صفحه 1

سرمایههای انسانی جوان و تحصیلکرده ،بدون شک یکی از اصلیترین داراییهای کشور محسوب شده و توسعهه
این دارایی ها و بکارگیری بهینه آن در توسعهه کشعور در سیاسع هعای کلعی کشعور ببنعدهای  6-4 ،7-2و 3-6
سیاس های کلی علم و فناوری ابالغی مقام مهظم رهبری در سال  )3333و همچنین نقشه جعام علمعی کشعور
مورد تأکید قرار گرفته اس  .بهضاً در محافل رسانهای تحلیلهایی در خصوص شرایط بحرانی کشور در حوزههعایی
مانند مهاجرت نخبگان ،فرار مغزها ،کاهش ضریب هوشی و نظایر آن ارائه میشود که موجب شکلگیری مبعاحیی
جدی و چالش برانگیز در محافل سیاستی و تخصصی شده اس  .این در حالی اس کعه بسعیاری از تحلیعلهعای
ارائه شده در رسانهها ،مستند به آمار بهروز و مهتبر نبوده و یا مبتنی بر برداش هعای شخصعی و تجربیعات محعدود
افراد اس که ممکن اس تطابق کافی با واقهیات نداشته و یا از دق کافی برخوردار نباشد .از سعویی دیگعر رونعد
مهاجرت و جابجایی بین المللی اتباع تحصیل کرده و به بیان عمومی تر ،جامهه نخبگانی از مسائلی اس که در اکیعر
کشورها بهصورت مستمر مورد رصد آماری قرار گرفته و گزارشهای رسمی و مهتبر داخلی و خعارجی در معورد آن
منتشر میگردد و مبنای تصمیمسازی قرار میگیعرد .بعر ایعن اسعا

بعا توجعه بعه اهمیع موضعوع نخبگعان در

سیاس های نظام ،ضرورت توجه دقیقتر ،علمیتر و همچنین پایش و رصد مستمر تحوالت در این حوزه به شدت
احسا

میشود .نقش و تأثیر مهاجرت بر انتقال دانش ،فرهنگ و در نهای توسعهه اقتصعادی اثبعاتشعده اسع .

آمارهای بینالمللی نشان میدهد ،مهاجرت پدیدهای جهعانی و در حعال رشعد اسع  .از سعال  2133نرخ مهاجرت
انسانها در زمین از نرخ افزایش جمهی انسانها پیشی گرفته اسع  .بر اسا

آمار سازمان ملل ،جمهی مهاجران

در سال  2132بععال بععر  244میلیعون نفععر مهععادل  3.3درصد از کل جمهی ساکنان کععره زمععین اسع  .از ایععنرو
کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرس سهی میکنند با توجعه بعه اقتضعائات خعود سیاسع هعای مناسعب در زمینعه
بهرهبرداری از مهاجرت برای دستیابی به اهداف توسهه را طراحی کننعد .در ایعن زمینعه کشعورهای مهاجرپعذیر دو
سیاس

اصلی جذب مهاجران متخصص و با مهارت باال و نیز ادغام جمهی مهاجر در جامهه میزبعان را طراحعی و

پیادهسازی میکنند .از سوی دیگر کشورهای مهاجر فرس نیز دو سیاس اصلی حفظ استهدادهای برتر و نخبگعان
خود و یا جلوگیری از فرار مغزها و نیز بهرهبرداری از نخبگان غیرمقیم و یا چرخش مغزهعا را در دسعتور کعار خعود
قرار دادهاند .نیاز به یادآوری نیس که اطالععات قابعل اتکعا و بعهروز در زمینعه مهعاجران و مهعاجرت ضعرورتی
اجتنابناپذیر برای سیاس گذاری مبتنی بر شواهد ،اطالعرسانی به افکعار عمعومی و شعفافسعازی در مواجهعه بعا
تصورات غلط اس .
صفحه 2

روند کلی مهاجرت در سطح بینالمللی و وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها
دادهها و روندهای کالن مهاجرت در سطح دنیا ،حاکی از افزایش دو برابری مجموع مهاجران از سعال  2111تعا
 2131اس  .در سال  ،2133جمهاً  233.2میلیون نفر خارج از وطن خود زندگی کردهاند .در حعالی کعه در سعال
 2133جمهی جهان نسب به سال  2111حدود  32.7درصد رشد داشته ،نرخ رشد جمهیع مهعاجر جهعان 32
درصد بوده اس  .این امر نشاندهنده میل باالی بشر به مهاجرت ببا اهعداف مختلفعی همچعون یعافتن زنعدگی
بهتر ،ادامه تحصیل ،کسب موقهی های شغلی و  )...اس .
از طرفی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعهه 3ب )2OECDبعه عنعوان مهعمتعرین کشعورهای
توسههیافته در جهان ،تا کنون میزبان بیش از  31درصد مهاجران متخصص و تحصیلکرده دنیعا بعودهانعد .ایعن
کشورها اصلی ترین مقصد مهاجرت ایرانیان را نیز تشکیل دادهاند .براسا

این گعزارش ،ایعران جعز  21کشعور

مبدأ اول مهاجران جدید به کشورهای  OECDدر سال  2133نمیباشد بشکل .) 3
شکل  :1بیست کشور ارسالکننده بیشترین مهاجر (باالی  15سال) در سال  2011به
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OECD (2015), Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015, OECD Publishing, Paris.
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239845-en

 . 3استرالیا ،بلژیک ،کانادا ،شیلی ،دانمارک ،جمهوری چک ،استونی ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،مجارستان ،ایسلند ،ایرلند ،رژیم صهیونیستی ،ایتالیا ،ژاپن ،کره جنعوبی،
لتونی ،لوکزامبورگ ،مکزیک ،هلند ،نیوزیلند ،نروژ ،لهستان ،پرتقال ،جمهوری اسلواکی ،اسلوونی ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،ترکیه ،انگلیس ،آمریکا بجمهاً  32کشور)
2. Organization for Economic Cooperation and Development

صفحه 3

به عالوه ،در گزارش مهاجرت و وجوه ارسالی  2136بانک جهانی ،3از حیث خروجی تجمیهعی مهعاجر تعا ایعن سعال،
ایران با  3.6میلیون نفر بین  31کشوری که باالترین جمهی خروجی مهاجر را داشته حضور نعدارد ب World Bank,

.)2016
نتیجه :1ایران جزء کشورهای اصلی مهاجرفرست دنیا محسوب نمیشود .ایران در گزارش سااممان
همکاری اقتصادی و توسعه ( )5112جزء  51کشور اول و در گزارش بانک جهانی ( )5112جازء 01
کشور اول ارسال کننده مهاجر قرار ندارد.
نرخ مهاجرت ایران به کل جمعیت به صورت تجمعی  1.2درصد تا ساال  5110باوده اسات کاه ام
میانگین جهانی  0.5درصدی و اکثر کشورهای با وضعیت توسعه مشابه پایینتر است.

بر اسا

آخرین گزارش OECDدر مورد افراد ترک وطعن کعرده ،مجموععاً  542هعزار نفعر ایرانعی مهعاجر در

کشورهای  OECDوجود دارد که مهادل  3.2درصد از جمهی کشور اس که کمتر از نصع میعانگین جهعانی
 3.2درصدی و کمتر از یک سوم میانگین  2درصدی در کشورهای اروپایی اس  .2مهمترین کشورهای میزبعان
ایرانیان مهاجر در کشورهای  OECDدر شکل  2قابل مشاهده اس .
شکل  :2مقاصد اصلی ایرانیان مهاجر درکشورهای OECDتا سال 2010
۱۴
۲۱
۳۰
۳۲
۴۵
۶۰
۸۲
۱۱۰
۱۲۰
۳۴۴
۴۰۰

۳۵۰

۲۵۰

۳۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۱۰۰

۵۰

۰

اتریش

فرانسه

هلند

استرالیا

اسرائیل

سوئد

انگلیس

آلمان

کانادا

آمریکا

13.7

21.2

29.7

32.1

45

59.9

81.6

110

120

344

منب :

کشور

اتریش
فرانسه
هلند
استرالیا
اسرائیل
سوئد
انگلیس
آلمان
کانادا
آمریکا

جمعیت(هزار نفر)

OECD (2015), Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015, OECD Publishing, Paris.
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3. World Bank (2016). Migration and Remittances Factbook (3rd edition), advance edition.
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/45490251450455807487/Factbookpart1.pdf
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صفحه 4

در آخرین رده بندی وبگاه سازمان اطالعات ایاالت متحده 3در کتاب آمار جهان در رابطه با میعزان نعرخ خعالص
مهاجرت 2در سال  ،2136ایران 3با نرخ «  » - 1/3در میان  222کشور جهان در میانه جدول و رده  317ام قرار
دارد بجدول  . 3در این سال ،کشور قطر ،جزایر ویرجین بریتانیا و لوگزامبورگ بعه ترتیعب بعا نعرخ ، +35.21
 +36.31و  +36.31در رده اول تا سوم این ردهبندی و کشورهای میکرونزی ،ساموآ و تونگا بعه ترتیعب بعا نعرخ
 -21.61 ، -21.31و  -37.51در ردههای آخر این ردهبندی قرار گرفتند.
جدول  :1نرخ خالص مهاجرت در ایران و تعدادی کشور منتخب (منبع)CIA World Factbook, 2016 :
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نتیجه  :5ایران ام نظر شاخص خاالص مهااجرت ،در میاناه کشاورهای جهاان (رت اه  111ام  )555و
متعادل (نزدیک به صفر) است .به این معنا که جمعیت ایران ام محال مهااجرت (ا از ام ورودی و
خروجی) دستخوش تغییر خاصی نمیشود و  112کشور با رت اه باارتر ام ایاران ام محال مهااجرت
دچار افزایش جمعیت میشوند.
کشورهای توسعهیافته (آمریکا ،آلمان ،کانادا و  ،)...مقاصاد اصالی مهااجران باینالمللای محساوب
میشوند .این روند برای ایران هز کامالً مشابه است.

3. CIA World Factbook
 2باید توجه داش که هرچه رتبه کشور بهتر باشد به این مهنی اس که شاخص نرخ خالص مهاجرت بیشتر بوده اس و نرخ ورودی مهاجر بیشتر از نرخ خروجعی بعوده
اس و شمار کسانی که به آن محدوده یا کشور وارد شدهاند بیشتر از کسانی اس که آن کشور را ترک کردهاند.
 .3نرخ خالص مهاجرت ایران به ازای هر  3111نفر جمهی در فاصله سالهای  2111الی 2136

صفحه 5

در خصوص مهاجران ایرانی به کشورهای  ،OECDمعیتعوان گفع بعیش از  61درصعد مهعاجران ایرانعی بعه
کشورهای انگلیسیزبانِ آمریکا ،کانادا ،انگلیس و استرالیا مهاجرت کردهاند که بیشترین سهم آن با  32درصد در
کشور آمریکا زندگی میکنند .بر اسا

گزارش بینالمللعی مهعاجرت سعازمان ملعل ب )2132تعا سعال  2133در

مجموع اکیری مهاجران ایرانی به کشورهای آمریکا ،آلمان ،کانادا ،انگلیس و سوئد عزیمع کعردهانعد بجعدول
.) 2
جدول  :2پنج کشور اصلی میزبان مهاجران ایرانی

بمنبع)United Nations (2015). International Migration Report 2015, New York. :

بر اسا

پنج کشور اول میزبان بیشترین مهاجر ایرانی تا سال 2112

تعداد

ایاالت متحده آمریکا

333،434

آلمان

321،627

کانادا

315،632

انگلیس

72،733

سوئد

66،375

جمع کل

456،767

دادههای سازمان ملل ،3تا نیمه سال  2132جمهاً  244میلیون نفر مهاجر در سطح جهانی وجود داشعته

که  3،323،111آنها ایرانیان مهاجر هستند بمهادل  3.4درصد جمهی کشور) .ایران  24امین کشور دنیا از نظعر
تهداد مهاجران محسوب میشود بشکل .) 3
نتیجه  :0در نهایت ام منظر نرخ و میزان کلی مهاجرت ،ایران بر ط ق هیچ گزارش معت ر بینالمللای
جزء کشورهای با نرخ باری ارسال مهاجر محسوب نمیشود و نارخ مهااجرت کشاور در مقایساه باا
میانگین  0.5درصدی جهانی پایینتر و کمتر ام نصف آن است .در سال  ،5112رت اه کشاور ام نظار
تعداد مهاجر ارسالی 25 ،ام دنیا میباشد که رت ه پایینی است.
در مقابل ام نظر مهاجرپذیری،ایران همواره جزء کشورهای با رت ه بار بوده و در ساال  5112جازء
 52کشور اصلی پذیرنده مهاجر محسوب میشود.

3. http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml

صفحه 6

2116  وضعیت ایران از منظر ورود و خروج مهاجر در نیمه سال:2 شکل

:منبع
Migration Policy Institute (MPI) tabulation of data from the United Nations, Department of Economic and
Social Affairs, “Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin,” United Nations
database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015. Available at:
www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml.

روند مهاجرت افراد تحصیلکرده و جابجایی دانشجویان در سطح بینالمللی
 نشعان از رشعد حعدود چهعار، آنها در دو دهه گذشعته3نگاهی به آمار جهانی دانشجویان بینالمللی و جابجایی
 تهداد دانشجویان بینالمللعی از،2 طبق آمار و اطالعات مؤسسه مشاوره بینالمللی آموزش و قوانین. برابری اس
.  رسیده اس2134  میلیون دانشجو در سال2  به3331  میلیون در سال3.3

3. Mobility
2. International Consultants for Education and Fairs (ICEF)
http://monitor.icef.com/2015/11/the-state-of-international-student-mobility-in-2015/

7 صفحه

مهمترین مقاصد دانشجویان بینالمللی در قرن  ،21کشورهای انگلیسی زبان بآمریکا ،انگلیس ،کاناد ،اسعترالیا و
 )...محسوب میشدند .امعا در حعال حاضعر دیگعر کشعورها بعه خصعوص کشعورهای آسعیایی در زمینعه جعذب
دانشجویان تالشهایی صورت دادهاند و رقاب در جذب دانشجویان در حال افزایش اس ب.)ICEF, 2015
بر اسا

آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسهه ،ایران جز کشورهای با تهداد بعاالی ارسعالکننعده دانشعجو بعه

کشورهای پیشرفته محسوب نمیشود .چین ،روسیه ،کره جنوبی و هند چهار کشور اول ارسعالکننعده دانشعجو بعه
کشورهای توسههیافته هستند ب .)OECD, 2105تهداد کل مهاجران با تحصیالت باالی دنیعا کعه در سعال 2133
میالدی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسهه زندگی میکردند 33 ،میلیون نفر بوده کعه نسعب
به سال  33 ،2113میلیون رشد داشته اس  .رشد مهاجران تحصعیلکعرده آسعیایی بعه کشعورهای عضعو سعازمان
همکاری اقتصادی و توسهه ،طی ده سال گذشته دو برابعر شعده و بعه  5.3میلیعون نفعر رسعیده اسع

ب OECD,

.)2105
کشورهای اصلی مقصد و مبدأ دانشجویان در سال  2132و نعرخ تغییعرات آن نسعب بعه سعال  2115بعر اسعا
دادههای  OECDنشان میدهد که ایران در جم کشورهای پذیرنده دانشجوی بینالمللی قرار نعدارد و همچنعین
جزو  31کشور برتر صادرکننده دانشجو به دانشگاههای بینالمللعی نیعز نیسع  .نکتعه قابعل توجعه حضعور کشعور
عربستان سهودی در بین کشورهای فرستنده دانشجو به کشورهای  OECDاس  .رشد  235درصدی دانشعجویان
این کشور نسب به سال  2132میتواند نشاندهنده سیاس این کشور برای اعزام دانشجو به خارج از کشور باشد.
ایران با داشتن  32،725دانشجو در  OECDدر میان ده کشور برتر فرستنده دانشعجو قعرار نعدارد .افعزایش تهعداد
دانشجویان بینالمللی ،نشان از اهمی جذب و ارسال دانشجویان بینالمللی جه تبادل دانش و فنعاوری معدرن
دارد و جمهوری اسالمی ایران نیز باید با اتخاذ سیاس های مناسب این امر را با جدی دنبال نماید.
نتیجه  :5تعداد دانشجویان باینالمللای و مهااجران تحصایلکارده باه سار ت در ساجه جهاان و
کشورهای نوظهور در حال افزایش است که نشان ام اهمیت برنامههاای رسامی توساعه و گساترش
ارسال دانشجویان به کشورهای دیگر و جذب دانشجویان برتر بینالمللی در سجه کشورها دارد.
ایران جزء 11کشور با بیشترین تعداد ارسال دانشجو و یاا جاذب دانشاجوی باینالمللای محساوب
نمیشود.

صفحه 8

روند مهاجرت و جابجایی ایرانیان تحصیلکرده و جابجایی دانشجویان ایرانی و مقایسهه بها
کشورهای منتخب
در سال  ، 2133حدود  434هزار ایرانی در کشورهای OECDمشغول به کار بودهانعد کعه از ایعن تهعداد 312.3
هزار نفر تحصیالت سطح باال بدارای مدرک آموزش عالی) داشتهاند .بر اسعا

آمارهعای رسعمی  23.6درصعد

ایرانیان مهاجر به کشورهای  OECDدر مشاغل با مهارتهعای بعاال بعه اشعتغال معیپردازنعد و  44درصعد در
مشاغل با نیاز به مهارت متوسط به فهالی میپردازند .کشعورهای آسعیایی هنعد ،فیلیپعین و چعین اصعلیتعرین
کشورهای فرستنده مهاجران با تحصیالت باال بعه کشعورهای  OECDمعیباشعند ب .)OECD, 2105مقایسعه
وضهی ایران با تهدادی کشور منتخب در این زمینه در شکل  4نمایش داده شده اس .
شکل  :7مهاجران شاغل با تحصیالت باال و کل مهاجران شاغل در سال 2111
۲۵۰۰

۲۲۳۰
۱۹۵۴

۲۰۰۰

۱۵۸۱

۱۵۰۰

۱۲۸۱
۹۷۹
۹۰۹

۱۰۰۰

۵۱۰

۴۹۳ ۳۰۲

۱۸۲

۱۲۴

۵۰۰

۲۱۰
۰ ۲۱

۰
کره

ترکیه

مصر

عربستان

تعداد مهاجران شاغل با تحصیالت باال(هزار نفر)

هند

چین

ایران

تعداد مهاجران شاغل(هزار نفر)

منبع:
Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015, OECD Publishing, Paris.
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نتیجه  :2ام نظر تعداد کل مهاجران ،ایران در بین  51کشور با بیشترین تعداد مهااجر در کشاورهای
پیشرفته قرار ندارد و در مقایسه با سایرکشورها ،تعداد کل مهاجران ایرانی قابل مالحظه نمایباشاد.
گرچه بیشام نیمی ام مهاجران ایرانی به کشورهای  OECDدارای تحصیالت دانشگاهی میباشاند،
ولی بر اساس آمار ،ایران ام نظر تعداد مهاجران با مدرک دانشگاهی نس ت به کل افراد با تحصیالت
دانشگاهی کشور در مقایسه با سایر کشورها دارای نس تی بسیار پایین بوده و در گاروه کشاورهای باا
میانگین پایین در دستهبندی  OECDقرار میگیرد (به شکل " "5رجوع شود).
این امر میتواند ناشی ام نفوذ و گسترش باری تحصیالت دانشگاهی و آماومش االی در ایاران در
سالهای اخیر نیز باشد.

در سال  ،2133در فهرس کشورهای با بیشترین مهاجران تحصیلکرده در کشورهای  ،OECDایعران در رتبعه
36ام قرار دارد برتبه ایران در سعال 32 ،2111ام دنیعا بعوده اسع ) .اگرچعه ایعران در میعان کشعورهای اصعلی
مهاجرفرس قرار ندارد اما در میان کشورهای مبدأ مهاجران با تحصیالت بعاال ،ایعران در جایگعاه  36قعرار دارد
ب .)OECD, 2105بر اسا

آمار سازمان همکاریهای اقتصادی و توسهه ،رشد تهداد مهاجران تحصیلکعرده در

هند و پاکستان در بین سالهای  2111تا  2131با نرخ  323درصد بسیار چشمگیر بوده اس و ایعن نعرخ رشعد
برای ایران در این بازه زمانی حدود  63درصد بوده اس .
باید عنوان کرد که ایاالتمتحده  ،انگلسعتان و کانعادا سعه مقصعد اصعلی بعرای مهعاجران دارای تحصعیالت بعاال
میباشند .این سه کشور در مجموع  62درصد از کل مهاجران با تحصیالت باالی کشعورهای  OECDرا میزبعانی
میکنند .یک تفاوت بزرگ بین ایاالتمتحده که میزبان  41درصد از مهاجران اس بعا انگلسعتان و کانعادا ،بعا 33
درصد مهاجران وجود دارد .مهاجران با تحصیالت باال در ایاالتمتحده فقط  31درصد از کل مهاجران ایعن کشعور
را شامل میشوند ،در حالی که رقم مشابه برای کانادا و انگلستان  22درصد و  46درصد اس .
در خصوص مهاجران جدید باالی  32سال به کشورهای  ،OECDایران در جایگاه نهم آسیا با میزان  337هزار
نفر قرار دارد .بررسی این آمار بهصورت تجمهی نشان میدهد که بر اسا

سهم مهاجران تحصیلکرده و معاهر

از تهداد کل مهاجران ،ایران جایگاه چهارم را با سهم  21درصعد مهعاجران متخصعص در میعان همعه کشعورها
داراس  .درصد اشتغال مهاجران با تحصیالت باال برای ایران  73درصد اس کعه  23.6درصعد از ایعن افعراد در
مشاغل با مهارت باال مشغول به فهالی هستند که این عدد برای مهاجران کشعور ترکیعه بعه عنعوان میعال 33
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درصد میباشد ب.)OECD, 2105
در خصوص مهاجرت نیروهای با تحصیالت بعاال ،بهضعی از کشعورهای دنیعا بعهخصعوص کشعورهای واقع در
آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب ،با باالترین نرخ مهاجرت نیروی تحصیلکرده مواجهاند .در شعکل 2
نقشه جهان بر اسا
کشورها بر اسا

نرخ خروج مهاجران با تحصیالت باال به کل مهاجران دیده میشود .در این تقسعیمبنعدی
شدت رنگ با مشکل مهاجرت نیروهای تحصیلکرده ببه اصطالح فرار مغزها) مواجهاند.
شکل  :6شدت مهاجرت افراد با تحصیالت باال( 1دارای مدرک آموزش عالی)

همانطور که در شکل  2مشاهده میشعود ایعران در زمعره کشعورهایی اسع کعه کمتعر از  2درصعد مهعاجر
تحصیلکرده به کل جمهی تحصیلکرده را دارد .عموماً کشورهای کوچک و جزایر واق در اقیانو

بعا مشعکل

فرار مغزها بیشتر درگیر هستند .ایران جز کشورهای با پایینترین سطح مهاجرت افراد با تحصیالت باال نسعب
به کل تحصیلکردگان در مبدأ بوطن) قرار دارد .در واقع نرخ درصد مهاجرت افهراد تحصهیلکهرده بهه کهل
تحصیلکردگان موجود برای ایران (حدود  7درصد) ،از بسیاری از کشورهای با وضعیت توسعه مشابه و نیز
کشورهای پیشرفته کمتر است.

3. World Migration in Figures A joint contribution by UN-DESA and the OECD to the United Nations HighLevel Dialogue on Migration and Development, 3-4 October 2013
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نتیجه  :2بررسی آمارها نشان میدهدکه تعداد مهاجران تحصیلکرده (افراد دارای مدرک
دانشگاهی) و نس ت آنها ام کل تحصیلکردگان داخل کشور ،در مقایسه با سایر کشورها بسیار
پایین میباشد .ط ق گزارش مشترک ساممان ملل و  OECDایران با حضور در پایینترین سجه
ط قهبندی جهانی ،ام نظر این شاخص ،در ممره کشورهایی است که نرخ مهاجرت افراد تحصیل-
کرده به کل جمعیت تحصیلکرده در آن ،در ط قه کمتر ام  2درصد قرار دارد.
بنابراین با استناد آمار نهادهای معت ر بینالمللی میتوان اینگونه گفت که بروم پدیده فرار مغزها
در ایران ،فاقد هرگونه سندیت میباشد.

دادههای مؤسسه آمار یونسکو 3که به جابجایی بینالمللی علمی 2میپردازد از اصلیترین منعاب داده و اطالععات
بینالمللی در حوزه آموزش عالی اس  .در این گزارش آمار و دادههای مربوط به تهداد دانشجویان هر کشور کعه
خارج از آن کشور به تحصیل بو نه اقام دائم) اشتغال دارند مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
بر اسا

داده های این موسسه ،جریان خالص جابجایی دانشجویان بین المللی3بتهداد دانشجویان بین المللی

ورودی کشور منهای تهداد دانشجویان بین المللی آن کشور در دیگر کشورها) و سهم دانشجویان بین المللی
ورودی به هر کشور و خروجی از آن پرداخته میشود .علیرغم این کعه تهعداد کعل دانشعجویان خروجعی در
مقایسه با سایر کشورها رتبه باالیی ندارد اما بر اسا

داده هعای ایعن مؤسسعه  ،در تعراز خعالص جابجعایی

دانشجویان بین المللی ،تراز ایران از تمام کشورهای منتخب مورد مقایسه ببرزیل ،مصعر ،ترکیعه ،معالزی و
عربستان صهودی) منفی تر اس ب -34،311در سال  ) 2132که نشان از عدم تالش کعافی و فعراهم آوردن
زیرساخ های مورد نیاز برای جذب دانشجویان بین المللی در کشور اس  .در زمینه جذب دانشجوی خارجی
و نسب آن به کل دانشجویان کشور ،ایران در سال  1.257 ،2132درصد و پایین تعر از تمعامی کشعورهای
مورد مقایسه به جز هند ،چین و برزیل می باشد.
وضهی کشور در تراز خالص جابجایی دانشجویان بینالمللی ،4زمانی که بهعنوان درصعدی از کعل دانشعجویان
مشغول به تحصیل در کشور محاسبه و با کشورهای منتخب مقایسه میشعود ،نشعان از وضعهی کعامالً ععادی

 .3قابل دستر

در:

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS
2. International academic mobility
3. Net flow of internationally mobile students
)4. Net flow ratio of internationally mobile students (inbound - outbound
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کشور ب -1.73درصد در سال  )2132و باالتر از کشورهایی مانند مالزی ،عربستان سهودی و چعین اسع  .البتعه
عملکرد خوب ترکیه ،برزیل و مصر در درصد دانشجویان خارجی بعه کعل دانشعجویان ایعن کشعورها معیتوانعد
دس مایه برنامهریزیهای آتی کشور در این زمینه قرار گیرد.
نتیجه  :1شاخص جابجایی بین المللی آمومش الی 1یک درصدی ایران ،در مقایساه باا کشاورهای
مشابه به صورت معناداری پایینتر است.
در برخی کشورهای مشابه ،سهز قابل توجهی ام دانشجویان آمومش الی (مانند مالزی و ربساتان)
به منظور تسهیل فرایند انتقال دانش و فناوری در خارج ام کشور باه تحصایل مایپردامناد کاه در
ایران این نرخ ام مده کشورهای مشابه پایینتر است.

در شاخص نرخ خالص ثب نام بینالمللی دانشجویان و درصعد آن از کعل دانشعجویان شعاغل بعه تحصعیل در
کشور ،2ایران با 1.72درصد در سال  ،2132در وضهیتی کامالً مشابه با ترکیه و چین و بعاالتر از مصعر و برزیعل
قرار دارد .عربستان سهودی در سال های اخیر رشد بسیار زیادی را در این شاخص تجربه نمعوده ب 3.2درصعد در
سال  )2132که نشان از سیاس های هدفدار این کشور در توسهه دانشجویان بینالمللی این کشور اس .
همچنین در شاخص تهداد خالص دانشجویان بینالمللی هر کشور ،3وضهی ایران ب 45هزار نفر در سعال )2132
در مجموع قابل قبول و همتراز با برزیل و ترکیه قرار دارد .تهداد دانشجویان بینالمللی در مالزی و عربسعتان بعا
اختالف ،از ایران باالتر اس  .تهداد دانشجویان خارجی عربستان هم با شیب زیادی از تقریباً  31هزار دانشعجوی
خارجی در سال  2111به بیش از  52هزار دانشجوی خارجی در سال  2132رسیده اس بشکل «.)»6
نرخ ناخالص ثب نام در آموزش عالی خارج از کشور4به نسب دانشجویان هر کشور کعه خعارج از آن کشعور بعه
تحصیل مشغول هستند به جمهی در سن تحصعیالت دانشعگاهی در آن کشعور اطعال معیشعود .بعا مقایسعه
وضهی ایران با کشورهای هدف 2میتوان دریاف که سهم دانشعجویان ایرانعی در مقایسعه بعا تهعدادی کشعور
منتخب قابل قبول ،اما با شیب کمی در حال رشد اس .
 .3نسب دانشجویان آموزش عالی هر کشور که در خارج از کشور به تحصیل میپردازند ،به کل دانشجویان آموزش عالی آن کشور
2. Gross outbound enrolment ratio by host region
3. International (or internationally mobile) students
4. Gross outbound enrolment ratio by host region
2. http://data.uis.unesco.org/
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شکل  :5تعداد خالص دانشجویان بینالمللی (تعداد دانشجویان هر کشور که در خارج از آن کشور
۹۰۰۰۰

مشغول به تحصیل می باشند)

۸۰۰۰۰
۷۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۴۰۰۰۰

تعداد

۵۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
3333 2111 2113 2112 2113 2114 2112 2116 2117 2115 2113 2131 2133 2132 2133 2134 2132

۰

23062 21708 20496 20934 21748 23088 24640 24016 28638 32266 39160 44158 50137 51417 46818 47522 48067

ایران

16383 17389 17579 19649 20202 19400 19539 19995 21648 23118 26353 27869 29700 30757 32249 37093 39317

برزیل

8632 8802 9708 9810 9689 9581 9621 9980 10861 12122 12683 14320 15234 16696 20007 23475 24970

مصر

54257 45303 44256 46461 48879 48296 47397 49002 52656 56287 59894 59542 59918 59776 60263 63088 64930

مالزی

 10266 10626 11092 12162 11380 11705 12399 13767 20114 24807 31335 42609 51652 64577 74811 82979 85241عربستان سهودی
51303 51612 52087 55461 55322 55527 55416 37456 39308 44034 49932 51892 50936 48957 45473 45185 44652

ترکیه

عربستان سهودی

مالزی

مصر

برزیل

ترکیه

ایران

نتیجه  :8بررسیهای گزارشهای بین المللای نشاان ام تعاداد پاایین دانشاجویان ایرانای در دیگار
ک شورهاست .سرانه دانشجویان ایرانی در خارج به دانشجویان داخلی ناچیز و نشان ام ادم اهتماام
کافی کشور به توسعه ت ادرت لمی ام طریق دانشجویان است .به الوه ،اگار چاه ساهز مهااجران
تحصیلکرده ایرانی به کل مهاجران کشور به کشورهای  OECDنس تاً بار است (حدود  21درصاد)،
اما نس ت آنها به تحصیلکردگان داخلی ( 5درصد در سال  5111در مقایسه باا  1درصاد در ساال
 ،)5111در مقایسه با کشورهای مشابه و پیشرفته پایین محسوب میشود.
تعداد کل دانشجویان خارجی ایرانی در سال  58 ،5112هزار نفر بوده که ضمن پایین بودن نسا ی
در مقایسه با اقتصادهای نوظهور ،نشان ام جابجایی کمتر ام  11هزار دانشجوی ایرانی جدید در هار
سال است.
در مجموع دانشجویان ایرانی تمرکز بسایار بااریی در رشاتههاای فنای و مهندسای ،لاوم پایاه و
ریاضیات دارند و ط ق آمار موجود ،بیش ام  12درصد دانشاجویان ایرانای مشاغول باه تحصایل در
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آمریکا ،در این رشتهها به تحصیل میپردامندکه نیاممند ا مال سیاستهایی بارای افازایش تاوامن
دانشجویان رشتههای یاد شده با لوم انسانی و اجتما ی است.

در نهایت میبایست اشاره گردد بر اساس بررسی آمار و اطالعات بینالمللی ،وضعیت کشور
در حوزه دانشجویان بینالمللی و تحصیلکردگان ایرانی غیر مقهی بهه ههیو وجهه بحرانهی
نیست .لذا تعبیرهای برخی رسانه ها و محافل علمی در این راسهتا غیهر دقیه و مبتنهی بهر
برداشتهای متفاوت از آمار و اطالعات این حوزه و واژگان تخصصی این حهوزه اسهت .امها
باید اذعان داشت بخشی از دانشجویان و تحصیلکردگان یاد شده ،سرمایههای ویژه کشور
هستند که میبایست به صهورت فعهال و ههد منهد مهدیریت ،و از توانمنهدیههای آنهها
بهرهبرداری مناسبی صورت گیرد .مه ترین مسائلی که در شرایط فعلی میتواند دست مایه
اقدامات سیاستی و اجرایی نهادهای ذیربط در راستای گهردش دانشهجویان بهینالمللهی و
تحصیل کردگان غیر مقی قرار گیرند در چند محور قابل جمعبندی است:
الف) مدیریت و ساماندهی مستمر و فعال گهردش دانشهجویان بهینالمللهی و همکهاری بها
تحصیل کردگان ایرانی غیر مقی در راستای نیازها و اولویتهای پژوهشی و فناورانه کشور
ب) هدایت تحصیلی استعدادهای جوان کشور به سمت رشتههای مورد نیاز و دارای اولویهت
(مانند مدیریت ،اقتصاد ،صنعت خودرو ،هوانوردی ،مهندسی پزشکی ،تجارت بینالملل و )...
در راستای افزایش نرخ ماندگاری آنها در کشور
ج) ساماندهی اشتغال نخبگان و تحصیل کردگان از طری الزام به کار گیری آنها در داخل،
در قراردادهای خارجی شهرکت ههای بهینالمللهی در قالهب پیوسهت فنهاوری قراردادههای
شرکتهای بزرگ ایرانی
د) رویکرد فعال به تشوی دانشجویان بینالمللی و تحصیل کردگان ایرانی غیهرمقی بهرای
بازگشت به کشور و افزایش پوشش و گستره حمایت از آنها
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مالحظات سیاستی در باب جابجایی دانشجویان و مهاجرت تحصیلکردگان
باید پذیرف که جابجایی نیروهای کار متخصص و تحصیلکرده و نیز دانشجویان ،زمینه تبادل دانش و فناوری
را در سطح بینالمللی فراهم میآورد .آمار ارائه شده توسعط مراجع بعینالمللعی ماننعد سعازمان ملعل ،سعازمان
همکاری اقتصادی و توسهه یا آمارهای ارائه شده در بانکهای اطالعاتی اداره مهاجرت آمریکا ،بیانگر نرخ پایین
مهاجرت دانشجویان ایرانی نسب به سایر کشورهای با سطح توسهه مشابه ایران اس  .با توجه به اینکعه ایعران
در زمره کشورهایی اس که نرخ افراد تحصیلکرده نسب به کل جمهی در آن باالس و در حال حاضعر هعم
بال بر  2میلیون دانشجو در کشور مشغول به تحصیل هستند؛ خروج ساالنه کمتر از  31هزار دانشجو برای ادامه
تحصیل ،در مقایسه با کشورهای مشابه میعزان کمتعری داشعته و نشعان از ععدم وجعود برنامعه مناسعب بعرای
بهرهگیری از مناف حاصل از تبادل دانش و فناوری از طریق دانشجویان بینالمللی اس .
در شاخص نرخ دانشجویان مهاجر بخروجعی از کشعور) بعه کعل دانشعجویان ،در مقایسعه بعا کشعورهایی ماننعد
عربستان ،کره جنوبی و بسیاری از کشورهای در حال توسهه ،ایران عملکعرد ضعهی تعری دارد .از آنجعا کعه در
فضای مدرن آموزش و تهالی ،جابهجایی دانشجویان و افراد متخصص ،پژوهشگر و تحصیلکرده ،موجب تبعادل
دانش در سطح بینالمللی شده ،این امر برای کشورهای مبدأ از اهمی ویژهای برخوردار اس .
بر اسا

مالحظات یاد شده ،سه گزاره سیاستی عمده مطرح میشعود کعه معیبایسع توسعط سیاسع گعذاران و

تصمیمگیران کشور مورد توجه قرار گرفته و جه گیری آتی کشور حول آنها به دق تدوین و پیادهسازی گردد.

 )1تصمی گیری در مورد تمایل یا عدم تمایل کشور به حضور فعال و هدفمند دانشجویان ایرانی در سهطح
بینالمللی

در حال حاضر در محافل رسانهای ،عموماً افزایش حضور دانشجویان ایرانی در سطح بینالمللی به عنعوان یعک
تهدید تلقی میشود و با در نظر گرفتن حضور نسبتاً کمرنگ دانشجویان ایرانی خعارج از کشعور ببعه گعواه آمعار
سازمانهای بینالمللی) ،الزم اس تصمیمگیری الزم در خصوص حمای و یا عدم حمای از ارسال دانشجویان
به خارج از کشور در اسرع وق اتخاذ شود.
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روند و سیاس های بسیاری از کشورهای مشابه و دارای انگیزه توسهه و همپایی بکچآپ) فناورانه 3بمانند چعین،
هند ،عربستان سهودی ،مالزی و  ،)...نشعان از تمایعل آن هعا بعه افعزایش هدفمنعد دانشعجویان خعود در سعطح
بینالمللی اس که میتواند در صورت برنامهریزی مناسب به کانالی مؤثر در انتقعال و تبعادل دانعش و فنعاوری
تبدیل شود.

 )2تصمی در مورد شبکه سازی ،جذب و بهرهبرداری از ایرانی های تحصهیلکهرده و دانشهجویان ایرانهی
غیرمقی در کشور

بسیاری از کشورها با طراحی و پیادهسازی برنامههای هوشمندانه شبکهسازی و تشویق به بازگش دانشعجویان
و تحصیلکردگان خود در دیگر کشورها ،از ظرفی آنان در توسهه علمی و فناورانه بهره فراوانی بردهانعد بنمونعه
بارز آن در حال حاضر چین و هند میباشند) .اما در ایران در این راستا ،تالشهای کافی صورت نگرفتعه و ععزم
سطوح سیاسی و حاکمیتی در این باره روشن نیس و گواه آن ،عدم وجود همکاریهای نظاممنعد بعین ایرانیعان
تحصیلکرده خارج از کشور با دانشگاهها ،بنگاهها و سازمانهای دولتی ایرانی اس  .این در حالی اس که بارهعا
عالقهمندی هموطنان غیرمقیم به همکاری با کشور اعالم شده اس .

 )2تصمی در مورد بینالمللی نمودن دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی داخلی از نظر جذب دانشجو ،محقه
و استاد خارجی

یکی از شاخصهای متداول رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسعات پژوهشعی ،میعزان درگیعر شعدن آنهعا در جعذب
دانشجویان و اساتید خارجی اس که میتواند در زمینه تبادل دانش و فناوری و نیز تأثیرگذاری در راستای مناف
علمی و فناورانه کشور بسیار میمر ثمر باشد .اما با شرایط فهلی و نیز محدودی های اخذ روادیعد و فهالیع قشعر
تحصیلکرده و دانشجویان خارجی ،بروز مناف یاد شده عمالً فراهم نمیباشد .این امر لزوم تصمیمگیری و توجه
سطوح سیاسی و حاکمیتی نظام به این مقوله را گوشزد مینماید.

 )7استمرار و افزایش مقیاس اقدامات و برنامههای فعلی مشوق بازگشت تحصیلکردگان ایرانی غیهرمقی
به صورت هد مند
3. Technological Catch-up
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مدیری فهال جابجایی بینالمللی دانشجویان و تحصیلکردگان ایرانی در راستای نیازهای پژوهشعی و فناورانعه
کشور و همکاری مستمر با آنها ،میبایس با برنامههای هدفمند بازگش نخبگان همراه گردد .برنامعه فهلعی
بنیاد نخبگان "همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیعر مقعیم" در ایعن راسعتا ،در دوره زمعانی
نسبتاً کوتاه اجرای آن با نتایج مناسبی همراه بوده که میبایس ضمن ارزیابی و بهبود مستمر آن ،زمینه افزایش
پوشش و دامنه حمای های ناشی از آن برای دانشجویان و تحصیلکردگان غیرمقیم فراهم آید.

 )6به کارگیری تحصیل کردگان و نخبگان در داخل در قالب پیوسهت فنهاوری قراردادههای شهرکتههای
بینالمللی با شرکتهای بزرگ ایرانی

در ماده  2نظامنامه پیوس فناوری در قراردادهای بینالمللی ،حداکیر بکارگیری مناب انسانی متخصعص ایرانعی
در اجرای طرح و ارتقا دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی مورد تأکید قرار گرفته اس  .در صورت اجرایعی
نمودن این به کارگیری آن میتوان تا حد قابل قبولی به اشتغال نخبگان و تحصیل کردگعان سعامان بخشعید و
نرخ ماندگاری آنها را افزایش داد.
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