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علیرضا وپریسا همراه فرزندشان برای ادامه تحصیل به استرالیا مهاجرت کردند

روی خوش به نخبگان نشان دهیم

دربــاره مهاجــرت بایــد بگویــم کــه مــا در وزارت علوم
حساســیتی در ایــن بــاره نداریــم .شــخصاً معتقــدم
یادداشت
موضوع مهاجرت برای کسب علم الزم است همچنین
مهاجرت یک حق طبیعی اســت و در قرآن هم در این
باره توصیه شــده است که هجرت کنید و ببینید در دنیا
چه خبر اســت .در دنیــای امروز «مهاجــرت» به هدف
کسب علم کار پسندیدهای محسوب میشود همچنین
اگر کســی از کشور خارج شــود برای آشنایی با کشورهای
منصور غالمی
وزیر علوم دیگــر و آشــنایی با ملل دیگــر هــم از ویژگیهای خوب
ً
مهاجــرت اســت .اصل اینکــه یکی برود اصــا موضوع
بدی نیســت حتی اگر آن شــخص نخبه باشد .اما مشکل ما در مهاجرت افراد
آنجایی سختگیرانه میشــود که نخبگان ما از کشور خارج شوند و دیگر حاضر
نباشند به کشور خودشان بازگردند ،در اینجا موضوع برای ما حساس میشود.
با این حال در چند سال گذشته این اتفاق افتاد و ما از زمانی که دولت یازدهم
روی کار آمد تمام تالشمان را کردیم تا به این وضعیت سرو سامانی دهیم.
حال شــاید این ســؤال پیش آید که وضعیت ما در مهاجرت نخبگان بحرانی
اســت و اگــر بحرانــی اســت وزارت علوم چــه کاری برای بازگشــت نخبگان در
دستور کار دارد؟ ما درباره مهاجرت نخبگان وضعیت بحرانی نداریم .اما باید
اقداماتــی انجام دهیم تا بتوانیم نخبههایی که به خارج از کشــور رفتهاند را در
مراکز علمی خودمان جذب کنیم .یعنی نخبههای ایرانی از کشور خارج شوند
و علم را به دست بیاورند و بعد از دوران تحصیل به کشور خودشان بازگردند.
این کاری است که مسئوالن وزارت علوم باید بدرستی انجام دهند .برای انجام
این وظیفه باید همه دســتگاهها دســت به دست هم دهند تا شرایط بازگشت
نخبهها به کشــور فراهم شــود و البته قوانین و مقررات و فضای اجتماعی هم
بــرای این حضور مهیا شــود .متأســفانه هماکنــون وقتی صحبت از بازگشــت
مغزها میشود همه نگاه شان به دانشگاهها است تا آنها شرایط کاری را برای
نخبهها فراهم کنند این تلقی نادرست است مگر چقدر کار در دانشگاهها برای
افراد وجود دارد .انتقال دانش فقط در دانشگاه نیست البته که دانشگاهها فضا
را بــرای نخبگان بــاز کردهاند اما ما نیاز به راهاندازی شــرکتهای دانش بنیان
داریم تا نخبگان ما در این شرکتها دست به تولید بزنند.
در سوی دیگر وزارتخانههای دیگر هستند که باید به فکر نخبهها باشند و شرایط
را بــرای حضــور نخبهها در دســتگاهها فراهــم کنند .به نظــرم این موضوعات
در وزارت علوم عملی شــده اســت و دیگر دســتگاهها هم باید به این موضوع
توجه داشــته باشــند .البته باید توجه کنیم اتفاقاتی که بــرای نخبگان میافتد
نباید بســیار مأیوسکننده باشــد .ما در وزارت علوم در دو ســال اخیر شرایط را
برای رفت و آمد اســتادان ایرانی مقیم خارج از کشــور و اســتادان ایرانی که در
کشورهای دیگر دورههای علمی و تحقیقاتی میگذرانند باز کردیم.
همچنین دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل میکنند چه بورسیه
ما و چه بورســیه دیگر کشــورها باشــند یا حتی به طور آزاد بورســیه دانشــگاهی
شــدهاند میتواننــد بــه کشــور برگردنــد و فعالیتهــای علمی داشــته باشــند.
بهطوری که در سال گذشته  ۱۵۰پروژه تحقیقاتی را با کمک دانشمندان ایرانی
داخل و خارج از کشــور نهایی کردیم .همچنین  430پروژه در وزارت علوم بین
محققان ســایر کشــورها و ایران بهطور مشترک عملیاتی شده اســت و  22دوره
مشترک دانشگاهی بین دانشگاههای داخل و خارج برگزار شده است که برای
این دورهها مدرک برای دانشجویان صادر شده است .بخشی از این دورهها در
ایران بخشــی هم در خارج از کشــور برگزار شــده اســت که در این تعامالت هم
تعدادی قابل توجه از استادان ایرانی مقیم خارج یا شاغل در آن دانشگاهها با
ما همکاری کردند.بیش از  2100چهره علمی در ســال گذشته از مراکز علمی و
دانشگاهی ما بازدید داشتند عالوه بر این  1450عضو هیأت علمی در همایش
هــای دانشــگاههای مختلف دنیا حضور پیدا کردند که بیــش از  800نفر هم در
اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک به دانشگاههای دیگر مسافرت کردند .ما
تالش میکنیم همین برنامهها را گســترش دهیم تا با کمک دیگر ســازمانها
بتوانیم در جذب نخبگان ایرانی موفق باشیم.

مهاجرت بهدلیل ثبات و امنیت؛ پاسخها از جنس دیگر!

ریشه های یک سوءتفاهم جمعی
امیر ناظمی

عضو هیأت علمی مرکز
تحقیقات سیاست
علمی کشور

.۱ëëمد لسازیمهاجرت
مهاجرت را میتوان در یک مدل جاذبه-
دافعه مدلســازی کرد .در این مدل یک
مهاجر از کشور ،وطن یا شهر خود (مبدأ)
تصمیــم بــه مهاجرت ب ه کشــور یا شــهر
دیگری (مقصد) میگیرد .بر اســاس این
مدل حداقل چهار عامل اصلی منجر به
مهاجرت میشــوند .در میــان این چهار
عامل ،دو عامل مشوق مهاجرت هستند،
یعنی عوامل رانشی و کششی که تعریف
آن در زیر آمده است:
عوامل رانشــی :عوامل منفــی موجود در
جامعه مبدأ که فرد بهدلیل آن مؤلفهها
تصمیم به مهاجــرت میگیرد .بهعنوان
مثال فقدان امنیت یا آزادی میتواند یک
عامل رانشی باشد.
عوامــل کششــی :عوامــل جذابــی کــه در
کشــور مقصد وجــود دارد و فرد تصمیم
دارد تــا بــر اســاس آن مؤلفهها به کشــور
دیگر بــرود .مثالً در کشــور دیگری امکان
رشد یا فرصت توسعه علمی دارد و فرد
تصمیم به مهاجرت میگیرد.
در کنــار عوامــل مشــوق ،دو عامــل هــم
کاهنده مهاجرت هستند که عبارتند از:
عوامل بازدارنده :عواملی که فرد بهدلیل
آنهــا تمایــل دارد تا در کشــور خــود باقی
بمانــد .مثالً تمایل بــه نزدیکی با والدین
و خانواده خــود یکی از مهمترین عوامل
بازدارنــده مهاجــرت اســت .همچنیــن
عاملی مانند جایگاه اجتماعی مناسب،
یک عامل بازدارنده است.
عوامــل دفعــی :عواملــی کــه در جامعه
مقصــد وجــود دارد و فــرد بهدلیــل آن
عوامل ترجیح میدهد تا مهاجرت نکند.
بهعنوان مثال نا آشنایی با زبان یا فرهنگ
کشــور مقصد یــک عامــل دفعی اســت
یــا نیاز بــه یادگیری مجــدد و بهدنبال آن
آزمون و کســب مجوزهای مهارتی مانند
رانندگــی و کســب گواهینامــه رانندگی یا
آزمــون مجــدد بــرای مجــوز فعالیت در
برخی حوزهها ،یکی از مهمترین عوامل
دفعــی ،خصوصاً در ســنین میانســالی و

بزرگسالیاست.
پنجمینعاملنیزبرمیگرددبهآندسته
ازنهادهایمیانجیماننددفاترمهاجرت
یــا ویزاهای خــاص که میتوانــد در چهار
عامــل فوق تأثیر بگــذارد .بهعنوان مثال
برگــزاری التــاری ســاالنه ایــاالت متحده
امریــکا ممکــن اســت شــرکتکنندگان
مختلفی داشته باشد ،تنها بهدلیل آنکه
هزینه مالی و زمانی ندارد!
تفــاوت اصلی میــان مهاجــرت نخبگان
بــا مهاجــرت عمومــی در تغییــر وزن
مؤلفههای مدل جاذبه-دافعه مهاجرت
است .مهمترین تفاوتها عبارتند از:
عوامل دفعی برای نخبگان همواره کمتر
از عوامــل دفعــی برای جامعــه عمومی
است .جامعه نخبه اصوالً آشنایی با زبان
خارجیدیگرداشته،تفاوتهایفرهنگی
کمتری داشــته و دارای مهارتهای مورد
پذیرش جهانی است .به همین دلیل ،در
مجموع عوامل دفعی کمتری دارد.
عوامــل بازدارنــده بــرای آن دســته از
نخبگانی که در کشور مبدأ خود از پذیرش
و جایــگاه اجتماعی مناســبی برخــوردار
هستند ،بیشــتر است .بهعنوان مثال یک
پزشــک که در کشــور مبدأ خود هم دارای
شــأن اجتماعــی بــاال و هم درآمــد مالی
مناســب اســت ،کمتر میل بــه مهاجرت
مییابــد .بههمین دلیل اســت کــه «فرار
مغزهــا» در ســنین پایین بســیار بیشــتر
بــوده و در صورتــی که فرد در کشــور مبدأ
در سنین پس از فارغالتحصیلی تصمیم
به مهاجرت نگیرد ،در سنین میانسالی با
احتمال پایینی مهاجرت خواهد کرد.
«.۲ëëنبود احســاس امنیــت» واقعیت
مهاجرت
مطالعــات انجــام شــده در کشــور
نشــاندهنده یــک پدیــده مهــم اســت.
پدیدهای که تمایز اصلی ایران را با برخی
دیگــر از کشــورهای مهاجرفرســت دنیــا
نشانمیدهد:
«مهمتریــن عامــل مهاجــرت در ایــران
عوامــل رانشــی هســتند و جنــس ایــن
عواملرانشی،ترکیبیسیاسی-اجتماعی
است»! این امر خصوصاً برای مهاجرت
نخبگان دوچندان است.
بهعبارت دیگر نخبگان ایران ،نه بهدنبال
یافتن فرصتهای بهتــر دانشاندوزی و
رشد علمی در کشــورهای دیگر هستند و
توجوی فرصتهای شغلی
نه در جســ 
و درآمــدی در ســایر کشــورها؛ بلکــه آنان

بهدلیل خسته شدن از وضعیت داخلی
و فقــدان ثبــات در شــرایط داخلــی ،در
توجوی مهاجرت هستند .نخبگان
جس 
ایرانــی بهدنبال دالیل علمی-فناورانه یا
اقتصادینیستند.
مطالعاتــی کــه در چنــد ســال اخیــر در
خصــوص مهاجــرت دانشآموختــگان
دانشــگاههای برتر ایران و مهاجرت آنها
انجام شــده اســت ،شــدت ایــن عامل را
بیــش از گذشــته ارزیابــی کرده اســت .در
ادامه به سه مطالعه انجام شده در چهار
سال گذشته اشاره میشود.

دارنــد« .امنیــت و آرامــش اجتماعــی»
مهمتریــن دلیلــی بــوده اســت کــه افراد
مختلف آن را انتخاب کردهاند.
مهاجــرت
دیگــر
بهعبــارت
دانشآموختــگان ایرانــی ،مشــابه بــا
مهاجــرت دانشآموختگان کشــورهایی
ماننــد هنــد یــا چیــن کــه بهدنبــال
موقعیتهای شغلی یا تحصیلی بهتری
از کشور خود مهاجرت میکنند؛ نیست.
در مطالعــه دیگــری کــه در ســال ۱۳۹۱
در میــان  ۱۴۰نفــر از افــراد مایــل بــه
مهاجرت کشور انجام شده و در همایش

نتیجــه مطالعــه وزارت ورزش و جوانان
در ســال  ۱۳۹۳در خصــوص عوامــل
مهاجــرت جوانــان نشــان میدهــد
مهمترین عامل از جنس عوامل رانشی
است و آن عامل نیز «رفاه ،امنیت و آینده
برتر» است .پاسخدهندگان در خصوص
رفاه ،امنیت و آینده در کشور دچار تردید
هســتند .هرچند امنیت در ایران از منظر
آماری وضعیت مناسبی دارد ،اما امنیت
بیــش از آنکــه امــری عینی باشــد ،امری
ذهنی است.
در مطالعــه دقیقتــری کــه توســط
«پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری
و صنعت دانشــگاه شــریف» و «مؤسسه
مطالعــات جمعیتــی» روی  ۴۱۰نفــر از
فارغالتحصیالن و دانشجویان مهاجرت
کــرد ه از ایــران در ســال  ۱۳۹۵-۹۶انجام
شــد ،نشــان میدهــد در دســتههای
مختلف ،عوامل رانشی اهمیت بیشتری

«هماندیشــی علمــی در امــور نخبگان»
ارائه و منتشر شــده است ،نشان میدهد
عواملرانشیبیشازعواملکششیمهم
بوده است و این مطالعه تأکید میکند که
بخــش عمــدهای از پاســخدهندگان ،نه
تنهــا «امنیت و آینده خود» بلکه بیش از
آن «امنیت و آینده فرزندانشان» عاملی
اصلی در مهاجرتشان است.
.۳ëëپرسشــی در خصــوص ســاختار
سیاستگذاری
سیاســتگذاری مناســب از جایــی آغــاز
میشــود که ما بدون تعصب ،چالشها
را شناســایی کنیم و بهدنبال پاســخهایی
بــرای آن برآییــم .ما نیاز داریــم که قبول
کنیم عامــل اصلــی مهاجــرت ایرانیان،
اشــتغال یــا تحصیــل نیســت .ایرانی که
بــر اســاس آمار جهانــی یکی از  ۱۰کشــور
اصلــی دانشجوفرســت جهانــی اســت
(اداره آمــار امریــکا) و از میــان  ۹کشــوری

«مهمترین عامل مهاجرت در
ایران عوامل رانشی هستند و
جنس این عوامل رانشی ،ترکیبی
سیاسی-اجتماعی است»! این امر
خصوصاً برای مهاجرت نخبگان
دوچندان است

که باالتر از ایران هستند ،چهار کشور جزو
دانشجوپذیرترین کشورها هم هستند .به
عبارت دیگر چهار کشور امریکا ،فرانسه،
آلمان و مالزی کشورهای دانشجوپذیری
هم هستند و تراز کلی این کشورها مثبت
اســت .همچنیــن عربســتان بهعنــوان
یکــی دیگــر از کشــورها ،بخــش اعظــم
دانشــجویانش بورســیه دولتــی بــوده و
پــس از تحصیل بــه کشــور بازمیگردند.
اگــر دو کشــور هنــد و چین را نیــز بهدلیل
جمعیت بــاال حذف کنیــم ،در حقیقت
ایــران و ویتنــام هســتند کــه اصلیتریــن
دانشجوفرستهایجهانهستند.
اگر فرض کنیم مطالعات فوق ،بازنمایی
واقعیت کشور است ،این پرسش جدیتر
میشود که «اگر عامل مهاجرت نخبگان،
عوامــل اجتماعی-سیاســی اســت ،پس
چــرا بنیاد نخبــگان بهعنــوان یــک نهاد
متولــی جــذب و افزایــش مانــدگاری

نخبگان ،سیاســتهایش را معطوف به
حوزه علم و فناوری کرده است؟»
اگــر موضــوع اصلــی در حوزه سیاســی-
اجتماعی اســت ،چرا باید از معاون علم
و فناوری رئیس جمهوری بخواهیم که در
این خصوص سیاستگذاری کند و در این
خصوص به پرسشها پاسخ دهد؟
ســاختار حکمرانــی کشــور گویــی
ســوءتفاهمی دســتهجمعی اســت در
مقابــل واقعیــت کشــور .مــا تصمیــم
گرفتهایــم تــا علتهــای واقعــی را
نبینیــم و دل خــوش کنیم به یــک دروغ
دســتهجمعی .در پژوهشها نشان داده
میشود که تحصیل و اشتغال مجموعاً
 ۲۵درصد از عوامل مهاجرت هســتند و
ســاختار بنیاد نخبگان کشــور در بهترین
حالت میتواند در این دو حوزه تأثیرگذار
باشــد ،یعنــی در بهتریــن حالــت نهــاد
سیاستگذار ما ،تأثیرگذار نخواهد بود!

عکس :بهنام صدیقی
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