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 .شاخص ارائه خواهد شد 2در خصوص مهاجرت دانشجويي كه با بررسي  2014سال  در آمار ارائه شده توسط يونسكو

 تعداد دانشجوياني از يك كشور كه در خارج تحصيل مي كنند نسبت به كل دانشجويان آن كشور: كشور خارج هنرخ مهاجرت دانشجو ب .1

 تعداد دانشجويان خارجي يك كشور به تعداد كل دانشجويان آن كشور:داخل كشور  هنرخ مهاجرت دانشجو ب .2

 

 جويان مهاجر در كشورهاي مختلفشآمار دان

تعداد كل دانشجوي مهاجر در  كشور

 كشورهاي ديگر

 نرخ مهاجرت دانشجو

 از كشور خارجبه  

 نرخ مهاجرت دانشجو تعداد دانشجو ميهمان

 كشور داخلبه  

 0.2 11.288 1.1 50.053 ايران

 1.1 54.387 0.9 44.964 تركيه

 3.6 35.592 5.4 56.260 مالزي

 0.1 7.235 6 39.098 اندونزي

 4.8 71.773 5.4 73.548 عربستان

 0.3 108.217 2.1 712.157 چين

 1.7 55.536 3.5 116.942 كره جنوبي

 10.2 235.123 3.6 84.059 فرانسه

 17.5 428.724 1.1 27.377 انگليس

 - 210.542 4.3 119.123 آلمان

 2.9 56.361 1.4 28.640 اسپانيا

 - 151.244 - 45.813 كانادا

 3.9 842.384 0.3 60.292 آمريكا

 

 تركيه

  مقصد دانشجويان اين كشور محسوب مي  كشورهاي اروپايي مريكابعد از آ ، قابل توجه است (10.288) همانند ايران در آمريكا يهدانشجويان تركتعداد

ارات ايراني در ام 2463دانشجو تركيه اي در برابر  94تفاوت كشور مقصد براي دانشجويان تركيه در مقايسه با ايران كشور امارات است كه تنها .شود

 .مشغول به تحصيل هستند

  در  (5.887)و تركمنستان  دانشجويي كه آذربايجان در ايران دارد( 54)در برابر  (6.989)بيشترين دانشجوي خارجي در تركيه از كشورهاي آذربايجان

استفاده كرده  ا به نحو مطلوببا اين كشوره از مزيت فرهنگ و زبان مشترك كشور تركيه .است برابر تعداد ناچيز دانشجوي تركمن در ايران

دانشجويي آمريكايي در تركيه مشغول به ( 255)و  دانشجو از ايران( 438)، دانشجو از كشور چين( 300)دانشجو از كشور بلغارستان، ( 1000).ستا

 .عملكرد تركيه در جذب دانشجو از كشورهاي مسلمان و همسايه در خور توجه است .تحصيل هستند
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  مالزي

  كشورهاي همسايه و مسلمان جزو اولويتهاي اين كشور براي جذب دانشجو مي باشد در .براي جذب دانشجويان خارجي برنامه هاي زيادي داردمالزي

 !نفر است 5دانشجو ايراني در مالزي مشغول به تحصيل هستند در حاليكه تعداد دانشجو از اين كشور به ايران كمتر از ( 500)ل حاضر اح

 اندونزي

  دانشجو ( 1500.)مهاجرين دانشجويان اندونزيايي به ساير كشورها نشان مي دهد كه بعد از آمريكا كشورهاي مسلمان مورد توجه اين افراد استآمار

دانشجو از اندونزي در ايران مشغول به تحصيل  7دانشجو در تركيه مشغول به تحصيل هستند اين در حالي است كه تنها ( 1100)در عربستان و 

 .هستند

 عربستان سعودي

 اعزام دانشجو به خارج از كشور را در دستور كار خود قرار داده و . عربستان به دنبال برنامه بازسازي نيروي انساني و با توجه به نقشه جامع علمي خود

دانشجوي ( 5000)دا و استراليا كانا( 5600)كشورهاي انگليس، ( 9000.)دانشجو را راهي كشور آمريكا نمايد( 51000)توانسته  با بورس دانشجويان

 .عربستاني دارند

 دانشجو از سوريه ( 7600)-دانشجو از يمن( 9000)نسته اعربستان به دنبال نقشه علمي خود براي تبديل شدن به جايگاه برتر در جهان اسالم تو-

اگرچه اين آمار مي تواند بخاطر زبان مشترك عربي .كنددانشجو از نيجريه جذب ( 1800)دانشجو از اردن و (  4000)-دانشجو از فلسطين( 5000)

 .دانشجو از تركيه قابل تامل است 400دانشجو از روسيه و  600-دانشجو از كانادا  700-دانشجو از چين 850باشد اما وجود 

 فرانسه

 و كشورهاي رتبه اول را نداشتهدر آمريكا سوي برخالف اكثر كشورها تعداد دانشجوي فرانال نيست و جرت دانشجو در فرانسه بابه طور كلي نرخ مها 

 .اروپايي دراولويت مهاجرت قرار دارند

 20طوريكه نرخ ثبت نام دانشجويان فرانسوي در خارج به نرخ دانشجو مهمان تنها  فرانسه در جذب دانشجو خارجي بسيار موفق عمل كرده است 

دانشجو با خود اختصاص داده است و پس از آن اكثر كشوهايي  (25000)تبه اول را با تعداد دانشجويان كشور چين در فرانسه است كه ر. درصد است

 .كه قبال مستعمره اين كشور بوده است در اعزام دانشجو به فرانسه اقدام نموده اند

 كانادا

 م اين امر زبان انگليسي و كيفيت و كه يكي از عوامل مه.نسته دانشجوي خارجي جذب كنداكانادا بيش از سه برابر دانشجويي كه در خارج دارد تو

 .دانشجو( 5500)ايران رتبه ششم با .دانشجو رتبه اول و دوم را دارد( 14000)هند  -دانشجو( 42000)كشور چين با  .سيستم آموزش كانادا است
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 آمريكا

 5 دانشجوي آمريكايي در ساير كشورهاي جهان مشغول به تحصيل ( 60.000)با اين حال بيش از .هزار دانشگاه در كشور آمريكا وجود دارد

 –دانشجو در قطر ( 204)دانشجو آمريكايي در امارات ، ( 1057)وجود .دانشجو در كانادا دارد( 8000)دانشجو در انگليس و ( 15000)آمريكا.هستند

 .دانشجو در كويت در خور توجه است( 64)دانشجو در مالزي و ( 99)

 دانشجو ( 64.693)-دانشجو از هند( 97.613) -دانشجو از چين( 260.914)جذب  .ترين كشور جهان در جذب دانشجويان خارجي است آمريكا موفق

 11دانشجوي ايراني رتبه ( 9692.)دانشجو از عربستان رتبه هاي يك تا چهارم مهاجرت دانشجو به اين كشور هستند( 51.262)از كره جنوبي و 

كيفيت آموزشي و پژوهشي اين كشور است به طوري كه دانش آموختگان  موفقيت آمريكايكي از داليل مهم . آمريكا هستنددانشجويان خارجي در 

از سوي ديگر با توجه به بازار كار اين كشور در جذب رشته .اين كشور در صورت بازگشت به كشورهاي خود به راحتي مي توانند مشغول به كار شوند

 .براي اكثر دانشجويان از سراسر دنيا به شمار مي رود هاي مختلف مقصد مطلوبي

 ايران

  امارات –( 2.529)استراليا (-3.135)آلمان (- 3.637)ايتاليا (-4.254)كانادا (- 9.692)بخش عظيمي از دانشجويان ايراني به ترتيب به آمريكا

 .مهاجرت مي كنند... و (  1.454)سوئد –( 1.653)فرانسه (-2.082)بريتانيا  (-2.109)هند (-2.463)

  نحضور اي.دانشجوي ايراني در آمريكا اشتغال به تحصيل داشتند( 12.634) تعداد  2017/2016مطابق آمار انسيتو آموزش بين المللي در سال 

 2016/2015سال اين در حالي است كه هيچ دانشجوي آمريكايي در ايران در .ميليون دالر به اقتصاد آمريكا كمك كرده است 431تعداد دانشجو 

نفر در سال ( 12600) از نفر به بيش( 1844)با  2000بررسي روند جذب دانشجو ايراني در آمريكا در فاصله سال .تغال به تحصيل نداشته استشا

 .برابري را نشان مي دهد 8/5رشد  2017

  درصد  (7/7)كه مقطع فوق ديپلم و كارشناسي نشان مي دهد  2017مقطع تحصيلي دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در آمريكا در سال-

مقايسه اين آمار با ساير كشورها نشان مي دهد كه .درصد مي باشد (8/1)درصد و ساير  (8/14)مهارتي -درصد ( 8/75)كتري د كارشناسي ارشد و

در مقطع كارشناسي در اين كشور دانشجو كشورها بيشتر  يردر حاليكه سا.درصد باالي دانشجويان مقطع ارشد و دكتراي ايراني قابل تامل است

اين در .مي كند خود در واقع كشور آمريكا با صرف زمان و بودجه كمتر دانشجويان ايراني را به تحصيالت عاليه مي رساند و جذب بازار كار.دارند

احتمال كم بازگشت آنها به كشور سرمايه هاي حالي است كه اكثر اين دانشجويان از دانشگاههاي خوب ايران فارغ التحصيل شده اند و با توجه به 

 .عظيمي از دست مي رود

  ( 146)و پاكستان ( 221)لبنان (-360)سوريه (-971)و تا حدي عراق ( 9.033)كشور ايران در جذب دانشجو خارجي به غير از كشور افغانستان

دانشجو  24بل توجهي دانشجو دارد اين در حالي است كه تنها در كشورهاي مختلف تعداد قا و كره جنوبي كشور چين.عملكرد موفقي نداشته است

 .دانشجو كره اي در ايران مشغول به تحصيل هستند 11چين و از 
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 تحصيلي دانشجويانمهاجرت 

توجه به بخش اول مهاجرت برنامه ريزي شده نام دارد كه در آن معموال دولت ها با .مهاجرت دانشجويان به طور كلي به دو بخش تقسيم مي شود

فراغت از نيازها ،اولويت ها و يا برنامه هاي آينده تعدادي از دانشجويان را با برنامه هاي خاصي بورسيه مي كنند،در اين مسير دانشجويان پس از 

ين نوع از مهاجرت هزار دانشجويي كه در آمريكا دارد نمونه بارز ا 61عربستان با .تحصيل موظف اند به كشور خود بازگشته و مشغول به خدمت شوند

در اين مهاجرت دانشجويان بسته به شرايط يا عالئق .نوع دوم مهاجرت غير برنامه ريزي شده دولت هاست.دانشجويي در سال هاي اخير بوده است

 .سعه يافته هستندخود و با هزينه شخصي  براي ادامه تحصيل به كشورهاي ديگر مهاجرت مي كنند و غالبا به دنبال جذب در بازار كار كشورهاي تو

نسبت به آن ... عرق ملي و -اقتصادي-سياسي-اجتماعي-بازگشت به ميهن تصميم مهمي است كه دانشجويان مهاجر بسته به شرايط مختلف فرهنگي

ت را فراهم دولت ها در اتخاذ اين تصميم نقش مهمي دارند تا با برگشت نيروهاي تحصيلكرده خود زمينه پيشرفت و ترقي مملك.اقدام مي نمايند

 .آورند

 : در كشورهاي پيشرفته جذب دانشجوي خارجي چند دليل مهم دارد

  جذب منابع مالي و درآمدزايي است به نحوي كه در حال حاضر بخش آموزش عالي به عنوان يكي از بخش هاي مهم اقتصادي براي

 .آنها داردكشورهاي مهاجر پذير محسوب مي شود و ساالنه ميلياردها دالر درآمدزايي براي 

  سياست كشورهاي پيشرفته صنعتي به سوي جذب نيروهاي انساني باهوش و مستعد به دنبال  .ب نيروهاي توانمند تحصيلي و كاريجذ

 .رشد منفي جمعيت و كمبود نيروي كار جوان از ساير كشورها معطوف شده است

  مزيت )تعداد مليت هايي است كه در آن دانشگاه دانشجو دارديكي از شاخص هاي مهم رتبه بندي دانشگاهها تعداد دانشجويان خارجي و

 (.رقابتي

 :به چند فاكتور اصلي فكر مي كنند به طور كلي دانشجويان براي مهاجرت

 يكي از اين عوامل نزديكي فرهنگي و زباني كشور ميزبان با فرهنگ دانشجو است. 

 ي مهاجر استعامل مهم ديگر فاصله جغرافيايي كشور ميزبان با كشور دانشجو. 

  نقش مهمي ... و  ،امنيت اجتماعي،بازار كاركيفيت تحصيلي،شرايط آب و هوايي، امكانات آموزشي و رفاهي ،تجربه دانشجويان قبلي

 .در انتخاب دانشجويان دارد

 در خصوص راهكار كاهش مهاجرت دانشجويان و نخبگان

 اولويت براي حذف يا كاهش آنها برنامه ريزي شود در قدم اول  بايستي ليست كاملي از عوامل رانشي تهيه و طبق. 

  در قدم دوم بايستي سياست گذاري و برنامه ريزي كالن در اعزام دانشجويان ، جذب دانشجوي خارجي و بازگشت دانشجويان به كشور

 .توسط نهادهاي مسئول صورت پذيرد

 

 


