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وضـعیت شـاخص هـای كـليدی مهـاجـرت
در ميان اقشار مختلف اجتماعی

از تبدیل شـدن موضـوع مهاجـرت به مسـئله ای عمومی 

زیـادی  سـال های  مـا  کشـور  در  برانگیـز  حساسـیت   و 

می گـذرد؛ امـا طی ایـن سـال ها کمتر بـه پدیـده مهاجرت 

به عنـوان پدیـده ای پیچیـده و چندبعـدی به صـورت علمی 

و مسـتدل پرداخته شـده اسـت و عمومـًا راه حل هایـی کـه 

بـرای پاسـخ به چالش هـا و مدیریت آن در نظر گرفته شـده 

اسـت به صـورت موقتـی و در پاسـخ بـه اتفاقـات مقطعی 

و زودگـذر بـوده اسـت. در همین راسـتا موضـوع مهاجرت 

کار  نیـروی  دانشـگاهی،  فارغ التحصیـان  و  دانشـجويان 

حرفـه ای و متخصـص همچـون پزشـکان همـواره يكی از 

موضوعـات داغ و پرحاشـیه جامعـه ايـران بـوده اسـت كه 

بـه دليـل عـدم وجـود داده هـای معتبـر و قابل اتـکا به طور 

فزاينـده ای در معـرض گمانه زنی هـا و اظهارنظرهـای غیـر 

مسـتند قرار داشـته اسـت. 

 در راسـتای رفـع اين دغدغه و پوشـش خألهای داده ای 

و همچنيـن به منظـور ارائـه تصویـری دقیق تـر از آمارهـا و 

 تحليل های مهاجرتی و حركت به سمت حكمرانی داده محور 

در حـوزه مهاجـرت در كشـور، رصدخانـه مهاجـرت ايران در 

تـاش بـوده اسـت تا بـا اتکا بـر انـدک امکانـات در اختیار 

بتوانـد گامـی مؤثر در این مسـیر بـردارد. بر همین اسـاس 

ایـن رصدخانـه اقـدام بـه انجـام پیمایش هـای مهاجرتـی 

سـالیانه در میـان اقشـار مختلـف اجتماعـی نموده اسـت 

تـا بدین وسـیله اطاعـات میدانـی از وضعیـت مهاجـرت 

بـر  آیـد.  بـه دسـت  بـرای کشـور  اقشـار  ایـن  میـان  در 

همیـن اسـاس پرسشـنامه های "سـنجش ميـل و تصميم 

شـامل:  اجتماعـی  گـروه  چهـار  ميـان  در  مهاجـرت"   بـه 

دانشـجویان   )2 فارغ التحصيـان،  و  دانشـجويان   )1

فعاليـن  پرسـتاران 4(  و  پزشـكان  ایـران، 3(  در  خارجـی 

از کشـور طراحـی،  ایرانیـان خـارج  حـوزه کسـب وکار 5( 

پیمایـش  خوشـبختانه  اسـت.  جمع آوری شـده  و  توزیـع 

فعـاالن  و  دانشـجویان   ( و چهـارم  اول  میـان دسـته  در 

كسـب و كار( بـرای سـومین سـال پیاپـی تکـرار می شـود 

کـه می توانـد اطاعـات خوبـی را در زمینه تغییـر وضعیت 

شـاخص های مهاجرتـی در ایـن دو گـروه نسـبت بـه دوره 

پیشـین )سـال گذشـته( را نیـز فراهـم آورد. بـا توجـه بـه 

وضعیـت  پیرامـون  کشـور  در  پیش آمـده  دغدغه هـای 

مهاجرتـی در میـان کادر بهداشـت و درمـان، این گـروه نیز 

امسـال بـرای دومین بـار در زمـره گروه هـای هـدف مـورد 

پیمایـش مهاجرتـی رصدخانـه مهاجرت ایران قـرار گرفتند. 

امیـد اسـت بـا تـدوام، تکـرار و توسـعه کمی و کیفـی این 

پیمایش هـا، ضمن دسـت یابی بـه آمار و اطاعات سـالیانه 

از وضعیـت مهاجرتـی در میـان اقشـار مختلـف اجتماعی، 

زمینـه پایـش و مقایسـه روند تغییـرات وضعیـت هر یک 

از شـاخص های کلیـدی مهاجـرت در میـان اقشـار مختلف 

بـرای کشـور حاصل گـردد. 

 توجـه بـه ایـن نکتـه بسـیار مهـم و ضـروری اسـت که 

رصدخانـه  توسـط  گرفتـه  صـورت  پیمایش هـای  نتايـج 

مهاجـرت ایـران قابلیـت تعمیـم دادن به کل جامعـه ایران 

وتنهـا می تواننـد  ندارنـد  را  اجتماعـی  اقشـار مختلـف  و 

تصویـری کلـی از وضعيـت "ميـل و تصميـم بـه مهاجرت" 

ميـان  در  مهاجـرت"  موانـع  و  "پیشـران ها  همچنيـن  و 

گروه هـای مختلـف در کشـور باشـند. چراکـه بـا توجـه بـه 

محدودیـت امکانـات در اختیـار رصدخانـه مهاجـرت ایران 

همـه پیمایش هـا به ناچـار از طریق پرسشـنامه و به صورت 

آنایـن انجام شـده اند. هرچنـد کـه درمجمـوع قریـب بـه 

از میـان دسـته های  هشـت هـزار و 665 نفـر در کشـور 

مختلـف در ایـن پیمایش هـا شـرکت کرده انـد و حجم این 

نمونـه می توانـد به نوعـی تبیین کننـده وضعیـت مهاجرتی 

کشـور باشـد، امـا بـه دليـل توزيـع آنايـن پرسشـنامه ها، 

حجم نمونه نسـبتًا محدود در برخـی از گروه های اجتماعی 

و همچنیـن محدودیت هایـی كـه در انجـام پيمايش های 

آنايـن وجـود دارد ) اعـم از مشـکات مربوط بـه تصادفی 

بـودن نمونـه و حـذف شـدن بخشـی از جامعـه هـدف از 

نمونـه بـه دالیلـی همچون عـدم دسترسـی بـه اینترنت و 

...(، تعميـم نتايـج ايـن پیمایش هـا بـه کل جامعـه ايـران 

یـا از نظـر آمـاری  امکان پذیـر نیسـت و یـا اینکـه حداقـل 

ماحظـات فوق الذکـر بایـد در نظـر گرفتـه شـود.

رصدخانـه مهاجـرت ایران با آگاهی از تمام کاسـتی هایی 

کـه بـه جمـع آوری داده از طریـق روش هـای آنایـن وارد 

اسـت، سـعی نمـوده اسـت تـا در حـد تـوان بـه تمامـی 

آنایـن  روش هـای  طریـق  از  داده  جمـع آوری  ملزومـات 
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اطالعات کلی و ویژگی پیمایش های سنجش 
میل و تصمیم به مهاجرت

و  دانشـگاهی  فارغ التحصیـان  و  دانشـجویان  میـان  در 

در سـال 1398 در میـان فعالیـن کسـب وکارهای کوچـک 

از  کـه چکیـده ای  انجـام شـد  اسـتارتاپ ها  و  و متوسـط 

نتایـج آن هـا در سـالنامه مهاجرتـی ایـران-1399 منتشـر 

گردیـد. دور دوم ایـن پیمایش هـا در میـان چهـار گـروه 

اسـتارتاپ ها،  فعالیـن  فارغ التحصیـان،  و  دانشـجویان 

اسـاتید، پژوهشـگران و محققـان، و پزشـکان و پرسـتاران 

در اسـفند 1399 و بهـار 1400 انجام شـده اسـت. نتایـج کلی 

دور دوم پیمایش هـا در ویژه نامـه نـوروزی "مهاجرت نامـه" 

بـه صـورت عمومـی  ایـران  توسـط رصدخانـه مهاجـرت 

منتشـر شـده و در اختیـار عمـوم و سیاسـتگذاران کشـور 

قـرار گرفته اسـت. در سـال 1401 این پیمایش هـا به صورت 

بیـن گروه هـای دانشـجویان و فارغ التحصیـان،  مجـدد 

فعالیـن کسـب و کار و پزشـکان و پرسـتاران انجـام شـد. 

همچنیـن بـرای اولین بـار پیمایشـی تحت عنوان بررسـی 

انگیزه هـای مهاجرتـی در میـان دانشـجویان خارجـی در 

ایـران و همچنیـن پیمایـش سـنجش میـل و تصمیـم به 

بازگشـت در میان ایرانیان خارج از کشـور توسـط رصدخانه 

مهاجـرت ایـران انجـام شـد. ایـن پرسشـنامه ها باهـدف 

سـنجش  "میـل بـه مهاجـرت" و "تصمیـم به مهاجـرت " و 

"میـل بـه بازگشـت"در میان اقشـار مختلـف و بررسـی آثار 

عوامـل مختلـف سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی بـر میل و 

تصمیـم به مهاجرت از کشـور و همچنین میل به بازگشـت 

بـه کشـور طراحـی و انجام  شـده اسـت.

پیمایش هـای  وضعیـت  از  زیـر خاصـه ای  جـدول  در 

انجـام شـده توسـط رصدخانـه مهاجـرت ایـران در میـان 

گروه هـای مختلـف اجتماعـی ارائـه شـده اسـت: 

گروه اجتماعی

دانشجویان و فارغ التحصیالن ایرانی

دانشجویان خارجی در ایران

کارآفرینان و مدیران ارشد

مدیران میانی

کارکنان

پزشکان و پرستاران

ایرانیان خارج از کشور

بخش

 دانشجویان

فعالین کسب و کار

بهداشت، درمان و سالمت 

بین الملل

مجموع

تعداد پاسخ دهندگان 

١,٣٤٥

٢٠٠

٤٢٥

٢,٠٣٠

٣,٧١٧

٣٨٣

٥٦٥

٨,٦٦٥

بازه زمانی اجرا

خرداد ١٤٠١

تیر ١٤٠١

اردیبهشت ١٤٠١

اردیبهشت ١٤٠١

اردیبهشت ١٤٠١

خرداد ١٤٠١

خرداد ١٤٠١

جدول 116- اطالعات کلی و ویژگی پیمایش های انجام شده توسط رصدخانه مهاجرت ایران

)رصدخانه مهاجرت ایران، تابستان 1401(

پایبنـد باشـد و بـا در نظر گرفتـن موارد فنی اعـم از طراحی 

پرسشـنامه اسـتاندارد و بـا انجـام آزمون هـای مربوطـه، 

اسـتفاده از نمونه گيـری در دسـترس در توزيـع پرسشـنامه 

در گروه هـای هـدف و مديريـت توزيـع يكنواخـت در ميان 

آ ن هـا، مشـكات مربـوط بـه تعميم پذيری نمونـه را تا حد 

ممكـن كنتـرل نمايـد. رعایـت اصولـی همچـون محـدود 

کـردن دسترسـی به پرسشـنامه بـرای شناسـه های هویتی 

تکـراری )IP(، شناسـایی و حـذف پاسـخ های ناسـازگار و از 

همه مهم تر سـعی در توزیع پرسشـنامه در میـان گروه های 

متکثـر اجتماعـی کـه در برگیرنـده عقایـد و دیدگاه هـای 

متضـادی بوده انـد، از ديگـر روش هاي مورد اسـتفاده برای 

معـرف كـردن نمونه بوده اسـت1.  

در نهایـت الزم بـه ذكـر اسـت كـه رصدخانـه مهاجـرت 

ايـران بـا توجـه بـه ظرفيت هـای انـدک، محدوديت هـای 

بسـيار و مسـئولیت اجتماعـی کـه بـرای خود قائل اسـت، 

اقـدام به تهیه داده های دسـت اول مهاجرتی نموده اسـت 

و بديهـی اسـت كه انجـام پيمايش های دقیق تـر با قابلیت 

تعمیم پذیـری بـه  کل جامعـه ايران نيازمند حمایت بیشـتر 

و بهره گیـری از ظرفيـت نهادهـای مربوطـه در سـطح ملـی 

اسـت که توانایـی و وظیفه تولید چنیـن داده هایی را دارند 

و بـرای آن بودجـه و امكانـات الزم را دریافـت می کنند. 

 

1. برای اطالع بيشتر به بخش مالحظات آماری رجوع نماييد.

پیمایش هـای سـنجش »میـل و تصمیـم بـه مهاجرت« 

از سـال 1397 در میـان دو گـروه از اقشـار اجتماعـی ایـران 

انجام شـده اسـت. دور اول ایـن پیمایش ها در سـال 1397 
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مهاجـرت کـلیـدی  شاخص های  مـقایـسه 
در ميــان اقشار مختلف  اجـتـماعی

 بـر اسـاس تعريف موسسـه گالوپ1 » ميل بـه مهاجرت2«

ميـزان عاقـه و ميل افراد بـه مهاجرت دائمـی را در صورت 

مهيـا بـودن شـرايط می سـنجد. الزم بـه ذكر اسـت كه اين 

شـاخص تنهـا "ميـل" را اندازه گیـری می كنـد و بـا مفهـوم 

"تصمیـم بـه مهاجـرت3 " و یا "اقـدام به مهاجـرت و یا ترک 

کشـور" تفاوت و اختاف اساسـی دارد. 

 در پیمایش های انجام شـده توسـط رصدخانـه مهاجرت 

ایـران در میـان گروه هـای مختلـف اجتماعـی ، وضعیـت 

»میـل بـه مهاجرت«، از پاسـخ به سـوال طیفـی "هم اکنون 

داریـد؟"  ایـران  از  مهاجـرت  بـه  تمایـل  میـزان   چـه 

به دست آمده است.

 

 

وضعیـت تصمیـم بـه مهاجـرت نیـز مبیـن حالـت و 

وضعیـت افـرادی اسـت کـه تصميـم جـدی بـه مهاجـرت 

اقـدام  و  برنامه ریـزی  كشـور  از  مهاجـرت  بـرای  و  دارنـد 

عملـی كرده انـد. ايـن شـاخص نيـز هماننـد شـاخص ميل 

 بـه مهاجـرت ممكـن اسـت بـه مهاجـرت واقعـی منجـر 

نشود.

در پیمایش های انجام شـده توسـط رصدخانـه مهاجرت 

ایـران در میـان گروه هـای مختلـف اجتماعـی، وضعیـت 

»تصمیـم بـه مهاجرت« از طریق پرسـش مسـتقیم از افراد 

 در مـورد تصمیـم آن هـا در مـورد مهاجرت سـنجیده شـده 

است.

نمودار 268- مقایسه میل به مهاجرت در میان اقشار اجتماعی مختلف در سال 1401

٦٠٪ ٨٠٪١٠٠٪ ١٠٪٣٠٪٥٠٪٧٠٪٩٠٪ ٠٪٢٠٪٤٠٪

هيچ ياخيلی كمكم متوسط زياد خيلی زياد

٤٨١٧٫٤ ٢٨٫٥٢٫
٨

٣٫
٣

٢٨٫١٢٥٫٨٢٥١٣٫٢٧٫٩

٥٤١٧٫٦ ١٢١٢ ٣٫
دانشجويان خارجی در ايران٧

دانشجويان و فارغ التحصيالن٤٤٫٣٢٢٫٨١٣٫١٩٫٢١٠٫٦

پزشكان و پرستاران

٢٨ ٤٢١٨٫٣٥٫٢ كارآفرينان و مديران ارشد٦٫٢

مديران ميانی

٢٨٫٢ ٤٩٫٦٢٫٧ ٢٫
٨ كاركنان١٦٫٨

)رصدخانه مهاجرت ایران، تابستان 1401(

1. Esipova, N., Ray, J., & Srinivasan, R. (2011(. The world’s potential migrants: Who they are, where they want to go, and why it matters. Gallup 
White Paper.
2. Desire to Migrate 3.  Decision to Migrate
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در همـه گروه هـای موردمطالعـه به غیـر از گروه پزشـکان و  	

پرسـتاران، تمایل بـه مهاجرت )به صـورت زیاد و خیلـی زیاد( 

بیـش از 60 درصد بوده اسـت. 

تمایل به مهاجرت ) به صورت زیاد و خيلی زیاد(  در میان  	

گروه »کارکنان «، »مدیران میانی« و همچنین  »کارآفرینان و 

 مدیران ارشد« از سایر گروه ها باالتر است و در تراز 70 درصد 

نمودار 269- مقایسه میل به مهاجرت در میان دو گروه دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی و پزشکان و پرستاران در سال 1400 و 1401

)رصدخانه مهاجرت ایران، تابستان 1401(

٦٠٪ ٨٠٪١٠٠٪ ١٠٪٣٠٪٥٠٪٧٠٪٩٠٪ ٠٪٢٠٪٤٠٪

٦٠٪ ٨٠٪١٠٠٪ ١٠٪٣٠٪٥٠٪٧٠٪٩٠٪ ٠٪٢٠٪٤٠٪

دانشجويان و فارغ التحصيالن
(سال ١٤٠١)

دانشجويان و فارغ التحصيالن
(سال ١٤٠٠)

پزشكان و پرستاران(سال ١٤٠١)

پزشكان و پرستاران(سال ١٤٠٠)

هيچ يا خيلی كمكم  متوسط زياد  خيلی زياد

١٠٫٦ ٩٫٢ ١٣٫١ ٢٢٫٨ ٤٤٫٣

٤٠

٢٨٫١

٤٤٫٨٢٦٫١١٥٫٥٣١٠٫٦

٢٥٫٨٢٥١٣٫٢٧٫٩

٢٦٢٠٧٧

 است. این میل برای گروه های »دانشجویان و فارغ التحصیان« 

و »دانشجویان خارجی در ایران« 66 درصد است. 

در حدود 6 تا 20 درصد افراد در همه گروه ها تمایل به مهاجرت  	

کم یا خیلی کم دارند.

 در حدود 28 تا 50 درصد افراد درهمه گروه ها تمایل خیلی  	

زیادی به مهاجرت دارند.

مقایسـه میـل بـه مهاجـرت )بـه صـورت زیـاد و خیلـی  	

زیـاد( در میـان دانشـجویان و فارغ التحصیان دانشـگاه در 

سـال های 1400 و 1401 نشـان می دهـد کـه ایـن شـاخص 

نسـبت به سـال گذشـته تغییر چندانی نكرده و از 66 درصد 

در سـال 1400 بـه 67 درصـد در سـال 1401 افزايـش يافتـه 

اسـت. همچنین تراز شـاخص میـل به مهاجـرت به صورت 

)کـم و خیلـی کـم( در میان این گـروه از حـدود 14 درصد در 

سـال 1400 بـه حدود 20 درصد در سـال 1401 رسـیده اسـت.

در میـان گروه پزشـکان و پرسـتاران نیز میـل به مهاجرت  	

)بـه صـورت زیاد و خیلـی زیاد( از حـدود 71 درصد در سـال 

1400 بـه 53 درصـد در سـال 1401 رسـیده اسـت. همچنین 

میـل بـه مهاجرت )به صورت کـم و خیلی کـم( در ميان اين 

گـروه از حدود 14 درصد در سـال 1400 به حـدود 21 درصد در 

سـال 1401 افزایش یافته اسـت.
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نمودار 270- مقایسه میل، تصمیم و اقدام به مهاجرت در میان اقشار اجتماعی مختلف در سال 1401

)رصدخانه مهاجرت ایران، تابستان 1401(

مقـایسه میل، تـصمیم و اقـدام به مهاجـرت 
در میان اقشار مختلف اجتماعی

در همـه گروه هـای اجتماعی وضعیت میـل به مهاجرت 

)زیـاد و خیلـی زیـاد( در تراز بیـش از 50 درصد قـرار دارد. 

کمتریـن میـزان شـاخص میـل به مهاجـرت بـا 54 درصد 

مربـوط بـه گـروه پزشـکان و پرسـتاران و بیشـترین آن با 

78 درصـد مربـوط بـه کارکنـان بخـش فعالین کسـب و کار 

اسـت. دانشـجویان و فارغ التحصیـان دانشـگاهی نیز با 

67 درصـد در جایگاه هـای بعـدی قـرار گرفته اسـت.

در میـان گروه هـای اجتماعـی مختلـف دانشـجویان و 

فارغ التحصیـان دانشـگاهی بیشـترین تصمیـم و اقـدام 

بـه مهاجـرت از کشـور دارنـد. کارآفرینـان و مدیران ارشـد 

بـا اختـاف انـدک در رتبه دوم و پزشـکان و پرسـتاران نیز 

کمتریـن تصمیـم و برنامه مهاجـرت را در میـان گروه های 

اجتماعـی مختلـف داشـته اند. الزم بـه ذکـر اسـت درصـد 

شـاخص تصمیـم و اقـدام بـه مهاجـرت از تقسـیم تعداد 

پاسـخ دهنـدگان در هـر پیمایـش به جمعیـت کل جامعه 

پیمایـش به دسـت آمده اسـت.

دانشجويان و فارغ التحصيالن

پزشكان و پرستاران

كارآفرينان و مديران ارشد

٥٠

٥٤

٧٠
٤٨

٢٤
٧٫٥٠

١٢

١١

٦٧

٠٪ ١٠٪٢٠٪٣٠٪٤٠٪٥٠٪٦٠٪ ٧٠٪ ٨٠٪

اقدام به مهاجرت تصميم به مهاجرت ميل به مهاجرت
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پـنـج عـامل اصــلی میــل بـه مهـاجـرت 
در میان اقشار مختلف اجتماعی

دانشجویان و
پزشكان و پرستاران فارغ التحصیالن

کارآفرینان و
کارکنانمدیران میانی مدیران ارشد

نوسان قیمت ارز،تورم و
 شرایط اقتصادی

شرایط تحریم ایران

نظم و قانون مداری جامعه

شیوه حکمرانی و 
رویکردهای سیاسی

سطح حقوق و دستمزد و 
تناسب آن با هزینه ها

نوسان قیمت ارز، تورم و
 شرایط اقتصادی

شرایط تحریم ایران

نظم و قانون مداری جامعه

دغدغه آینده فرزندان

شیوه حکمرانی و
 رویکردهای سیاسی

شیوه حکمرانی و 
رویکردهای سیاسی

شرایط تحریم ایران

نوسان قیمت ارز،تورم
 و شرایط اقتصادی

نظم و قانون مداری
 جامعه

وجود فساد نهادینه
 شده در کشور

شیوه حکمرانی 
و مملکت داری

کیفیت زندگی بهتر
 در خارج از کشور

وجود تبیض های حرفه ای
 و اجتماعی در ایران

بی ثباتی اقتصادی و
 اجتماعی در کشور

بی ثباتی اقتصادی
 کشور

ناامیدی نسبت
 به آینده

شیوه حکمرانی و
 مملکت داری

وجود فساد نهادینه 
شده در کشور

دستیابی به رفاه و
 امنیت بیشتر

دغدغه آینده 
فرزندان

١

٢

٣

٤

٥

رتبه

جدول 117- پنج عامل اصلی میل به مهاجرت در میان گروه های مختلف اجتماعی در ایران

در جـدول زیـر عوامـل اصلـی )5 عامـل بـا بیشـترین 

فراوانـی( مؤثـر بـر تمایـل افراد بـه مهاجـرت در گروه های 

مختلـف مـورد بررسـی نشـان داده شـده اسـت. 

 شیوهحکمرانیومملکتداری از جمله عوامل مهم اثرگذار  	

مورد  گروه های  همه  میان  در  مهاجرت  به  تمایل  روی  بر 

مطالعه بوده است.

بیثباتیاقتصادیووجودفسادنهادینهشدهدرکشور  	

از جمله عوامل اثرگذار بر میل به مهاجرت در میان دو گروه 

»دانشجویان و فارغ التحصیان« و »پزشکان و پرستاران« 

بوده است.

 در میان »فعالین کسب و کار«  دو عامل شرایطتحریمایران 	

ونوسانقیمتارز،تورموشرایطاقتصادی از جمله عوامل 

مهم تاثیر گذار بر میل به مهاجرت بوده که در تمام سطوح 

سازمانی به چشم خورده است.
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وضـعیـت شـاخـص میــل بـه بـازگشــت 
 در ميـان اقشار مختـلف اجتــماعی 

نمودار 271- وضعیت میل به بازگشت )احتمالی) در میان اقشار اجتماعی مختلف در ایران در سال 1401

)رصدخانه مهاجرت ايران، 1401(

شـاخص میل به بازگشـت، میل به بازگشـت را در میان 

مهاجرانـی می سـنجد کـه مایل هسـتند در صـورت وجود 

فرصـت، به کشـور مبدأ خـود بازگردند. علیرغـم اینکه میل 

بـه بازگشـت مفهومـی ارزشـمند اسـت، امـا درعین حـال 

چالش برانگیـز اسـت. چراکـه در مـورد مهاجرت بازگشـتی 

تقریبـًا یـک قاعـده ی کلی وجـود دارد و آن هم این اسـت 

کـه اغلـب مهاجران در ابتـدا قصد مهاجـرت دائمی ندارند 

از  و خواهـان بازگشـت هسـتند، امـا اکثـر آن هـا پـس 

مهاجـرت در مقصـد مهاجرتـی خـود باقـی می مانند1. 

میـل قطعی برای بازگشـت به کشـور در همـه گروه های 

اجتماعـی در تـراز 10 تا 23 درصد قـرار دارد. همچنین میل 

بـرای عدم بازگشـت به کشـور در همه گروه هـای اجتماعی 

در تـراز 35 تـا 51 درصد قرار دارد.

 گـروه پزشـکان و پرسـتاران بـا 23 درصـد بیشـترین 

میـل قطعـی بـرای بازگشـت به کشـور را دارنـد. همچنین 

کمتریـن میـزان میـل قطعـی بـه بازگشـت بـا حـدود 10 

درصـد مربـوط بـه گـروه دانشـجویان و فارغ التحصیـان 

دانشـگاهی اسـت.

در مـورد میـل بـرای عـدم بازگشـت بـه کشـور گـروه 

دانشـجویان و فارغ التحصیـان دانشـگاهی بـا 51 درصد 

بیشـترین میـل را بـرای عـدم بازگشـت بـه کشـور و گروه 

پزشـکان و پرسـتاران بـا 35 درصـد کمتریـن میـل را برای 

عـدم بازگشـت بـه کشـور دارند. 

٦٠٪ ٨٠٪١٠٠٪ ١٠٪٣٠٪٥٠٪٧٠٪٩٠٪ ٠٪٢٠٪٤٠٪

برمی گردم نمی دانم برنمی گردم

٤٧٫٦٣٩٫٢١٣٫٢

٣٤٫٩٤٢٫١٢٣٫٠

دانشجويان و فارغ التحصيالن٥١٫٣٣٩٫١٩٫٦

پزشكان و پرستاران

كارآفزينان و مديران ارشد٣٧٫٨٤٦٫٧١٥٫٦

مديران ميانی

٤٠٫٤ كاركنان٤٦٫٣١٣٫٣

1.  Carling & Pettersen, 2014



ی
اع

تم
ج

ف ا
تل

خ
 م

شار
 اق

ن
ميا

در 
ت 

جر
ها

 م
ی

يد
كل

ی 
ها

ص 
خ

شا
ت 

عی
ض

 و
م :

نه
ل 

ص
ف

511

وضعیت شاخـص میل به بازگشت در میان 
ایرانیان خارج از کشور

شـاخص تصميم به بازگشـت در سـال 1396 در مقایسه 

با سـال 1393 تحـت تأثيـر دو عامل پیاده سـازی و اجرای 

 طرح بازگشـت دانشـمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم

بـه عنـوان اولیـن طـرح کشـور در ایـن راسـتا و تغییـر 

فضـای سیاسـی داخل کشـور به علـت امضـای توافق نامه 

هسـته ای و رفـع تحریم هـا تقریبًا دو برابر شـده اسـت. با 

ایـن وجود، در سـال 1401 مجددا نرخ تصميم به بازگشـت 

كاهـش يافتـه و بـه سـطح 13 درصد رسـيده اسـت كه با 

توجـه بـه وضعيـت اقتصادی و سياسـی فعلی كشـور دور 

از انتظـار نيسـت. البتـه در تمـام سـال های مورد بررسـی، 

شـاخص تصميـم به بازگشـت ايرانيـان از ميانگين جهانی 

ميـل به بازگشـت )7 درصد( بيشـتر اسـت.

الزم بـه ذكر اسـت كـه تجميع آمـار ايـن پيمايش ها به 

دليل تفاوت آن ها در شـيوه نمونه گيری، توزيع پرسشـنامه 

و... ممكـن نيسـت و هـر يـک از پيمايش های فـوق بايد 

بـه تنهايـی مـورد بررسـی و تحليـل قـرار گيرنـد، امـا بـا 

علـم بـه خألهـای موجود، بـرای ايجـاد تصويـر جامعی از 

وضعيـت تصميـم به بازگشـت در ميـان مهاجـران ايرانی، 

تحليـل آن هـا در كنار يكديگر انجام شـده اسـت؛ لـذا بايد 

در نظـر داشـت كه تحليل پيـش رو قابلیـت تعمیم به کل 

جامعـه دایاسـپورا را ندارد.

٦٠٪ ٨٠٪١٠٠٪ ٣٠٪٥٠٪٧٠٪٩٠٪

١٣
٩٣

١٣
٩٦

١٤
٠١

١٠٪ ٠٪٢٠٪٤٠٪

٢١ ٤٧ ٣٢

٤٢ ١٠٤٨

٦٤٢٣١٣

بازگشت قطعی تصمیم نا مشخص عدم بازگشت قطعی

نمودار 272- تصميم به بازگشت در ميان مهاجران ایرانی خارج از کشور )1393، 1396 و 1401(

 )آل ياسين و همكاران، 1393)؛ )صلواتی، 1396)؛ )رصدخانه مهاجرت ايران، 1401(
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جدول 118- پیشران های اصلی مهاجرت بازگشتی به ایران

 )آل ياسين و همكاران، 1393)؛ )صلواتی، 1396)؛ )رصدخانه مهاجرت ايران، 1401(

احساس غربت و دوری از وطن

در کنار خانواده و فامیل بودن

احساس غربت و دوری از وطن

احساس تعلق و پیوستگی با جامعه

تغيير فضای سیاسی داخل کشور ایران

١

٢

٣

٤

٥

٧٣٪

٥٠٪

٤٨٪

٤١٪

٣٦٪

٧٤٪

٦٠٪

٥٨٪

٥١٪

٤٧٪

رتبه

١

٢

٣

٤

٥

رتبه

عوامل پيشرانعوامل پيشران

سال ١٣٩٦ (برجام)سال ١٣٩٣ (پيشا برجام)

احساس وظیفه به کشور و
 انتقال دانش و تجربه خود

احساس وظیفه به کشور و انتقال
 دانش و تجربه خود

در کنار خانواده و فامیل بودن

ارتباط با دوستان و هم دوره ای ها

احساس مفید بودن در ایران

در کنار خانواده و فامیل بودن

احساس مفید بودن در ایران

مسائل فرهنگی و اجتماعی

شرایط مناسب در کشور مادری

بودن در كنار خانواده و دوستان

احساس غربت و دوری از وطن

احساس مفيد بودن در ايران

احساس تبعيض در خارج از كشور

٦١٪

٤٦٪

٣١٪

٢٣٪

٢٣٪

٨٠٪

٥٨٪

٥٦٪

٣٩٪

٣٠٪

عوامل پيشرانعوامل پيشران درصد
 اهميت

درصد
 اهميت

درصد
 اهميت

درصد
 اهميت

سال ١٤٠١ (پسا كرونا)سال ١٤٠٠ (كرونا)

عدم احساس رضایت کافی 
در کشور مقصد

ناهماهنگی با فرهنگ و سبک
 زندگی در خارج از كشور
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شـخصی،  مختلـف  عوامـل  مختلـف  سـال های  در 

خانوادگـی، فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی بر 

میـل و تصمیـم بـه مهاجـرت بازگشـتی ایرانیـان اثرگـذار 

بودنـد، امـا همانطـور کـه مشـخص اسـت در تمـام ایـن 

بـا توجـه بـه پاييـن بـودن سـطح تمايـل و تصميـم 

بـه بازگشـت، بررسـی داليـل عـدم تمايـل بـه بازگشـت از 

اهميـت دوچندانـی برخـوردار اسـت. بـه ايـن ترتيـب، 

شـواهد پيمايـش سـال 1401 حاكـی از آن اسـت كـه عدم 

تمايـل بـرای بازگشـت بـه ايران بيشـتر ناشـی از مسـائل 

و مشـكات موجـود در كشـور اسـت. بـه عبـارت ديگـر، 

از جملـه  ايـران  مسـائل و مشـكات موجـود در كشـور 

بی ثباتـی اقتصـادی، وضعيـت حكمرانـی و مملكـت داری 

و... مهم تريـن عواملـی هسـتند كـه بـر تمايـل افـراد برای 

بازگشـت بـه كشـور تأثيـر منفـی می گذارنـد.

سـال ها بـودن در کنـار خانـواده، مهم تریـن پیشـران برای 

بازگشـت بـه ایـران بـوده اسـت و به طـور ميانگيـن برای 

بالـغ بـر 70 درصـد از پاسـخ دهنـدگان انگیـزه ای بـرای 

بازگشـت ایجـاد كـرده اسـت.

بی ثباتی اقتصادی ايران

شيوه حكمرانی و مملكت داری در ايران

وضعيت آزادی های فردی و اجتماعی در خارج از كشور

احساس امنيت در خارج از كشور

وضعيت آزادی های فردی و اجتماعی در ايران

١

٢

٣

٤

٥

ضريب اهميتعوامل رتبه

٨٤٪

٨٣٪

٧٢٪

٧١٪

٧٠٪

جدول 119- پيشران های اصلی عدم تمايل برای بازگشت به ايران در سال 1401

اقشار  میـان  در  پیـمایش  تکمیلی  نکـات 
مختلف اجتماعی

رصدخانـه مهاجـرت ایران تاش نموده اسـت تا با طرح 

 سـؤاالتی در چندیـن محور مختلف وضعیت » چشـم انداز

 و جاذبـه سـرزمینی« کشـور ایـران را در میـان گروه هـای 

مختلـف اجتماعـی تبییـن نماید. سـواالت مربـوط به این 

)رصد خانه مهاجرت ايران، 1401(

بخـش اگرچـه بـه طـور مسـتقیم بـا موضـوع مهاجـرت 

ارتباطـی نـدارد، اما به دلیـل اینکه بازتاب دهنـده ادراک و 

تصـورات ایرانیـان هسـتند و می توانند بر میـل و تصمیم 

از اهمیـت خاصـی  باشـند،  اثرگـذار  افـراد  بـه مهاجـرت 

برخـوردار هسـتند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه » چشـم انداز 

عوامـل  از  ترکیبـی  نشـان گر  یـک  سـرزمینی«  جاذبـه  و 

اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی اسـت کـه بـه طـور کلی 

نشـان دهنده میـزان رضایـت افـراد از زندگـی در ایـران و 

نظـام حکمرانی کشـور اسـت. در زیـر اهـّم محورهایی که 

تشـکیل دهنده شـاخص چشـم انـداز و جاذبه سـرزمینی 

هسـتند، نشـان داده شـده است:  

و  	 توسعه  فرآیند  در  نقش  ایفای  شرایط  بودن  فراهم 

پیشرفت ایران

مفید و مؤثر بودن در ایران یا خارج 	

احساس  تعلق ایرانیان نسبت به تابعیت خود 	

تصور نسبت به آینده کشور 	

هم راستایی نظام حکمرانی با خواست مردم 	

میزان زیست پذیری کشور 	
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 »چــشـم انــداز و جـــاذبـه ســـرزمیـنی« 
از منظر دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی

در مجمـوع 13 درصـد آينده كشـور را مثبـت )مجموع دو  	

گزينـه خوب، و خیلی خوب( ارزيابی نمـوده و 74 درصد آينده 

 كشـور را منفـی )مجمـوع دو گزینـه بـد و خیلی بـد( ارزيابی

 نموده انـد. حـدود 13 درصـد از پاسـخ دهندگان نيـز در مورد 

آينده كشـور تصـوری میانه داشـته اند.

حـدود 65 درصد از پاسـخ دهندگان موافق گزاره ی "کشـور  	

ایران دیگر کشـور مناسبی برای زندگی کردن نیست"، هستند 

)مجمـوع دو گزینـه ی موافقم و خیلی موافقـم(. این در حالی 

 اسـت کـه تنهـا حـدود 20 درصـد از پاسـخ دهندگان مخالف

 ایـن گـزاره هسـتند. حـدود 15 درصـد از افراد نیز بـه میزان 

یکسـانی بـا این گـزاره موافـق یا مخالف هسـتند.

بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمـده حـدود 86 درصـد از  	

دانشجویان و فارغ التحصیان دانشگاهی میزان همراستایی 

نظـام حکمرانی کشـور با واقعیات موجود جامعه و خواسـت 

مـردم را کـم و خیلـی کـم ارزیابـی نموده انـد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه تنها حـدود 3 درصـد از پاسـخ دهندگان خواسـت 

نظـام حکمرانـی را بـا واقعیـات موجـود جامعه و خواسـت 

مـردم همراسـتا و منطبـق دانسـته اند. 11 درصد افـراد نیز به 

یـک میـزان بـا این گـزاره موافـق و یـا مخالـف بوده اند.

30 درصـد افراد از داشـتن تابعيت ايرانی احسـاس مثبت  	

و 43 درصـد از داشـتن تابعيت ايرانی احسـاس منفی دارند. 

27 درصد نيز به میزان یکسـانی نسـبت به داشـتن تابعیت 

ایرانی احسـاس مثبت یا منفـی دارند. 

بـه طـور كلـی 65 درصد افراد شـرايط كلـی كشـور را برای  	

ايفای نقش خود در جهت توسـعه و پيشـرفت كشور مساعد 

 نمی داننـد )مجموع دو گزینه كم و خيلی كم( و تنها 13 درصد 

از مشـاركت كنندگان شـرايط را مسـاعد ارزيابی كرده اند )زياد 

و بسـيار  زياد(. تقریبا 22 درصد از پاسـخ دهندگان نیز به یک 

اندازه شـرایط کشـور را برای ایفای نقش در جهت توسـعه و 

پیشـرفت کشور مسـاعد یا نامسـاعد ارزیابی نموده اند.

در  	 كـه  دارنـد  عقيـده  افـراد  درصـد   22 حـدود 

 49 باشـند.  داشـته  شـادتری  زندگـی  می تواننـد  ايـران 

كشـور  از  خـارج  در  كـه  معتقدنـد  نیـز  افـراد  درصـد  

تقریبـا و  باشـند  داشـته  شـادتری  زندگـی   می تواننـد 

 29 درصد افراد نسبت به اين موضوع تصوری نداشته اند.

حـدودا 25 درصـد افـراد معتقدنـد كـه در داخـل كشـور  	

 می توانند حضور موثرتری داشـته باشند. همچنين 43 درصد 

افراد احساس می كنند كه در خارج از كشور بيشتر موثرهستند.

همچنیـن حـدود 14 درصـد افـراد بیـن میـزان اثر گـذاری در 

داخـل و خارج از کشـور تفاوتـی قائل نبوده انـد و 18 درصد از 

 پاسـخ دهندگان نیز نسـبت به این موضوع اطاع یا تصوری 

نداشته اند. 
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تصور  از آينده كشور

خيلی بدبدمتوسطخوب خيلی خوب

٥٫
٥٧٫

٤

١٣
٫٥

٢٠
٫١

٥٣
٫٥

٦٠٪

٥٠٪

٤٠٪

٣٠٪

٢٠٪

١٠٪

٠٪

ميزان موافقت يا مخالفت خود را با جمله زير اعالم كنيد؟ 
"كشور ايران ديگر كشور مناسبی برای زندگی كردن نيست"

خيلی
موافقت ياموافقمموافقم 

مخالفت
 برابر 

خيلیمخالف
مخالفم 

٢٠
٫٤

١٤
٫٧

١٠٫
٦

٩٫
٩

٥٠٪

٤٠٪

٣٠٪

٢٠٪

١٠٪

٠٪

شرايط كشور برای ايفای نقش در جهت توسعه و پيشرفت كشور 

خيلی كمكممتوسطزياد خيلی زياد

٤

٩

٢١
٫٨

٢٥
٫٨

٤٥٪

٤٠٪

٣٥٪

٣٠٪

٢٥٪

٢٠٪

١٥٪

١٠٪

٥٪

٠٪

همراستایی نظام حکمرانی با واقعیات جامعه و خواست مردم 

خيلی كمكممتوسطزياد خيلی زياد

١٫٦١٫٦

١١٫
١١٤

٫٧

٨٠٪

٥٠٪

٦٠٪

٧٠٪

٤٠٪

٣٠٪

٢٠٪

١٠٪

٠٪

٤٤
٫٥

٧١

٣٩
٫٥

نمودار 273- چشم انداز و جاذبه ی سرزمينی از منظر دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهی
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احساس در مورد داشتن تابعیت ایرانی 

اثرگذاری در ایران و خارج از کشور 

 امكان شاد زيستن در ايران و درخارج از كشور

١٥٪ ٢٥٪ ٠٪٥٪١٠٪٢٠٪٣٠٪

منفی

خیلی منفی

متوسط
٢٧٫١

مثبت
١٣٫٣

خیلی مثبت
١٦٫٦

٢٦٫٧

١٦٫٣

٣٠٪٥٠٪ ٠٪١٠٪٢٠٪٤٠٪

اثر گذاری برابر در ایران و خارج از کشور

درایران

١٣٫٦

در خارج از کشور

نمی دانم

٤٢٫٨

٢٥٫١

١٨٫٥

٣٠٪٥٠٪٦٠٪ ٠٪١٠٪٢٠٪٤٠٪

تصوری ندارم

درایران

٢٨٫٨

در خارج از کشور
٤٨٫٨

٢٢٫٤

 )رصدخانه مهاجرت ايران، 1401(
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بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده حـدود 73 درصـد 

افـراد، تصـور "بـد و خیلـی بـدی" از آینـده کشـور دارنـد. 

حـدود 7 درصـد افـراد نسـبت بـه آینـده کشـور تصـور 

"خـوب و خیلـی خوبـی" دارنـد و 20 درصـد افـراد نیـز به 

یـک اندازه نسـبت به آینده کشـور تصـور خوب یا بـد دارند.

همچنیـن حـدود 51 درصـد افـراد شـاد زیسـتن را در 

خـارج از کشـور متصور بوده، 18 درصد افراد شـاد زیسـتن 

را در ایـران و حـدود 31 درصـد افـراد نیز اظهار داشـته اند 

کـه در هر کجا باشـند، شـاد هسـتند.

٦٠٪

٤٠٪

٥٠٪

٣٠٪

١٠٪

٢٠٪

خيلی كم
٠٪

٤٩
٫٩

كم

٢٣

متوسط
٢٠

٫٤
زياد خيلی زياد

 تصور از آینده کشور 

٢٫
٦٤٫
٢

 تصور از شاد زیستن

٣٠٪ ٤٠٪٦٠٪ ٠٪١٠٪٢٠٪٥٠٪

فرقی نمی کندکجا باشم

درخارج از کشور

٣٠٫٨

در ایران
١٨٫٥

٥٠٫٧

)رصد خانه مهاجرت ايران، 1401(

نمودار 274- تصور از آينده و شاد زيستن در ميان كاركنان بخش سالمت

»چشم انداز و جاذبه ی سرزمينی« از منظر کارکنان بخش سالمت
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 ديدگاه داياسپورای ايرانی درباره ميزان مناسب بودن
كشور ايران برای زندگی

 ميزان تمايل ايرانيان خارج از كشور به ايفای نقش در
جهت توسعه و پيشرفت ايران

٣٠٪ ٠٪١٠٪٢٠٪٤٠٪٥٠٪

در خارج از كشور

نمی توانم پاسخ دهم

٤٧

فرقی ندارد
١٧

در ايران

خيلی كمكممتوسطزياد خيلی زياد

٢٤

١٢

خيلی كمكممتوسطزياد خيلی زياد

خيلی كمكممتوسطزياد خيلی زياد خيلی كمكممتوسطزياد خيلی زياد

٧

١٦

٥٠

١٦ ١٨

٩ ٧

١٣
١٧

٥١

٣٦

١٨
٢١

٤٨

٦٠٪

٥٠٪

٤٠٪

٣٠٪

٢٠٪

١٠٪

٠٪

١٠٠٪

٨٠٪

٦٠٪

٤٠٪

٢٠٪

٠٪

٦٠٪

٥٠٪

٤٠٪

٣٠٪

٢٠٪

١٠٪

٠٪

٦٠٪

٥٠٪

٤٠٪

٣٠٪
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مقايسه شاد زيستن در ايران و خارج از كشور در ميان داياسپورای ايرانی

ميزان خوش بينی داياسپورای ايرانی نسبت به وعده های دولت و
حاكميت برای استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور 

ديدگاه داياسپورای ايرانی درباره ميزان مساعد بودن شرايط
كشور برای ايفای نقش در جهت پيشرفت و توسعه 

)رصد خانه مهاجرت ايران، 1401(

نمودار 275- چشم انداز و جاذبه ی سرزمينی در ميان ايرانيان خارج از كشور

»چشم انداز و جاذبه سرزمينی« از منظر ايرانيان خارج از كشور
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ميـان  در  سـرزمينی  جاذبـه  شـاخص های  بررسـی 

داياسـپورای ايرانـی نشـان مـی دهد كـه حـدود 47 درصد 

از ايرانيـان در خـارج از كشـور شـادتر هسـتند در حالـی كـه 

ايـران شـادتر بوده انـد. حـدود 24 درصـد در 

نزديـك بـه 70 درصـد ايرانيـان خارج از كشـور، احسـاس 

می كننـد ايـران كشـور مناسـبی بـرای زندگی كردن نيسـت، 

در حالـی كـه حـدود 13 درصـد از آنان معتقد هسـتند ايران 

كشـور مناسـبی بـرای زندگی كردن اسـت.

حـدود 90 درصـد از ايرانيـان خـارج از كشـور، نسـبت 

بـه وعده هـای دولـت و حاكميـت ايـران بـرای اسـتفاده از 

ظرفيـت ايرانيـان خـارج از كشـور خوش بيـن نيسـتند و 

تنهـا اقليتـی در حـدود 3 درصـد از آنان خوش بينـی زيادی 

نسـبت بـه وعده هـای دولـت و حاكميـت دارنـد.

خواهـان  ايرانـی  داياسـپورای  از  توجهـی  قابـل  سـهم 

مشـاركت در توسـعه و پيشرفت كشور اسـت. همانگونه كه 

مشـهود اسـت، حـدود 70 درصـد از ايرانيان خارج از كشـور 

تمايـل زيـاد يـا خيلـی زيادی بـرای ايفـای نقـش در جهت 

توسـعه و پيشـرفت ايـران دارنـد. در حالـی كـه سـهمی در 

حـدود 20 درصـد، تمايـل كـم يا خيلـی كمی بـرای كمك به 

توسـعه و پيشـرفت كشـور دارند.

عليرغم تمايل نسـبتًا بااليی كه برای توسـعه و پيشـرفت 

ايـران وجـود دارد، حدود 66 درصد از ايرانيان خارج از كشـور 

احسـاس می كننـد شـرايط كلـی كشـور بـرای ايفـای نقش 

در جهـت توسـعه و پيشـرفت ايـران مناسـب نيسـت. تنها 

16 درصـد از داياسـپورای ايرانـی احسـاس می كنند شـرايط 

كلـی كشـور برای ايفای نقش در جهت پيشـرفت و توسـعه 

مناسـب است.
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طبـق آمـار رسـمی كشـور در سـال تحصيلـی 1400 تـا 

از  بين المللـی  دانشـجوی   113 و  هـزار   130 حـدود   1401

مليت هـای مختلـف در دانشـگاه های ايـران مشـغول بـه 

تحصيل هسـتند. از اين رو بررسـی تمايـات و انگيزه های 

بررسـی  همچنيـن  و  خارجـی  دانشـجويان  مهاجرتـی 

چالش هـای آن هـا در ايـران يكـی از محورهـای مهـم و 

اساسـی در زمينـه برنامه ريزی در حوزه جذب و نگهداشـت 

دانشـجويان خارجـی در كشـور اسـت. در هميـن راسـتا، 

رصدخانـه مهاجـرت ايـران بـا طراحـی و اجـرای پيمايش 

"بررسـی تمایـات و انگیزه هـای مهاجرتـی دانشـجویان 

خارجـی در ایـران" در بهـار و تابسـتان 1401 تـاش نموده 

اسـت تـا بـه بررسـی انگيزه هـای مهاجرتـی دانشـجويان 

خارجـی بـه ايران و چالش  هـای آن ها و همچنين بررسـی 

اميـال مهاجرتـی آن هـا در خصـوص بازگشـت بـه كشـور 

خـود، مانـدن در ايـران و يـا مهاجـرت مجدد بپـردازد. 

برخـی از دانشـجويان بنابـر داليـل مشـخص تصميـم 

خـود  كشـور  از  خـارج  دانشـگاه های  در  كـه  می گيرنـد 

تحصيـل كننـد. عواملـی ماننـد كيفيـت بـاالی آموزشـی، 

دسترسـی بـه خدمـات و امكانـات بيشـتر، رتبه دانشـگاه 

تـمایالت و انگیزه های مهاجرتی دانشجویان 
خارجی ساكن ایران

انـگيزه های دانشجويـان خارجی از تحصيل 
در ايران

جدول 120- مهم ترين داليل دانشجويان خارجی برای تحصيل در دانشگا ه های ايران

و تخصـص اسـتاد و غيـره در انتخـاب دانشـگاه مقصـد 

كننـده  بين المللـی می توانـد تعییـن  دانشـجويان  بـرای 

باشـد. امـا در برخـی مـوارد، افـراد در سـن تحصيـل در 

كشـورهای درگيـر بحـران و جنـگ گذشـته از عوامـل يـاد 

عواملـی  تحصيلـی،  مقصـد  انتخـاب  بـر  اثرگـذار  شـده 

همچـون داشـتن امنيـت در كشـور مقصـد را بـه عنـوان 

فاكتـور مهـم در نظـر می گيرنـد. چـرا كـه در كشـور خـود 

درگيـری جنـگ، بحـران و ناامنی بوده و شـرايط مناسـبی 

بـرای تحصيـل در دانشـگاه را ندارند. يافته هـای پيمايش 

مـا نيـز بيانگر اين اسـت كـه دانشـجويان افغانسـتانی و 

عراقـی بـه دليل فراهـم نبـودن فرصت تحصيل در كشـور 

خـود، دانشـگاه های ايـران را بـه عنـوان مقصـد تحصيلی 

خـود انتخـاب كرده انـد. اگرچه عامـل مجـاورت و نزديكی 

جغرافيايـی نيـز در انتخـاب ايـن مقصـد تحصيلـی تاثيـر 

سـاير  دانشـجويان  در خصـوص  اسـت.  داشـته  زيـادی 

كشـورها نيـز می توان گفت كـه كيفيت باالی آموزشـی در 

برخـی رشـته های خاص همچـون تحصيل در رشـته زبان 

و ادبيـات فارسـی بـه عنـوان مهم تريـن دليـل تحصيل در 

دانشـگاه های ايـران بوده اسـت. در كنار ايـن عامل، عاقه 

بـه تحصيـل در ايـران نيـز بـه طـور مشـابه از مهم تريـن 

داليـل انتخـاب دانشـگاه های ايـران بـه عنـوان مقصـد 

تحصيلـی بـرای دانشـجويان سـاير كشـورها بوده اسـت. 

فراهم نبودن فرصت تحصيل در كشور خود

نزديكی و مجاورت جغرافيايی

عدم نياز به داشتن مدرک زبان بين المللی

سطح امنيت باال

ساير

دريافت بورسيه تحصيلی از دولت ايران

كيفيت باالی آموزشی در رشته های خاص

وجود فرصت های تحصيلی برای زنان و دختران

سهولت پذيرش در دانشگاه ها

هزينه های مناسب تحصيلی

كيفيت باالی آموزشی در رشته های خاص

عالقه به تحصيل در ايران

سطح امنيت باال

هزينه های مناسب تحصيلی

نزديكی و مجاورت جغرافيايی با ايران

ساير

تنوع رشته های دانشگاهی

عدم نياز به داشتن مدرک زبان بين المللی

تعدد باالی مراكز آموزشی

سهولت پذيرش در دانشگاه ها

دانشجويان ساير كشورهادانشجويان افغانستانی و عراقی درصد 
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از  خارجی  دانشجويان  رضايت مندی  ميزان 
تحصيل در ايران

بـر اسـاس نتايـج يافته ها، ميـزان رضايت دانشـجويان 

خارجـی سـاير كشـورها از تحصيل در دانشـگاه های ايران، 

بيـش از ميزان رضايت دانشـجويان افغانسـتانی و عراقی 

بـوده اسـت. بـه طوری كـه بيـش از 90 درصد پاسـخ های 

ارائـه شـده توسـط دانشـجويان خارجـی سـاير كشـورها 

از طيـف متوسـط بـه بـاال بـوده اسـت و تنهـا ده درصـد 

پاسـخ ها مربـوط بـه ميـزان رضايـت كـم يـا خيلـی كـم 

بـوده اسـت. اين درحالی اسـت كـه ميزان رضايـت اغلب 

مشـاركت كنندگان افغانسـتانی و عراقی در سـطح متوسط 

اسـت.  بوده 

نمودار 276- ميزان رضايت دانشجويان خارجی از تحصيل در دانشگاه های ايران

)رصد خانه مهاجرت ايران، 1401(

هيچ يا خيلی كمكممتوسطزيادخيلی زياد

دانشجويان
ساير كشورها 

دانشجويان
افغانستانی و عراق 
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مهم ترين چالش های تحصيلی دانشجويان 
خارجی در ايران

از آنجايـی كـه اغلب دانشـجويان افغانسـتانی و برخی 

از دانشـجويان عراقـی متولـد كشـور ايـران هسـتند، نوع 

چالش هـای بوجود آمـده برای آن ها در زمينـه تحصيل در 

 دانشـگاه با نوع مسـائل و چالش های دانشـجويان سـاير 

يافته هـای  كشـورها متفـاوت می باشـد. چـرا كـه طبـق 

پيمايـش، مسـائل مربوط بـه قوانين محدود كننـده برای 

 اتبـاع خارجـی در ايـران ماننـد قانـون تبديـل وضعيـت

 اقامتی بـه عنوان مهم ترين چالش برای اتباع افغانسـتانی

و عراقـی مطـرح شـده اسـت. چـرا كـه اغلـب آن هـا بـه 

عنـوان پناهنـده در ايـران زندگـی می كننـد و دارای كارت 

آمايـش هسـتند. طبـق قوانين كشـور ايران، آن دسـته از 

پناهندگانـی كـه قصـد تحصيل در دانشـگاه های ايـران را 

داشـته باشـند، بايسـتی وضعيـت خـود را از پناهنـده بـه 

اتبـاع خارجـی دارای گذرنامـه تبديـل كنند و لذا بايسـتی 

دولـت كشـور  از  و  داده  تحويـل  را  آمايـش خـود  كارت 

مبـدا خـود تقاضـای گذرنامـه كنند. ايـن قانون بـه عنوان 

يكـی از اصلـی تريـن چالش هـای اتبـاع افغانسـتانی در 

كشـور محسـوب می شـود. همچنيـن بـا توجـه بـه اينكه 

اغلـب اتبـاع افغانسـتانی و عراقـی در كشـور ايـران دارای 

جدول 121- مهم ترين چالش های دانشجويان خارجی در خصوص تحصيل در دانشگا ه های ايران

مشـكات اقتصـادی می باشـند و بايسـتی شـهريه خود را 

همچون دانشـجويان سـاير كشـورها به نـرخ ارز پرداخت 

كننـد، بـرای بسـياری از آن هـا نوسـانات ارزی و بـه تبـع 

آن مشـكات مربـوط بـه پرداخت شـهريه فشـار مضاعف 

اقتصـادی را بـر دوش آن هـا تحميـل می كنـد. 

حـال آنكـه دانشـجويان سـاير كشـورها بـا چالش های 

متفاوت تـری بـرای تحصيـل در ايـران مواجـه هسـتند از 

جملـه مهمتريـن چالـش مطرح شـده بـرای اين دسـته از 

دانشـجويان، روند طوالنی اخذ ويزا و يا مشـكات مربوط 

بـه تحصيـل بـه زبان فارسـی اسـت. چرا كـه در بسـياری 

از دانشـگاه های ايـران بسـتر مناسـبی بـرای تحصيـل بـه 

زبـان انگليسـی فراهـم نمی باشـد و دانشـجويان خارجی 

نيـز مجبور هسـتند تـا همچون سـاير دانشـجويان ايرانی 

بـه زبـان فارسـی تحصيـل كننـد و بـرای ايـن امر نيـاز به 

گذرانـدن دوره های مختلف آموزش زبان فارسـی هسـتند. 

از سـوی ديگـر امكانـات مربـوط بـه اسـكان دانشـجويان 

خارجـی نيـز از سـطح مـورد انتظـار آن هـا پايين تـر بوده 

و بسـياری از آن هـا از وضعيـت نامناسـب خوابگاه هـای 

دانشـجويی ابـراز نارضايتـی می كنند.

قوانين محدود كننده برای اتباع خارجی

 (قانون تبديل وضعيت اقامتی و غيره)

نوسانات ارزی و مشكالت مربوط به پرداخت شهريه

در اقليت بودن اتباع خارجی در دانشگاه

تغييرات سریع آیین نامه ها و عدم 

اطالع رسانی مناسب

محدوديت در انتخاب رشته های دانشگاهی

عدم آمادگی دانشگاه برای ميزبانی از 

دانشجويان خارجی

سخت گيری در اعطای ويزای دانشجويی

محدوديت در انتخاب دانشگاه

بين المللی نبودن برنامه های درسی

ساير

طوالنی بودن روند اخذ ويزا

تحصيل به زبان فارسی

وضعيت نامناسب اسكان و

 خوابگاه های دانشجويی

برخورد تبعيض آميز با اتباع خارجی

محدوديت ارتباطات بين المللی به

 دليل وجود تحريم ها

زيرساخت های آموزشی نامناسب

بين المللی نبودن برنامه درسی

مورد تایید نبودن مدارک دانشگاهی 

ايران در برخی كشورها

ساير

در اقليت بودن اتباع خارجی در دانشگاه

دانشجويان ساير كشورهادانشجويان افغانستانی و عراقی درصد
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تمايالت مهاجرتی دانشجويان خارجی

پـس از بررسـی چالش هـای دانشـجويان خارجـی در 

زمينـه تحصيـل در ايران، ميـزان تمايل آن ها بـرای ماندن 

در ايـران و يـا مهاجرت به كشـورهای ديگر مورد سـنجش 

قـرار گرفـت. از آنجايی كه اغلب دانشـجويان افغانسـتانی 

و عراقـی در ايـران متولـد شـده اند، از آن هـا در خصـوص 

مهاجـرت از ايـران سـوال بعمـل آمـد. بيـش از نيمـی از 

پاسـخ های مطرح شده از سـوی دانشـجويان افغانستانی 

و عراقـی، مبنـی بـر تمايـل بسـيار زيـاد بـرای مهاجـرت از 

ايـران بـوده اسـت. چرا كه بـا توجه به چالش هـای مطرح 

دانشـگاه های  در  زمينـه تحصيـل  در  آن هـا  بـرای  شـده 

ايـران، ميـزان تمايـل آن هـا بـرای مهاجرت به كشـورهای 

ديگـر بيشـتر اسـت. نكتـه جالب تـر اينكـه بيـش از 70 

درصد پاسـخ های مطرح شـده از سـوی دانشـجويان ساير 

كشـورها مربـوط بـه ميـزان تمايل متوسـط تا خيلـی زياد 

آن هـا بـه مانـدن در ايـران بـوده اسـت. ايـن امـر نشـان 

می دهـد كـه اغلـب آن هـا تمايـل زيادی بـرای مانـدن در 

ايـران دارنـد و چنانچـه بسـترهای مناسـب اقتصـادی- 

اجتماعـی پـس از اتمام تحصيـل برای آن ها فراهم شـود، 

مايـل هسـتند تـا در ايـران زندگـی كنند. 

نمودار 277- تمايل دانشجويان خارجی در خصوص مهاجرت و يا ماندن در ايران

خیلی زیاد

خیلی زیاد

زیاد

زیاد

کممتوسط

کم

هیج یا خیلی کم

متوسطهیج یا خیلی کم

تمايل به ماندن 

تمايل به مهاجرت

٦٠٪ ٠٪٢٠٪٤٠٪٨٠٪١٠٠٪

٠٪ ٦٠٪ ٢٠٪٤٠٪٨٠٪١٠٠٪

١٢ ٤ ١٨ ١٢ ٥٤

١٦٢٢٣٥١٢١٥
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رفتن،  پيرامون  تصميم دانشجويان خارجی 
ماندن و يا بازگشت

 چنانچه در بررسـی ميزان تمايل دانشجويان افغانستانی

 و عراقـی دريافتيـم كـه بيش از نيمی از پاسـخ های مطرح 

شـده از سـوی آن هـا، مبنـی بـر تمايـل بسـيار زيـاد برای 

مهاجـرت از ايران بوده اسـت، بررسـی تصميم اين دسـته 

از دانشـجويان مبنـی بـر مهاجـرت از ايـران نيـز نشـان 

می دهـد كـه حـدود دو سـوم پاسـخ های دريافـت شـده 

از مهاجـران افغانسـتانی و عراقـی مبنـی بـر تصميـم بـه 

مهاجـرت به كشـور ديگر بوده اسـت. بررسـی ها همچنين 

دانشـجويان  از  همچنيـن  تصميـم  ايـن  راسـتای  در 

افغانسـتانی و عراقـی در خصـوص اقـدام عملـی آن هـا 

بـرای مهاجـرت سـواالتی پرسـيده شـد كـه نتايـج نشـان 

می دهـد كـه حدود نيمـی از آن ها برای مهاجـرت از ايران 

نمودار 278- تصميم دانشجويان خارجی )افغانستانی و عراقی) در خصوص مهاجرت، بازگشت و يا ماندن در ايران

عراقـی  دانشـجويان  از  كـه هيـچ يـک  نشـان می دهـد 

تمايلـی بـه مانـدن در ايـران نداشـتند و يـا بطـور كلـی 

هيچ يـك از آنهـا هنـوز تصميمـی در خصـوص بازگشـت، 

مانـدن و يـا مهاجـرت از ايـران نگرفتـه بودنـد.  تصميـم 

بـه بازگشـت بـه افغانسـتان نيـز در ميـان دانشـجويان 

افغانسـتانی، حـدود 10 درصـد بـوده اسـت كـه بخشـی 

وضعيـت  تاثيـر  تحـت  بازگشـت  بـه  بی رغبتـی  ايـن  از 

افغانسـتان و روی كار آمـدن طالبـان بـوده اسـت.   

برنامه ريـزی كرده انـد و تنهـا 16 درصـد آن ها اقـدام عملی 

در ايـن راسـتا انجام داده انـد. 32 درصد از آن هـا نيز هنوز 

اقدامـی بـرای تصميـم مهاجرتـی خـود انجـام نداده اند. 

نمودار 279- وضعيت برنامه مهاجرتی دانشجويان افغانستانی و عراقی

٦٠٪ ١٠٠٪

مهاجرت از ایرانبازگشت به موطن خودهنوز تصمیم نگرفته امماندن در ایران

٠٪٢٠٪٤٠٪٨٠٪

دانشجويان
عراق

٦٠٪ ٠٪٢٠٪٤٠٪٨٠٪١٠٠٪

دانشجويان
افغانستانی  ٥٨ ١٨٫٥ ١٣٫٥ ١٠

٤٠٦٠

٣٠٪ ٤٠٪٦٠٪ ٠٪١٠٪٢٠٪٥٠٪

هنوز اقدامی انجام نشده

برنامه ریزی برای مهاجرت

٣٢

اقدامی عملی برای مهاجرت
١٧

٥١
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بحرانی شـدن وضعیـت مهاجـرت در کشـور و افزایـش 

 شـاخص های کلیدی مرتبط بـا مهاجـرت به نوعی ماحصل

  چندیـن دهه غفلـت و بی توجهـی در عرصه های مختلف 

اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی بـوده اسـت کـه اکنـون 

نشـانه های آن بـه وضـوح در شـاخص هـا و نمایـه هـای 

مهاجرتـی کشـور بـه وضـوح قابـل مشـاهده اسـت. بـه 

طـور کلـی نتایـج پیمایش هـای رصدخانه مهاجـرت ایران 

در میـان گروه هـای مختلـف اجتماعـی، بازتـاب دهنـده 

شـرایط بحرانی کشـور در حوزه هـای اقتصـادی، اجتماعی 

ایـن  رضایـت  عـدم  مجمـوع  در  و  کشـور  سیاسـی  و 

گروه هـای اجتماعـی از وضعیـت نامطلـوب شـاخص های 

اقتصـادی، اجتماعـی و شـیوه حکمرانی در کشـور اسـت. 

اگرچـه بـرای طـرح و اثبات چنیـن ادعایی بـه پیمایش ها 

و افکارسـنجی های منظـم و دوره ای توسـط نهادهـای ذی 

ربـط نیـاز اسـت، امـا پیمایش هـای محـدود انجام شـده 

توسـط رصدخانـه مهاجـرت ایـران در طـول چنـد سـال 

گذشته، نشـان دهنده سطح هشـدار، » بحران ناکارآمدی« 

و » نارضایتـی عمومـی« در میان اقشـار مختلف اجتماعی 

ايـن  ريشـه های شـكل گيری  بـه  بی توجهـی  لـذا  اسـت. 

نارضايتی هـا در گروه هـای اجتماعـی مختلـف می تواننـد 

در آينـده ای نـه چنـدان دور بـه عنـوان پيشـران های قوی 

مهاجـرت از كشـور بـا قـدرت بيشـتری بـروز و ظهـور پيدا 

كننـد. بی شـک بـدون بهبـود كيفيـت حكمرانی و ترسـیم 

کشـور  آتـی  وضعیـت  از  باورپذیـر  روشـن  چشـم انداز 

نمی تـوان اميـد چندانی برای حفظ سـرمايه های انسـانی 

كشـور داشـت و تشـديد شـرايط موجود می تواند جامعه 

 ايـران را وارد مرحلـه غيـر قابـل كنترل تـری در مهاجـرت 

نمايد.

در ادامـه بـه برخـی از مهم  تریـن نتایـج پیمایش هـای 

اشـاره  ایـران  مهاجـرت  رصدخانـه  توسـط   انجـام شـده 

می شود:

شـاخص چشـم انداز و جاذبـه سـرزمینی بـه طـور کلـی 

بیانگـر نگـرش گروه هـای مختلـف اجتماعـی نسـبت بـه 

نظـام حکمرانی کشـور و تصـور آن ها از آینده ای اسـت که 

ایـن نظـام حکمرانـی بـرای آن هـا رقـم خواهـد زد. نتایج 

ایـن شـاخص کـه از مولفه هـای مهمـی همچـون تصـور 

نسـت بـه آینـده، احسـاس زندگـی در ایران، همراسـتایی 

نظـام حکمرانـی کشـور بـا خواسـت جامعـه، احسـاس 

نسـبت بـه داشـتن تابعیـت ایرانـی و وجـود فرصت های 

ایفـای نقـش و احسـاس شـاد زیسـتن نشـات می گیـرد، 

همگـی حاکـی از نارضایتـی گروه هـای مختلـف اجتماعی 

نظـام  از  دانشـگاهی  و  تحصیلکـرده  اقشـار  خصوصـا 

حکمرانـی کشـور و مسـیری اسـت کـه در پیـش گرفتـه 

اسـت. در واقـع نارضایتـی از نظـام حکمرانـی کشـور و نا 

امیـد شـدن از اصـاح امور و نداشـتن چشـم انداز روشـن 

از آینـده موجـب بحرانـی شـدن شـاخص های مرتبـط بـا 

چشـم انداز و جاذبـه سـرزمینی شـده اسـت کـه یکـی از 

 اصلی تریـن تبعـات آن وضعیت کنونی مهاجرت در کشـور 

است.

یکـی از مهم تریـن تبعـات وخیم تر شـدن وضعیت کلی 

انگیزه هـای تحصیلـی در  کشـور، کم رنـگ شـدن نقـش 

جابه جایی هـای تحصیلـی و به طور کلـی تحصیل در خارج 

از کشـور اسـت. بـه عبـارت دیگـر وضعیـت فعلـی کشـور 

موجـب شـده اسـت کـه دانشـجویان و فارغ التحصیـان 

به عنـوان  کشـور  از  خـارج  در  تحصیـل  بـه  دانشـگاهی 

راهـی بـرای فـرار از وضعیـت موجـود کشـور و دسـتیابی 

بـه وضعیـت مهاجرتـی باثبـات در مقصـد مهاجرتی خود 

)کسـب اقامت بلنـد مدت یا شـهروندی( نـگاه کنند. غلبه 

ایـن نگـرش بـر اندیشـه دانشـجویان و فارغ التحصیـان 

دانشـگاهی عـاوه بـر افزایش شـمار متقاضیـان تحصیل 

بـه  دادن  تـن  به معنـای  می توانـد  کشـور،  از  خـارج  در 

       وضعیت نگران کننده شاخص های مرتبط 
با "چشم انداز و جاذبه سرزمینی"

      کم رنگ شدن نقش انگیزه های تحصیلی 
در مهاجرت های دانشجويی

جمع بندی
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تحصیـل در دانشـگاه های نه چنـدان بـا کیفیـت خارجـی 

و در نهایـت افـت کیفیـت دانشـجویان ایرانـی در خـارج 

از کشـور باشـد، زیـرا در ایـن نـگاه اولویـت اول مهاجـرت 

در  چندانـی  نقـش  تحصیلـی  انگیزه هـای  و  اسـت 

جابه جایی هـای تحصیلـی ندارنـد. همچنین خـروج افراد 

از کشـور بـا چنیـن پس زمینـه ذهنـی امـکان اسـتفاده از 

ظرفیـت و بازگشـت احتمالـی آنـان بـه کشـور را محـدود 

می سـازد.

از دیگـر تبعـات بحرانـی شـدن وضعیـت شـاخص های 

مرتبـط با چشـم انداز و جاذبه سـرزمینی، تقویت اندیشـه 

زیسـت ناپذیری کشـور ایران در ناخـودآگاه جمعی جامعه 

ایـران، خصوصا در میان اقشـار تحصیلکرده و دانشـگاهی 

بـوده اسـت. به عبـارت دیگر تقویـت و ماندگار شـدن این 

اندیشـه در پس زمینـه ذهنـی جامعـه ایـران موجـب قرار 

گرفتـن آن هـا در حالـت تعلیـق و مترصـد فرصـت بـودن 

بـرای مهاجـرت از کشـور شـده اسـت. بـروز عینـی ایـن 

اندیشـه در جامعـه ایـران را شـاید بتـوان در شـکل گیری 

موج مهاجرت در میان پزشـکان و پرسـتاران در طول دوره 

همه گیـری ویـروس کرونا جسـت وجو کـرد؛ موجـی که با 

ایجـاد یـک تقاضای ناگهانـی برای کادر بهداشـت و درمان 

در سـطح جهـان موجـب مهاجـرت بخشـی از پزشـکان و 

پرسـتاران مترصـد فرصت از کشـور شـد.

طبـق نتایـج بـه دسـت آمـده از پیمایـش انجام شـده 

دانشـگاهی،  فارغ التحصیـان  و  دانشـجویان  میـان  در 

حـدود 65 درصـد از پاسـخ دهندگان معقدنـد کـه "کشـور 

ایـران دیگر کشـور مناسـبی بـرای زندگـی کردن نیسـت". 

همچنیـن 55 درصـد از آن هـا معتقدنـد که حتـی پس از 

مهاجـرت به دلیـل وجود پیوندهـای خانوادگـی و عاطفی 

بـا سـرزمین مـادری، اخبـار منفـی و مشـکات جامعـه 

ایـران همـراه آن هـا باقی بمانـد. در واقع وجـود معضات 

مختلـف در داخل کشـور نه تنهـا موجب مهاجرت بخشـی 

آرامش  و عدم  در داخل  زیست ناپذیری      
روان در خارج

                         تبديل تدریجی عامل پیوندهای خانوادگی
 از پیشران بازگشت به پیشران مهاجرت

       بی رغبتی برای بازگشت و بی اعتمادی به 
ايرانيان خارج  وعده های حاکمیت در ميان 

از كشور

از سـرمایه های انسـانی از کشورشـده اسـت، بلکه موجب 

اسـتمرار اضطـراب و نگرانـی در میـان مهاجـران احتمالی 

)یـا موجـود( ایرانـی در خـارج از کشـور خواهـد شـد. بـه 

عبـارت دیگـر در حـال تبدیـل شـد بـه کشـوری هسـتیم 

کـه نـه باخیـال راحت می تـوان در آن زیسـت و نـه از آن 

کرد. مهاجـرت 

اگرچـه در گذشـته عامـل خانـواده یکـی از اصلی تریـن 

دالیـل مهاجـران ایرانـی بـرای بازگشـت بـه کشـور بـود 

اسـت امـا بـا بدتـر شـدن شـرایط کشـور و نـا امیـدی از 

بهبـود شـرایط می تـوان انتظـار داشـت که عامـل خانواده 

و پیوندهـای عاطفـی از یـک پیشـران بازگشـت بـه یـک 

عبـارت  بـه  شـود.  تبدیـل  کشـور  از  مهاجـرت  پیشـران 

دیگـر می تـوان انتظـار داشـت کـه بـا تثبیـت وضعیـت 

مهاجـران ایرانـی در خـارج از کشـور )به لحـاظ دریافـت 

از توانایـی و ظرفیت هـای  اقامـت و شـهروندی(، آن هـا 

خـود برای کمـک به مهاجـرت اعضـای خانواد و آشـنایان 

خـود اسـتفاده کننـد. بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمده در 

پیمایـش رصدخانـه مهاجرت ایـران در میان دانشـجویان 

و فارغ التحصیـان دانشـگاهی، حـدود 86 درصـد افـراد 

مایل انـد کـه پـس از مهاجـرت از توانایی هـا و امکانـات 

خـود بـرای مهاجـرت اعضـای خانـواده و آشـنایان خـود 

اسـتفاده کننـد.

محـدود  پیمایش هـای  از  آمـده  بدسـت  شـواهد 

و  میـل  وضعیـت  پیرامـون  ایـران  مهاجـرت  رصدخانـه 

تصمیـم بـه بازگشـت در میـان ایرانیـان خـارج از کشـور 

 70 حـدود  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی   ،1401 تابسـتان  در 

درصـد ایرانیـان خـارج از کشـور کـه اکثریت آن هـا دارای 
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طریق  از  سازمانی  چالش های  تشدید      
افزایش مهاجرت نیروهای انسانی

       شرایط دشوار زندگی، عامل اصلی میل به 
مهاجرت مجدد در میان دانشجویان خارجی

تحصیـات دانشـگاهی هسـتند، تمایـل "کـم" و "خیلـی 

کمـی" برای بازگشـت به کشـور دارنـد. این درحالی اسـت 

کـه تنهـا 17 درصـد افـراد تمایـل زیاد  بسـیار زیـادی برای 

بازگشـت دارنـد و مابقـی نسـبت به ایـن موضـوع تردید 

دارنـد. همچنیـن  بیـش از 90 درصـداز آن هـا نسـبت بـه 

وعده هـای حاکمیـت بـرای اسـتفاده از ظرفیـت ایرانیـان 

خـارج از کشـور خوشـبین نیسـتند. بی شـک ایـن تمایـل 

و اطمینـان پاييـن برنامه هـای احتمالـی حاکمیـت بـرای 

بهره منـدی از ظرفیـت ایرانیـان خارج از کشـور را با ناکامی 

قطعـی همـراه خواهـد سـاخت.

از نظـر 41 درصـد مدیـران چالش های ایجاد شـده برای 

سـازمان در اثـر مهاجـرت نیـروی کار متوسـط بـوده، ایـن 

درحالـی اسـت کـه 26.6 درصـد آنهـا بـا چالش هـای زیاد 

و 6 درصـد بـا چالش هـای خیلی زیـادی مواجه شـده اند. 

ایـن امر نشـان می دهـد که سـازمان ها و کسـب و کارهای 

دانشـجویان  مانـدگاری  بـه  تمايـل  ميـزان  بررسـی 

دانشـجويان  كـه  می دهـد  نشـان  ايـران  در  خارجـی 

افغانسـتانی و عراقـی ميـل باالیـی بـرای ترک ایـران پس 

بـه  بازگشـت  یـا  مجـدد  مهاجـرت  و  فارغ التحصیلـی  از 

کشورشـان دارنـد. عمده تريـن دليـل ايـن تمايـل شـرایط 

دشـوار زندگـی در ایـران برای دانشـجویان خارجی اسـت.

ایرانـی هنـوز بـه صـورت كامـل با تبعـات جـدی مهاجرت 

قـدرت  و  نشـده اند  مواجـه  خـود  انسـانی  سـرمایه های 

جایگزینـی نیـروی کار بـرای آن هـا فراهم اسـت. بـا توجه 

بـه میـل و تصمیـم بـه مهاجـرت بـاال در میـان فعالیـن 

ایـن گـروه، پیش بینـی می شـود کـه سـازمان های ایرانـی 

در صـورت تشـدید و ادامـه دار شـدن وضعیـت مهاجرت 

در کشـور بـا چالش هـا و خسـارات مالی بسـیار بیشـتری 

شـوند. روبرو 
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