


مهاجرت و پيمايش های اجتماعی

 مقدمه
از تبدیل شــدن موضــوع مهاجــرت بــه مســئله ای عمومــی و 
حساسیت برانگیز در کشور ما ســال های زیادی می گذرد اما طی این 
سال ها کمتر به پدیده مهاجرت به عنوان پدیده ای پیچیده و چندبعدی 
به صورت علمی و مستدل پرداخته شــده است و عموماً راه حل هایی 

که برای پاســخ به چالش ها و مدیریت آن در نظر گرفته شــده است، 
به صورت موقتی و در پاسخ به اتفاقات مقطعی و زودگذر بوده است. 
در همین راســتا موضوع مهاجرت دانشــجویان و فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی، نیــروی کار حرفه ای و متخصص همچون پزشــکان و 
اساتید دانشــگاهی همواره یكی از موضوعات داغ و پرحاشیۀ جامعه 
ایران بوده اســت كه به دلیل عدم وجــود داده های معتبر و قابل اتکا 
به طور فزاینده ای در معرض گمانه زنی ها و اظهارنظرهای غیر مســتند 

قرار داشته است. 
 در راســتای رفع این دغدغه و پوشش خألهای داده ای و همچنین 
به منظور ارائۀ تصویری دقیق تر از آمارها و تحلیل های مهاجرتی و حركت 
به ســمت حكمرانی داده محور در حوزه مهاجرت در كشور، رصدخانه 
مهاجرت ایران در تالش بوده است تا با اتکا بر اندک امکانات دراختیار 
بتواند گامی مؤثر در این مسیر بردارد. بر همین اساس این رصدخانه 
اقدام به انجام پیمایش های مهاجرتی سالیانه در میان اقشار مختلف 
اجتماعی نموده اســت تا بدین وســیله اطالعات میدانی از وضعیت 
مهاجرت در میان این اقشار برای کشور به دست آید. بر همین اساس 
پرسشنامه های "ســنجش میل و تصمیم به مهاجرت" در میان چهار 
گروه اجتماعی شامل: 1( دانشــجویان و فارغ التحصیالن، 2( اساتید، 
محققان و پژوهشــگران، 3( پزشكان و پرســتاران و 4( فعالین حوزه 
کسب وکارهای نوپا ) اســتارتاپ ها( طراحی، توزیع و جمع آوری شده 
است. خوشبختانه پیمایش در میان دسته اول و چهارم ) دانشجویان 
و اســتارتاپ ها( برای دومین ســال پیاپی تکرار می شود که می تواند 
اطالعات خوبی را در زمینه تغییر وضعیت شــاخص های مهاجرتی در 
این دو گروه نسبت به دوره پیشین )سال گذشته( را نیز فراهم  آورد. با 
توجه به دغدغه های پیش آمده در کشور پیرامون وضعیت مهاجرتی 
در میان اساتید دانشــگاه و همچنین کادر بهداشت و درمان، این دو 
گروه نیز امسال برای اولین بار در زمره گروه های هدف مورد پیمایش 
مهاجرتی رصدخانه مهاجرت ایران قرار گرفتند. امید اســت با تداوم، 
تکرار و توســعه کمی و کیفی این پیمایش ها، ضمن دســت یابی به 
آمار و اطالعات ســالیانه از وضعیت مهاجرتی در میان اقشار مختلف 
اجتماعی، زمینه پایش و مقایســه رونــد تغییرات وضعیت هر یک از 
شاخص های کلیدی مهاجرت در میان اقشار برای کشور حاصل گردد. 
 توجه به این نکته بسیار مهم و ضروری است که نتایج پیمایش های 
صورت گرفته تا حدی می توانند نشــان دهنده ی وضعیت كلی "میل 
و تصمیم به مهاجرت" و همچنین "پیشــران ها و موانع مهاجرت" در 
میان گروه های مختلف در کشور باشند. چراکه با توجه به محدودیت 
امکانات در اختیار رصدخانه مهاجرت ایران و همچنین شــرایط خاص 
کشــور در دوران شــیوع کرونا، همــه پیمایش ها به ناچــار از طریق 
پرسشــنامه و به صورت آنالین انجام شــده اند. هرچند که درمجموع 
قریب بــه 3 هزار نفر در کشــور از میان دســته های مختلف در این 
پیمایش ها شــرکت کرده اند که حجم این نمونــه می تواند به نوعی 
تبیین کننده وضعیت مهاجرتی کشور باشد،  اما به دلیل توزیع آنالین 
پرسشنامه ها، حجم نمونه نسبتاً محدود و همچنین محدودیت هایی 

نگاهی به شاخص های كلیدی مهاجرت
در میان برخی ازگروه های  اجتماعی در سال 1400
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كه در انجام پیمایش های آنالین وجود دارد ) اعم از مشکالت مربوط 
بــه تصادفی بــودن نمونه(، تعمیــم  نتایج ایــن پیمایش ها به كل 
جامعه ایران یــا از نظر آماری  امکان پذیر نیســت و یا اینکه حداقل 
مالحظــات فوق الذکر باید در نظر گرفته شــود. درنهایت الزم به ذكر 
اســت كه رصدخانه مهاجرت ایران با توجه بــه ظرفیت های اندک و 
محدودیت های بسیاری كه در پیش داشته است، اقدام به اجرای این 
پیمایش ها نموده است و بدیهی است كه انجام پیمایش های دقیق تر 
با قابلیت تعمیم پذیری به كل جامعه ایران نیازمند حمایت بیشــتر و 

بهره گیری از ظرفیت نهادهای مربوطه در سطح ملی است.

 اطالعات کلی و ویژگی پیمایش های سنجش میل و تصمیم 
به مهاجرت

پیمایش های ســنجش »میل و تصمیم به مهاجرت« از سال 1397 
در میان دو گروه از اقشــار اجتماعی ایران انجام شــده است. دور اول 
این پیمایش ها در سال 1397 در میان دانشجویان و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی و در ســال 1398 در میان فعالین کسب وکارهای کوچک 

و متوســط و استارتاپ ها انجام شــد که چکیده ای از نتایج آن ها در 
سالنامه مهاجرتی ایران-1399 منتشر گردید. دور دوم این پیمایش ها در 
میان چهار گروه دانشجویان و فارغ التحصیالن، فعالین استارتاپ ها، 
اساتید، پژوهشگران و محققان، و پزشکان و پرستاران در اسفند 1399 
و بهار 1400 انجام شده است. این پرسشنامه ها با هدف سنجش  "میل 
به مهاجرت" و "تصمیم به مهاجرت " در میان اقشــار مختلف و بررسی 
آثار عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و به طور خاص تأثیر 
تحوالت کشور و همه گیری ویروس کرونا بر میل و تصمیم به مهاجرت 

از کشور طراحی و انجام شده است.
در گــروه دانشــجویان و فارغ التحصیــالن، پیمایــش در میان 
دانشــجویان فعلی و همچنین  فارغ التحصیالن ســال 1392 به بعد 
انجام شد. الزم به ذكر است كه داده های این پرسشنامه از اوایل بهمن 
تا اواخر اســفند 1399 و به صورت آنالین جمع آوری شده است و 2065 
نفر از دانشــجویان و فارغ التحصیالن سراسر كشور كه عمده آن ها از 
دانشــجویان دانشگاه های دولتی بودند به آن پاسخ داده اند. جدول 

زیر اطالعات كلی پیمایش را نمایش می دهد:

جدول 1- اطالعات كلی پیمایش سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ التحصیالن

پیمایش سنجش »میل و تصمیم به مهاجرت« در میان دانشجویان و فارغ التحصیالن

بهمن و اسفند 1399- پرسشنامه آنالینزمان و روش انجام پیمایش

2065 نفرحجم نمونه آماری

مرد )57 درصد( و زن )43 درصد(توزیع جنسیت در نمونه 

بازه سنی 30-20 سال )81 درصد(بازه سنی افراد

مجرد )81 درصد( و متأهل )19 درصد(وضعیت تأهل/تجرد 

دانشجو )69 درصد( و فارغ التحصیل )31 درصد(وضعیت تحصیلی افراد

كارشناسی)41 درصد(، كارشناسی ارشد)42 درصد(، دكتری )10 درصد(، دكترای تخصصی ) 6 درصد( و كاردانی)1 درصد(مقطع تحصیلی افراد

فنی و مهندسی)45 درصد(، علوم انسانی)27 درصد(، پزشكی)10 درصد(، علوم پایه)8/5 درصد( و هنر ) 4/4 درصد(گروه تحصیلی افراد

دانشگاه محل تحصیل افراد
) 5 دانشگاه با بیشترین فراوانی( 

دانشگاه علم و صنعت )11 درصد(، دانشگاه تهران)9 درصد(، دانشگاه امیرکبیر )9 درصد(، دانشگاه صنعتی 
شریف)6 درصد( و دانشگاه شهید بهشتی)6 درصد(

منبع: )رصدخانه مهاجرت ایران، اسفند 1399(

پیمایش دوم مربوط به اســاتید و محققــان نیز در خرداد 1400 
و به صورت آنالین توزیع شــده اســت که 246 نفر در آن مشارکت 
داشته اند. 74 درصد پاسخ دهندگان اساتید دانشگاه ها و 26 درصد 

پژوهشگر مؤسسات پژوهشی و غیر آن بوده اند. اطالعات تکمیلی 
این پیمایش را در جدول زیر نشان داده شده است. 

جدول 2- اطالعات كلی پیمایش سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در اساتید، محققان و پژوهشگران

پیمایش سنجش »میل و تصمیم به مهاجرت« در اساتید، محققان و پژوهشگران

اردیبهشت و خرداد 1400- پرسشنامه آنالینزمان و روش انجام پیمایش

246 نفرحجم  نمونه آماری

مرد )79 درصد( و زن )21 درصد(توزیع جنسیت در نمونه

بازه سنی 25 تا50 سال ) 66 درصد(بازه سنی افراد

متأهل )84 درصد( و مجرد )15 درصد( و سایر )1 درصد(وضعیت تأهل/ تجرد  افراد

دکترای تخصصی) 75 درصد(، دکترای حرفه ای)10 درصد(، کارشناســی ارشد ) 15 درصد(مقطع تحصیلی افراد

علوم مهندسی )36 درصد(، علوم پایه ) 25 درصد(،علوم پزشکی و پیراپزشکی) 16 درصد(، علوم انسانی و اجتماعی گروه رشته فعالیت افراد
)16 درصد(، کشاورزی و منابع طبیعی)6 درصد(، هنر ) 2 درصد(

5 سال و کمتر )10 درصد(، 6 تا 11 سال)29 درصد(، 12 تا 16 سال)19 درصد(، 17 تا 22 سال )17 درصد(، 23 تا27 سابقه شغلی افراد
سال)12 درصد(، بیش از 27 سال)13 درصد(

استاد تمام )23 درصد(، استادیار)34 درصد(، دانشیار )42 درصد(، مربی )1درصد(رتبه علمی افراد

منبع: )رصدخانه مهاجرت ایران، بهار 1400(
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پیمایش میل و تصمیم به مهاجرت در میان پزشکان و پرستاران 
در سال 1400 برای اولین بار اجراشــده است. در این پیمایش كه از 
اردیبهشــت تا خرداد 1400 و به صورت آنالین به اجرا درآمده است، 

330 نفر از پزشكان و پرستاران شركت نموده اند. جدول زیر اطالعات 
كلی پیمایش را نمایش می دهد:

جدول 3- اطالعات كلی پیمایش سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان پزشكان و پرستاران

پیمایش سنجش »میل و تصمیم به مهاجرت« در میان پزشكان و پرستاران

اردیبهشت و خرداد 1400- پرسشنامه آنالینزمان و روش انجام پیمایش

330 نفرحجم نمونه آماری

مرد )55 درصد( و زن )45 درصد(جنسیت

متأهل)54 درصد( و مجرد )46 درصد(وضعیت تأهل

پزشك عمومی )47 درصد(، پزشك متخصص )30 درصد(، پرستار )12 درصد(، پیراپزشک و دندان پزشک )3 گروه شغلی
درصد(، پزشك فوق تخصص و داروساز )2 درصد( و علوم آزمایشگاهی )1 درصد(

پنج استان برتر محل سكونت 
پاسخ دهندگان

استان تهران 35 درصد، استان مازندران 13 درصد، استان فارس 11 درصد، استان اصفهان 6 درصد، استان خراسان 
رضوی و سمنان 4 درصد

میزان سابقه پاسخ دهندگان

5-0 سال 54 درصد

10-5 سال 14 درصد

15-10 سال 9 درصد

20-15 سال 10 درصد

25-20 سال 8 درصد

30-25 سال 4 درصد

بیشتر از 30 سال 1 درصد

منبع: )رصدخانه مهاجرت ایران، اردیبهشت 1400(

پیمایش چهارم در میان صاحبان کســب وکارهای نوپا و فعاالن 
استارتاپی برای دومین ســال پیاپی انجام شده است. داده های این 

پرسشنامه اردیبهشت و خرداد 1400 و به صورت آنالین جمع آوری شده 
است و 135 نفر از فعالین استارتاپ ها به آن پاسخ داده اند.

جدول 4- اطالعات كلی پیمایش سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان فعالین استارتاپ ها

پیمایش سنجش »میل و تصمیم به مهاجرت« در میان فعالین استارتاپ ها

اردیبهشت و خرداد 1400- پرسشنامه آنالینزمان و روش انجام پیمایش

135 نفرحجم نمونه آماری

مرد )84 درصد ( و زن )16 درصد(توزیع جنسیت در نمونه

بازه سنی 40-20 سال )84 درصد(بازه سنی افراد

مجرد)52 درصد (، متأهل)46 درصد( و سایر)2 درصد(وضعیت تأهل/ تجرد افراد

دانشجو )69 درصد( و فارغ التحصیل )31 درصد(وضعیت تحصیلی افراد

كارشناسی ارشد)59 درصد(، كارشناسی )24 درصد(، دكترا تخصصی )7 درصد(، مقطع تحصیلی افراد
دكترا حرفه ای )4 درصد( و كاردانی )3 درصد(، دیپلم و پایین تر )3 درصد(

مرحله بلوغ کسب وکار)استارتاپ(

پردازش ایده و شناخت نیاز بازار و مشتری )16درصد(، پروتوتایپ و 
تست محصول در بازار )28 درصد(، درآمدزایی )21 درصد(، سودآوری با سهم 

بازار کم/ عبور از نقطه سربه سر )18 درصد(، مرحله رشد /بازار و تیم کاری 
توسعه یافته )17 درصد(

منبع: )رصدخانه مهاجرت ایران، بهار 1400(

 خالصه نتایج پیمایش  میل و تصمیم به مهاجرت1 در میان 
اقشار مختلف جامعه ایران

   وضعیت	شاخص	کلیدی	میل	به	مهاجرت	در	داخل	ایران

1 -  سوال مربوط به میل به مهاجرت به صورت یك سوال طیفی 5 گزینه ای: "خیلی كم"، 
"کم"، "متوسط"، "زیاد" و"بسیار زیاد" پرسیده شده است و عدد )درصد( این شاخص از 

تجمیع فراوانی گزینه  "بسیار زیاد" در میان پرسش شوندگان به دست آمده است.

بر اساس تعریف موسسه گالوپ2  »شاخص میل به مهاجرت3 «،گرایش 
افراد به مهاجرت را می ســنجد بطوریكه مایل هستند در صورت وجود 
فرصت و به شکل دائم به كشور موردعالقه خود مهاجرت كنند. الزم به ذكر 
 The world`s potential .)2011( .Esipova, N., Ray, J., & Srinivasan, R  - 2
 migrants: Who they are, where they want to go, and why it matters.
.Gallup White Paper

Desire to Migrate - 3
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است كه این شاخص تنها "میل" را اندازه گیری می كند و با مفهوم "تصمیم 
 به مهاجرت4 " و یا "اقدام به مهاجرت و یا ترک کشور" تفاوت و اختالف 

اساسی دارد. 
در پیمایش های انجام شده توســط رصدخانه مهاجرت ایران در 

Decision to Migrate - 4

میان گروه های مختلف اجتماعی، شــاخص »میل به مهاجرت«، از 
درصد فراوانی پاســخ »خیلی زیاد« به ســؤال "هم اکنون چه میزان 
تمایل به مهاجرت از ایران دارید؟" به دســت آمده است. جدول زیر 
نتایج سنجش شــاخص »میل به مهاجرت« در کلیه پیمایش ها در 

میان گروه های مختلف اجتماعی را نشان می دهد. 

جدول 5- مقایسه شاخص  میل به مهاجرت در میان گروه های مختلف در سال 1400

میل به مهاجرت )درصد( اندازه نمونه)تعداد مشاركت كنندگان( گروه های اجتماعی

بسیار زیاد زیاد متوسط كم هیچ یا خیلی كم

%40 %26 %20 %7 %7 2065 دانشجویان و فارغ التحصیالن

%45 %26 %15 %3 %11 330 پزشكان و پرستاران

%53 %18 %10 %4 %15 246 اساتید، محققان و پژوهشگران

%43 %20 %19 %8 %10 135 فعاالن کسب وکارهای نو پا )استارتاپ  ها(

منبع: )رصدخانه مهاجرت ایران، بهار 1400(

  در همه گروه های موردمطالعه تراز شــاخص بیش از 40 درصد 
بوده است

  تمایل به مهاجرت ) به صورت بسیار زیاد(  در میان گروه »پزشکان 
و پرستان« و همچنین  »اساتید و محققان« از سایر گروه ها باالتر است 
و در تراز 50 درصد اســت. این شــاخص برای گروه های »دانشجویان و 

فارغ التحصیالن« و »استارتاپی ها« در تراز 40 درصد است. 
  تنها 7 تا 11 درصد افراد در همه گروه ها تمایل به مهاجرت خیلی 

کم دارند.
   در حــدود 40 تا 53 درصد افراد در همه گروه ها تمایل بســیار 

زیادی به مهاجرت دارند.

 در حال حاضر میزان تمایل شما برای مهاجرت از ایران چقدر است؟

 قبل از دوره كرونا تمایل شما به مهاجرت از ایران چقدر بود؟

نمودار 1- مقایسه میزان تمایل به مهاجرت در میان گروه های مختلف در دوران پیش و پس از شیوع کرونا 
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مهاجرت و پيمايش های اجتماعی

از آنجائی که شــاخص »میل به مهاجرت« می تواند تحت تأثیر 
عوامــل کالن و وضعیت کلی کشــور بخصوص در دوران شــیوع 
کرونا قرارگرفته باشــد بر همین اســاس در پیمایش های رصدخانه 
مهاجرت ایران میــزان »میل به مهاجرت افراد« به صورت تفکیکی از 
سه گروه »فعالین اســتارتاپ ها«، »اساتید و محققان« و »پزشکان 
و پرستاران« قبل از شروع کرونا و پس ازآن )در حال حاضر( از آن ها 

سؤال شده است. نتایج حاکی از آن است که: 
  در هر ســه گروه سؤال شــونده، در دوران پیش و بعد از کرونا 
تغییرات محسوسی در شدت »میل به مهاجرت« مشاهده می شود. 
  تغییرات عددی شاخص » میل به مهاجرت« پس از کرونا در میان 
دو گروه اســتارتاپ ها و اساتید بیش از 20 درصد و در میان پزشکان و 

پرستاران 8 درصد نسبت به پیش از آن افزایش داشته است.

 تأثیر عوامل )بیرونی درونی ( بر شاخص »میل به مهاجرت«
تأثیر عوامل درونی ) موارد شــخصی و فردی( و عوامل بیرونی) 

شــرایط کلی کشــور(  بر »میل به مهاجرت« در دو دسته سؤال از 
گروه های هدف پرســش شــده  اســت. در گروه »دانشجویان« و 
همچنین گروه »پزشــکان و پرستاران« تأثیر عوامل درونی و بیرونی 
مؤثر بر میل به مهاجرت در قالب دو ســؤال جداگانه موردسنجش 
قرارگرفته اســت. در گروه "اســاتید، محققان و پژوهشــگران"  و 
همچنین گروه "فعالین استارتاپ ها" تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر 
میل به مهاجرت در قالب یک ســؤال طیفی )یک سر طیف »تحت 
تأثیــر کامل عوامل درونی« و ســر دیگر طیف »تحــت تأثیر کامل 

عوامل بیرونی«( مورد سنجش قرارگرفته است. 
  بیش از 70 درصد پزشــکان و پرســتاران و حــدود 60 درصد 
دانشــجویان و فارغ التحصیــالن تأثیر عوامل بیرونــی را تمایل به 

مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته اند.
  این در حالی اســت که در حدود 16 درصد از افراد این دو گروه 
اثر عوامل درونی را در تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته اند 

)نمودار 3(. 

نمودار 2- مقایسه تاثیر شرایط كلی كشور بر میل به مهاجرت در میان دانشجویان و پزشکان

نمودار 3- مقایسه تأثیر عوامل درونی بر میل به مهاجرت در میان دانشجویان و پزشکان

 میل به مهاجرت در شما تا چه اندازه تحت تأثیر عوامل بیرونی )شرایط کلی کشور( است؟

 میل به مهاجرت در شما تا چه اندازه تحت تأثیر عوامل درونی ) مسائل فردی و شخصی( است؟
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مهاجرت نامه

در ســؤال تک طیفی دوطرفه که در خصوص تأثیر عوامل درونی 
و بیرونی از دو گروه »اســاتید« و »فعالین استارتاپی« پرسیده شده 
اســت. نسبت عوامل بیرونی به درونی به خوبی قابل مقایسه است. 
الزم به ذکر این ســؤال از دو گروه هدف در میان افرادی که تصمیم 
قطعــی به مهاجرت گرفته اند و افرادی که هنــوز تصمیم نگرفته اند 

به صورت جداگانه پرسیده شده است.
  در	گروهــی	از	افــراد	که	هنــوز	تصمیم	قطعی	بــه	مهاجرت	

نگرفته	اند:
در این دسته از افراد،  »اساتید، محققان و پژوهشگران« 81 درصد 

و در میان »فعالین استارتاپ ها« 55 درصد تمایل خود به مهاجرت 
را  تحت تأثیر عوامل بیرونی )خیلی زیاد یا کاماًل بیرونی( دانسته اند.

  در	میان	افرادی	که	تصمیم	به	مهاجرت	گرفته	اند:	
در این دسته از افراد،  »فعالین استارتاپ ها« 60 درصد و »اساتید، 
محققان و پژوهشگران« 82 درصد تمایل خود به مهاجرت را  تحت 
تأثیر عوامل بیرونی )خیلی زیاد یا کاماًل بیرونی( دانسته اند. در میان 
»فعالین اســتارتاپ ها« 16 درصد و در میان »اســاتید و محققان« 
2 درصــد افراد تصمیم خود را "کاماًل یــا خیلی زیاد متأثر" از عوامل 

درونی دانسته اند.

نمودار 4- تأثیر عوامل بیرونی و درونی بر گرایش به مهاجرت در میان فعالین استارتاپ ها و اساتید و محققان

نمودار 5- تأثیر عوامل بیرونی و درونی بر تصمیم به مهاجرت در میان فعالین استارتاپ ها و اساتید و محققان

 گرایش خود به مهاجرت را تا چه حد متأثر از انگیزه های شخصی )درونی( و تا چه حد ناشی از تحمیل شرایط بیرونی می بینید؟
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 تصمیم خود برای مهاجرت را تا چه حد مربوط به انگیزه های شخصی)درونی( و تا چه حد ناشی از تحمیل شرایط بیرونی می دانید؟
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مهاجرت و پيمايش های اجتماعی

 تأثیر تحوالت اقتصادی سال های اخیر بر شاخص »میل به 
مهاجرت«

در دو گروه »پزشکان و پرستاران« و »دانشجویان و فارغ التحصیالن« 
اثِر تحوالت اقتصادی ناشی از تحریم و تورم  بر روی شاخص میل به 

مهاجرت هر یک به صورت جداگانه از افراد پرسیده شده است.
  در هــر دو گروه اثرات اقتصادی ناشــی از تــورم را بر تمایل به 

مهاجرت خود بیشتر دانسته اند.
  73 درصد پزشــکان و پرستاران، و 59 درصد دانشجویان اثرات 

تورم را بر تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته اند.
  درحالی که 63 درصد پزشکان پرستاران و 51 درصد دانشجویان  
اثرات تحریــم را بر تمایل بــه مهاجرت خود را  خیلــی زیاد ارزیابی 

نموده اند. 

 اثرات اقتصادی ناشی از تورم چه میزان بر میل به مهاجرت شما تأثیر داشته است

 اثرات اقتصادی ناشی از تحریم ها به چه میزان بر میل به مهاجرت شما تأثیر داشته است؟

 تحوالت اقتصادی یک سال اخیر  چه میزان بر »تصمیم به مهاجرت« شما مؤثر بوده است؟

نمودار 6- مقایسه میزان تاثیر تورم بر میل به مهاجرت در میان گروه های مختلف

نمودار 7- مقایسه میزان تاثیرگذاری تحریم ها بر میل به مهاجرت گروه های مختلف

نمودار 8- اثر تحوالت اقتصادی یک سال اخیر بر تصمیم به مهاجرت اساتید و فعالین استارتاپ ها

در دو گروه »اساتید و محققان«، و »فعالین استارتاپ ها«، اثر تحوالت 
اقتصادی یک ســال اخیر بر افرادی که تصمیم بــه مهاجرت گرفته اند، 

پرسیده شده است. 
  69 درصد اســاتید و محققان، و 59 درصد فعالین استارتاپ ها اثر 

تحوالت اقتصادی بر تصمیم به مهاجرت خود را بسیار زیاد دانسته اند.
  تنها 3 درصد از اساتید و محققان و 4 درصد از فعالین استارتاپ ها 
اثر تحوالت اقتصادی در تصمیم خود برای مهاجرت را خیلی کم یا بی اثر 

دانسته اند. 
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مهاجرت نامه

 عوامل اصلی مؤثر بر »میل به مهاجرت« در گروه های مختلف
در جــدول 6 عوامل اصلی )5 عامل با بیشــترین فراوانی( مؤثر بر 
تمایل افراد به مهاجرت در گروه های مختلف مورد بررسی آورده شده 

است. 
  بی ثباتی اقتصادی در غالب گروه ها از جمله عامل اصلی مؤثر بر 

تمایل به مهاجرت بوده است.
  شــیوه حکمرانی و مملکت داری از جملــه عوامل مهم ) جایگاه 
دوم یا ســوم( اثرگذار بر روی تمایل به مهاجرت در میان ســه گروه 
»دانشجویان«، »پزشکان و پرستاران«، و »فعالین استارتاپ ها«  بوده 

است. 

جدول 6- مقایسه پنج عامل اصلی میل به مهاجرت در میان گروه های مختلف

پنج عامل اصلی میل به مهاجرت )به ترتیب اهمیت( گروه

1- بی ثباتی اقتصادی كشور 

دانشجویان و فارغ التحصیالن

2- شیوه حكمرانی و مملکت داری 

3- ناامیدی نسبت به آینده 

4- امید به زندگی بهتر در خارج از كشور 

5- وضعیت آزادی های فردی و اجتماعی

1- بی ثباتی اقتصادی- اجتماعی

پزشكان و پرستاران

2- كیفیت زندگی بهتر در خارج از كشور

3- شیوه حكمرانی و مملکت داری

4- كاهش ارزش پول ملی در برابر ارزها ی بین المللی

5- درآمد پایین

1- ناامیدی از اصالح امور کشور

فعالین استارتاپ ها

2- آینده مبهم وعدم امکان برنامه ریزی بلندمدت )بی ثباتی(

3- شیوه حکمرانی و مملکت داری

4- تأمین وضعیت رفاهی و معیشتی مناسب

5- امکان شاد زندگی کردن

1- بی ثباتی اقتصادی

اساتید، محققان و پژوهشگران

2- عدم شایسته ساالری

3- سطح درآمد و تناسب آن با  هزینه ها

4- امکان شاد زندگی کردن

5- سالمت اخالقی جامعه

 وضعیت شاخص کلیدی »تصمیم به مهاجرت1« در داخل 
کشور ایران

این شــاخص مبین حالت و وضعیت افرادی اســت که تصمیم 
جدی به مهاجرت  دارند و برای مهاجرت از كشور برنامه ریزی و اقدام 
عملی كرده اند. این شــاخص نیز همانند شاخص میل به مهاجرت 

ممكن است به مهاجرت واقعی منجر نشود.

Decision to Migrate - 1

در پیمایش های انجام شــده توســط رصدخانه مهاجرت ایران 
در میــان گروه هــای مختلــف اجتماعــی، شــاخص »تصمیم به 
مهاجــرت« از طریق پرســش مســتقیم از افراد در مــورد تصمیم 
آن ها در مورد مهاجرت ســنجیده شده اســت. جدول و نمودار زیر 
نتایــج کلی مربوط به وضعیت شــاخص »تصمیــم به مهاجرت« 
 در میــان گروه هــای مختلف اجتماعــی در ســال 1400 را نمایش 

می دهند. 

 تصمیم شما در خصوص مهاجرت از ایران یا ماندن در کشور چیست؟

جدول 7- مقایسه شاخص تصمیم به مهاجرت در میان گروه های مختلف اجتماعی در سال 1400

تصمیم به مهاجرت )درصد(
اندازه نمونه كلی گروه اجتماعی

مهاجرت از ایران مردد تعویق مهاجرت ماندن در ایران

%44 %28 %13 %15 2065 دانشجویان و فارغ التحصیالن

%40 %27 %18 %15 330 پزشكان و پرستاران

%40 %37 - %23 246 اساتید، محققان و پژوهشگران

%50 %34 - %16 135 استارتاپ  ها
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نمودار 9- مقایسه وضعیت شاخص »تصمیم به مهاجرت« در میان گروه های مختلف اجتماعی

  »تصمیم به مهاجرت« در میان همه گروه ها بین 40 تا 50 درصد 
بوده اســت. فعالین استارتاپ ها بیشترین مقدار در شاخص تصمیم 

به مهاجرت )50  درصد( را در میان گروه های بررسی شده داشته اند.

  در میان 4 گروه مــورد مطالعه 15 تا 23 درصد افراد تصمیم به 
ماندن در کشور دارند، و 27تا 37 درصد افراد هنوز تصمیم قطعی خود 

را نگرفته اند.

 کانال مهاجرتی تصمیم گیرندگان  به مهاجرت

٪۷۹

٪۲۵

٪۳۳

٪۳۵

٪۱۴

٪۵۲

٪۵۱

٪۱۷

٪۱

٪۹

٪۵

٪۱/۵

٪۲

٪۵

٪۱/۵

٪۲

٪۷

٪۳

٪۴۱

٪۲

٪۱

٪۲

٪۴

٪۳

٪۴

٪۰ ٪۱۰ ٪۲۰ ٪۳۰ ٪۴۰ ٪۵۰ ٪۶۰ ٪۷۰ ٪۸۰ ٪۹۰ ٪۱۰۰

   

   

  

 

   

نمودار 10- مقایسه اولویت كانال های مهاجرت از كشور در میان گروه های مختلف اجتماعی

 از چه کانالی برای مهاجرت استفاده خواهید کرد؟
برای گــروه »دانشــجویان و فارغ التحصیــالن« کانال مهاجرت 
تحصیلی، برای گروه های »اســاتید و محققــان« و همچنین گروه 

»پزشــکان و پرســتاران« کانال مهاجرت کاری و در میان »فعالین 
اســتارتاپ ها« کانال کارآفرینی و اســتارتاپ ویزا از جمله مهم ترین 

کانال های مهاجرتی مورد نظر این گروه ها بوده است.
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 عوامل اصلی تصمیم به عدم مهاجرت افراد در گروه های مختلف 

جدول 8- مقایسه پنج دلیل اصلی برای ماندن در كشور در میان گروه های مختلف

جدول 9- مقایسه 5 مانع اصلی مهاجرت از كشور در میان گروه های مختلف

5  دلیل اصلی برای ماندن در كشور )به ترتیب اهمیت( گروه گروه
1- عالقه به تالش برای اصالح و پیشرفت ایران

دانشجویان و فارغ التحصیالن
2- بودن در كنار خانواده

3- احساس مفید بودن در داخل كشور 
4- عرق به وطن

5- مسائل مذهبی
1- عالقه به تالش برای اصالح و پیشرفت  ایران

اساتید، محققان و پژوهشگران
2- عالقه به وطن و سرزمین مادری

3- عالقه به جایگاه شغلی فعلی در ایران
4- غم غربت و دوری از خانواده

5- دلیلی برای مهاجرت نمی بینم.
1- بودن در كنار خانواده

پزشكان و پرستاران
2- عالقه به تالش برای اصالح و پیشرفت ایران

3- اضطراب و مشكالت ناشی از شروع مجدد زندگی حرفه ای در خارج از كشور
4- احساس مفید بودن در داخل كشور 

5- عرق به وطن
1- عالقه به تالش برای اصالح و پیشرفت ایران

فعالین استارتاپ ها
2- دلیلی برای مهاجرت نمی بینم

3- عالقه به وطن و سرزمین مادری
4- داشتن کسب وكار در ایران

5- ریسک مواجهه با شرایط پیش بینی نشده در خارج

  عالقه بــه تالش برای اصالح 
و پیشــرفت ایران در همه گروه ها 
عامــل اول یــا دوم »تصمیــم به 
ماندن و عدم مهاجــرت افراد« در 
اجتماعی  مختلف  گروه های  میان 

بوده است.
  »بودن در کنــار خانواده« در 
گروه پزشکان و پرستاران عامل اول 
مانــدن و عدم مهاجرت از کشــور 

بوده است.
  »عــرق به وطــن و عالقه به 
ســرزمین مادری« در همه گروه ها 
جزو 5 عامل اصلی ماندن در کشور 

بوده است.

  در همه گروه ها »هزینه های 
باالی مهاجرت« ، »ســختی فراهم 
کردن مقدمات مهاجرت مانند اخذ 
ویزا، مدرک زبان «، و »مســائل و 
جزء  خانوادگی«  وابســتگی های 
پنج مانع اصلی مهاجرت از کشــور 

بوده است.

پنج مانع اصلی مهاجرت از کشور )به ترتیب اهمیت( گروه های اجتماعی گروه
1- هزینه های باالی مهاجرت و عدم توانایی مالی

دانشجویان و فارغ التحصیالن
2- غم غربت و دوری از خانواده و آشنایان
3- سختی فراهم کردن مقدمات مهاجرت

4- خدمت وظیفه
5- شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان

1- هزینه های باالی مهاجرت و عدم توانایی مالی

پزشكان و پرستاران
2- غم غربت و دوری از خانواده و آشنایان
3- سختی فراهم کردن مقدمات مهاجرت

4- نگرانی از یافتن شغل مناسب در خارج از كشور
5- تعهد به خدمت اجباری

1- ریسک مواجهه با شرایط پیش بینی نشده در خارج

فعالین استارتاپ ها
2- هزینه های باالی مهاجرت

3- سختی تدارک مقدمات مهاجرت مثل زبان و اخذ پذیرش
4- محدودیت خروج از کشور مانند سربازی و ..

5- عدم موافقت خانواده
1- وابستگی های خانوادگی

اساتید، محققان و پژوهشگران
2- ریسک مواجهه با شرایط پیش بینی نشده در خارج

3- هزینه های باالی مهاجرت
4- سختی تدارک مقدمات مهاجرت مثل مدرک زبان و اخذ پذیرش و ویزا

5- عدم یافتن فرصت شغلی مناسب در کشور مورد نظر

 موانع اصلی مهاجرت در گروه های مختلف
در جدول زیر پنج مانع اصلی مهاجرت  در میان افرادی که تمایل 

بــه مهاجرت داشــته اند در گروه های مختلف اجتماعی بر اســاس 
پیمایش های انجام شده، نشان داده شده است.
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مهاجرت و پيمايش های اجتماعی

 کشورهای مطلوب برای مهاجرت 
در نمودار زیر 5 کشــور مطلوب بــرای مهاجرت در میان گروه های 

مختلف اجتماعی بر اســاس پیمایش های صــورت گرفته نمایش 
داده شده است.

٪۲۱/۵
٪۲۰

٪۱۱/۷ ٪۱۰/۶
٪۷/۴

٪۰

٪۵

٪۱۰

٪۱۵

٪۲۰

٪۲۵

  

٪۱۷/۹

٪۱۳/۶
٪۱۰/۶

٪۸/۳ ٪۸/۱

٪۰

٪۵

٪۱۰

٪۱۵

٪۲۰

   

      
   5       ×÷     ×÷   

 ×÷ .  

  

      

   

  
  

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

٪۲۹/۴

٪۱۴/۱ ٪۱۲/۹
٪۱۰/۶

٪۵/۹

٪۰

٪۵

٪۱۰

٪۱۵

٪۲۰

٪۲۵

٪۳۰

٪۳۵
   ،

٪۳۸/۳

٪۲۰

٪۸/۳
٪۵  ٪۵

٪۰

٪۱۰

۲٪۰

۳٪۰

۴٪۰

٪۵۰
  

نمودار 11- کشورهای مطلوب برای مهاجرت در میان گروه های مختلف مورد مطالعه

  کشــورهای کانــادا و آمریــکا در میــان »دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن«، »اســاتید و محققان« و همچنین »پزشــکان و 
پرستاران« و کشورهای کانادا و آلمان در میان »فعالین استارتاپ ها« 

به عنوان دو کشور اصلی مطلوب برای مهاجرت انتخاب بوده اند.
  نکته حائز اهمیت این است که در فهرست کشورهای مطلوب 
برای مهاجرت در همه گروه های موردمطالعه تنها اســامی 7 کشــور 
کانادا، آمریکا، اســترالیا، آلمان، سوئد، ســوئیس هلند و انگلستان 

مشاهده می شود.

 وضعیت شاخص کلیدی »میل به بازگشت1« در کشور ایران
شاخص میل به بازگشــت، میل به بازگشت را در میان مهاجرانی 
می سنجد که مایل هســتند در صورت وجود فرصت، به کشور مبدأ 
خود بازگردند. علیرغم اینکه میل به بازگشت مفهومی ارزشمند است، 
اما درعین حال چالش برانگیز است. چراکه در مورد مهاجرت بازگشتی 

Desire to Return  - 1

تقریباً یک قاعــده ی کلی وجود دارد و آن هم این اســت که اغلب 
مهاجران در ابتدا قصد مهاجرت دائمی ندارند و خواهان بازگشــت 
هستند، اما اکثر آن ها پس از مهاجرت در مقصد مهاجرتی خود باقی 

.)Carling & Pettersen , 2014( می مانند
شــاخص »میل به بازگشــت به کشــور« پس از مهاجرت از سه 
گروه »دانشــجویان و فارغ التحصیالن«، »پزشکان و پرستاران«  و » 
فعالین اســتارتاپ ها« به صورت سؤال مستقیم، پرسش شده است. 
نتایج پیمایش های صورت گرفته در ارتباط با این شــاخص در میان 

گروه های فوق الذکر در جدول زیر آمده است. 
  الزم به ذکر اســت اعداد در جدول آمده صرفاً مربوط به افرادی 
که است که اعالم نموده اند پس از مهاجرت، قطعاً به ایران بازخواهند 

گشت. 
  بیشــترین میل )قطعی( بازگشت به کشور  پس از مهاجرت در 

میان فعالین استارتاپی و در حدود 12 درصد بوده است.
  شــاخص میل )قطعی( بازگشــت به کشور پس از مهاجرت در 
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میان »دانشجویان و فارغ التحصیالن« 6 درصد و در میان »پزشکان 
و پرستاران« 3 درصد هست. 

  نرخ مرددین به بازگشــت ) افرادی که شرایط بازگشت خود را 
وابسته به شرایط آتی کشور و شــرایط فردی منوط دانسته اند و یا 
اینکه در این زمینه هنوز ذهنیت روشــنی ندارند( در میان گروه های 

مختلف شــرکت کننده در پیمایش متفاوت و درعین حال حائز توجه 
است.

   نرخ مرددین به بازگشــت در میان »پزشکان و پرستاران« 66 
درصــد، در میان »دانشــجویان و فارغ التحصیالن« 57 درصد و در 

میان » فعالین استارتاپی« در حدود 33 درصد است. 

اندازه نمونه كلیگروه اجتماعی
تصمیم به بازگشت )درصد(

قطعا برنمی گردمنمی دانموابسته به شرایط آتی خودموابسته به شرایط آتی كشورقطعا برمی گردم

37%8%19%30%6%2065دانشجویان و فارغ التحصیالن

23%6%19%39%3%330پزشكان و پرستاران

55%33%--12%135استارتاپی ها

جدول 19- مقایسه شاخص میل به بازگشت پس از مهاجرت در میان گروه های مختلف در سال 1400

 نظر شما در مورد بازگشت به کشور پس از مهاجرت چیست؟

نمودار 12- مقایسه نظر گروه های مختلف در مورد بازگشت به کشور پس از مهاجرت

 »چشم انداز و جاذبه سرزمینی« در میان ایرانیان
رصدخانه مهاجرت ایران تالش نموده اســت تا با طرح سؤاالتی در 
چهار محور زیر در پیمایش های خود در میان گروه های مختلف اجتماعی 

وضعیت» چشم انداز و جاذبه سرزمینی« کشور ایران را تبیین نماید:
  فراهم بودن شرایط ایفای نقش در فرآیند توسعه و پیشرفت ایران

  مفید و مؤثر بودن در ایران یا خارج
  احساس  تعلق ایرانیان نسبت به تابعیت خود

  تصور نسبت به آینده کشور

 امکان ایفای نقش در فرآیند توسعه و پیشرفت ایران
در ســؤالی که از گروه های مختلف  اجتماعی در خصوص ایفای 

نقش در توسعه و پیشرفت ایران پرسیده شده است:
   با	توجه	به	ســطح	توانمندی	های	خود،	فکر	می	کنید	شرایط	
کلی	کشــور	تا	چه	اندازه	برای	ایفای	نقش	توســط	شما	در	جهت	

توسعه	و	پیشرفت	ایران	مساعد	است؟

نمودار 13- مقایسه نظر گروه های مختلف در مورد مساعد بودن شرایط كشور بری ایفای نقش در جهت توسعه و پیشرفت ایران
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 احساس مفید و مؤثر بودن در داخل ایران یا خارج از کشور 
در سؤالی که از گروه های مختلف اجتماعی در خصوص "احساس مفید و مؤثر بودن در ایران یا خارج از کشور" پرسیده شده است:

 فکر می کنید در خارج از کشور بیش تر می توانید مفید و مؤثر باشید یا در ایران؟

 از داشتن تابعیت ایران چه حسی دارید؟

 تصور شما از آینده کشور چیست؟

نمودار 14- مقایسه نظر گروه های مختلف در مورد موثر بودن در داخل یا خارج كشور

  بیشترین میزان احساس مفید و مؤثر بودن در ایران در قیاس با 
خارج )بسیار مؤثر در ایران( مربوط به »اساتید و محققان« با 19 درصد 

و پس ازآن »دانشجویان و فارغ التحصیالن« با 7 درصد بوده است.
  بیشــترین میزان احساس مفید و مؤثر بودن در خارج در قیاس 
با ایران )بســیار مؤثر در خارج( مربوط به استارتاپی ها با 27 درصد و 

پس ازآن 22 درصد در میان اساتید، محققان و پژوهشگران بوده است. 

 احساس  تعلق ایرانیان نسبت به تابعیت خود
در پیمایش هــای مهاجرتی رصدخانه مهاجرت ایران از گروه های 

مختلف اجتماعی پرسیده شده است:

نمودار 15- وضعیت احساس تعلق افراد نسبت به تابعیت ایرانی در گروه های مختلف اجتماعی

نمودار 16- مقایسه تصور از آینده كشور در میان گروه های مختلف

  بیشترین احساس "بســیار مثبت" نسبت به داشتن تابعیت 
ایرانی در میان »اساتید  محققان و پژوهشگران« و کمترین احساس 
بسیار مثبت در میان »دانشجویان و فارغ التحصیالن« بوده است.

  بیشترین احساس "بســیار منفی" نسبت به داشتن تابعیت 

ایرانی در میان »دانشجویان و فارغ التحصیالن« و كمترین احساس 
بسیار منفی به داشتن تابعیت ایرانی مربط به »اساتید، محققان و 

پژوهشگران« بوده است.

  58 درصد »پزشــکان و پرســتاران« و 46 درصد »دانشجویان و 
فارغ التحصیالن« "تصور بسیار بدی" از آینده کشور داشته اند.

  تنهــا 4 درصــد »پزشــکان و پرســتاران« و »دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن« " بسیار خوبی" از آینده کشور داشته اند.
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