آثار مهاجرت نیروی کار متخصص بر بازار کار
هانی رستمی  -کارشناس ارشد موسسه کار و تامین اجتماعی

مقدمه

مهاجرت ،مشخصه زندگی اجتماعی و اقتصادی بین کشورها
است ،اما ویژگیهای جمعیتهای مهاجر به گونه قابل توجهی با
هم متفاوت است .این امر تا حدی به دلیل سرچشمههای متنوع
مهاجرت است .برای مثال در بیشترکشورهای اروپایی ،شهروندان
از حق گسترده جابهجایی برخوردار هستند .در استرالیا ،کانادا و
نیوزیلند ،مدیریت مهاجرت نیروی کار نقش مهمی در اقتصاد بازی
میکند .به جز کار ،مهاجرتهای مربوط به مسائل خانوادگی و
انسانی نیز مورد توجه هستند اما مهاجرت با هر منبعی ،تاثیرات
مهمی بر جوامع دارد و این تاثیرات میتوانند مورد مناقشه باشند.
تاثیر اقتصادی مهاجرت هم یکی از همین پیامدها است.
مهاجرت گسترده نيروي انساني به ويژه نيروي كار ماهر و
متخصص يكي از مسائلي است كه طي سال هاي اخير دولتها و
سازمان هاي بين المللي را به چالش كشانده است .تمامي كشورها
بر اساس اصل رقابت در پي دستيابي به حجم گسترده تري از بازار
كار جهاني مبتني بر مديريت نوين مهاجرت نيروي كار و اشتغال
مي باشند .مهاجرت نيروي كار متخصص بر توسعه اقتصادي و
بازار کار كشورهاي در حال رشد داراي آثار متعددي ميباشد.
به عنوان مثال کشورهاي فرستنده نيروي کار از وجوه ارسالي

توسط مهاجرين و همچنين مهارت هاي آموخته شده توسط آنها
سود مي برند .از سوي ديگر  ،کشور هاي مقصد از ورود افراد با
تخصص باال استقبال ميکنند،چرا که اين مهاجرين به نياز روز
افزون اين کشورها براي داشتن نيروي کار با صالحيت پاسخ
مي دهند .بديهي است خروج بدون برنامه و هدفمند اين نيروها
موجبات خروج حجم قابل توجه اي از سرمايه هاي انساني و ملي
را در پي دارد كه اين امر كشورهاي مذكور را در ابعاد مختلف
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي دچار خالء هاي مختلف در حوزههاي
فناوري مديريت و منابع انساني خواهد نمود .بايد توجه نمود كه
صرفاً مهاجرت يك تهديد نبوده و مي توان در عين حال با تدوين
سياست هاي محوري متناسب رشد اقتصادي و اجتماعي خود
آن را به يك فرصت تبديل نمود .مهاجرت نيروي كار به شكل
غيرمتعارف نتيجه ناهنجاري هاي موجود اقتصاد جهاني است كه
در حال حاضر از سوي بسياري از كشورها مورد سؤال واقع شده
است و در صورت عدم تبيين استراتژي هاي پاسخگو در ابعاد
اجتماعي ،اقتصادي از سوي كشورهاي در حال توسعه و نبود يك
اجماع جهاني ،بيش از پيش شكاف ميان كشورهاي صنعتي و در
حال رشد را افزايش مي دهد.
نیروی انسانی به ویژه نیروی متخصص ،در توسعه اقتصادی،
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اجتماعی و فرهنگی هر جامعه نقش اساسی ایفا می کند .در
تقسیم بندی بانک جهانی نیز یکی از منابع ثروت کشورها ،منابع
انسانی ،به ویژه متخصصین هر کشور ذکر شده است .سرمایه
انسانی از ابزارهای مهم توسعه است و توسعه نیز منوط به حفظ
سرمایه انسانی است .به عبارت دیگر ،سرمایه های انسانی یا
همان نیروهای متخصص و ماهر ،هم ابزار هستند و هم هدف
توسعه.امروزه نیروى ذهنى ،مغزى ،تفکر ومدیریت جامعه یک
ثروت محسوب مى شود ومهاجرت اندیشمندان و روشنفکران
مىتواند موازنه علمى یک سرزمین را با چالش جدى مواجه کند.
دیدگاه های مختلفی در ارتباط با به پدیده فرار مغزها وجود دارد.
دیدگاهی خوشبیانه ،سخن گفتن از فرار مغزها در عصر ارتباطات
را بدبینانه می پندارد .این دیدگاه ناظر بر این است که توسعۀ
ارتباطات جهان را به دهکده ای شبیه ساخته که در آن افراد
به آخرین تجهیزات ارتباطی دسترسی دارند .لذا در نگاه قائلین
به این دیدگاه ،سخن گفتن از فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان
غلو شده به نظر می رسد .دیدگاه دیگری دانشمندان و نخبگان
را سرمایههای جهانی می داند .از این منظر چنانکه دلیلی ندارد
جلوی مهاجرت نخبگان گرفته شود ،علتی نیز وجود ندارد که
دستاوردهای علمی آنان به سراسر جهان صادر نشود .نظریه ای
که بر اساس دیدگاههای مارکسیستی مطرح می شد مفهوم فرار
مغزها را به “قاچاق سلولهای خاکستری” تعبیر می نماید .در این
دیدگاه نخبگان به منزلۀ بردگانی تلقی می شوند که از روی اجبار و
بدون حق انتخاب ناچارند در جهت بهره وری سیستم سلطه جوی
کشورهای “رباینده” خدمت کنند .این گروه ،فرار مغزها را در اثر
فریب ،توطئه و اغواگری کشورهای مقصد می دانند و بدین جهت
این مهاجرت را نوعی اجبار به حساب می آورند.
فریفتن نخبگان و جذب سرمایه های انسانی که از مهمترین
سرمایه های اقتصادی به شمار می روند شیوه جدید استعمار
علمی -فرهنگی است .این دیدگاه گروهی است که جهان سوم را
در معرض تهاجم دستاوردهای فرهنگی می دانند .عده ای دیگر
جذب گروه نخبگان را حق کشورهای توسعه یافته می دانند .این
عده معتقدند کشورهای توسعه یافته سهم زیادی در پیشرفت علم،
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رفاه اجتماعی و امنیت جهانی دارند و با جذب نخبگان جلوی هدر
رفتن آنها را می گیرند .و عده ای دیگر نیز معتقدند که مهاجرت
نخبگان پدیدهای مذموم نبوده و در واقع عاملی برای توسعه و

مبادلۀ فرهنگ است.
پیامد اقتصادی مهاجرت نخبگان

براساس آمارهای موجود ساالنه هزاران دانش آموخته دانشگاهی
از کشور خارج می شوند که بنابر اعالم صندوق بین المللی پول،
خروج این حجم کالن از سرمایه های انسانی معادل خروج
11میلیارد دالر سرمایه از کشور است .بر این اساس ،کشور ایران
همراه با سه کشور کره جنوبی ،فیلیپین و چین تایپه در صدر
کشورهای نخبه گریز جهان قرار دارد .کشورها با مهاجرت نخبگان
و نیروی کار ماهر و متخصص ،به تدریج شاهد کاهش تولید سرانه،
رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی خواهند بود .مهاجرت نخبگان
همچنین باعث می شود در آینده کشور از نیروی فعال بالقوه بی
بهره باشد .این در حالی ست که کشورها هزینه زیادی را برای
تربیت نیروهای متخصص صرف می کنند و از دست دادن این
نیروها به منزله از دست دادن میلیاردها دالری است که سالها در
زمینه انباشت سرمایه انسانی و دانش هزینه شده است .هزینههایی
که جامعه باید برای پر کردن خالء ناشی از خروج سرمایه انسانی
بپردازد ،تعداد واحدهای زمانی بسیار باالیی که از دست رفته اند
و قابل بازیافت نیستند ضرباتی هستند که بر پیکره اقتصاد آن
مملکت وارد می شود .دامنه پیامدهای منفی مهاجرت نخبگان از
کشور بر اقتصاد به قدری است که اخیرا نظریاتی مبنی بر جبران
زیان کشورهای مهاجرفرست(نیروهای متخصص و تحصیلکرده)
از طریق مالیات شکل گرفته اند به این مفهوم که مهاجران باید
مبلغی را عالوه بر مالیات بر درآمد ،در کشور میزبان بپردازند و
مسئوالن مالیاتی کشور میزبان نیز باید این مبلغ را هرساله به
کشور مهاجرفرست مسترد دارند .تا بدین وسیله بخشی از زیان
رفاهی ناشی از از دست دادن سرمایه انسانی کارآمد تأمین شود.
در تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی با عنوان
“مهاجرت بین المللی و فرار مغزها” تعدادافرادی که در طی
سالهای اخیر از ایران خارج شده اند بالغ بر 300هزار نفر در سال
عنوان شده است بد نیست بدانیم که براساس آمار منتشر شده از
سوی اداره آمار آلمان ،از مجموع صد هزار ایرانی مهاجر در آلمان
در سالهای گذشته2000 ،جلد کتاب منتشر شده در حالی که از
میان 2میلیون مهاجرترک تنها 100جلد کتاب انتشار یافته است.
این امر حاکی از پتانسیل های ارزنده فکری است که در ردیف
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گرانبهاترین سرمایه های ملی محسوب می شود ولی متاسفانه به دلیل عدم تدبیر و چاره اندیشی مسئوالن و
تصمیم گیران کشور به راحتی از دست می روند ،بدون این که حتی هزینه هایی که از این طریق بر اقتصاد
کشور تحمیل می شود ،محاسبه شود .بی تردید ،خروج متخصصان که می توانند پشتوانه فکری ،اجرایی،
کارآمدی و بقای نظام اقتصادی -سیاسی کشور باشند ،در بلندمدت منجر به ایجاد بحران سیاسی واجتماعی
فراگیر در کشورمان خواهد شد که در آن هنگام حتی مجال اندیشیدن برای حل این مسائل وجود ندارد.
دیدگاه ها در حوزه مهاجرت نخبگان

به طور كلي در مورد اثر مهاجرت افـراد متخصـص بـر كشـور مبدأ دو رويكرد وجود دارد .رويكرد اول
كه بـه ادبيـات سـنتي فرار مغزها مشهور است ،فرار مغزهـا را پديـدهاي مضـر بـراي كشور مبدأ در نظر
ميگيرد ،اما در رويكرد دوم كـه بـه ادبيـات جديد فرار مغزها مشهور است بر اثرات مثبت فرار مغزها بـر
كشورهاي مبدأ تأكيد مي شـود .برخی از نظریه پردازان مهاجرت همچون دهاس ( )Hein De Haasمعتقدند
بیشتر تئوريهاي مهاجرت بینش جامعی را در حوزه اثرات مهاجرت در توسعه ،بویژه اثر آن بر کشورهاي
درحال توسعه ،ارائه نمی نمایند و تنها به ارائه اثرات ناهمگون و التقاطی بسنده می کنند.گروه هایی آن را
پدیده اي مثبت و مؤثر در توسعه معرفی می نمایند .همچون کارکردگرایان ،توسعه گرایان ،نئوکالسیکها
و نظریه پردازان دیدگاه نوسازي .بسیاري از مکاتب و نظریه پردازان نیزآن را منفی برمی شمارند) از قبیل
نئومارکسیست ها ،طرفداران مکتب وابستگی ،تئوري سیستم هاي جهانی) به نحوي که مهاجرت به عنوان
پاي ثابت بسیاري از معضالت جامعه معرفی می گردد.
تقابل دیدگاه ها در حوزه مهاجرت و توسعه
نگرش مثبت به مهاجرت

نگرش منفی به مهاجرت

کارکردگرایان

ساختارگرایان

نئوکالسیک ها

نئومارکسیست ها

نوسازی

اضمحالل و از هم پاشیدگی

جریان شمال  -جنوب سرمایه

جریان جنوب  -شمال سرمایه

بدست آوردن مغزها

فرار مغزها

افزایش برابری

افزایش نابرابری

سرمایه گذاری وجوه ارسالی

مصرف گرایی

توسعه

وابستگی

کاهش مهاجرت

افزایش مهاجرت

پدیدآمدن فرصت کار برای بیکاران در مبدا

کاهش نیروی کار ماهر در مبدا

فعالیت های اخیر و نوع دوستانه از جانب مهاجرین در مبدا
در راستای کمک به توسعه جامعه

ایجاد تورم در نتیجه ارسال پول
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ادبيات سنتي فرار مغزها

طبق ادبيات سنتي فـرار مغزهـا ،ايـن پديـده اثـرات منفـي بـر اقتصاد كشـورهاي مبـدأ دارد .ايـن رويكـرد
معتقـد اسـت كـه سـرمايه انسـاني جـزء الينفـك توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي كشور است و مهاجرت
سرمايه انساني با ايجاد كمبـود نيـروي انساني ماهر موجبات كاهش توليـد را در كشـور مبـدأ فـراهم ميكند.
مهاجرت نيروي ماهر از طرق زير به كشور مبدأ زيـان وارد مي كند:
زيان هاي مربوط به هزينه هاي آموزش

يكي از زيان هايي كه از مهاجرت نيروي متخصص بـه جامعـه وارد مي شود ،زيان هاي مربوط به هزينههاي
آموزشي است كـه صرف آموزش آنها شده است .در بسياري از كشورها ،درصد قابل توجهي از هزينه
تحصيالت از طريق مخارج عمومي تأمين مي شود لـذا خـروج افراد متخصص به معناي از بـين رفـتن
سـرمايه گـذاري انجـام گرفته در سرمايه انساني نيروي كار اسـت و لـذا حفـظ سـطح سـرمايه انسـاني
مسـتلزم مخـارج عمـومي بيشـتر و دريافـت ماليات هاي بيشتر از افراد باقيمانده اسـت كـه باعـث ضـرر
در رفاه افراد ساكن در كشور خواهـد شـد .در واقـع هزينـه هـاي آموزشي نوعي سرمايه گذاري است و لـذا
انتظـار مـي رود فـرد آموزش ديده پس از پايان تحصيالت ،ديـن خـود را از طريـق كاركردن ،پرداخت ماليات
و انجام ساير خدمات اجتمـاعي بـه جامعه ادا نمايد.

تأثير بر فرايند توليد و تركيب عوامل توليد

مهاجرت افراد متخصص به طور مستقيم ،بيكاري نيـروي كـار متخصص را كاهش مـي دهـد امـا از آنجـا
كـه عوامـل توليـد جانشين ناقص يكديگرند ،مهاجرت سبب كمبود نسـبي افـراد متخصص در فراينـد توليـد
و تركيـب ناكـاراي عوامـل توليـد مي شود.این پديـده بيكاري نيروي انساني غيرمتخصص را افـزايش و
دسـتمزدهاي آنها را كاهش مي دهد و سـبب كـاهش سـطح رفـاه در جامعـه خواهد گرديد به .عبارت ديگر،
نيروي كار مـاهر و غيرمـاهر در فرايند توليد مكمل يكديگرند و با توجه بـه ايـن حقيقـت كـه بسياري از
كشورهاي در حال توسعه بـا فراوانـي نيـروي كـار غيرماهر و كمبود نيروي كار ماهر روبه رو هسـتند ،لـذا
ممكـن است مهاجرت نيروي كار ماهر اثرات منفي قابـل تـوجهي بـر روي اشتغال ،بهره وري و دستمزد
سايرين داشته باشد.

زيان ناشي از فقدان ايده هاي بهتر
مي توان ادعا كرد كه عامل نيـروي انسـاني متخصـص و مـاهر اسـت كـه باعـث پيشـرفت سـازمانهـا و
افـزايش بهـره وري مي شود .از دست دادن افراد متخصص به معناي از دسـت دادن ايده هاي آنها براي
توليـد كـاراتر ،حكمرانـي بهتـر و همچنـين اثرات جانبي آنها بر انگيـزش و يـادگيري ديگـران اسـت ،لـذا
خروج اين نيروها در بلندمدت به طـور جـدي كشـور مبـدأ را در مديريت امور ،اتخاذ فناوري هـاي نـوين و
ابـداعات تحـت تأثير قرار مي دهد.

زيان ناشي از كاهش سرمايه انساني در كشور مبدأ
مهاجرت نيروي انساني مـاهر ،اثـر بسـيار مهمـي بـر تشـكيل سـرمايه انسـاني دارد .اگـر چـه در اكثـر
كشـورهاي در حـال توسعه نيروي كار به وفور يافت مي شود ليكن آنچه كه كمبـود آن كام ً
ال محسوس
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ميباشد ،نيروي كار مـاهر و آمـوزش ديـده است.

زيان ناشي از اثرات جانبي خروج سرمايه انساني
در رابطه با آموزش ،بسياري از اقتصاددانان بر ايـن باورنـد كـه آموزش داراي اثرات جانبي مثبت است و

ماهنامه اجتماعي ،اقتصادي ،علمي و فرهنگي کار و جامعه  -شماره  - 190اسفندماه 1394

لذا دستمزد دريـافتي نيروي انساني ماهر كمتر از توليد اجتماعي

افزايش سرمايه انساني و رشد اقتصادي در كشورهاي در حـال

آنهاست .يـك فـرد آموزش ديده نه تنها از طريق توليـد فيزيكـي

توسعه مي شود.

خـود بـه جامعـه كمك مي كند ،بلكه خدماتي به جامعه ارائه مي

منافعي كـه در پـژوهش هـاي انجـام شـده در مـورد منـافع

دهـد كـه كمتـر آشكار بوده و نمي توان آنهـا را بـه طـور دقيـق

مهـاجرت نيـروي متخصص براي كشور مبدأ بيان شده به شرح

ارزيـابي كـرد .افزايش سطح آموزش جامعه هزينـه هـاي دولـت

زير است:

را در ارتبـاط با بسياري از معضالت و مسائل كاهش مي دهد.

وجوه ارسالي

لـذا بـا توجـه به اثرات جانبي مثبت آموزش ،مهاجرت نيـروي

ميزان وجوه ارسالي توسط مهاجران در دهه هاي اخير به

انسـاني مـاهر اثر منفي بر رفاه اجتماعي جمعيت غير مهاجر

ميـزان قابل توجهي افزايش يافته است و بنا بـر اعـالم بانـك

خواهـد گذاشـت.

جهـاني مقدار آن از 132ميليارد دالر آمريكـا در سـا 2000به

زيان رفاهي ناشي از عدم ارائه خدمات ضروري

 550ميليـارد دالر در سـال 2013رسـيده اسـت كـه بـالغ بـر

ارائه برخي از خدمات عمومي نظير خدمات بخش بهداشـت و

 414ميليارد دالر آن مربـوط بـه كشـورهاي در حـال توسـعه

درمان نياز به افرادي دارد كه سرمايه انسـاني بـااليي دارنـد .از
سوي ديگر اين خدمات جزء خدمات كام ً
ال ضروري است كـه

بـوده است .نتايج مطالعات نظري و تجربي در مورد اثر وجـوه
ارسـالي بـر رشد اقتصـادي قـدري متفـاوت اسـت.دسته ای از

فراهم كردن آنها نقش عمدهاي در رفـاه مـردم دارد .مهـاجرت

مطالعات بر اثرات مثبت و دسـتة ديگـر بر پيامدهاي منفي آن

افراد متخصـص در ايـن بخـش هـا ارائـه ايـن گونـه خـدمات

تأكيد كرده اند .آن دسـته از مطالعـات كـه بر پيامدهاي مثبت

ضروري را با مشكل مواجه خواهـد كـرد و بـر رفـاه عمـومي تأثير

وجوه ارسالي بر رشد اقتصادي تأكيد دارنـد استدالل مي كنند كه

منفي مي گذارد با توجه به موارد باال ادبيات سنتي فرار مغزها

وجوه ارسالي كه مهاجران مـي فرسـتند ،بـا افزايش سطح درآمد و

پيشنهاد مـي كنـد كه براي حفظ ثبات اقتصادي كشورهاي در

مصرف دريافتكننـدگان وجـوه ،رفـاه آنها را افزايش ميدهد و هم

حـال توسـعه الزم است در اين زمينـه دخالـت هـايي صـورت

وارد چرخه اقتصادي كـل كشـور شده و از اين طريق بر رفاه كل

گيـرد .ايـن گـروه معتقدند كـه تحليـل منـافع و زيـانهـاي

جامعـه اثـر مثبـت مـي گـذارد .همچنين وجوه ارسالي بر تصـميم

حاصـل از مهـاجرت بين المللي نيروي انساني ماهر شـبيه بـه

خانوارهـا در ميـزان عرضـه كار ،تحصيل ،انتخاب شغل ،زاد و ولد

تحليـل منـافع و زيـان حاصل از تجارت بين المللي اسـت ،اگـر

و مصرف اثـرات مثبـت و معنيداري بر جـاي مـي گـذارد .ايـن

چـه تجـارت از نظـر جهاني بر نبود تجارت برتري دارد ولي تحت

موضـوع بـه ويـژه در كشورهاي فقير كه بـا محـدوديت منـابع

برخي از شـرايط ممكن است برقراري يك سطح بهينه تعرفه به

مـالي مواجـه هسـتند اهميت بيشتري مييابد .دستة ديگري

نفع منـافع ملـي كشور باشد.

از مطالعات بر اثـر منفـي وجوه ارسالي بر رشد اقتصادي تأكيد

ادبيات جديد فرار مغزها

از اواسط دهه 90ميالدي موج جديدي از مدل هاي پويا نتـايج
مطالعات پيشين در مورد فرار مغزها را به چـالش كشـيد و بـر
منافع مهاجرت نيروي متخصص بر كشورهاي مبدأ تأكيد كـرد.
در ادبيات جديد اين مسئله مطرح شـد كـه مهـاجرت نيـروي
متخصص منافعي را براي كشور ميزبان ايجـاد مـي كنـد و ايـن
منـافع ،كـل يـا بخشـي از پيامـدهاي منفـي مهـاجرت نيـروي
متخصص را جبران مي كند .با لحـاظ اثـرات مثبـت مهـاجرت
نيروي كار متخصص در اقتصاد ،مي توان نشـان داد كـه تحـت
شـرايط معينـي مهـاجرت افـراد متخصـص و مـاهر منجـر بـه

كردهاند .بر ايـن اسـاس وجوه ارسالي ميتواند نرخ مشاركت نيروي
كار در بـازار كـار را كاهش داده و منجر به كاهش عرضة نيروي كار
شود يا اينكه منجر به تورم شده و اثرات منفي ايجاد كند.
بازگشت مهاجران

مهاجران بازگشته با انتقال دانش و مهارتي كـه در خـارج از
كشور كسب كرده اند ،باعث افزايش بهره وري ساير عوامل توليد
و افزايش سرمايه انساني در كشور مبدأ خواهند شـد .همچنين
مهاجران بازگشته سرمايه هاي مالي و فيزيكي خود را نيز به
كشور مبـدأ منتقل كرده و از اين راه نيـز شـرايط را بـراي رشـد
اقتصادي بهتر كشور خود فراهم مي كنند.
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ايجاد شبكههاي تجاري و سهولت سرمايهگذاري مستقيم خارجي

مطالعات اخير در حوزة تجارت بين الملل مهـاجرت را مكمـل
تجارت و سرمايه گذاری مسـتقيم خـارجي مـي داننـد.
تشـكيل شبكه هاي تجاري ،سبب ايجـاد پيونـدهـاي تجـاري،
سـرمايهگذاري مسـتقيم خـارجي ،تقويـت منـافع ناشـي
از تجـارت و انتشار دانش شده و از اين طريق رشد اقتصادي
كشور مبـدأ را تحت تأثير قرار مي دهـد .مهـاجرت باعـث ايجـاد
شـبكههـاي تجاري بين داخـل و خـارج از كشـور خواهـد شـد
و از ايـن طريق باعث افزايش روابط تجـاري و سـرمايه گذاری
مسـتقيم خارجي مي گردد و حتـي اگـر مهـاجران بـه كشـور
خـود بـاز نگردند با ايجاد شبكه هاي تجاري موجـب رشـد كشـور
مبـدأ خواهند شد.
اثر مثبت بر تشكيل سرمايه انساني در كشور مبدأ

يكي ديگر از اثرات مطرح شده درمورد منافع مهاجرت نيـروي
متخصص ،اثـري اسـت كـه مهـاجرت نيـروي متخصـص بـر
انباشت سرمايه انساني در كشـور مبـدأ دارد .بـه عبـارت ديگـر
انتظار بازدهي باالتر مهارتهاي كسب شده يا افـزايش امكـان
اشتغال در خارج از كشور موجب مي شود نيـروي كـار قبـل از
مهاجرت انگيزه بيشتري براي كسـب دانـش و مهـارت داشـته
باشـد.

براي حفظ نيروهاي متخصص در داخل کشور و جلوگيري از

مهاجرت به رويه آنها به خارج از کشور چه بايد کرد؟

ايجاد زمينهاي براي ارزشمند شدن فعاليت نخبگان موجود،
حصول منزلت اجتماعي ،در اختيار داشتن ابزارهاي الزم فعاليت
و برخورداري از حقوق و امكانات الزم براي زندگي ،اميد به حفظ
نخبگان موجود را افزايش ميدهد .در عين حال داشتن اعتبار
بينالمللي در كسب و كار و امكان رشد علمي مداوم ،جاذبههايي
براي نخبگان مهاجر و حتي نخبگان ساير كشورها به وجود ميآورد
و موجب رشد و اعتالي فضاي علمي كشور خواهد شد .براي اين
منظور دستگاه ها و وزارتخانه هاي دولتي تالش هايي را در جهت
تامين نيازهاي نخبگان با بودجه دولتي براي جلوگيري و يا حداقل
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كاهش نرخ مهاجرت انجام دادهاند .از جمله اين تالش ها ميتوان
به افزايش بودجه پژوهشي ،ارائه تسهيالت الزم از قبيل زمين،
ساختمان و وام براي اساتيد و نخبگان اشاره كرد .اين راهكارها

در برنامه هاي اول ،دوم ،سوم ،چهارم و همچنين مصوبات شوراي
عالي انقالب فرهنگي قابل رديابي است.
مسلماً دولت نخواهد توانست علل مهاجرت نخبگان را از طريق
افزايش بودجه و ارائه تسهيالت رفاهي حل نمايد .زيرا رشد علم
و فناوري در تمام كشورها به مراتب سريعتر از رشد اقتصاد ملي
بودهاست.
مكانيزم ايجاد مشاغل مبتني بر دانش و جذب نخبگان و
متخصصين در مشاغل جديد اقتصادي ،به نظام انكوباتوري معروف
است .اين نظام واكنشي به ناكارآمدي بازار در ايجاد صنايع نوين
ي نميتوانند
بودهاست .صنايع مبتني بر دانش و پژوهش هاي علم 
در زماني كوتاه ،خود به خودي توسعه يابند بلكه نياز به مكانيزمي
وجود دارد تا دانشمندان كارآفرين (فنآفرينان) را در توسعه
ايده و حاصل تحقيقشان ياري دهد و صنايع جديدي به وجود
آورند .ويژگي عمده اين صنايع جديد نسبت بسيار باالي نيروهاي
دانش آموخته به كل نيروهاي مشغول كار ،سهم باالي هزينههاي
تحقيق و توسعه از فروش ساالنه ،و ارزش افزوده باالي محصوالت
توليدي نسبت به سرمايه گذاري انجام شدهاست .نظام انكوباتوري
به ايجاد و توسعه شركت هاي مبتني بر دانش كمك ميكند و
براي اين منظور تمام افراد و نهادهاي مرتبط با موضوع دانش،
شركتها ،فناوري ،سياست گذاري و تامين مالي و بازاريابي را
درگير ميكند .نظام انكوباتوري ،مبتني بر انكوباتورهاي كسب
(موسسات خصوصي) است .اين انكوباتورها به شركت هاي نوپا،
تسهيالت و امكاناتي ارائه ميدهند و آنها را پرورش مي دهد تا به
حد بلوغ برسد.
اين نظام با اهداف مختلف جذب نخبگان ،افزايش رقابت پذيري،
توسعه مشاغل مبتني بر فناوري و دانش ،بازسازي نظام صنعتي،
ايجاد ارزش افزوده بسيار باال و ارتباط دولت -صنعت -دانشگاه و
بازار ،در كشورهاي مختلف راهاندازي شدهاست .در سال 2001
بيش از  4000انكوباتور كسب و فناوري در دنيا وجود داشت.
حدود نيمي از اين انكوباتورها ،در كشورهاي گروه هفت قرار
داشتند .در بين كشورهاي گروه هفت نيز ،آمريكاي شمالي (آمريكا
و كانادا) به تنهايي نيمي از انكوباتورهاي گروه هفت ( )G-7را در
اختيار داشتند.
رژیم اشغالگر اسرائيل يك ميليون دانشآموخته شوروي سابق را با
به كارگيري اين نظام جذب كرد و حاصل كار ،شركت هاي بسيار
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كارا و با كيفيت در زمينه فناوري بود ،به نحوي كه اين كشور بعد از آمريكا دومين كشوري است كه بيش از
 2000شركت فناوري پيشرفته را در يك جا جمع كردهاست .اين كشور  28انكوباتور دارد.
رشد فناوري پيشرفته آمريكا و گسترش دره سيليكون يكي از پيامدهاي وجود نظام انكوباتوري در اين كشور
بودهاست .نظام انكوباتوري در طول بيست سال فعاليت خود در آمريكا بيش از نيم ميليون شغل با مهارت
باال ،به طور مستقيم ايجاد كردهاست .هم اكنون اين كشور با داشتن بيش از  950انكوباتور در صدر جهان
قرار دارد .هم اكنون  4000شركت وابسته به اين دانشگاه  1/1ميليون نفر را در استخدام خود دارند و ساالنه
فروشي معادل  232ميليارد دالر دارند .اين مبلغ فروش تقريباً معادل توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي
و تايلند است .اين دانشگاه بيشترين مشاغل را در كاليفرنيا ،ماساچوست و تگزاس ايجاد كرده است و هرسال
حدود  150شركت جديد وابسته به  MITبنيانگذاري ميشود.
آلمان آخرين كشور از كشورهاي گروه هفت بود كه اين نظام را پياده كرد .هدف اين كشور تغيير ساختار
صنعت و روي آوردن به صنايع مبتني بر دانش بود .آلمان هم اكنون با حدود  400انكوباتور دومين مقام را
در جهان دارد .اين انكوباتورها ،بين سال هاي  1983تا  1996باعث تولد  6500شركت شدهاند كه 82درصد
آنها مبتني بر فناوري هاي پيشرفته جديد است و تقربياً نيمياز اين شركتها ،برآمده از تحقيقات دانشگاه
هستند .چين با هدف جذب نخبگان چيني خارج از كشور ،تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه و صنعتي
شدن ،اقدام به راه اندازي انكوباتورها و نظام انكوباتوري نمود .بيش از يك سوم انكوباتورهاي ايجاد شده
مخصوص دانش آموختگان چيني خارج از كشور است .اين اقدام تاكنون بسيار موفق بودهاست و عالوه بر
جذب متخصصين ،باعث رشد صنايع مبتني بر فناوري نوظهور شدهاست .در سال  1999تعداد  5151شركت
در انكوباتورهاي چين ساكن بودند و  1785شركت نيز از آنجا خارج شدهبودند .شركت هاي خارج شده در
سال 1999درآمدي معادل 122ميليارد يوان ( 14/750ميليارد دالر) داشتهاند.
دشواری های بررسی پدیدۀ فرار مغزها

آنچه که به دشواری بررسی پدیده فرار مغزها می افزاید ،فقدان آماری صحیح و متمرکزدر کشورهای
مهاجرفرست و مهاجرپذیر از میزان واقعی مهاجرت نخبگان و متخصصان است .در کشور ما نیز با وجود
گزارش های آماری متعددی که تاکنون درباره مهاجرت نخبگان و فرار مغزها تهیه شده ،خألهای عمدهای
در این زمینه احساس می شود .تمام کمبودهای آماری در این زمینه معلول فقدان پیگیری سیاست مهاجرت
برنامه ریزی شده در ایران است و به همین دلیل نیازی به تهیه و تدارک چنین اطالعاتی احساس نمی شود.
همچنین در سیاست آموزشی کشور خط مشی روشنی برای مواجهه با این پدیده ترسیم نشده است و در
چنین شرایطی ،ابعاد آسیب زای قضیه بیشتر رخ می نماید.

مشـكل مهـاجرت نخبگـان و فـرار مغزهـا بـه دو عامـل درون و بـرون سيسـتمي بـر ميگردد
مشكالت درون سيستمي كه به دستگاه هاي متولي آموزش و تحقيقات مربوط مي شود عبارتند از:
*كمبود امكانات الزم براي انجام فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي
*كمي حقوق و درآمد
*برخوردهاي نامناسب مديريت سيستم
* وجود مديران ضعيف در رأس امور علمي و اجرايي
*بي توجهي مسئوالن به خواسته هاي اعضاي هيأت علمي
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*سختگيري كادر موجود آموزش و تحقيقـات در قبـال اسـتخدام جديـد و در نتيجـه سرخوردگي نيروهاي
تحصيلكرده و مهاجرت آنان به خارج از كشور
*احساس عدم كارايي متخصصان
*مشكالت برون سيستمي
*وجود فشارهاي اجتماعي و فرهنگي
*عدم نهادمندي علم به عنوان يك نهاد اجتماعي
*مشخص نبودن جايگاه نهاد علم و كاركرد آن
*تنش موجود در جامعه
*جهاني شدن و تأثير آن بر مهاجرت نخبگان
*وجود انگيزه هاي فردي
*ترغيب هاي اجتماعي براي پيشرفت
*وجود امكانات فراوان در خارج از كشور
*احساس نا امني
*كاهش عاليق و وابستگي هاي فرهنگي
*عدم اطمينان به آينده
*نبود يك سازماندهي مناسب در چگونگي بهره گيري از امكانات موجـود در داخـل كشور ،عالوه بر كمبود
امكانات
*توليد و بازتوليد بي قاعدگي يا آنـومي درجامعـه بـه دليـل فاصـله گيـري از ارزش ها
برخي صاحبنظران بر اين باورند كه عوامل فوق نه تنها موجب فرار مغزها شـده ،بلكه عاملي براي انزواي
مغزها نيز شـده اسـت .اينـان معتقدنـد در شـرايطي كـه نظـم هنجاري سنتي سست مي شود و نظم
هنجاري جديد نيز جايگزين نمي شود ،افراد دچار ترديد خواهند شد و وضعيتي به وجود خواهد آمد كه فرار
مغزها يكي از پيامدهاي آن خواهد بود.
راهكارهاي اجرايي

در خصـوص مشـكل درون سيسـتمي بايـد اقـداماتي را وزارتخانـه هـاي ذيربـط بـا سياستگذاري مجموعه
دولت و حمايت قانوني مجلـس انجـام دهنـد .برخـي اقـدامات و راهكارهاي اجرايي به شرح ذيل پيشنهاد
مي شود:
*وضع قوانين و مقررات براي تأمين امنيت شغلي و اجتماعي استادان و متخصصان
*كاهش بوروكراسي در نهادهاي علمي و صنعتي كشور و توسـعه و نهادينـه سـازي نظام مديريت مشاركتي
*حفظ حريم دانشگاه ها و جلوگيري از دخالت غير مسئوالنه عوامل بيروني در فرايند فعاليت هاي جاري
علمي اين نهادها و تالش براي ايفاي حقوق اساسي آنها
*تشــكيل و توسعه بانــك اطالعــات متخصصــان ايــران و ورود آنهــا بــه چرخــه تصميم گيري و
56

سياستگذاري
*نوسازي و تجهيز امكانـات آزمايشـگاهي و كارگـاهي و اطـالع رسـاني دانشـگاهها متناسب با تخصصها،
كارامدي و شأن اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران و هماهنگ با تحوالت علمي
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*ايجاد تسهيالت ويژه براي انجام فرصت مطالعاتي در داخل و شركت در سمينارها.
*تمهيد تسهيالت قانوني و مالي جهت استفاده بيشتر از استادان ايراني مقيم خارج
*جهت گيري برنامه هاي فرهنگي وزارتخانه هـاي علـوم و بهداشـت بـه سـوي تقويـت خودباوري و
اعتماد به نفس در دانشجويان و التزام به ارزشهـا و هويـت اسـالمي و ايراني
*مرتبط ساختن هر چه بيشتر رشته هاي دانشگاهي با نيازهاي جهان كار
*رسيدگي ويژه به امور معيشتي استادان
*رسيدگي به مسائل خاص استعدادهاي درخشان و سرمايه گذاري در اين زمينه
در خصوص مشكالت برون سيسـتمي مسـأله از دو بعـد قابـل بررسـي و حـائز اهميت است :يكي بررسي
مسـأله از بعـد بـين المللـي و ديگـر بررسـي مسـأله از بعـد درون و مشكالت موجود در داخل جامعـه
ايـران كـه از آن بـه عنـوان “زمينـه هـا و بسـترهاي اجتماعي فرار مغزها” ياد مي کنند.
در بخش بين المللي ،موضوع جهاني شدن بـه عنـوان فراينـدي كه جريان ها ،جوامع و فعاليت هاي علمي
را در كشورهاي در حال توسعه تحـت تـأثير خود قرار مي دهد ،بايد مدنظر قـرار گيـرد .در بخـش مربـوط
بـه درون جامعـه بايـد اقـداماتي در سـطح كـالن و در قالـب سياستگذاري هاي بنيادي صورت گيرد .براي
ايـن منظـور ،داشـتن يـك تحليـل جـامع ضروري خواهد بود .تحليل علمي مربوط به اين بخش مي تواند با
تعريفي از نهاد علمي در جامعه صورت گيرد ،با اين توضيح كه مسأله فرار مغزها با موضوع نهادي شـدن علم
داراي يك ارتباط معنادار است .بخش زيادي از تغييرپذيري اين پديده را مي تـوان ناشي از عدم شكلگيري
و تكوين نهاد ملي علم در ايـن كشـور دانسـت در ايـن نگـاه،پديده فرار مغزها و نهادي شدن علم در برابر
يكديگر قرار دارند ،به نحوي كـه اگـر نهـاد ملـي علـم بـا نظـامهـاي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي
يك كشور كه در مراحل مختلفي از نظر توسعه قرار دارند ،هماهنگ و مرتبط باشد ،استقرار دانشمندان در
آن وضعيت بيشتر خواهد بود.
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