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به نام حق تعالی 

در شرايط تحريمعلمی مديريت جذب و هدايت نخبگان 

،  دکترفرناز ۲،  دکتر سهيال صالحي مقدم١دکتر علي مقداري

۳معصوميان

استاد و معاون پيشين آموزشي دانشگاه صنعتي شريف-١

(س)استاديار و معاون پيشين آموزشي دانشگاه الّزهرا -۲

پژوهشگر هدايت شغلی وکاريابی نخبگان-۳



به نام حق تعالی 

توسعه علم ، فناوري و اقتصاد مرهون تالش، پشتکار، نوآوري و خودباوري نيروهاي 
.انساني توانمند یک جامعه است

به شهادت تاريخ ، نيروهاي انساني نخبه در هر جامعه جزو ارکان قدرتمند و ارزشمند 

.آن به شمار ميروند

سننننن وعين در ايننننا م اعنننننه سننننهي شننننندا بننننا نینننننااس متانننناوت از عبيربر ننننني از س اسننننتمداران و م
حنريم، کشور، به بحث پيرامون مديريت جذب وهندايت نخبینان عل ني اينران در شنراي  ت
رقینب و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رقابنت ینا مبنارزا معدني دار و منب ني بنا کشنورها 

. در به غن مت گرفتن نخبیان عملس کشورمان بپردازيم



به نام حق تعالی 

براي قرن ها مردم فکر مي کردند که رشد وتوسعه اقتصادي هر جامعه  ناش ي از بازي و 
اما امروز بر همیان ثابت شدا که خالق ت ونوآوري به .  عامل بين کارو سرمايه است

عنوان تنها عامل  ع ين کنندا ، مهم تر از عوامل فوق در توسعه وپیشرفت هر کشور 
امروز در عصري زندگي مي کن م که کشورهاي توسعه یافته و پيشرفته اي نظير . است

اياالت متحدا آمريکا شرط ب اي خود را در حاظ جايیاا رهبري عل ي و اقتصادي جهان و 

.رقابت با ساير کشورها، مبتدي بر نوآوري و خالق ت ها  عل ی و فدی مي ب نند

در ايا م ان مهمتريا عامل را براي رقابتي نگه داشتن جايیاا عل ی کشورخود، جذب 
فارغ از ملّ ت و )نيروهاي انساني دانشمند وآموزش ديدا در دانشیاا هاي برتر دن ا 

و بر ايا موضوع اذعان دارند که کشورها و . مي دانند( ع ايد و باورها  شخص ی شان
از . دوعت هاي رق ب نيز به ن ش ح ا ي نوآوري و خالق ت در رقابت هاي جهاني واقاند

ايا رو هموارا نگران از دست دادن ن ش و جايیاا مرکزي خود در نوآوري هاي عل ي 
هستند، و براي حاظ ايا جايیاا به جذب سازمان يافته برتريا ها و نخبه تريا 

.نيروهاي انساني جهان که عمدا تريا عامل نوآور  و خالقّ ت هستند، روي مي آورند



ي شان قراردادا اند
ّ
: دو استراتژي را در ايا خصوص سرعوحه س استها  مل

يکي آنکه ببور مستمر دانشیاهها و پژوهشیاهها  شاخص و برتر خود را 
براي آموزش و پرورش جوانان مستعد کشورشان در علوم و مهندس ی و 

کسب مهارت هاي الزم براي حل مسائل پ چ دا روز تجهيز، ت ويت و آمادا 

مي کنند

آوران برتر 
ّ
دوم آنکه شراي  مهاجرت دانشمندان، مهندسان، و فن

کشورهاي خارجس را براي جذب وکار در شرکت هاي آمريکايي  سه ل مي 

کنند



ا توجه به تجربه موفق غرب در حاظ و ارت ا  جايیاا عل ی خود درجهان بواسبه جذب، هدايت و ب
:پرورش  دانشمندان نخبه جهان، بر ي از س واعهايی که در ذها جار  مي شوند عبارتند از

؟وظ اه و روش ما برا  دست ابی به جايیاا اّول عل ی در منب ه با توجه به سند چشم انداز ايران چيست

آيا با رها کردن نخبیان عل ی مان به حال خود وکم توجهی به خواسته ها ون ازها  مشروع شان 
ه ها  عل ی را فتح کرد؟ 

ّ
ومهاجرت ها  روزافزون دانشمندان مي توان قل

ت و دوعت در جذب و دفع نيروها  تأثيرگذار عل ی چيست؟
ّ
ن ش مل

ن آيا برا  رس دن به جايیاا اّول عل ی درمنب ه می توان همانند ت م ها  فوتبال از بازيکنان يا مرّب ا
حرفه ا  ومشهور خارجي هم بهرا گرفت؟

ه 
ّ
 با بزرگنمايی دستاوردها و کوچک نشان دادن پديدا مهاجرت نخبیان عل ی به نوک قل

ً
آيا واقعا

خواه م رس د؟

برا  گذر در شراي  تحريم چه راههايي پيش رو  ماست؟

چه بايد بکن م؟ چه نبايد بکن م؟ و چگونه با نخبیان عل ی خود سخا بگوي م؟



براي كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، مهاجرت نخبیان عل ی به  عبير  خروج 
سرمايه هايي كه همانند ! سرمایه ا  از نوع نيروي انسانی ماهر. سرمايه است

سرمايه هاي مادي ن ي توان آنرا در گاوصندوق ها حبس و محافظت كرد تا تا از نیاا 
هدایت، جذب و نگهداري نيروي . چشمان رقیب در به غنیمت گرفتنشان در امان باشند

ایا یک امر طبیهي است که بسیار  از انسان ها . انساني مديريت ویژا ا  را می طلبد
هموارا به دنبال فرصت هستند؛ فرصت هاي مناسب براي زندگي و عمر  سازندا تر؛ 

ايا ويژگي ذا ی در تمامی انسان ها وجود .  برا  آرامش، آسايش، درآمد، و شغلي بهتر
و گااس اوقات افراد برا  دستیابی به فرصتها  پیش گاته از شهرها و دا هاي كوچك. دارد

.بزرگ به شهرهاي بزرگتر مهاجرت مي كنند

ي تحّرک و جابجایی يكی از ويژگي ها  خداداد  و ذا ی در انسان ها به امید 
ّ
ببور کل

از آنچه كه موجب اشكال و نگرانی است ناش ی. دستیابی به شراي  بهتر در زندگی است
بی برنامیی و کم توجهی مردم و مس وعين، و فراگير شدن موج غير منب ی و غير قابل 

.کنترل بر ي از ایا نوع مهاجرت ها است



هدف رقیب از به غن مت گرفتن نخبیان عل ی چيست؟
حريم بر بواسبه اختالفات شديد مابين آمريکا و ايران و تحم ل شراي  ناجوانمردانه ت

عل ي کشورمان، بنظر مي رسد يکي از اهداف کل دي رقیب براي تضع ف توانمندي هاي
به )ايران، ايجاد  سه الت الزم براي جذب و مهاجرت نخبیان عل ي به کشور هاي خود 

يکي : د چرا که باايا اقدام به دو هدف استراتژيک دست مي يابن. مي باشد( روش جنگ نرم
جايیاا  تامين بخش ي از ن ازهاي خود از طريق  نيروهاي انساني دانشمند و ماهر براي حاظ

 ي ايران با رقابتي شان در عرصه ها  جهاني ، و ديگري تضع ف و ضربه زدن  به جايیاا  عل
ببوريکه .  حريمکاستن تدریجي از نيروهاي انساني برتر ، نوآور و توانمند و بويژا در شراي  ت

ا در چگونه آمريکا ر "در م اعه خود تحت عنوان  مايکروسافترئيس ب ل گ تسآقاي 
: به دوعتمردان آمريکايي چنين توص ه م کند که"شراي  رقابتي نگه داريم ؟  

لس در آمريکا ما بايد دانشجويان ماهر و برتر خارجس را  شويق کن م که پس از فارغ اعتحص " 
وتر  از ن  ي از دانشجويان م بع دکتري در زم نه مهندس ي و علوم کامپ . اقامت گزينند

وزش منافع ملس آمريکا ايجاب ن ي کند که آنها را در اينجا آم. کشور هاي خارجس آمدا اند
! "ده م و پس از فارغ اعتحص لس به کشورشان بارست م



دف ارائه در ایا راستا جاعب است که به برنامه سازمان یافته ادارا مهاجرت آمریکا با ه

 National)کارت اقامت دائم و تابعّیت به نخبیان عل ی خارجي تحت عنوان 
Interest Waiver )ي شان توجه ویژا نشان دهیم

ّ
[  ۲. ]و براساس مناع مل

ایزا ایا برنامه ساعهاست برا  جذب نخبیان عل ی و ماهر جهان از جمله برندگان ج
ممتاز نوبل و استادان و پژوهشگران برجسته و نامدار کشورها تا فارغ اعتحصیالن

ابه چنين مش: شواهد بیانگر آن است که.دکتر  با موف ّیتی چشمگير فّعاعّیت دارد
ي، سنیاپور، یا توسعه یافته نيز نظير ماعز /سیاستی را سایر کشورها  در حال توسعه و

ي دنبال کانادا، سوئد، استراع ا، آملان وبر س كشورهاي ديگرساعهاست که ببورجّد 
.م كنند



 
َ
خ
َ
َعم و نخبیان عل ی ببورا

َ
ّص چيست؟خواسته ون از انسان ها ببور ا

(Maslow -1943 سلسله مراتب نیاز های انسانی (



چنانچه  عّصب ها  شخص ی و حرفه ا  را کنار بگذاريم، بوضوح و به شهادت آمار 
: پذيرفته شدگان هر سال در دانشیاهها  برترکشور م توان مّدعي ايا واقع ت شدکه

در دهه ها  اخير وحال؛ درصد باالیی از باهوشتريا و بااستعدادتريا دانشجويان و فارغ 
ي و اعتحص الن ايرانی به داليل مختلف اقتصاد  واجتماعي به زم نه ها  علوم پايه، فد
 عالقمندند درمراکز عل ی و 

ً
مهندس ي، و پزشکی توجه ويژا ا  نشان دادا اند و شديدا

( االنظيردانشیاا ها، پژوهشیاهها، صنايع نويا و دارا  فناور  ب)تح   ا ی نخبه پرور 
و در ایا جنگ نرم بیشتر از . پيشرفته ايران وجهان مشغول به تحص ل و يا شاغل شوند

فارغ اعتحصیالن هر زمینه عل ی دیگر در معرض شکارچیان خارجي نيرو  انسانی نخبه و 
. ماهر قراردارند

اعبته به هیچوجه منظور ایا نیست که از نخبیان عل ی درسایر زمینه ها غافل شویم،
بلکه منظور آن است که الزم است متناسب با تخصص ها، توانمند  ها، فرصت ها، و 

شّدت و ضعف تهدید ها  پیش رو  هرکدام، برا  هریک نسخه ا  متااوت را تجویز 

.نمود



:نمودازايا رو، خواسته ها ونگرانيها  نخبیان عل ی را مي توان به شرح زير خالصه

وانمنند  نگرانی از آیندا شغلي و حرفه ا  وکسب درآمد مبابق با شن ونات اجتمناعي و ت-
ها  عل ی

آیندا کشور و چشم انداز آن-

امنّيت شغلي و اجتماعي -

تدی بنننر پیمننودن مراحنننل ارت نننا  شنننغلي و حرفننه ا  بنننر اسننناس ینننک نظننام شا سنننته سننناالرمب-
عداعت 



عوامل تأثير گذار بر تصمیم یک دانشجو و یا فارغ اعتحصیل نخبه در خصوص مهاجرت  

را می توان در قاعب هرم ماسلو

خانوادا

(عوامل جذب در کشور )

اشتغال

ادامه تحصیل

مسائل فرهنیی

روند کنونی و
نا امید  از آیندا

ادامه تحصیل

مسائل اقتصاد 

آیندا شغلي

مسائل اجتماعي

 شکیل خانوادا

(عوامل مهاجرت از کشور )

عوامل مؤثر در تصمیم گیری نخبگان به هنگام مهاجرت



از دینامیک حرکت نخبگان ایرانی پس
فارغ التحصیلی

ی

X Y

یآبهای بین المللآبهای ایران



نکات قابل تأمل در جذب نخبگان

ی

یآبهای بین المللآبهای ایران

اندازه تأثیر حمایت های مالی غیر هدفمند-
شناسایی نیازهای افراد تحت حمایت -



ی

آبهای ایران
یآبهای بین الملل

اندازه تأثیر حمایت های مالی هدفمند-
شناسایی نیازهای افرادی که به واسطه این حمایت ها جذب-

می شوند 

مسکن

وام حمایت 
معنوی

نکات قابل تأمل در جذب نخبگان



ی

X Y

آبهای ایران
آبهای بین المللی

نکات قابل تأمل در دفع نخبگان

w
e
lc

o
m

e

روند موجود مهاجرت در دانشگاههای نخبه پرور-
شناسایی عوامل دفع فارغ التحصیالن-
Yو  Xعوامل شناسایی-



قدمهای قابل تأمل در تغییر روند موجود در
مهاجرت نخبگان

ی

بهینه سازی و هدفمند سازی حمایت ها توسط نیازسنجی-

و اتخاذ تصمیمات متناسبYو   Xعوامل شناسایی-

X Y

هدایت شغلی و کاریابی مناسب -

کانال 
هدایت 





؟مسيرها  پیشنهاد  و تکمیلي برا  جذب نخبیان عل ی کدامند

ق مراکز عل ی و دانشیااي کشور •
ّ
راکز عل ی و  غیير مدیران م. ایجاد ثبات در مديرّیت ها  کالن و موف

صاب رؤسا  برا  ایا منظور، همانبور که تایید انت.   دانشیااي نباید عزوما با  غیير دوعت همراا باشد
اا و یا عذل دانشیاهها و پژوهشیاهها توس  شورا  عالي ان الب فرهنیی صورت می گيرد، قبول استع

ایید همين شورا رئیس قبلي نيز باید قبل از معرفي فرد جایگزیا به همراا علل و ارائه مستندات الزم به ت
.ودتا حتی امل دور از برخوردها  جناحي و سلی ه ا  در مدیرّیت مراکز عل ی جلوگير  ش. برسد
.ااي باشندمدیرّیت مراکز عل ی و دانشیااي نخبه پرور باید عار  از جناح بنديها  س اس ی، و فراجن•

.ورش يابندارت ا  سیستم آموزش ی و پژوهش ی دانشیاهها ببوريکه فارغ اعتحص الن کارآفريا پر •

کاهش مقرّرات دست و پاگیر برای ادامه تحصیل و اشتغال•
(حذف آزمون های مکرّر ورودی)نخبگان 

ا افزايش مشکل اشتغال و ب کار  در جامعه را نبايد ب. اصالح نیاا دوعت و وزارت علوم به آموزش عالي•
ه  عويق ظرف ت دانشیاهها بويژا درتحص الت تکم لي بمست ل از ن از بي رويه و بدون مباععه و

.انداخت
شیاهها حاکم شدن شايسته ساالر  عل ی در مديرّيت و جذب اعضا  ه أت عل ی دانشیاهها و پژوه•

.و مراکز پيشرفته صنعتی
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الت الزم در  سریع امور مربوط به جذب و بکار گينر  نخبینان عل نی و ارائنه حنداقل  سنهی•
.بدو اشتغال

ننننننني و منب ننننننه ا  بنننننننا مأموریتهننننننا  مشنننننننخص•
ّ
سننننننرمایه گننننننذار  و ایجننننننناد آزما شننننننیاهها  مل

.درکشور و با مشارکت دوست و همسایه
حنننننذف گنننننزینش عمنننننومی نخبینننننان عل نننننی بنننننرا  مشننننناغل و مسننننن وعّ ت هنننننا  غينننننر نظنننننامی و •

ي عنندم دفنناعي، و محنندودکردن گننزینش عمننومی بننه ارائننه ف نن  گننواا/غيرحّسنناس پژوهشنن ی
ه هنننا  دانشنننیااي، و پرهينننز از اعمنننال سنننلی /سنننوی پیشنننینه مت ابننن ی جنننذب در مراکنننز عل نننی

.غيرحرفه ا  و شخص ی در جذب اعضا  هیأت عل ی



جمع بند  و نتیجه گير  

ق مراکز عل ی و دانشیااي کشور عواملي از قبیل 
ّ
مراکز عل ی ي ، مدیریت فراجناحثبات در مديرّیت ها  موف

ص الن کنارآفريا ارت ا  سیستم آموزش ی و پژوهش ی دانشیاهها ببوريکه فارغ اعتح، و دانشیااي نخبه پرور
اا دوعنننت و اصنننالح نینننن، کننناهش م نننّررات دسنننت و پننناگير بنننرا  ادامنننه تحصننن ل و اشنننتغال نخبینننا، پنننرورش يابنننند

 نننی شايسنننته سننناالر  عل نننی در منننديرّيت و جنننذب اعضنننا  ه نننأت عل، حاکمینننت وزارت علنننوم بنننه آمنننوزش عنننالي
ي و منب ه ا  سرمایه گذار  و ایجاد آزما شیاهها  م، دانشیاهها و پژوهشیاهها و مراکز پيشرفته صنعتی

ّ
ل

ه جنذب و  سریع امور مربوط بن، با مأموریتها  مشخص درکشور و با مشارکت کشورها  دوست و همسایه
يننر نظننامی و حننذف گننزینش عمننومی نخبیننان عل ننی بننرا  مشنناغل و مسنن وعّ ت هننا  غ، بکننار گيننر  نخبیننان عل ننی

نخبینان ، همیی ن ش مؤثر  در  سریع تح ق اهنداف دوعنت در جنذب و نگهندار  دفاعي/غيرحّساس پژوهش ی

. خواهد داشت
ی بعننننالوا، ایننننا اعت نننناد وجننننود دارد کننننه هرنخبننننه عل ننننی بننننا هننننر ع ینننندا و اعت نننناد  در چهننننارچوب قننننانون اساسنننن 

در خنندمت و بنا تمنام وجنود( بنویژا درشننرای  تحنریم)جمهنور  اسنالمی اینران وقتنی قننرار را بنر فنرار تنرجیح دادا 
ه عننننّزت و ارگنننان هننننا  دوعتننننی و غيردوعتننننی کشوراسننننت، یننننک بسننننیجي تمننننام عیننننار و وطننننا پرسننننت بننننودا، و شا سننننت

بنننه احتنننرام اسنننت و نبایننند بنننا دسنننته بنننند  هنننا  سیاسننن ی و غينننر حرفنننه ا  موجبنننات دعسنننرد  و  بنننرا  خننندمت

. کشور فراهم شود
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