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چکيده :

توسعه علم  ،فناوري و اقتصاد در هر کشوري مرهون تالش ،پشتکار ،نوآوري و خودباوري نيروهاي انسانی توانمند آن جامعه است .به
شهادت تاريخ  ،نيروهاي انسانی نخبه در هر جامعه جزو ارکان قدرتمند و ارزشمند آن به شمار ميروند.
در اين مقاله سعی شده تا با بازکردن دقيق و شفاف موضوع مهاجرت نخبگان از زواياي مختلف ،با نگاهی متفاوت ازتعبيربرخی از
سياستمداران و مسئولين کشور ،به بحث پيرامون مدي ريت جذب وهدايت نخبگان علمی ايران در شرايط تحريم ،و ارائه راهکارهاي
مناسب جهت رقابت يا مبارزه معنی دار و منطقی با کشورهاي رقيب در به غنيمت گرفتن نخبگان عملی کشورمان بپردازيم .موضوعی
که طبيعتاً بايد جزو دغدغه هاي روزانه تک تک مسئولين علمی و سياستمداران استکبار ستيزکشورمان باشد .
کليدواژه :جذب نخبگان ،شرايط تحريم ،مهاجرت نخبگان
 - ۱مقدمه :

براي قرن ها مردم فکر می کردند که رشد وتوسعه اقتصادي هر جامعه ناشی از بازي و تعامل بين کارو سرمايه است .اما امروز بر همگان
ثابت شده که خالقيت ونوآوري به عنوان تنها عامل تعيين کننده ،مهم تر از عوامل فوق در توسعه وپيشرفت هر کشور است .امروز در
عصري زندگی می کنيم که کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته اي نظير اياالت متحده آمريکا شرط بقاي خود را در حفظ جايگاه رهبري
علمی و اقتصادي جهان و رقابت با ساير کشورها ،مبتنی بر نوآوري و خالقيت هاي علمی و فنی می بينند .و داليل موفقيت خويش را
در دهه هاي گذشته ناشی از سرمايه گذاري هاي دولت در امر تحقيق  ،تنظيم و اجراي قوانين مربوط به ثبت اختراع و مالکيت معنوي،
و همچنين بدليل جذب و هدايت سرمايه گذارانی که ايده هاي نو را با موفقيت به توليد و کسب و کار تبديل کرده اند ،می دانند .در
اين ميان مهمترين عامل را براي رقابتی نگه داشتن جايگاه علمی کشورخود ،جذب نيروهاي انسانی دانشمند وآموزش ديده در دانشگاه
هاي برتر دنيا (فارغ از مليّت و عقايد و باورهاي شخصی شان) می دانند .و بر اين موضوع اذعان دارند که کشورها و دولت هاي رقيب
نيز به نقش حياتی نوآوري و خالقيت در رقابت هاي جهانی واقفند .از اين رو همواره نگران از دست دادن نقش و جايگاه مرکزي خود
در نوآوري هاي علمی هستند ،و براي حفظ اين جايگاه به جذب سازمان يافته برترين ها و نخبه ترين نيروهاي انسانی جهان که عمده
ترين عامل نوآوري و خالقيّت هستند ،روي می آورند .بنابراين با جديت تمام دو استراتژي را در اين خصوص سرلوحه سياستهاي ملّی
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شان قرارداده اند :يکی آنکه بطور مستمر دانشگاهها و پژوهشگاههاي شاخص و برتر خود را براي آموزش و پرورش جوانان مستعد
کشورشان در علوم و مهندسی و کسب مهارت هاي الزم براي حل مسائل پيچيده روز تجهيز ،تقويت و آماده می کنند ،و دوم آنکه
شرايط مهاجرت دانشمندان ،مهندسان ،و فنّآوران برتر کشورهاي خارجی را براي جذب وکار در شرکت هاي آمريکايی تسهيل
می کنند[.]۱
با توجه به تجربه موفق غرب در حفظ و ارتقاي جايگاه علمی خود درجهان بواسطه جذب ،هدايت و پرورش دانشمندان نخبه جهان،
برخی از سئوالهايی که در ذهن جاري می شوند عبارتند از :وظيفه و روش ما براي دستيابی به جايگاه اوّل علمی در منطقه با توجه به سند
چشم انداز ايران چيست؟ آيا با رها کردن نخبگان علمی مان به حال خود وکم توجهی به خواسته ها ونيازهاي مشروع شان ومهاجرت
هاي روزافزون دانشمندان می توان قلّه هاي علمی را فتح کرد؟ نقش ملّت و دولت در جذب و دفع نيروهاي تأثيرگذار علمی چيست؟
آيا براي رسيدن به جايگاه اوّل علمی درمنطقه می توان همانند تيم هاي فوتبال از بازيکنان يا مربّيان حرفه اي ومشهور خارجی هم بهره
گرفت؟ آيا واقعاً با بزرگنمايی دستاوردها و کوچک نشان دادن پديده مهاجرت نخبگان علمی به نوک قلّه خواهيم رسيد؟ براي گذر در
شرايط تحريم چه راههايی پيش روي ماست؟ چه بايد بکنيم؟ چه نبايد بکنيم؟ و چگونه با نخبگان علمی خود سخن بگوييم؟
دراين مقاله منظور از نخبگان علمی تنها درصدي از فارغ التّحصيالن دانشگاهی يا غير دانشگاهی هستند که درجه نخبگی ،هوش و
استعداد علمی و فناوري شان به طرق مختلف در جوامع علمی ،فنی ،و هنري داخل و خارج از کشور به اثبات رسيده است .اين سرمايه
هاي انسانی ميتوانند با اندکی توجّه و حمايت منشأ افتخارات بزرگ ،تحوّل ونوآوري در عرصه هاي علمی ،فنآوري ،وهنري شوند و
همچنين راهنما و پرورش دهنده گان نخبگان آينده کشور باشند.
 - ۲مهاجرت ،فرار ،به غنيمت گرفتن ،ويا جذب نخبگان علمی؟؟؟

تعبير «فرار مغزها» که سالهاست براي مهاجرت فارغ التحصيالن و دانشجويان بکار برده می شود به نظر پسنديده و قابل قبول نيست .از
اين رو الزم است از ابتدا تعبير ديگري را براي اين پديده معرفی کنيم .براي کشورهاي در حال توسعه مانند ايران ،مهاجرت نخبگان
علمی به تعبيري خروج سرمايه است .سرمايه اي از نوع نيروي انسانی ماهر! سرمايههايی که همانند سرمايههاي مادي نمی توان آنرا در
گاوصندوق ها حبس و محافظت کرد تا تا از نگاه چشمان رقيب در به غنيمت گرفتنشان در امان باشند .هدايت ،جذب و نگهداري
نيروي انسانی مديريت ويژه اي را می طلبد .اين يک امر طبيعی است که بسياري از انسان ها همواره به دنبال فرصت هستند؛ فرصتهاي
مناسب براي زندگی و عمري سازنده تر؛ براي آرامش ،آسايش ،درآمد ،و شغلی بهتر .اين ويژگی ذاتی در تمامی انسان ها وجود دارد.
گاهی اوقات افراد براي دستيابی به فرصتهاي پيش گفته از شهرها و دههاي کوچک و بزرگ به شهرهاي بزرگتر مهاجرت میکنند .آيا
تعبير فرار براي اين نوع مهاجرت ها صحيح است؟ فرار از چه چيز؟ فرار از فرهنگ خودي؟ فرار از فقر و گرسنگی؟ فرار از تنگ نظري
ها؟ فرار از حسادت ها؟ فرار از نا هنجاري هاي اجتماعی؟ فرار از دخالت هاي بی مورد و با مورد ديگران؟ آنها به اميد امکانات و
فرصتهاي بيشتر ،آشنايی با فرهنگ هاي گوناگون ،و درنهايت آينده اي بهتر براي خود و خانوادهشان به شهرهاي بزرگتر مهاجرت می
کنند .و به وفور مشاهده شده همين افراد به هر شهري که مهاجرت می کنند نه تنها در حفظ فرهنگ خود کوشا هستند بلکه بر فرهنگ
محيطی که در آن زندگی می کنند نيز تأثير گذارند .همين تعبير را در مقياسی بزرگتر و پيچيده تر میتوان براي افرادي بکار برد که از
ايران به کشورهاي پيشرفته تر و توسعه يافته تر مهاجرت میکنند .ازين رو اين تعبير صحيح نيست که بگوييم فردي که به کشورهاي
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ديگر مهاجرت می کند ،به کشورش هيچ عالقه اي ندارد و در حال فرار است .همان طور که در مورد انسانهايی که از شهر و
روستاهايشان مهاجرت کرده اند ،نمیتوانيم بگوييم که از زادگاه و همشهري هاي خود بيزار هستند .و چه بسيار ديده شده که برخی از
اين افراد در صورت موفقيّت و کسب مدارج باال متعاقبا چه خدمات ارزنده اي را به زادگاه خود کرده اند که در صورت ماندگاري
مستمر در زادگاه خود از عهده آن عاجز می بودند .لذا بطور کلّی تحرّک و جابجايی يکی از ويژگی هاي خدادادي و ذاتی در انسان
ها به اميد دستيابی به شرايط بهتر در زندگی است .آنچه که موجب اشکال و نگرانی است ناشی از بی برنامگی و کم توجهی مردم و
مسئولين ،و فراگير شدن موج غير منطقی و غير قابل کنترل برخی از اين نوع مهاجرت ها است .وگرنه اين پديده در همه جاي دنيا
بصورتی طبيعی و متوازن وجود دارد.
 - ۳هدف رقيب از به غنيمت گرفتن نخبگان علمی چيست؟

بواسطه اختالفات شديد سياسی و اعتقادي مابين آمريکا و ايران و تحميل شرايط ناجوانمردانه تحريم بر کشورمان از سوي برخی
کشورهاي قدرتمند و بعضا زورگو  ،بنظر می رسد يکی از اهداف کليدي رقيب براي تضعيف توانمندي هاي علمی ايران ،عالوه بر
حذف فيزيکی برخی از دانشمندان ايرانی در موضوعات حسّاس (که در سالهاي اخير به کرّات شاهد آن بوده ايم) ،ايجاد تسهيالت الزم
براي جذب و مهاجرت نخبگان علمی به کشور هاي خود (به روش جنگ نرم) می باشد .چرا که بااين اقدام به دو هدف استراتژيک
دست می يابند  :يکی تامين بخشی از نيازهاي خود از طريق نيروهاي انسانی دانشمند و ماهر براي حفظ جايگاه رقابتی شان در عرصه
هاي جهانی  ،و ديگري تضعيف و ضربه زدن به جايگاه علمی ايران با کاستن تدريجی از نيروهاي انسانی برتر  ،نوآور و توانمند و
بويژه در شرايط تحريم .بطوريکه آقاي بيل گيتس رئيس مايکروسافت در مقاله خود تحت عنوان » چگونه آمريکا را در شرايط رقابتی
نگه داريم ؟ « به دولتمردان آمريکايی چنين توصيه ميکند که ]۱[ :
» ما بايد دانشجويان ماهر و برتر خارجی را تشويق کنيم که پس از فارغ التحصيلی در آمريکا اقامت گزينند .نيمی از دانشجويان مقطع
دکتري در زمينه مهندسی و علوم کامپيوتر از کشور هاي خارجی آمده اند .منافع ملی آمريکا ايجاب نمی کند که آنها را در اينجا
آموزش دهيم و پس از فارغ التحصيلی به کشورشان بفرستيم! «
در اين راستا جالب است که به برنامه سازمان يافته اداره مهاجرت آمريکا با هدف ارائه کارت اقامت دائم و تابعيّت به نخبگان علمی
خارجی تحت عنوان ( )National Interest Waiverو براساس منافع ملّی شان توجه ويژه نشان دهيم ]۲[ .اين برنامه سالهاست براي
جذب نخبگان علمی و ماهر جهان از جمله برندگان جايزه نوبل و استادان و پژوهشگران برجسته و نامدار کشورها تا فارغ التحصيالن
ممتاز دکتري با موفقيّتی چشمگير فعّاليّت دارد .شواهد بيانگر آن است که :مشابه چنين سياستی را ساير کشورهاي در حال توسعه و/يا
توسعه يافته نيز نظير مالزي ،سنگاپور ،کانادا ،سوئد ،استراليا ،آلمان وبرخی کشورهاي ديگرسالهاست که بطورجدّي دنبال ميکنند.
حال که اندکی با برنامه ها و تهديدات پيش روي کشورهاي رقيب يا ستيزه جو در به غنيمت گرفتن نخبگان علمی کشورهايی که با
آنها در جنگ نرم هستند آشنا شديم ،الزم است در قسمتهاي بعدي مقاله به بحث پيرامون شناسايی و چگونگی جذب و تأمين نيازهاي
واقعی نخبگان علمی با نگاهی استراتژيک و خارج از هر گونه تعصّب و تنگ نظري در جهت حفظ منافع ملّی مان باشيم]۳[ .
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 - ۴چرا تقويت کمّی و کيفی جذب نخبگان علمی براي آينده درخشان يک کشور مهم است؟

از آنجاييکه توانمنديهاي علمی يک جامعه توسط عالمان آن تأمين و ارتقا می يابند ،شايد مروري کوتاه و يادآوري و تأکيد برسخنان
انديشمندان بزرگ درگذشته با موضوع بحث ما بی ارتباط نباشد .سخنان بی شماري در باب اهميّت علم و دانش اندوزي براي يک
جامعه بالنده و با نشاط گفته شده است .سخنانی که هرکدام می تواند چراغی پرفروغ براي روشن نگه داشتن مشعل دانش  ،نوآوري،
وخودباوي با حفظ و جذب دانشمندان هرکشوري باشد.
» به دانش بود نيک فرجام تو  //////////به مينو دهد چرخ آرام تو «
» بدو گفت موبد که دانش بهاست  //////////که دانا به گيتی ز هرکس مه است «
» توانا بود هرکه دانا بود  //////////به دانش دل پير برنا بود «
» مياساي زآموختن يک زمان //////////زدانش ميفکن دل اندر گمان «
» چنين گفت پيغمبر راستگوي  //////////زگهواره تا گور دانش بجوي «
(فردوسی)
» تا جهان بود از سر آدم فـراز  //////////کـس نبود از راه دانش بینياز
مردمان ِ بخرد ،اندر هرزمان  //////////راه دانش را بههرگونه زبان
گـرد کردند و گرامـی داشتنـد  //////////تا بهسنــگاندر همی بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشن است  //////////وزهمه بد برتن تو جوشن است «
(رودکی)
» تا بهجائی رسيد دانش من //////////که بدانم همی که نادانم «
» بعضی چنان سرگرم ميراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه بهعقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به
دست بياورند حاضر نيستند که اشتباهات و لغزشهاي آنان را اصالح و جبران نمايند«
» تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب ديگر نشانه خامی و بیمايگی است و هميشه بهزيان حقيقت تمام می شود «
(ابن سينا)
» دانش را اگر در چين هم باشد (دورترين مکان ها) فرا بگيريد «
(حضرت محمّد(ص))
» میکوش به هر ورق که خوانی //////////کان دانش را تمام دانی «
» دانش طلب و بزرگی آموز  //////////تا ،به نگرند روزت از روز «
(نظامی)
» دانشمندان ،علماء و بزرگان هرکدام نردبانی براي ترقی دارند ،ليکن شاعران و هنرمندان اين مدارج را پروازکنان می پيمايند «
» دانشمند کسی است که بکوشد تا درد و رنج خود را بکاهد «
(ويکتورهوگو)
» درخت تو گر بار دانش بگيرد  //////////بهزير آوري چرخ نيلوفري را «
(ناصرخسرو)
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» کشوري که افراد آن از علم و دانش بهرهمند باشند ديگر طعم گرسنگی را نچشيده ،زندگی راحت و آسودهاي خواهند داشت «
(کنفوسيوس)
» لذتی که از علم حاصل میشود بیآاليش است «
(افالتون)
 - ۵خواسته ونياز انسان ها بطور اَعَم و نخبگان علمی بطوراَخَصّ چيست؟

نظريۀ سلسله مراتب نيازهاي مقدماتی انسان که آقاي ماسلو ) (Maslowدر سال  ۱۴۴۳در مقالهاي آنرا ارائه نمود ،يکی از مباحثی است
که در روانشناسی مطرح است و نظريههاي متفاوتی نيز در مورد آن ارائه شده است ]۴[ .اين ردهبندي نيازهـا کـه بـه صـورت يـک هـرم
نمايش داده میشود به اين صورت است که نيازهاي پايهايتر و مهمتر در پايين هرم قراردارند و هر چه باالتر میرود از شدت الزام آنها
کاسته میشود .البته اين بدان معنـا نيسـت کـه مـثال ردل بـاالکم اهميّـت اسـت ،بلکـه اهميّـت آن درجوامـع و فرهنـگ هـاي مختلـف بـه
گونهايست که در کيفيت و چگونگی زندگی خود را بروز میدهد .بعالوه پيش بينی و تأمين اين نيازهـا در دنيـاي مـدرن و رو بـه تغييـر

امروز مرد و زن ،دختر و پسر ،مليّت ،و نوع مذهب نمی شناسد و فارغ از جنسيّت ،مليـّت ،وباورهاي مذهبی افراد با انـدک تفـاوتی بايـد
مورد توجه برنامه ريزان و مجريان کشورها قرارگيرند.

شکل–  : ۱سلسله مراتب نياز هاي انسانی
در اينکه نيازهاي اصلی انسان خوراک ،پوشاک و مسکن میباشند هيچ شکی نيست ،اما اگر از زاويهاي ديگر و عالمانه تر به انسان نگـاه
کنيم ،نيازهاي ديگري را میيابيم که بدون آنها زندگی انسان امروز غيرممکن نمود مـیکنـد .اهميـت ايـن نيازهـا آنچنـان باالسـت کـه
میبايست پس از کشف آنها ،به فکر راههايی براي ارتقاء و چگونگی پاسخ بهينه به آنها بود .نکتۀ قابل توجه اين اسـت کـه ايـن نيازهـا
شايد در نگاه اول مهم جلوه نکنند اما وقتی بيشتر دقت میکنيم درمی يابيم که عدم وجود هريک ،اميد به زندگی و پيشرفت را بـويژه در

بسمه تعالی
انسان هاي فرهيخته از بين میبرد و در بعضی مواقع زندگی آنان را به طور کلی مختل کرده و يا امکـان بهينـه زنـدگی کـردن را از آنهـا
میگيرد .طبق نظريۀ ماسلو ،نيازهاي انسانی عمدتاً پنج دسته هستند که عبارتند از :نيازهاي فيزيکـی و مـادي ،امنيّتـی ،اجتمـاعی ،عـزت و
اعتبار ،و خود شکوفايی.
انسانها غالباً نياز دارند که در جامعه مورد قبول و احترام واقع شـوند .عـزّت و اعتبـار نتيجـۀ اعتمـاد بنفسـی اسـت کـه معمـوالً در نخبگـان
مشاهده می شود .اين عزت و اعتبار موروثی نيست و از ابتدا در نهاد انسان واقع نشده ،بلکه اکتسابی بوده و با تالش مستمر قابـل دسـتيابی
است .نخبگان علمی بعضا همانند ورزشکاران ملّی عالوه بر موارد فوق همگام با کسب موفقيّت هاي پژوهشی جديد نيازمند شناسـايی و
تشويق هاي مستمرند .ازاين رو ،براي کسب اين جايگاه زمينه هاي اجتماعی و سازو کاري هـم الزم اسـت تـا افـراد از طريـق روشـهايی

چون چاپلوسی و ...بدان خدشه اي وارد نکنند .موضوعی که ماسلو در اين مقوله معرفی مینمايد آن است که؛» آنچه که انسان میتواند
باشد ،بايد باشد« .افراد خودشکوفا افرادي هستند که عدم نياز شخصيتی به ديگران در آنها تجلّی دارد .زندگی را آنطور که هست قبـول
مینمايند .از هر آنچه که دارند راضی هستند و هميشه رضايت در دلشان موج میزند .شادي و خوشحالی قسمتی از زنـدگی آنهاسـت.
حل مسائل و مشکالت ديگران برايشان مهم است .نوآوري و ابتکار ،خالقيت ،شايستگی شخصيتی براي دريافت و جذب موهبـتهـاي
زندگی عادت آنهاست و از تجربيات قبلی خود جهت پيشبرد برنامه هاي بعدي بهره میگيرند.
چنانچه تعصّب هاي شخصی و حرفه اي را کنار بگذاريم ،بوضوح و به شهادت آمار پذيرفته شدگان هر سال در دانشگاههاي برترکشور
ميتوان مدّعی اين واقعيت شدکه :در دهه هاي اخير وحال؛ درصد بااليی از باهوشترين و بااستعدادترين دانشجويان و فارغ التحصيالن
ايرانی به داليل مختلف اقتصادي واجتماعی به زمينه ها ي علوم پايه ،فنی و مهندسی ،و پزشکی توجه ويژه اي نشان داده اند و شديداً
عالقمندند درمراکز علمی و تحقيقاتی نخبه پرور (نظيردانشگاه ها ،پژوهشگاهها ،صنايع نوين و داراي فناوري باال) پيشرفته ايران وجهان
مشغول به تحصيل و يا شاغل شوند .و در اين جنگ نرم بيشتر از فارغ التحصيالن هر زمينه علمی ديگر در معرض شکارچيان خارجی
نيروي انسانی نخبه و ماهر قراردارند .البته به هيچوجه منظور اين نيست که از نخبگان علمی درساير زمينه ها غافل شويم ،بلکه منظور آن
است که الزم است متناسب با تخصص ها ،توانمندي ها ،فرصت ها ،و شدّت و ضعف تهديد هاي پيش روي هرکدام ،براي هريک
نسخه اي متفاوت را تجويز نمود .ازاين رو ،خواسته ها ونگرانيهاي نخبگان علمی را می توان به شرح زير خالصه نمود:
 نگرانی از آينده شغلی و حرفه اي وکسب درآمد مطابق با شئونات اجتماعی و توانمندي هاي علمی آينده کشور و چشم انداز آن امنيّت شغلی و اجتماعی پيمودن مراحل ارتقاي شغلی و حرفه اي بر اساس يک نظام شايسته ساالرمبتنی بر عدالت - ۶نقش دولت درجذب نخبگان علمی چيست؟

همانطور که پيش تر به آن اشاره شد ،مهاجرت نخبگان می تواند به دليل برآورده نشدن نيازهاي متفاوتی انجام پذيرد که با وجود
منحصر به فرد بودن اين نيازها ،نگاهی دقيق تر به مسأله روندي مشابه در تصميم گيري هاي اين افراد را نشان می دهد .به طور کلی،

بسمه تعالی
عوامل تأثير گذار بر تصميم يک دانشجو و يا فارغ التحصيل نخبه در خصوص مهاجرت را می توان در قالب هرم ماسلو در شکل ۲
خالصه کرد.

(عوامل جذب در کشور)

(عوامل مهاجرت از کشور)
روند کنونی و

خانواده

نا اميدي از آينده

ادامه تحصيل

ادامه تحصيل

مسائل اقتصادي

اشتغال

آينده شغلی

تشکيل خانواده
مسائل فرهنگی

مسائل اجتماعی

شکل–  : ۲عوامل مؤثر در تصميم گيري نخبگان به هنگام مهاجرت
نگاهی به شکل ۲ -سئواالت زير را در ذهن مطرح می کند:
 وزن نسبی هر يک از عوامل تأثيرگذار مطرح در جذب يا مهاجرت نخبگان چيست؟ کداميک از عوامل می توانند تحت تأثيرمستقيم سياستگذاري هاي بنياد ملی نخبگان واقع شوند واندازه اين تأثير به چه اندازهخواهد بود؟
 عالوه بر عوامل مذکور ،عواملی که بنياد ملی نخبگان بواسطه سياستگذاري هاي مناسب می تواند به عوامل جذب بيافزايدچيستند؟
بديهی است که پاسخ به سؤاالت باال بسته به فرد متغير خواهد بود و عوامل شخصی می توانند بيش از هر يک از گزينه هاي مطرح در
تصميم افراد مؤثر باشند .با اين وجود ،انجام يک تحقيق ميان نخبگان فارغ التحصيل در داخل و خارج از کشور و همچينين دانشجويان
تحت پوششش بنياد ،می تواند تا حدود زيادي نسبت به حد ميانی پاسخ ها روشنگري کند.
در ميان عوامل جذب مطرح در شکل  ،۲به نظر می رسدکه عوامل اشتغال و ادامه تحصيل در شرايط مطلوب و مورد انتظار نخبگان
علمی بيش از عوامل ديگر قابليت تأثير پذيري توسط سياستهاي صحيح را داشته باشد .در اين راستا ،ايجاد» مراکز هدايت شغلی و

بسمه تعالی
کاريابی نخبگان « در مراکز استان ها و آماده سازي مقررّات و سازوکار هاي مربوط که به اختصار در بخش بعد آورده شده است از
ابتدايی ترين فعاليتهايی است که الزم است دولت بويژه در شرايط تحريم براي جذب و حفاظت نخبگان علمی کشورانجام دهد.
تسهيل دسترسی به منابع انسانی و استقرار بهينه دانش آموختگان در مشاغل گوناگون با هدف بهره مندي از رضايت شغلی و بهره
وري از پتانسيل ها و مهارت هاي آنان از اهداف چنين مراکزي در کشورهاي پيشرفته است .جذب و نگهداري نخبگان علمی با
هدايت شغلی مأموريّت گرا از بدو تحصيل رابطه مستقيم دارد .از اين رو الزم است به دانشجويان راهنمايی هاي الزم بصورت مستمر
در انتخاب مسير شغلی آينده ارائه شود .متأسّفانه تاکنون دردانشگاههاي ايران هدايت شغلی که کاريابی را به دنبال دارد  ،مورد توجه
جدّي قرارنگرفته است ،و اين امر موجب عدم آگاهی دانشجويان از فرصتهاي شغلی موجود در کشور از يک سو و عدم دسترسی
مناسب کارفرمايان به فارغ التحصيالن برتر از سوي ديگر شده است .پيامدهاي سوء اين خلع آگاهی و ارتباط با دنياي کار موجب
شده که عدّه زيادي از دانشجويان نخبه کشور تنها راه پيش روي خود پس از فارغ التحصيلی را ادامه تحصيل ،و اغلب در خارج از
کشور  ،ببينند .در حال حاضر در ايران ،امر کاريابی در مراکز انتفاعی و همچنين در برخی دانشگاهها در ابعاد بسيار محدود انجام می
گيرد .بنابراين حمايت همه جانبه دولت براي بومی سازي موضوع هدايت شغلی و طراحی مراکز ويژه با توجه به نيازهاي خاص شغلی
جامعه ايران و دانشجويان نخبه ،در اين مقطع زمانی چاره ساز خواهد بود.
 - ۷سياستهاي جاري دولت و بنياد ملی نخبگان؟

براي سنجش ميزان اثر گذاري سياستهاي جاري دولت در خصوص جذب نخبگان ،الزم است که تحقيقاتی گسترده صورت گيرد تا
منابع اختصاص يافته به اين منظور در مسيري که بازدهی بهينه را به دنبال داشته باشد مصرف شود .در حال حاضر ،بنياد ملی نخبگان با
اعطاي تسهيالت مادي و معنوي در صدد است تا امکاناتی را براي دانشجويان ،محققين ،و کارآفرينان نخبه فراهم آورد تا زمينه فعاليت
آنها در کشور هموار شود .با وجود اينکه انگيزه هاي مالی به نظر اولين عامل مشوق در به کارگيري افراد در هر زمينه به نظر می رسند،
تأثير گذاري آنها در زمينه جذب نخبگان در مراکزي نظير مراکز پژوهشی و کار بايد مورد تحقيق و تأمل قرار گيرد .به طور مثال،
کشورهاي حوضه خليج فارس با تأسيس دانشگ اه هاي بومی و شعب دانشگاه هاي بين المللی بر آن شده اند تا مراکز آموزشی و
پژوهشی معتبر را در کشور خود گسترش دهند .علی رغم صرف هزينه هاي کالن ،دسترسی آسان و فارغ از تحريم به بازارها و مراکز
آموزش عالی دنيا و تبليغات گسترده ،مشاهده می کنيم که جايگاه اين دانشگاه ها درجدول رده بندي هاي بين المللی همواره پايين تر
از جايگاه دانشگاه هاي برتر ايران است .تأمل در اين موضوع نشانگر آ ن است که تسهيالت مالی در جذب و نگهداري دانشمندان
خارجی (که شامل ايرانيان نيز می شود) تنها تا حدودي مؤثر واقع می شود .نيروي بومی جوان با پتانسيل باال و نخبگان ايرانی خارج از
کشور که عالقمند به همکاري با سازمانهاي ايرانی هستند ،به ايران قابليت رقابت در فضاي علمی را در منطقه می دهند .لذا سرمايه
گذاري در مراکز پژوهشی همراه با تکنولوژي و امکانات روز درکنار اعطاي تسهيالت مالی به افراد می تواند نقش بسيار مهم تري را در
جذب و نگهداري نخبگان در کشور ايفا کند .در اين راستا ،تجربه هند در جذب دانشمندان هندي مقيم اروپا و آمريکا در مراکز علمی
خود ارزش نقد و بررسی دارد .نکته قابل تأمل ديگر ،توجه معطوف به نخبگان علمی ،و در مقابل کم توجهی به جذب و حمايت از آن
دسته از دانشجويان و فارغ التحصيالنی است که شرايط نخبگی را با تعريف کنونی آن احراز نکرده اند .بر فرض آنکه سياستهاي موجود
تا حدودي موجب جذب و نگهداري نخبگان علمی گردد ،امّا رضايتمندي آنها در صورتی تأمين خواهد شدکه شرايط اشتغال و فعّاليت

بسمه تعالی
علمی براي آنها مهيّا باشد .و اين مسئله منوط است به اينکه گروههاي پژوهشی مطرح جهت اشتغال آنها وجود داشته باشندو يا با
همکاري ايشان تأسيس گردند .البته روشن است که تمامی افراد شاغل درگروه هاي علمی و پژوهشی لزومأ از قشر نخبه نخواهند بود.
از اين رو ،مهم است که ساير همکاران فعّال در مراکز فعاليت نخبگان نيز بطور مستمر مورد حمايت و آموزش هاي ويژه قرار گيرند.
نخبگان علمی که عمدتأ از ديد آکادميک نفرات برتر دانشگاهها هستند ،چه در داخل و چه در خارج از کشور ،در پيشبرد اهداف
علمی آن جامعه تأثير گذارند .و ليکن اين افرادکمتر درحيطه کارآفرينی ،پستهاي مديريتی و سياست گذاري در دولت نقش آفرينند .از
اينرو ،سرمايه گذاري در قشر وسيع تري از دانشجويان و تعريف گسترده تري از نخبگی که شامل رشته هاي علوم انسانی نيز باشد ،به
نظر اجتناب ناپذير خواهد بود  ،که خوشبختانه مورد توجه بنياد ملّی نخبگان نيز قرار گرفته است.
 - ۸مسيرهاي پيشنهادي و تکميلی براي جذب نخبگان علمی کدامند؟
-

ايجاد ثبات در مديريّت هاي کالن و موفّق مراکز علمی و دانشگاهی کشور .تغيير مديران مراکز علمی و دانشگاهی نبايد
لزوما با تغيير دولت همراه باشد .براي اين منظور ،همانطور که تاييد انتصاب رؤساي دانشگاهها و پژوهشگاهها توسط شوراي
عالی انقالب فرهنگی صورت می گيرد ،قبول استعفا و يا عذل رئيس قبلی نيز بايد قبل از معرفی فرد جايگزين به همراه علل و
ارائه مستندات الزم به تاييد همين شورا برسد .تا حتی المقدور از برخوردهاي جناحی و سليقه اي در مديريّت مراکز علمی
جلوگيري شود.

-

مديريّت مراکز علمی و دانشگاهی نخبه پرور بايد عاري از جناح بنديهاي سياسی ،و فراجناحی باشند.

-

ارتقاي سيستم آموزشی و پژوهشی دانشگاهها بطوريکه فارغ التحصيالن کارآفرين پرورش يابند.

-

کاهش مقرّرات دست و پاگير براي ادامه تحصيل و اشتغال نخبگان (حذف آزمون هاي مکرّر ورودي)

-

اصالح نگاه دولت و وزارت علوم به آموزش عالی .مشکل اشتغال و بيکاري در جامعه را نبايد با افزايش بی رويه و بدون
مطالعه و مستقل از نيازظرفيت دانشگاهها بويژه درتحصيالت تکميلی به تعويق انداخت.

-

حاکم شدن شايسته ساالري علمی درمديريّت وجذب اعضاي هي أت علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها و مراکز پيشرفته صنعتی.

-

سرمايه گذاري وايجادآزمايشگاههاي ملّی ومنطقه اي بامأموريتهاي مشخص درکشور و با مشارکت کشورهاي دوست.

-

تسريع امور مربوط به جذب و بکار گيري نخبگان علمی و ارائه حداقل تسهيالت الزم در بدو اشتغال.

-

حذف گزينش عمومی نخبگان علمی براي مشاغل و مسئوليّت هاي غير نظامی و غيرحسّاس پژوهشی/دفاعی ،و محدودکردن
گزينش عمومی به ارائه فقط گواهی عدم سوء پيشينه متقاضی جذب در مراکز علمی/دانشگاهی ،و پرهيز از اعمال سليقه هاي
غيرحرفه اي و شخصی در جذب اعضاي هيأت علمی.

-

در اختيار نهادن تع داد قابل توجهی مجوز استخدام ويژه جذب نخبگان در مؤسّسات دولتی ،بطوريکه بنياد ملّی نخبگان تنها
نهاد مجاز براي استفاده از آنها به منظور تسريع در جذب افراد تحت پوشش با هماهنگی نهاد مربوطه باشد.

 - ۴جمع بندي و نتيجه گيري:

مهاجرت براي دسترسی به زندگی بهتر امري ط بيعی در تمدن بشري بوده است وهر سال ميليونها نفر به داليل اقتصادي ،اجتماعی،
سياسی و فرهنگی ،کشور خود را به اميد دسترسی به زندگی مطلوب ترک می کنند .اين جابجايی انسانها در حالت توازن امري عادي

بسمه تعالی
است ولی امروزه با مهاجرت بسياري از قشر تحصيل کرده کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي توسعه يافته ،خلع بزرگی از نيروي
انسانی متخصص در کشورهاي در حال توسعه به جاي گذاشته است .ايران نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و از اين رو مسئوالن به فکر
چاره انديشی براي جذب نخبگان در کشور افتاده اند .در اين مقاله ،با بررسی عوامل مؤثر درمهاجرت نخبگانو تهديدات پيش رو،
راهبردهايی براي تعديل روند مهاجرت ارائه شد.
بررسی دقيق و علمی علل مهاجرت نخبگان و همين طور برآورد ميزان تأثير سياستهاي جاري دولت در راستاي جذب نخبگان اولين
گام در راه پياده سازي طرحی سازمان يافته و مؤثر درجذب نخبگان می باشد .برر سی و مطالعه سياستهاي کشورهايی نظير مالزي ،هند و
چين در پرورش و جذب استعدادهاي برتر می تواند در برنامه ريزي هاي آينده دولت در اين راستا نقش بسزايی داشته باشد.
به نظر می رسد که مهمترين عامل جذب نخبگان در کشور امر اشتغال با رضايت شغلی باال است .سرمايه گذاري در مراکز پژوهشی
مجهّز به فناورهاي روز می تواند اولين عامل جذب افراد متخصص باشد .همچنين ،ايجاد مراکز هدايت شغلی و کاريابی در دانشگاهها
می تواند مؤثرترين روش در کمک به دانشجويان در تصميم گيري صحيح دررابطه با آينده شغلی آنها باشد .دراين مراکز ،دانشجويان
وفارغ التحصيالن با نيازهاي کاري کشورآگاه می شوند و کارفرمايان به نيروهاي متخصص دسترسی پيدا می کنند.
بديهی است که عواملی از قبيل ثبات در مديريّت هاي موفّق مراکز علمی و دانشگاهی کشور ،مديريت فراجناحی مراکز علمی و
دانشگاهی نخبه پرور ،ارتقاي سيستم آموزشی و پژوهشی دانشگاهها بطوريکه فارغ التحصيالن کارآفرين پرورش يابند ،کاهش
مقرّرات دست و پاگير براي ادامه تحصيل و اشتغال نخبگان ،اصالح نگاه دولت و وزارت علوم به آموزش عالی ،حاکميت شايسته
ساالري علمی در مديريّت و جذب اعضاي هيأت علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها و مراکز پيشرفته صنعتی ،سرمايه گذاري و ايجاد
آزمايشگاههاي ملّی و منطقه اي با مأموريتهاي مشخص درکشور و با مشارکت کشورهاي دوست و همسايه ،تسريع امور مربوط به
جذب و بکار گيري نخبگان علمی ،حذف گزينش عمومی نخبگان علمی براي مشاغل و مسئوليّت هاي غير نظامی و غيرحسّاس
پژوهشی/دفاعی ،همگی نقش مؤثري در تسريع تحقق اهداف دولت در جذب و نگهداري نخبگان خواهد داشت.
بعالوه ،اين اعتقاد وجود دارد که هرنخبه علمی با هر عقيده و اعتقادي در چهارچوب قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران وقتی قرار را
بر فرار ترجيح داده (بويژه درشرايط تحريم) و با تمام وجود در خدمت ارگان هاي دولتی و غيردولتی کشوراست ،يک بسيجی تمام
عيار و وطن پرست بوده ،و شايسته عزّت و احترام است و نبايد با دسته بندي هاي سياسی و غير حرفه اي موجبات دلسردي وي براي
خدمت به کشور فراهم شود.
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