ــه اســت. ب ــعه یافت توس

بــرای یــک متخصــص هــوش مصنوعــی: 

یــک رهــرب تیــم در ایــن بخــش بــا 3 تــا 

ــش از 237.000 دالر  ــابقه بی ــال س 5 س

ــد. در ســال دســتمزد دریافــت می کن
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 (20۱۷، )هائو و همکاران، (۱۹۷8-20۱۴) اندهتعداد دانشجویان چینی که به خارج از کشور رفته و تعدادی که بازگشت -۱0نمودار 

 

برای بازگشت  التحصیلفارغکننده دانشجویان روبه رشد چین یکی از عوامل تحریکتعجب نیست که اقتصاد جای 
درصد داشته  ۱0 رشدی در حدود 20۱6-20۱5 یهاسال ر داغ تکنولوژی چین که بیناست. به ویژه اگر مهارت آنها با بازا

ی در المللبینمقابل محیطی است که دانشجویان  ، دری جدید دربخش تکنولوژی در چینهاهماهنگ باشد. فرصت ،است
 کند.لوژیک برای آنها محدود میی تکنوهای شغلی را در کمپانیهای به سمت باال در ردههاکه حرکت اندهبا آن مواج آمریکا

 همچنین و هانشان داده است که آسیایی (، لینکدین و یاهو، اینتلHPگوگل، ) آمریکااصلی  پنج ابر شرکتمطالعات اخیر در 
ی مدیریتی هادرصد از موقعیت۱۴تنها جالب اینکه آنها دهند اما درصد از کارکنان را تشکیل می 2۷ هاییآمریکا -آسیایی

 دست دارند.  دررا 

در بخش تکنولوژی  های بازگشته است. دستمزدهابخش تکنولوژی در چین هم اکنون بزرگترین پیشران چینی 
هبر تیم در این برای یک متخصص هوش مصنوعی: یک ر توسعه یافته است. به طور مثال ،بخشاین با توسعه  همگام چین

 کند.سال دستمزد دریافت میدالر در  2۳۷.000سال سابقه بیش از  5تا  ۳بخش با 

 

 المللیبین در بازار کار مهاجر جذب تحصلیکردگان -4
، هم در کشورهای عضو و هم کشورهای غیرعضو، امکان بررسی اثرات OECDاقتصادی انجام شده در های تحلیل

طور کلی برخی به ها فراهم کرده است. پژوهش را و مقصد مبدأمهاجرت نیروی کار متخصص و فوق متخصص بر کشورهای 
دهند. افزایش ظرفیت نوآوری، افزایش ذخیره سرمایه انسانی در میات مثبت را در کشورهای اصلی گیرنده نشان تأثیر

 ات مثبت قابل توجه هستند. تأثیری دانش از المللبیندسترس و انتشار 

برندگان جایزه درصد  ۳2در علم بسیار برجسته بوده است. برای مثال  میزان مشارکت دانشمندان متولد خارج
منبعی برای کارآفرینی  ،. عالوه بر این مهاجران متخصصاندبودهمتولد اروپا و آسیا  ۱۹۹۹و  ۱۹85ی هاسالبین شیمی نوبل 

تعداد دانشجویان در حال 
 تحصیل در خارج از کشور

نی اتعداد دانشجوی
 که بازگشته اند

 منودار 10- تعداد دانشجویان چینی که به خارج از کشور رفته و تعدادی که بازگشته اند 
)۲۰۱۴-۱۹۷۸(، )هائو و همکاران، ۲۰۱۷(
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در  مهاجـر  تحصلیکـردگان  جـذب 
بین املللـی کار  بـازار 

شـده  انجـام  اقتصـادی  تحلیل هـای 

در OECD، هـم در کشـورهای عضـو 

امـکان  غیرعضـو،  کشـورهای  هـم  و 

نیـروی  مهاجـرت  اثـرات  بررسـی 

بـر  متخصـص  فـوق  و  متخصـص  کار 

فراهـم  را  مقصـد  و  مبـدأ  کشـورهای 

کـرده اسـت. پژوهش هـا بـه طـور کلی 

برخـی تأثیـرات مثبـت را در کشـورهای 

اصلـی گیرنده نشـان می دهنـد. افزایش 

ذخیـره  افزایـش  نـوآوری،  ظرفیـت 

رسمایـه انسـانی در دسـرس و انتشـار 

مثبـت  تأثیـرات  از  دانـش  بین املللـی 

هسـتند.  توجـه  قابـل 

متولـد  دانشـمندان  مشـارکت  میـزان 

خـارج در علـم بسـیار برجسـته بـوده 

اسـت. بـرای مثـال 32 درصـد برنـدگان 

سـال های  بیـن  شـیمی  نوبـل  جایـزه 

آسـیا  و  اروپـا  متولـد   1999 و   1985

مهاجـران  ایـن  بـر  عـاوه  بوده انـد. 

کارآفرینـی  بـرای  منبعـی  متخصـص، 

فناوری هـای پیرفتـه هسـتند. تخمیـن 

زده می شـود کـه یـک چهـارم رشکت هـا 

در »سـیلیکون ولـی« که در سـال 1998 

توسـط مهاجـران هنـدی و چینـی اداره 

می شـدند در مجمـوع 17 میلیـارد دالر 

ایجـاد  داشـته و 52300 شـغل  فـروش 

کرده انـد. 

در سـال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ حدود ۸/۳ میلیون 

نفـر مهاجر با تحصیـات باال از منطقه ی 

آسـیا و اقیانوسـیه در کشـورهای عضـو 

OECD حضـور داشـته اند کـه نسـبت 

بـه سـال ۲۰۰۰-۲۰۰۱ رشـد ۹۰ درصـدی 

را تجربـه کـرده اسـت. علـت اصلـی این 

امـر مهاجران بـا تحصیات بـاالی هندی 

برابـر  دو  دهـه  یـک  در  کـه  بوده انـد 

شـده اسـت. همچنین تعـداد چینی های 

در طـول  دانشـگاهی  دارای تحصیـات 

ایـن دهـه، ۸۶% و فیلیپینی ها ۷۴% رشـد 

داشـته اند.

همچنین کشـورهای اروپایـی غیر عضو 

آمریـکای  میانـه،  آسـیای  و   OECD

التیـن و کارائیـب نیـز رشـد ۸۰ درصدی 

یـا بیشـر را تجربه کـرده و به ترتیب به 

۳/۹ و ۳/۸ میلیـون مهاجـر با تحصیات 

بـاال رسـیده اند. )منـودار ۱۱(

آن  از  حاکـی  آمارهـا  ایـران  مـورد  در 

اسـت که درصـد مهاجـران تحصیل کرده 

 OECD بـه کل مهاجران در کشـورهای

در سـال 2010 بـا افزایـش قابل توجهی 

بـه 47 درصـد رسـیده اسـت. در منـودار 

بـا  مقایسـه  در  ایـران  وضعیـت   ۱۲

کشـورهای منتخـب ایـن گـزارش در دو 

سـال 2000 و 2010 بـه منایـش درآمـده 

بیـن  در  را  اول  جایـگاه  ایـران  اسـت. 

ایـن کشـورها داراسـت و ایـن درصد در 

سـال 2010 حدود سـه برابر کشـورهای 

مهاجر فرسـت چین و هند شـده است.

سـطح بـاالی تحصیـات، ورود بـه بـازار 

و  مهاجـران  بـرای  را  کجـا  هـر  در  کار 

غیـر مهاجـران تسـهیل می کنـد. بـا ایـن 

کـه  می دهـد  نشـان  تحقیقـات  حـال، 

نـرخ اشـتغال مهاجـران ماهر نسـبت به 

در  و  بـوده  کمـر  بومی شـان  همتایـان 

واقع شـاهد یک شـکاف عملکردی میان 

بـازار کار  مهاجـران ماهـر و بومـی در 

کشـورهای میزبان هسـتیم. لذا مهاجران 

بـا تحصیـات بـاال بایـد همیشـه بیش از 

همتایان بومی شـان برای جـذب در بازار 

کار کشـور میزبـان تـاش کننـد )منـودار 

از ۱۰ %  13(. نـرخ بیـکاری آنهـا بیـش 

بیشـر از افراد بومـی در اروپای رشقی و 

کشـورهایی مثـل بلژیک، فرانسـه، هلند 

و سـوئد اسـت. مشـکلی که مهاجـران با 

تحصیـات بـاال در بـازار کار کشـورهای 

میزبـان دارنـد، اثبـات اعتبـار و مـدارک 

میزبـان  کشـورهای  در  خـود  تحصیلـی 

اسـت. در اتحادیـه اروپـا، نـرخ اشـتغال 

تحصیلـی  مـدرک  کـه  مهاجرانـی  میـان 

گرفته انـد،  کشـورها  همیـن  از  را  خـود 

بـه طـور میانگیـن ۱۰ % بیشـر از سـایر 

مهاجـران اسـت.
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 المللی دانشجویان ایرانیبین جاییجابه -۱
رت در تمایل به مهاجی، المللبینی هامهاجرتهمراه با روند جهانی گسترش میل به توان گفت طور کلی میهب

 ۱6برنامه برای مهاجرت»در مورد  20۱5در سال  «گالوپ مؤسسه»در پژوهشی که توسط  .افزایش یافته است نیز میان ایرانیان
میل به مهاجرت  میزان کشور برتر با باالترین 20بندی میان رتبه، ایران در است انجام شده ۱۷«و آماده شدن برای مهاجرت

تمایل به مهاجرت ابراز عالقه و میلیون نفر از ایرانیان  8/۱قرار دارد. بر اساس این گزارش  در رتبه نهم در میان اتباع آنها،
ماده شدن در حال آیا داشته و برنامه که برای مهاجرت  اندکردههزار نفر اعالم  ۴00در حالیکه از این تعداد صرفاً ، اندداشته

با در نظر گرفتن ایران به مهاجرت در دنیا، کشور فزایش تمایل با توجه به ا بر اساس همین گزارش، برای مهاجرت هستند.
کشور اول قرار ندارد و کشورهای  20ت به کل جمعیت کشور در میان ببرنامه مهاجرت نس تعداد افراد دارای شاخص

در عراق  ،میانهرا دارند؛ از میان کشورهای خاور برای مهاجرت بیشترین نسبت افراد دارای برنامهو حوزه کارائیب  ییفریقاآ
 قرار دارد.این فهرست ام ۱0در جایگاه و کشور اول  20بین 
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میلیون جمعیت ایران 
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 اند.کشور مهاجرت کرده

نفر از مهاجران  ۴۷۱،2۱۳
معادل  OECDایرانی به 

درصد از جمعیت  5/5۱
 OECD مهاجران ایران به

 با تحصیالت باالهستند.

نفر از دانشجویان  5۱،۴00
درصد از  ۱ایرانی معادل 
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 المللی دانشجویان ایرانیبین جاییجابه -۱
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 ۱6برنامه برای مهاجرت»در مورد  20۱5در سال  «گالوپ مؤسسه»در پژوهشی که توسط  .افزایش یافته است نیز میان ایرانیان
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ماده شدن در حال آیا داشته و برنامه که برای مهاجرت  اندکردههزار نفر اعالم  ۴00در حالیکه از این تعداد صرفاً ، اندداشته
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منودار 16- بیست کشور اول دارای بیشرین تعداد بزرگساالن متامیل به 
مهاجرت برحسب میلیون نفر، )گالوپ، ۲۰۱۷(

منودار 17- بیست کشور مبدأ با بیشرین تعداد بزرگساالن متامیل یا در حال 
آمادگی برای مهاجرت )درصد از جمعیت بزرگساالن(، )گالوپ، ۲۰۱۷(

دانشـجویان  بین املللـی  جابه جایـی 
ایرانـی

همـراه  گفـت  می تـوان  کلـی  به طـور 

بـه  میـل  گسـرش  جهانـی  رونـد  بـا 

بـه  متایـل  بین املللـی،  مهاجرت هـای 

مهاجـرت در میـان ایرانیـان نیـز افزایـش 

اسـت. در پژوهشـی کـه توسـط  یافتـه 

در   2015 سـال  در  گالـوپ«  »مؤسسـه 

مـورد »برنامـه بـرای مهاجـرت1  و آمـاده 

شـدن برای مهاجرت2«  انجام شـده است، 

ایـران در رتبه بنـدی میـان 20 کشـور برتر 

بـا باالتریـن میـزان میـل بـه مهاجـرت در 

میـان اتبـاع آنهـا، در رتبـه نهم قـرار دارد. 

بـر اسـاس این گـزارش 1/8 میلیـون نفر از 

ایرانیـان ابـراز عاقـه و متایل بـه مهاجرت 

داشـته اند، در حالیکـه از ایـن تعداد رصفاً 

400 هـزار نفـر اعـام کرده انـد کـه بـرای 

یـا در حـال  برنامـه داشـته و  مهاجـرت 

آمـاده شـدن بـرای مهاجـرت هسـتند. بر 

اسـاس همین گزارش، با توجـه به افزایش 

متایـل به مهاجرت در دنیا، کشـور ایران با 

در نظر گرفن شـاخص تعداد افـراد دارای 

برنامـه مهاجرت نسـبت بـه کل جمعیت 

1 . Plan for migration: “Are you planning 
to move permanently to another country 
in the next 12 months, or not?” )asked only 
of those who would like to move to another 
country(
2 . Preparation for migration: “Have you 
made any preparation for this move?” )asked 
only of those who are planning to move to 
another country in the next 12 months(

بخش دوم:

ن الملی دانشجویان  و  جابه جا�ی ب�ی
تحصیل کردگان کشور ایران

 بخش دوم
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بـرای  کار  بـازار  در  جـذب  مشـکل 

از  زیـادی  زمـان  کـه  ماهـر  مهاجـران 

میزبـان  کشـورهای  بـه  آنهـا  مهاجـرت 

مهاجـران  بـا  قیـاس  در  منی گـذرد 

قدیمی تـر کـه زمـان بیشـری از زمـان 

طـرز  بـه  می گـذرد،  آنهـا  مهاجـرت 

)منـودار  اسـت  بیشـر  محسوسـی 

بـرای  ماهـر  مهاجـران  واقـع  در   .)14

ورود بـه بـازار کار نیازمنـد گـذر زمـان 

بیشـری هسـتند و در ایـن مـدت زمان، 

مخاطراتـی اعـم از بیـکاری و یـا جـذب 

در مشـاغل بـا کیفیـت پاییـن و ماندگار 

پاییـن  سـطح  مشـاغل  ایـن  در  شـدن 

می کنـد. تهدیـد  را  آنهـا  همـواره 

مهاجـران  کار  بـازار  وضعیـت  چنانچـه 

در مشـاغل سـطح بـاال،در بازار هـای کار 

منطقـه OECD را در نظر داشـته باشـیم، 

وضعیـت اشـتغال مهاجـران کشـور ایـران 

کشـورهای  از  تعـدادی  بـا  مقایسـه  در 

منتخـب در منـودار 15 نشـان داده شـده 

اسـت. هامنگونـه کـه در منـودار منایـش 

داده شـده اسـت، سـهم مهاجـران کشـور 

آمریـکا در مشـاغل بـا مهـارت بـاال از کل 

مهاجران شـاغل این کشـور در کشـورهای 

حـوزه OECD بیـش از 60 درصـد اسـت 

ایـن حیـث در صـدر کشـورهای  از  کـه 

مـورد مطالعـه قـرار دارد. در واقع می توان 

نتیجـه گرفت کـه اکرث مهاجـران آمریکایی 

در مشـاغل سـطح باال مشغول به فعالیت 

هسـتند. سـهم مهاجران ایرانی از مشـاغل 

سـطح باال نسـبت بـه کل مهاجـران ایرانی 

شاغل در منطقه OECD چیزی در حدود 

52% اسـت کـه از این حیث بعد از کشـور 

عربسـتان سـعودی در میانـه کشـورهای 

منتخـب مـورد مطالعه ایسـتاده اسـت.
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 (OECD, 2015b)، 20۱۳-20۱2در سال  ه تفکیک سطح تحصیلیب و بومیان مهاجران ( بیناشتغال نرخشکاف عملکردی در بازار کار ) -۱۳نمودار 

 

در قیاس با گذرد مین انبکشورهای میز زمان زیادی از مهاجرت آنها بههاجران ماهر که مشکل جذب در بازار کار برای م
. در واقع (۱۴ نموداراست ) بیشتره طرز محسوسی گذرد، بمیکه زمان بیشتری از زمان مهاجرت آنها تر میمهاجران قدی

هستند و در این مدت زمان، مخاطراتی اعم از بیکاری و یا بیشتری ار کار نیازمند گذر زمان مهاجران ماهر برای ورود به باز
 .کندمیجذب در مشاغل با کیفیت پایین و ماندگار شدن در این مشاغل سطح پایین همواره آنها را تهدید 
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را در نظر داشته باشیم،  OECDکار منطقه های در بازار،چنانچه وضعیت بازار کار مهاجران در مشاغل سطح باال
نشان داده شده است.  ۱5 نموداردر  منتخبدر مقایسه با تعدادی از کشورهای  ایرانوضعیت اشتغال مهاجران کشور 

ز کل مهاجران شاغل در مشاغل با مهارت باال ا آمریکا سهم مهاجران کشور، همانگونه که در نمودار نمایش داده شده است
 قرار دارد.مورد مطالعه در صدر کشورهای است که از این حیث درصد  60بیش از  OECDحوزه  یدر کشورهااین کشور 

سهم مهاجران  یی در مشاغل سطح باال مشغول به فعالیت هستند.آمریکانتیجه گرفت که اکثر مهاجران  توانمیدر واقع 
است که از این  %52 چیزی در حدود OECDکل مهاجران ایرانی شاغل در منطقه  از مشاغل سطح باال نسبت به یایران

 ایستاده است. ی منتخب مورد مطالعه در میانه کشورهاحیث بعد از کشور عربستان سعودی 

 

 
 OECD (20۱۱-20۱0) ،(OECD, 2015a)حوزه  یر کشورهامنتخب در مشاغل با مهارت باال از کل مهاجران شاغل د یسهم مهاجران کشورها -۱5 نمودار
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منودار 13- شکاف عملکردی در بازار کار )نرخ اشتغال( بین مهاجران و بومیان به تفکیک 
)2015b ,OECD( ،۲۰۱۳-۲۰۱۲ سطح تحصیلی در سال

)2015b ,OECD( ،۲۰۱۳-۲۰۱۲ منودار 14- نرخ بیکاری مهاجران اخیر و کل مهاجران در سال های

منودار 15- سهم مهاجران کشورهای منتخب در مشاغل با مهارت باال از کل مهاجران شاغل در 
)2015a ,OECD( ،)۲۰۱۰-۲۰۱۱( OECD کشورهای حوزه

20

10

0

-10

-20

25

20

15

10

5

0

-5

-10

60

50

40

30

20

10

0

ال
تغ

اش
خ 

نر
ری

کا
 بی

رخ
ن

صد
در

کشـور در میان 20 کشـور اول قـرار ندارد 

و کشـورهای آفریقایـی و حـوزه کارائیب 

بیشـرین نسـبت افـراد دارای برنامه برای 

از میـان کشـورهای  مهاجـرت را دارنـد؛ 

خاورمیانـه، عـراق در بیـن 20 کشـور اول 

و در جایگاه 10ام این فهرسـت قرار دارد.
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 OECD 471،213 نفر از مهاجران ایرانی به

معادل 51/5 درصد از جمعیت مهاجران 

ایران به OECD با تحصیات باالهستند.

 51،400 نفر از دانشـجویان ایرانی معادل 

1 درصد از جمعیت دانشـجویی ایران در 

خـارج از کشـور تحصیل می کنند.

1/2 میلیون نفر از 80/3 میلیون جمعیت 

ایـران معـادل 1 درصـد جمعیـت کشـور 

کرده اند. مهاجـرت 

%35

% 1% 1

بـر اسـاس داده هـای پژوهش دیگـری که 

اشـتغال«  تحقیقـات  »مؤسسـه  توسـط 

مـورد  در  مرفـوک«  »عبدالسـام  توسـط 

کشـورهای  مهاجـران  تحصیـات  سـطح 

مختلـف انجـام شـده، مهاجـران ایرانـی 

بـاال  تحصیـات  بـا  دسـتهی  از  بیشـر 

هسـتند. منـودار 18 روند تعـداد مهاجران 

ایرانـی را به تفکیک سـطح تحصیـات از 

تـا 2010 نشـان می دهـد. سـال 1980 

»بانـک  اطاعـات  اسـاس  بـر  همچنیـن 

اطاعاتی مهاجرت سازمان همکاری های 

اقتصـادی و توسـعه«)DIOC( ، پنجـاه 

درصـد مهاجـران ایرانـی بـه کشـورهای 

حوزهOECD  با تحصیات باال هسـتند، 

بـه این ترتیـب ایران از نظر رتبه نسـبت 

مهاجـران تحصیل کـرده بـه کل مهاجران 

در رتبـه چهـارم قـرار دارد.

و  »دوکوییـر  کـه  مطالعـه ای  در 

انجـام   2007 سـال  در  همکارانـش« 

در  نخبـگان  مهاجـرت  نـرخ  داده انـد، 

سـال 2000  در  درصـد   5/3  1 دنیـا  کل 

در  اسـت،  شـده  اندازه گیـری  میـادی 

همیـن گزارش ایـن نرخ برای کشـورهای 

 Brain( 1  در ایــن تحقیــق نــرخ مهاجــرت نخبــگان
ــه کل  ــر ب ــردگان مهاج ــرخ تحصیلگ Drain Rate( ن

ــت. ــده اس ــف ش ــردگان تعری تحصیل ک

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۳0 
 

 
 (200۷، )داکویر، 20۱0-۱۹80 التیسطح تحص کیبه تفک آمریکابه اروپا و  انیرانیروند مهاجرت ا -۱8نمودار 

 

، پنجاه  (DIOC)«توسعه و ی اقتصادیهامهاجرت سازمان همکاری بانک اطالعاتی»همچنین بر اساس اطالعات 
از نظر رتبه نسبت مهاجران  با تحصیالت باال هستند، به این ترتیب ایران  OECDبه کشورهای حوزه یمهاجران ایراندرصد 

 کل مهاجران در رتبه چهارم قرار دارد. به کردهتحصیل

 ۱8۳/5در کل دنیا  اند، نرخ مهاجرت نخبگانانجام داده 200۷در سال  «ر و همکارانشییوکود»که  ایمطالعهدر 
درصد  ۳/۷این نرخ برای کشورهای در حال توسعه در همین گزارش است، گیری شده اندازهمیالدی  2000در سال درصد 

 5/6، 2000ایران در سال  کردگانتحصیلنرخ مهاجرت  OECDی هادادهدرحالی است که بر اساس  گزارش شده است. این
 ترپاییناز کشور  کردگانتحصیلنرخ مهاجرت  رسدمیبه نظر  هادادهرصد بوده است با این د  ۴/۴، 20۱0سال درصد و در

  . است میانگین کشورهای درحال توسعهاز 

 

 انروند خروج دانشجویان از ایر -2
 توانمیرا داشته است؛ که علت آن را  ین خروجی دانشجویان خودایران بیشتر ،شمسی 60و  50ی دهه هاسالدر 

به دلیل انقالب  هامانند تعطیلی دانشگاه ،نو وقایع پس از آ میانقالب اسالبرخی تحوالت سیاسی آن دوره اعم از وقوع به 
 ت داد. نسب هاسالآن  جنگ تحمیلی دربروز فرهنگی و 

شاهد کاهش خروج دانشجویان از کشور هستیم. تا اینکه در اواخر  ین دوره، در طی دهه هفتاد شمسی،اما پس از ا
تعداد  ( 20نمودار ) و افزایش تعداد دانشجویان در کشور هابا افزایش ظرفیت دانشگاهدهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی 

نمودار  همانگونه که در .(2۱نمودار ه است )افزایش یافت نیز اندرفتهای ادامه تحصیل به خارج از کشور دانشجویانی که بر
                                                       

 تعریف شده است.  کردگانتحصیلنرخ تحصیلگردگان مهاجر به کل  n Drain Rate)(Braiدر این تحقیق نرخ مهاجرت نخبگان  ۱8
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منودار 18- روند مهاجرت ایرانیان به اروپا و آمریکا به تفکیک سطح تحصیات ۲۰۱۰-۱۹۸۰، 
)داکویر، ۲۰۰۷(

گـزارش  درصـد   7/3 توسـعه  حـال  در 

شـده اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه بر 

اسـاس داده هـای OECD نـرخ مهاجرت 

 ،2000 سـال  در  ایـران  تحصیل کـردگان 

6/5 درصـد و در سـال2010، 4/4  درصد 

نظـر  بـه  ایـن داده هـا  بـا  اسـت  بـوده 

می رسـد نـرخ مهاجـرت تحصیل کـردگان 

از کشـور پایین تر از میانگین کشـورهای 

اسـت.  توسـعه  درحـال 

روند خروج دانشجویان از ایران

و 60 شمسـی،   50 دهـه  سـال های  در 

ایران بیشرین خروجی دانشجویان خود 

را داشـته اسـت؛ که علـت آن را می توان 

بـه برخی تحـوالت سیاسـی آن دوره اعم 

از وقـوع انقاب اسـامی   و وقایع پس از 

آن، ماننـد تعطیلـی دانشـگاه ها به دلیل 

انقـاب فرهنگـی و بروز جنـگ تحمیلی 

در آن سـال ها نسـبت داد. 

دهـه  طـی  در  دوره،  ایـن  از  پـس  امـا 

هفتـاد شمسـی، شـاهد کاهـش خـروج 

 بخش دوم

% 51.5
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دانشجویان از کشور هستیم. تا اینکه در 

اواخـر دهـه هفتاد و اوایل دهه هشـتاد 

شمسـی بـا افزایـش ظرفیت دانشـگاه ها 

و افزایـش تعـداد دانشـجویان در کشـور 

)منـودار 20(  تعـداد دانشـجویانی کـه 

بـرای ادامـه تحصیـل بـه خارج از کشـور 

رفته انـد نیـز افزایش یافته اسـت )منودار 

21(. هامنگونـه که در منـودار 21 منایش 

تعـداد  رشـد  رونـد  اسـت،  شـده  داده 

دانشـجویان ایرانـی در خـارج از کشـور 

از سـال 2007 میـادی رسعـت و شـدت 

بیشـری در مقایسـه بـا سـال های پیـش 

داشـته اسـت. اما با این حال آمار نشـان 

دانشـجویان  رشـد  رونـد  کـه  می دهـد 

ایرانـی خـارج از کشـور در قیاس با رشـد 

تعداد کل دانشـجویان در کشـور بسـیار 

بـوده اسـت. در واقـع تعـداد  پایین تـر 

کل دانشـجویان در ایـران از سـال 1999 

میـادی )1378 شمسـی( تـا سـال 2015 

)1394 شمسـی( بیش از سـه برابر شـده 

تعـداد  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  اسـت 

دانشـجویان خروجـی از کشـور در ایـن 

بـازه زمانـی تقریباً دو برابر شـده اسـت. 

مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی

ایرانـی  بین املللـی  دانشـجوی   51،082  

در  ترتیـب  بـه  یونسـکو  آمـار  بـر  بنـا 

کانـادا،  ترکیـه،  آمریـکا،  کشـورهای 

امـارات، اسـرالیا  ایتالیـا، مالـزی،  آملـان، 

و انگلسـتان و سـایر کشـورها ثبـت نـام 

کرده انـد. منـودار 19 تعـداد دانشـجویان 

ایرانـی را در مقاصـد اول آن هـا در سـال 

می دهـد. نشـان   2016

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۳۱ 
 

شدت سرعت و میالدی  200۷ارج از کشور از سال در خ یتعداد دانشجویان ایراننمایش داده شده است، روند رشد  2۱
که روند رشد دانشجویان ایرانی خارج دهد مینشان ی پیش داشته است. اما با این حال آمار هاسالبیشتری در مقایسه با 

ن در ایران جویادانشکل تعداد تر بوده است. در واقع از کشور در قیاس با رشد تعداد کل دانشجویان در کشور بسیار پایین
بیش از سه برابر شده است این درحالی است که  (شمسی ۱۳۹۴) 20۱5 ( تا سالشمسی ۱۳۷8)میالدی  ۱۹۹۹از سال 

  دو برابر شده است. تقریباًان خروجی از کشور در این بازه زمانی یتعداد دانشجو

 

 مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی
، ترکیه، کانادا، آلمان، آمریکار یونسکو به ترتیب در کشورهای ی ایرانی بنا بر آماالمللبیندانشجوی  5۱،082 
تعداد دانشجویان ایرانی را در مقاصد  ۱۹نمودار اند. و سایر کشورها ثبت نام کردهی، امارات، استرالیا و انگلستان ایتالیا، مالز

 دهد.نشان می 20۱6ها در سال اول آن

 

 
 19(,2018unesco)  المللی ایرانی،مقاصد اول دانشجویان بین -۱۹نمودار 

 

 

 

                                                       
 ۱۷/2/۱۳۹۷در تاریخ  flow -student-http://uis.unesco.org/en/uisاستخراج شده از  ۱۹

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۳2 
 

 
 UIS Statistics، ۱۹۹۹-20۱6ایران کشور دانشجویان در کل روند رشد تعداد  -20نمودار 

 
 UIS Statistics، ۱۹۹۹-20۱6در خارج از کشور  لمللی ایراناتعداد دانشجویان بینروند رشد  -2۱نمودار 

 

تعداد درصد از  2، تعداد دانشجویان خروجی از ایران همواره کمتر از شودمیمشاهده  2۳نمودار همان طور که در 
ت را در همین دوره زمانی نشان روند این نسب 22 نمودار .در طول بیست سال گذشته بوده استکل دانشجویان ایرانی 

 موزش عالی کشور نسبت دانشجویان خروجی به کل دانشجویان نزولی بوده است. به طور کلی با توسعه آ .دهدمی
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 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۳2 
 

 
 UIS Statistics، ۱۹۹۹-20۱6ایران کشور دانشجویان در کل روند رشد تعداد  -20نمودار 

 
 UIS Statistics، ۱۹۹۹-20۱6در خارج از کشور  لمللی ایراناتعداد دانشجویان بینروند رشد  -2۱نمودار 

 

تعداد درصد از  2، تعداد دانشجویان خروجی از ایران همواره کمتر از شودمیمشاهده  2۳نمودار همان طور که در 
ت را در همین دوره زمانی نشان روند این نسب 22 نمودار .در طول بیست سال گذشته بوده استکل دانشجویان ایرانی 

 موزش عالی کشور نسبت دانشجویان خروجی به کل دانشجویان نزولی بوده است. به طور کلی با توسعه آ .دهدمی
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 )2018,unesco ( ،منودار 19- مقاصد اول دانشجویان بین املللی ایرانی

UIS Statistics ،۱۹۹۹-۲۰۱۶ منودار 20- روند رشد تعداد کل دانشجویان در کشور ایران

UIS Statistics ،۱۹۹۹-۲۰۱۶ منودار 21- روند رشد تعداد دانشجویان بین املللی ایران در خارج از کشور
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 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۳۳ 
 

 
 UIS Statistics ، ۱۹۹۹-20۱6( سهم دانشجویان خارج از کشور از کل دانشجویان ایرانی )داخل و خارج -2۳نمودار 

 

 آمریکادر  مشغول به تحصیل دانشجویان ایرانی -۳
درصد از  25 اًتقریب .یکی از مهمترین مقاصد دانشجویان ایرانی برای تحصیل بوده استهمواره  آمریکاکشور 

ه تحصیل انتخاب ود برای ادامبه عنوان مقصد خرا  آمریکامیالدی، کشور  20۱5در سال دانشجویان خروجی از ایران 
از دهه پنجاه میالدی، روند صعودی خروج دانشجویان ایرانی به مقصد دهد نشان می 2۴ نمودارطور که همان .اندکرده

بیشترین موج خروج که ( میالدی ۱۹80سال ) ایران میانقالب اسالوقوع سال بعد از ادامه داشته است تا یک  آمریکاکشور 
 .داشته است ی(کاهشمیالدی، سیر نزولی ) 2000تا سال  رونداین  .وجود داشته است آمریکادانشجویان برای تحصیل در 
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 UIS Statistics، 20۱5-۱۹۹۹ رانیا انیدانشجو کل به خارج در محصل انیشجودان درصد -22 نمودار
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 UIS Statistics ، ۱۹۹۹-20۱6( سهم دانشجویان خارج از کشور از کل دانشجویان ایرانی )داخل و خارج -2۳نمودار 

 

 آمریکادر  مشغول به تحصیل دانشجویان ایرانی -۳
درصد از  25 اًتقریب .یکی از مهمترین مقاصد دانشجویان ایرانی برای تحصیل بوده استهمواره  آمریکاکشور 

ه تحصیل انتخاب ود برای ادامبه عنوان مقصد خرا  آمریکامیالدی، کشور  20۱5در سال دانشجویان خروجی از ایران 
از دهه پنجاه میالدی، روند صعودی خروج دانشجویان ایرانی به مقصد دهد نشان می 2۴ نمودارطور که همان .اندکرده

بیشترین موج خروج که ( میالدی ۱۹80سال ) ایران میانقالب اسالوقوع سال بعد از ادامه داشته است تا یک  آمریکاکشور 
 .داشته است ی(کاهشمیالدی، سیر نزولی ) 2000تا سال  رونداین  .وجود داشته است آمریکادانشجویان برای تحصیل در 
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 UIS Statistics، 20۱5-۱۹۹۹ رانیا انیدانشجو کل به خارج در محصل انیشجودان درصد -22 نمودار
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نفر  ۱2،600تعداد دانشجویان به  20۱۷این روند سیر صعودی داشته است تا در سال میالدی، مجدداً  2000ولی از سال 
 . (Open doors, 2017) رسیده است

 (Open doors, 2017)، آمریکا در یرانیا انیدانشجو تعداد -2۴ نمودار

و  IIEپایگاه در دو  آمریکانیز نشان داده شده، آمار تعداد دانشجویان ایرانی در  25نمودار اما همان طور که در 
UIS Statistics ی در این دو منبع است. المللبینز نحوه محاسبه دانشجویان اندک تفاوتی دارد؛ این تفاوت ناشی اIIE  آمار

( و همین طور محققان و Fی )دارای ویزای المللبینو با احتساب دانشجویان  آمریکای هادانشگاهاز  مربوطه را مستقیماً
دهد و یونسکو تنها به ارائه میرائه آیند، امی( به این کشور Jآموزشی )دارای ویزای های افرادی که برای گذراندن سایر دوره

 .کندمیی بسنده المللبینآمار دانشجویان 

 و اوپن دورز ونسکویاز دو منبع  آمریکادر  یرانیا انیآمار پنج ساالنه دانشجو سهیمقا -25نمودار 
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UIS Statistics ،2015-1999 منودار 22- درصد دانشجویان محصل در خارج به کل دانشجویان ایران

منودار 23- سهم دانشجویان خارج از کشور از کل دانشجویان ایرانی )داخل 
UIS Statistics  ،۱۹۹۹-۲۰۱۶ )و خارج

)2017 ,Open doors( ،منودار 24- تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا

هـامن طـور کـه در منـودار 23 مشـاهده 

می شـود، تعـداد دانشـجویان خروجـی از 

ایـران همـواره کمـر از 2 درصـد از تعداد 

کل دانشـجویان ایرانـی در طـول بیسـت 

سـال گذشـته بوده اسـت. منودار 22 روند 

این نسبت را در همین دوره زمانی نشان 

می دهـد. به طـور کلی با توسـعه آموزش 

عالی کشـور نسبت دانشـجویان خروجی 

بـه کل دانشـجویان نزولی بوده اسـت.

دانشـجویان ایرانی مشغول به تحصیل 
در آمریکا

از  یکـی  همـواره  آمریـکا  کشـور 

ایرانـی  دانشـجویان  مقاصـد  مهمریـن 

بـرای تحصیـل بـوده اسـت. تقریبـاً 25 

درصـد از دانشـجویان خروجـی از ایران 

در سـال 2015 میـادی، کشـور آمریـکا 

را بـه عنـوان مقصـد خـود بـرای ادامـه 

انتخـاب کرده انـد. هامن طـور  تحصیـل 

کـه منـودار 24 نشـان میدهـد از دهـه 

پنجـاه میـادی، رونـد صعـودی خـروج 

دانشـجویان ایرانـی بـه مقصـد کشـور 

آمریـکا ادامه داشـته اسـت تا یک سـال 

اسـامی  ایـران  انقـاب  وقـوع  از  بعـد 

)سـال 1980 میادی( که بیشـرین موج 

در  تحصیـل  بـرای  دانشـجویان  خـروج 

آمریـکا وجـود داشـته اسـت. ایـن روند 

نزولـی  سـیر  میـادی،   2000 سـال  تـا 

)کاهشـی( داشـته اسـت. ولـی از سـال 

2000 میـادی، مجـدداً ایـن رونـد سـیر 

صعودی داشـته اسـت تا در سـال 2017 

نفـر   12،600 بـه  دانشـجویان  تعـداد 

 .)2017 ,Open doors( رسـیده اسـت

 25 منـودار  در  کـه  طـور  هـامن  امـا 
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هزار  ۱2دهد. از حدود میهای مختلف تحصیلی در آمریکا را نشان هدرصد دانشجویان ایرانی در رشت 26نمودار 
 اند.به تحصیل علوم مهندسی مشغول بودهدرصد  5۳، 20۱6-۱۷وی ایرانی در سال تحصیلی دانشج

 20( 2017onl education, institute of intrnati) ۱۷/20۱6زمینه های تحصیلی دانشجویان ایرانی در آمریکا  -26نمودار 

ترین تعداد دانشجویان ایرانی دهد، بیشمریکا را نشان میسطح تحصیلی دانشجویان ایرانی در آترکیب  2جدول 
نفر  ۴۷۳۱یعنی  به کمترین تعداد 200۹-20۱0اند که در سال کشور حضور داشته در این ۱۹۷۹-80مریکا در سالدر آ

 2جدول فر رسیده است، همانطور که در ن ۱226۹به  20۱6-20۱5فته و درسال این تعداد به تدریج افزایش یا .اندرسیده
 کنند.مریکا اغلب در سطح کارشناسی ارشد تحصیل میشود دانشجویان ایرانی در آمشاهده می

 آمریکا به تفکیک سطح تحصیلیدانشجویان ایرانی در  -2جدول 

 کل 2۱ارشدکارشناسی  کارشناسی سال
2000/200۱ ۷۱۱ ۱02۳ ۱8۴۴ 
200۷/2008 56۱ 2۱8۹ ۳060 
2008/200۹ 5۷2 26۳۹ ۳5۳۳ 
200۹/20۱0 5۴2 ۳۷۷۳ ۴۷۳۱ 
20۱0/20۱۱ ۴2۹ ۴6۹6 562۹ 
20۱۱/20۱2 ۴56 5۷۴۷ 6۹82 
20۱2/20۱۳ 5۴۹ ۷۱5۷ 8۷۴۴ 
20۱۳/20۱۴ 622 825۴ ۱0۱۹۴ 
20۱۴/20۱5 ۷5۷ 8۹5۳ ۱۱۳۳8 
20۱5/20۱6 8۴2 ۹5۳۴ ۱226۹ 

                                                       
 https://www.mastersdegree.net/statisticsportalاستخراج شده از  20
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منودار 25- مقایسه آمار پنج ساالنه دانشجویان ایرانی در آمریکا از دو منبع یونسکو و اوپن دورز

 منودار 26- زمینه های تحصیلی دانشجویان ایرانی در آمریکا 2016/17 
 )2017 ,institute of intrnationl education (

جدول 2- دانشجویان ایرانی در آمریکا به تفکیک سطح 
تحصیلی

تعـداد  آمـار  شـده،  داده  نشـان  نیـز 

دو  در  آمریـکا  در  ایرانـی  دانشـجویان 

انـدک   UIS Statistics و   IIE پایـگاه 

تفاوتی دارد؛ این تفاوت ناشـی از نحوه 

محاسـبه دانشـجویان بین املللـی در این 

دو منبـع اسـت. IIE آمـار مربوطـه را 

مسـتقیامً از دانشـگاه های آمریـکا و بـا 

احتسـاب دانشـجویان بین املللی )دارای 

محققـان  طـور  همیـن  و   )F ویـزای 

سـایر  گذرانـدن  بـرای  کـه  افـرادی  و 

دوره هـای آموزشـی )دارای ویزای J( به 

ایـن کشـور می آینـد، ارائـه می دهـد و 

یونسـکو تنها بـه ارائه آمار دانشـجویان 

می کنـد. بسـنده  بین املللـی 

منـودار 26 درصد دانشـجویان ایرانی در 

رشـته های مختلف تحصیلـی در آمریکا 

را نشـان  می دهـد. از حـدود 12 هـزار 

تحصیلـی  سـال  در  ایرانـی  دانشـجوی 

17-2016، 53 درصـد بـه تحصیـل علوم 

مهندسـی مشـغول بوده انـد.

تحصیلـی  سـطح  ترکیـب   2 جـدول 

دانشـجویان ایرانـی در آمریکا را نشـان 

می دهـد، بیشـرین تعـداد دانشـجویان 

ایرانـی در آمریـکا در سـال80-1979 در 

در  کـه  داشـته اند  کشـور حضـور  ایـن 

تعـداد  بـه کمریـن  سـال 2009-2010 

یعنـی 4731 نفـر رسـیده اند. این تعداد 

درسـال  و  یافتـه  افزایـش  تدریـج  بـه 

رسـیده  نفـر   12269 بـه   2016-2015

 2 جـدول  در  کـه  هامنطـور  اسـت، 

مشـاهده می شـود دانشـجویان ایرانـی 

در آمریـکا اغلـب در سـطح کارشناسـی 

می کننـد. تحصیـل  ارشـد 

کل کارشناسی ارشدکارشناسیسال

2001/200071110231844

2008/200756121893060

2009/200857226393533

2010/200954237734731

2011/201042946965629

2012/201145657476982

2013/201254971578744

2014/2013622825410194

2015/2014757895311338

2016/2015842953412269
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4041 مـهـاجــــرتجـابهجـایــیبیــنالمـللیدانشــجـویانوتحصــیلکـردگان ســیـاسـتــــگذاری بـرنــامـــه

پژوهشکدهسیاستگذاریعلم،فناوریوصنعتدانشگاهشریف

ــی در  ــان ایـرانـ ــم دانشـجـویـ سـهـ
ــکا ــر آمـریـ ــای برتـ دانشـگاه هـ

دانشـجویانی  درصـد   ،27 منـودار  در 

ایرانـی کـه در میـان 10 دانشـگاه از ۲۰ 

دانشـگاه برتـر جهـان )بنا بـر رتبه بندی 

بـه  نسـبت  کرده انـد  نـام  ثبـت   )QS

تعـداد کل دانشـجویان ایرانـی کـه طی 

از  میـادی   ۲۰۱۶ تـا   ۲۰۱۱ سـال های 

کشـور خـارج شـده اند، در مقایسـه بـا 

سـهم دانشـجویان سـیار دیگر کشـورها 

داده  نشـان  برتـر  دانشـگاه های  در 

شـده اسـت.  بـه بیانـی دیگـر در ایـن 

منـودار سـهم دانشـجویان سـیار متعلق 

به کشـورهای دانشـجو فرسـت در چند 

عنـوان منونـه  بـه  دنیـا  برتـر  دانشـگاه 

دانشـجویان  تعـداد  کل  بـه  نسـبت 

خروجی آن کشـورها رسـم شـده اسـت.

نشـان   27 منـودار  کـه  هامنطـور 

می دهـد، سـهم دانشـجویان اسـرالیایی 

بـرای  را  دنیـا  برتـر  دانشـگاه های  کـه 

بـه  انتخـاب کرده انـد نسـبت  تحصیـل 

ایـن  از  دانشـجویان خـارج  تعـداد کل 

کشـور، نزدیـک بـه 5 درصـد می باشـد 

کـه نسـبت بـه دیگـر کشـورها جایـگاه 

باالتـری را کسـب کرده انـد. بعـد از آن، 

کشـور انگلسـتان قـرار دارد. بـا توجـه 

برتـر  دانشـگاه های  غالـب  اینکـه  بـه 

دارنـد،  قـرار  آمریـکا  کشـور  در  دنیـا 

از  یکـی  می توانـد  انگلیسـی  زبـان 

قـرار  صـدر  در  کننـده  تعییـن  عوامـل 

داشـن کشـورهای اسـرالیا و انگلسـتان 

بـه شـامر آیـد. در ایـن میـان، کمـر از 

یـک درصـد کل دانشـجویان خروجی از 

ایـران بـه این 10 دانشـگاه برتر راه پیدا 

کرده انـد، ایـن در حالی اسـت که ترکیه 

 بخش دوم

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۳6 
 

 آمریکای برتر هادر دانشگاه نیایرا دانشجویانسهم  -۳-۱

( QS بندیرتبهبنا بر ) دانشگاه برتر جهان 20دانشگاه از  ۱0میان  درصد دانشجویانی ایرانی که در، 2۷نمودار در 
اند، از کشور خارج شدهمیالدی  20۱6تا  20۱۱ی هاسالطی که  یان ایرانیکل دانشجوتعداد به نسبت اند ام کردهثبت ن

در این نمودار به بیانی دیگر  22نشان داده شده است.ی برتر هادانشگاهدر دیگر کشورها دانشجویان سیار  سهم در مقایسه با
نسبت به کل تعداد عنوان نمونه به دنیا در چند دانشگاه برتر فرست  دانشجوکشورهای متعلق به  سیار دانشجویان سهم

 رسم شده است.ویان خروجی آن کشورها دانشج

 
، 20۱6-20۱۱ منتخب کشورهای خروجی دانشجویان کل تعداد به دنیا برتر یهادانشگاه در دانشجویان تعداد نسبت -2۷نمودار 

)www.collegefactual.com(  بندیرتبهبر اساس QS 

های برتر دنیا را برای تحصیل که دانشگاهدانشجویان استرالیایی سهم  ،دهدنشان می 2۷نمودار  همانطور که
باشد که نسبت به دیگر کشورها میدرصد  5ور، نزدیک به کل دانشجویان خارج از این کشتعداد نسبت به  اندکردهانتخاب 
ی برتر دنیا در کشور هادانشگاه. بعد از آن، کشور انگلستان قرار دارد. با توجه به اینکه غالب اندکردهباالتری را کسب  جایگاه
شورهای استرالیا و انگلستان به یکی از عوامل تعیین کننده در صدر قرار داشتن ک دتوانمیقرار دارند، زبان انگلیسی  آمریکا

، این اندکردهدانشگاه برتر راه پیدا  ۱0ایران به این  دانشجویان خروجی ازکل کمتر از یک درصد شمار آید. در این میان، 
را داشته  ی برترهادانشگاهدانشجویان خروجی کمتر، درصد باالتری از دانشجویان در کل در حالی است که ترکیه با تعداد 

دنیا را در ی برتر هادانشگاهان خروجی بیشتر درصد کمتری دانشجو در یعربستان سعودی با تعداد دانشجو کشور. است
  2۳داشته است.میالدی  20۱6سال 

                                                       
 هاپکینز(.هاروارد، ییل، شیکاگو، پرینستون، کرنل و جان ، استنفورد،MITتک، دانشگاه برتر جهان است )دانشگاه کلمبیا، کل 20دانشگاه از  ۱0ن آمار مربوط به های موجود ایبا توجه به داده 22

 ست.نفر بوده ا 86۴86نفر، و عربستان سعودی  ۴5820نفر، ترکیه  5۱۳۹5، 20۱6المللی ایران در سال تعداد دانشجویان بین 2۳
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 دانشگاه برتر منتخب ۱0المللی سهم دانشجویان کشورهای منتخب از دانشجویان بین -28 نمودار

ی شاغل به المللبینرا از تعداد کل دانشجویان  منتخب دانشجویان سیار متعلق به کشورهای اما چنانچه سهم
در  (با فاصله بسیار زیاد از سایر کشورهابیشترین سهم را )چین  ، کشور ی برتر دنیا در نظر بگیریمهادانشگاهتحصیل در 
انشجویان دکل از تعداد  سهم راترین پایین ن اشغالیاز فلسطی باالتر و در میان کشورهای مورد بررسی ایراناختیار دارد 

 دارد.در اختیار را  ی برتر دنیاهای دانشگاهالمللبین

 

 آمریکامهندسی در م و وی علهارشته ازان ایرانی یدانشجوسهم  -۳-2

 دهند، بر اساسعلوم و مهندسی تشکیل میهای را دانشجویان رشته آمریکااز دانشجویان ایرانی در مهمی بخش 
مدرک  کنندگاندریافتدرصد از  5/۱ ،آمریکادارندگان ویزای موقت تحصیلی در  از 2۴«آمریکای ورناهیئت علم و ف»آمار 

کشور اول  ۱0، و ایران جزء اندبودهاز ایران میالدی  20۱5 -۱۹۹5 یهاسال طی علوم و مهندسیهای دکتری در رشته
 .(۳ جدول) مدرک دکتری است کنندگاندریافت
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منودار 27- نسبت تعداد دانشجویان در دانشگاه های برتر دنیا به تعداد کل دانشجویان خروجی 
QS بر اساس رتبه بندی )www.collegefactual.com( ،۲۰۱۶-۲۰۱۱ کشورهای منتخب

منودار 28- سهم دانشجویان کشورهای منتخب از دانشجویان بین املللی 10 دانشگاه برتر منتخب

 جدول 3- دریافت کنندگان دکرای علوم و مهندسی در آمریکا )دارندگان ویزای موقت(
)2017 ,NSF( ،۱۹۹۵-۲۰۱۵ 

درصدتعدادکشوررتبه

۶۳،۵۷۶۲۸/۸چین1

۳۰،۲۵۱۱۳/۷هند2

۲۰،۶۲۶۹/۳کره جنوبی3

۱۳،۰۰۱۵/۹تایوان4

۶،۶۱۰۳ترکیه5

۶،۳۵۰۲/۹کانادا6

۴،۵۶۴۲/۱تایلند7

۳،۵۰۲۱/۶مکزیک8

۳،۴۷۳۱/۶ژاپن9

۳،۳۰۶۱/۵ایران10

۱۱۵،۲۵۹۷۰/۴مجموع ۱۰ کشور اول  -

۶۵،۴۲۵۲۹/۶سایر-

 همه ی دریافت کنندگان -

)دارای ویزای موقت(

۲۲۰،۶۸۴۱۰۰

5

4

3

2

1

0

35
30
25
20
15
10
5
0

2011

31.05

9.54
6.67

2.98 2.45 2.27 1.61 1.37 0.81 0.8 0.71

20142012 20152013 2016

سـهم دانشـجویان ایرانی از رشته های 
علـوم و مهندسـی در آمریکا

بخــش مهمــی از دانشــجویان ایرانــی 

در آمریــکا را دانشــجویان رشــته های 

ــد،  ــکیل می دهن ــی تش ــوم و مهندس عل

بــر اســاس آمــار »هیئــت علم و فنــاوری 

ــت  ــزای موق ــدگان وی ــکا«  از دارن آمری

از  درصــد  آمریــکا، 1/5  در  تحصیلــی 

در  دکــری  مــدرک  دریافت کننــدگان 

طــی  مهندســی  و  علــوم  رشــته های 

ســال های 1995- 2015 میــادی از ایــران 

ــور اول  ــزء 10 کش ــران ج ــد، و ای بوده ان

ــدگان مــدرک دکــری اســت  دریافت کنن

)جــدول 3(.

هامنگونــه کــه در جــدول 3 منایــش 

ــی  ــجویان ایران ــت، دانش ــده اس داده ش

بیشــرین تعــداد دکری هــا در زمینــه 

از  را  آمریــکا  در  مهندســی  و  علــوم 

ــه  ــه ی خاورمیان ــان کشــورهای منطق می

ترتیــب  بــه  آن  از  بعــد  و  داشــته اند 

ســعودی  عربســتان  و  بحریــن 

اعظــم  نســبت  گرفته انــد.  قــرار 

دریافت کننــدگان مــدرک دکــری ایرانــی 

از  یکــی  در  را  خــود  مــدرک   )%۶۸(

رشــته های مهندســی گرفته انــد. ایــن 

درصــد بــرای دانشــجویان بحرینــی و 

ــه ترتیــب ۳۷ و ۲۷ درصــد  عربســتانی ب

بــوده اســت. امــا عربســتانی ها در علــوم 

ــر از  ــته های غی ــایر رش ــا س ــی ی اجتامع

علــوم و مهندســی ســهم بیشــری در 

ایرانی هــا  و  بحرینی هــا  بــا  مقایســه 

.)4 )جــدول  داشــته اند 

 بخش دوم

 جدول 4- دریافت کنندگان مدرک دکری علوم و فناوری از خاورمیانه در آمریکا )با ویزای موقت(
)2017 ,NSF( ،)۱۹۹۵-۲۰۱۵( برحسب رشته و کشور

رشته
خاور میانه

همه 

کشورها

عربستانبحرینایران

۱۱،۴۴۴۳،۴۳۴۱،۸۷۲۱،۸۰۰همه رشته ها
S&E۹،۳۸۸۳،۳۰۶۱،۶۳۴۱،۳۰۲

۴،۴۸۶۲،۳۴۷۶۹۳۴۸۷مهندسی
۴،۹۰۲۹۵۹۹۳۱۸۱۵علوم

۲۸۵۴۲۷۸۵۹ علوم کشاورزی
۹۱۶۱۷۷۱۷۰۱۱۴علوم بیولوژیکی

۶۳۵۱۸۶۱۱۸۱۲۰علوم کامپیوتر
۱۴۳۲۶۱۱۴۲علوم زمین، امتسفر و اقیانوس

۴۰۳۱۱۹۹۰۴۱ریاضیات
۵۲۲۴۰۱۷۵۱۴۶علوم پزشکی و سایر رشته های سامت

۸۲۰۲۵۶۱۶۸۷۰علوم فیزیکی
۱۹۱۱۵۷۱۲روانشناسی

۹۸۷۹۸۱۱۴۲۱۱علوم اجتامعی
non-S&E۲،۰۵۶۱۲۸۲۴۸۴۹۸

خروجـی  دانشـجویان  کل  تعـداد  بـا 

دانشـجویان  از  باالتـری  درصـد  کمـر، 

در دانشـگاه های برتـر را داشـته اسـت. 

تعـداد  بـا  سـعودی  عربسـتان  کشـور 

درصـد  بیشـر  خروجـی  دانشـجویان 

کمـری دانشـجو در دانشـگاه های برتـر 

دنیـا را در سـال 2016 میـادی داشـته 

اسـت. 

سـیار  دانشـجویان  سـهم  چنانچـه  امـا 

متعلق به کشـورهای منتخب را از تعداد 

بـه  شـاغل  بین املللـی  دانشـجویان  کل 

تحصیـل در دانشـگاه های برتـر دنیـا در 

نظر بگیریم، کشـور  چین بیشـرین سهم 

را )با فاصله بسـیار زیاد از سایر کشورها( 

کشـورهای  میـان  در  و  دارد  اختیـار  در 

مـورد بررسـی ایـران باالتـر از فلسـطین 

اشـغالی پایین تریـن سـهم را از تعداد کل 

دانشـجویان بین املللی دانشـگاه های برتر 

دنیـا را در اختیـار دارد.



4243 مـهـاجــــرتجـابهجـایــیبیــنالمـللیدانشــجـویانوتحصــیلکـردگان ســیـاسـتــــگذاری بـرنــامـــه

پژوهشکدهسیاستگذاریعلم،فناوریوصنعتدانشگاهشریف

آزادی بیان و عقیده سیاسی                                 %7 

عدالت و برابری جنسیتی                          %6

وضعیت اینرنت و فضای مجازی                         %3                

ابزار عقیده دینی و مذهبی                         %2

حریم شخصی و آزادی فردی                              %21

کارآمدی سیستم اداری                  %15

آرامش و امنیت اجتامعی                         %41

%5 سایر  

سبک و استاندارد زندگی               %36

مسائل فرهنگی- مانند رابطه دخرو پر            %4

نظم و قانون مداری و همزیستی اجتامعی  %50

حجاب و نوع پوشش                           %4

سبک و استاندارد زندگی               %3

%3 سایر               

تحریم های اقتصادی علیه ایران            %5

جو و موج خروج تحصیلکردگان ایرانی         %2 

سال 88                 %7 حوادث 

خدمت وظیفه-رسبازی                          %4

گرفن تابعیت / اقامت کشور دیگر                   %6

میل به تجربه زندگی در خارج از ایران         %32

میــل به داشــن مدرک تحصیلی / ســابقه 
کاری  خــارج از کشــور                %41 

%3 ســایر 

ــت در دانشــگاه  ــکان اســتخدام و فعالی ام
تحقیقاتــی             %19 مراکــز  و 

بورسیه و کمک هزینه های آموزشی                     %25

سهولت ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل                 %10

کیفیت دوره های آموزشی و پژوهشی             %37

عوامل                      %9 سایر 

عوامل شخصی/ خانوادگی

عوامل آموزشی/ پژوهشی

عوامل اجتامعی/ سیاسی

عوامل فرهنگی/ رفاهی

منودار 31-  عوامل خروج از کشور دانشجویان ایرانی
)طرح پژوهشی »شناسایی عوامل خروج و بازگشت ایرانیان تحصیل کرده از/به ایران«، 1396(

 بخش دوم

نشـان می دهـد حـدود سـه  منـودار 30 

بـه  شـاغل  ایرانـی  دانشـجویان  چهـارم 

تحصیـل در کشـور آمریـکا در رشـته های 

نـام می کننـد.  ثبـت  علـوم و مهندسـی 

نیمی  از دانشـجویان ایرانـی در دوره های 

آنایـن مهندسـی ثبـت نـام می کننـد و 

بعـد از آمریـکا، هنـد و چیـن، ایرانیان در 

در    GREآزمون دهنـدگان چهـارم  رتبـه 

دنیـا محسـوب می شـوند. هرچند ممکن 

اسـت روابـط متاطـم میـان دولت هـای 

کشـور ایـران و آمریـکا منجـر بـه کاهش 

بـه  شـاغل  ایرانـی  دانشـجویان  تعـداد 

تحصیـل در آمریکا شـود، با این حـال بازار 

کار محـدود بـرای دانشـجویان مهندسـی 

در ایـران باعـث می شـود درصورتـی کـه 

نگرانی هـای مالی آنها توسـط مؤسسـات 

آمریکایـی برطـرف شـود، انتخـاب آمریکا 

بـرای تحصیل توسـط دانشـجویان ایرانی 

ادامـه پیـدا کند. 

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۴0 
 

 

 (NSF, 2017)، ی تحصیلیهاتوزیع دانشجویان کشورهای مختلف در رشته -۳0 نمودار

علوم های در رشته آمریکاشاغل به تحصیل در کشور دهد حدود سه چهارم دانشجویان ایرانی نشان می ۳0 نمودار
، آمریکاو بعد از  کنندهای آنالین مهندسی ثبت نام میاز دانشجویان ایرانی در دوره کنند. نیمیثبت نام می و مهندسی

متالطم روابط ممکن است  هرچند. دنشومیمحسوب در دنیا   GREدهندگانآزمونیان در رتبه چهارم ایران ،هند و چین
 حالشود، با این آمریکادر شاغل به تحصیل تعداد دانشجویان ایرانی منجر به کاهش  آمریکاایران و ی کشور هادولتمیان 

 مؤسساتهای مالی آنها توسط درصورتی که نگرانی شودمیبرای دانشجویان مهندسی در ایران باعث  محدودبازار کار 
 برای تحصیل توسط دانشجویان ایرانی ادامه پیدا کند.  آمریکاانتخاب  ،یی برطرف شودآمریکا

 

  یعوامل خروج از کشور دانشجویان ایران -4
خارج از ایرانی  کردگانتحصیلاز دانشجویان و نفر  ۴۱0در میان بیش از  ۱۳۹6-۱۳۹5که در سال  در مطالعه پیمایشی

انجام شده  «مطالعات جمعیتی مؤسسه»و  «پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه شریف»توسط  کشور
خروج از کشور بر  مؤثرعوامل مختلف آموزشی/ پژوهشی، کاری/ اشتغال، سیاسی/ اجتماعی، فرهنگی/ رفاهی، است، اهمیت 

، میزان الویت و اهمیت آیندمودارهایی که در ادامه میفته است. نرمورد بررسی قرار گو بازگشت آنها به داخل کشور 
موزشی های آکیفیت دوره :از میان عوامل آموزشی پژوهشیبر اساس این مطالعه، دهد. را نشان می مؤثرهردسته از عوامل 

یان م ازمیل به داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کاری خارج از کشور،  :خانوادگی –صی خمیان عوامل ش ازو پژوهشی، 
امنیت و آرامش  :میان عوامل اجتماعی سیاسی ازنظم و قانونمداری و همزیستی اجتماعی و  :عوامل فرهنگی اجتماعی

 اند.بودهایرانی  کردگانتحصیلدانشجویان و مهاجرت بر  مؤثراجتماعی مهمترین عوامل 
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 (NSF, 2017)، ی تحصیلیهاتوزیع دانشجویان کشورهای مختلف در رشته -۳0 نمودار

علوم های در رشته آمریکاشاغل به تحصیل در کشور دهد حدود سه چهارم دانشجویان ایرانی نشان می ۳0 نمودار
، آمریکاو بعد از  کنندهای آنالین مهندسی ثبت نام میاز دانشجویان ایرانی در دوره کنند. نیمیثبت نام می و مهندسی

متالطم روابط ممکن است  هرچند. دنشومیمحسوب در دنیا   GREدهندگانآزمونیان در رتبه چهارم ایران ،هند و چین
 حالشود، با این آمریکادر شاغل به تحصیل تعداد دانشجویان ایرانی منجر به کاهش  آمریکاایران و ی کشور هادولتمیان 

 مؤسساتهای مالی آنها توسط درصورتی که نگرانی شودمیبرای دانشجویان مهندسی در ایران باعث  محدودبازار کار 
 برای تحصیل توسط دانشجویان ایرانی ادامه پیدا کند.  آمریکاانتخاب  ،یی برطرف شودآمریکا

 

  یعوامل خروج از کشور دانشجویان ایران -4
خارج از ایرانی  کردگانتحصیلاز دانشجویان و نفر  ۴۱0در میان بیش از  ۱۳۹6-۱۳۹5که در سال  در مطالعه پیمایشی

انجام شده  «مطالعات جمعیتی مؤسسه»و  «پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه شریف»توسط  کشور
خروج از کشور بر  مؤثرعوامل مختلف آموزشی/ پژوهشی، کاری/ اشتغال، سیاسی/ اجتماعی، فرهنگی/ رفاهی، است، اهمیت 

، میزان الویت و اهمیت آیندمودارهایی که در ادامه میفته است. نرمورد بررسی قرار گو بازگشت آنها به داخل کشور 
موزشی های آکیفیت دوره :از میان عوامل آموزشی پژوهشیبر اساس این مطالعه، دهد. را نشان می مؤثرهردسته از عوامل 

یان م ازمیل به داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کاری خارج از کشور،  :خانوادگی –صی خمیان عوامل ش ازو پژوهشی، 
امنیت و آرامش  :میان عوامل اجتماعی سیاسی ازنظم و قانونمداری و همزیستی اجتماعی و  :عوامل فرهنگی اجتماعی

 اند.بودهایرانی  کردگانتحصیلدانشجویان و مهاجرت بر  مؤثراجتماعی مهمترین عوامل 

  

80.1

78.9

65.1

32.9

31.5

29.1

43.7

10.4

5

15

20.9

30.3

28.3

23.1

9.5

16.1

16.1

19.8

38.2

42.6

33.1

0 20 40 60 80 100

هند

ایران

نپال

ویتنام

اندونزی

ونزوئال

چین

STEM مدیریت و کسب و کار سایر

 منودار 29- کشورهای مبدأ فارغ التحصیان مقطع دکری در زمینه علوم و مهندسی از آمریکا
)2017 ,NSF( ،۲۰۱۵ در  سال 

%22.4 چین 

%16.2 هند 

%4.1 انگلستان 

%3.7 تایوان 

%3.2 فرانسه 

%3.2 آملان 

%2.8 کانادا 

%2.6 ایتالیا 

%2.4 ایران 

%2.4 کره جنوبی 

%1.9 روسیه 

%1.9 ژاپن 

%32.2 سایر کشورها 

4- عوامـل خـروج از کشـور دانشـجویان 
ایرانی 

در مطالعه پیامیشی که در سال 1396-1395 

در میان بیش از 410 نفر از دانشجویان و 

تحصیل کردگان ایرانی خارج از کشور توسط 

فناوری  و  علم  سیاستگذاری  »پژوهشکده 

»مؤسسه  و  رشیف«  دانشگاه  صنعت  و 

است،  شده  انجام  جمعیتی«  مطالعات 

اهمیت عوامل مختلف آموزشی/ پژوهشی، 

کاری/ اشتغال، سیاسی/ اجتامعی، فرهنگی/ 

رفاهی، مؤثر بر خروج از کشور و بازگشت 

آنها به داخل کشور مورد بررسی قرار گرفته 

است. منودارهایی که در ادامه می آیند، میزان 

الویت و اهمیت هردسته از عوامل مؤثر را 

نشان می دهد. بر اساس این مطالعه، از میان 

عوامل آموزشی پژوهشی: کیفیت دوره های 

آموزشی و پژوهشی، از میان عوامل شخصی 

– خانوادگی: میل به داشن مدرک تحصیلی 

میان  از  کشور،  از  خارج  کاری  سابقه  و 

عوامل فرهنگی اجتامعی: نظم و قانومنداری 

عوامل  میان  از  و  اجتامعی  همزیستی  و 

اجتامعی سیاسی: امنیت و آرامش اجتامعی 

مهمرین عوامل مؤثر بر مهاجرت دانشجویان 

و تحصیل کردگان ایرانی بوده اند.

»مرکز  توسط  که  دیگری  پژوهش  در 

مطالعات راهربدی وزارت ورزش و جوانان« 

انجام شده است در پاسخ به سؤال »علت 

مهاجرت برخی از جوانان را چه می دانید«، 

پاسخ دهندگان دستیابی به رفاه و امنیت و 

آینده برتر را بیشرین علت مهاجرت جوانان 

دانسته اند. پس از آن به ترتیب 22/4 درصد 

آزادی، 14/1 درصد اشتغال، 11 درصد تحصیل 

و 7/2 درصد فرهنگ برتر را علت عاقمندی 

برخی از جوانان به مهاجرت دانسته اند.
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پژوهشکدهسیاستگذاریعلم،فناوریوصنعتدانشگاهشریف

نـــرخ مانـدگـــاری دانشـجـــویان 
ــران ــی ایـ بیـن املللـ

نرخ ماندگاری دانشـجویان بین املللی 
در اتحادیه اروپا

بــا  رابطــه  در  متعــددی  ماحظــات 

وجــود  مانــدگاری  نــرخ  محاســبه 

دانشــجویان  دقیــق  شناســایی  دارد. 

بین املللــی در ســطح بیــن کشــوری، 

ــئله  ــن مس ــت. دومی ــش اس ــن چال اولی

ردیابــی  معمــوالً  کــه  اســت  ایــن 

مشــکل  منفــرد  فارغ التحصیــان 

ــراد از دانشــگاه ها  ــن اف ــر ای اســت؛ اگ

فارغ التحصیــل شــوند، می تواننــد بــه 

راحتــی از رادار اداری خارج شــده و در 

ــا ناممکــن  ــی آنه مــوارد بســیاری ردیاب

محاســبه  ترتیــب  ایــن  بــه  اســت. 

ــدگاری میــر نیســت.  ــرخ مان متقــن ن

اینهــا، رفتــار مانــدگاری،  بــر  عــاوه 

ــه  ــود اینک ــا وج ــت: ب ــده ای پویاس پدی

بین املللــی  دانشــجویان  برخــی 

 منودار 32- علت عاقمندی برخی جوانان به مهاجرت از دید پرسش شوندگان داخلی، 
H: possible enrolment spell)پیامیش ارزش ها و نگرش های جوانان ایرانی، 1392(

 K: maximum number of yearly stay rates included in the construction of the
respective average stay rate

H=2, k=3H=3 , k=2H=4 , k=1Mixed , k=4+

نرخ 

ماندگاری 

)درصد(

متوسط 

تعداد افراد 

ماندگار

نرخ 

ماندگاری 

)درصد(

متوسط 

تعداد افراد 

ماندگار

نرخ 

ماندگاری 

)درصد(

متوسط 

تعداد افراد 

ماندگار

نرخ 

ماندگاری 

)درصد(

متوسط 

تعداد افراد 

ماندگار

۱۹/۵۱۲۳۹۲۱/۴۱۳۲۴۱۹/۵۱۲۲۸۱۶۱۰۱۶ایران

۰/۷۷۰۰/۷۷۸۰/۷۷۰۰/۶۶۰عربستان سعودی

۴۲/۱۱۷۴۰/۸۲۲۷۵/۵۳۷۲۷/۸۱۴کره جنوبی

۱۴۱۰۰۳۷۱۵/۶۱۰۶۳۸۱۵/۵۱۰۰۷۲۱۱/۲۸۳۸۱چین

۲۹/۳۱۳۷۸۶۳۳۱۴۲۲۴۳۷/۵۱۲۹۵۵۲۲/۸۱۰۴۵۰هند

۱۱/۴۲۲۶۱۰/۹۲۳۴۸/۷۱۹۸۹/۸۱۸۸فلسطین اشغالی

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۴۳ 
 

 های منتخب در کشورهای عضو اتحادیه اروپاایران و کشور نرخ ماندگاری دانشجویان -5-۱-۱
های مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر مبنای دادهی ایران و سایر کشورهای منتخب در نرخ ماندگاری برا

 نشان داده شده است.  5جدول در  20۱2تا  20۱0ی هاسالمجوز اقامت طی 
 20۱2-20۱0، «(۷پیوست» 1Bهای مجوزهای اقامت )روش نرخ ماندگاری در اتحادیه اروپا با استفاده از داده -5جدول 

 H=2, k=3 H=3, k=2 H=4, k=1 +Mixed, k=4 

نرخ  
ماندگاری 

 )درصد(

متوسط 
تعداد افراد 

 ماندگار

نرخ 
ماندگاری 

 )درصد(

متوسط 
تعداد افراد 

 ماندگار

نرخ 
ماندگاری 

 )درصد(

متوسط 
تعداد افراد 

 ماندگار

نرخ 
ماندگاری 

 )درصد(

متوسط 
تعداد افراد 

 ماندگار
 ۱0۱6 ۱6 ۱228 5/۱۹ ۱۳2۴ ۴/2۱ ۱2۳۹ 5/۱۹ ایران

عربستان 
 سعودی

۷/0 ۷0 ۷/0 ۷8 ۷/0 ۷0 6/0 60 

 ۱۴ 8/2۷ ۳۷ 5/۷5 22 8/۴0 ۱۷ ۱/۴2 کره جنوبی
 8۳8۱ 2/۱۱ ۱00۷2 5/۱5 ۱06۳8 6/۱5 ۱00۳۷ ۱۴ چین
 ۱0۴50 8/22 ۱2۹55 5/۳۷ ۱۴22۴ ۳۳ ۱۳۷86 ۳/2۹ هند

فلسطین 
 اشغالی

۴/۱۱ 226 ۹/۱0 2۳۴ ۷/8 ۱۹8 8/۹ ۱88 

H :possible enrolment spell 

K :maximum number of yearly stay rates included in the construction of the respective average stay rate 

 20۱2تا  20۱0دیه اروپا برای برخی کشورهای منتخب جهان سوم از جمله ایران، از با همین روش نرخ ماندگاری در اتحا
ایرانی در اتحادیه  کردهتحصیلنرخ ماندگاری مهاجران  شودمی، همانطور که مشاهده نشان داده شده است ۳۳ نموداردر 

 است. ترپایینورهای درحال توسعه کشمهاجران ی متوسط نرخ ماندگاراز که  درصد است ۱5در حدود اروپا 

 (20۱5، )ویسر، 20۱2-20۱0، «(۷پیوست» 1Bهای مجوزهای اقامت )روش با استفاده از داده با اروپا هیاتحاد در انیدانشجو یماندگار نرخ -۳۳ نمودار
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ایران عربستان سعودی کره جنوبی چین هند فلسطین اشغالی

H=2, k=3 H=3, k=2 H=4, k=1 Mixed, k=4+
 منودار 33- نرخ ماندگاری دانشجویان در اتحادیه اروپا با با استفاده از داده های مجوزهای اقامت

 )روش 1B »پیوست۷«(، ۲۰۱۰-۲۰۱۲، )ویر، ۲۰۱۵(

جدول 5 - نرخ ماندگاری در اتحادیه اروپا با استفاده از دادههای مجوزهای اقامت )روش 1B پیوست » ۷ ،(« 20۱0 - 20

 بخش دوم

فرهنگ بهر                                 %7.2

%11 تحصیل 

رفاه، امنیت و آینده برتر           %44.1

%22.4 آزادی 

%14.1 اشتغال 

%1.1 سایر 
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تصمیــم می گیرنــد بافاصلــه بعــد از 

میزبــان  کشــور  در  فارغ التحصیلــی 

مباننــد، ممکــن اســت بــه مــرور زمــان 

نظــر خــود را تغییــر دهنــد )شــاید بــه 

ــادی  ــط اقتص ــدن رشای ــر ش ــت بدت عل

در کشــور میزبــان( و بــه کشــور خــود 

یــا کشــور ثالثــی برونــد. برخــی دیگــر 

ــام در  ــت ن ــان ثب ــت از زم ــن اس ممک

دانشــگاه تصمیــم بــه تحصیــل و ســپس 

کســب تجربــه کاری در کشــور میزبــان 

خــود  کشــور  بــه  بازگشــت  بعــد  و 

گرفتــه باشــند. بــا گذشــت زمــان از 

فارغ التحصیلــی، نــرخ مانــدگاری رو بــه 

ــی  ــازه زمان ــن ب ــی رود. بنابرای ــول م اف

محاســبه نــرخ مانــدگاری از اهمیــت 

ایــن  بــا  اســت.  برخــوردار  ویــژه ای 

وجــود بــرای درک تصویــری کلــی از 

ــه  ــدگاری در اتحادی ــرخ مان ــت ن وضعی

اروپــا و آمریــکا، داده هــای ایــن بخــش 

ــت. ــل اس ــل تأم قاب

متــام  تجمعــی  مانــدگاری  نــرخ 

ــا  ــه اروپ ــر عضــو اتحادی کشــورهای غی

بیــن ۱۶/۴% تــا ۲۹/۱% قــرار دارد. ایــن 

ورودی  دانشــجویان  بیــن  نرخ هــا 

بســیار   OECD از کشــورهای عضــو

ورودی  دانشــجویان  بــرای  و  کمــر 

یــا  توســعه یافته  کمــر  کشــوهای  از 

کشــورهای بــا عــدم ثبــات سیاســی، 

بســیار بیشــر اســت.

ــران  ــدگاری دانشــجویان ای ــرخ مان ن
و کشــورهای منتخــب در کشــورهای 

عضــو اتحادیــه اروپــا

ــایر  ــران و س ــرای ای ــدگاری ب ــرخ مان ن

کشــورهای  در  منتخــب  کشــورهای 

مبنــای  بــر  اروپــا  اتحادیــه  عضــو 

ــت  ــوز اقام ــه مج ــوط ب ــای مرب داده ه

در   ۲۰۱۲ تــا   ۲۰۱۰ ســال های  طــی 

جــدول 5 نشــان داده شــده اســت. 

در  مانـدگاری  نـرخ  روش  همیـن  بـا 

اتحادیـه اروپـا بـرای برخـی کشـورهای 

ایـران،  از جملـه  منتخـب جهـان سـوم 

از ۲۰۱۰ تـا ۲۰۱۲ در منـودار 33 نشـان 

داده شـده اسـت، هامنطور که مشاهده 

مهاجـران  مانـدگاری  نـرخ  می شـود 

تحصیل کـرده ایرانـی در اتحادیـه اروپـا 

در حدود 15 درصد اسـت که از متوسـط 

کشـورهای  مهاجـران  مانـدگاری  نـرخ 

اسـت. پایین تـر  توسـعه  درحـال 
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پژوهشکدهسیاستگذاریعلم،فناوریوصنعتدانشگاهشریف

وضعیـت و نـرخ مانـدگاری ایرانیان در 
آمریکا

در تحقیقی که »مؤسسـه سیاست گذاری 

خاور نزدیک« در واشـنگن در سال ۲۰۱۴ 

بـر روی دانشـجویان ایرانـی در آمریـکا 

خصـوص  در  زیـر  نتایـج  داده،  انجـام 

وضعیـت مانـدگاری ایرانیـان در آمریـکا 

قابـل توجـه اسـت:

از  درصـد   ۸۲ تحصیـالت:  سـطح   •

دانشـجویان ایرانی در مقاطع کارشناسـی 

ایـن  می کننـد،  تحصیـل  باالتـر  و  ارشـد 

باالتریـن نسـبت میـان متـام کشـورهای 

متحـده  ایـاالت  بـه  دانشجوفرسـت 

آمریکاسـت. اکرثیـت این دانشـجویان در 

کرده انـد. نـام  ثبـت  دکـری  مقطـع 

درصـد   ۷۵ تحصیلـی:  رشـته های   •

در  آمریـکا  در  ایرانـی  دانشـجویان 

تحصیـل  مهندسـی  و  علـوم  رشـته های 

می کننـد، ایـن باالتریـن درصـد تحصیـل 

از ۲۰  مهندسـی  و  علـوم  در رشـته های 

کشـور اول دانشجوفرست به آمریکاست. 

مهندسـی  رشـته های  در  درصـد   ۵۶

)کشـور بعـدی هنـد بـا ۳۶ درصد اسـت( 

مشـغول بـه تحصیل انـد. تنهـا ۴ درصـد 

دانشـجویان ایرانی در رشته های کسب و 

کار تحصیـل می کننـد کـه پایین ترین نرخ 

میـان کشـورهای اول دانشجوفرسـت بـه 

آمریکاسـت. ۶ درصـد هـم در رشـته های 

تحصیـل  انسـانی  و  اجتامعـی  علـوم 

می کننـد.

مـردان  درصـد   ۷۰ وظیفـه:  خدمـت   •

ایـران  در  را  اجبـاری  وظیفـه  خدمـت 

نگذرانده انـد )۳۴ درصـد معـاف شـده اند 

تحصیلـی  معافیـت  دارای  درصـد   ۳۶ و 

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه
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 آمریکاضعیت و نرخ ماندگاری ایرانیان در و -5-۱-2
روی دانشجویان بر  20۱۴در واشنگتن در سال  «گذاری خاور نزدیکسیاست مؤسسه»در تحقیقی که 

 قابل توجه است: در آمریکا در خصوص وضعیت ماندگاری ایرانیان انجام داده، نتایج زیر آمریکاایرانی در 
صیالت:  • صیل  82سطح تح شد و باالتر تح سی ار شنا شجویان ایرانی در مقاطع کار صد از دان این کنند، میدر

. اکثریت این سببتآمریکاباالترین نسبببت میان تمام کشببورهای دانشببجوفرسببت به ایاالت متحده 
 .اندهدانشجویان در مقطع دکتری ثبت نام کرد

شته • صیلیهار شجویان ایرانی در  ۷5 :ی تح صد دان شتهدر  آمریکادر کنند، میتحصیل  علوم و مهندسیهای ر
شته صیل در ر صد تح سیی هااین باالترین در ست به  20از  علوم و مهند شجوفر شور اول دان ک

اند. تنها درصد است( مشغول به تحصیل ۳6با  ی مهندسی )کشور بعدی هندهادرصد در رشته 56ست. آمریکا
صد  ۴ شتهدر شجویان ایرانی در ر صیل هادان سب و کار تح شورهای اول ترپایینکنند که میی ک ین نرخ میان ک

 کنند.میی علوم اجتماعی و انسانی تحصیل هادرصد هم در رشته 6ست. آمریکادانشجوفرست به 
شد ۳۴) اندهدرصد مردان خدمت وظیفه اجباری را در ایران نگذراند ۷0 خدمت وظیفه: •  ۳6و  اندهدرصد معاف 

 ۳0درصد دارای معافیت تحصیلی هستند که در صورت برگشت به کشور باید خدمت وظیفه را انجام دهند(. از 
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منودار 34- نرخ ماندگاری و تعداد ماندگاران در اتحادیه اروپا، )ویر، ۲۰۱۵(
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هسـتند که در صورت برگشـت به کشـور 

بایـد خدمـت وظیفـه را انجـام دهنـد(. از 

۳۰ درصـد باقیامنـده ای که خدمت خود را 

گذرانده انـد، ۱۲ درصـد در ارتـش، ۵ درصد 

در ناجـا، ۵ درصـد در سـپاه، ۲ درصـد در 

وزارت دفـاع و ۶ درصـد در سـایر نهادهای 

متفرقـه خدمـت کرده انـد.

• نـرخ مانـدگاری: طبق گزارش »بنیاد ملی 

علـوم آمریکا« )نهـاد دولتـی آمریکایی که 

پیامیـش سـاالنه ای روی دارنـدگان مـدرک 

دکـری در رشـته های علـوم و مهندسـی 

کـه  پیامیش هایـی  در  می دهـد(،  انجـام 

از سـال ۲۰۰۵ تـا ۲۰۱۱ انجـام شـده، بـه 

دانشـجویان  درصـد   ۸۹ متوسـط  طـور 

ایرانـی متایـل بـه مانـدن در آمریـکا بعـد 

از فارغ التحصیلـی داشـته اند )بـا دریافـت 

مجـوز اشـتغال(. این درصد کـه در اقتصاد 

نیـروی کار و تحصیـل بـه عنـوان »نـرخ 

ماندگاری« شـناخته می شود بیشر از سایر 

کشورهای دانشجوفرسـت به آمریکاست. 

امـا از ایـن میـان بـه طور متوسـط تنها ۵۵ 

درصـد گفته انـد که برنامه های مشـخصی 

دارنـد )مثـل پیشـنهاد شـغلی( که بـه آنها 

اجـازه اقامـت می دهـد.

گـزارش بنیـاد ملـی علـوم آمریکا در سـال 

۲۰۱۵ نیـز حاکـی از ادامـه همیـن رونـد 

بـوده اسـت: در میان کشـورهای مبـدأ از 

۱۰ کشـور اول ارسـال کننده دانشـجویان 

دکـری بـا ویزاهـای موقـت، تفاوت هـای 

قابـل ماحظـه ای در درصـد افـرادی کـه 

داشـته اند  را  آمریـکا  در  مانـدن  قصـد 

مشـاهده می شـود. تقریبـاً ۹ نفـر از هـر 

۱۰ نفـر در مقطـع دکری از ایـران )%۹۲(، 

هند )۸۸%( و چین )۸۷%( قصد داشـته اند 

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۴5 
 

صد باقیمانده صد در ارتش،  ۱2، اندهای که خدمت خود را گذرانددر صد در ناجا،  5در سپاه،  5در صد در   2در
 .اندهت کرددرصد در سایر نهادهای متفرقه خدم 6درصد در وزارت دفاع و 

ماندگاری:  • یاد ملی علوم»طبق گزارش نرخ  کا بن هاد دولتی  «آمری کا)ن ای روی که پیمایش سااااالنه ییآمری
تا  2005یی که از سااال هادهد(، در پیمایشمیانجام  علوم و مهندساایی هادارندگان مدرک دکتری در رشااته

شجویان ایرانی تمایل به ماندن در  8۹انجام شده، به طور متوسط  20۱۱ ی التحصیلفارغبعد از  آمریکادرصد دان
شت صیل به عنوان  اندهدا صاد نیروی کار و تح صد که در اقت شتغال(. این در « نرخ ماندگاری»)با دریافت مجوز ا

 55ست. اما از این میان به طور متوسط تنها آمریکادانشجوفرست به بیشتر از سایر کشورهای  شودمیشناخته 
 دهد.میی مشخصی دارند )مثل پیشنهاد شغلی( که به آنها اجازه اقامت هاکه برنامه اندهدرصد گفت

 

 
 (NSF, 2017)، 20۱5-2005اول:  مبدأر کشو ۱0مدرک دکتری از  کنندهدریافتنرخ ماندگاری دارندگان ویزای موقت  -۳5 نمودار

 

 مبدأنیز حاکی از ادامه همین روند بوده است: در میان کشورهای  20۱5در سال  آمریکابنیاد ملی علوم گزارش 
ای در درصد افرادی که قصد ی قابل مالحظههاکننده دانشجویان دکتری با ویزاهای موقت، تفاوتکشور اول ارسال ۱0از 

( و ٪88(، هند )٪۹2نفر در مقطع دکتری از ایران ) ۱0نفر از هر  ۹ تقریباً. شودمیمشاهده  اندهرا داشت اآمریکماندن در 
(، سایر کشورهای اول، نرخ 28٪. به استثنای تایلند )25بمانند آمریکای در التحصیلفارغبعد از  انده( قصد داشت8۷٪چین )

درصد بوده  6۴کشور اول،  ۱0دگاری کل برای تمام کشورها به جز و نرخ مان اندهدرصد داشت 65تا  50ماندگاری بین 
 .(NSF 2015)است

                                                       
التحصیلی کجا خواهند بعد از فارغاند میهای با ویزای موقت که گفتهالتحصیلی در آمریکا بمانند نسبت به کل دکتریخواهند بعد از فارغاند میکنندگان مدرک دکتری با ویزای موقت که گفتهتعریف نرخ ماندگاری در این گزارش: دریافت 25
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 منودار 35- نرخ ماندگاری دارندگان ویزای موقت دریافت کننده مدرک دکری از ۱۰ کشور مبدأ اول
)2017 ,NSF( ،۲۰۱۵-۲۰۰۵ 

بعـد از فارغ التحصیلی در آمریکا مبانند1 . 

به اسـتثنای تایلند )۲۸%(، سایر کشورهای 

اول، نـرخ مانـدگاری بیـن ۵۰ تـا ۶۵ درصد 

داشـته اند و نـرخ ماندگاری کل بـرای متام 

کشـورها به جز ۱۰ کشـور اول، ۶۴ درصد 

.)2015 NSF(بـوده اسـت

گــزارش:  ایــن  در  مانــدگاری  نــرخ  تعریــف   .1
ــزای موقــت  ــا وی دریافت کننــدگان مــدرک دکــری ب
ــی  ــد از فارغ التحصیل ــد بع ــد می خواهن ــه گفته ان ک
ــا  ــای ب ــه کل دکری ه ــبت ب ــد نس ــکا مبانن در آمری
ــد از  ــد بع ــد می خواهن ــه گفته ان ــت ک ــزای موق وی

فارغ التحصیلــی کجــا اقامــت کننــد.

بازار کار  

 مقایسـه نرخ اشـتغال کلی و نرخ اشتغال 

 بخش دوم

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

۴6 
 

 کار   بازار -5-2

 2000-۱ی هاسالچه در  OECDساکن کشورهای  کردهتحصیل ایرانیانرخ اشتغال کلی و نرخ اشتغال مقایسه ن 
هتری برخوردارند. البته با وجودی از نرخ اشتغال به مراتب ب کردگانتحصیلدهد که مینشان  20۱0-۱۱ی هاسالو چه در 
درصد کاهش پیدا  ۳ کردهتحصیلشته است، نرخ اشتغال افراد درصدی دا ۷/0اشتغال در طی یک دهه افزایش  که نرخ

  کرده است.

 
 OECD ،(OECD 2015a)ایرانی درکشورهای  کردگانتحصیلنرخ اشتغال  ی در مقایسه بانرخ اشتغال کل -۳6نمودار 

وجود دارد. در هم نتایج جالب توجهی  OECDدر مورد سهم افراد با سطوح مختلف مهارتی شاغل در کشورهای 
 2000-۱. در مقایسه دو دوره اندبودهدرصد شاغالن از مهارت باال یا متوسط برخوردار  ۹5بیش از  ،گیریهر دو دوره اندازه

مهارت باال و کم افزایش یافته و سهم شاغالن با مهارت متوسط در طی دوره جالب است که سهم شاغالن با  20۱0-۱۱و 
 . ساله کاهش پیدا کرده است ۱0

 
 OECD ،(OECD 2015a)کشورهای  درایرانیان  مختلفهای سهم مهارت-۳۷نمودار 
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)2017 ,NSF( ،۲۰۱۵-۲۰۰۵ 
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ایرانیـان تحصیل کـرده سـاکن کشـورهای 

OECD چـه در سـال های 1-2000 و چه 

نشـان می دهـد  در سـال های 2010-11 

اشـتغال  نـرخ  از  تحصیل کـردگان  کـه 

بـه مراتـب بهـری برخوردارنـد. البتـه بـا 

وجـودی کـه نـرخ اشـتغال در طـی یـک 

دهـه افزایش ۰/۷ درصدی داشـته اسـت، 

نرخ اشـتغال افـراد تحصیل کـرده 3 درصد 

کاهـش پیـدا کرده اسـت. 
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جــذب  بــازار  در  ایــران  جایــگاه 
بین املللــی دانشــجویان 

جـاذب  کشـورهای  میـان  در  ایـران 

دانشـجویان بین املللی، کشـور شاخصی 

بـه حسـاب منی آیـد و لـذا سـهم اندکی 

در بـازار بین املللـی جـذب دانشـجویان 

را به ویـژه در میـان کشـورهای منطقـه 

در اختیـار دارد. بـرای فهـم بهـر ایـن 

در  ایـران  جایـگاه  درک  و  موضـوع 

بین املللـی  دانشـجویان  جـذب  بـازار 

منـودار 38 درصـد دانشـجویان خارجـی 

دانشـجویان  کل  بـه  تحصیـل  در حـال 

طـی  گـزارش  منتخـب  کشـورهای  در 

سـال های 2003 تـا 2015 را بـه تصویـر 

کشـیده اسـت. اسـرالیا بـه عنـوان یـک 

آملـان  کشـور مهاجرپذیـر و فرانسـه و 

پـس از آن بـا درصـد باالی دانشـجویان 

خارجـی )باالتـر از 7 درصـد( در فاصلـه 

زیادی از سـایر کشـورهای مورد بررسی 

از جملـه ایـران قرار گرفته اند. در سـایر 

کشـورها کـه همـه کشـورهای آسـیایی 

خارجـی  دانشـجویان  درصـد  هسـتند 

تجـاوز  5 درصـد  از  سـال ها  ایـن  طـی 

نکـرده اسـت. در بیـن این کشـورها دو 

کشـور عربسـتان و ترکیـه را بـه دلیـل 

و  خارجـی  دانشـجویان  بـاالی  درصـد 

رونـد صعـودی این درصـد از یک طرف 

و مهمریـن رقبـای منطقـه ای بـودن از 

طـرف دیگر مـورد بررسـی دقیق تر قرار 

داد. خواهیـم 

جـذب  در  عربسـتان  کشـور  وضعیـت 

بـا  قیـاس  در  بین املللـی  دانشـجویان 

کشـورهای رقیـب منطقـه قابـل توجـه 

در  یونسـکو  آمـار  اسـاس  بـر  اسـت. 

میـادی،   2013- تحصیلـی 2012  سـال 

تعـداد 71.773 دانشـجوی خارجـی در 

عربسـتان سـعودی مشـغول به تحصیل 

بودنـد کـه اکرثیـت آنهـا از کشـورهای 

یمـن، سـوریه، مـر، فلسـطین و اردن 

»اخبـار  درگاه  گـزارش  طبـق  بوده انـد. 

عربسـتان  متحـده«،  ایـاالت  آموزشـی 

حـدود 23% از کل هزینه هـای خـود را 

رصف بخـش آمـوزش کـرده اسـت. در 

گـزارش مذکور درباره سـه واقعیت مهم 

دربـاره تحصیـل در عربسـتان صحبـت 

شـده اسـت. نخسـت اینکـه زبـان مورد 

عربسـتان،  دانشـگاه های  در  اسـتفاده 

اینکـه  دوم  نکتـه  اسـت.  انگلیسـی 

بورسـیه های  عربسـتان  دانشـگاه های 

انگیزه بخشـی  بـرای  ویـژه ای  تحصیلـی 

بین املللـی، چـه زن و  دانشـجویان  بـه 

چـه مـرد، قـرار داده اسـت. بـرای مثـال 

»دانشـگاه علم و فناوری شاه عبدالله«، 

و  داده  پوشـش  را  تحصیـل  مبلـغ  کل 

سـاالنه 20 هـزار تـا 30 هـزار دالر بـه 

دانشـجویان پرداخـت می کننـد. نهایتـاً 

اینکـه نظام آمـوزش در عربسـتان کمی 

امتحان هـای  مثـاً  اسـت.   متفاوت تـر 

قبـل از پایان نامـه در سیسـتم آمـوزش 

آمریکایـی در عربسـتان وجـود ندارنـد  

.)2016  ,ARAB NEWS(
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 2000-۱ی هاسالچه در  OECDساکن کشورهای  کردهتحصیل ایرانیانرخ اشتغال کلی و نرخ اشتغال مقایسه ن 
هتری برخوردارند. البته با وجودی از نرخ اشتغال به مراتب ب کردگانتحصیلدهد که مینشان  20۱0-۱۱ی هاسالو چه در 
درصد کاهش پیدا  ۳ کردهتحصیلشته است، نرخ اشتغال افراد درصدی دا ۷/0اشتغال در طی یک دهه افزایش  که نرخ

  کرده است.

 
 OECD ،(OECD 2015a)ایرانی درکشورهای  کردگانتحصیلنرخ اشتغال  ی در مقایسه بانرخ اشتغال کل -۳6نمودار 

وجود دارد. در هم نتایج جالب توجهی  OECDدر مورد سهم افراد با سطوح مختلف مهارتی شاغل در کشورهای 
 2000-۱. در مقایسه دو دوره اندبودهدرصد شاغالن از مهارت باال یا متوسط برخوردار  ۹5بیش از  ،گیریهر دو دوره اندازه

مهارت باال و کم افزایش یافته و سهم شاغالن با مهارت متوسط در طی دوره جالب است که سهم شاغالن با  20۱0-۱۱و 
 . ساله کاهش پیدا کرده است ۱0

 
 OECD ،(OECD 2015a)کشورهای  درایرانیان  مختلفهای سهم مهارت-۳۷نمودار 
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)2015a OECD ،)OECD منودار 37-سهم مهارت های مختلف ایرانیان در کشورهای
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دانشـجویان  درصـد  میـان،  ایـن  در 

خارجـی شـاغل در ترکیـه کـه از رقبـای 

می شـود،  محسـوب  ایـران  منطقـه ای 

بـه مراتـب بیشـر از ایـران بـوده اسـت 

اسـت.  داشـته  هـم  بیشـری  رشـد  و 

در منـودار 38 بیـن دو سـال تحصیلـی 

6-2005 و ۱2-2011 تعداد دانشجویان 

بین املللـی در ترکیـه )از 15.481 نفر به 

31.170 نفـر رسـیده اسـت( بیش از دو 

برابر شـده اسـت. این رشـد دانشجویان 

در  عالـی  آمـوزش  توسـعه  بـا  خارجـی 

سـال های  بیـن  دارد.  تطابـق  ترکیـه 

عمومـی  دانشـگاه   50  ،2011 و   2006

و 36 دانشـگاه خصوصی تأسـیس شـده 

اسـت کـه مجمـوع دانشـگاه های ایـن 

کشـور را بـه عـدد 165 رسـانده اسـت. 

البتـه در همیـن دوره زمانـی 40 درصـد 

اضافـه  هـم  ترکیـه ای  دانشـجویان  بـه 

شده اسـت. دانشـجویان خارجی شاغل 

بـه تحصیـل در ترکیـه  از 155 کشـور 

تحصیلـی  سـال  در  هسـتند.  مختلـف 

12-2011 آذربایجـان بیشـرین سـهم را 

بـا 4200 دانشـجو در میان دانشـجویان 

بین املللـی کشـور ترکیـه داشـته اسـت. 

از  هسـتند  عبـارت  بعـدی  کشـورهای 

ترکمنسـتان بـا 4110 و جمهـوری تـرک 

قـربس شـاملی بـا 3800 دانشـجو. اروپـا 

نیـز تعـداد قابـل توجهـی دانشـجو در 

ترکیـه دارد، مثـاً آملـان و یونـان هر دو 

بیـش از 1300 دانشـجو در ترکیه دارند. 

بـه نظر می رسـد بـه دلیل زبان مشـرک 

دولـت  رسمایه گـذاری  طـور  همیـن  و 

ترکیـه در ایـن زمینـه اقبال دانشـجویان 

تـرک زبـان از دیگر کشـورهای جهان به 

ترکیـه بیشـر بـوده اسـت.
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ای هم بوده به نفع دانشجویان ترکیهها های ترکیه به دلیل افزایش کیفیت و اعتبار آموزشدانشجویان خارجی در دانشگاه
کشور در آن  ۳۳اتحادیه اروپا است که  «راسموسآ»در این امر مشارکت در برنامه است. یکی از دالیل موفقیت ترکیه 

. این برنامه فرایند تبادل دانشجو را در این کشورها تسهیل کرده است. از زمان پیوستن ترکیه به این برنامه اندداشتهحضور 
 . اندکردهتحصیل های ترکیههزار دانشجو از طریق این برنامه در دانشگاه ۱5، حدود 200۴در 

المللی آشنا به زبان و جامعه ترکی بخشی از سیاست خارجی فعال و پویای ترکیه پرورش نسل جدیدی از دانشجویان بین
ند دانش خود درباره ترکیه را به عنوان پل ارتباطی توانمیدر دهه اخیر بوده است. بسیاری از دانشجویان محصل در ترکیه، 

سیاستی جدید مانند آفریقا به های کار برند. آموزش به عنوان یکی از بازوان دیپلماسی در حوزه بین ترکیه و وطنشان به
 2006سال کردند که در مقایسه با میکشور آفریقا در ترکیه تحصیل  ۴۴دانشجو از  ۱552، 20۱2 سال رود. درمیکار 

 .اندشدهچهار برابر 

 
 UIS Statistics، 20۱5-۱۹۹۹ منتخب یکشورها انیدانشجو کل به نسبت یخارج انیدانشجو درصد -۳8 نمودار

 

 روند جذب دانشجویان خارجی در ایران -۷
نشان داده شده است.  ۳۹ نمودارتر در به طور دقیق 20۱5 سال تا 200۳ سال روند جذب دانشجویان خارجی در ایران از

 ۱/0روند صعودی بوده است و از  این صرف نظر کنیم، 2008و  200۷ی هاسالرصد دانشجویان خارجی در اگر از افول د
 .رویداد به دلیل شوک ارزی بوده باشدرسید این میدرصد رسیده است. به نظر  ۳/0به 
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در مـورد سـهم افـراد بـا سـطوح مختلف 

 OECD کشـورهای در  شـاغل  مهارتـی 

هـم نتایـج جالـب توجهـی وجـود دارد. 

در هـر دو دوره اندازه گیـری، بیـش از 95 

درصـد شـاغان از مهـارت باال یا متوسـط 

برخـوردار بوده انـد. در مقایسـه دو دوره 

کـه  اسـت  جالـب  و 2010-11   2000-1

سـهم شـاغان با مهارت باال و کم افزایش 

یافته و سـهم شـاغان با مهارت متوسـط 

در طـی دوره 10 سـاله کاهـش پیدا کرده 

است.

انگیـزه دانشـجویان خارجـی از تحصیـل 

از میـان آنهـا  در ترکیـه متنـوع اسـت. 

می تـوان بـه هزینـه مناسـب و کیفیـت 

فرصـت  تـا  دانشـجویان  بـرای  آمـوزش 

یادگیـری زبـان ترکـی و آمـوزش بـه زبان 

انگلیسـی و فرصـت آشـنایی بـا فرهنگی 

متفـاوت اشـاره کرد. حضور دانشـجویان 

خارجـی در دانشـگاه های ترکیه به دلیل 

آموزش هـا  اعتبـار  و  کیفیـت  افزایـش 

هـم  ترکیـه ای  دانشـجویان  نفـع  بـه 

از دالیـل موفقیـت  بـوده اسـت. یکـی 

ترکیـه در ایـن امـر مشـارکت در برنامـه 

»آراسـموس« اتحادیـه اروپـا اسـت کـه 

33 کشـور در آن حضـور داشـته اند. ایـن 

برنامـه فراینـد تبـادل دانشـجو را در این 

کشـورها تسـهیل کـرده اسـت. از زمـان 

پیوسـن ترکیـه به ایـن برنامـه در 2004، 

طریـق  از  دانشـجو  هـزار   15 حـدود 

ترکیـه  دانشـگاه های  در  برنامـه  ایـن 

تحصیل کرده انـد. 

دانشـجویان  از  جدیـدی  نسـل  پـرورش 

بین املللـی آشـنا بـه زبـان و جامعه ترکی 

و  فعـال  خارجـی  سیاسـت  از  بخشـی 

پویـای ترکیـه در دهـه اخیر بوده اسـت. 

بسـیاری از دانشجویان محصل در ترکیه، 

ترکیـه  دربـاره  خـود  دانـش  می تواننـد 

را بـه عنـوان پـل ارتباطـی بیـن ترکیـه و 

وطنشـان بـه کار برند. آمـوزش به عنوان 

یکـی از بـازوان دیپلامسـی در حوزه های 

کار  بـه  آفریقـا  ماننـد  سیاسـتی جدیـد 

مـی رود. در سـال 2012، 1552 دانشـجو 

از 44 کشـور آفریقـا در ترکیـه تحصیـل 

می کردنـد کـه در مقایسـه با سـال 2006 

چهـار برابـر شـده اند.
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رونـد جـذب دانشـجویان خارجی در 
ایران

در  خارجـی  دانشـجویان  جـذب  رونـد 

ایـران از سـال 2003 تـا سـال 2015 بـه 

نشـان   39 منـودار  در  دقیق تـر  طـور 

داده شـده اسـت. اگـر از افـول درصـد 

هـای  سـال  در  خارجـی  دانشـجویان 

بـه  میرسـد  نظـر  بـه  کـه   2007-2008

نظـر  ؛رصف  باشـد  ارزی  شـوک  دلیـل 

کنیـم ، ایـن رونـد صعـودی بـوده و از 

0.1 درصـد بـه 0.3 درصد رسـیده اسـت. 

بـه نظـر می رسـید این رویـداد بـه دلیل 

باشـد. بـوده  ارزی  شـوک 

 (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیب جاییجابه

50 
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 منودار 41- تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، 
)آمار دریافتی از مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی(

منودار 42- تعداد دانشجویان خارجی در ایران به تفکیک دستگاه های اجرایی طی سال های ۱۳۸۵ 
تا ۱۳۹۵، )آمار دریافتی از مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی(

در  ایـران  در  خارجـی  دانشـجویان 

مجموعه هـای متفاوتـی از نظـام علمـی 

 یعنـی دانشـگاه های دولتـی و پیـام نـور، 

دانشـگاه آزاد، دانشگاه املصطفی و وزارت 

بهداشـت تحصیل می کننـد. در منـودار 41 

تعـداد ایـن دانشـجویان از سـال تحصیلی 

منـودار 42  در  و  تـا ۱۳۹۵-۹۶   ۱۳۸۵-۸۶

توزیـع آنهـا در دسـتگاه های اجرایـی بنـا 

بـر آمـار واصلـه از »مؤسسـه پژوهـش و 

بـه تصویـر  عالـی«  آمـوزش  برنامه ریـزی 

کشـیده شـده اسـت. آمـاری که هر سـاله 

در اختیـار یونسـکو نیـز قـرار می گیـرد.

منودار 40، 10 کشـور اول مبدأ دانشجویان 

بین املللـی ایران را بر اسـاس آمار یونسـکو 

نشـان می دهـد. بر این اسـاس افغانسـتان 

بـا حـدود 13،000 نفر دانشـجو بیشـرین 

کـه  دارد  کشـور  در  را  دانشـجو  تعـداد 

می تـوان علـت آن را قرابت هـای زبانـی و 

فرهنگـی بین دو کشـور دانسـت.

حــال  در  آنکــه  توجــه  قابــل  نکتــه 

حــارض در کشــور دو نهــاد »مؤسســه 

پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی« 

ــور دانشــجویان کشــور«  و »ســازمان ام

متولیــان اصلــی ارائــه آمــار دانشــجویان 

خارجــی هســتند. بیــن آمــار ارائــه شــده 

توســط ایــن دو نهــاد اختــاف مشــاهده 

ــت  ــد عل ــر می رس ــه نظ ــه ب ــود ک می ش

آن اختــاف روش هــای جمــع آوری آمــار 

ــا  ــال در ســال ۱۳۹۶، بن ــرای مث باشــد. ب

بــر آمــار مؤسســه پژوهــش، ۲۱،۰۳۶ 

نفــر و بنــا بــر آمــار ســازمان امــور 

 ۲۶،۶۳۶ تعــداد  کشــور  دانشــجویان 

ــامل ۳،۳۹۳  ــی )ش ــر ایران ــجوی غی دانش

نفــر بورســیه، ۶،۷۴۳ نفــر غیــر بورســیه 

و ۱۶،۵۰۰ نفــر ورودی از طریــق آزمــون 

رسارسی( در کشــور مشــغول بــه تحصیل 

بوده انــد. مؤسســه پژوهــش آمــار خــود 

را مســتقیامً از دانشــگاه ها و مؤسســات 

جمــع آوری  کشــور  عالــی  آمــوزش 

امــور  ســازمان  حالیکــه  در  می کنــد. 

»ســازمان  طریــق  از  دانشــجویان 

تعــداد  کشــور«،  آمــوزش  ســنجش 

دانشــجویان غیــر ایرانــی کــه از طریــق 
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های زبانی و توان علت آن را قرابتمی که نفر دانشجو بیشترین تعداد دانشجو را در کشور دارد ۱۳،000افغانستان با حدود 

 فرهنگی بین دو کشور دانست.
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دانشــگاه ها  جــذب  رسارسی  آزمــون 

ــل  ــران نس ــاً مهاج ــه عموم ــده اند )ک ش

ــران  ــوص مهاج ــه خص ــوم و ب دوم و س

نســل دوم و ســوم افغانســتانی هســتند 

کشــور  آموزشــی  سیســتم  در  کــه 

و  کــرده  دریافــت  تحصیل کرده انــد( 

جمــع آن بــا تعــداد مجوزهایــی کــه ایــن 

ــیه و  ــجویان بورس ــرای دانش ــازمان ب س

ــام  ــد را اع ــادر می کن ــیه ص ــر بورس غی

ــر  ــد. الزم اســت دانشــجویان غی می منای

ــد مجــوز  ــرای متدی ــاله ب ــی هــر س ایران

خــود بــه ایــن ســازمان مراجعــه مناینــد. 

ایــن آمــار بــه تفکیــک دســتگاه های 

اجرایــی موجــود نیســت اما خوشــبختانه 

راه انــدازی  صــدد  در  ســازمان  ایــن 

ســامانه ای بــرای ثبــت نــام دانشــجویان 

ــه موجــب آن  ــی اســت کــه ب ــر ایران غی

ــری  ــکان آمارگی ــک ام ــده ای نزدی در آین

ــود. ــر ش ــر می ــق ت دقی

امــا آمــار دیگــری کــه بــرای ســال ۱۳۹۶ 

ــداد  ــر تع ــی ب ــوم مبن توســط وزارت عل

۵۵،۳۰۸ نفــر دانشــجوی غیــر ایرانــی 

ــه  ــور ارائ ــل در کش ــه تحصی ــغول ب مش

ــجویان  ــداد دانش ــامل تع ــده، اوالً ش ش

دانشــگاه  در  تحصیــل  بــه  مشــغول 

املصطفــی )۱۷،۲۲۰ نفــر( و دومــاً شــامل 

می شــود  دانشــجویانی  از  دســته  آن 

کــه در واحدهــای دانشــگاهی آزاد و 

ــام  ــت ن ــور ثب ــارج از کش ــور خ ــام ن پی

منوده انــد کــه متاســفانه آمــار تفکیکــی 

ایــن تعــداد جهــت تطبیــق بــا دو آمــار 

پیش گفتــه در اختیــار تیــم پژوهــش 

ــت. ــرار نگرف ق

 بخش دوم
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مهاجــران  ورود  نــرخ  کــه  آنجــا  از 

بــه کشــورها و خــروج آنهــا از نظــر 

تعــداد، ســطح تحصیــات، جنســیت 

اســت،  متفــاوت  دیگــر  عوامــل  و 

ادبیــات  در  کلــی  دســته بندی  یــک 

کشــورهای  بــرای  مهاجــرت  حــوزه 

مهاجرفرســت و مهاجرپذیــر بــر اســاس 

تفاضــل خروجــی و ورودی جمعیــت 

اســت.  آمــده  وجــود  بــه  مهاجــران 

ــای  ــواالت و چالش ه ــوع س ــن موض ای

کلیــدی زیــادی را در ســطح بین املللــی 

و  تصمیم گیــران  روی  پیــش  ملــی  و 

ــه از  ــت ک ــته اس ــت گذاران گذاش سیاس

جملــه مهریــن آنهــا می تــوان بــه ایــن 

ــرد: ــاره ک ــوارد اش م

چــه  مهاجــران  ورود  و  خــروج   

تأثیراتــی )اقتصــادی و اجتامعــی( 

مقصــد  و  مبــدأ  کشــورهای  بــر 

رد؟ می گــذا

کشــور  از  افــراد  برخــی  چــرا   

می کننــد؟  کــرده  یــا  مهاجــرت 

ــه  ــران چ ــور مهاج ــرش و حض  پذی

نیازهایــی از کشــورها )گیرنــده و 

و  می ســازد  مرتفــع  را  فرســتنده( 

ــائل. ــر مس دیگ

 ایــن دســت از مســائل و چالش هــا 

مهاجرت هــای  بــرای  خصــوص  بــه 

اقتصــادی و مهاجــرت افــراد متخصــص 

اهمیــت دوچندانــی  تحصیل کــرده  و 

بخش سوم:

سیاست ها و برنامه های کشورها در مواجهه با 
ن الملی و مهاجرت تحصیل کردگان دانشجویان ب�ی

ایــن راســتا، حکمرانــی  می یابــد. در 

خــوب1  می توانــد باعــث  شــود عــاوه 

کشــورهای  گیرنــده،  کشــورهای  بــر 

مزایــای  و  منافــع  از  نیــز  فرســتنده 

مهاجــرت منتفــع شــوند. کشــورهای 

ــروی  ــت نی ــش دریاف ــا افزای ــده ب گیرن

کار بهــره ور، خألهــای اصلــی در بــازار 

کار خــود را پــر می کننــد و پروفایــل 

ــند.  ــود می بخش ــود را بهب ــی خ جمعیت

ــر اینکــه  کشــورهای فرســتنده عــاوه ب

وجــوه  دالر  میلیاردهــا  از  می تواننــد 

فعالیت هــای  از  حاصــل  بازگشــتی 

از  در خــارج  اتبــاع خــود  اقتصــادی 

کشــور بهره منــد شــوند، قــادر خواهنــد 

خــارج  رسمایه گذاری هــای  از  بــود 

از کشــور توســط اتبــاع خــود و نیــز 

از توامنندی هــا، تجــارب و ارتباطــات 

بازگشــتی  ثــروت مهاجــران  و حتــی 

شــوند  بهره منــد  خــود  کشــور   بــه 

 The Economist Intelligence(

 .)2016  ,Unit

مــورد  در  کشــورها  حــال  ایــن  بــا 

بــا  ارســالی  و  دریافتــی  مهاجــران 

چالش هــای متفاوتــی روبــه رو هســتند 

و حکمرانــی خــوب و مناســب در حوزه 

مهاجــرت به موضع کشــور )فرســتندگی 

بــرای  دارد.  بســتگی  گیرندگــی(  یــا 

مهاجرفرســت، حکمرانــی  کشــورهای 

زمینه هــای  ایجــاد  شــامل  خــوب 

1. Good governance 

ارســالی  وجــوه  بــرای  قانونــی 

دوطرفــه  توافق نامه هــای  مهاجــران، 

مشــوق هایی  و  کار  نیــروی  بــرای 

تعدیــل جمعیــت کلونی هــای  بــرای 

کشــورهای  بــرای  می شــود.  مهاجــر 

فرســتنده حکمرانــی مهاجــرت درســت 

ــوق  ــظ حق ــون حف ــی چ ــه موضوعات ب

یکپارچگــی  از  حامیــت  مهاجــران، 

مدیریــت  و  جامعــه2   بــا  مهاجــران 

جریــان مهاجــران اســت. بــر همیــن 

نــرخ  کاهــش  کــه  اســت  اســاس 

بــاروری، جمعیــت رو بــه کهنســالی 

و کاهــش نیــروی انســانی ماهــر در 

ــده  ــث ش ــعه یافته باع ــورهای توس کش

کشــورهای  از  بســیاری  کــه  اســت 

مهاجــر،  گیرنــده ی  توســعه یافته ی 

رویکــرد جــذب دانشــجویان بین املللــی 

را بــه عنــوان یــک راه حــل بــرای کمبــود 

و  بگیرنــد  نظــر  در  انســانی  نیــروی 

پذیــرش مهاجــر خــود  سیاســت های 

را بــرای تریــع و تســهیل مهاجــرت 

دانشــجویان اصــاح و تنظیــم کننــد. از 

ــجویان  ــیاری از دانش ــر بس ــرف دیگ ط

بین املللــی تحصیــل در خــارج از کشــور 

را بــه عنــوان گامــی  بــرای اقامــت دائــم 

در کشــوری بــا اســتانداردهای بــاالی 

ــی و فرصــت اشــتغال و پژوهــش  زندگ

 ,Gribble( می کننــد  لحــاظ  بهــر 

 .)2008

2. Migrant’integration into society

از دیگـر سـو در بسـیاری از کشـورهای 

در حـال توسـعه کمیـت و کیفیـت مراکز 

بسـیار  دانشـگاه ها  و  عالـی  آمـوزش 

پایین تـر از سـطح تقاضـای موجـود بـرای 

بـرای  چـاره ای  و  اسـت  عالـی  آمـوزش 

برخـی متقاضیـان جـز تحصیـل در خارج 

و  توسـعه  اینهـا،  بـر  عـاوه  منی گـذارد. 

پیرفـت فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات 

شـدن  اقتصادی تـر  و  سـهولت  نیـز  و 

جابه جایـی،  و  مسـافرت  هزینه هـای 

و  بین املللـی  مهاجرت هـای  بـرای  را  راه 

دانشـجویی هموارتر کرده اسـت. آموزش 

صادراتـی  کاالی  یـک  بـه  اکنـون  عالـی 

جهانـی تبدیـل شـده اسـت و کشـورهای 

از  دانشـجو  جـذب  بـرای  توسـعه یافته 

کشـورهای در حال توسـعه رسمایه گذاری 

 .)2008  ,Gribble( می کننـد 

مختـص  فقـط  مغزهـا  فـرار  موضـوع 

نیسـت؛  توسـعه  حـال  در  کشـورهای 

بـه  دانشـجویان  خـروج  جریـان  بلکـه 

کشـورهای اروپایـی دیگـر و بـه ایـاالت 

متحـده، نگرانـی بسـیاری از کشـورهای 

اروپایـی اسـت. بـر اسـاس گـزارش منتر 

سـه  اروپایـی،  کمیسـیون  توسـط  شـده 

دکـری  مقطـع  در  دانشـجویان  چهـارم 

پـس از فارغ التحصیلـی در ایاالت متحده 

یـا  انگلیسـی  آنهـا  اکـرث  کـه  می ماننـد 

موردنظـر  پژوهـش  در  هسـتند.  آملانـی 

دانـش،  مرزهـای  در  پژوهـش  امـکان 

حقـوق و پـاداش باالتـر و اسـتانداردهای 

از  کارآفرینـی  فرهنـگ  و  زندگـی  بـاالی 

دانشـجویان  کشـاندن  اصلـی  عوامـل 

 European( اروپایـی بـه آمریـکا اسـت

رشایـط  البتـه   ..)2003  ,Commission

کشـور مبـدأ هـم در خـروج دانشـجویان 

مؤثـر اسـت. بـرای مثـال در ایتالیـا خروج 

دانشـجویان مخصوصـاً در حـوزه علم به 

انتصاب هـای  در  مشـهود  موانـع  دلیـل 

دانشـگاهی، رشـد شـغلی کنـد، حقـوق 

دولتـی،  ضعیـف  رسمایه گـذاری  پاییـن، 

در  محـدود  فرصت هـای  و  بوروکراسـی 

بخـش خصوصـی، قابـل توجـه اسـت.

برای بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته، 

تنهـا  نـه  بین املللـی  دانشـجویان  بـازار 

منبـع مهمـی بـرای درآمدزایـی اقتصـادی 

اسـت؛ بلکـه راهـی بـرای جـربان کمبـود 

نیـروی کار در حوزه هـای کلیـدی اسـت. 

زیـادی  تعـداد  اسـرالیا  در  مثـال  بـرای 

اقامـت  بـرای  از دانشـجویان بین املللـی 

دائـم درخواسـت می دهند. ایـن به دلیل 

تغییـر در سیاسـت های مهاجرت اسـرالیا 

در 2001 اسـت کـه طـی آن در صـورت 

گذرانـدن دوره آموزشـی در 6 ماه و احراز 

رشایط، به دانشـجویان اقامـت دائم داده 

بـرای  کانـادا  می شـود. در 2005 دولـت 

افزایـش دانشـجویان بین املللـی و کاهش 

نیـروی کار تحصیل کـرده در  کمبـود در 

مناطق روسـتایی، سیاسـت هایی را اتخاذ 

کانـادا  در  بین املللـی  دانشـجویان  کـرد. 

می تواننـد در حـال تحصیـل، کار کننـد و 

بعـد از فارغ التحصیلی هـم امکان اقامت 

2سـاله برای کار در بیرون شـهرهای بزرگ 

بـرای آنهـا فراهم اسـت.  

اثـر  پیرامـون  متفاوتـی  نظـرات  اگرچـه 

و  تحصیـات  بـا  افـراد  مهاجـرت  کلـی 

تخصـص بـاال وجـود دارد، بـر رس اینکـه 

تحـرک دانشـجویان یـک مؤلفـه کلیـدی 

در آموزش جهانی سـازی شـده و بازارهای 

 ,Gribble( کار اسـت، اجـامع وجـود دارد

2008(. امروزه چالش بسـیاری کشورهای 

سیاسـت هایی  تدویـن  توسـعه  درحـال 

بـرای بهره بـرداری کامـل از نتایـج مثبـت 

تحـرک فزاینـده دانشـجویان و کاسـن از 

اثـرات منفـی خـروج بیـش از حـد افـراد 

تحصیل کـرده اسـت. در حالـی کـه برخی 

بـا خـروج  توسـعه  حـال  در  کشـورهای 

دانشـگاهی  کار  نیـروی  و  دانشـجویان 

دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، کشـورهای 

سیاسـت هایی  اجـرای  دنبـال  بـه  دیگـر 

هسـتند تـا نقـل و انتقـال دانشـجویان را 

کنند.      تنظیـم 

 شکل 7- دالیل اصلی تحرک بین املللی دانشجویان، 
)2016 ,The Economist Intelligence Unit برگرفته از(

کمبود فضای تحصیل• 

جستجوی فرصت پژوهش• 

جستجوی فرصت شغلی• 
کشورهای فرستنده

کشورهای گیرنده

پیرشدن جمعیت• 

کمبود نیروی انسانی• 

درآمدزایی اقتصادی• 

بخش سومبخش سوم
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، چارچوب سیاستی ۳0«المللی مهاجرتسازمان بین»گذاری با سرمایه 2۹«واحد هوشمندی اقتصادی»
شاخص »اند. های حکمرانی مهاجرت یک کشور استخراج کردهو چارچوب هاسیاستبی ای را برای ارزیاشدهترازیابی

گیری متولد شده به منظور ارزیابی و از ارتباط بین توسعه، مهاجرت، حکمرانی و معیارهای اندازه ۳۱«حکمرانی مهاجرت
مهاجرتی )کشورهای فرستنده و  کشور با سطوح مختلف توسعه اقتصادی، انواع پروفایل ۱5است. این چارچوب از ترازیابی 

های سازنده حکمرانی مهاجرت گیرنده( و مناطق جغرافیایی پراکنده استخراج شده است. پنج حوزه اصلی به عنوان مؤلفه
( مدیریت مهاجرت نیروی کار ۴( مهاجرت ایمن و منظم، ۳( حقوق مهاجران، 2( ظرفیت نهادی، ۱اند: مؤثر شناسایی شده

 المللی. ای و بینهای منطقهمشارکتها و ( همکاری5و 
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اند که زیربنای حکمرانی شایسته مهاجرت حوزه ارزیابی شده 5اساس این کشور بر ۱5ر سند مذکور هر یک از د
 هستند:

های مهاجرت به های نهادی، وجود راهبردهای مهاجرتی، وجود قانونحوزه چارچوب در این: یظرفیت نهاد •
 داخل و مهاجرت به خارج و دسترسی به آمار و شفافیت قرار دارد.

های هر کشور برای خدمات اجتماعی پایه برای این حوزه برای ارزیابی ساختارها و زیرساخت: حقوق مهاجران •
 ها، حق برای کار، اقامت بلندمدت و مسیرهای مشخص برای شهروندی است.دهمهاجران، حقوق خانوا

                                                       
2۹ Economist Intelligence Unit (EIU) 

۳0 International Organization for Migration (IOM) 

۳۱ Migration Governance Index (MGI) 

مدل شاخص 
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حقوق مهاجران ( 2

مهاجرت ایمن و ( ۳
منظم

مدیریت مهاجرت ( ۴
نیروی کار

ها و همکاری( 5
های مشارکت

لی الملای و بینمنطقه

 ,The Economist Intelligence Unit( ،شکل 8- مؤلفه های مدل شاخص حکمرانی مهاجرت
)2016

ــی در  ــه راهکارهای ــرای ارائ در ادامــه ب

مهاجــرت،  سیاســت گذاری  خصــوص 

بــرای  کلــی  چارچوب هــای  ابتــدا 

پــس  و  شــده  ارائــه  سیاســت گذاری 

پیــش  سیاســتی  گزینه هــای  آن  از 

ــل  ــه تفصی روی کشــورهای فرســتنده ب

ــت  ــد گرف ــرار خواهن ــی ق ــورد بررس م

ــم  ــدی خواهی ــه جمع بن ــت ب و در نهای

ــید. رس

چارچوب سیاست گذاری مهاجرت 

سیاســت گذاری  در  مهــم  نکتــه 

لــزوم هامهنگــی بیــن سیاســت های 

حوزه هــای مختلــف اســت. در یــک 

بین املللی ســازی  سیاســت گذاری  

ــی  ــوزش عال ــوب، سیاســت های آم مطل

و ابعــاد اصلــی سیاســت های مهاجــرت 

ــل  ــدن بعــد تحصی ــط مان ــزا و رشای )وی

تجــارت  سیاســت های  دانشــجویان(، 

بین املللــی(،  تعهــدات  )همگرایــی 

در  )ثبــات  توســعه  سیاســت های 

حامیتــی(،  توســعه  سیاســت های 

)هامهنگــی  کار  بــازار  سیاســت های 

بیــن افــراد حرفــه ای و مؤسســه های 

آمــوزش عالــی( بایســتی همزمــان مورد 

)2010 ,OECD( .ــد ــرار بگیرن توجــه ق

برشـمرده،  سیاسـت های  میـان  از 

از  فنـاوری  و  علـم  سیاسـت های 

اسـت.  برخـوردار  بیشـری  اهمیـت 

تحصیل کـرده  افـراد  مهاجـرت  ماهیـت 

نقـش  خصـوص  بـه  و  متخصـص  و 

نـوآوری  و  پژوهـش  زیرسـاخت های 

بعـد  برتـر،  اسـتعدادهای  جـذب  در 

دولت هـا  نقش آفرینـی  از  دیگـری 

بـه  نیـاز  می کنـد:  معرفـی  را 

علـم  سیاسـت های  هامهنگ سـازی 

مهاجـرت  سیاسـت های  بـا  فنـاوری  و 

هـم در کشـورهای فرسـتنده و هـم در 

کشـورهای گیرنده. این هامهنگ سـازی 

بـه  گیرنـده  کشـورهای  در  بایسـتی 

در  و  جذابیـت  تقویـت  منظـور 

کشـورهای فرسـتنده بـه منظور توسـعه 

فضـای علمـی، فناورانـه و کسـب و کار 

امیدبخـش  بـه حـدی کـه فرصت هـای 

بـرای بازگشـت مهاجـران تحصیل کـرده 

کـردن  متقاعـد  و همچنیـن  خـارج  در 

در  مانـدن  بـرای  افـرادی  چنیـن  ایـن 

بگیـرد. صـورت  وطنشـان 

بـا   1 اقتصـادی«  هوشـمندی  »واحـد 

بین املللـی  »سـازمان  رسمایه گـذاری 

سیاسـتی  چارچـوب   ،2 مهاجـرت« 

ارزیابـی  بـرای  را  ترازیابی شـده ای 

سیاسـت ها و چارچوب هـای حکمرانـی 

مهاجرت یک کشـور اسـتخراج کرده اند. 

1. Economist Intelligence Unit )EIU(
2. International Organization for Migration )IOM(

بـه  مهاجـرت«3   حکمرانـی  »شـاخص 

بیـن  ارتبـاط  از  و  ارزیابـی  منظـور 

و  حکمرانـی  مهاجـرت،  توسـعه، 

شـده  متولـد  اندازه گیـری  معیارهـای 

ترازیابـی 15  از  ایـن چارچـوب  اسـت. 

توسـعه  مختلـف  سـطوح  بـا  کشـور 

مهاجرتـی  پروفایـل  انـواع  اقتصـادی، 

و  گیرنـده(  و  فرسـتنده  )کشـورهای 

مناطـق جغرافیایـی پراکنـده اسـتخراج 

بـه  اصلـی  حـوزه  پنـج  اسـت.  شـده 

حکمرانـی  سـازنده  مؤلفه هـای  عنـوان 

مهاجـرت مؤثـر شناسـایی شـده اند: 1( 

ظرفیت نهـادی، 2( حقوق مهاجران، 3( 

مهاجـرت ایمـن و منظـم، 4( مدیریـت 

مهاجـرت نیـروی کار و 5( همکاری ها و 

مشـارکت های منطقـه ای و بین املللـی. 

3. Migration Governance Index )MGI(

 15 از  یــک  هــر  مذکــور  ســند  در 

کشــور براســاس ایــن 5 حــوزه ارزیابــی 

حکمرانــی  زیربنــای  کــه  شــده اند 

هســتند: مهاجــرت  شایســته 

ظرفیــت نهــادی: در ایــن حــوزه 

وجــود  نهــادی،  چارچوب هــای 

وجــود  مهاجرتــی،  راهربدهــای 

ــل و  ــه داخ ــرت ب ــای مهاج قانون ه

مهاجــرت بــه خــارج و دسرســی بــه 

آمــار و شــفافیت قــرار دارد.

ــرای  حقــوق مهاجــران: ایــن حــوزه ب

ارزیابــی ســاختارها و زیرســاخت های 

هــر کشــور بــرای خدمــات اجتامعــی 

حقــوق  مهاجــران،  بــرای  پایــه 

ــت  ــرای کار، اقام ــا، حــق ب خانواده ه

مشــخص  مســیرهای  و  بلندمــدت 

ــت. ــهروندی اس ــرای ش ب

ایـن  منظـم:  و  ایمـن  مهاجـرت 

مـرز  کنـرل  مکانیزم هـای  حـوزه 

کشـورها، مبارزه با قاچاق انسـان ها، و 

سیاسـت های جامعه پذیـری مهاجران1  

می کنـد. بررسـی  را 

کار:  نیـروی  مهاجـرت  مدیریـت 

ایـن حیطـه سیاسـت های مدیریـت 

طرح هـای  کار،  نیـروی  مهاجـرت 

شـناخن  رسـمیت  بـه  و  تشـخیص 

مهارت هـا و توامنندی هـا، تنظیم گری 

مهاجـرت دانشـجویان، معاهده های 

طرح هـای  و  کار  نیـروی  دوجانبـه 

را  مهاجـران  ارسـالی  وجـوه  وصـول 

. می سـنجد

مشـارکت هــای  و  همـکــاری ها 

منطقـه ای و بین املللـی: ایـن حـوزه 

1. re-integration policies

بُعـد منطقـه ای و بین املللی مهاجرت 

را بـا تحلیـل قراردادهـای بین املللـی، 

فرآیندهـای  تعهـدات،  و  قوانیـن 

شـوراهای منطقـه ای و معاهده های 

ارزیابـی می کنـد. دوجانبـه 

ایـن پنج حوزه با 23 مقیـاس اندازه گیری 

می شـوند کـه آنهـا هـم توسـط 73 زیـر 

همـه  می شـوند.  اندازه گیـری  مقیـاس 

ایـن زیرمقیاس هـا کیفـی بـوده و طـی 

فرآینـدی اغلـب بـا سـؤال های دوتایـی 

می شـوند. درجه بنـدی 

تنظیم گـری مهاجـرت دانشـجویان2  در 

حـوزه چهـارم یعنـی مدیریـت مهاجـرت 

بـازار  اسـت.  گرفتـه  قـرار  کار،  نیـروی 

نیـروی کار یکـی از ماحظـات کلیـدی 

در سیاسـت گذاری مهاجـرت چـه بـرای 

کشـورهای فرسـتنده و چـه کشـورهای 

گیرنـده اسـت. کشـورهای میزبـان بایـد 

توجـه داشـته باشـند کـه آیـا مهاجـران 

می کننـد.  تأمیـن  را  کار  بـازار  نیازهـای 

بـرای برخـی از ایـن کشـورها با جمعیت 

روبـه پیـری، مهاجـران جـوان، بهـره ور و 

در  مثبتـی  مشـارکت  می تواننـد  سـامل 

بـازار کار داشـته باشـند. در همیـن حال 

اثـرات  بایـد  مهاجرفرسـت  کشـورهای 

مهاجـرت بـر اقتصـاد خـود را ارزیابـی 

رسمایـه  دادن  دسـت  از  )ماننـد  کننـد 

مدیریـت  چهـارم  حـوزه  در  انسـانی(. 

مهاجرت نیروی کار ارزیابی می شـود. به 

طـور خـاص بررسـی می شـود که آیـا آن 

کشـور توانسـته بین مهاجرت و نیازهای 

آیـا  کنـد؛  برقـرار  ارتبـاط  ملـی  توسـعه 

نظام هایـی بـرای ارزیابـی، اعتبارسـنجی 

و تشـخیص مهارت هـا و توامنندی هـای 

2. Student migration regulation

مهاجـران بر اسـاس تجربیات فـرد درون 

و بیـرون کشـور مقصـد طراحـی و اجـرا 

کار  بـازار  فرصت هـای  آیـا  و  شـده اند؛ 

وجـود  مهاجـر  فارغ التحصیـان  بـرای 

دارد.  

لـزوم اجرای دوره های مهارت سـنجی 
و بازرسـی بـازار کار برای کشـورهای 

مهاجرپذیر 

مدیریـت مؤثر نیروی کار در کشـورهای 

مهاجرپذیـر وابسـته بـه ایـن اسـت کـه 

کـه  کننـد  حاصـل  اطمینـان  دولت هـا 

مهاجـران ورودی توانایـی و مهارت هایی 

الزم بـرای پشـتیبانی از اهـداف اقتصـاد 

سـنجش  بـا  مهـم  ایـن  دارنـد.  را  ملـی 

مهارت هـای موجود، شناسـایی کمبودها 

و انتشـار فهرست مشاغل بحرانی )مانند 

آفریقـای جنوبـی، کانـادا و کـره جنوبی( 

و یـا صـدور ویزاهای متنـوع برای جذب 

انـواع متنـوع از مهاجـران )ماننـد کانادا، 

کـره  و  جنوبـی  آفریقـای  کاسـتاریکا، 

فهرسـت  اسـت.  امکان پذیـر  جنوبـی( 

مهارت هـای موردتقاضا معمـوالً با توجه 

بـه نیازهـای هـر کشـور متفـاوت اسـت 

امـا بـه صـورت کلـی شـامل متخصصـان 

)ماننـد  فنـی  متخصصـان  بهداشـت، 

مهندسـان و کارشـناس فناوری اطاعات( 

می شـود.  دانش پژوهـان  و 

 

رضورت ارزیابـی اثـرات مهاجـرت به 
خـارج از کشـور بر اقتصـاد ملی برای 

کشـورهای در حال توسـعه 

اکرث کشـورهای درحال توسعه کشورهای 

بخش سومبخش سوم
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مهاجرفرسـتی هسـتند )البتـه برخـی از 

آنهـا ماننـد مکزیـک و ترکیـه کشـورهای 

مقصـد با تعـداد مهاجران باال هسـتند(. 

در حالـی کـه ایـن پدیـده منافعـی را به 

مهاجـرت  و  ارسـالی  وجـوه  شـکل های 

چرخشـی )پـس از مدتی( بـه دنبال دارد 

امـا می تواند خألها و شـکاف های بزرگی 

را در نیـروی کار ملـی ایجـاد کنـد. مثـاً 

در غنـا مهاجـرت بسـیاری از متخصصـان 

بهداشـت باعث کمبود پزشکان در کشور 

کشـورهای  کـه  حالـی  در  اسـت.  شـده 

درحال توسـعه از خروج نخبگان و کمبود 

نیروی انسانی باخرب هستند، ارزیابی های 

انجـام  افـراد  مهاجـرت  اثـرات  کمـی  از 

ایـن  بـه  دقیـق  ارزیابـی  ایـن  می شـود. 

کشـورها کمـک می کنـد کـه سیاسـت ها 

و برنامه هایـی را طراحـی کنند کـه اثرات 

منفـی خـروج را کاهـش دهند و بـر روی 

اثـرات مثبـت بالقوه رسمایه گـذاری کنند. 

همچنیـن ارزیابی هـای جامـع از امـکان 

محـدود کـردن اتـاف نخبگان و تشـویق 

مهاجـران تحصیل کـرده بـرای بازگشـت با 

بهبـود زیرسـاخت ها و قوانیـن، می توانـد 

سـودمند باشد.

بـا  خارجـی  کار  نیـروی  از  حامیـت 
و  بین املللـی  کدهـای  بـه  پایبنـدی 

جانبـه  یـک  ابتـکارات 

اطمینـان از رشایـط کاری مطلـوب بـرای 

نیـروی کاری مهاجـر، مؤلفـه ای حیاتـی 

بـرای مدیریت نیروی کار اسـت که برای 

دستیابی به آن روش های مختلفی وجود 

بـه  می تواننـد  کشـورها  نخسـت،  دارد. 

میثاق هـا و قوانیـن بین املللـی »سـازمان 

از  پشـتیبانی  بـرای  کار«1   بین املللـی 

1. International Labour Organization )ILO(

»پیـامن  ویـژه  بـه  مهاجـر،  کار  نیـروی 

  )1949(  »ILO2 اسـتخدامی  مهاجـرت 

و »پیـامن نیـروی کار مهاجـر )1975(« 

3 متعهـد شـوند. ایـن تعهـدات معمـوالً 

اسـتانداردهای  رعایـت  بـرای  تضمینـی 

حداقلـی در حفـظ سـامتی، بهداشـت 

و رشایـط کاری مهاجـران؛ حـق مذاکـره 

دسـته جمعی کارمنـدان بـا کارفرمـا؛ بـاز 

قوانیـن  و  خانـواده؛  اعضـای  پیوسـت 

شـفاف کننده موقعیـت قانونـی کارکنان 

می باشـد. مهاجـر 

می توانند  کشورها  دوم  درجه  در 

مانند  جانبه ای  یک  اقدامات  به  دست 

پرداخت های  خاف  بر  قوانینی  وضع 

آژانس  مثال  برای  بزنند.  تبعیض آمیز 

یک  مهاجران  برای  سوئد،  مهاجرت 

حداقل حقوق، مزایای عادالنه متناسب با 

کار و حق بیمه را تعیین کرده است. در 

قانون مهاجرت 2014 در آفریقای جنوبی 

ویزای  درخواست  هر  که  شده  تریح 

کاری باید شامل مجوزی از اداره کار4  با 

حقوق و مزایای هم سطح با  شهروندان 

یا افراد دارای اقامت دائم در هامن شغل 

باشد. کشورهای دیگر مانند مالدیو، کره 

زمینه  این  در  هم  کاستاریکا  و  جنوبی 

قوانین متناسبی وضع کرده اند.

بـرای  کشـورها  برخـی  پیشدسـتی 
بین املللـی  دانشـجویان  جـذب 

برخـی از  کشـورها )ماننـد کانـادا و کـره 

جنوبـی( در ارائه خدمات به دانشـجویان 

بین املللـی اقدامـات پیش دسـتانه ای را بـا 

2. ILO’s Migration for Employment 
Convent ion
3. Migrant Workers Convention )1975(
4. Department of Labour

ارائـه حامیت بـرای فرصت برابر اشـتغال 

دانشـجویان  بـه  کانـادا  داده انـد.  انجـام 

بـرای  بـه عنـوان کاتالیـزوری  بین املللـی 

و  نـگاه می کنـد،  ملـی  توسـعه  و  رشـد 

تعـداد  کـردن  برابـر  دو  سـال 2014  در 

دانشـجویان بین املللـی را تـا سـال 2022 

هدف گـذاری کـرده اسـت. راهکارهایـی 

برخـی  لغـو  و  ویـزا  در  تسـهیل  چـون 

شـهریه ها و مبالغ دریافتی از دانشجویان 

بین املللـی بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف 

تعریـف شـده اسـت.

برخی  و  ایتالیایی  دانشگاه های 

در  هم  جنوبی  کره  دانشگاه های 

جذب  برای  سیاست هایی  اجرای  حال 

شهریه  کاهش  با  بین املللی  دانشجوی 

جذب  به  مالی  حامیت  هستند. 

اما  می کند  کمک  بین املللی  دانشجوی 

امکان  از  باید  بیشر  بهره برداری  برای 

مشارکت در بازار کار این دانشجویان پس 

از تحصیل اطمینان یافت. اجازه کار در 

حین تحصیل و همین طور اجازه اقامت 

تا مدت زمان معقولی  برای کاریابی در 

در  راهکارهایی  خاص،  ویزاهای  قالب 

اقامت و  این زمینه هستند. کانادا حق 

کار برای سه سال بعد از فارغ التحصیلی 

را تضمین کرده است و کره جنوبی این 

اجازه را به دانشجویان می دهد که ویزای 

خود را بعد از فارغ التحصیلی به حالت 

اقامت دائم درآورند. 

روی  پیــش  سیاســتی  گزینه هــای 
دانشجوفرســت کشــورهای 

هنگامی کـه ادبیـات مهاجـرت بین املللی 

دانشـجویان را از منظـر سیاسـتی تحلیل 

اصلـی  سیاسـتی  گزینـه   سـه  کنیـم، 

»نگهداشـت، بازگشت و مشارکت« برای 

کشـورهای فرسـتنده برای تنظیم جریان 

بسـته  کار  بـه  و  پیشـنهاد  دانشـجویان 

شـده اند. دولت هـا می تواننـد با تضمین 

امـکان تحصیـل در مقاطع آمـوزش عالی 

دارنـد.  نگـه  کشـور  در  را  دانشـجویان 

خـروج  از  منی تـوان  کار  ایـن  بـا  البتـه 

فارغ التحصیـان جلوگیـری کـرد. گزینـه 

دوم اجـازه و حتـی تشـویق دانشـجویان 

و  کشـور  از  خـارج  در  تحصیـل  بـه 

تشـویق آنهـا بـرای بازگشـت بـه کشـور 

مبـدأ پـس از فارغ التحصیلـی اسـت. این 

اسـت  سیاسـت هایی  نیازمنـد  رویکـرد 

کـه بازگشـت فارغ التحصیان را تسـهیل 

منایـد. گزینـه سـوم مسـتلزم پذیرفن این 

واقعیـت اسـت که بـه هر حال بسـیاری 

فارغ التحصیلـی  از  پـس  دانشـجویان  از 

به کشـور بـاز نخواهند گشـت. برای این 

حالـت بایسـتی سیاسـت هایی طراحی و 

اجـرا کـرد کـه بتـوان از آنهـا در راسـتای 

توسـعه کشـور از راه دور اسـتفاده کـرد. 

در ادامـه هـر یـک از ایـن گزینه هـا بـه 

تفصیـل بحـث شـده اسـت. 

نگهداشت1 :

بـرای حفـظ و نگهداشـت دانشـجویان، 

کشـورهای فرسـتنده بایسـتی رشایـط و 

دالیلـی کـه باعـث خـروج دانشـجویان 

از کشـور می شـوند دریابنـد تـا بتوانـد 

بـا آن را  پاسـخ های سیاسـتی متناسـب 

سیاسـت های  اگرچـه  دهنـد.  توسـعه 

کشـورهای  مهاجرتـی  و  آموزشـی 

مهاجـرت  رشـد  آشـکارا  دانشـجوپذیر 

تسـهیل  را  بین املللـی  دانشـجویان 

1. retain

کشـور  هـر  بومـی  رشایـط  می کننـد، 

فرسـتنده ای در توانایـی آن کشـور بـرای 

حفـظ دانشـجویان بسـیار مؤثـر اسـت. 

عرضـه ناکافی امکانات آموزشـی، مزایای 

واقعـی یـا ذهنـی مـدارک دانشـگاه های 

خارجی، و محیط نامناسب برای حامیت 

از پژوهـش، نـوآوری و کارآفرینـی برخی 

از عوامـل بسـیار مهم بـرای افزایش نقل 

و انتقـال دانشـجویان بین املللـی اسـت. 

اگـر ایـن کشـورها بتواننـد ایـن مسـائل 

نگهـداری  در  می تواننـد  کننـد  حـل  را 

در  کننـد.  عمـل  موفق تـر  دانشـجویان 

ادامـه بـه راهکارهـای سیاسـتی کـه این 

پرداختـه  گرفته انـد،  نشـانه  را  مسـائل 

شـده اسـت.

• گسرتش و تقویت آموزش عالی

گسـرش و تقویـت گزینه هـای آمـوزش 

کاهـش  بـرای  کشـور  داخـل  در  عالـی 

رضوری  دانشـجویان  مهاجـرت  تعـداد 

راه هایـی  فرسـتنده  کشـورهای  اسـت. 

دارنـد.  بومـی  ظرفیـت  افزایـش  بـرای 

یکـی از گزینه هـا افزایـش رسمایه گذاری 

چیـن  اسـت.  عالـی  آمـوزش  بخـش  در 

در اواخـر دهـه 90 بـا هـدف داشـن 9 

رسمایه گـذاری  جهانـی  کاس  دانشـگاه 

کـرد.  عالـی  آمـوزش  در  سـنگینی 

ایـن  می دهـد  نشـان  پژوهش هـا 

و  داشـته  مثبتـی  نتایـج  رسمایه گـذاری 

عامـل مهمـی بـرای تصمیم دانشـجویان 

 Ryan( برای ماندن در چین شـده اسـت

Dodd &, 2005(. بـا ایـن وجـود چیـن 

یـک مـورد خـاص اسـت و تعـداد کمـی 

می تواننـد  فرسـتنده  کشـورهای   از 

حجیمـی  را  رسمایه گذاری هـای  چنیـن 

انجـام دهنـد. یـک راه جایگزیـن بـرای 

کشـورهای فقیرتر رسمایه گذاری مشـرک 

و بهره بـرداری از پیرفت هـای فنـاوری 

اسـت.  عالـی  آمـوزش  راه گسـرش  در 

موضـوع  ایـن  در  تأمـل  قابـل  مثـال 

»دانشـگاه مجـازی آفریقـا«2  اسـت کـه 

کشـورهای  منابـع  به اشـراک گذاری  بـا 

جنـوب آفریقـا3  شـکل گرفته اسـت. این 

سـازمان بـه عنـوان پـروژه بانـک جهانی 

رشوع شـد و اکنـون سـازمانی مسـتقل و 

بیـن دولـی اسـت کـه 57 مرکـز آمـوزش 

به هـم  را  آفریقایـی  کشـورهای  در 

متصـل کـرده اسـت. مأموریت سـازمان، 

کلیـدی  حوزه هـای  در  توامنندسـازی 

ماننـد علـوم رایانه و مطالعات کسـب و 

کار بـا اجـرای برنامه هـای مؤسسـه های 

در سـال 2004  اسـت.  برتـر  بین املللـی 

حـدود 1500 نفر در ایـن برنامه ثبت نام 

کردند. این برنامه دارای مشـکاتی نظیر 

ظرفیت تکنولوژی ارتباطات در کشـورها 

بـود. ایـن برنامـه مخالفانـی هم داشـت 

ولـی موافقان بـر افزایـش ظرفیت بومی 

در نهاد هـای آفریقایـی براسـاس آموزش 

از راه دور تأکیـد دارنـد. 

• تشـویق و حامیـت از ارائـه خدمـات 

کشـور در  بین املللـی 

خدمـات  ارائـه  از  حامیـت  و  تشـویق 

دیگـری  گزینـه  کشـور  در  بین املللـی 

بـرای  دانشجوفرسـت  کشـورهای  بـرای 

افزایـش ظرفیـت داخلی اسـت. خدمات 

دارد.  متفاوتـی  شـکل های  بین املللـی 

بـا  می تواننـد  داخلـی  آموزشـی  مراکـز 

برنامه هـای  خارجـی  آموزشـی  مراکـز 

مشـرک آموزشـی اجرا کنند. سازمان های 

2. African Virtual University )AVU(
3. sub-Saharan Africa

بخش سومبخش سوم



5859 مـهـاجــــرتجـابهجـایــیبیــنالمـللیدانشــجـویانوتحصــیلکـردگان ســیـاسـتــــگذاری بـرنــامـــه

پژوهشکدهسیاستگذاریعلم،فناوریوصنعتدانشگاهشریف

پردیـس  خارجـی می تواننـد شـعبه های 

را در کشـور میزبـان راه انـدازی کننـد یـا 

برنامه هـای آمـوزش از راه دور و آمـوزش 

دسـته  ایـن  دهنـد.  ارائـه  الکرونیکـی 

آموزش هـا می توانـد منافـع فراوانی برای 

کشـورهای فرسـتنده داشـته باشـند. این 

ارائه خدمات توسـط مراکز و مؤسسـات 

خارجـی نه تنها بـه رفع تقاضاهای بدون 

پاسـخ کمـک می کنـد بلکـه گزینه هـای 

دانشـجویان  روی  پیـش  را  جدیـدی 

کـه  قـرار می دهـد. گزینه هایـی  بومـی 

بـه دالیلـی ماننـد محدودیـت مالـی یـا 

کمبـود اسـاتید و کارشناسـان داخلـی در 

تأمین کننـدگان  ایـن  نیسـتند.  دسـرس 

تأثیـر  می تواننـد  همچنیـن  خارجـی 

مثبتـی بـر بخش آموزش عالی با توسـعه 

ظرفیـت آمـوزش، طراحـی برنامه درسـی 

و پژوهشـی داشته باشـند. ارتباطاتی که 

از ایـن طریق سـاخته می شـود می تواند 

بـرای  رسمایـه  جـذب  بـرای  راهـی 

پژوهـش شـود )مانند دانشـگاه هایی در 

هنگ کنـگ، چیـن و سـنگاپور(. 

مالزی یکی از منونه های برتر اسـتفاده از 

خدمـات بین املللی آموزشـی برای پاسـخ 

اسـت.  عالـی  آمـوزش  بـرای  تقاضـا  بـه 

رسعـت رشـد اقتصـادی در مالـزی باعث 

آمـوزش  بـرای  تقاضـای شـدید  افزایـش 

عالـی در اوایـل قـرن 21 شـد. قبـل از آن 

دولت مالزی با ارائه بورسـیه به تشـویق 

خـارج  در  تحصیـل  بـرای  دانشـجویان 

می پرداخـت. بـا ایـن حـال در دو دهـه 

برنامـه  و  مؤسسـه ها  بـه جـذب  اخیـر 

خارجـی اقدام کرد و گزینه های بیشـری 

را در اختیـار دانشـجویان بـرای تحصیـل 

در مالـزی ارائـه داد و در همیـن حـال 

ظرفیت سـازی  داخلـی  نهادهـای  بـرای 

خـروج  کاهـش  بـه  راهـربد  ایـن  کـرد. 

دانشـجویان و ارز از کشـور و افزایـش 

ظرفیـت بومـی انجامیـد. بدیـن ترتیـب 

مالـزی از کشـور واردکننـده آمـوزش بـه 

مخصوصـاً  منطقـه  در  آن  صادرکننـده 

شـد.  اسـامی تبدیل  کشـورهای  سـایر 

سـنگاپور، چیـن و هنگ کنگ نیز شـبیه 

همیـن رویکردهـای ظرفیت سـازی را در 

گرفته انـد. پیـش 

بیــن رسمایه گــذاری در  • هامهنگــی 

در  رسمایه گــذاری  و  عالــی  آمــوزش 

تحقیــق و توســعه

وجــود همزمــان آمــوزش بــا کیفیــت 

از  جــذاب  شــغلی  فرصت هــای  و 

ــرای  ــجویان ب ــویق دانش ــات تش ملزوم

مهــم  اســت.  وطنشــان  در  مانــدن 

اســت کــه رسمایه گــذاری در آمــوزش 

ــش و  ــذاری در پژوه ــا رسمایه گ ــی ب عال

ــای  ــا فرصت ه ــد ت ــراه باش ــعه هم توس

شــغلی بــرای فارغ التحصیــان فراهــم 

ــا  ــه ب ــت ک ــوری اس ــل کش ــد. برزی باش

رسمایه گــذاری در آمــوزش و پژوهــش 

توانســته هــم در نگهــداری دانشــجویان 

و هــم جــذب اســتعدادهای منطقــه ای 

موفــق باشــد. برزیــل در ســال 2000 

ــق  ــک درصــد GDP خــود را در تحقی ی

در  و  کــرد  رسمایه گــذاری  توســعه  و 

ســال 2014 ایــن رسمایه گــذاری را بــه 

ــل در  ــت. برزی ــانده اس ــد رس ۱/۱۷درص

تشــویقی  برنامه هــای  زمــان  همیــن 

ــان  ــرای فارغ التحصی ــم ب ــری را ه دیگ

ــده  ــدارک دی ــاوری ت ــم و فن ــوان عل ج

صنایــع  در  مالیــات  کاهــش  اســت. 

در  هزینه کــرد  منظــور  بــه  منتخــب 

از  تحقیــق و توســعه مثــال دیگــری 

تعهــد برزیــل بــرای توســعه ایــن بخــش 

و فراهــم کــردن فرصــت اشــتغال بــرای 

ــی  ــوزش عال ــت. آم ــان اس فارغ التحصی

ــق  ــوق تحقی ــط مش ــت و محی ــا کیفی ب

و توســعه، برزیــل را بــه یــک قطــب 

تبدیــل  منطقــه  در  عالــی  آمــوزش 

و  دانشــجویان  از  فراوانــی  تعــداد  و 

ــرده  ــذب ک ــی را ج ــگران خارج پژوهش

.)2004  ,Saravia & Miranda(اســت

ــوزش  ــام آم ــرای نظ ــنگاپور ب ــدف س ه

تأمیــن  بــرای  جهانــی  ســطح  عالــی 

ــرش  ــال گس ــان در ح ــاد دانش بنی اقتص

و تکامــل باعــث شــد کــه در بخــش 

کنــد.  کان  رسمایه گــذاری  آمــوزش 

ــا برخــی  ایجــاد ارتباط هــای راهــربدی ب

یــک  ایجــاد  و  معتــرب  دانشــگاه های 

فضــای پژوهشــی بــا زیرســاخت های 

کان،  رسمایه گذاری هــای  قــوی، 

حقــوق و مزایــای بــاال و نویــد آزادی 

ــذاری  ــن رسمایه گ ــل ای ــک حاص آکادمی

اســت. ایــن سیاســت ها باعــث کاهــش 

خــروج دانشــجویان بــرای تحصیــل و 

افزایــش تعــداد دانشــجویان خارجــی به 

ــد. ــایه ش ــورهای همس ــوص از کش خص

بازگشت

بازگشــت مهاجــران تحصیل کــرده بــه 

عنــوان راهــی بــرای کســب منفعــت 

ــه حســاب  ــرای کشــورهای فرســتنده ب ب

می آیــد. دانشــجویان محصــل در خــارج، 

را  ارزشــمندی  دانــش  و  توامنندی هــا 

می توانــد  کــه  می آورنــد  دســت  بــه 

مشــارکت  مبــدأ  کشــور  توســعه  در 

ــن  ــجویان در ضم ــن دانش ــد. همچنی یاب

پیوندهــای  و  ارتباطــات  تحصیــل، 

ــی  ــوزش عال ــا مؤسســه های آم ــی ب مهم

فرصت هایــی  کــه  می کننــد  برقــرار 

و  مشــرک  پژوهش هــای  بــرای 

ــم  ــده فراه ــگاهی در آین ــادالت دانش تب

می کنــد. ارتباطــات بــه وجــود آمــده 

بــا بخــش صنعــت و تجــارت کشــورهای 

و  تجــاری  فرصت هــای  دانشــجوپذیر، 

کســب و کار بــرای کشــورهای فرســتنده 

ایجــاد می کنــد. در ادامــه گزینه هــای 

فرســتنده  کشــورهای  کــه  سیاســتی 

بازگشــت  تشــویق  بــرای  می تواننــد 

ــف  ــد، توصی ــه کار برن ــان ب فارغ التحصی

شــده اســت. 

قراردادهــای  و  تضمینــی  قرارهــای   •

ــر دیگ

ــه  ــت ب ــرای برگش ــجویان ب ــزام دانش ال

ــربد  ــت، راه ــرای حامی ــی ب ــوان رشط عن

به کار رفته توســط کشــورهای فرســتنده 

چنیــن  ایــن  حــال  ایــن  بــا  اســت؛ 

می شــوند.  اجــرا  ســخت  قرارهایــی 

ــه  ــت را ب ــن سیاس ــدان ای ــی منتق بعض

ایده هــا  ایزوله کــردن  امــکان  دلیــل 

ــوزش  ــرح »آم ــد. ط ــؤال می برن ــر س زی

بــرای  دیگــری  راهــربد  ســاندویچی« 

مانــدن  بــرای  دانشــجویان  تشــویق 

از  تعــدادی  اســت.  وطنشــان  در 

ــرح  ــن ط ــدع ای ــا مب ــگاه های اروپ دانش

ــا  ــش هزینه ه ــرای کاه ــوده و از آن ب ب

اســتفاده  بازگشــت  نــرخ  افزایــش  و 

می کننــد. ایــن طــرح بــه دانشــجوی 

دکــری اجــازه می دهــد کــه یــک ســال 

کشــورش  در  را  آموزشــی  دوره هــای 

بگذرانــد، 12 تــا 18 مــاه بــه خــارج 

ســفر کــرده و دوره آموزشــی خــود را 

ــام  ــرای انج ــت ب ــد و در نهای ــل کن کام

پایان نامــه خــود بــه وطــن بازگــردد. 

دانشــجو و اســتادراهنامی داخلــی اش 

در ایــن برنامــه 4ســاله در صــورت نیــاز 

بیــن کشــور مبــدأ و اروپــا مســافرت 

می کننــد. ایــن موضــوع ایــن مزیــت 

را دارد کــه دانشــجو بــر اولویت هــای 

ملــی خــود مترکــز کنــد و در عیــن حــال 

ــروج  ــانس خ ــده و ش ــازی ش ظرفیت س

)2004  ,.Kupfer et al( شــود.  کمــر 

بهبــود  بــا  بازگردانــدن  طرح هــای   •

خدمــات

توســعه  حــال  در  کشــورهای  برخــی 

بــه  تــا  دارنــد  بازگشــت  طرح هــای 

پیوســن  بــرای  پســادکرا  دانشــجویان 

دوبــاره بــه وطنشــان کمــک کننــد. برخی 

ــی و  ــذار دولت ــا رسمایه گ ــن طرح ه از ای

برخــی ترکیبــی از رسمایه گــذار بخــش 

خصوصــی و دولتــی دارنــد. »شــورای 

ملــی علــم و فنــاوری مکزیــک« طرحــی 

فارغ التحصیــان  تــا  می کنــد  اجــرا  را 

اخیــر را برگردانــد و حقــوق دانشــگاهیان 

کارآمــد را افزایــش داده اســت. موفقیــت 

چیــن،  دولــت  تاش هــای  و  فزاینــده 

بســیاری از دانشــجویان را برای بازگشــت 

ــت  ــب کــرده اســت. دول ــن ترغی ــه چی ب

تحــت شــعار »بهبــود خدمــات بــرای 

مشــوق هایی  بازگشــته«،  دانشــجویان 

چــون مراکــز معرفــی شــغل، بســته های 

حقــوق و مســکن ســخاومتندانه، افزایــش 

حامیــت بــرای پژوهش هــای علمــی  و 

انعطــاف بیشــر بــرای دانشــجویان بــرای 

نقــل و انتقــال بیــن مشــاغل صنعتــی و 

ــه  ــه می دهــد. البت ــز پژوهشــی ارائ مراک

ــی  ــن دانش آموخته های ــن برنامه هــا بی ای

کــه برگشــتند و کســانی که بــرای تحصیل 

ــت  ــاد خصوم ــد ایج ــارج نرفته ان ــه خ ب

ــت. ــرده اس ک

دهنــده  رشــد  محیط هــای  •بهبــود 

توســعه و  تحقیــق 

بــرای  دانشجوفرســت  کشــورهای 

بایــد  فارغ التحصیــان  بازگردانــدن 

متــام  کننــد.  ایجــاد  شــغلی  فرصــت 

کــه  تازه صنعتی شــده  کشــورهای 

موفــق  دانشــجویان  بازگردانــدن  در 

ــی  ــل توجه ــذاری قاب ــد، رسمایه گ بوده ان

داشــته اند  نــوآوری  و  پژوهــش  بــر 

ــد(.  ــی و هن ــره جنوب ــن، ک ــد چی )مانن

بــرای  آزادی  و  بوروکراســی  کاهــش 

ــردن پروژه هــای غیرمعمــول و  ــال ک دنب

ــارکتی تر  ــط مش ــاد محی ــه و ایج نوآوران

در  بین رشــته ای  رویکــرد  بــا  و 

شــده  علمــی  باعــث  پژوهش هــای 

اســت کــه بســیاری از پژوهشــگران بــه 

بازگردنــد.  هنــد 

مســئله فــرار مغزهــا فقــط منحــر بــه 

ــت و  ــعه نیس ــال توس ــورهای در ح کش

ــئله  ــن مس ــم ای ــی ه ــورهای اروپای کش

را بــا عــدم بازگشــت دانشجویانشــان 

ــاالت  ــر و ای ــی دیگ از کشــورهای اروپای

ــوئد  ــور س ــد. کش ــکا دارن ــده آمری متح

ــق  ــورهای موف ــزو کش ــان ج ــن می از ای

تشــویق  دانشــجویان،  نگهداشــن  در 

و جــذب  دانشــجویان  بازگشــت  بــه 

اســتعدادهای کشــورهای دیگــر اســت. 

بــه دالیلــی چــون  موفقیــت ســوئد 

آمــوزش عالــی باکیفیــت، حامیــت از 

پژوهشــگران جــوان و محیــط پژوهشــی 

بیــن  مشــوق مشــارکت و همــکاری 

اهمیــت  و  صنعــت  و  دانشــگاهیان 

بخش سومبخش سوم
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کلــی  آمارهــای  و  روندهــا  بررســی   

افــراد  و  دانشــجویان  مهاجــرت 

بررســی  همچنیــن  و  تحصیل کــرده 

اجاملــی راهربدهــا و ابزارهــای سیاســتی 

بــه کار رفتــه، سیاســت های محــوری 

کشــورها در مواجهــه بــا ایــن پدیــده 

را تــا حــدودی روشــن منــوده اســت. 

بســیاری از کشــورها بــه دنبــال افزایــش 

شــفافیت و همگرایــی سیاســت مهاجرت 

در ســاختار دولــت هســتند. دولت هــا و 

ــطح  ــه در س ــتگذاری چ ــای سیاس نهاده

جدول 6- راهربدکلی، گزینه های سیاستی و ابزارهای سیاستی برای کشورهای فرستنده و گیرنده

ابزارهای 

ستی سیا
راهربد کلیجهت گیری ها و گزینه های سیاســتی

ت
رس

رف
ج

ها
 م

ی
ها

ور
شــ

ک

اطمینان از 

رابطه بین 

مهاجرت 

و نیازهای 

توسعه 

ملی

ارزیابی اثرات اقتصادی خروج 

مهاجران

برقراری تعادل بین دریافت و ارسال 

دانشجو
پیامن های بین املللی برای جذب دانشجو

تاش برای حفظ دانشجویان داخلی

گسرش و تقویت آموزش عالی؛ تشویق و حامیت از ارائه 

خدمات بین املللی در کشور؛ هامهنگی بین رسمایه گذاری در 

آموزش عالی و رسمایه گذاری در تحقیق و توسعه

تاش برای بازگشت دانش آموختگان 

مهاجر

قرارهای تضمینی و قراردادهای دیگر؛ طرح های بازگرداندن با 

بهبود خدمات؛ بهبود محیط های رشددهنده تحقیق و توسعه

حفظ ارتباط و بهره بردن از توان 

مهاجران
ایجاد و حفظ شبکه های مهاجران مقیم؛ کارآفرینان بین املللی

کشورهای 

مهاجرپذیر

سنجش توامنندی مهاجران ورودی در 

راستای اهداف ملی

انتشار فهرست مشاغل بحرانی

صدور ویزاهای متنوع

رعایت پیامن های بین املللیتأمیــن حقوق نیروی کار

جذب و نگه داشت دانشجوی 

بین املللی

تسهیل اشتغال و اقامت برای فارغ التحصیان؛ کاهش در 

شهریه

ــت.  ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــت جهان کیفی

مشارکت 

گزینـه مشـارکت بـا افـراد مهاجـر خارج 

از کشـور یـا »گزینـه ی خارج نشـینان «1 

بـه عنوان کارآمدتریـن راه برای مهاجران 

تحصیل کـرده بـرای مشـارکت با توسـعه 

اقتصـادی و اجتامعی موطنشـان اسـت. 

در ایـن بـاره بحـث فرآیند جهانی سـازی 

مطـرح می شـود کـه بـه دلیـل کاهـش 

و  افـراد  مکانـی  موقعیـت  اهمیـت 

در  آن هـا  مشـارکت  اهمیـت  افزایـش 

توسـعه اقتصـادی، اجتامعـی و فرهنگی 

تضعیـف  باعـث  دیگـر،  کشـورهای 

دولت هـای ملـی شـده اسـت. بـا حفـظ 

ارتبـاط و پیونـد بـا مهاجـران مقیـم در 

فرسـتنده  کشـورهای  کشـور،  از  خـارج 

ارسـال  بـرای  را  افـراد  ایـن  می تواننـد 

بـرای  واسـطه گری  پس اندازهایشـان، 

و  خارجـی،  تجـارت  و  رسمایه گـذاری 

تسـهیل انتقال مهارت ها و دانش ترغیب 

کننـد. ایـن رویکـرد همچنین حـق افراد 

برای مهاجرت را به رسـمیت می شناسـد. 

دانشجوفرسـت  کشـورهای  چالـش 

بهره بـرداری  بـرای  راهکارهایـی  اجـرای 

کـه  اسـت  ارزشـمندی  رسمایه هـای  از 

می دهنـد.      ارائـه  مقیـم  مهاجـران 

• ایجـاد و حفـظ شـبکه های مهاجـران 

مقیم

بیــن  ارتباطــی  کانال هــای  ایجــاد 

کشــورهای فرســتنده و مهاجــران، گام 

محســوب  شبکه ســازی  در  مهمــی 

ارتباطــی  کانال هــای  ایــن  می شــود. 

ــازد  ــادر می س ــتنده را ق کشــورهای فرس

1. Diaspora option

فرصت هــای  از  اطاعاتــی  تــا 

اســتخدام، همــکاری، رسمایه گــذاری و 

فعالیت هــای بردوســتانه جمــع آوری 

کنــد. تغییــر رشایــط اقتصــادی، سیاســی 

و اجتامعــی در کشــورهای فرســتنده 

را  مهاجــران  متایــل  زمــان،  طــول  در 

بــرای بازگشــت موقــت و یــا دائــم و 

یــا مشــارکت بــا وطنشــان از راه دور 

مســیرهای  ایــن  می دهــد.  افزایــش 

از  را  مهاجــران  می توانــد  ارتباطــی 

تغییــر و تحــوالت در موطنشــان آگاه 

ــورهایی  ــی از کش ــن یک ــگاه دارد. چی ن

اســت کــه در حفــظ ارتباطاتــش بــا 

مهاجــران خــارج از چیــن موفــق عمــل 

ــه  ــن ب ــت چی ــگاه دول ــت. ن ــرده اس ک

بین املللــی  دانشــجویان  جابه جایــی 

ــر  ــدت تغیی ــه ش ــر ب ــای اخی در دهه ه

ــوان  ــه عن ــا ب ــه آنه ــگاه ب ــرده و از ن ک

وفــادار  وطنشــان  بــه  کــه  افــرادی 

نیســتند بــه رسمایه هــای ارزشــمندی 

ــل شــده اســت.  ــرداری تبدی ــرای بهره ب ب

دولــت ســازمان های متعــددی در چیــن 

ــای  ــا چینی ه ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ب

مهاجــر و ترغیــب آنهــا بــرای مشــارکت 

ــن  ــرده اســت. چی ــکاری ایجــاد ک و هم

در ســال 2000، فقــط در اروپــا بیــش از 

صــد ســازمان در بیســت کشــور دارد. در 

ــای  ــان کره ای ه ــم »بنی ــی ه ــره جنوب ک

خــارج از کشــور«، زیــر نظــر وزارت 

 6 و  شــده  ایجــاد  خارجــی  تجــارت 

میلیــون نفــر عضــو دارد.

• کارآفرینان بین املللی

بین املللــی،  کارآفرینــی  تشــویق  بــا 

از  می تواننــد  فرســتنده  کشــورهای 

مهاجرانشــان بهــره بربنــد. شــبکه های 

و  مهندســان  بیــن  شــکل گرفته 

دانشــمندان مهاجــر در »ســیلیکون ولی« 

و مهندســان و دانشــمندان مقیــم چیــن، 

ــته ترین  ــی از برجس ــوان، یک ــد و تای هن

ــجویان را  ــرت دانش ــت مهاج ــرات مثب اث

نشــان داد. چــرا کــه ایــن ارتباطــات، نقش 

مهمــی در انتقــال فنــاوری بــه مناطقــی 

تایــوان  و  هنــد  چیــن،  کشــورهای  از 

بــازی کــرد. حداقــل نیمــی  از کارآفرینــان 

ــی«، ارتباطــات  غیربومــی »ســیلیکون ول

کســب و کار بــا وطنشــان دارنــد. 

کشــورها  موفق تریــن  جــزو  تایــوان 

در ترغیــب فارغ التحصیــان مهنــدس 

ــاوری  ــال فن ــرای انتق ــی خــود ب آمریکای

ــک  ــوان و کم ــه تای ــازار ب ــات ب و اطاع

بــه جهــش کارآفرینــی بومــی اســت. 

برنامه هــای دولــت  سیاســت گذاری و 

مهــارت  از  بهره گیــری  بــرای  تایــوان 

ســاخت  بــرای  مهاجرانــش  دانــش  و 

زیــادی  درس هــای  هایتــک،  صنعــت 

ایــن در حالــی  بــرای فراگیــری دارد. 

ــران  ــر مهاج ــای دیگ ــه گروه ه ــت ک اس

بــه خاطــر عــدم تعــادل اقتصــادی، نبــود 

یــا ضعــف پایه هــای دانشــی در کشــور 

بــا  ارتباطــات کاری و تجــاری  مبــدأ، 

موطنشــان ندارنــد. درگیــری مهاجــران با 

ــه رشایــط مســلط  توســعه کشورشــان ب

سیاســی، اجتامعــی و اقتصــادی ارتبــاط 

عمیقــی دارد و سیاســت های کشــورهای 

بســیار  آنهــا  مشــارکت  در  فرســتنده 

ــدی  ــدول 6 جمع بن ــت. در ج ــر اس مؤث

رویکردهــای کان، گزینه هــای سیاســتی 

و ابزارهــای سیاســتی بــرای هــر دو نــوع 

ــدی  ــده جمع بن کشــور فرســتنده و گیرن

ــت. ــده اس ش

ملــی و چــه در ســطح بین املللــی نیازمند 

ــای  ــت گذاری کان و برنامه ریزی ه سیاس

جامــع در ایــن زمینه انــد و ایــران هــم بــا 

ــاالی دانشــجوپذیری و  توجــه بــه رقــم ب

دانشجوفرســتی از ایــن قاعــده مســتثنی 

نیســت. بــه خصــوص اگــر بــه ایــن 

ــل  ــه دلی ــران ب ــه توجــه شــود کــه ای نکت

موقعیــت جغرافیایــی در خاورمیانــه و 

امنیــت نســبی در منطقه، پذیــرای تعداد 

زیــادی مهاجــر افغانســتانی و عراقــی 

شــده اســت و از طــرف دیگــر بــا پدیــده 

خــروج افــراد تحصیل کــرده کــه بــه فــرار 

ــه  ــت، مواجه ــه اس ــهرت یافت ــا ش مغزه

ــت. اس

نخســت بایســتی توجــه داشــت کــه 

افــراد  و  نخبــگان  مهاجــرت  مســئله 

تحصیل کــرده بخشــی از مســئله بزرگــر 

مهاجــرت بــه صــورت کلــی اســت و 

هــم مهاجــرت بــه داخــل کشــور و هــم 

ــر  ــه خــارج از کشــور را در ب مهاجــرت ب

ــن  ــت گذاری در ای ــس سیاس ــرد. پ می گی

بخــش و وضــع قوانیــن بایســتی بــا توجه 

ــن حــوزه  ــن ای ــی و قوانی ــط کل ــه رشای ب

ــن سیاســت گذاری  ــرد. در ای صــورت بگی

کان بایســتی از رابطــه بیــن مهاجــرت و 

نیازهــای توســعه ملــی اطمینــان حاصــل 

ــن  ــتنده ای ــورهای فرس ــرای کش ــود. ب ش

ارتبــاط بــا دسرســی بــه مهاجــران مقیــم 

بخش سومبخش سوم
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و چرخــش نخبــگان اتفــاق می افتــد. 

ــی  ــه وســیله ارزیاب ــده ب کشــورهای گیرن

بــازار کار و ایجــاد فهرســت مشــاغل 

بحرانــی بیــن مهاجــرت و توســعه کشــور 

ارتبــاط برقــرار می کننــد.

ــه را  ــن نکت ــتی ای ــدی بایس ــگاه بع در ن

مدنظــر قــرار داد کــه سیاســت گذاری 

در ایــن حــوزه بــه حوزه هــای دیگــر 

آمــوزش،  ماننــد  سیاســتی  عمومــی 

اشــتغال، بهداشــت و ... وابســته اســت. 

مخصوصــاً وقتــی وارد برنامه ریــزی در 

حــوزه دانشــجویان و افــراد تحصیل کــرده 

سیاســت های  بــا  مســئله  می شــویم 

آمــوزش و سیاســت های علــم و فنــاوری 

می خــورد. پیونــد 

در  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری  در 

ایــن حــوزه ماننــد هــر حــوزه دیگــر بــه 

داده هــای مــورد اطمینان از شــاخص های 

ــکان مقایســه و  ــا ام ــاز اســت ت ــم نی مه

سیاســت گذاری های  اثــرات  ارزیابــی 

ــد.  ــر فراهــم آی کان و برنامه هــای خردت

در همیــن پژوهــش در دسرســی بــه 

وجــود  مشــکاتی  داخلــی  داده هــای 

ــای  ــاف داده ه ــه برخ ــت. اول اینک داش

کشــورهای خارجــی، درگاه هــای معتــربی 

بــرای بســیاری از داده هــا وجــود نــدارد و 

الزم اســت داده هــای اولیــه از گفته هــای 

مســئوالن در رســانه ها برداشــته شــده و 

بعــد بــا پیگیری هایــی از ســازمان های 

ذیربــط تدقیــق شــوند. دوم اینکــه آماری 

کــه دربــاره یــک موضــوع از چنــد منبــع 

بعضــاً  تفاوت هــای  می شــود  ارائــه 

ــت  ــه عل ــد ب ــه می توان ــد ک فاحــش دارن

تفــاوت متدولوژی هــا و تعاریــف باشــد. 

ــاد  ــه ایج ــاز ب ــان از نی ــائل نش ــن مس ای

نظام هایــی بــرای جمــع آوری و ارائــه 

ــت.  ــرب اس ــای معت ــف و داده ه تعاری

بــرای مدیریــت مهاجــرت دانشــجویان و 

تحصیل کــردگان هــر کــدام از کشــورهای 

و  ابزارهــا  از  فرســتنده  یــا  گیرنــده 

راهکارهــای سیاســتی مناســب اســتفاده 

ــورد  ــد. در م ــه رشح داده ش ــد ک می کنن

ایــران کــه کشــوری دانشــجو فرســت 

از  می تــوان  اســت  پذیــر  مهاجــر  و 

رویکــرد کلــی مورد اســتفاده »کشــورهای 

ایجــاد  یعنــی   1 آســیایی«  پیــامن 

تعــادل در ورود و خــروج دانشــجویان 

اســتفاده کــرد. تــا بــا قــرار گرفــن در 

ــروج  ــی خ ــرات منف ــگان اث ــه نخب چرخ

دانشــجویان و تحصیل کــردگان کاهــش 

ــجویان  ــور دانش ــت حض ــرات مثب و از اث

ــرداری  ــی بهره ب ــردگان خارج و تحصیل ک

ــود. ش

کشــور  یــک  عنــوان  بــه  ایــران 

دانشجوفرســت در حال حارض بایستی از 

ســه گزینــه اصلی سیاســتی »نگهداشــت، 

ــد.  ــتفاده کن ــارکت« اس ــت و مش بازگش

ابزارهــای سیاســتی مربــوط بــه هــر کدام 

ــح  ــن توضی ــش از ای ــا پی ــن گزینه ه از ای

در  برنامه هایــی  ایــران  در  شــد.  داده 

همیــن راســتا انجــام شــده اســت. بــرای 

ــدا  ــت ابت ــر الزم اس ــزی دقیق ت برنامه ری

ایــن برنامه هــا آســیب شناســی و ارزیابی 

ــه انگیزه هــای  ــا توجــه ب شــود. ســپس ب

خــروج دانشــجویان و مانــدگاری آنهــا در 

خــارج از کشــور رویکــرد کان سیاســتی 

و ابزارهــای سیاســتی متناســب اســتخراج 

شــوند.

1. برای توضیح بیشر به پیوست 6 مراجعه شود

در صــورت تصمیــم به اســتفاده از راهربد 

دانشــجویان  ورود  و  خــروج  تعدیــل 

ــت های  ــا و سیاس ــر راهکاره ــتی ب بایس

کشــورهای دانشــجوپذیر مترکــز کــرد و بــا 

ــای  ــا و توامنندی ه ــتفاده از فرصت ه اس

ــا  ــرد. ب ــزی ک ــرای آن برنامه ری ــود ب موج

نگاهــی اجاملــی بــه وضعیــت ایــران 

گفــت  می تــوان  خصــوص  ایــن  در 

کــه در ایــران پتانســیل زیــادی بــرای 

ــه  ــه از جمل ــری وجــود دارد ک مهاجرپذی

بــاالی  ظرفیــت  بــه  می تــوان  آنهــا 

در  معتــرب  دانشــگاه های  و  آموزشــی 

ــی، شــامر  بســیاری از رشــته های تحصیل

بــاال و روبــه فزونــی دانش آموختــگان 

دکــری چــه در داخــل و چــه در خــارج 

ــه  ــاص در منطق ــت خ ــور، موقعی از کش

و جاذبه هــای گردشــگری اشــاره کــرد. 

ضعف هایــی هــم در ایــن زمینــه وجــود 

بــه  می تــوان  آن  جملــه  از  کــه  دارد 

مســئله زبــان تدریــس، فرهنــگ مخالــف 

مهاجــر، وضعیــت متغیــر سیاســی و 

اقتصــادی و ... اشــاره کــرد. راهــربد کان 

پذیــرش دانشــجویان خارجــی بایســتی بــا 

ــود. ــاذ ش ــط اتخ ــن رشای ــه ای ــه ب توج

 

ــت  ــای بازگش ــتاوردهای برنامه ه دس
تحصیل کــردگان ایرانــی

و  متخصصــان  بــا  همــکاری  طــرح 

دانشــمندان ایرانــی غیر مقیــم، به منظور 

ایده هــای  و  تجربــه،  دانــش،  انتقــال 

ــن ایجــاد  ــه کشــور و همچنی ــه ب فناوران

ارتبــاط مؤثــر دانشــمندان و متخصصــان 

ایرانــی غیرمقیــم بــا همتایــان داخلــی و 

مراکــز علمــی  و فنــاوری منتخــب توســط 

»معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

جمهــوری« و »بنیــاد ملــی نخبــگان« 

طراحــی شــده  و از بهمــن مــاه ســال 

هــدف  اســت.  اجــرا  حــال  در   1393

اصلــی ایــن طــرح ایجــاد ســازوکاری 

ــارب  ــش و تج ــدی از دان ــت بهره من جه

متخصصــان  و  دانشــمندان  ارزشــمند 

ایرانــی غیرمقیــم در قالــب برنامه هایــی 

همچــون پســادکری، فرصــت مطالعاتی، 

اســاتید مدعــو و معیــن، فعالیت هــای 

فناورانــه و برگــزاری ســخرانی و کارگاه 

ــر مــدل چرخــش  ــد ب ــا تأکی تخصصــی ب

نخبــگان تعریــف شــده اســت. مهمریــن 

دســتاوردهای ایــن طــرح در طــول ۳۸ ماه 

ــاه ۱۳9۷( در  ــا اردیبهشــت م ــته )ت گذش

شــکل 9 بــه اختصــار منایــش داده شــده 

اســت. از جملــه مهمریــن دســتاوردهای 

ایــن طــرح می تــوان بــه ارائــه تســهیات 

بــه بیــش از 400 نفــر از فارغ التحصیــان 

 100 از  دکــری  مقطــع  در  بازگشــتی 

دانشــگاه برتــر دنیــا اشــاره منــود کــه در 

نــوع خــود جالــب و کــم نظیــر می منایــد. 

  (رانی)جهان و ا کردگانتحصیلو  انیدانشجو یالمللنیگزارش گردش ب
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 ایرانی کردگانتحصیلزگشت باهای برنامه دستاوردهای -2
های فناورانه به منظور انتقال دانش، تجربه، و ایده به ،صان و دانشمندان ایرانی غیر مقیمطرح همکاری با متخص

ری و فناو کشور و همچنین ایجاد ارتباط مؤثر دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم با همتایان داخلی و مراکز علمی
 ۱۳۹۳بهمن ماه سال  ازو  شده  طراحی «بنیاد ملی نخبگان»و  «فناوری ریاست جمهوری و یمعاونت علم»منتخب توسط 
مندی از دانش و تجارب ارزشمند دانشمندان و کاری جهت بهرهوایجاد ساز ین طرحا هدف اصلی .استدر حال اجرا 

های مدعو و معین، فعالیتهایی همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، اساتید متخصصان ایرانی غیرمقیم در قالب برنامه
مهمترین دستاوردهای  تعریف شده است. نخبگانکید بر مدل چرخش اری سخنرانی و کارگاه تخصصی با تأفناورانه و برگز

رین اختصار نمایش داده شده است. از جمله مهمت هب ۹شکل در  (۱۳۹۷)تا اردیبهشت ماه  ماه گذشته ۳8این طرح در طول 
 ۱00مقطع دکتری از بازگشتی در ن التحصیالفارغنفر از  ۴00ه تسهیالت به بیش از به ارائ توانمیدستاوردهای این طرح 

 نماید. میدانشگاه برتر دنیا اشاره نمود که در نوع خود جالب و کم نظیر 

 (۱۳۹۷و فناوری ریاست جمهوری،  می، )آمار دریافتی از معاونت علخصصان غیر مقیمدر طرح همکاری با مت کنندگانشرکتتعداد و نوع  -۹شکل  

 

 

 

 

  شکل 9- تعداد و نوع رشکت کنندگان در طرح همکاری با متخصصان غیر مقیم، 
)آمار دریافتی از معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۹۷(

ــان  ــف محقق ــزان توق ــودار 43 می در من

اســتفاده  بازگشــته ی  متخصصــان  و 

کننــده از ایــن طــرح نشــان داده شــده 

اســت، هامنطورکــه مشــاهده می شــود 

حــدود 65 درصــد آنهــا بیــن 5-10 ســال 

اقامــت در خــارج از کشــور داشــته انــد. 

همچنیــن مشــاهده رشــته های اســتفاده 

کننــدگان از ایــن طــرح نشــان می دهــد 

بیشــر آنهــا در رشــته هــای مهندســی و 

ــد. ــه بوده ان ــوم پای ــس از آن عل پ

 منودار 43- مدت زمان حضور در خارج از کشور محققان و متخصصان بازگشته، 
)آمار دریافتی از معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۹۷(

 منودار 44- حوزه های تخصصی محققان و متخصصان بازگشته، 
)آمار دریافتی از معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۹۷(

3 الی 5 سال                                 %21

5 الی 10 سال                                 %65

10 الی 15 سال                                 %10

15 الی 20 سال                                 %2

بیش از 20 سال                                %2

مهندسی                                 %7.2

علوم پایه                   %11

علوم انسانی                   %44.1

علوم پزشکی           %22.4

بخش سومبخش سوم
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ــان  ــل خــروج و بازگشــت ایرانی ــایی عوام طــرح پژوهشــی »شناس

پژوهشــکده   .)۱۳۹۶-۱۳۹۵( ایــران«.  از/بــه  تحصیل کــرده 

سیاســتگذاری علــم و فنــاوری و صنعت دانشــگاه رشیف- مؤسســه 

ــی ــات جمعیت مطالع

پیامیــش ملــی »ارزش هــا، نگرش هــا و رفتارهــای جوانــان در ســال 

و  مطالعــات  مرکــز  جوانــان،  و  ورزش  وزارت   .)۱۳۹۲(  .»۱۳۹۲

راهــربدی  پژوهش هــای 
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پیوست یک: 
تعاریف مهاجرت

مهاجـرت عامـل مهمـی در از بیـن بردن 

مرزهای سـنتی بین زبان هـا، فرهنگ ها، 

گروه هـای قومی  و دولت- ملت هاسـت. 

حتـی افـرادی که مهاجـرت نکرده اند نیز 

باجابه جایـی افـراد بـه داخـل یـا خـارج 

از جوامـع خـود و نتایـج تغییراتـی کـه 

در جامعـه ایجـاد می کننـد تحـت تأثیـر 

آن قـرار می گیرنـد. مهاجـرت تنهـا یـک 

عمـل منفـرِد خـروج از یـک مرز نیسـت 

کـه  اسـت  مدتـی  بلنـد  فراینـد  بلکـه 

همـه ی حوزه هـای زندگـی فـرد را درگیر 

متـون  در  مختلفـی  تعاریـف  می کنـد. 

بین تخصصـی و بین املللـی از مهاجرت و 

مهاجـر وجـود دارد کـه بنـا برکاربردهای 

مختلـف از میـزان دقـت، گسـردگی یـا 

باریک بینـی متفاوتی برخوردار هسـتند. 

معنـای  بـه  می توانـد  مهاجـر  واژه 

»هرفـردی که بـه صورت دائـم یا موقت 

در کشـوری کـه بـه دنیـا نیامـده زندگـی 

می کنـد و برخـی پیوندهـای اجتامعـی 

اسـت.«  کـرده  برقـرار  دوم  کشـور  بـا 

)میـر 2008( بـه کار رود. گرچـه ممکـن 

اسـت ایـن تعریـف بسـیار محـدود بـه 

نظـر بیایـد چـرا کـه سیاسـت های برخی 

کشـورها ممکن اسـت برخی افـرادی  که 

در هـامن کشـور بـه دنیا آمده انـد را نیز 

 UNESCO( کننـد.  قلمـداد  مهاجـر1  

.)GLASSORY

دربـاره  ملـل  سـازمان  »کنوانسـیون 

حقـوق مهاجـران«2، نیـروی کار مهاجـر  

1.  ماننــد افغانســتانی های متولــد ایــران کــه مهاجــر 
قلمــداد می شــوند.

2. Migrant worker

را چنیـن تعریـف می کنـد: »فـردی کـه 

در یـک فعالیـت دارای جـربان خدمـات 

نیسـت  ملیـت  آن  از  کـه  کشـوری  در 

مشـغول بـه کار اسـت، مشـغول بـه کار 

خواهـد شـد یـا تاکنـون مشـغول بـه کار 

ایـن  بـه   )1990  ,UN( اسـت.«  بـوده 

ترتیـب در تعریـف گسـرده تر می تـوان 

گفـت واژه مهاجـر بـرای پوشـش همـه 

مـواردی کـه در آن تصمیـم بـه مهاجرت 

آزادانـه، بـه دالیـل »آسـودگی شـخصی« 

و بـدون مداخلـه عوامـل اجبـار خارجی 

توسـط فرد مورد نظر گرفته شـده اسـت 

بـه کار مـی رود. به این ترتیـب مهاجر به 

پناهنـده 3 )رانـده شـده( ، تغییـر مـکان 

داده شـده4  یـا دیگـر روش هـای تـرک 

اجبـاری محـل زندگـی اطـاق منی شـود. 

مهاجـر بـه کسـانی اطـاق می شـود کـه 

خـود  را،  خـود  اقامـت  مـکان  و  زمـان 

انتخـاب کـرده باشـد. 

گزارش گـر ویـژه کمیسـیون حقـوق بـر 

ایـن افـراد را نیـز مهاجـر قلمـداد کـرده 

است: 

اشـخاصی کـه در خـارج از قلمـرو 

یـا  ملیـت  کـه  هسـتند  دولتـی 

تحـت  دارنـد،  را  آن  شـهروندی 

قـرار  کشـور  آن  قانونـی  حفاظـت 

دولـت  قلمـرو  در  و  منی گیرنـد 

دارنـد؛ قـرار  دیگـری 

افـرادی کـه از بـه رسـمیت شـناخن 

اعطـا  کشـور  کـه  قانونـی  حقـوق 

کننـده پناهندگـی، افـراد اخذ کننده 

مشـابه  موقعیت هـای  یـا  تابعیـت 

نیسـتند؛ برخـوردار 

3. refugee
4. displaced

افـرادی که از طریـق توافقنامه های 

سـایر  و  ویـزا  دیپلامتیـک، 

حامیـت  از  موافقت نامه هـا 

اساسـی  حقـوق  قانونـی  عمومـی 

 Gabriela( خود برخـوردار نیسـتند

.)2002  Rodríguez Pizarro

نشـان  مهاجـران  وسـیع  تعریـف  ایـن 

تشـخیص  در  جـاری  دشـواری  دهنـده 

کشـورهای  کـه  اسـت  مهاجرانـی  بیـن 

خـود را بـه خاطـر آزار و اذیت سیاسـی، 

درگیری ها، مشـکات اقتصـادی، تخریب 

محیـط زیسـت یـا ترکیبـی از ایـن دالیل 

تـرک می کننـد و کسـانی کـه ایـن کار را 

در جسـتجوی رشایـط بقـا یا رفـاه انجام 

می دهنـد. 

در  معنـای  بـه  مهاجـرت  کلـی  مفهـوم 

یـا حاکمیتـی  نوردیـدن مـرزی سیاسـی 

برای حداقل دوره زمانی مشـخص اسـت 

و عـاوه بـر مهاجـران اقتصـادی شـامل 

پناهجویان، آوارگان و رانده شـدگان5  نیز 

می شـود. مهاجـرت داخلـی بـه مهاجرت 

از یـک ناحیـه بـه ناحیـه دیگـر )اسـتان، 

ناحیه، شـهرداری( در کشـور اشـاره دارد 

و مهاجـرت بین املللـی بـه تغییـر قلمـرو 

 Unesco( بیـن دولت هـای ملـی افـراد 

 .)Glassory

مهاجرت را می توان بر اسـاس انگیزه های 

آن بـه اقتصـادی6 ، فامیلـی7 ، پناهجویی 

یـا  از نظـر وضعیت قانونـی به مهاجرت 

غیـر قانونـی8 ، مهاجـرت کنرل شـده9  و 

5. uprooted people
6. economic
7. family reunion
8. irregular migration
9. controlled emigration/immigration

پیوست یک

مهاجـرت آزاد 1 طبقه بنـدی منـود. اکـرث 

در  مهاجـران  بیـن دسـته های  کشـورها 

سیاسـت های مهاجرتـی و آمـاری خـود 

تنوعـی  می شـوند.  قابـل  تفاوت هایـی 

موجـود  مختلـف  کشـورهای  بیـن  کـه 

اسـت نشـان می دهـد تعریـف واحـدی 

از مهاجـرت وجـود نـدارد. در ادامه یکی 

بـرای  دسـته بندی ها  معمول تریـن  از 

مهاجـران بین املللـی آمـده اسـت:

عنـوان  بـه   : کاری2  موقـت  مهاجـران 

خارجـی  کارگـران  یـا  میهـامن  کارگـران 

قراردادی هم شـناخته می شـوند. افرادی 

کـه بـرای دوره زمانـی محـدودی بـرای 

کار و بـه دسـت آوردن پـول مهاجـرت 

می کننـد. 

 : تجـاری3  و  تحصیل کـرده  مهاجـران 

افـرادی با قابلیت های باال مانند مدیران، 

مدیـران اجرایی، متخصصان، تکنسـین ها 

داخلـی  کار  بـازار  در  کـه  آن  ماننـد  و 

یـا بین املللـی  رشکت هـای چنـد ملیتـی 

در  کـه  کسـانی  یـا  می شـوند.  جابه جـا 

مهارت هـای  بـرای  بین املللـی  کار  بـازار 

ویـژه بـه دنبال شـغل هسـتند. بسـیاری 

از کشـورها به چنین مهاجرانی خوشـامد 

بـرای  ویـژه ای  برنامه هـای  و  می گوینـد 

کارآفرینـان  و  ماهـر  مهاجـران  تشـویق 

بـرای مهاجـرت بـه کشـور خـود دارنـد. 

مهاجـران غیـر قانونـی )یـا ثبت نشـده/

بـدون  کـه  افـرادی    4: قانونـی(  غیـر 

مـدارک و اجازه هـای قانونـی و معمـوالً 

در پـی شـغل بـه کشـوری وارد شـده اند.

1. free emigration/immigration
2. Temporary labour migrants
3. Highly skilled and business migrants
4.  Irregular migrants )or undocumented / 
illegal migrants)

مهاجـرت اجبـاری5 : به معنای وسـیع تر، 

شـامل نـه تنهـا پناهنـدگان و پناهجویان 

بـه  حرکـت  بـه  مجبـور  افـراد  بلکـه 

فاجعـه  ماننـد  خارجـی  عوامـل  علـت 

زیسـت محیطی یـا پروژه های توسـعه ای 

دارای  مهاجـرت  شـکل  ایـن  می شـود. 

اجبـاری6   کـوچ  مشـابه  ویژگی هـای 

اسـت.

اعضـای خانـواده )یـا پیونـد خانوادگـی/ 

خانـواده  مجـاورت  در  بـرای  مهاجـرت 

پیوند هـای  دارای  افـراد   7: بـودن(  

مهاجرت کـرده ی  افـراد  بـه  خانوادگـی 

مـوارد  از  یـک  هـر  در  خـود  خانـواده 

فـوق می پیوندنـد. بسـیاری از کشـورها 

بـرای مهاجـران قانونـی حق باز پیوسـت 

برخـی  هسـتند.  قائـل  خانوادگـی8  

کار  نیـروی  سیسـتم  دارای  کشـورهای 

قـرارداری حـق بازپیوسـت خانوادگـی را 

می کننـد. رد 

کـه  افـرادی   : بازگشـتی9  مهاجـران 

پـس از دوره ای کـه در کشـور دیگـری 

بوده انـد بـه کشـور خـود بـاز می گردنـد 

)کسـتلز2000(.

بـرای  بین املللـی  مهاجـران  تعریـف  در 

متحـد  ملـل  سـازمان  آمـاری  مقاصـد 

)UN, 1998( مهاجـر بلندمدت را چنین 

تعریـف کـرده اسـت: مهاجـر بلند مدت 

فـردی اسـت کـه بـه کشـوری دیگـر بـه 

جـز کشـوری که به طـور معمـول در آن 

اقامـت دارد بـرای دوره زمانـی حداقـل 

5. Forced migration
6. displacement
7. Family members )or family reunion / family 
reunification migrants(
8.  family reunion
9. Return migrants

یک سـال مـی رود. بنابراین کشـور جدید 

محـل  کشـور  مؤثـر  طـور  بـه  مقصـد 

اقامـت او می شـود. تعاریـف مهاجـران 

محـل  کشـور  بـه  معمـوالً  بین املللـی 

تولـد ، شـهروندی  و دوره زمانـی توقـف 

اشـاره دارد؛ ایـن اجزا باید در رسشـامری 

 .)2017,UN( شـود  لحـاظ  جمعیتـی 

کشـورهای مختلـف در سیسـتم آمـاری 

و اطاعاتـی خـود از تعاریـف مختلـف 

بـا جزئیـات متفاوتـی اسـتفاده می کنند. 

بـه ایـن ترتیـب بـه طـور کلـی می تـوان 

بـر پایـه ی مفهـوم شـهروندی و کشـور 

محـل تولد، تعاریف موجـود از مهاجران 

بین املللـی را مـورد توجـه قـرار داد.

پیوست یک
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کشور محل تولد
Country of origin

محل تولد در کشورمحل اقامت
 Born in country of

residence

 محل تولد در کشوری  خارجی
)مهاجر( 

Born in foreign country 
)immigrant(

شهروندی
citizenship

شهروندان کشور محل اقامت
 Citizens of country of

 residence

شهروندان  بومی 
Native-born citizens

شهروندان خارجی 
Foreign-born citizens

شهروندان کشوری دیگر 
 Citizens of another

country

خارجی های متولد داخل 
Native-born foreigners

خارجی های متولد خارج 
Foreign-born foreigners

جدول 7- مولفه های تعاریف مهاجران بین املللی
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پیوست دو:
ــت  ــه روای ــان خــارج از کشــور ب ایرانی

ــی ــار داخل آم

در تعریف رسـمی »وزارت امور خارجه«، 

ایرانـی مقیـم خـارج یـا ایرانـی خـارج از 

کـه  می شـود  اطـاق  کسـی  بـه  کشـور 

دارای گذرنامـه ایرانـی اسـت  بیش از یک 

سـال در خـارج از کشـور اقامـت دارد و 

در گذرنامـه او محـل اقامـت یـک کشـور 

خارجـی درج شـده اسـت. بنابراین تعداد 

ثبـت شـده ایرانیـان خـارج از کشـور از 

وضعیـت  تغییـر  گذرنامه هـای  طریـق 

داده شـده در دفاتر کنسـولی وزارت امور 

خارجـه قابـل اسـتحصال اسـت ولـی از 

آنجـا کـه افـراد بـه دالیـل مختلـف اقدام 

بـه ایـن تغییـر وضعیـت منی مناینـد آمـار 

ثبت شـده بـا آمار واقعی اختـاف عددی 

دارد و آمـار اعامـی  وزارت امـور خارجـه 

از ایرانیـان خـارج از کشـور با اسـتفاده از 

شـواهد میدانـی و آمـار ثبتـی موجـود به 

صـورت تخمینـی بـوده و از دقـت کافـی 

نیسـتند. برخوردار 

منبـع دیگـری کـه می توانـد بـه عنـوان 

گلـوگاه آماری در اسـتخراج تعداد ایرانیان 

»پایـگاه  رود،  بـه کار  کشـور  از  خـارج 

اطاعـات جمعیتـی کشـور« اسـت کـه از 

آنجـا کـه محـل اقامـت افـراد نیـز در آن 

ثبـت می شـود می توانـد گلوگاهـی بـرای 

اسـتخراج ایـن آمـار بـه شـامر آید، امـا از 

آنجـا کـه ایـن داده ها بـه صـورت اعامی 

 ثبت می شـود و افراد در بسیاری از موارد 

تغییـر آدرس خـود را گـزارش منی دهنـد، 

آمـار قابـل اتکایـی از ایـن طریـق قابـل 

اسـتحصال نیسـت.

شـده  انجـام  مصاحبه هـای  آخریـن  در 

بـا مسـئولین »شـورای عالـی ایرانیـان« و 

»معاونـت کنسـولی وزارت امور خارجه«، 

آمـار ایرانیـان خارج از کشـور چنین اعام 

است:  شـده 

درتاریـخ 1395/6/28 مدیـرکل اداره امـور 

امـور  وزارت  کشـور  از  خـارج  ایرانیـان 

خارجـه، »سـید جـواد قـوام شـهیدی« در 

مصاحبـه ای بـا بیـان اینکـه آمـار ایرانیـان 

خـارج از کشـور بـه طـور دقیق مشـخص 

نیسـت، گفـت: ایرانیان خارج از کشـوری 

کـه تاکنون بـه ثبت رسـیده اند بالـغ بر 4 

میلیـون نفـر هسـتند ) قوام شـهیدی، 28 

شـهریور 1395(.

همچنیـن »حسـن قشـقاوی«، »معـاون 

کنسـولی مجلـس و امـور ایرانیـان خـارج 

در  خارجـه«  امـور  وزارت  کشـور  از 

مصاحبـه ای کـه بـا روزنامـه وطـن امـروز 

انجـام داده، اظهـار کـرده کـه: »بـه خاطر 

اینکـه بخشـی از هموطنـان مـا کـه بـه 

دلیلـی  هـر  بـه  عمـاً  می رونـد  خـارج 

متایلی برای مراجعه به سـفارت و تشکیل 

پرونده هـای کنسـولی ندارنـد، منی توانیم 

آمـار دقیقی داشـته باشـیم. البتـه همین 

یـک  )مهاجـران(  اینهـا  کـه  بگویـم  جـا 

اقلیت حدود 10 الی 15درصدی هسـتند. 

کرده انـد  پناهندگـی  تقاضـای  یـا  یعنـی 

سـفارت  بـه  دیگـری  دلیـل  هـر  بـه  یـا 

منی آینـد. مـا هیـچ مکانیـزم کنرلـی در 

آمـار نداریـم که بگوییم چـه تعداد مقیم 

هسـتند و چنـد نفـر می خواهنـد مباننـد. 

یعنـی فقـط مراجعـه ایرانیـان بـه بخـش 

کنسـولی اسـت کـه می توانـد آمـار مـا را 

تکمیل کنـد. همین جا بگویـم ایرادی که 

گاهـی در تعـداد زندانیـان و دانشـجویان 

ایرانـی خـارج از کشـور بـه وزارت امـور 

نیسـت.  وارد  اصـاً  می گیرنـد،  خارجـه 

چـون مثـا طبـق کنوانسـیون 1963 اگـر 

موضـوع  و  شـود  زندانـی  تبعـه ای  هـر 

زندانـی شـدن خـود را بـه کشـور متبـوع 

نگویـد، سـفارت منی توانـد دخالـت کنـد. 

یعنـی یکـی از رشایـط حامیـت از اتبـاع 

ایرانـی، اعـام توسـط خـود زندانی اسـت 

و او بایـد خـودش بخواهـد کـه حامیـت 

کنسـولی شـود. اگر نخواهد ما منی توانیم 

کاری کنیـم. دربـاره تعـداد دانشـجویان 

نیـز همیـن اسـت و بعضـی افـراد حارض 

بـه تشـکیل پرونده دانشـجویی نیسـتند. 

بـا توجـه بـه ایـن مسـائل هیـچ وقـت 

منی تـوان آمار دقیقـی از ایرانیـان مقیم و 

مهاجـر خـارج کشـور ارائه کرد؛ نـه االن و 

نـه در آینـده. هـر قـدر هـم وزارت امـور 

خارجـه تاش کنـد، منی توانـد.« در همین 

تقریبـی  صـورت  بـه  ایشـان  مصاحبـه 

ایرانیـان خـارج از کشـور را 4/5 میلیـون 

نفـر اعـام کردنـد، گرچه در جـای دیگری 

از ایـن مصاحبـه آمـار 3/5 تـا 4 میلیون را 

)قشـقاوی، 11  دانسـته اند  واقع بینانه تـر 

.)1392 آذر 

همچنیـن در مصاحبـه ای که با »محسـن 

هویتـی  اسـناد  امـور  »معـاون  کرمـی«، 

 1391 سـال  در  احـوال«  ثبـت  سـازمان 

مجمـوع  ایشـان  اسـت،  شـده  انجـام 

تعـداد ایرانیـان خـارج از کشـور را حـدود 

6 میلیـون نفـر اعـام کـرده و گفته انـد 

بـا  ایرانـی  مهاجریـن  تعـداد  بیشـرین 

یـک میلیـون و 400 هـزار نفـر جمعیـت 

مربوط به کشـور آمریکاست و بعد از آن 

امـارات متحـده عربـی قـرار دارد که 800 

هـزار مهاجـر ایرانی دارد. طبـق آمارهایی 

کـه آقـای کرمـی  ارائـه داده، انگلیـس و 

پیوست دوپیوست یک
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پیوست سه:
ایرانیان درآمریکا 

در سیسـتم آماری آمریکا واژه ی »مهاجر« 

کـه خارجـی یـا متولد خـارج هـم نامیده 

می شـود  اطـاق  افـرادی  بـه  می شـود 

ولـی  می کننـد  زندگـی  آمریـکا  در  کـه 

هنـگام تولـد شـهروند آمریـکا نبوده انـد. 

ایـن جمعیـت شـامل شـهروندان تابعیت 

گرفتـه1 ، افـراد دارای اقامت دائم قانونی2 

، افـراد معینـی از غیـر مهاجـران قانونـی3  

افـراد  یـا  )بـه عنـون مثـال دانشـجویان 

دارای ویـزای کاری4 (، افـرادی کـه تحـت 

عنوان پناهجو یا آواره پذیرفته شـده اند و 

افـرادی که اقامت غیر قانونـی در آمریکا 

دارنـد، می گـردد.

بر اسـاس داده هـای »اداره آمـار آمریکا5«  

تعـداد افرادی کـه متولد ایـران بوده اند و 

درآمریـکا زندگـی می کنند در سـتون دوم  

و تعداد کسـانی که به صـورت داوطلبانه 

اصالـت6  خود را ایرانی اعـام کرده اند در 

سـتون سـوم جـدول زیر آمـده اسـت. در 

رسشـامری سـال 2016 اداره آمـار آمریـکا 

تعـداد افـراد ایرانی بر اسـاس محـل تولد 

حـدود 386 هـزار نفـر بـوده اسـت. در 

بخشـی از این رسشـامری افراد به صورت 

داوطلبانـه مـی تواننـد اصالـت خـود را 

اعـام کننـد، کـه بـر ایـن اسـاس تعـداد 

افـرادی کـه اصالـت خـود را ایرانـی اعام 

نفـر  ایـن سـال 470 هـزار  در  کرده انـد 

اسـت. بوده 

1. naturalized citizens
2. lawful permanent residents )LPRs(
3. legal nonimmigrants

4. انــواع ویــزای مهاجرتــی و غیــر مهاجرتــی آمریــکا 
در پیوســت 5 آمــده اســت.

5. U.S. Census Bureau
6. Acentry

پیوست سه

افرادی که اصالت خود را ایرانی اعام 

کرده اند

تعداد ایرانیان در آمریکا بر اساس 

رسشامری )محل تولد(
سال

476171 386073 2016

486994 394223 2015

452815 365288 2014

458798 363973 2013

472114 378520 2012

470341 362371 2011

463552 356756 2010

منبع: اداره آمار آمریکا
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview

همچنیـن »وزارت امنیت داخلی آمریکا« 

بـه صـورت سـاالنه آمـار مرتبـط بـا انـواع 

مهاجـران را منتـر می منایـد و »وزارت 

حمـل و نقل« انواع ویزاهـای مهاجرتی و 

غیـر مهاجرتـی صـادر شـده را به تفکیک 

محـل اقامـت یـا محـل تولـد افـراد متر 

می کنـد. بـه ایـن ترتیـب بـر اسـاس آمـار 

وزارت حمـل و نقـل تعـداد کل ویزاهـای 

ایرانیـان  بـرای  مهاجرتـی  7صـادر شـده 

در ردیـف اول جـدول زیـر آمـده اسـت. 

همچنیـن بـر اسـاس آمـار ثبـت شـده ی 

وزارت امنیـت داخلی تعـداد ایرانیانی که 

سـاالنه تابعیـت آمریـکا را اخـذ کرده انـد 

و افـرادی کـه اقامـت قانونـی دائـم اخـذ 

کرده انـد نیـز آمـده اسـت.   

افـرادی کـه اقامـت قانونـی دائـم آمریکا 

کشـور  اسـاس  بـر  کرده انـد  کسـب  را 

7. انــواع ویــزای مهاجرتــی و مقاصــد آن در پیوســت 
5 آمــده اســت.

کانـادا بـا 410 هـزار، آملـان بـا 210 هـزار، 

فرانسـه با 155 هزار و سـوئد با 110 هزار 

ایرانـی مقصدهـای بعدی مهاجـران ایران 

بوده انـد )کرمـی، 19 شـهریور 1391(. 

البته این آمار توسـط سـایر مراجع آماری 

داخلـی و خارجـی هـم بـه جهـت عـدم 

وجـود منبـع آمـاری مطمـن در سـازمان 

ثبـت احـوال و هـم بـه دلیـل مغایـرت 

باالیـی کـه بـا سـایر تخمین هـای داخلـی 

و آمـار خارجـی از ایرانیـان در کشـورهای 

مقصـد موجـود اسـت مـورد تردیـد واقع 

است. شـده 

منابع

http://www.bartarinha.ir/fa/

news/31988/اعام-دقیق-تعداد-ایرانیان-

خارج-از-کشــور

-215432/http://sobheqazvin.ir/news

newscontent

https://www.seratnews.com/fa/

news/146669/آمار-ایرانیان-خــارج-از-

کشور

اقامـت  محـل  آخریـن  و  تولـد  محـل 

ثبـت می شـوند. هامنطـور کـه مشـاهده 

می شـود تعـداد افـراد اقامـت گرفتـه بـر 

اسـاس محـل تولد از تعـداد افـراد اقامت 

گرفتـه بـر اسـاس آخریـن محـل اقامـت 

بیشـر است. این امر نشـانگر این مسئله 

از  ایرانـی پـس  افـراد  اسـت کـه برخـی 

دوره ای اقامـت در کشـوری دیگـر بـرای 

اقامـت دائـم، آمریـکا را انتخاب می کنند.

پیوست دو
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پیوست سه

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

6643 7272 7179 7049 8057
تعداد ویزاهای مهاجرتی صادر شده برای 

ایرانیان )محل تولد ایران(

9507 10344 9620 11623 9627 9286 9337 12337
تعداد افرادی که تابعیت آمریکا کسب 

کرده اند )محل تولد ایران(

13296 13114 11615 12863 12916 14822 14182 18553
افرادی که اقامت قانونی دائم اخذ کرده اند 

)بر اساس محل تولد/ ایران(

9596 9074 8894 9658 8955 9015 9078 8840
افرادی که اقامت قانونی دائم اخذ کرده اند 

)بر اساس آخرین محل اقامت/ ایران(

31481 35266 33303 26144 24290 21027 18375 15084
 پذیرش های غیر مهاجرتی 

)بر اساس کشور شهروند/ایران(

23264 28750 27121 19391 16658 15198 12862 10394
 پذیرش های غیر مهاجرتی 

)براساس کشور محل اقامت/ ایران(

3750 3109 2846 2579 1758 2032 3543 5381 پناهندگان )براساس ملیت/ایران(

پیوست سه

تعداد افرادی که اقامت قانونی دائم دریافت کرده اند )براساس نوع پذیرش و کشور محل تولد/ایران(

2016 2015 2014 2013

2523 2250 224 2272 با پشتیبانی خانواده 

1600 1485 1215 1584 با پشتیبانی کار

3172 3232 2729 3054 نزدیکان شهروندان آمریکایی

2883 2377 2897 3447 تنوع فرهنگی

3111 3756 2521 2481 پناهندگان و آوارگان

9 14 29 25 دیگر

13298 13114 11615 12863 کل

تعداد افرادی که پذیرش غیر مهاجرتی دریافت کرده اند )بر اساس نوع پذیرش و کشور شهروندی/ایران(

22624 25950 24416 18450 مسافرت های توریستی و کاری

7492 7937 7443 6458 دانشجویی و تبادل

465 499 479 434 کارکنان موقت و خانواده هایشان

383 351 340 268 دیپلامت ها و سایر شخصیت ها

409 450 563 406 سایر ویزاها

108 79 62 128 بدون طبقه

31481 35266 33303 26144 کل

جدول زیر تعداد ایرانیانی که ویزای غیرمهاجرتی و اقامت دائم دریافت کردهاند را بر اساس نوع پذیرش نشان میدهد:

منابع

•ht tp s : / / f a c tfinder. c ensus .
g o v / f a c e s / t a b l e s e r v i c e s /
j s f / p a g e s / p r o d u c t v i e w .
x h t m l ? p i d = AC S _ 1 1 _ 1 Y R _
B 0 5 0 0 6 & p r o d Ty p e = t a b l e

•ht tp s : / / f a c tfinder. c ensus .
g o v / f a c e s / t a b l e s e r v i c e s /
j s f / p a g e s / p r o d u c t v i e w .
x h t m l ? p i d = AC S _ 1 5 _ 1 Y R _
B 0 4 0 0 6 & p r o d Ty p e = t a b l e

• h t t p s : / / w w w . d h s . g o v /

immigration-statistics/yearbook
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پیوست چهار:

ایرانیان در کانادا 

بــر اســاس آخریــن رسشــامری انجــام 

ــر  ــادا ب ــم کان ــان مقی شــده تعــداد ایرانی

اســاس »رسشــامری خانــوار« ســال 2011، 

125،825 نفــر اعــام شــده اســت. جــدول 

زیــر تعــداد افــراد اضافــه شــده بــه ایــن 

ــت  ــای اقام ــاس ویزاه ــر اس ــداد را ب تع

دریافــت شــده نشــان می دهــد. بــر ایــن 

اســاس می تــوان تعــداد ایــران مقیــم 

کانــادا را در حــدود 173،000 نفــر در 

ــن زد. ــال 2015 تخمی س

بـا توجـه بـه اطاعات جـدول فـوق الذکر، 

نـکات زیر می بایسـت مد نظر قـرار گیرد:

1- در ردیــف اول، تعــداد کل ویزاهــای 

ــران(  ــد ای ــل تول ــی )مح ــاع ایران ــرای اتب ب

آمــده اســت کــه افــراد بــرای رســیدن بــه 

کشــور کانــادا نیازمنــد اخــذ ایــن نــوع از 

ویــزا هســتند. ممکــن اســت افــرادی بــه 

هــر دلیلی نتواننــد از این ویــزا بهره گرفته 

و خــود را بــه خــاک کشــور کانادا برســانند 

و یــا اینکــه از مهاجــرت و یــا اخــذ اقامــت 

دائــم کانــادا منــرف شــوند.

2- ردیـف دوم، اشـاره بـه افـرادی با ملیت 

ایرانی دارد که پس از ورود به خاک کشـور 

کانـادا، در خواسـت رسـمی جهـت صدور 

مجـوز و دریافـت اقامت دائـم را دارند. 

3- ردیـف سـوم اشـاره بـه افـرادی دارد 

کـه در سـال موردنظـر، بـرای انهـا اجـازه 

ایـن  اسـت.  شـده  صـادر  دائـم  اقامـت 

تعـداد می تواننـد کمر یا بیشـر از تعداد 

درخواسـت دهندگان آن سـال باشـد چـرا 

پیوست چهار

2017 2016 2015 2014 2013 2012

5292 4875 7179 7690 7393 7473

درخواست های واصله برای 

ویزای اقامت دائم از سوی افراد 

با ملیت ایرانی

5779 9082 10344 17749 13140 8125

ویزاها و اجازه نامه های 

صادرشده برای اقامت دائم 

براساس کشور محل تولد )ایران(

11669 13114 16772 11288 7525

پذیرش های صادرشده برای 

اقامت دائم بر اساس شهروندی 

کشور موردنظر )ایران(

9074 16729 11234 7524
تعداد مهاجران بر اساس کشور 

محل تولد

کـه ممکـن اسـت درخواسـت آنهـا بـرای 

مثـال در سـال گذشـته ثبت شـده باشـد.

4- با در نظر گرفن تعداد اجازه اقامت های 

تعـداد  دائـم صـادر شـده در هـر سـال، 

مهاجـران ایرانی جدید سـاکن کشـور کانادا 

معمـوالً )بـا میـزان تغییر بسـیار جزیی( بر 

ایـن اسـاس محاسـبه و ثبـت می شـود.

منابع

•https://www.statcan.gc.ca/pub/-91

-209x/2016001/article/14615/tbl/

tbl-a-1eng.htm

•https://open.canada.ca/data/en/

dataset/ad975a-26df456-23a8-ada-

756191a23695

پیوست پنج:

انــواع ویــزای مهاجرتــی و غیــر 
آمریــکا  مهاجرتــی 

انواع ویزای غیر مهاجرتی

جـدول زیـر، اهـداف مختلـف سـفرهای 

غیـر  ویزاهـای  طبقه بنـدی  و  موقـت 

می دهـد.   نشـان  را  مهاجرتـی 

پیوست پنج

نوع ویزاسفرهای موقت

B-1ورزشکار آماتور یا حرفه ای 

ویزای مشارکت در برنامه تبادل دانشجویی یا 

حرفه ای
J

E-3ویژه ی متخصصین اسرالیایی

BCCکارت عبور از مرز: مکزیکی ها

B-1تجاری 

CNMI  1کارکنان چند ملیتی-CW

Dویزای تیم حمل و نقل دریایی یا هوایی

مأموران دولتی کشــورهای خارجی یا 

دیپلامت ها
A

NATO ,G5-G1کارکنان ســازمان های بین املللی یا ناتو

NATO1 2-A-6نظامیان خارجی مســتقر در آمریکا

افــراد خارجی با توانایی ویژه در علم هر 

آموزش کســب و کار و قهرمانان
O

متخصصان قرارداد تجارت آزاد: شــیلی، 

سنگاپور

Chile-1B1-H 

 - 1B1-H

Singapore

Qویزای برنامه هــای تبادل فرهنگی بین املللی

Lجابه جایی بین سازمانی

B-2ویزای درمان پزشکی

Iروزنامه نگاری- رسانه ای

TN/TDکارکنــان نفتا: مکزیک، کانادا

Pاجــرای هری رسگرمی، یا قهرمانی

Rمبلغان مذهبی

مشــاغل ویژه در زمینه هایی که نیاز به 

دانش بسیار ویژه ای دارند
1B-H

F,Mدانشــجویان: دانشگاهی، فنی حرفه¬ای

2A-Hکارکنان کشاورزی موقت

کارکنــان فصلی که دیگر خدمات یا کارهای 

موقــت یا فصلی را انجام می دهند
2B-H

تعطیات B-2توریستی، 

آمــوزش در برنامه ای که به قصد اولیه ی کار 

نیست
3-H

ویزای تجار یا رسمایه گذارانی که به واســطه 

قرارداد وارد می شوند
E

Cعبور از آمریکا

Uقربانیــان فعالیت های جنایی

Tقربانیان فجایع انسانی

•https://open.canada.ca/data/en/

dataset/47-7652-53105221b96-1e-2

1f85715a067c

•http://www12.statcan.gc.ca/nhs-

enm/2011/dp-pd/dt-td
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انواع ویزای مهاجرتی

منبع: وزارت کشور آمریکا

نوع ویزارشایط

با پشتیبانی خانواده یا بستگان نزدیک

CR1 ,IR1همر یک شهروند آمریکا

همر یک شهروند آمریکایی که منتظر تأیید درخواست مهاجرت

I-130  است.
3-K

K-1نامزد ازدواج با یک شهروند آمریکایی و زندگی در آمریکا

IH4,IR4,IH3,IR3گرفن فرزند یتیم از کشوری دیگر توسط یک شهروند آمریکا

افراد معینی از خانواده یک شهروند آمریکا
 IR5,CR2,IR2

F4,F3,F1,

F2A,F2Bافراد معینی از خانواده مقیم دائم قانونی

با پشتیبانی استخدام- کار

مهاجران متکی به استخدام، شامل )گروه های مرجع(

• کارکنان اولیه

• متخصصان دارای مدارک پیرفته و افراد دارای توانایی های ویژه

• متخصصان و دیگر کارکنان

• کارآفرینان / رسمایه گذاران

• مهاجران ویژه

EW3,E3,E2,E1 •

I5,R5,T5,C5 •

S •

SD,SRمبلغان مذهبی

SIمفران و مرجامن عراقی و افغانستانی 

SQافغانستانی هایی که برای دولت آمریکا یا از طرف آمریکا کار می کنند

SQعراقی هایی که برای دولت آمریکا یا از طرف آمریکا کار می کنند

سایر مهاجران

DVویزای تنوع فرهنگی

SBافراد مقیم بازگشتی

منبع

• https://travel.state.gov/content/

travel/en/us-visas.html

پیوست پنج

پیوست شش:

ارسـال  و  دریافـت  کـردن  متعـادل 
دانشـجویان 

کشـورهای رشق آسـیا در زمینـه تحـرک 

دانشـجو بـا مسـئله ای رو بـه رو بوده اند. 

در سـال 2015 کشـورهای آسـیایی حدود 

بـرای  2 میلیـون و 300 هـزار دانشـجو 

تحصیـل بـه خـارج فرسـتاده اند و فقـط 

928،977 نفر دانشـجوی خارجـی را برای 

تحصیـل جـذب کرده انـد. این کشـورها یا 

بـه تنهایـی یـا بـه صـورت گروهی سـعی 

کردنـد کـه تعادلـی را بیـن دانشـجویان 

آنهـا  کننـد.  برقـرار  ورودی  و  خروجـی 

تـاش کردند کـه جایگاه خـود را به عنوان 

کشور فرسـتنده )دانشـجویان بین املللی( 

به کشـور میزبـان و مقصد آموزشـی برتر 

در دنیـا تبدیـل مناینـد. تعـدادی از ایـن 

کشـورها )شـامل چین، ژاپن، تایـوان، کره 

جنوبـی و مالـزی( اهـداف روشـنی بـرای 

افزایـش جذب دانشـجویان بین امللل بین 

سـال های 2020 و 2025 تعییـن کرده انـد. 

اگـر ایـن برنامه هـا موفـق شـوند، حـدود 

بـه  بین املللـی  دانشـجوی  میلیـون   ۱/۴

جـای چرخش در سـطح جهان در منطقه 

جابه جـا می شـوند. ایـن راهربدهـا بر پایه 

درون منطقـه ای طرح ریـزی شـده اند کـه 

از دو منظـر قابـل توجـه اسـت:

منظـر آسـیایی هـا، ایـن برنامـه بـه 

صـورت بالقـوه راه حلـی بـرای چالش 

دیرینه کشـورهای فرستنده است و از 

فرار مغزها به غرب می کاهد. رویکرد 

درون منطقـه ای باعـث می شـود کـه 

دانشـجویان نزدیـک وطن خود مبانند 

و روابـط فـردی خـود را حفـظ کننـد. 

ایـن حفـظ ارتباطـات در دراز مـدت 

پیوست شش

منافـع  و  کار  و  فرصت هـای کسـب 

اقتصـادی به دنبـال دارد. پیش بینی ها 

در   PricewaterhouseCoopers(

سـال 2017( نشـان می دهـد کـه تـا 

سـال 2050، 11 کشور از 25 کشور در 

صـدر رشـد اقتصادی آسـیایی هسـتند.

کـه  اسـت  واضـح  غـرب،  منظـر 

تعـداد قابـل توجهـی از دانشـجویان 

کشـورهای دانشجوفرسـت )چیـن و 

هنـد( در طی چند سـال آینـده دیگر 

منی رونـد.  غربـی  دانشـگاه های  بـه 

ایـن در حالـی اسـت کـه حـدود %55 

آسـیایی  بین املللـی  دانشـجویان  از 

هسـتند.

چیـن بـرای جـذب 500 هـزار دانشـجوی 

بین املللـی تـا 2020 هدف گـذاری کـرده 

بـازار  در  رهربانـه  جایگاهـی  و  اسـت 

آمـوزش عالـی در منطقـه اختیـار گرفتـه 

اسـت. »طرح جاده ابریشم« برای توسعه 

اقتصادی در بیش از 60 کشور اوراسیایی، 

تحـرک دانشـجویان را در منطقه پوشـش 

ایـن طـرح افزایـش خواهـد داد. در حـال 

حـارض تعـدادی از ایـن دانشـجویان در 

چیـن مشـغول بـه تحصیـل شـده اند. در 

سـال 2016، تعـداد دانشـجویان خارجـی 

آسـیایی در چیـن بـه بیـش از 264 هـزار 

نفر رسـیده است و نسـبت به سال پیش، 

10 درصـد افزایـش داشـته اسـت. 

سـایر کشـورهای آسـیا و اقیانوسـیه نیـز 

بـه دنبـال افزایـش ثبت نـام دانشـجویان 

»توافق نامـه  هسـتند.  منطقـه  از 

دانشـگاه های آسـیایی«1  کـه در آوریـل 

بیـن  اسـت  شـده  اجرایـی  امسـال 

1. Asian Universities Alliance

15دانشـگاه کاس جهانـی در کشـورهای 

چیـن، هند، هنگ کنـگ، تایلنـد، میامنار، 

سـنگاپور، قزاقسـتان، کره جنوبی، امارات 

متحده عربی، اندونـزی، رسیانکا، مالزی، 

ژاپـن و عربسـتان سـعودی امضـا شـده 

متعهـد  بین املللـی  پیـامن  ایـن  اسـت. 

شـده اسـت تا موقعیت آسـیا را در جهان 

تقویت کنـد و اثرگـذاری در آموزش عالی 

را در ایـن وهلـه تاریخـی گسـرش دهـد. 

هـدف نهایـی از ایـن پیـامن بـه غیـر از 

سـطح  در  دانشـجویی  تحـرک  افزایـش 

آسـیا، افزایـش رشـد و رقابت پذیـری کلی 

عنـوان  بـه  پیـامن  ایـن  اسـت.  منطقـه 

پلتفرمی  برای تبـادل منابع به کار می رود 

و فعالیت هـای پژوهشـی و برنامه هـای 

تبـادل را بیـن ایـن دانشـگاه ها و حتـی 

تسـهیل  منطقـه  دیگـر  دانشـگاه های 

می کنـد. تاش هـای مشـارکتی بیـن ایـن 

دانشـگاه ها تاکنـون نشـان دهنده تعهـد 

گذاشـن  اشـراک  بـه  بـرای  آنهـا  بـزرگ 

ارزش هـا و منافـع مشـرک اسـت.
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پیوست هفت:

مانـدگاری  نـرخ  محاسـبه  روش هـای 
دانشـگاهی  فارغ التحصیـالن 

نـرخ  محاسـبه  موضـوع،  ادبیـات  در 

گوناگونـی  روش هـای  از  مانـدگاری 

صـورت می گیـرد کـه همیـن امـر موجب 

مقایسـه  امـکان  عـدم  و  تطابـق  عـدم 

یکدیگـر  بـا  گوناگـون  تحقیقـات  نتایـج 

شـده اسـت. بنابرایـن بـرای دانشـجویان 

بین املللـی موجـود در یـک کشـور، یـک 

نـرخ مانـدگاری منحـر بـه فـرد وجـود 

نـرخ  چندیـن  می تـوان  بلکـه  نـدارد، 

مانـدگاری ارائـه داد. در واقـع الزم اسـت 

توجـه شـود تصویری که ادبیـات موضوع 

و گزارش هـای مختلـف از نـرخ ماندگاری 

می دهنـد، غایـی و قطعـی نیسـت. در 

اینجـا روش هـای مختلـف محاسـبه نـرخ 

ماندگاری و ماحظـات هریک در ادبیات 

می گـردد. مطـرح  موضـوع 

روش اول: داده هــای مربــوط بــه • 
تغییــرات وضعیــت و مجوزها

شناسـایی  امـکان  مجوزهـا  داده هـای 

خارجی هـا را فراهـم می کنـد. تعداد قابل 

توجهی از پژوهشگران بر مبنای این روش 

نرخ هـای مانـدگاری را محاسـبه منوده اند، 

امـا نکتـه قابـل تأمـل آنکـه، ایـن روش، 

نـرخ مانـدگاری افرادی را نشـان می دهد 

کـه بـه آنهـا اجـازه ی اقامـت داده شـده، 

نـه همـه ی افـرادی کـه متایـل بـه ماندن 

در کشـور میزبان داشـته اند. در خصوص 

دانشـجویان بین املللی، مجوزهای اقامت 

دانشـجویی امکان شناسـایی افرادی که با 

هـدف تحصیل به کشـوری وارد شـده اند 

گرفـن  نظـر  در  می منایـد.  فراهـم  را 

»ملیـت« یـا »کشـور محـل تولـد« بـرای 

محاسـبه نـرخ مانـدگاری می توانـد دچـار 

سـوگیری شـود، اما آمـار مجوزهـای اعطا 

شـده این مزیت را دارد که دانشـجویانی 

کـه حقیقتـاً بین املللی هسـتند را به طور 

دقیـق شناسـایی می کنـد. اما مشـکل این 

روش هـم آن اسـت که فقط آن دسـته از 

دانشـجویان بین املللی را شـامل می شـود 

که از کشـورهایی به جز کشورهای عضو 

اتحادیـه اروپـا به ایـن منطقه وارد شـده 

مانـدگاری  نـرخ  محاسـبه  بـرای  باشـند. 

رویکـرد  دو  از  بین املللـی  دانشـجویان 

روش  می شـود.  اسـتفاده  مجوز-محـور 

اول یـا 1A از اطاعـات جمعیت شـناختی 

تحصیـات  کـه  بین املللـی  دانشـجویان 

پایـان  بـه  را  مقصـد  کشـور  در  خـود 

آنجـا  از  می کنـد.  اسـتفاده  رسـانده اند 

کـه سـاختار داده هـا در برخـی کشـورها 

اجـازه ی محاسـبه ایـن معادله جریـان به 

روشـی قابـل اطمینـان را منی دهـد، روش 

دوم )1B( از داده هـای جریـان ورودی بـا 

تأخیـر زمانـی )بـا در نظـر گرفـن مـدت 

زمـان تحصیـل( بـرای محاسـبه جمعیـت 

آمـوزش  کـه  بین املللـی  دانشـجویان 

دانشـگاهی خـود را در کشـور میزبان به 

پایـان رسـانده اند اسـتفاده می کنـد.

نــرخ •  محاســبه  دوم:  روش 
فارغ التحصیــالن  مانــدگاری 
داده هــای  از  اســتفاده  بــا 
تغییــرات  و  فارغ التحصیلــی 

اقامــت مجــوز  وضعیــت 

مشـکل اصلـی روش اول ایـن اسـت کـه 

جریـان خروجـی بعـد از تغییـر وضعیت 

مجـوز و همین طـور جریان هـای ورودی 

پیـش از دوره زمانـی در نظر گرفته شـده 

دقـت  رو  ایـن  از  و  منی شـود  شـامل  را 

واقـع  در  مـی آورد.  پاییـن  را  محاسـبه 

جمعیت واقعی مد نظر در محاسبه نرخ 

مانـدگاری شـامل فارغ التحصیالنی که به 

می شـود.  نیـز  می آینـد  میزبـان  کشـور 

غیـر  کشـورهای  از  ورودی  دانشـجویان 

عضـو اتحادیـه اروپـا ملـزم بـه دارا بـودن 

مجـوز تحصیـل در دوران تحصیـل خـود 

هسـتند. اگـر ایـن افـراد، فارغ التحصیـل 

شـده و متایل به ماندن در کشـور میزبان 

مجـوز  وضعیـت  بایـد  باشـند،  داشـته 

اقامـت خـود را از مجـوز تحصیلـی بـه 

چیزی دیگـر تغییر دهند. نـرخ ماندگاری 

محاسـبه شده با اسـتفاده از روش اول، در 

واقـع نـرخ مانـدگاری همـه افرادی اسـت 

کـه وارد دانشـگاه شـده اند، چه دانشـگاه 

را رهـا کـرده و چـه فارغ التحصیـل شـده 

باشـند. امـا روش دوم، تقریـب نزدیکـری 

از نـرخ مانـدگاری دانشـجویان بین املللی 
1 می دهـد.  فارغ التحصیـل 

در ایـن روش هـم نرخ ماندگاری میانگین 

سـاله  سـه  منتخـب  زمانـی  بـازه  بـرای 

محاسـبه می شـود. بنابرایـن یـک خطـای 

ایـن روش می توانـد ایـن باشـد کـه اگـر 

 ۱ سـال  پاییـز  انتهـای  در  دانشـجویی 

فارغ التحصیل شـود، جزو فارغ التحصیان 

اگـر  امـا  می شـود،  محسـوب   ۲ سـال 

درسـت بعـد از امتـام تحصیـل در انتهـای 

1.  در برخــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا، 
امــکان تغییــر وضعیــت مجــوز بــرای دانشــجویانی 
ــی  ــد از مجــوز تحصیل ــا کرده ان ــه دانشــگاه را ره ک
بــه مجــوز کاری وجــود دارد. همچنیــن در همــه این 
کشــورها امــکان تغییــر مجــوز تحصیلــی بــه مجــوز 
دارد.  نیــز وجــود  ازدواج(  )در صــورت  خانــواده 
بنابرایــن تغییــر وضعیــت مجــوز لزومــا بــه معنــای 

فارغ التحصیلــی نیســت.

پیوست هفت

پاییـز، وضعیـت مجـوز خـود را نیز تغییر 

دهـد، جـزو افـرادی کـه در سـال ۱ تغییر 

داده انـد محسـوب می گـردد. مجـوز 

رفتــار •  تحلیــل  ســوم:  روش 
مانــدگاری بــا داده هــای پیامیــش 

کار نیــروی 

ــرای  ــط ب ــدگاری فق ــرخ مان ــئله ی ن مس

ــداد  ــه تع ــم چ ــه بفهمی ــت ک ــن نیس ای

میزبــان  کشــور  در  دانشــجویان  از 

می ماننــد. بلکــه هــدف اصلــی ایــن 

ــن  ــداد از ای ــه تع ــم چ ــه بدانی ــت ک اس

افــراد بــا ادغــام موفــق در بــازار کار، بــه 

کشــور میزبــان بهــره می رســانند. 

اروپــا،  اتحادیــه  کار  نیــروی  پیامیــش 

پایــگاه داده نســبتاً همگونــی اســت کــه 

ــار  امــکان دریافــت شــامی مقطعــی رفت

ــان  ــدت فارغ التحصی ــدگاری کوتاه م مان

بین املللــی را میــر می ســازد. مزیــت 

ایــن روش نســبت بــه دو روش قبــل 

ایــن اســت کــه امــکان شناســایی واضــح 

دانشــگاهی  دانشــجویان  غیرمبهــم  و 

فراهــم می شــود. بــه همیــن ترتیــب، 

ــبه را  ــن روش محاس ــه ای ــوان نتیج می ت

ــدگاری آن دســته از  ــرخ مان ــوان ن ــه عن ب

ــی در نظــر گرفــت  دانشــجویان بین امللل

ــگاهی  ــی دانش ــه آموزش ــک برنام ــه ی ک

را تکمیــل کرده انــد. البتــه بــا وجــود 

شــاخص های  پیامیــش،  ایــن  آنکــه 

متنوعی داراســت، شناســایی دانشــجویان 

هــم  چنــدان  مانــدگار  بین املللــی 

ــر  ــه در نظ ــاز ب ــت و نی ــت نیس رسراس

گرفــن فرضیــات زیــر دارد. فــردی وارد 

ــه  ــود ک ــدگاری می ش ــرخ مان ــبه ن محاس

ــد: ــته باش ــر را داش ــط زی رشای

در سال t در کشور i  ساکن بوده باشد.

دانشـگاه  از   1-t سـال  در 

فارغ التحصیـل شـده باشـد و اقامت 

باشـد. داشـته  را   i کشـور 

شهروندی کشور i را نداشته باشد.

بین ۱۵ تا ۲۹ سـالگی، اقامت کشـور 

i را گرفته باشـد.

حداقـل به مدت یک سـال و کمر از 

۱۴ سـال ساکن کشـور i بوده باشد.

رشایــط یــک و دو، همــه فارغ التحصیــان 

اول  ســال  بــرای  کــه  دانشــگاهی 

کشــور  در  فارغ التحصیلــی  از  بعــد 

اول  ســال  در  )یــا  مانده انــد  میزبــان 

فارغ التحصیلــی از کشــور میزبــان خــارج 

شــده اند( را وارد محاســبه می کنــد. فــرض 

ســوم، همــه افــراد بــا ملیــت خارجــی را 

شناســایی می کنــد. رشط چهــارم، مطمــن 

باملیــت  افــراد  همــه  کــه  می شــود 

خارجــی کــه برچســب مانــدگاری بــه 

خــود گرفته انــد، در کشــور مقصــد متولد 

نشــده اند بلکــه در ســن معمــول تحصیل 

بــه ایــن کشــور رســیده اند. فــرض پنجــم 

از دو چیــز کســب اطمینــان می کنــد: 

ــول  ــل در ط ــا حداق ــه کاندیده اول آنک

ــی در کشــور  ــل از فارغ التحصیل ســال قب

مقصــد اقامــت داشــته باشــند )بــا عــدم 

ــرای  ــدت ب ــی کوتاه م ــه جای ــمول جاب ش

دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت(. دوم، 

ــه افــرادی می کنــد  گزینــش را محــدود ب

کــه احتــامالً در درجــه اول بــا هــدف 

ــد  ــده بودن ــور آم ــن کش ــه ای ــل ب تحصی

)بــا عــدم شــمول کســانی کــه بیــش از ۱۵ 

ســال قبــل از فارغ التحصیلــی بــه کشــور 

آمــده بودنــد(. بــه خاطــر طراحــی پایگاه 

داده هــای ملــی مربــوط به ایــن پیامیش، 

امــکان پیگیــری یــک نفــر در طــول چنــد 

ســال و مشــاهده رفتــار مانــدگاری پویای 

فــرد در طــول ایــن ســال ها وجــود نــدارد 

و تعــداد دانشــجویان مانــدگار، ماهیــت 

کوتاه مــدت )یــک ســاله( دارد.

روش چهــارم: نــرخ مانــدگاری • 
محققــان دکــرتی و پســا دکــرتی

چالـش برانگیزتریـن مسـئله در محاسـبه 

دانشـجویان بین املللـی و فارغ التحصیان 

پایـگاه  یافـن  چندکشـوری،  رویکـرد  بـا 

آمـار  کـه  اسـت  مقایسـه  قابـل  داده ای 

هامهنـگ و قابـل اتـکا بـرای صـورت و 

مخـرج کر ارائـه دهـد. روش های مبنی 

فـرض  ایـن  بـر  مجوزهـا،  داده هـای  بـر 

متکی انـد کـه تغییـرات وضعیـت بـرای 

شناسـایی دانشـجویان مانـدگار بـه طـور 

امـا  می شـوند،  ضبـط  و  ثبـت  مناسـب 

ایـن داده ها اغلـب عاوه بر دانشـجویان 

آمـوزان  دانـش  شـامل  عالـی  آمـوزش 

دبیرسـتانی یـا سـایر طرح هـای آموزشـی 

می شـوند.  نیـز  زبـان  کاس هـای  مثـل 

روش سـوم بـا اسـتفاده از پیامیش نیروی 

کار نیـز بـه علت نبـود شـاخصی از پیش 

موجـود، فرضیـات دیگری برای شناسـایی 

دانشـجویان مانـدگار در نظـر می گرفـت. 

در اینجـا، داده هـای فارغ التحصیلـی برای 

ارزیابـی جمعیـت مـورد نظـر در مخـرج 

کـر، دچـار کمبـود اطاعـات بسـیاری 

در رابطـه بـا فارغ التحصیـان بین املللـی 

اسـت، چـرا کـه ایـن اطاعـات اغلـب در 

سـطح ملـی جمـع آوری منی شـود.

پیوست هفت
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معمـوالً مشـکل، شناسـایی قابـل اتـکای 

جمعیـت  مانـدگار،  افـراد  زیرمنونـه ی 

فارغ التحصیـل بین املللـی و بـه خصـوص 

نقـاط  در  فارغ التحصیـان  ایـن  ردیابـی 

مختلـف بعـد از تـرک دانشـگاه اسـت. 

ایـن مشـکات اساسـی داده ای، مربـوط 

بـه فقـدان »قابلیت رصد« گـروه مد نظر 

اسـت.

امـا یکـی از زیرمجموعه هـای ایـن گـروه 

اسـت: محققـان  قابـل رصدتـر  معمـوالً 

داخـل  نهـادی  از  دکـری  مـدرک  دارای 

کشـور میزبـان. این گـروه در تولید دانش 

می توانـد  و  داشـته  برجسـته ای  نقـش 

نشـانگر عملکرد اقتصاد کشور میزبان در 

جـذب افـراد باکیفیـت از خارج از کشـور 

بعـد از امتـام تحصیاتشـان باشـد.

در ادبیـات موضـوع، در نگاه به محققان 

دارای مـدرک دکـری دو رویکـرد مختلف 

داده هـای  بـر  مبنـی  اولـی  دارد.  وجـود 

اخـذ مـدرک دکری بـوده و دومی  شـامل 

از  اسـتفاده  بـا  شـغلی  مسـیر  ردیابـی 

تاریخچـه تحصیلـی فـرد می شـود.

اخـذ  »پیامیـش  اول،  رویکـرد  مبنـای 

مـدرک دکری«  1اسـت که توسـط »بنیاد 

ملـی علـوم« در آمریـکا انجـام می شـود. 

ایـن پیامیـش همـه مـدارک دکـری کـه 

معتـرب  مؤسسـات  در   ۱۹۵۷ سـال  از 

آمریکایـی اخذ شـده را پوشـش می دهد. 

همچنیـن اطاعـات مربـوط بـه کشـور 

محـل شـهروندی فارغ التحصیـل و همین 

طـور اینکـه فـرد مـدرک کارشناسـی خود 

را هـم در آمریـکا گرفتـه یـا نـه، در ایـن 

پیامیـش آمده اسـت. ترکیب ایـن داده ها 

1. Survey of Earned Doctorates

پیوست هفت

بـا داده هـای پرداخـت مالیـات بـا توجـه 

به شـامره تأمیـن اجتامعـی افـراد، امکان 

رصـد بلندمدت فارغ التحصیـان دکری و 

محاسـبه نرخ مانـدگاری را فراهم می کند. 

قابـل  جزئیـات  بـا  اطاعـات  دوم  روش 

مقایسـه در مورد مسـیرهای شـغلی افراد 

شـامل اطاعات مربوط بـه محل های کار 

را فراهـم می کنـد.

مطالعـات  در  روش هـا  ایـن  دوی  هـر 

چنـد کشـوری )مثـالً مطالعه کشـورهای 

مشـکل  دو  بـا  اروپـا(  اتحادیـه  عضـو 

پایـگاه  آنکـه  اول  مواجه انـد.  عمـده 

بیوگرافـی  اطالعـات  حـاوی  داده ای 

فارغ التحصیـالن دکـرتی قابل مقایسـه با 

پیامیـش اخذ مدرک دکـرتی آمریکا وجود 

نـدارد. عـاوه بر آن، قوانیـن حفظ حریم 

ارتبـاط  برقـراری  از  داده هـا  خصوصـی 

چنیـن داده هایـی بـا داده هـای اجرایـی 

)مثل سـوابق مالیاتی( جلوگیری می کنند. 

بازسـازی  بـرای  بیوگرافـی  رویکـرد  دوم، 

فارغ التحصیـان  شـغلی  مسـیرهای 

بین املللـی حتـی بـرای یک کشـور مقصد 

هـم بسـیار زمان بـر اسـت، چـه رسـد بـه 

تعـدادی کشـور، مثاً کل ۲۸ کشـور عضو 

اتحادیـه اروپـا.

روش پنجــم: اســتفاده از آمــار • 
طرح هــای  در  رشکت کننــدگان 

ــی 2 ــورس تحصیل ب

از  دیگـری  گـروه  موضـوع،  ادبیـات  در 

دانشـجویان بین املللـی وجـود دارنـد کـه 

بـه  کـه  دارنـد  باالیـی  »قابلیـت رصـد« 

نوبـه خـود اجـازه پایـش رفتار مانـدگاری 

2. scholarship

یـا ترک کشـور میزبـان را میر می سـازد: 

تحصیلـی. بورس هـای  دانشـجویان 

معمـوالً دارنـدگان بورس هـای تحصیلـی 

بخـش کوچکـی از گـروه مـورد نظـر مـا 

مناینـده  لزومـاً  و  می دهنـد  تشـکیل  را 

بدنـه دانشـجویان بین املللـی نیسـتند اما 

اطاعـات بیشـری در مـورد آنهـا موجـود 

اسـت کـه بخشـی از آن بـه علـت فرآیند 

از  اسـتفاده  درخواسـت  جزئیـات  دارای 

بـورس و ارتبـاط بیشـر بیـن دانشـجو و 

تأمین کننـده بـورس تحصیلـی اسـت کـه 

برقـراری ارتبـاط بعـد از فارغ التحصیلـی 

را تسـهیل می کنـد. محققـان از اطاعات 

متـاس ایـن افـراد بـرای توزیع پرسشـنامه 

اسـتفاده کرده انـد کـه اطاعـات مربـوط 

بـه محـل زندگـی و کار افراد را مسـتقیامً 

در اختیـار محقـق قـرار می دهـد. البتـه 

همیـن  و  منونـه  انـدازه  بـودن  کوچـک 

طـور عـدم به روز رسـانی اطاعـات متاس 

توسـط افـرادی که کشـور میزبـان را ترک 

ایـن روش  کرده انـد از مشـکات اصلـی 

اسـت.

روش شــشــم: پـیــمــایــــش • 
فــارغ التـحــصــیلی

تحقیقاتی نیز در مـرور ادبیات موجودند 

کـه با انجـام پیامیـش روی جامعه هدف 

مـاه  چنـد  از  بین املللـی(  )دانشـجویان 

فارغ التحصیلـی  از  بعـد  سـال  یـازده  تـا 

انـدازه  بـا  مانـدگاری  نـرخ  بـه محاسـبه 

منونه هایـی از ۹۰ تـا ۷۰۰ نفر پرداخته اند. 

رفتـار  از  تصاویـری  پژوهش هـا  ایـن 

مانـدگاری  مـدت  بلنـد  یـا  مـدت  میـان 

دانشـجویان را نشـان می دهنـد. جالـب 

پژوهش هایـی  چنیـن  یافته هـای  آنکـه 

حتـی بـا وجـود بازه هـای زمانـی و اندازه 

منونه هـای کوچـک، منطبـق بـا نرخ هـای 

ماندگاری تجمعـی در پژوهش های دیگر 

ادبیـات بـوده اسـت.

منبع
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فهرست منودارها، جداول و اشکال

از  برتــر  کشــورهای  ســهم   -1 منــودار 
21 1/2 میلیون دانشجوی بین املللی درسال2000،  

از  برتــر  کشــورهای  ســهم   -2 منــودار 
21 4/5 میلیون دانشجوی بین املللی در سال 2014،  

مختلــف  مناطــق  دانشجوفرســتی  ســهم   -3 منــودار 
23   )2016,unesco ( ،)2000-2016( جهان

بــه  خــارج  در  محصــل  دانشــجویان  درصــد   -4 منــودار 
 ،)۱۹۹۹-۲۰۱۵( منتخــب  کشــورهای  در  دانشــجویان  کل 
23   OECD Statistics استخراج شده از

دانشــجویان  تعــداد  افزایــش  جهانــی  رونــد   -5 منــودار 
24   )2017,OECD( ،۲۰۱۵-۱۹۷۵ بین املللی

منودار 6- تعداد دانشجویان بین املللی، تعداد مشاغل ایجاد شده به 
26 واسطه آنها و منفعت اقتصادی حاصل از آنها در آمریکا  

منــودار 7-پیش بینــی دانشــجویان ســیار خروجــی بــه تفکیــک 
کشــورهای مبــدأ )۲۰۲۰( برحســب هــزار نفــر                  28

تعــداد  بیشــرین  دارای  کشــورهای   -9 منــودار 
29   UIS Statistics ،۲۰۱۵ دانشجویان بین املللی

منــودار 8- ســهم دانشــجویان بین املللــی در آمــوزش عالــی کشــورها به 
29   )2017( OECD  ،۲۰۱۵ تفکیک سطوح تحصیلی

بــه  کــه  چینــی  دانشــجویان  تعــداد   -10 منــودار 
بازگشــته اند  کــه  تعــدادی  و  رفتــه  کشــور  از   خــارج 
32 )۲۰۱۴-۱۹۷۸(، )هائو و همکاران، ۲۰۱۷(  

تحصیــات  بــا  مهاجــران   -11 منــودار 
33 باال به تفکیک مناطق مبدأ ۲۰۰۰-۱ و ۲۰۱۰-۱۱  

به کل  منودار 12- نسبت مهاجران تحصیل کرده کشورهای منتخب 
مهاجران ساکن در حوزه OECD در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰       33

منودار 13- شکاف عملکردی در بازار کار )نرخ اشتغال( بین مهاجران و 
34 بومیان به تفکیک سطح تحصیلی در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲  

کل  و  اخیــر  مهاجــران  بیــکاری  نــرخ   -14 منــودار 
34 مهاجران در سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۲   

در  منتخــب  کشــورهای  مهاجــران  ســهم   -15 منــودار 
در  شــاغل  مهاجــران  کل  از  بــاال  مهــارت  بــا  مشــاغل 
34    )۲۰۱۰-۲۰۱۱( OECD کشورهای حوزه

منودار 16- بیســت کشــور اول دارای بیشرین تعداد بزرگساالن متامیل 

35 به مهاجرت برحسب میلیون نفر، )گالوپ، ۲۰۱۷(  

تعــداد  بیشــرین  بــا  مبــدأ  کشــور  بیســت   -17 منــودار 
بــرای مهاجــرت  یــا در حــال آمادگــی  بزرگســاالن متامیــل 
35 )درصد از جمعیت بزرگساالن(، )گالوپ، ۲۰۱۷(  

منــودار 18- رونــد مهاجــرت ایرانیــان بــه اروپــا و آمریــکا بــه 
تفکیــک ســطح تحصیــات ۱۹۸۰-۲۰۱۰، )داکویــر، ۲۰۰۷( 36

37 منودار 19- مقاصد اول دانشجویان بین املللی ایرانی   

در  دانشــجویان  کل  تعــداد  رشــد  رونــد   -20 منــودار 
37   UIS Statistics ،۱۹۹۹-۲۰۱۶ کشور ایران

ــران  ــی ای ــجویان بین امللل ــداد دانش ــد تع ــد رش ــودار 21- رون من
37   UIS Statistics ،۱۹۹۹-۲۰۱۶ در خارج از کشور

بــه  خــارج  در  محصــل  دانشــجویان  درصــد   -22 منــودار 
38   UIS Statistics ،2015-1999 کل دانشجویان ایران

منــودار 23- ســهم دانشــجویان خــارج از کشــور از کل دانشــجویان 
38   UIS Statistics  ،۱۹۹۹-۲۰۱۶ )ایرانی )داخل و خارج

38 منودار 24- تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا  

دانشــجویان  ســاالنه  پنــج  آمــار  مقایســه   -25 منــودار 
39 ایرانی در آمریکا از دو منبع یونسکو و اوپن دورز  

تحصیلــی  هــای  زمینــه   -26 منــودار 
 2016/17 آمریــکا  در  ایرانــی   دانشــجویان 
39    )2017 ,institute of intrnationl education (

منــودار 27- نســبت تعداد دانشــجویان در دانشــگاه های برتر دنیا 
به تعداد کل دانشجویان خروجی کشورهای منتخب ۲۰۱۶-۲۰۱۱، 
40   QS بر اساس رتبه بندی )www.collegefactual.com(

از  منتخــب  کشــورهای  دانشــجویان  ســهم   -28 منــودار 
40 دانشجویان بین املللی 10 دانشگاه برتر منتخب  

منـودار 29- کشـورهای مبـدأ فارغ التحصیـان مقطـع دکـری در 
42 زمینه علوم و مهندسی از آمریکا در  سال ۲۰۱۵  

در  مختلــف  کشــورهای  دانشــجویان  توزیــع   -30 منــودار 
42   )2017 ,NSF( ،رشته های تحصیلی

43 منودار 31-  عوامل خروج از کشور دانشجویان ایرانی  

بــه  جوانــان  برخــی  عاقمنــدی  علــت   -32 منــودار 
44 مهاجرت از دید پرسش شوندگان داخلی  

اتحادیــه  در  دانشــجویان  مانــدگاری  نــرخ   -33 منــودار 
45 اروپا با با استفاده از داده های مجوزهای اقامت  

در  مانــدگاران  تعــداد  و  مانــدگاری  نــرخ   -34 منــودار 
46 اتحادیه اروپا، )ویر، ۲۰۱۵(  

منودار 35- نرخ ماندگاری دارندگان ویزای موقت دریافت کننده مدرک 
47   )2017 ,NSF( ،۲۰۱۵-۲۰۰۵ دکری از ۱۰ کشور مبدأ اول

منــودار 35- نــرخ ماندگاری دارندگان ویزای موقت دریافت کننده مدرک 
47   )2017 ,NSF( ،۲۰۱۵-۲۰۰۵ ، دکری از ۱۰ کشور مبدأ اول

48     OECD منودار 37- سهم مهارت های مختلف ایرانیان در کشورهای

منــودار 38- درصــد دانشــجویان خارجــی نســبت بــه کل دانشــجویان 
49   UIS Statistics ،2015-1999 کشورهای منتخب

منودار 39- درصد دانشجویان خارجی به کل دانشجویان ایران 2003-
50                                              )UIS Statistics( ،2015

منودار ۴0 -  مبدأ دانشجویان خارجی ایران                                    50

بــه تحصیــل  دانشــجویان خارجــی شــاغل  تعــداد  منــودار 41- 
50             ۱۳۹۵ تــا   ۱۳۸۵ ســال های  طــی  ایــران  در 

منــودار 42- تعــداد دانشــجویان خارجــی در ایــران بــه تفکیــک 
دســتگاه های اجرایــی طــی ســال های ۱۳۸۵ تــا ۱۳۹۵              51

از  خــارج  در  حضــور  زمــان  مــدت   -43 منــودار 
63 بازگشــته             متخصصــان  و  محققــان  کشــور 

منودار 44- حوزه های تخصصی محققان و متخصصان بازگشته          63

دانشــجویان  بــازار  آینــده  و  کنونــی  فرصت هــای   -1 جــدول 
28 بین املللی، )شورای فرهنگی بریتانیا ، ۲۰۱۲(  

جدول 2- دانشجویان ایرانی در آمریکا به تفکیک سطح تحصیلی      39

و  علــوم  دکــرای  دریافت کننــدگان   -3 جــدول 
موقــت( ویــزای  )دارنــدگان  آمریــکا  در   مهندســی 
41   )2017 ,NSF( ،۱۹۹۵-۲۰۱۵ 

و  علــوم  دکــری  مــدرک  دریافت کننــدگان   -4 جــدول 
موقــت( ویــزای  )بــا  آمریــکا  در  خاورمیانــه  از   فنــاوری 
41   )2017 ,NSF( ،)۱۹۹۵-۲۰۱۵( برحسب رشته و کشور

جــدول 5 - نــرخ مانــدگاری در اتحادیــه اروپــا بــا اســتفاده از دادههــای 
45 مجوزهای اقامت )روش 1B پیوست » ۷ ،(« 20۱0 - 20  

ــتی  ــای سیاس ــتی و ابزاره ــای سیاس ــی، گزینه ه ــدول 6- راهربدکل ج
61 برای کشورهای فرستنده و گیرنده  

68 جدول 7- مولفه های تعاریف مهاجران بین املللی  

شــکل 1- مهاجــرت جهانــی و اثــرات اقتصــادی آن                      19

ترامــپ  ســفر  ممنوعیــت  فرمــان  اثــر   -2 شــکل 
22 روی جذب دانشجویان، مقایسه سال به سال  

شکل 3- ده مقصد اول مطلوب دانشجویان برای ادامه تحصیل         23

شــکل 4- ســطح مطلــوب ادامــه تحصیــل متقاضیــان                        25

شکل 5- 10 کشور اول دانشجو فرست به ایاالت متحده آمریکا                               25

شکل 6- پیش بینی مقاصد جهانی دانشجویان سیار تا سال ۲۰۲۴             27

53 شکل 7- دالیل اصلی تحرک بین املللی دانشجویان  

54 شکل 8- مؤلفه های مدل شاخص حکمرانی مهاجرت     

طــرح  در  رشکت کننــدگان  نــوع  و  تعــداد   -9 شــکل 
همــکاری بــا متخصصــان غیــر مقیــم                        63
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