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به نام حق تعالی

مديريت جذب و هدايت نخبگان علمی در شرايط تحريم
دکتر علي مقداري ،١دکتر سهيال صالحي مقدم ،۲دکترفرناز
معصوميان۳
 -١استاد و معاون پيشين آموزشي دانشگاه صنعتي شريف
 -۲استاديار و معاون پيشين آموزشي دانشگاه ّ
الزهرا (س)
 -۳پژوهشگر هدايت شغلی وکاريابی نخبگان

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 درهرجامعه جزو ارکان قدرتمند و ارزشمند
آن به شمارميروند.

دراي ننا م اع ننه س ننهي ش نندا ب ننا نی ننااس متا نناوت از عبيربر نني ازس اس ننتمداران و مسن ن وعين
کشور ،به بحث پيرامون مديريت جذب وهندايت نخبینان عل ني اينران درشنراي تحنريم،
و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رقابنت ینا مبنارزا معدني دارو منب ني بنا کشنورها رقینب
دربه غن مت گرفتن نخبیان عملس کشورمان بپردازيم.

به نام حق تعالی

براي قرن ها مردم فکرمي کردند که رشد وتوسعه اقتصادي هرجامعه ناش ي ازبازي و
عامل بين کارو سرمايه است .اما امروزبرهمیان ثابت شدا که خالق ت ونوآوري به
عنوان تنها عامل ع ين کنندا  ،مهم ترازعوامل فوق درتوسعه وپیشرفت هرکشور
است .امروزدرعصري زندگي مي کن م که کشورهاي توسعه یافته و پيشرفته اي نظير
اياالت متحدا آمريکا شرط ب اي خود را درحاظ جايیاا رهبري عل ي و اقتصادي جهان و
رقابت با سايرکشورها ،مبتدي برنوآوري و خالق ت ها عل ی و فدی مي ب نند.
درايا م ان مهمتريا عامل را براي رقابتي نگه داشتن جايیاا عل ی کشورخود ،جذب
نيروهاي انساني دانشمند وآموزش ديدا دردانشیاا هاي برتردن ا (فارغ ازمل ّ ت و
ع ايد و باورها شخص ی شان) مي دانند .و برايا موضوع اذعان دارند که کشورها و
دوعت هاي رق ب نيزبه ن ش ح ا ي نوآوري و خالق ت دررقابت هاي جهاني واقاند .از
ايا رو هموارا نگران ازدست دادن ن ش و جايیاا مرکزي خود درنوآوري 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 خالق ّ ت هستند ،روي مي آورند.

ّ
دو استراتژي را درايا خصوص سرعوحه س استها ملي شان قراردادا اند:
يکي آنکه ببور مستمردانشیاهها و پژوهشیاهها شاخص و برتر خود را
براي آموزش و پرورش جوانان مستعد کشورشان درعلوم و مهندس ی و
کسب مهارت هاي الزم براي حل مسائل پ چ دا روزتجهيز ،ت ويت و آمادا
مي کنند
ّ
دوم آنکه شراي مهاجرت دانشمندان ،مهندسان ،و فنآوران برتر
کشورهاي خارجس را براي جذب وکاردرشرکت هاي آمريکايي سه ل مي
کنند

با توجه به تجربه موفق غرب درحاظ و ارت ا جايیاا عل ی خود درجهان بواسبه جذب ،هدايت و
پرورش دانشمندان نخبه جهان ،بر ي از س واعهايی که درذها جار مي شوند عبارتند از:
وظ اه و روش ما برا دست ابی به جايیاا ّاول 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
ّ
ومهاجرت ها روزافزون دانشمندان مي توان قله ها عل ی را فتح کرد؟
ّ
ن ش ملت و دوعت درجذب و دفع نيروها تأثيرگذار عل ی چيست؟
آيا برا رس دن به جايیاا ّاول عل ی درمنب ه می توان همانند ت م ها فوتبال ازبازيکنان يا ّ
مرب ان
حرفه ا ومشهور خارجي هم بهرا گرفت؟
ّ
ً
آيا واقعا با بزرگنمايی دستاوردها و کوچک نشان دادن پديدا مهاجرت نخبیان عل ی به نوک قله
خواه م رس د؟
برا گذردر 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 درحال توسعه مانند ايران ،مهاجرت نخبیان عل ی به عبير خروج
سرمايه است .سرمایه ا ازنوع نيروي انسانی ماهر! سرمايههايي كه همانند
سرمايههاي مادي ن ي توان آنرا درگاوصندوق ها حبس و محافظت كرد تا تا ازنیاا
چشمان رقیب دربه غنیمت گرفتنشان درامان باشند .هدایت ،جذب و نگهداري نيروي
انساني مديريت ویژا ا را می طلبد .ایا یک امرطبیهي است که بسیار ازانسان ها
هموارا به دنبال فرصت هستند؛ فرصتهاي مناسب براي زندگي و عمر سازندا تر؛
برا آرامش ،آسايش ،درآمد ،و شغلي بهتر .ايا ويژگي ذا ی درتمامی انسان ها وجود
دارد .گااس اوقات افراد برا دستیابی به فرصتها پیش گاته ازشهرها و داهاي كوچك و
بزرگ به شهرهاي بزرگترمهاجرت ميكنند.
ّ
کلي ّ
ببور
تحرک و جابجایی يكی ازويژگي ها خداداد و ذا ی درانسان ها به امید
دستیابی به شراي بهتردرزندگی است .آنچه كه موجب اشكال و نگرانی است ناش ی از
بی برنامیی و کم توجهی مردم و مس وعين ،و فراگيرشدن موج غيرمنب ی و غيرقابل
کنترل بر ي ازایا نوع مهاجرت ها است.

هدف رقیب ازبه غن مت گرفتن نخبیان عل ی چيست؟
بواسبه اختالفات شديد مابين آمريکا و ايران و تحم ل شراي ناجوانمردانه تحريم بر
کشورمان ،بنظرمي رسد يکي ازاهداف کل دي رقیب براي تضع ف توانمندي هاي عل ي
ايران ،ايجاد سه الت الزم براي جذب و مهاجرت نخبیان عل ي به کشور هاي خود (به
روش جنگ نرم) مي باشد .چرا که باايا اقدام به دو هدف استراتژيک دست مي يابند  :يکي
تامين بخش ي ازن ازهاي خود ازطريق نيروهاي انساني دانشمند و ماهربراي حاظ جايیاا
رقابتي شان درعرصه ها جهاني  ،و ديگري تضع ف و ضربه زدن به جايیاا عل ي ايران با
کاستن تدریجي ازنيروهاي انساني برتر ،نوآور و توانمند و بويژا درشراي تحريم .ببوريکه
آقاي ب ل گ تس رئيس مايکروسافت درم اعه خود تحت عنوان "چگونه آمريکا را در
شراي رقابتي نگه داريم ؟ "به دوعتمردان آمريکايي چنين توص ه م کند که :

" ما بايد دانشجويان ماهرو برترخارجس را شويق کن م که پس ازفارغ اعتحص لس درآمريکا
اقامت گزينند .ن ي ازدانشجويان م بع دکتري در زم نه مهندس ي و علوم کامپ وتر از
کشور هاي خارجس آمدا اند .منافع ملس آمريکا ايجاب ن ي کند که آنها را دراينجا آموزش
ده م و پس ازفارغ اعتحص لس به کشورشان بارست م! "

درایا راستا جاعب است که به برنامه سازمان یافته ادارا مهاجرت آمریکا با هدف ارائه
کارت اقامت دائم و ّ
تابعیت به نخبیان عل ی خارجي تحت عنوان ( National
ّ
 )Interest Waiverو براساس مناع ملي شان توجه ویژا نشان دهیم]۲[ .
ایا برنامه ساعهاست برا جذب نخبیان عل ی و ماهرجهان ازجمله برندگان جایزا
نوبل و استادان و پژوهشگران برجسته و نامدارکشورها تا فارغ اعتحصیالن ممتاز
دکتر با موف ّیتی چشمگير ّ
فع ّ
اعیت دارد .شواهد بیانگرآن است که :مشابه چنين
سیاستی را سایرکشورها درحال توسعه و/یا توسعه یافته نيزنظيرماعزي ،سنیاپور،
کانادا ،سوئد ،استراع ا ،آملان وبر س كشورهاي ديگرساعهاست که ببور ّ
جدي دنبال
م كنند.

خواسته ون از انسان ها ببور َا َعم و نخبیان عل ی ببور َا َخ ّ
ص چيست؟

سلسله مراتب نیاز های انسانی )(Maslow1943-

چنانچه ّ
عصب ها شخص ی و حرفه ا را کناربگذاريم ،بوضوح و به شهادت آمار
پذيرفته شدگان هرسال دردانشیاهها برترکشور م توان ّ
مدعي ايا واقع ت شدکه:
دردهه ها اخيروحال؛ درصد باالیی ازباهوشتريا و بااستعدادتريا دانشجويان و فارغ
اعتحص الن ايرانی به داليل مختلف اقتصاد واجتماعي به زم نه ها علوم پايه ،فدي و
ً
مهندس ي ،و پزشکی توجه ويژا ا نشان دادا اند و شديدا عالقمندند درمراکزعل ی و
تح ا ی نخبه پرور(نظيردانشیاا ها ،پژوهشیاهها ،صنايع نويا و دارا فناور باال)
پيشرفته ايران وجهان مشغول به تحص ل و يا شاغل شوند .و درایا جنگ نرم بیشتراز
فارغ اعتحصیالن هرزمینه عل ی دیگردرمعرض شکارچیان خارجي نيرو انسانی نخبه و
ماهرقراردارند.
اعبته به هیچوجه منظور ایا نیست که ازنخبیان عل ی درسایرزمینه ها غافل شویم،
بلکه منظور آن است که الزم است متناسب با تخصص ها ،توانمند ها ،فرصت ها ،و
ّ
شدت و ضعف تهدید ها پیش رو هرکدام ،برا هریک نسخه ا متااوت را تجویز
نمود.

ازايا رو ،خواسته ها ونگرانيها نخبیان عل ی را مي توان به شرح زيرخالصه نمود:
نگرانی از آیندا شغلي و حرفه ا وکسب درآمد مبابق با شن ونات اجتمناعي و توانمنندها عل ی
آیندا کشور و چشم اندازآن ّامنيت شغلي و اجتماعي
 پیمننودن مراحننل ارت ننا شننغلي و حرفننه ا بننراسنناس یننک نظننام شا سننته سنناالرمبتدی بننرعداعت

عوامل تأثيرگذاربرتصمیم یک دانشجو و یا فارغ اعتحصیل نخبه درخصوص مهاجرت
را می توان درقاعب هرم ماسلو

)عوامل مهاجرت ازکشور(

)عوامل جذب درکشور(

روند کنونی و
نا امید ازآیندا

خانوادا

ادامه تحصیل

ادامه تحصیل

مسائل اقتصاد
آیندا شغلي
مسائل اجتماعي

اشتغال
شکیل خانوادا
مسائل فرهنیی

عوامل مؤثر در تصمیم گیری نخبگان به هنگام مهاجرت

دینامیک حرکت نخبگان ایرانی پس از
فارغ التحصیلی

X Y

ی

آبهای ایران

آبهای بین المللی

نکات قابل تأمل در جذب نخبگان
اندازه تأثیر حمایت های مالی غیر هدفمند-شناسایی نیازهای افراد تحت حمایت

ی

آبهای ایران

آبهای بین المللی

نکات قابل تأمل در جذب نخبگان
اندازه تأثیر حمایت های مالی هدفمندشناسایی نیازهای افرادی که به واسطه این حمایت ها جذبمی شوند

حمایت
معنوی

وام
مسکن

ی

آبهای ایران

آبهای بین المللی

نکات قابل تأمل در دفع نخبگان
روند موجود مهاجرت در دانشگاههای نخبه پرورشناسایی عوامل دفع فارغ التحصیالن-شناسایی عوامل Xو Y

X Y

ی

welcome

آبهای ایران

آبهای بین المللی

قدمهای قابل تأمل در تغییر روند موجود در
مهاجرت نخبگان
بهینه سازی و هدفمند سازی حمایت ها توسط نیازسنجیهدایت شغلی و کاریابی مناسب-شناسایی عوامل Xو Yو اتخاذ تصمیمات متناسب

X Y

ی

کانال
هدایت

مسيرها پیشنهاد و تکمیلي برا جذب نخبیان عل ی کدامند؟
ّ
• ایجاد ثبات در ّ
مديریت ها کالن و موفق مراکزعل ی و دانشیااي کشور .غیيرمدیران مراکزعل ی و
دانشیااي نباید عزوما با غیيردوعت همراا باشد .برا ایا منظور ،همانبور که تایید انتصاب رؤسا
دانشیاهها و پژوهشیاهها توس شورا عالي ان الب فرهنیی صورت می گيرد ،قبول استعاا و یا عذل
رئیس قبلي نيزباید قبل از معرفي فرد جایگزیا به همراا علل و ارائه مستندات الزم به تایید همين شورا
برسد .تا حتی امل دور ازبرخوردها جناحي و سلی ه ا در ّ
مدیریت مراکزعل ی جلوگير شود.
ّ
مدیریت مراکزعل ی و دانشیااي نخبه پرورباید عار ازجناح بنديها س اس ی ،و فراجنااي باشند.
•
• ارت ا سیستم آموزش ی و پژوهش ی دانشیاهها ببوريکه فارغ اعتحص الن کارآفريا پرورش يابند.
• کاهش مقرّرات دست و پاگیر برای ادامه تحصیل و اشتغال
نخبگان (حذف آزمون های مکرّر ورودی)
• اصالح نیاا دوعت و وزارت علوم به آموزش عالي .مشکل اشتغال و ب کار درجامعه را نبايد با افزايش
بي رويه و بدون مباععه و مست ل ازن ازظرف ت دانشیاهها بويژا درتحص الت تکم لي به عويق
انداخت.
• حاکم شدن شايسته ساالر عل ی در ّ
مديريت و جذب اعضا ه أت عل ی دانشیاهها و پژوهشیاهها
و مراکزپيشرفته صنعتی.

• سریع امور مربوط به جذب و بکارگينر نخبینان عل نی و ارائنه حنداقل سنهیالت الزم در
بدو اشتغال.
ّ
• س ن ننرمایه گ ن ننذار و ایج ن نناد آزما ش ن ننیاهها مل ن نني و منب ن ننه ا ب ن ننا مأموریته ن ننا مش ن ننخص
درکشور و با مشارکت دوست و همسایه.
•حن ننذف گن ننزینش عمن ننومی نخبین ننان عل ن ننی بن ننرا مشن نناغل و مس ن ن وع ّ ت هن ننا غين ننرنظن ننامی و
ّ
غيرحسنناس پژوهشن ی/دفنناعي ،و محنندودکردن گننزینش عمننومی بننه ارائننه ف ن گننوااي عنندم
سننوی پیشننینه مت اب ن ی جننذب درمراکننزعل ننی/دانشننیااي ،و پرهيننزازاعمننال سننلی ه هننا
غيرحرفه ا و شخص ی درجذب اعضا هیأت عل ی.
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جمع بند و نتیجه گير
ّ
عواملي از قبیل ثبات در ّ
مديریت ها موفق مراکزعل ی و دانشیااي کشور ،مدیریت فراجناحي مراکزعل ی
و دانشیااي نخبه پرور ،ارت ا سیستم آموزش ی و پژوهش ی دانشیاهها ببوريکه فارغ اعتحص الن کنارآفريا
پننرورش يابننند ،کنناهش م ن ّنررات دسننت و پنناگيربننرا ادامننه تحص ن ل و اشننتغال نخبیننان ،اصننالح نی ناا دوعننت و
وزارت عل ننوم ب ننه آم ننوزش ع ننالي ،حاکمی ننت شايس ننته س نناالر عل ننی درم ن ّ
نديريت و ج ننذب اعض ننا ه ننأت عل ننی
ّ
دانشیاهها و پژوهشیاهها و مراکزپيشرفته صنعتی ،سرمایه گذار و ایجاد آزما شیاهها ملي و منب ه ا
با مأموریتها مشخص درکشور و با مشارکت کشورها دوست و همسایه ،سریع امور مربوط بنه جنذب و
بکننارگيننر نخبیننان عل ننی ،حننذف گننزینش عمننومی نخبیننان عل ننی بننرا مشنناغل و مسن وع ّ ت هننا غيننرنظننامی و
ّ
غيرحساس پژوهش ی/دفاعي ،همیی ن ش مؤثر در سریع تح ق اهنداف دوعنت درجنذب و نگهندار نخبینان
خواهد داشت.
بع ننالوا ،ای ننا اعت نناد وج ننود دارد ک ننه هرنخب ننه عل ننی ب ننا ه ننرع ی نندا و اعت نناد درچه ننارچوب ق ننانون اساس ن ی
جمهنور اسنالمی اینران وقتنی قننراررا بنرفنرارتنرجیح دادا (بنویژا درشننرای تحنریم) و بنا تمنام وجنود درخنندمت
ارگ ننان ه ننا دوعت ننی و غيردوعت ننی کشوراس ننت ،ی ننک بس ننیجي تم ننام عی ننارو وط ننا پرس ننت ب ننودا ،و شا س ننته ع ن ّنزت و
احت ننرام اس ننت و نبای نند ب ننا دس ننته بن نند ه ننا سیاس ن ی و غي ننرحرف ننه ا موجب ننات دعس ننرد و ب ننرا خ نندمت ب ننه
کشور فراهم شود.
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