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 بینانه یا کوچه علی چپواقعیت مهاجرت نخبگان: رویکرد خوش                                              

 یونس محمدی/ همکار پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 و کوچه علی چپ : ساسی مانکن1اپیزود 

خوانی مانکن و همای به نام ساسی خواننده ، بررسی ابعاد پخش ترانهکشورسیاسی فضای  چند روز گذشتهیکی از موضوعات داغ 

. اگرچه ضرورت شادی، نشاط و امید در فضای کنونی جامعه به خصوص برای فرزندانمان بر کسی در مدارس بوده است آموزاندانش

  بحثی نیست. ترانه پوشیده نیست اما طبیعتا در خصوص محتوای مبتذل این

خواست به آن موضوع بپردازد؛ در تم که در توانش نبود یا نمیای از پدرم داشزمانی که سن و سال کمتری داشتم، هر موقع خواسته

، به افراد مسئولشدم. برخی از ماند و بدهکار هم میای نمیای؟! کال خواستهای؟! فالن کار را کردهجواب میگفت، درست را خوانده

اس؛ تمام هم و غم خود را صرف های اجتماعی قیمت سربه فلک کشیده اجنجای اظهارنظر در خصوص گرانی دالر، فقر، آسیب

اند و اصال و ابدا به بحث انفعال و ضعف خودشان آموزان گذاشتهبررسی تاثیرات آهنگ جنتلمن ساسی مانکن روی جامعه و دانش

پذیرش پذیری است. انفعال در اشاره ندارند و  انگار نه انگار که خود مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند. این همان اصل مسئولیت

 مسئولیت، ناشی از پرکاربردترین اصطالح این روزهای ادبیات سیاسی ما دارد؛ کوچه علی چپ. 

 اند  رفته بناگوشفرار مغز نداریم، یک عده زبان، پاچه و : 2اپیزود 

شده است  اجتماعی منتشر ها و صفحاتبرخی خبرگزاریدر خصوص خروج نخبگان یا به اصطالح فرار مغزها توسط  ویدئوییدیروز 

کند و انگارکه باید این واژه از ادبیات و زبان که با مقایسه چند آمار، نسبت به سالیان گذشته به صورت کلی فرار مغزها را انکار می

های ابتدای های دانشجویان در سالسکانسی، درباره تعداد و درصد خروجی 3 ویدئویفارسی به صورت کلی حذف گردد. در این 

 کند. کند و با آمار حال حاضر مقایسه مییانقالب صحبت م

کند که نه تنها نرخ خروج از کشور افزایش هرم سنی، بیان میسه شاخص جمعیت، نرخ تحصیل و جوانی ، با بررسی در سکانس اول

است و آمار  درصد بوده 38نداشته بلکه کاهش نیز داشته است. طبق آمار ارائه شده، درصد دانشجویان مهاجر در ابتدای انقالب، 

دانشجو در کشور  2700، تعداد 1356دارد که در سال کند. این سکانس بیان میدرصد بیان می 3/1دانشجویان مهاجر کنونی را 

 56اند و هزارنفر از این جمعیت به عنوان دانشجوی مهاجر بوده 100درصد دانشجویان یعنی  38بوده است که چیزی حدود 

باشد که چیزی حدود میلیون دانشجو در کشور می 5/4اند. در حالی که در حال حاضر تعداد کردهصیل هزارنفر آنها در آمریکا تح

باشند که در حال حاضر تعداد دانشجویان هزارنفر از این جمعیت به عنوان دانشجوی مهاجر می 50درصد دانشجویان یعنی  3/1

 هزار نفر است.  13مهاجر آمریکا 

کند. در این های آمریکا طی چند سال اخیر را گواهی بر این موضوع بیان میدرخواست برای دانشگاهکاهش ثبت  در سکانس دوم،

درخواست  2200و  2016در سال  2650،  2015در سال  3220های آمریکا را های پذیرش به دانشگاهسکانس، تعداد درخواست

 کند. اعالم می 2017در سال 

ها زایشی ها و شرکتآپخروج نخبگان را به فضای مهیا برای بهبود بستر توسعه استارتکاهش تقاضای سکانس سوم، در نهایت 

 دهد. ارتباط می
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 ای، کوچه علی چپ یا واقعیت : سه رویکرد نسبت به خروج نخبگان: پروپاگاندای رسانه3اپیزود 

گردد( سه نوع رویکرد وجود جر ارائه میالمللی آمار دانشجویان مهاهای بیندر خصوص واقعیت مهاجرت نخبگان )که در گزارش

 بینانه. دارد: بدبینانه، خوشبینانه، واقع

های شود، به گزارشها و همینطور مردم به صورت گسترده نشر میالف( رویکرد بدبینانه: در این نگاه، که معموال توسط برخی رسانه

المللی پول،  صندوق بین 2009ها، مطابق با گزارش سال سانهشود. طبق گفته برخی رالمللی پول ارجاع میمنتسب به صندوق بین

کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته جهان، مقام نخست را داراست؛ که ساالنه تعداد  91ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان 

در اینترنت، به کذب بودن این خبر کند. با بررسی و سرچ ساده هزار نفر اعالم می 150افراد خارج شده از ایران را چیزی حدود 

 گردد.المللی ارائه نمیتوان پی برد چرا که اساسا این آمار توسط این سازمان بینمی

 2کنند. آمار ارائه شده در اپیزود بینانه: طرفداران این نگاه و رویکرد، تمایل دارند از واژه گردش نخبگانی استفاده ب( رویکرد خوش

ه این نوع نگاه است که اخیرا منتشر شده است. در خصوص آمار ارائه شده فرض بر صحت کامل است. با این متن، تشریح کنند

 شود. های دیگری از این مسئله نمایان میبررسی و مداقه بیشتر سه سکانس ارائه شده، جنبه

جایی یا دا باید اشاره کرد که جابهبینانه ابتبینانه: تکلیف رویکرد بدبینانه مشخص است. در خصوص نگاه خوشج( رویکرد واقع

ای از این گردش نخبگان و عالقه به تجربه در یک فضای غیر بومی به منظور رشد تحصیلی یک امر کامال طبیعی است و مسئله

ده به دو بینانه، در گزارش ارائه شهای دیگر این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد. در رویکرد خوشجهت وجود ندارد. اما باید جنبه

کشور با و مقایسه درصد دانشجویان مهاجر  در دو زمان مختلفنوع مقایسه پرداخته است. مقایسه درصد دانشجویان مهاجر 

 بینانه شدن این شاخص و آمار ارائه شده، ذکر چند نکته )یا سوال( ضروری است:  . به منظور واقعمیانگین جهانی

سال گذشته پرداخته است. این شاخص و مقایسه از  40در سکانس نخست به مقایسه درصد دانشجویان مهاجر نسبت به  نکته اول:

های مختلف گذاری کشور به این صورت بوده است که دانشجویان در دانشگاهمبنا دچار اشکال است چرا که در آن زمان سیاست

ریزی صورت پذیرفته بود. آنها بهره ببرند که با توجه به شرایط آن زمان، برنامه دنیا تحصیل کنند و با برگشت به کشور از تجربیات

درصد آن زمان بر اساس سیاست تشویق مهاجرت دانشجویان بوده است. اگر بخواهد مقایسه طولی )زمانی( صورت پذیرد  38یعنی 

ها و جمعیت دانشجویی قابل که تعداد دانشگاه سال گذشته محدود شود؛ چرا 15یا  10بهتر است این مقایسه به عنوان مثال به 

 مقایسه باشند. 

المللی صرفا بر جریان خروجی یا ورودی المللی استناد شده است. آمارهای بیندر آمار ارائه شده به آمارهای بین :دومنکته 

و یا سایر افرادی که  وجود دارد()هرچند بر سر این واژه مناقشه  نخبگان تمام دانشجویان به کشورهای مختلف تاکید دارد و نه

شود صرف دانشجو یا افراد پذیرش شده در دوره دکتری بتوانند در این قالب تعریف شوند. طبیعتا زمانی که واژه فرارمغزها بیان می

المللی کز بینها و مراو یا حتی در سازمان دوره پسادکتریها یا در قالب تواند توسط اساتید دانشگاهمدنظر نیست، این پذیرش می

ها باشد که طبیعتا در این آمارها به آن اشاره نشده است. به منظور شفافیت بیشتر در این زمینه باید آماری از تعداد کل خروجی

و درنهایت جذب در مراکز،  پستاکهای دانشگاهی )پذیرش دوره لیسانس، کارشناسی ارشد، دکتری(، دوره چه به صورت دوره

  المللی استخراج شود.های بینها و شرکتسازمان
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گیرد. طرفداران نگاه المللی جریان ورودی و خروجی دانشجویان به و یا از هر کشور مورد توجه قرار میدرآمارهای بین :سومنکته 

دانشجویانش درصد  4بینانه اگر به گردش نخبگانی اعتقاد دارند باید درنظر بگیرند که به عنوان مثال کشوری مثل هند اگر خوش

پذیریم گردش یک طرفه طبیعتا کند. اگر دیدگاه گردش نخبگانی را میمهاجرت دارند، به چه میزان دانشجو به هند مهاجرت می

 مدنظر نیست. 

دارد. اگرچه آمارهای  2015و  2014های را در مهاجرت نخبگان در سال 12طبق گزارش ارائه شده، ایران جایگاه : چهارمنکته 

گذارند اما باید توجه کرد اختالف کشور ششم که عربستان هست با کشور های مناسبی برای مقایسه در اختیار میلی، سنجهالملبین

 /. درصد هست که اختالف ناچیزی است.3/. درصد و با کشور هفتم یعنی آمریکا تنها 5ما صرفا 

کشور اول دنیا از نظر تعداد دانشجو در آمریکا طی  15بین طبق سایر گزارشات ارائه شده بیان شده است که ایران از : پنجمنکته 

نفر بعد از مکزیک، رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده و کشورهای چین و  194هزار و  10، با تعداد 2015و  2014های سال

درصد از مجموع  10 اند. برمبنای گزارش بنیاد ملی نخبگان،هند به ترتیب رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده

های آمریکا از کشورهای خاورمیانه هستند که در این میان عربستان در رتبه اول کشورهای  دانشجویان خارجی در دانشگاه

خاورمیانه و در رتبه چهارم کشورهای جهان بعد از چین، هند و کره جنوبی قرار گرفته است. در حالی که ایران در تعداد 

در رتبه یازدهم را دارد. در خصوص دو کشور چین و هند این آمار  2015و  2014صیل در آمریکا در سال دانشجویان مشغول به تح

طبیعی است چرا که تعداد دانشجویان و جمعیت این دو کشور بسیار زیاد است و رتبه اول و دوم طبیعتا متعلق به این دو کشور 

 خواهد بود. 
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 2۰1۵/ 2۰14کشور اول دنیا در آمریکا سال  1۵تعداد دانشجویان 

 

 :ششمنکته 

درصد است که  1/1برمبنای گزارش بنیاد ملی نخبگان، نسبت تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشجویان داخل کشور 

دانشجویان در دهه گذشته، این آمار سابقه و توسعه کمی در تعداد درصد( است. با توجه به رشد بی 8/1پایین تر از میانگین جهانی 

نیز قابل استناد نیست؛ چرا که مخرج کسر یعنی تعداد کل دانشجویان کشور )نسبت به جمعیت( بسیار باالست و این درصد کم 

ها و گونه تعداد دانشگاهرسد با توجه به رشد قارچناشی از بزرگ بودن مخرج کسر است و نه صورت کسر. بنابراین به نظر می

های گذشته در کشور نسبت به جمعیت کشور، این شاخص نیز مبنای درستی برای مقایسه حداقل برای کشور دانشجویان در سال

دانشگاه  50کند. شاید شاخصی مانند نسبت دانشجویان مهاجر به دانشجویان دانشگاه های ممتاز و یا به عنوان مثال ما ارائه نمی

 زمینه بهتر نشان دهد.  برتر کشور، وضعیت کشور را در این

 

 

 

 



5 
 

 2014/2015کشور اول مبدا دانشجویان سیار سال  15

  

( مهاجر دانشجویان معادل گرفتن نخبگان باسازی فرض نکته با اهمیت دیگر در خصوص مهاجرت نخبگان )با ساده: هفتمنکته 

( Stay rate) 1شود، نرخ ماندگاری یا اقامتمنتشر میباشد. شاخصی که در این زمینه میزان تمایل به برگشت و یا برگشت آنها می

rate است. طبق گزارش )NSFکه  2015تا  2005های های آمریکا بین سال، نرخ افراد دکتری دارای ویزای موقت در دانشگاه

و تمایل به  درصد، دارای باالترین نرخ ماندگاری است 92کشور نخست قرار دارد و با  10تمایل به ماندن دارند، ایران در میان 

کنندگان شود اما طبق آمار ارائه شده در خصوص پذیرشماندن دارند. اگرچه این شاخص صرفا در خصوص کشور آمریکا منتشر می

 درصد بیشتر از متوسط دنیاست.  30تا  20دکتری در آمریکا، نرخ ماندگاری دانشجویان ایرانی در خارج را 

 

                                                             
1 . Stay rates of temporary visa holder U.S. doctorate recipients from top 10 countries of origin: 2005–15 
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گردش دانشجویی در جهان است. بخشی از گزارش بنیاد ملی نخبگان که با استناد به  موضوع بعد، رشد و توسعه: هشتمنکته 

تعداد دانشجویان بین المللی  2013تا  2000های  موسسه آمار یونسکو تهیه شده است، نشان می دهد که بین سال 2015گزارش 

شجو در سراسر جهان برای ادامه تحصیل به خارج از میلیون دان 1/4بیش از  2013برابر افزایش داشته است. در سال  2دنیا بیش از 

ای که در کشور ما با نام فرار شود آن است که این آمار دانشجویان مهاجر است و نه مسئلهای که تاکید میکشور خود رفته اند. نکته

مجزاست. همانطور که  Brain Drainکامال با مسئله  Internationally Mobile Studentsشود. مسئله مغزها از آن نام برده می

ها معموال استفاده از این ظرفیت است. دهد رشد گردش دانشجویی، با مخالفتی همراه نیست و سیاست دولتروند جهانی نشان می

-سیاست کشورها در خصوص فرارمغزها، پیشگیری است، این در حالی است که اگرچه اقداماتی در این زمینه در کشور صورت می

در حال حاضر بیشتر سیاست برگرداندن این نخبگان در دستور کار قرار گرفته است. طبیعتا باید شرایطی مهیا شود تا پذیرد اما 

 های مختلف ایفای نقش نمایند.نخبگان بتوانند بر اساس شایستگی در حوزه
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داند و فضای مهیا برای بهبود بستر در سکانس آخر و گزارشات ارائه شده، خروج نخبگان را ناشی از اقتصاد نفتی می: نهمنکته 

ترین عوامل داند. اگرچه قطعا اقتصاد نفتی به عنوان یکی از اصلیها زایشی را دوای این درد میها و شرکتآپتوسعه استارت

تشریح شود ابعاد مسئله، دقیق و شفاف باشد اما تقلیل دالیل این موضوع به تنها یک عامل باعث میاثرگذار بر این موضوع می

ها و تصمیمات نامناسب و غیرصحیح در این خصوص اتخاذ گردد. طبیعتا مجموعه عوامل دیگری در نگردد و در نهایت سیاست

ایجاد شرایط کنونی وجود دارد که شاید در حیطه اختیار و یا توان دولت و سیاستگذار نباشد که در آن خصوص تصمیمات مناسبی 

 نیست که از ابزارهای موجود برای بهبود این شرایط بهره گرفته نشود.اتخاذ کند اما این به معنای آن 

بینی در خصوص آمار ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد. یا با این نگاه، رسالت و در نهایت ضروری است دلیل این خوش: دهمنکته 

ردد یا اینکه با توجه به آمارهای ارائه شده، بذر گهای اثرگذار بر این حوزه توجیه میعملکرد بنیاد نخبگان و سایر نهادها و سیاست

یابد. هر شود و در نهایت فضای کشور به سمتی خواهد رفت که تمایل افراد برای خروج کاهش میناامیدی در کشور کاشته نمی

تر است به منظور یک از این عوامل دلیل خوشبینی مازاد در این خصوص باشد، نشان از اشتباه استراتژیک در این خصوص دارد. به

ای به تیزهوشان، ... و تشریح بهتر مسئله عالوه بر تعریف مجدد در خصوص ماهیت و مفهوم نخبه، استعداد برتر، نابغه، نگاه گلخانه

ها و ساختارهای کالن و عملیاتی دانشجوی مهاجر، به تفاوت این مفاهیم نیز توجه شود و در خصوص بازاندیشی و بازآرایی سیاست

  تری اتخاذ شود.بنیاد ملی نخبگان، در این حوزه تصمیمات مناسب مانند

 

 


