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مقاالت خود را با استانداردهای صفحه بعد به دبیرخانه فصلنامه ارسال فرمایند.

آییننامه پذیرش مقاله
 .0مقاالت بايد متناسب باسیاستهاي فصلنامه بهمنظور ارتقاي دانش نظري و عملي در حوزه کارآفريني
باشند و با طرح راهکارهاي عملي مشخص ،به حل معضالت در اين حوزه کمک کنند.
 .7مقاالت نبايد در مجالت ديگر يا مجموعه مقاالت کنفرانسها چاپشده يا براي اين هدف ارسالشده
باشند.
 .3مقاالت بهصورت تايپشده با نرمافزار  Wordويرايش  2010در سه نسخه همراه با  CDبه دفتر مجله
ارسال گردد .مقاالت فارسي با استفاده از فونت  BNazaninنازك  13و مقاالت التین با فونت Times new
Romanنرمال نازك (11با حاشیه  7/0سانتیمتر بر روي کاغذ  A4تايپ شوند.
 .8مقاالت رسیده برگشت داده نميشوند.
 .0حجم مقاالت نبايد بیش از  20صفحه شامل فرم مشخصات نويسنده ،چکیده ،پينوشتها و فهرست
منابع ،جداول ،شکلها و پیوستها(باشد.
 .6از ذکر واژگان غیرفارسي که معادل فارسي دارند خودداري شود .چنانچه واژه معادل فارسي وجود
نداشته باشد ،با دادن شماره در باالي واژه استفادهشده ،معادل التین آن در پاورقي آورده شود.
در صورت تمايل به ذکر معادل التین يک واژه يا اصطالح فارسي ،معادل التین آن در پاورقي آورده شود.
 .2مقاالت ارسالي براي مجله بهوسیله متخصصان مربوط بهطور محرمانه داوري ميشوند و نتايج به اطالع
نويسندگان خواهد رسید .فصلنامه در انتخاب ،ويرايش و اصالح مقالههاي دريافتي آزاد است.
صفحه اول مقاله شامل:
عنوان فارسي و انگلیسي مقاله ،مشخصات نويسنده يا نويسندگان به شرح زير:
نام و نام خانوادگي ……………… مدرك تحصیلي و سال اخذ آن……………
رشته تحصیلي و دانشگاه محل تحصیل…………………………………... .
محل خدمت دانشگاه /سازمان…………………………………………….
تلفن منزل /محل کار /همراه…………………………………………… .
نشاني منزل /محل کار. ………………………………………………..
شماره فاکس و آدرس پست الکترونیک…………………………………… .
صفحه دوم:
عنوان مقاله بدون ذکر نام نويسنده يا نويسندگان(به دو زبان فارسي و انگلیسي ،چکیده مقاله حداکثر در
 150کلمه و دربرگیرنده هدف ،روش ،يافتهها و نتايج تحقیق.
صفحه سوم:
متن اصلي مقاله که با مقدمه و بیان هدف شروع ميشود و با نتیجهگیري و طرح پیشنهادها خاتمه مييابد.
در ذکر نام يک محقق خارجي بهصورت فارسي ،معادل التین آن در پاورقي آورده شود.

ج

براي ذکر منابع داخل متن از روش نويسنده ،تاريخ نشر(استفاده شود .منابع فارسي بهصورت فارسي و
منابع التین بهصورت التین ذکر ميشوند .درصورتيکه يک منبع ،ترجمه شده باشد ،بهصورت فارسي همراه با
نام مترجم ذکر ميشود .جداول ،شکلها ،نمودارها و پیوستها حتياالمکان بهاختصار ارائه شوند .ذکر شماره،
عنوان و منبع براي جداول ،شکلها و نمودارها ضروري است .نقل مستقیم در حد يک پاراگراف يا بیشتر با
قلم ايتالیک و از سر سطر شروع و داخل گیومه قرار گیرد.
شیوه تنظیم منابع:
فهرست منابعي که در مقاله استفاده شدهاند در انتهاي مقاله با رعايت حروف الفبا به شرح زير درج شوند:
الف :کتابها
فارسی
 .تألیف( :نام خانوادگي نويسنده /نام /سال انتشار /عنوان /نوبت چاپ /محل انتشار /نام ناشر(
 .ترجمه( :نام خانوادگي نويسنده /نام /سال انتشار /عنوان /نوبت چاپ /نام کامل مترجم /محل انتشار /نام
ناشر(
مثال:
 .1طاهري ،عباس؛ جعفري ،علي  1388چاپ سوم ،تهران ،انتشارات طه .هوش سازماني
 .2طاهري ،عباس؛ جعفري ،علي  1388چاپ سوم ،مترجم :علي امیني؛ محسن رضايي «،هوش سازماني»
تهران ،انتشارات زر.
انگلیسی
در درج منابع انگلیسی ،از روش  APAاستفاده شود .مثال:
Tidd, J. Bassant, J. (2005), “Managin Innovations”, 3rd ed. West Sussex, John
.Wiley & Sons
ب :مقاالت
فارسی :نام و خانوادگي نويسنده /نام /سال انتشار مقاله /عنوان /نام مجله /سال انتشار مجله /شماره
مجله /شماره صفحات مقاله
مثال :طاهري ،عباس؛ جعفري ،علي(  1388هوش سازماني ،تدبیر ، 1385،شماره ، 142صص 75-05
انگلیسی
Awin, D. F. Hage, Jerald (1977), “Making Errors in Surveys”, Sociological
.No. 6,131-150 Methods and Researches,
توضیح :عنوان کتابها ،نام مجالت و روزنامهها با قلم سیاه(تايپ شود از کشیدن خط ممتد زير آن
خودداري شود.

به نام خدا
فرم تعهدنامه
(ویژه نویسندگان مسئول مقاالت علمی تخصصی)
سردبیر محترم فصلنامه علمی تخصصی کارآفرینی

با احترام،
مقاله اينجانب ... ... ... ... ... ... ... ...با عنوان « ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 »...... ... ...... ... ... ... ...کد... ... ... ... ...؛ که با توجه به اصول مندرج در راهنماي نگارش
مقاالت فصلنامه تنظیم شده است براي چاپ در آن نشريه ارسال ميگردد .همچنین،
گواهي مينمايد که تمامي افرادي که نام آنها بهعنوان همکار در اين مقاله اعالمشده
است در اين فعالیت علمي مشارکت داشتهاند .ضمناً متعهد ميشود که اين مقاله
پیش از اين در نشريه علمي ديگري به چاپ نرسیده است و تا زمان اعالم نتیجه از
طرف فصلنامه ،به نشريه ديگري ارسال نخواهد شد.
نام و نام خانوادگي مسئول مقاله ................................................................................... :
آدرس ................................................... ............................................................................... :
کد پستي ..............................................................................................................................
تلفن و دورنگار ............................................................. ........................................................
آدرس پست الکترونیکي ....................................................................................................
تاريخ ارسال مقاله
امضا

ه

سخن مدیرمسئول
مرکز مشاوره ،اطالعرساني و خدمات کارآفريني تدبیر ايرانیان در سالي که گذشت با توجه
به منويات آيندهپژوهانه مقام معظم رهبري ،اقتصاد مقاومتي ،صادرات پژوهش و کارآفريني را
سرلوحه کار خود قرار داد و با استعانت از اين تأکیدات و با بهرهمندي از نیروي خالق و نوآور
گامهاي استواري را در جهت اشتغال مولّد و پايدار ،خلق فرصتهاي جديد کارآفريني فرامرزي،
ايجاد بستر مناسب براي خلق و پرورش ايدهها و اشتغال فراسرزمیني در سطح ملي و بینالمللي
برداشت و به عنوان يک بخش خصوصي سربلند از آزمون بیرون آمد.
پديده مهاجرت و بهويژه مهاجرت بینالملل يکي از موضوعات مهمي است که در مکاتب
مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .با اين که برخي ديدگاهها به اين پديده تاختهاند برخي
نیز با اعتنا به مهاجرت ،رويکردي توسعهاي را براي آن اتخاذ نمودهاند .پرداختن به مقوله
مهاجرت بینالملل ،اشتغال فراسرزمیني ،ارسال درآمد به زادگاه و در نهايت نقش مهاجران
تحت عنوان «مشارکتکنندگان در توسعه زادگاهي» موضوع جديدي است که در بسیاري از
کشورهاي مهاجر فرست مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگیرد و سیاستگذاران با توجه به تأثیر
مثبت مهاجرت بینالملل ،سیاستها را به سمت اعزام نیروي کار بیشتر قرار ميدهند .مقام
معظم رهبري نیز ديدار جمعي از دانشجويان برگزيده المپیادهاي جهاني و داخلي ،فرار مغزها
را با مهاجرت نخبگان متفاوت دانسته و معتقدند پديده مهاجرت نخبگان در نهايت منجر به
بازگشت به کشور و ارتقاي سطح علمي جامعه ميشود .در اين شماره از مجله به بررسي جوانب
و ابعاد مختلف مهاجرت بینالمللي ،اشتغال فراسرزمیني ،نخبگان و نیروي کار آينده
پرداختهايم.
در سالي که گذشت کشور ما اتفاقات ناگوار و بحرانهاي طبیعي ،انساني و اقتصادي زيادي
را به چشم ديد و اکنون در آستانه سال جديد ،ظهور يکباره کرونا ،اين مهمان ناخوانده! که
همچون طاعوني سیاه به جان جامعه بشري افتاده ،به جاي آن که بیشتر جان مردمان را بگیرد
امید آنان را گرفته است؛ و انسان قرن بیست و يکمي که تا ديروز گمان ميکرد با تکنولوژي،
جهان را تسخیر کرده و در تالش براي تحقق آرزوي زندگي در ماه بود ،اکنون با ورطه فنا و
نابودي روبروست .کرونا آمد تا بار ديگر يادآوري کند که عصر ،عصر تنازع بقاست...

اين روزها اما ،شايد بشر ،منحطترين دوران خودش را سپري ميکند ،اقتصادهاي
آسیبپذير ،تحريم ،اپیدميها ،جنگها ،بحرانهاي زيستمحیطي و انسانساخت ،فشارهاي
روحي و رواني و از همه مهمتر بيفرهنگي ،بيرحمي و سنگدلي بر جامعه بشري سايه افکنده
است و اين به اصطالح انسان امروزي براي برونرفت از اين منجالب خودساخته عاجز مانده
است.
در جهان پرشتاب امروزي ،شیوع ويروسهايي از جنس کرونا و حتي جهشيافتهتر اين
تلنگر را به بشريت ميزند که شايد زمان آن رسیده باشد يکبار ديگر تأملي در ارزشهاي
انساني خود داشته باشیم« ...فلسفه خلقت» ...همانجايي که خداوند ما را اشرف مخلوقات
آفريد؛ و اکنون که بهار طبیعت ،از راه ميرسد و صحنه جهان ،آئینه تمام نماي قدرت خداوندي
ميگردد ،پلي بزنیم به اصالت وجودي بشر و امیدوار باشیم که بتوانیم با همدلي بحران پیش
رو را شکست دهیم.
پس بیايیم دلهايمان را نزديک و دستهايمان را به يکديگر بدهیم و در سال جديد با
ياري هم ،منظري زيبا و زندگياي خاطرهانگیز خلق کنیم.

« سال نو مبارک »
دکتر امیر محمود زاده
مدیرمسئول
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سخن سردبیر
تغییر مهمي که در حوزه جمعیتشناسي در جهان در حال رخ دادن است ،مهاجرت است.
به نظر ميرسد کشورهاي جهان در سالیان آينده با کمبود شديد نیروي کار مواجه شده و
مهمترين راه را براي جبران اين کمبود ،رشد مهاجرت نخبگان و به عبارت ديگر جذب نیروي
کار توانمند از کشورهاي درحالتوسعه بیابند .بايد توجه داشت که مهاجرت در شکل چرخش
نخبگان فرصت ساز است ،البته در صورتي که نخبگان براي ارتقاء علمي به کشوري توسعهيافته
رفته و دوباره به کشور بازگردند ميتوان گفت مهاجرت آنها به چرخش نخبگان ختم شده و
از نوع فرار نخبگان نبوده است  .طبق سند راهبردي کشور در امور نخبگان (در بخش خروج
افراد و گروههاي نخبه از چرخه خدمت به جامعه) ،صاحبان استعدادهاي برتر و نخبگان ،اغلب
با نیت کسب تخصص و بازگشت و خدمت به کشور يا با نیت اقامت در کشور مقصد و کار در
آنجا ،از کشور مهاجرت ميکنند و بر اين مبنا خروج نخبگان از کشور دربردارنده دو وجه
متفاوت فرصت آمیز و تهديدآمیز است ،بنابراين پديده مهاجرت بهخوديخود ،امري ناپسند
نیست؛ چرا که نگاه استراتژيک به آن و بهرهگیري شايسته از تواناييهاي سرمايه انساني که
خارج ميشوند ،ميتواند دستاوردها و منافع فراواني براي کشور مبدأ از جمله ايران در پي
داشته باشد و تهديدها را به فرصت تبديل سازد با توجه به اين ديدگاه شماره  00يا بهار 0355
نشريه شاخص کارآفريني به ويژهنامهاي با عنوان «ديدهبان مهاجرت» اختصاص يافته است.
امید است در صورت استقبال مخاطبان ارجمند و دريافت مقاالت ارزنده در اين حوزه ،اين
موضوع در قالب نشريه جديدي استمرار يابد.
دکتر محمدمهدی رشیدی
سردبیر
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تأملی بر مهاجرت و چرخش نخبگان
محمدمهدی رشیدی

5

چکیده
امروزه يکي از اصليترين عناصر توسعه و پیشرفت جوامع ،نیروي انساني است .بر اين
اساس کشورها سعي ميکنند نیروي انساني و بهويژه نخبگان خود را حفظ کنند .در کشور ما
طي سالهاي گذشته مسئله فرار نخبگان روند صعودي را نشان ميدهد ،در آسیبشناسي اين
مسئله ميتوان عوامل مختلفي را مورد اشاره قرار داد .با اين حال به نظر ميرسد نبود فرصت
و امکان برابر در کنار کمتوجهي به نخبگان موجب شده تا هر ساله بخشي از آنها بار سفر
بسته و راهي ديگر کشورها شوند .بر اين اساس لزوم توجه به نخبگان و استفاده از آنها امري
گريزناپذير است .تجربه کشورهاي توسعهيافته حاکي از آن است که گردش نخبگان تنها در
ساحت نظري باقي نم اند بلکه عملیاتي و عیني شده است .با اين حال هنوز در کشورهاي در
حال توسعه يا کمتر توسعهيافته به اهمیت چنین مسئلهاي کمتر توجه شده و از همه مهمتر
به مزايا يا معايب مهاجرت نخبگان چندان پرداخته نشده است .بهر تقدير سیاستگذاري
درست ميتواند باعث شود عالوه بر کشورهاي گیرنده ،کشورهاي فرستنده نیز از منافع و
مزاياي مهاجرت منتفع شوند .مهاجرت بینالمللي نخبگان که در شرايط جهاني امروز ،گريزي
از آن نیست ،چنانچه بهصورت چرخشي و در وضعیتي تعامل گونه ،دادوستدي و تعادلي باشد،
سرشار از فوايد است و ميتواند در انتقال دانش فني ،انتقال و تبادل دستاوردهاي ارزشمند
علمي و فرهنگي و تجارب ارزشمند ملتها و جوامع بشري مفید واقع شود.
واژگان کلیدی :مهاجرت ،گردش و چرخش نخبگان ،تغییرات جمعیتي ،فرصتها و
تهديدها
مقدمه
مهاجرت نخبگان به کشورهاي پیشرفتهتر در تجربه تاريخي ما نیز وجود داشته است .در
تاريخ ايران همیشه افرادي را مي توان پیدا کرد که با هدف دستیابي به توسعه و با انگیزه
بهرهمندي از مزيت تراکم دانش در غرب مهاجرت کردهاند؛ اما همواره ابهاماتي در اين موضوع
 1استاديار موسسه مطالعات بینالمللي انرژيrashidimm@yahoo.com ،
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وجود داشته است .بهعنوان مثال اساساً مهاجرت امر مذمومي است يا امر ممدوحي است؟
مهاجرت مسئله کدام قشر و گروه اجتماعي است؟ مهاجرت چه ضررها و چه منافعي براي فرد
مهاجر؛ جامعه و دولت مبدأ و جامعه و دولت مقصد دارد؟ مديريت مسئله مهاجرت چه نقشي
ميتواند از تبديل يک تهديد ملي به يک فرصت ملي ايفا کند؟ مهاجرت يک تصمیم است يا
يک فرايند؟ چه زمینههايي انگیزههاي مهاجرت را ايجاد و چه سازوکارها و عوامل آشکار و
نهاني اين انگیزه را به عمل تبديل ميکند؟ پیامدهاي مهاجرت براي فرد و جامعه و دولت
مبدأ و مقصد چیست؟ آيا ميتوان و مطلوب است که جلو مهاجرت گرفته شود؟(دبیري
مهر.)0342،
گردش و چرخش نخبگان
مهاجرت بینالمللي نخبگان که در شرايط جهاني امروز ،گريزي از آن نیست ،چنانچه به
صورت چرخشي و در وضعیتي تعامل گونه ،دادوستدي و تعادلي باشد ،سرشار از فوايد است و
ميتواند در انتقال دانش فني ،انتقال و تبادل دستاوردهاي ارزشمند علمي و فرهنگي و تجارب
گرانسنگ ملتها و جوامع بشري مفید واقع شود؛ اما مهاجرت يکسويه ،بيبازگشت و
فرارگونه نخبگان (که با اصطالح «فرار مغزها» از آن تعبیر ميشود) ،در واقع ،يک فاجعه و
ضايعه ملّي است که کشور مبدأ را از شمار زيادي از بهترين سرمايههاي خود ،محروم ميکند
تا آنجا که تدريجاً براي اداره امور روزمره و مديريت دولت و نهادهاي سیاسي ،اقتصادي و
فرهنگي خود نیز همچون دانشگاهها و مراکز پژوهشي ،دچار فقر و نا به ساماني و بحران خواهد
شد.
گردش نخبگان از جمله مفاهیمي است که داراي پیشزمینههاي نظري خوبي است .براي
نمونه «گائتانو موسکا» و «رابرت میشلز» انديشمندان جامعهشناسي ايتالیايي و آلماني در
سدههاي  05و  75میالدي با رد همخواني واقعیتها و اهداف نظامهاي مردمساالر بر اين
باورند که اغلب حلقه بستهاي از نخبگان بر سیاست و حکومت کشورها حاکم ميشوند و در
حقیقت نوعي الیگارشي به معناي طبقهاي از قدرتمندان يا اشراف بر توده مردم سیطره
مييابند .همچنین «سي رايت میلز» جامعهشناس آمريکايي نیز جامعه نخبگان را جامعهاي
درهم تنیده و هم پیوند ميداند چرا که معتقد بود اعضاي آن عالوه بر درك مشترك در مورد
منافع و خط قرمزهاي يکديگر ،از طريق همکاريهاي اقتصادي يا حتي پیوندهاي خانوادگي
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با هم ارتباطي تنگاتنگ پیدا مي کنند .ويلفردو پارتو جامعهشناس و اقتصاددان ايتالیايي سده
نوزدهم میالدي نیز در ايده پردازي و انديشه ورزي خود ،بیشتر بر جنبههاي روانشناختي
افراد تأکید داشت و افراد را از اين منظر به دو گروه نخبه و توده تقسیم ميکرد .برخي پارتو
را در عرصه جامعهشناسي سیاسي به عنوان نظريهپرداز گردش نخبگان ميشناسند .پارتو
جامعهشناس ايتالیايي در اواخر قرن  05و اوايل قرن  75اولین جامعهشناس سیاسي بود که
گردش نخبگي را در جوامع مدرن مورد بررسي قرار داد و گفت زماني که انباشت افراد ناشايست
در طبقه نخبگي و انباشت افراد شايسته در طبقه غیر نخبه به وجود آيد ،غیر از انقالب راه
ديگري براي تغییر وضع موجود وجود ندارد( .حاجي پور؛  .)0352در ايران برخي مفهوم گردش
نخبگان را با چرخش نخبگان به يک معنا ميگیرند اما به نظر ميرسد گردش نخبگان را بايد
از چرخش نخبگان تمايز داد؛ چرخش اشاره به حرکت دوراني دارد که پس از حرکتي مقطعي
دوباره به جاي نخست خود باز خواهد گشت و عنصر ثانويه در آن کمتر ميتواند نفوذ کند .در
حالي که گردش نخبگان از نگاه علم جامعهشناسي سیاسي به معناي حرکت از نقطهاي به
نقطه ديگر و به ندرت پیش خواهد آمد که فرد نخبه در حوزه مديريتي بازگشت به گذشته
داشته باشد .بر اساس اين تمايز ،چرخش نخبگان و به کارگیري ظرفیتهاي آنان در يک بخش
براي مدت زمان طوالني ،سبب شده تا راهبرد گردش نخبگان در ايران با بسیاري از کشورهاي
توسعهيافته و در حال توسعه ،متفاوت باشد .به باور کارشناسان نخبگان در ايران داراي تعريف
نظري هستند اما از تعريف عملیاتي برخوردار نیستند .به عبارتي عرصه نظري نتوانسته جامه
عملي بپوشد  .از طرفي برخي معتقدند که ما فاقد يک ارگان يا سازمان يا مرکز بيطرفي که
به شايستگيها و لیاقتها نگاه کند ،هستیم .در يک جامعه آزاد گردش نخبگان روابطي نیست
بلکه مبتني بر ضوابط است .همانگونه «ماکس وبر» جامعهشناس آلماني معتقد است که
انتخاب بايد غیرشخصي و عقالني باشد .بنا بر اين ما نیازمند بازگرداندن عقالنیت به بوروکراسي
(ديوانساالري) هستیم از اين رو حکومت بايد در خدمت خیر عمومي و غیرشخصي باشد .زيرا
طبقهاي شدن مديران و حرکت از آريستوکراسي به سمت الیگارشي خطري است که
مردمساالري را تهديد ميکند .از اين رو با گردش نخبگان ميتوان مانع تداوم الیگارشي شد.
گردش نخبگان و استفاده درست از آنها نه تنها مانعي بر راه فرار نخبگان که عاملي براي
تقويت مردمساالري است .به نظر ميرسد با بسترسازي در زمینههاي ساختاري ،قانوني و
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سازماني در کنار فرهنگسازي بتوان گردش نخبگان را تسهیل کرد (گروه پژوهش ايرنا،
.)0356
طبق بررسي معاونت فناوري رياست جمهوري ادامهدار کردن چرخش نخبگان نیاز به
پلتفرم خاصي دارد( .ستاري .)0354،رابطه میان نخبگان و غیر نخبگان در علم جامعهشناسي
مهم است .اگر اين رابطه به درستي شکل نگیرد ،ميتواند منجر به آسیبهاي اساسي در جامعه
شود که نمونه بارز آن ورود غیر نخبگان به حوزه نخبگان است .مسئلهاي که يکي از معضالت
کنوني ايران است .امروز کشور با انباشت افراد شايسته در گروه غیر نخبه روبهروست که اين
افراد تمايل دارند به گروه نخبگان بپیوندند و در ساختار قدرت و حکومت قرار گیرند .راهکار
اين معضل« ،گردش نخبگان» است .البته بايد توجه داشت که «گردش نخبگان» با «چرخش
نخبگان» متفاوت است .گردش نخبگان بر دو نوع جابهجايي و جانشیني نخبگان است.
جابهجايي در داخل طبقه نخبگان انجام ميشود ،اما جانشیني در شرايطي است که افراد
شايسته بتوانند از طبقه غیر نخبه به طبقه نخبه راه پیدا کنند .گردش نخبگي در ساختار
قدرت ضعیف است .آنچه امروز در ايران وجود دارد ،چرخش نخبگان است و افرادي که به طور
موروثي داراي قدرت نخبگي شدهاند و در جامعه با عنوان ژن خوب شناخته ميشوند،
ناکارآمدي را تشديد کردهاند .اين در حالي است که افراد شايسته زيادي در گروه غیر نخبه
وجود دارند که اگر به آنها اعتماد شود بسیاري از چالشهاي کنوني برطرف خواهند شد؛
چراکه ايدهها و افکار تازه ميتواند روش اداره امور را تغییر داده و انسدادهاي موجود را مرتفع
کند (حاجي پور؛ .)0352مهاجرت در شکل چرخش نخبگان فرصت ساز است ،البته در صورتي
که نخبگان براي فرصت مطالعاتي به کشوري توسعهيافته رفته و دوباره به کشور بازگردند؛ اما
اگر نخبگان بروند و نیايند و نتوانند تردد بینالمللي داشته باشند و کشور نتواند از تولیدات و
مشارکت و فکر و ابتکار آنها استفاده کند عمالً چرخش نخبگان اتفاق نیفتاده است .چرخش
نخبگان يعني يک حرکت رفت و برگشتي داشتن .يعني نخبگان به خارج از کشور بروند و
بتوانند بازگردند ولي فرار يعني نخبگان بروند يا میلي به بازگشت نداشته باشند يا شرايط براي
بازگشت آنها میسر نباشد .پس دو بحث قابل طرح است .يکي تعبیر فرار مغزها ( Brain
 )Drainو ديگري چرخش مغزها ( .)Brain Circulationمهاجرت نخبگان به کشورهاي
پیشرفته تر در تجربه تاريخي ما نیز وجود داشته است .در تاريخ ايران همیشه افرادي را ميتوان
پیدا کرد که با هدف دستیابي به توسعه و با انگیزه بهرهمندي از مزيت تراکم دانش در غرب
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مهاجرت کردهاند .در کنار افرادي که با هزينه شخصي خودشان به غرب مهاجرت ميکردند تا
ظرفیت انساني و فکريشان را ارتقا دهند ،دولت و حکومتهاي مختلف ايراني نیز در طول
تاريخ به دنبال روشهايي براي اعزام دانشجو به خارج از کشور بودند .آنها با اين کار امید
داشتند تا پس از بازگشت دانشجويان ،بتوانند از ظرفیتهاي توسعهيافته آنها در راستاي
حرکت کشور د ر مسیر توسعه استفاده شود .چرخش همراه با گريز و فرار نیست .فرار مغزها
به نشت مغزها توجه دارد اما فرار نخبگان يعني فرار يک نخبه از وضعیتي نامطلوب؛ اين مفهوم
اشاره به وضعیتي دارد که در آن ،نخبه به دلیل وجود شرايطي نامناسب از محیط مبدأ خود
فرار ميکند؛ اما وقتي از تعبیر چرخش نخبگان استفاده ميشود ،اشاره به موقعیتي دارد که
در آن ،فرد بر مبناي يک نگاه عقالني تصمیم به ترك محیط ميگیرد تا از فرصتهاي جهاني
براي کمک به توسعه محیط اولیه خود استفاده کند .معیار ما میزان بازگشت مهاجران است.
بايد مشخص شود که از کل مهاجري ن چه تعداد به صورت بالقوه تمايل دارند به کشورشان
بازگردند .حتماً گروههايي از مهاجرين هستند که تمايل دارند به کشور بازگردند اما ممکن
است نگرانيهايي در خصوص موقعیتشان از نظر سیاسي ،فرهنگي و اقتصادي در ايران داشته
باشند .مثالً اين اطمینان را نداشته باشند که توسط جامعه اقتصادي ايران مورد استقبال قرار
ميگیرند يا حتي در خصوص جايگاه فرهنگي و آزادي عمل شان مردد باشند .اين قبیل افراد
به صورت بالقوه تمايل به بازگشت به کشور دارند اما يا درباره موقعیت خود در ايران ابهام
دارند و به همین خاطر ريسک نميکنند يا بنا بر تحلیلي که دارند مطمئن هستند هزينههاي
اجتماعي و سیاسي بازگشت آن ها به کشورشان به قدري زياد است که اين کار را غیرعقالني
ميکند و درنهايت گروه ديگر نیز بر مبناي تحلیل خود به اين نتیجه خواهند رسید که زندگي
در کشور ديگر براي آنها سختتر از زندگي در وطنشان خواهد بود؛ اما اگر مشخص شود از
میان کساني که به صورت بالقوه تمايل دارند برگردند چه تعداد تصمیم خود را عملي ميکنند،
در عمل ميتوان با اطمینان بیشتري گفت که مهاجرت آنها به چرخش نخبگان ختم شده
است و فرار نخبگان نبوده است .تحقیقاتي که در اين زمینه انجام شده است و همچنین
اطالعات مختلفي که در اين زمینه وجود دارد ،نشان ميدهد که دانشجويان ايراني تمايل
ندارند و ترجیح ميدهند ،با وجود پايان تحصیالتشان در همان فضا ماندگار شوند ،مگر در
مواردي که افراد نتوانند فرصتهاي شغلي مدنظر خود را پیدا کنند (قانعي راد.)0356 ،
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تغییرات جمعیت شناختی ناشی از مهاجرت
پیتر دراکر معتقد است که مهمترين مؤلفه اثرگذار بر دنیاي تجارت در دو دهه اول هزاره
جديد میالدي ،موضوع جمعیت شناختي است ( .)Drucker, 1997تغییر مهمي که در حوزه
جمعیتشناسي در جهان در حال رخ دادن است ،مهاجرت است .يکي از ابعاد مهاجرت ،هجرت
بین کشورها و يا شهرها و يا از روستاها به شهرها است .براي مثال ،در سال  7552بیش از
نیمي از مردم جهان در شهرها زندگي ميکردند .بهعنوان مثال تنها در چین  065شهر وجود
دارد که جمعیت آنها باالي يکمیلیون نفر بوده و مسئله مهاجرت در آنها در سالیان اخیر
رشد قابلتوجهي داشته است .از سوي ديگر ده کشوري که در دنیا بیشترين نرخ جمعیت را
دارند جزو کشورهاي فقیر دنیا محسوب ميشوند و با محدوديت امکانات درماني و بهداشتي و
آموزشي براي پرورش فرزندان خود روبرو هستند .از میان کشورهاي همسايه ايران ،کشور
عراق داراي بیشترين نرخ افزايش جمعیت است و بعد از آن افغانستان و پاکستان قرار دارند.
طبق برآورد دفتر آمار و اطالعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور رشد جمعیت
ايران از سال  0800متوقف خواهد شد؛ اتفاقي که تا  70سال ديگر در کشور رقم خواهد خورد.
پیشبینيها ميگويد وقتي جمعیت کشور به  40میلیون نفر برسد ،جمعیت ايران در سرازيري
پیري خواهد افتاد .تک فرزندي مهمترين عاملي است که بحران توقف رشد جمعیت کشورمان
تا دو دهه آينده را رقم خواهد زد.آنچه جمعیت فرداي کشور را تعیین ميکند نرخ باروري و
میزان مهاجرت نوجوانان نخبه است (رشیدي؛  .)0358به نظر چیز با توجه به اين شرايط به
نظر مي رسد که کشورهاي جهان در سالیان آينده با کمبود شديد نیروي کار مواجه خواهند
شد و بايد راهکارهايي را براي جبران اين مشکالت بیابند .مهمترين راه ارائه شده براي جبران
اين کمبود در کشورهاي توسعهيافته ،رشد مهاجرت نخبگان و به عبارت ديگر جذب نیروي
کار توانمند از کشورهاي درحالتوسعه است ( .)Cheese et al, 2008تغییر در مناطق مقصد و
مبدأ مهاجرت ،تغییر در تقاضاي نیروي کـار و ايجـاد گرايشهاي متناقﺾ در تقاضاي نیروي
کار از مهمترين تأثیرات جهاني شدن اقتصـاد بـر مهـاجرت نیروي کار است .پررنگ بودن
نقش تحوالت اقتصادي در مهاجرت نیروي کار ماهر و غیر مـاهر از يکسو و به چالش کشیدن
تغییر در مبدأ و مقصد مهاجرت و تغییر در تقاضـا بـراي نیـروي کـار ماهر و نیمه ماهر از
مهمترين مسائلي است که بايد در اين چارچوب مـورد توجـه قـرار گیـرد پیشبیني آينده
مهاجران نیروي کار در عصر جهانيشدن کـاري بسـیار سـخت اسـت .رقابت براي مهاجران
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ماهر نیروي کار در بازار جهاني در حال افزايش است؛ اگرچه درگذشـته مهاجرت کاري نیز
مهمترين نوع مهاجرت بوده است اما مدلهاي متفاوت و متنوع مهـاجران نیروي کار امروزه
باعث تغییراتي عظیم در کشورها ميشود .اين امر حتي در مـواردي منجـر به بروز مشکالت
جهاني ميشود چراکه تنوع و تغییر مهاجرت نیـروي کـار امـروزه ناشـي از جهانيشدن و
تغییرات پیش آمـده ناشـي از آن اسـت کـه ميتوان نقـش دگرگونيهاي اقتصادي را پررنگتر
از بقیه دانست .در عصر جديد ،جهانيشدن منجر به قطببنديهاي آشکار اقتصادي و صنعتي
شده است .در اين میان قطبهاي توانمند اقتصـادي و صـنعتي مايل به بهرهگیري از نیروي
کاري ارزانتر و ماهرتر جهت سود بیشتر و هزينه کمتر هسـتند( .سیفي و خالقي نژاد؛.)0350
کشورها براي نیل به توسعه بیشتر نیازمند توجه ويژهاي به امر مهـم مهـاجرت هسـتند.
توسـعه بـدون تمرکز بر منابع و سرمايه انساني امکانپذير نميشود .يکي از مهمترين موارد
اقتصـاد کشـورها مهاجرت بینالمللي افراد است (کبريان و رخشان.)0358 ،
واکاوی برخی از دالیل مهاجرت نخبگان
 .0در يک نگاه کلي ميتوان گفت بيتوجهي به آموزش و پژوهش؛ به روز نبودن اطالعات،
استفاده از روش هاي سنتي و قديمي و ابزارهاي غیراستاندارد ،پايین بودن سطح تحقیقات و
پژوهش در مراکز علمي ،عدم هماهنگي بین تحقیقات و کاربرد آنها ،تخصیص بودجه ناکافي
به امر تحقیق و پژوهش و گسترش و ترويج مدركگرايي ،از عواملي هستند که بیشترين
نارضايتي را در بین دانشجويان ،به دنبال داشته ويکي از عواملي که دانشجويان بسیاري را به
کشورهاي ديگر ميکشاند ،امکانات تحصیلي ـ تحقیقي و اعطاي کمکهاي تحصیلي و رفاهي
آنها است .در سالهاي اخیر ،تعدادي از دانشگاههاي داخل کشور بدون هیچگونه برنامه مدوّني
و يا تناسب رشتهها با مشاغل ،گسترش يافتهاند و توجّه بیشتر ،به ارزشهاي کمّي بوده است
تا کیفي ،بهطوري که روشهاي تدريس بسیاري از کالسها صرفاً مبتني بر تئوريها و حفظیات
قديمي و سنّتي است .استفاده از روشهاي سنتي و قديمي و ابزارهاي غیراستاندارد ،پايین
بودن تحقیقات و پژوهش در مراکز علمي ،عدم هماهنگي بین تحقیقات و کاربرد آنها،
تخصیص بودجه ناکافي به امر تحقیق و پژوهش و گسترش و ترويج مدركگرايي (پايگاه
اطالعرساني حوزه )0343،و جاذبههاي خوب مادي و اشتغال و امکانات آموزشي کشورهاي
پذيرش کننده نخبگان مهاجر و از سويي ديگر عدم امکانات داخلي و اراده قوي در حفظ
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نیروهاي نخبه در ايران از عوامل ديگري هستند که بیشترين نارضايتي را در بین دانشجويان،
به دنبال داشته است.
 .7بیکاري ،سطح پائین درآمد اساتید و نخبگان ،نارسائيهاي مالي و اداري ،کمبود امکاناتتخصصي-علمي و بيثباتي سیاسي و اجتماعي از جمله داليل مهاجرت ايرانیان است .در کنار
اين موارد ،عملکرد ضعیف نظام آموزشي و عدم تناسب بین نیاز بازار و عرضه نیروي متخصص،
باعث ميشود تا افراد از تالش براي بقا در کشور و سازمانشان خودداري کنند (رشیدي و
برادران.)0358،
 .3در بحث حکمراني در دنیا سه نظريه مطرح است :بزرگ و گسترده بودن دولت؛ کوچک
کردن دولت و کاهش هزينهها و حکمراني خوب که به اندازه دولت اهمیت نميدهد ،بلکه به
حکمراني خوب توجه دارد .نخبگان حکومتي از کوچک کردن دولت و کاهش هزينهها و
کارکنان دولت حرف ميزنند ،اين در حالي است که حجم دولت همواره بزرگ شده است.
نظريه مسلط در جامعه جهاني اين نیست .دنیا به حکمراني خوب توجه دارد که کشورهاي
جهان سوم الزم است به اين نظريه توجه کنند (حاجي پور؛ .)0352
 .8بيتوجهي به ماهیت علم -در ايران آنقدر که در رسانهها مثالً از ورزشکاران تجلیل
ميشود ،به چهرههاي علمي ،استادان برجسته و دانشمندان توجه نميشود.
 .0در پژوهشي به منظور يافتن راهبردهاي مناسب براي کاهش و پیشگیري از پديده
مهاجرت نخبگان نظرات مهاجران بالفعل و مهاجران بالقوه در خصوص عوامل کششي و رانشي
مقصد و مبدأ موردمطالعه قرار گرفت و مشخص شد عوامل اصلي  -0علمي ،آموزشي و پژوهشي
 -7اقتصادي  -3فرهنگي ،اجتماعي -8سیاسي  -مديريتي در امر مهاجرت نخبگان در دو
جامعه موردمطالعه ،دخیل بودهاند .نتیجه پژوهش نشان ميدهد عوامل سیاسي  -مديريتي،
بیش از عوامل ديگر در گريز نخبگان در جامعه موردبررسي نقش داشتهاند (فالحي و
منوريان.)0342،
 .6عوامل اقتصادي :مسلماً يکي از عوامل اساسي که اکثر فرزانگان را جذب کشورهاي ديگر
ميکند ،عوامل اقتصادي و فقر است .وقتي که میزان حقوق يک متخصص در خارج ،دهها برابر
حقوق همان شخص در اير ان است ،مسلماً بعضي از متخصصان به فکر مهاجرت به آن کشور
خواهند بود.
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 .2عوامل قانوني :از عوامل ديگر مهاجرت ،بيثباتي يا قديمي بودن قوانین و طوالني بودن
دادرسي در سیستم قضايي مملکت است.
 .4عدم شايستهساالري  :واگذاري بسیاري از مشاغل به افراد فاقد صالحیت و يا کم
صالحیت بر اساس رابطه ،عدم تطابق شغل با تخصص در رشته افراد ،بوروکراسي و کاغذبازي،
دولتي و انحصاري شدن مشاغل از ديگر عواملي هستند که به مهاجرت نخبگان از کشور ،کمک
کرده است.
 .5انحصارات دولتي :يکي ديگر از عوامل مهاجرت نخبگان انحصارات دولتي است .بهطوري
که در سالهاي پس از انقالب ،از طرفي دولت به دلیل کوچکسازي ،از جذب نخبگان سر باز
زده است و از طرف ديگر روند واگذاري فعالیتهاي کشور به بخش خصوصي به کندي پیش
رفتهاست .لذا عرصه براي نخبگان ،تنگ ميشود.
 .05مشکل جبران خدمات :وقتي که میزان حقوق يک متخصص در خارج ،دهها برابر
حقوق همان شخص در ايران است ،مسلماً بعضي از متخصصان به فکر مهاجرت به آن کشور
خواهند بود .خانه پرستار ميگويد ساالنه بیش از  255پرستار ايراني کشور را ترك ميکنند.
در حال حاضر بیشتر پرستاران ايراني به آمريکا ،کانادا و استرالیا رفته و در آنجا حقوقي به
مراتب باالتر از ايران دريافت ميکنند .کمترين حقوق پرستاران با کمترين میزان تحصیالت
در آمريکا 07 ،تا  00هزار دالر در سال است و باالترين آن  046هزار دالر در سال (چاپدر
 .)0345باالترين حقوق پزشک 660 ،هزار دالر در سال بوده و کمترين حقوق پزشک 002
هزار دالر در سال (چاپ در  .)0345در همان کشورها ،حقوق پرستاران نیز حداکثر  046هزار
دالر در سال ،يعني به نسبتي حدود  3تا  8برابر ،اما در ايران اين اختالف گاهي به  855برابر
ميرسد.
 .00میزان امید به آينده :هرچه امید به آينده ،بیشتر باشد ،میزان مهاجرت کمتر ميشود.
امید به آينده جوانان در رابطه با شغل آيندهشان ،میزان درآمد آنها ،توانايي تشکیل زندگي،
ازدواج ،خريد مسکن و ...تأثیرگذارند و سرانجام امنیت کشور نیز در فرار مغزها بيتأثیر نیست.
افراد ،معموالً جذب کشورهايي ميشوند که از لحاظ جذابیت و امید به آينده روشن ،اطمینان
بیشتري داشته باشند.
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 . 07نظام آموزشي ايران در يک سیستم نخبگان را شناسايي و آماده مهاجرت ميکند،
افزود :نظام آموزشي ما از دوران ابتدايي بهگونهاي طراحي شده است که نخبگان را شناسايي
و با هزينههاي فراوان آنان را تا دانشگاه پرورش ميدهد اما قادر به جذب اين نیروهاي نخبه
نیست .اين نظام نیازمند تحول اساسي (نه اسناد تحول روي کاغذ) ميباشد.
 . 03مهاجرت مغزها بیشتر عملي حسابگرانه است تا احساسي .به عبارت ديگر ،هر چقدر
جاذبههاي مقصد و دافعه هاي مبدأ بیشتر باشد و فرد از نظر ذهني و عیني گرايش و آمادگي
بیشتر براي مهاجرت داشته باشد و منافع مهاجرت را نسبت به هزينهها و مشکالت آن بیشتر
بداند ،شانس مهاجرت افزايش خواهد يافت.
 .08در مورد خاص ايران و پديده فرار مغزها تحت تأثیر جريان جهاني شدن نیست هرچند
جريان جهاني شدن بر آن مؤثر است به همین دلیل سرمايه انساني در ايران تحت تأثیر دو
جريان محلي و بینالمللي و دو جريان ملي و جهاني است که به حرکت درميآيد و صرفاً
نميشود تحرك آن را بر مبناي جهانيشدن تحلیل کرد .اگر اين کار را انجام دهیم ديگر
نميتوانیم تفاوتها را ببینیم؛ جابهجايي نخبگان در ايران با کشورهاي امريکا و کانادا و اروپا
با يکديگر قابل مقايسه نیستند .ما نميتوانیم جابهجايي نیروي انساني در کشورهاي توسعه
يافته را با جا به جايي نیروها در ايران مقايسه کنیم (محمدامین قانعي راد؛.)0356
فرصتها و تهدیدهای مهاجرت نخبگان
تأثیرات بالقوه مهاجرت نخبگان بر توسعه پیچیده و چند بعدي است و نیاز به پاسخ چند
بعدي از سوي سیاستگذاران دارد .تأثیرات مهاجرت نخبگان بسته به نوع کشور ،روند اقتصادي
و اجتماعي آن کشور ،ميتواند مثبت يا منفي باشد و فرصتها يا محدوديتهايي را براي توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و انساني ايجاد کند .در سند راهبردي کشور در امور نخبگان از واژه
«مهاجرت نخبگان» استفاده نشده و عبارت «خروج» به کار گرفته شده است .اين موضوع در
 3بخش قابل بررسي است .خروج زماني رخ ميدهد که نخبه از چرخه خدمت به جامعه و
اثرگذاري خارج شود؛ خواه داخل کشور باشد (خروج خاموش) يا خارج از کشور .طبق سند
راهبردي کشور در امور نخبگان (در بخش خروج افراد و گروههاي نخبه از چرخه خدمت به
جامعه) ،صاحبان استعدادهاي برتر و نخبگان ،اغلب با نیت کسب تخصص و بازگشت و خدمت
به کشور يا با نیت اقامت در کشور مقصد و کار در آنجا ،از کشور خارج ميشوند .از اين رو
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خروج نخبگان از کشور دربردارنده دو وجه متفاوت فرصت آمیز و تهديدآمیز است (گزارش
مهر )0350،به شکل زير است:
 .5فرصتهای مهاجرت نخبگان عبارتاند از:
تسريع و تسهیل در طي مسیر نخبگي و همچنین توانمندسازي و امکان مشارکت اجتماع
نخبگان در فعالیتهاي بینالمللي جزء وجوه فرصت آمیز اين موضوع تلقي ميشود .پديده
مهاجرت بهخوديخود ،امري ناپسند نیست؛ چرا که نگاه درست به آن و بهرهگیري شايسته از
تواناييهاي مغزهايي (انديشههايي) که خارج ميشوند ،ميتواند دستاوردها و منافع فراواني
براي کشور مبدأ در پي داشته باشد .ديدگاهي خوشبیانه ،سخن گفتن از فرار مغزها در عصر
ارتباطات را بدبینانه ميپندارد .اين ديدگاه ناظر بر اين است که توسعۀ ارتباطات جهان را به
دهکدهاي شبیه ساخته که در آن افراد به آخرين تجهیزات ارتباطي دسترسي دارند .لذا در
نگاه قائلین به اين ديدگاه ،سخن گفتن از فرار مغزها يا مهاجرت نخبگان غلو شده به نظر
ميرسد .ديدگاه ديگري دانشمندان و نخبگان را سرمايههاي جهاني ميداند .از اين منظر
چنانکه دلیلي ندارد جلوي مهاجرت نخبگان گرفته شود ،علتي نیز وجود ندارد که دستاوردهاي
علمي آنان به سراسر جهان صادر نشود (اسماعیلي؛ .)0340ميتوان لیست بلندي از نخبگاني
که در دوران معاصر مهاجرت کردهاند تهیه کرد و سپس نتیجهگیري کرد که حضور و فعالیت
آنها در کشورهاي توسعهيافته نه تنها به ايران ضرري نرسانده بلکه باعث نوآوري ،تغییر و
توسعه شده است .اگر مهاجرت عادي براي تحصیل يا مأموريت شغلي در نظر گرفته شود
نخبگان مطرح ايران مهاجرت کردهاند (فقط در قرن  ،07حدود هزار نفر نخبه ايراني براي
تحصیل به خارج رفتند) ،هم آنها و هم نخبگاني که مهاجرت از سر جبر سیاسي داشتند از
مهمترين نقشآفرينان تحول در تاريخ معاصر ما بودند .شواهد نشان ميدهد ،ارتباط نخبگان
ايراني با کشورهاي توسعهيافته ،منجر به افزايش سرمايه انساني در سطح فردي و کالن کشور
شده است .مثالً دکتر سمیعي منشأ کارهاي مفیدي شده و در اينجا سخنراني و درمان انجام
ميدهد و اين امکانات و مبادالت يک امکانهاي چند فرهنگي و بینالمللي ايجاد کرده است،
امکانهايي در مقیاس جهاني که به واسطه حضور او در خارج از کشور براي قلمرو سرزمیني
ما ايجاد شده است( .فراست خواه .)0356،بر اساس گزارش پژوهشکده مطالعات فناوري با
عنوان «بررسي تطبیقي وضعیت کشور در مهاجرت و جابهجايي بینالمللي افراد تحصیلکرده»
که در اسفند  0350منتشر شده است ،کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
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( )OECDبه عنوان کشورهاي توسعهيافته ،تاکنون میزبان بیش از  55درصد مهاجران
متخصص و تحصیلکرده دنیا بودهاند :در همین گزارش آمده است ،اين کشورها اصليترين
مقصد مهاجرت ايرانیان هستند ،هرچند نام ايران در میان  75کشور مبدأ اول مهاجران جديد
به کشورهاي  OECDدر سال  7500نیست .تأثیر ديگري که مهاجرت دانشجويان به خارج از
کشور در توسعه ملي دارد ،در کاهش میزان فساد اداري است چراکه نحوه تخصیص بورسیههاي
اعزام به خارج همواره در مظان اتهام سیاسي بودن قرار داشتهاند ،اين در حالي است که به
کارگیري فارغالتحصیالن خارج از کشور در داخل ميتوانند همانند ساير فارغالتحصیالن کمتر
مبهم باشد و از طريق مکانیسمهاي متداولي مانند آزمونهاي استخدامي و نظاير آن باشد
(الجوردي؛ .)0356نخبگان در هر جايي خالقیتهايي دارند .وقتي ما در سطح فردي تحلیل
ميکنیم ،ميگويیم نخبگان هر جايي باشند خالقیت دارند و نميتوان آنها را محدود کرد؛ اما
اين تحلیل در سطح خرد است ولي اگر ماجرا را در سطح کالن ببینیم ،سهم حکمراني خوب
در استفاده از ظرفیتهاي نخبگان تعیینکننده ميشود .در اين سطح تحلیل ،متغیر تعیین
کننده سیستمهاي اجتماعي و حکمراني خوب است (فراست خواه .)0356،البته بخشي از
روشنفکران دست به مهاجرت ميزنند و در خارج از کشور گروههايي را تشکیل ميدهند که
بعدها ممکن است در سرنوشت کشورشان تأثیر بگذارند .در اين مورد تنها روشنفکران نیستند؛
بلکه سیاستمداران غايب هم هستند که از کشور خارج شدند و بعدها وقتي به کشور برگشتند
منجر به ايجاد تحول شدهاند .هم اکنون بهترين نظريهپردازان سیاسي و اجتماعي ما در خارج
از کشور هستند .مهاجرت و حضور آنها در فضايي جديد ،فرصتهاي بديعي را پیش روي
آنها قرار داده است که اين فرصت اگر در ايران ميماندند وجود نداشت( .قانعي راد؛ .)0356
 .1تهدیدهای مهاجرت نخبگان عبارتاند از:
در عصر کنوني سرمايه انساني و دانش ،عامل توسعه و پیشرفت است .حال با مهاجرت
نخبگان ،ما در حال از دست دادن نیروهاي نخبه و به بیاني ديگر صاحبان علم و تکنولوژي
هستیم .بسیاري از مهاجران ايراني پس از ترك وطن به کشور بازنميگردند و حتي به تدريج
ارتباط خود را با جامعه ساکن در ايران از دست ميدهند .اين قطع ارتباط به جامعه ايران ضرر
مضاعف مي زند .ضرر اول جامعه ايران از مهاجرت يک نخبه است .فردي که با هزينه گزافي به
سطحي از دانش و تخصص رسیده اما جذب مراکز علمي کشوري ديگر شده است و اما ضرر
مضاعف اين است که فرد ارتباط خودش را با جامعه بومي خودش از دست ميدهد و منزوي
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مي شود .آن چیزي که در نتیجه رفتن نیروهاي فکري در جامعه اتفاق ميافتد کاهش ذخیره
دانش در کشور است .در وهله دوم ،شکلگیري پديده روشنفکران غايب است .روشنفکران
غايب يعني جامعهاي ،نیروهاي فکرياش از آن جامعه کناره ميگیرند .اين کناره گرفتن سطوح
مختلفي دارند .در جريان طبیعي سرمايه انساني ،سرمايه انساني در کشور فعال است و البته
بخشي از آن به خارج از کشور ميروند .در تجربه ايران ،سرمايه انساني داخل کشور از نظر
انگیزهها اليهاليه شده است( .قانعي راد؛  .)0356نیروي انسانيِ متخصّص و ماهرميتواند منابع
ديگر (از قبیل منابع معدني و زيرزمیني ،منابع مالي ،سرمايهاي و پولي ،تجهیزات و ماشینآالت
و ابزار تولید و اطالعات) را به کار گیرد .سرمايه «نیروي انساني متخصّص» ،تنها سرمايهاي
است که نميتوان مانند منابع فیزيکي ديگر ،مقدار دقیق پولي آن را محاسبه کرد .لذا با
مهاجرت نخبگان ،به شدّت ،قدرت مديريت و حاکمیت کشور کاهشيافته و امور جامعه به نحو
نامطلوب ،اداره خواهد شد .اولین ضرر ناشي از اين پديده بر کشورهاي درحالتوسعه ،به هدر
رفتن هزينههايي است که صرف آموزش و تربیت نیروهاي متخصص خود کردهاند .وقتي ما
بخشي از سرمايه نخبگان خود را از دست ميدهیم ضريب هوشي ايرانیان رقیق خواهد شد و
ذخیره ژنتیکي جامعه کاهش مييابد .اين پديده سبب از دست رفتن اثرگذاري نخبه در جامعه
و هدر رفتن سرمايهگذاريهاي کشور در توسعه اجتماع نخبگاني ميشود .البته امروزه گسترش
فناوري ارتباطي سبب ايجاد تهديدي جديد شده که در آن بدون خروج فیزيکي از کشور ،توان
افراد و گروههاي نخبه در خدمت پیشبرد اهداف ساير جوامع و حل مشکالت آنها قرار ميگیرد
(خروج خاموش) .نیروي انساني يکي از اساسيترين شاخصهاي توسعهيافتگي کشورها
محسوب ميشود  .اولین ضرر ناشي از اين پديده بر کشورهاي درحالتوسعه ،به هدر رفتن
هزينههايي است که صرف آموزش و تربیت نیروهاي متخصص خود کردهاند و با خارج شدن
آنها ،تمام اين هزينههاي هنگفت را (که بخش بزرگي از بودجههاي ناچیز کشورشان را دربر
ميگیرد) ،با خود به کشور مقصد ميبرند.
 .3تبديل تهديدهاي مهاجرت نخبگان به فرصتها :در دورهاي که تولیدات افراد نخبه
ايراني در خارج از کشور بهواسطه تکنولوژيهاي روز ،ميتواند در اندك زماني به ايران مخابره
شود و در ايران قابل استفاده باشد ،مهاجرت به نوعي باعث توسعه شده است .نبايد از مقدمات
فوق نتیجه گرفت که در ايران مشکلي به نام مهاجرت نخبگان نیست .مگر جامعه حق و نیاز
ندارد تا از نخبگاني که در دامنش پرورانده ،استفاده بهینه و بیشینه بکند؟ پس منطقاً مخدوش
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است ،بگويیم چون نخبهها اگر هم از اين سرزمین بروند باالخره منشأ دگرگوني ميشوند پس
بنشینیم و به فال نیک بگیريم تا با انواع تضییقات و تاراندنشان ،اسباب مهاجرت آنها را فراهم
کنند و ما نسبت به مهاجرتشان نگران نباشیم .البته پديده مهاجرت به خودي خود ،امري
ناپسند نیست؛ چرا که نگاه درست به آن و بهرهگیري شايسته از تواناييهاي مغزهايي
(انديشههايي) که خارج ميشوند ،ميتواند دستاوردها و منافع فراواني براي کشور مبدأ در پي
داشته باشد .استفاده از فرصتهاي پديده خروج و تبديل تهديدهاي آن به فرصتهاي جديد
در گرو شناسايي چهارعنصر :عوامل کشش خارجي ،عوامل رانش داخلي ،عوامل کشش داخلي
و عوامل رانش خارجي و برنامهريزي براي مديريت آنها است .از اينرو ميتوان با تمهید
شرايط مناسب براي اجتماع نخبگاني که به صورت غیرمستقیم انگیزاننده حضور و فعالیت در
کشور و برگشت بخشِ مهاجرت کرده آنان شود و نیز با استفاده از ارتباطات اجتماع نخبگانيِ
خارج از کشور و بهرهگیري از نخبگان غیر ايراني ،وجوه تهديدآمیز اين موضوع را به فرصت
تبديل کرد؛ اما چیزي که مهم است «حس تعلق نخبگان» به سرزمینشان است .اگر حس
تعلق به سرزمین در میان نخبگان وجود داشته باشد و با سیستمهاي حکمراني و مديريتي،
فني ،اقتصادي ،اجتماعي و مدني کشورشان همچنان مراوده و مشارکت و ارتباط سازنده الزم
داشته باشند پراکندگي نخبگان در نقاط مختلف جغرافیايي نه تنها تهديد نخواهد بود بلکه
يک امتیاز خواهد شد؛ اما نکته تعیینکننده آن است که سیاستگذاران بسترهايي را فراهم
کنند و موانعي را رفع کنند تا کشور بتواند بیشترين بهرهوري را از پراکندگي نخبگان در جهان
داشته باشد و هر جا هستند حس تعلق در آنها زنده باشد .پس مهم اين نیست که نخبهاي
مهاجرت ميکند بلکه مهم اين است که آيا امکان مشارکت آزادمنشانه و قانونمند و صلحآمیز
و احترامآمیز او در توسعه اقتصادي و علمي و فني و اجتماعي و سیاسي و فرهنگي ايران هست
يا نیست؟
الگوهای مهاجرت نخبگان
به طور سنتي براي تبیین مهاجرت نخبگان از مدل فرار مغزها ( )Brain Drainاستفاده
ميشد .اين الگو از مهاجرت نخبگان به عنوان فرار مغزها ياد ميکرد .فرار مغزها تنها بخشي
از مسئله مهاجرت نخبگان را توضیح ميداد ،در حالي که تعبیر فرار مغزها ابعادي از قضیه
مهاجرت نخبگان را نميتوانست ،بیان کند؛ بنابراين مدل فرار مغزها نیاز به بهبود و توسعه
داشت .در همین رابطه و در راستاي توسعه مدل فرار مغزها ،مدل چرخش مغزها ( Brain
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 )Circulationبه میان آمد .اين مدل معتقد بود نبايد تعبیر فرار را براي مغزها به کار برد .در
اين مدل مغزها در جهان به گردش در ميآيند .در اين مدل اين طور توضیح داده ميشود که
با گردش مغزها ،اين فرصت براي يک قلمرو سرزمیني فراهم شود که بتواند مغزهايي که از
سرزمینش خارج شدهاند به تناوب به کشور بیايند و بروند و از ظرفیت آنها استفاده شود؛ اما
مدل چرخش مغزها هم نتوانست بهخوبي فرآيند جابهجايي نخبگان در جهان را تبیین کند.
به همین ترتیب مدل ( )Brain Gainيعني کسب مغزها مطرح شد .اين مدل به دنبال فهم
اين مسئله بود که نخبگان چطور ميتوانند منشأ ارزش افزوده ملي شوند .اين مدل نشان
ميداد نخبگان حتي اگر به قلمرو سرزمیني اول خود باز نگردند ،خواهند توانست به ارزش
افزوده ملي کمک کنند .در اين مدل به جاي تأکید بر محل زندگي و حضور نخبه بر تأثیر
تولیدات و دانش و انديشه و هنر و معاني او در ارزش افزوده ملي کشورش تأکید ميشود البته
به شرطي که آن حس تعلق ملي در او باقي بماند؛ بنابراين قائالن به اين مدل کشورها را بر
اين مبنا ارزيابي ميکنند که نخبگان چقدر توانستهاند به ارزش افزوده ملي کمک کنند ،فارغ
از اينکه وي در چه نقطه جغرافیايي يا کشوري زندگي ميکند ميتواند عامل کسب منافع
ارزش افزوده ملي براي کشورش شود؛ اما مطالعات تجربي مشخص کرد حتي مدل کسب
مغزها هم در تبیین ابعادي از ماجرا ناتوان است .به همین خاطر شکل توسعهيافتهتري از اين
مدل بیان شد .مدل ديازپورا به ما ميگويد ايرانیان حتي اگر در جغرافیاي ايران حضور نداشته
باشند همچنان سرمايههاي فکري و انساني و اجتماعي ايران محسوب ميشوند و ميتوانند
توان و ظرفیت رقابتپذيري ايران را افزايش دهند و در برهههاي مختلف تأثیرگذار باشند و
حتي نقشآفريني سیاسي داشته باشند .مدل ديازپورا ميگويد ،مغزها هر جا بودهاند اثرگذار
بودهاند( .فراست خواه.)0356،
گزارش آماری مهاجرت نخبگان
امروزه جوامع دنیا در میزان بهرهمندي از سرمايههاي انساني با يکديگر در شرايط رقابت
شديدي به سر ميبرند .سرمايه فکري و ارتباطي نخبگان ثروت جامعه است و شرايط امکان
آن جامعه را براي توسعه افزايش ميدهد .امروز منتقدان حتي در کشورهاي اروپايي بحث
ميکنند که چرا رقم مهاجرت مغزهايشان به استرالیا و امريکا و کانادا زياد است .در دهه
گذشته شرکتهاي چندملیتي بسیاري از فعالیتهاي خود را به کشورهاي درحالتوسعه بهويژه
چین و هند و مالزي و ...منتقل کردهاند .اخیراً مشاغل برتر هم به آن سوي آبها منتقل
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ميشود .کشورهاي پیشرفته جهان سیاستهاي مهاجرتيشان را طوري برنامهريزي کردهاند
که در جهت جذب استعداد باشد .در يک بررسي که بر روي  005شرکت از روي لیست
«فورچون  »055انجام شد شرکتها حدود  33درصد نرخ خروج از خدمت (ريزش) سالیانه
در اين حوزه دارند .در صورت تشديد کمبود نیروي کار در کشورهاي پیشرفته بايد انتظار
داشته باشیم که روند فرار مغزها و نیروهاي شايسته از کشور ما سرعت بیشتري پیدا نمايد.
در اين صورت سازمانهاي ما براي جذب يا نگهداشت چنین نیروهايي با مشکالت فراواني
روبرو خواهند شد .بهعنوان مثال در سال در مراسم توديع رئیس اسبق ديوان محاسبات کشور
گفته شد حدود  455دانشجوي بورس خارج از کشور در مقطع دکتري تخصصي به کشور باز
نگشتند و حدود  055میلیارد تومان از جیب بیتالمال رفته است.
بنیاد ملي نخبگان ( )0350گزارشي با استناد به تحلیلهاي آماري از خروج استعدادهاي
برتر کشور ارائه کرده است .در اين گزارش که به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه شده است،
آمار خروج و ماندگاري نخبگان کشور در بازههاي زماني مشخص ديده ميشود .آخرين آماري
که از سوي بنیاد ملي نخبگان در مورد آمار خروج و ماندگاري نخبگان جمعآوري شده بود به
 7دوره  8ساله تا سال  46باز ميگردد؛ اما بعد از سال  46اين موضوع همچنان معلق باقي
ماند و از آن زمان تاکنون هیچ آمار و اطالعاتي از سوي بنیاد نخبگان در اين زمینه ارائه نشده
است .در اين گزارش بیشترين آمار به وضعیت ماندگاري و خروج نخبگان ايراني در کشور
آمريکا مربوط ميشود و در آن به ساير کشورها اشارهاي نشده است .بخشي از گزارش بنیاد
ملي نخبگان که با استناد به گزارش  7500موسسه آمار يونسکو تهیه شده است ،نشان ميدهد
که بین سالهاي  7555تا  7503تعداد دانشجويان بینالمللي دنیا بیش از  7برابر افزايش
داشته است .در سال  7503بیش از  8.0میلیون دانشجو در سراسر جهان براي ادامه تحصیل
به خارج از کشور خود رفتهاند .نسبت تعداد دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشجويان
داخل کشور  0.0درصد است که پايینتر از میانگین جهاني ( 0.4درصد) است .بر مبناي
گزارش بنیاد ملي نخبگان 05 ،درصد از مجموع دانشجويان خارجي در دانشگاههاي آمريکا از
کشورهاي خاورمیانه هستند که در اين میان عربستان در رتبه اول کشورهاي خاورمیانه و در
رتبه چهارم کشورهاي جهان بعد از چین ،هند و کره جنوبي قرار گرفته است .در حالي که
ايران در تعداد دانشجويان مشغول به تحصیل در آمريکا در سال  7508و  7500در رتبه
يازدهم را دارد .در اين ردهبندي ايران از بین  00کشور اول دنیا از نظر تعداد دانشجو در امريکا
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طي سالهاي  7500و  ،7508با تعداد  05هزار و  058نفر بعد از مکزيک ،رتبه يازدهم را به
خود اختصاص داده و کشورهاي چین و هند به ترتیب رتبههاي اول و دوم را به خود اختصاص
دادهاند .بررسيها نشان ميدهد که يکسوم از دانشجويان ايراني مقیم آمريکا را بانوان تشکیل
ميدهند .همچنین  00درصد دانشجويان ايراني داراي بورسیه کامل تحصیلي دانشگاههاي
آمريکا و  72درصد نیز با پرداخت کامل شهريه تحصیلي توسط خودشان در آمريکا مشغول به
تحصیل هستند .لسآنجلس ،نیويورك -نیوجرسي شمالي ،بوستون ،شیکاگو و واشنگتن،
مناطقي هستند که بیشترين مقاصد دانشجويان ايراني در امريکا را به خود اختصاص ميدهند.
عالوه بر آمار فوق ،آمارهاي پراکنده ديگري نیز در دهه گذشته منتشرشده که امروزه
تعدادي از آنها مورد تشکیک قرار گرفته است و قابل ارزيابي توسط انديشکدههاي معتبر
است .برخي از اين آمارها به شرح زير هستند:
 .0ويکي پديا ،دانشنامه آزاد با استناد به منابع خارج و نیز داخل کشور مانند وزارت علوم،
رسانهها ،مرکز پژوهشهاي مجلس ،سازمان ملي جوانان و ...آمارهايي را ارائه ميدهد که بر
مبناي آن ها ساالنه سه میلیون نفر از کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي توسعهيافته
مهاجرت ميکنند و ايران در میان اين  50کشور درحالتوسعه از اين نظر در صدر قرار دارد،
حدود  70درصد از کل ايرانیان تحصیلکرده هماکنون در کشورهاي توسعهيافته زندگي
ميکنند.
 .7بنا بر آمار مجلس شوراي اسالمي در سال  ،0345شصت هزار نفر از ايرانیاني که در اين
سال مهاجرت کردهاند در زمره مهاجران نخبه دستهبندي ميشوند .اين افراد غالباً داراي
مقامهايي در المپیادهاي علمي بوده و يا جزء نفرات برتر کنکور و يا دانشگاهها ميباشند.
 .3صندوق بینالمللي پول (قابل بررسي) در گزارش سال  7555خود اعالم کرده است
ايران به لحاظ مهاجرت نخبگان ،در میان  50کشور درحالتوسعه يا توسعهنیافته جهان ،مقام
نخست را داراست و ساالنه بین  005تا  045هزار نفر از ايرانیان تحصیل کرده براي خروج از
ايران اقدام ميکنند که معادل خروج  005میلیارد دالر سرمايه سالیانه از اين کشور است.
همچنین بیش از  705هزار مهندس و پزشک ايراني و بیش از  025هزار ايراني با تحصیالت
عالیه در آمريکا زندگي ميکنند .بیش از  00درصد سرمايههاي انساني ايران به آمريکا و 70
درصد به کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي اروپا مهاجرت ميکنند.
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 .8طبق آمار رسمي اداره گذرنامه ،در سال  42روزانه  00کارشناس ارشد 7/3 ،دکترا و
ساالنه  0820نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردهاند.
 .0در سال  0344وزارت علوم اعالم کرد از سال  ،0302از میان  07هزار دانشجويي که با
هزينه دولت به کشورهاي مختلف رفتند  855نفر باز نگشتهاند و همچنین  65هزار دانشجوي
ايراني خارج از ايران تحصیل ميکنند .طبق آمارهاي رسمي نسبت خروج فارغالتحصیالن از
ايران به تعداد کل اين افراد 00 ،درصد است.
 .6بنیاد ملي نخبگان ايران اعالم کرد که  354نفر از دارندگان مدال المپیاد و  305نفر از
برترينهاي آزمون سراسري از سال  47تا  46به خارج مهاجرت کردهاند.
 .2طبق آمار منتشره از سازمانها و نهادهاي دولتي مثل هفتهنامه سازمان مديريت و
برنامهريزي 55 ،نفر از  070دانشآموزي که طي سه سال در المپیادهاي جهاني رتبه کسب
کردهاند ،هماکنون در دانشگاههاي آمريکا تحصیل ميکنند .بسیاري از آنان هرگز براي سکونت
دائم به ايران بازنخواهند گشت 68 .درصد دانشآموزان ايراني مدالآور المپیاد طي  08سال
گذشته از ايران مهاجرت کردهاند.
 . 4مرکز آمريکايي مطالعات مهاجرت در شهر واشنگتن پايتخت اياالتمتحده در گزارشي
مي گويد شمار افرادي که در آمريکا سکونت دارند و در منزل به زبان فارسي صحبت ميکنند،
در طول  03سال گذشته حدود  74درصد افزايش يافته است .بر اساس اين گزارش تعداد
افرادي که در اياالتمتحده زندگي ميکنند و زبان اصلي آنها فارسي است ،در سال 7555
میالدي  307هزار نفر بوده است که در سال  7503میالدي به  355هزار نفر رسیده است.
 .5طبق آماري دست کم حدود چهار میلیون ايراني در خارج از ايران زندگي ميکنند .در
اين میان ،ايرانیان خارج از کشور در آمريکا از نظر درآمدي در بین مهاجرين از برترين گروهها
هستند که  35درصد از اين افراد در زمینه مديريت و  75درصد در زمینه تکنیکها و امور
دانشگاهي مشغول به کار هستند .همچنین از مجموع صد هزار ايراني در آلمان در سالهاي
گذشته  7555جلد کتاب منتشر شده ،در حالي که از بین  7میلیون ترك مهاجر آلمان تنها
 055جلد کتاب منتشر شده است.
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 .05بنا بر آمار رسمي در سال  0350حدود  005هزار دانشجو تقاضاي خروج از کشور را
کرده اند که بیشترشان دانشجوي دوره دکترا بودند .خروج اين شمار از دانشجويان خسارتي
معادل  005میلیارد دالر به ايران وارد ميکند.
 .00طبق گزارش پژوهشکده رويان جهاد دانشگاهي دانشمندان رشته سلولهاي بنیادين
ايران هر روز بیشتر از گذشته جذب کشورهاي عربي و ديگر نقاط جهان ميشوند.
 .07طبق گزارش رئیس وقت دانشگاه آزاد اسالمي نتیجه اين مهاجرتها خالي شدن ايران
از ژنهاي باهوش است (رشیدي و برادران.)0358،
در ارزيابي آمارهاي فوق در سال  0354معاون علمي و فناوري رئیسجمهور با انتقاد از
ارائه برخي آمارهاي مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از کشور ،اعالم کرده در چهارماهه اول
امسال بیش از  035نفر از دانشجويان ايراني شاغل به تحصیل در  055دانشگاه برتر دنیا به
کشور بازگشتند و بر اساس برآوردها تا پايان سال بیش از هزار نفر از اين افراد به کشور
بازخواهند گشت .کشوري مانند ايران با دارا بودن  8میلیون دانشجو تنها  05هزار نفر آنها
در خارج از کشور تحصیل ميکنند و بر اين اساس ما بايد حدود  705تا  355هزار دانشجو
در خارج از کشور داشته باشیم؛ چراکه میانگین جهاني در اين زمینه  3درصد تعداد دانشجويان
را شامل ميشود ،ولي تعداد  05هزار دانشجو در دنیا به اين معناست که  0.0دهم درصد از
کل دانشجويان ايران ،در خارج از کشور تحصیل ميکنند .در بیشتر کشورهاي عربي منطقه
بیش از  35درصد دانشجويان اين کشورها در خارج از کشور تحصیل ميکنند ،ضمناً آمار
کذبي به نقل از گزارش صندوق بینالمللي پول ارائه شده است که اعالم ميکند ايران در سال
 7555رتبه اول را در فرار مغزها دارد؛ اين آمار در حالي منتشر شده که اصالً چنین گزارشي
وجود ندارد و  IMFاصوالً آماري به عنوان فرار مغزها منتشر نميکند ،گزارشهاي مرتبط با
مهاجرت نخبگان از سوي نهادهايي چون سازمان ملل و سازمان مهاجرت آمريکا ارائه ميشود
و چنین گزارشهايي در سايتهاي سازمان مهاجرت آمريکا ،کانادا و کشورهاي اروپايي وجود
دارد و بر اساس آخرين اطالعات اين سايت در سال گذشته 0855 ،دانشجوي ايراني ويزاي
 F1و  805نفر ويزاي  J1از آمريکا دريافت کردهاند که روند نزولي شديدي را داشته است .در
اول انقالب  025هزار دانشجو در داخل کشور داشتیم ،ولي در مقابل  055هزار دانشجوي
ايراني در خارج از کشور مشغول به تحصیل بودند که از اين تعداد  06هزار نفر در امريکا
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تحصیل ميکردند .اينکه آن زماني که بیشتر از  32درصد دانشجويان در خارج از کشور بودهاند
و فرار مغزها نداشتهايم و حاال که حدود  0.0درصد در خارج داريم ،فرار مغزها داريم ،اين
جاي تأمل دارد .در سال  0525رتبه اول دانشجوي مشغول به تحصیل در آمريکا را داشتیم،
در حال حاضر کشور چین با  305هزار دانشجو در آمريکا اين رتبه را در اختیار دارد .اين
همان کاري است که از آن با عنوان «شکار مغزها» ياد ميکنند.
راهکارهای مدیریت مهاجرت نخبگان
 .0تجربه ايران و کشورهاي ديگر نشان ميدهد حذف کامل نخبگان ،خیالي گزاف است.
اگر محدوديتي بر سر راه نخبگان اعمال شود ،آنها به سبب قابلیتهاي تحرك ()mobility
بااليي که به لحاظ فکري ،معرفتي ،انگیزشي ،هنري ،اجتماعي وجهاني دارند ،دير يا زود ،راه
بديلي پیدا ميکنند و توانمندي و استعدادشان را در مسیر ديگري بروز ميدهند .با تأکید بر
اينکه اين افراد به اندازه کافي توانمند ،ارزشمند و اثرگذار هستند که بتوان براي آنها
زمینهسازي کرد،
 .3بايد نهادي در پشت اين حرکت بايستد و از اين حرکت حمايت کند .وزارت امور خارجه
به
علت بیشترين ارتباط با مهاجران ايراني و وزارتخانههاي آموزش عالي و بهداشت و درمان
به علت بیشترين ارتباط با نخبگان بالفعل و يا بالقوه داخل کشور گزينههاي مناسبي ميباشند.
تفکیک رشتهاي ،گونهاي و سطوح علمي بین نخبگان نیز ضروري است.
 .8مسئولیت مديران و حکمرانان اين است که حس تعلق نخبگان به اين آبوخاك و نقش
و مشارکت و حضور و دخالت و اشتراك آنها را در توسعه کشور به بیشترين مقدار برسانند
نه اينکه آنها را برنجانند و گريزان بکنند .مفهوم دياسپورا ( )Diasporasيعني هويت متفرق
ملي اشاره به نخبگاني دارد که متعلق به سرزمیني هستند اما در نقاط ديگر دنیا پراکنده
شدهاند ،تمرکز اين مدل بر نحوه مديريت استعدادها و نخبگان است به طوري که در اين مدل
اگر مديريت استعداد در کشور وجود داشته باشد ،حضور نخبگان آن کشور در مناطق
توسعهيافتهتر ميتواند دستاورد به همراه داشته باشد (فراست خواه.)0356،
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 .0راهحل احتمالي خروج از رکود ،چرخش نخبگان و مهاجرت است و با افزايش استقالل
دانشگاهها و حمايت از همکاريهاي خالق بینالمللي آنها و آزادي علمي و تمرکززدايي و
سیاستهاي جذب و حمايت نخبگان ،افزايش مييابد.
 .6امروزه مباحثي در خصوص مرگ فاصله ( )Distance Deathمطرح شده است :اما ما
بايد نگاهي مبتني بر حقوق انساني داشته باشیم هرکس حق دارد از کشورش مسافرت کند و
به کشورش برگردد و آزادي فکر و بیان و ارتباطات داشته باشد .بسیاري از روشنفکران ايراني
بايد بتوانند به کشور رفتوآمد داشته باشند .هر يک از اين محدوديتها به امکانهاي ملي
لطمه ميزند و فرصت ارتباط جامعه ملي را از اين سرمايهها ميگیرد؛ اما آنها چه در کشور
باشند چه نباشند ،تأثیرگذاري آنها بر فضاي فکري کشور وجود خواهد داشت (فراست
خواه.)0356،
 .2مهاجرت ميتواند به شکل قانونمند باشد ،يعني به جاي اينکه شکل گريز داشته باشد،
بر مبناي میل و اراده و در شرايط روحي مناسب براي مهاجران باشد و انگیزه مهاجرت استفاده
از امکانات روز دنیا باشد ،نه فرار از يک وضعیت نامطلوب .در چنین شرايط ثمره مهاجرت
منجر به افزايش ارزش افزوده ملي ميشود و بهرهوري بیشتري خواهد داشت.
 .4بايد کساني براي ادامه تحصیالت به خارج فرستاده شوند که عاليترين مراحل آموزش
را در رشتههاي موردعالقه در کشور خود گذرانیده باشند .اين سیاست ،تاکنون به وسیله چند
کشور عملي شده و مؤثر بودن آن در جلوگیري از فرار مغزها مورد تأيید قرار گرفته است.
 .5ايجاد تسهیالت ويژه براي انجام فرصت مطالعاتي در داخل و شرکت در سمینارها و
تدريس کوتاهمدت در دانشگاههاي داخل براي ايرانیان مقیم خارج.
 .05استفاده از استادان ايراني مقیم خارج از کشور به عنوان استاد راهنما و مشاور در
پاياننامههاي تحصیلي و تمهید تسهیالت قانوني و مالي در اين خصوص.
 .00روان شدن تسهیالت رفتوآمد متخصصان مقیم خارج و رفع مشکالت کنوني آنان با
کمک وزارتخانههاي امور خارجه ،اطالعات و سازمان نظام وظیفه و اداره گذرنامه.

فصلنامه علمي -تخصصي شاخص کارآفريني (ديدهبان مهاجرت)30/

 .07فعالسازي دفتر جذب متخصصان ايراني مستقر در نمايندگي ايران در سازمان ملل
متحد و دفتر جذب نخبگان و متخصصان وزارت علوم و تحقیقات و فناوري و دفاتر مشابه در
وزارت بهداشت و ساير دانشگاهها
 .03تأسیس يک مرکز کاريابي در ايران به نحوي که فارغالتحصیالن پس از بازگشت و
حتي قبل از آن براي يافتن شغل مناسب متناسب با رشته تخصصي و تمايل خود اقدام کنند
(اسماعیلي؛  .)0356معاونت فناوري بر اين باور است که در سال  0354درصد از افرادي که
از خارج به کشور بازگشتند ،عضو هیأت علمي در دانشگاهها و يا مراکز علمي شدند و 20
درصد آنها يا در شرکتها مشغول به فعالیت شدند و يا خودشان با تأسیس استارتاپ و يا
 755شرکتهاي دانشبنیان با بیش از  2هزار نفر متخصص مشغول به فعالیت شدند .اين قدم
مؤثري است.
 .08برخي صاحبنظران ،نظريه  Brain Circulationرا مطرح ميکنند .در اين تئوري براي
مهاجرت جنبههاي مثبتي که بايد تقويت شود در نظر گرفته ميشود ،مانند جابجايي دانش
بین کشورها و کمک به پیشرفت علم و دانش.
 .00باور يونسکو بر اين است که با اجراي کارگاهها و دورههاي آموزشي کوتاهمدت در
کشورهاي مبدأ و دعوت از نخبگان مهاجرت نموده و نیز با ايجاد تسهیالتي براي نخبگان که
بتوانند پس از مهاجرت همچنان از لحاظ علمي با کشور خودشان تبادل اطالعات داشته باشند،
ميتوان الاقل تا حدي از سرعت اين فرايند کاست و از مهاجرت دائمي نخبگان جلوگیري نمود
(کريمي؛.)0355
 .06کشور براي بازگرداندن نخبگان به يک استراتژي کالن نیاز دارد؛ چراکه مهاجرت
معکوس اساساً در کشورهاي درحالتوسعه راه انتقال دانش و فناوري است .سیاستهاي
مهاجرت معکوس ميتواند در انتقال و توسعه انواع سرمايه در کشورهاي فرستنده سرمايههاي
انساني ،مالي ،نوآوري ،فناوري و اجتماعي طرحريزي شود .به سبب ظهور فناوريهاي جديد
بسیاري از مدلهاي کسبوکار دستخوش تغییر قرار دارند .در پي اين تغییرات به علم نخبگان
نیاز فراوان وجود دارد .استارتآپها در حال تثبیت بهعنوان يکي از موتورهاي رشد اقتصادي
است و اين استارتآپها به علم ،مهارت و خوشفکري نخبگانمان بسیار احتیاج دارند .الزم
نیست تا شرايطي که در کشور به وجود ميآيد برابري صددرصدي با شرايط کشورهاي
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توسعهيافته داشته باشد ،بلکه الزم است شرايطي را به وجود آورد که رضايت را در اين قشر
نخبه تأمین کند؛ زيرا ايشان داليل زياد ديگري نیز دارند که ماندن را به رفتن ترجیح دهند و
بسیار هوشمندانه است که از فرصت به وجود آمده استفاده کرد .ميتوان شرايطي را براي
نخبگان به وجود آورد که متوجه شوند نیاز رفتن به کشورهاي ديگر نیست ،نیاز استفاده از
ظرفیتهاي بکر ايشان است( .اسماعیلي فر؛.)0354
 .02مشارکت بـا افـراد مهاجـر خارج از کشـور يکي از کارآمدتريـن راهها بـراي مشـارکت
در توسـعه اقتصـادي و اجتماعي موطنشـان اسـت .در ايـن بـاره بحـث فرآيند جهانيسازي
مطـرح ميشـود کـه به دلیل کاهـش اهمیـت موقعیـت مکانـي افـراد و افزايـش اهمیـت
مشـارکت آنها در توسـعه اقتصـادي ،اجتماعـي و فرهنگي کشـورهاي ديگـر ،باعـث تضعیف
دولتهاي ملي شـده اسـت .يکي از راههاي جلب اين مشارکت ،ايجاد کانالهاي ارتباطي بین
کشورهاي مبدأ و مهاجران است .اين کانالهاي ارتباطي کشورهاي مبدأ را قادر ميسازد تا
اطالعاتي از فرصتهاي همــکاري ،سرمايهگذاري و ...جمعآوري کند .بهبود شرايط اقتصادي،
سیاسي و اجتماعي در کشورهاي مبدأ در طول زمان ،تمايل مهاجران را براي بازگشت موقت
يا دائم يا مشارکت بــا وطنشان از راه دور افزايــش ميدهــد.
 .04به تعبیر بنیاد ملي نخبگان سیاستگذاري درست ميتواند باعث شود عالوه بر
کشورهاي گیرنده ،کشورهاي فرستنده نیز از منافع و مزاياي مهاجرت منتفع شوند .کشورهاي
گیرنده با افزايش دريافت نیروي کار بهرهور خألهاي بازار کار خود را پر کنند .کشورهاي
فرستنده ميتوانند از میلیاردها دالر وجوه بازگشتي حاصل از کار و فعالیت اقتصادي اتباع خود
در خارج از کشور بهرهمند شوند ،عالوه بر اين قادر خواهند بود از سرمايهگذاري اتباع خود و
نیز توانمنديها ،تجارب و ارتباطات و حتي ثروت مهاجران بازگشتي به کشور خود بهرهمند
شوند .براي کشورهايي که مهاجر فرست هستند سیاستگذاري درست شامل ايجاد زمینههاي
قانوني براي وجوه ارسالي مهاجران ،توافقنامههاي دو طرفه براي نیروي کار و مشوقهايي براي
تعديل جمعیت کلونيهاي مهاجر ميشود .براي کشورهاي فرستنده حکمراني مهاجرت
درست ،به موضوعاتي چون حفظ حقوق مهاجران ،حمايت از يکپارچگي مهاجران با جامعه و
مديريت جريان مهاجران ميپردازد.
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 .05دو نوع سیاستگذاري در خصوص ارتباط نخبگان با کشورهاي توسعهيافته وجود دارد؛
در سیاست اول ،دولت دانشجويان را به کشورهاي ديگر اعزام ميکند و در روش دوم ،دولت
بستر الزم را براي بازگشت دانشجوياني که با هزينه خودشان در خارج از کشور تحصیل
کردهاند ،فراهم ميکند .برخي محاسبات نشان ميدهد در صورتي که دولتها بستر الزم را
براي بازگشت دسته دوم فراهم کنند ،هزينه کمتري تحمیل خواهد شد.
جمعبندی
سیاستگذاري درست ميتواند باعث شود عالوه بر کشورهاي گیرنده ،کشورهاي فرستنده
نیز از منافع و مزاياي مهاجرت نخبگان منتفع شوند .مهاجرت بینالمللي نخبگان که در شرايط
جهاني امروز ،گريزي از آن نیست ،چنانچه به صورت چرخشي و در وضعیتي تعامل گونه،
دادوستدي و تعادلي باشد ،سرشار از فوايد است و ميتواند در انتقال دانش فني ،انتقال و تبادل
دستاوردهاي ارزشمند علمي و فرهنگي و تجارب ارزشمند ملتها و جوامع بشري مفید واقع
شود .اين سرمايه انساني يعني نخبگان بايد در فرآيندهاي ملي بیشتر به بازي گرفته شوند و
فرد احساس کند نظرش در جامعه پاس داشته ميشود .همینطور فرد بايد احساس کند
مي تواند در فرآيند تولیدات فرهنگي مشارکت داشته باشد .اگر چنین شرايطي براي سرمايه
انساني نخبگان فراهم شود و نخبگان بدل به کساني شوند که از رفاه اقتصادي برخوردارند و
مشارکت سیاسي دارند و در امور فرهنگي تأثیرگذار هستند ،نخبگان میل بیشتري به ماندن
خواهند داشت .در عین حال در شرايط جهاني شدن ،با توجه به خصلت دانش که همیشه با
ارتباط زنده ميماند و با ارتباط رشد ميکند ،طبیعتاً ارتباط نخبگان ملي با مقیاسهاي جهاني
دانش امري اجتنابناپذير است.
منابع
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رشیدي .محمدمهدي و همکاران ( .)0354مديران بااستعداد ساخته ميشوند متولد
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مدیریت نخبگان کشور و ارزیابی بایدها و نبایدها
محمدمهدی رشیدی ،5سیامک برادران

1

چکیده
يکي از اساتید مديريت دانشگاه پنسیلوانیا ميگويد« :شما درگذشته نیازي نداشتید تا
تغییرات را در پايان سال اعمال کنید .ولي امروزه نوع تقاضاها ممکن است حتي در طي يک
سال نیز تغییر کند .امروزه دامنه اختیارات و مسئولیتها بهجاي سیستمهاي مختلف به دست
افراد سپرده شده است و انتقال مسئولیتها در سازمان بسیار اتفاق ميافتد .سیستم مديريت
نخبگان مي تواند باعث تغییر روند کاري سازمان شما شود ،چرا که سهامداران ارتباط میان
نگهداشتن نخبگان و دستیابي به نتايج دلخواه را ميدانند .همانطور که موسسه سرمايه انساني
جهاني اشاره ميکند :امروزه تعداد بیشتري از تحلیل گران سرمايهگذاري و مديران بنگاهها
تقاضا دارند تا در مورد دسترسي به اطالعات و انواع فرصتهاي توسعه براي استعدادهاي
فوقالعاده آگاهي پیدا کنند» ( .)Peter Cappelli 7503همه موارد ياد شده مستلزم اعمال
مديريت صحیح در زمینه بهرهگیري از نخبگان در سازمان و کار در قالب تیمهاي تخصصي
ميباشد .مقاله حاضر به اختصار به نخبه شناسي و تفاوت آن با ساير واژهها و نیز مديريت
نخبگان و بايدها و نبايدهاي اين فرآيند پرداخته است.
واژگان کلیدی :نخبهگرايي ،مديريت نخبگان ،کارکنان دانشي ،رويکردهاي موافق و
مخالف
مقدمه
نخبگان مهمترين منبع استراتژيک سازمانها به حساب ميآيند و مديران در هر سطحي
که هستند بايد از توانايي .خالقیت و مهارت نخبگاني که تحت هدايت آنان انجام وظیفه
ميکنند و نیز تمايالت آنها آگاه باشند .مثالً اين افراد تمايل دارند تا در مديريت شرکت،
مشارکت و همکاري داشته باشند وگرنه سستي ايجاد شده ممکن است به علت کار مداوم و
 1استاديار موسسه مطالعات بینالمللي انرژيrashidimm@yahoo.com ،

 2استاديار دانشگاه آزاد اسالمي دماوند
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سرکوب نوآوريها به نرخ بااليي از گردش استخدام در سازمان و همچنین بروز مسائل
خانوادگي و مشکالت شغلي منتهي شود؛ اما دشواري پیش رو در تشخیص صحیح نخبه است.
بهراستي نخبه کیست و چه تفاوتي با ديگر سرمايه موجود انساني دارد؟ در سطح ملي مالحظه
مي شود که افراد مستعد به عناوين مختلفي مورد خطاب واقع شدهاند ،برخي وزارتخانهها از
کلمه «ممتاز» و برخي ديگر از «نخبه» استفاده ميکنند ،مثالً وزارت نفت از هر دو واژه و نیز
از «نیروي شايسته و اصلح» و يا «دانش آموخته نخبه و استعداد برتر» استفاده کرده است،
بنیاد ملي نخبگان آنها را در اساسنامه خود «استعداد برتر» مينامد ،آيیننامه المپیادها آنان
را «استعدادهاي درخشان» نام ميدهد و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري آنان را
«نیروي انساني نخبه و استعداد برتر» ميداند.
فرق نخبه و استعداد
به فرآيند پرورش استعدادهاي برتر براي رسیدن به مرتبه نخبگي «نخبه پروري» گفته
ميشود .الزم به ذکر است شناسايي و پرورش استعدادهاي برتر يا همان نخبگان بالقوه ،محدود
به دوره سني خاصي نبوده و بر اساس برخي الگوهاي موجود حتي از دورههاي آغازين زندگي
نیز قابل تعريف و برنامهريزي است .ممکن است کسي به صورت بالقوه نخبه باشد ،ولي هنوز
زمینههاي الزم براي شناسايي کامل و يا بروز استعدادهاي ويژه او فراهم نشده باشد .بنیاد
نخبگان هم بر آن است که پیش از شناسايي نخبه ،بايد شناسايي استعداد برتر صورت گیرد،
چرا که در طول زمان تبديل به نخبه خواهد شد ،لذا هر صاحب استعداد برتر نخبه نیست و
به تدريج به نقطه ثمر دهي که همان نخبه شدن هست ميرسد (آيیننامه بنیاد نخبگان) .از
ويژگيهاي کلي نخبه ميتوان اين موارد را ذکر کرد :ايدهها و نظرات خود را بدون ترس مطرح
ميکند .معموالً براي مسائل راهحلها و پاسخهايي متفاوت از سايرين ارائه ميدهد .به
فعالیتهاي هنري عالقه زيادي دارد و در اين زمینه داراي تجربه و مهارت است .غالباً ايدهها
و راهحلهاي بیشتري نسبت به سايرين پیش نهاد ميکند .معموالً قادر است با طنزپردازيها
و شوخي هاي جالب ديگران را بخنداند .تمايل زيادي به تغییر نظرات دارد .اغلب سؤاالتي
غیرعادي و گاه عجیب و غريب ميپرسد .عالقهي زيادي به ترسیم افکار و ايدههاي خود دارد.
انتقادگر است و هر نظر يا عقیدهاي را به راحتي نميپذيرد .گاهي به خاطر بیان نظرات و
ايدههاي عجیب و غريبش در نظر ديگران فردي غیرعادي جلوه ميکند .از قوهي تخیل خوبي
برخوردار است .معموالً با آبوتاب صحبت ميکند و سعي ميکند ايدههايش را با جزئیات
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کامل شرح دهد .داري ابتکار است و غالباً ايدهها و پاسخهاي منحصربهفرد ارائه ميکند.
حساس ،باريکبین و نکتهسنج است بسیار فعال است و غالباً در آن واحد چند طرح و ايده در
زمینههاي مختلف را در سر ميپروراند .به تجربه و آزمايش عالقهي فراواني دارد .در نفوذ و
تأثیرگذاري بر دوستان خود توانايي زيادي برخوردار است .آمادگي طرد شدن و عدم تأيید از
طريق ديگران را داراست .به مطالعهي موضوعات متنوع و گوناگون عالقهمنداست و زمان
قابلتوجهي را به اين امر اختصاص ميدهد .از اطالعات عمومي زيادي برخوردار است و سعي
ميکند که از آنها استفادهي عملي و کاربردي کند.
تفاوت کارکنان دانشی و نخبگان
اگرچه کارکنان دانشي و نخبگان از ويژگيهاي مشترکي برخوردار هستند ،اما تفاوتهايي
نیز با يکديگر دارند که اکثر سازمانها از آنها آگاه نیستند .از آن جمله اينکه همه نخبگان،
نیروي دانشي هستند ،اما تمامي نیروهاي دانشي ،نخبه محسوب نميشوند؛ به عبارت ديگر
نخبه بودن ،امري فراتر از نیروي دانشي بودن است .با ذکر اين نکته که سازمانها جهت
دستیابي به موفقیت ،هم به نخبگان و هم به کارکنان دانشي نیاز دارند ،تفاوتهاي اصلي بین
نخبگان و کارکنان دانشي در زير ارائه ميشود (چودهاري:)7557 ،
• نخبگان ساختارشکن هستند و براي خود قانون وضع ميکنند؛ در حالي که کارکنان
دانشي با مالحظه با قوانین برخوردار ميکنند؛
• نخبگان خلق ميکنند و کارکنان دانشي به کار ميگیرند؛
• نخبگان سرمنشأ تغییرات و کارکنان دانشي حامي تغییرات هستند؛
• نخبگان نوآورند ،در صورتي که کارکنان دانشي يادگیرندههاي خوبي هستند؛
• نخبگان هدايتگر و جهت دهنده و نیروي دانشي مجري هستند؛
• نخبگان مشوق سايرين هستند ،در حالي که کارکنان دانشي دريافتکننده انگیزش
و اطالعات از ديگران هستند.
ضرورت مدیریت نخبگان
بررسي رويکردهاي سهگانه (حوزه منابع انساني ،مديريت نخبگان و تغییرات در حوزه
کسبوکار) ما را به يک امر مهم رهنمون ميشود :ضرورت اداره کردن نخبگان .طراحي نظام
مديريت نخبگان ،به سازمان اطمینان ميدهد که افراد شايسته ،با مهارتهاي مناسب ،در
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جايگاه مناسب شغلي در جهت دستیابي به هدفهاي مورد انتظار کسبوکار قرار دارند.
مديريت نخبگان ،شامل مجموعه کاملي از فرايندها براي شناسايي ،بهکارگیري و مديريت افراد
به منظور اجراي موفقیتآمیز استراتژي کسبوکار موردنیاز سازمان است .اين فرايندها که در
چرخه حیات کارکنان مؤثرند ،به چند حوزه اصلي تقسیم ميشوند :شناسايي ،جذب،
همسوسازي و نگهداشت و توسعه نخبگان.
چنانچه مديريت نخبگان در سازماني مورد توجه قرار نگیرد شناخت واقعي نیازها و
قابلیتها در به کارگیري کارکنان انجام نميشود و سرمايههاي اصلي و شايسته سازمان توان
و انرژي خود را صرف کارهاي ساده و پیش پا افتاده ميکنند و يا قابلیت سازگاري با وظايف
محول شده را ندارند.
ابهامي که در دو دهه گذشته وجود داشته «ضرورت مديريت نخبگان» است .سؤال اين
است که تشکیل نظام ويژه نخبگان ،رويکردي درست است يا غلط؟
ابهامات در اين بخش حول اين محور است که آيا مديريت نخبگان با پیشفرض قائل بودن
به «نخبهگرايي» رويکردي صحیح است يا نه؟ مانند همه نظريهها ،نظامها و مدلها ،ايجاد
نظام ويژه نخبگان نیز با رويکردهاي موافق و مخالف فراواني روبرو شده است .مؤلف اين دو
رويکرد را به اختصار دستهبندي کرده است:
نظریات موافق مدیریت نخبگان
پیروان اين نظريه بر اين باورند که با توجه به نیاز سازمانها به پیشرفت ،نخبهگرايي راهحلي
میانمدت است .از آنجا که سازمانها بنا بر داليل ساختاري مشکالت کالن اقتصادي براي
جذب و نگهداشت نخبگان مشکل دارند ،استفاده از نظام مديريت نخبگان راهکار مناسبي به
نظر ميرسد .بايد توجه داشت که قائل بودن به نخبهگرايي يک هدف بلندمدت نیست ،بلکه
راهي است براي رسیدن به آرماني که در آن همه سرمايه انساني سازمان از سطح بااليي از
امکانات برخوردار باشند ،سرمايهاي که سازمانهاي قرن  70را به سمت جلو به پیش ميراند؛
بنابراين نگاه منفي به نخبهگرايي و اين موضوع که معیارهاي انتخاب نخبگان بايد تصحیح
شود نبايد مانع از ايجاد يک نظام ويژه براي اين سرمايه شود .داليل فوق را ميتوان به چند
دسته تقسیم کرد:
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 .5جذب نخبگان
ايجاد نظام ويژه مديريت نخبگان باعث جذب و نگهداري موفقیتآمیز آنها ميشود ،ضمناً
اين کارکنان براي پستهاي کلیدي در آينده انتخاب ميشوند.
 .1نیاز سازمانها
تحقیقات اخیر نشان ميدهد که اکثر سازمانهاي بزرگ از کمبود نخبگان شکايت دارند.
در وضع کنوني؛ مديران بعضي از مهمترين واقعیات مربوط به نخبگان شرکتشان را نميدانند
و لذا توسعه آن را ناديده ميگیرند .پولیت ( )7558از قول استرابرگ مدير اجرائي الکستروکس
ميگويد« :در صنعت بسیار رقابتي ما ،معتقديم که مديريت پويا و توسعه نخبگان يک پیشنیاز
براي موفقیت و يک اولويت استراتژيک و بخشي از کار هرروزمان است».
 .3جلب توجه به حوزههای محوری
اين نظام موجب ميشود که مديران عالي سازمان ،حوزههاي محوري و پستهاي کلیدي
سازمان را بشناسند و نخبگان را بر مبناي شايستگيهاي موردنیاز و عملکرد مناسب براي اين
حوزهها آماده سازند.
 .4بهرهبرداری سازمان و صرفهجویی در امکانات
ايجاد يک نظام نخبگان باعث ميشود تا از توانائيهاي ذهني برجسته آنان استفادههاي
الزم به عمل آيد ،اتالف وقت اين گروه کاهش يابد ،خالقیتهاي آنان امکان تجلي پیدا کند،
وضعیت ذهني ،عاطفي و اجتماعي آنان بهگونهاي مناسبتر موردتوجه قرار گیرد و براي رقابت
و فعالیت مناسبتر برانگیخته شوند.
 .1تغییرات جمعیتی
افزايش شمار سالمندان جهان و اوج آن تا سال  ،7570کاهش سرمايه انساني موجود و
بازنشستگي و خروج نخبگان طي مدتي کوتاه از عوارض تغییرات جمعیتي است .تحقیقات
نشان ميدهد  055شرکت بزرگ آمريکايي در پنج سال آينده نیمي از نخبگان و مديران ارشد
خود را از دست ميدهند .بهرهگیري بیشتر از نخبگان يا به عبارتي مديريت نخبگان با مسن
شدن نیروي کار هر روز نقش پررنگتري به خود ميگیرد .براي مثال در کشور آمريکا طبق
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تخمینهاي بهعملآمده تا چند سال ديگر سه چهارم مديران ارشد بازنشسته خواهند شد ،اما
در همین کشور تنها کمتر از يک چهارم سازمانها به موضوع مديريت نخبگان و پرورش
رهبران آينده پرداختهاند و اين امر قابل تسري به همه دنیا ازجمله کشورهاي درحالتوسعه
است.
به اين ترتیب اکنون همه بايد به دنبال نخبگان جوان باشند و همچنین ياد بگیرند که
منابع و سرچشمههاي اصلي نخبگان را بیابند.
 .6خالی نماندن منصبهای کلیدی
فرآيندهاي مديريت نخبگان و جانشین پروري ،بهطور مشخص هدف خود را بر مشاغل
کلیدي متمرکز ميکنند .مشاغلي که در موفقیت سازمان نقشي مهم دارند و به سختي ميتوان
کارکنان مناسب براي تصدي آنها را استخدام نمود .اين مشاغل نقش کلیدي براي موفقیت
در سازمان دارند و نبايد براي طوالني مدت بال تصدي بمانند چرا که سازمان بدون داشتن
افراد نخبه در اين منصبها قادر به رقابت با ساير سازمانها نیست و در دستیابي به اهدافش
با مشکل روبهرو خواهد شد .بر اين اساس بايد با استفاده از روشهاي دقیق ،مشاغل کلیدي و
حساس سازمان تحت پوشش برنامههاي مديريت نخبگان قرار گیرد (.)Hersy et al, 1997
 .7ایجاد خزانۀ استعداد
در رويکردي خاص ،بحث بر سر آن است که مديريت نخبگان بر افراد يا گروه خاصي از
رهبران و متخصصان حال و آينده تمرکز دارد که داراي اين قابلیت هستند که در سطوح
مختلف سازماني ارتقا يابند .در اين رويکرد مديريت نخبگان بر يک يا دو بخش از نیروي کار
متمرکز شده و آنها را مجزا مينمايد که در اصطالح به آن خزانۀ نخبگان گويند .اين افراد
داراي قابلیتها و عملکرد خاصي هستند و براي ارتقا يا پذيرفتن منصبهاي کلیدي نخبگان
زيادي دارند .اگر اين رويکرد پذيرفته شود نیاز به مديريت استثنايي خواهد بود .ذخیره نخبه
يک سازمان را ميتوان به يک منبع يا خزانۀ آب تشبیه کرد .بديهي است که تعداد دريچههاي
ورودي که آب را به داخل منبع يا خزانۀ هدايت ميکنند و اندازه اين دريچهها از يکسو و
راههاي تخلیه و میزان آبي که از منبع يا خزانۀ خارج ميشود از سوي ديگر ،در مجموع میزان
ذخیره آب را در منبع يا خزانۀ تعیین ميکنند .در مورد ذخیره نیروي نخبه نیز وضع به همین
منوال است .شناسايي دريچههاي ورود و خروج نیروي نخبه سازمان و محاسبۀ دقیق آن ،اين
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امکان را براي کارشناس و برنامهريز فراهم ميسازد تا با تغییر هر يک از عوامل تغییرپذير،
ساير عوامل را با آن متناسب نمايد .مديريت نخبگان با توجه به اين موضوع و ايجاد خزانۀ
نخبگان از نیروهاي نخبه و آماده نمودن آنها ،سازمان را در هنگام نیاز به نیروي نخبه ياري
ميرساند.
 .8ترک نکردن سازمان
يکي از معیارها براي سنجش وضعیت عملکرد سازمان قبل و بعد از استقرار نظام مديريت
نخبگان ،نرخ ترك يا ماندن سازمان توسط افراد نخبه در سازمان است .ابتدا با توجه به تعريف،
افراد نخبه را متمايز ميکنند و آنها را در دستههايي مختلف قرار ميدهند .مايکلز و همکاران
براي تمايز کارکنان ،آنها را به سه دسته  B ،Aو  Cتقسیم کردهاند .کارکنان  Aکساني
هستند که عملکرد استثنايي با دستیابي بدون تغییر به نتايج به همراه الهام بخشي و انگیزش
در ديگران دارند .متصديان شرکت مکنزي و شرکا در تحقیقي معتقدند که عملکرد اين
کارکنان بهطور میانگین  87درصد بیشتر از کارکنان متوسط است .در اين تحقیق آمده است
به منظور حفظ کارکنان و ترك نکردن سازمان توسط آنها ،الزم است تا توسعۀ کارکنان A
را اولويتبندي نمايد و حقوق و دستمزد آنها را به باالترين سطح رساند که اين امر از وظايف
مديريت نخبگان است .همچنین در يک بررسي که روي  005شرکت از  055شرکت فهرست
فورچون انجام شد ،شرکتها حدود  33درصد ،نرخ خروج از خدمت را براي رده مديريت
اجرايي خود طي  0سال آينده پیشبیني کردند و تمام آنها اعتراف کردند که در مورد يافتن
جانشینهاي مناسب مطمئن نیستند ،يا در پژوهشي که توسط مؤسسه فناوري مديريت
مکنزي انجام شد ،سه چهارم مديران ارشد اجرائي مورد مطالعه اظهار داشتند که براي تکمیل
کادر هیأت مديره سازمانشان از افراد مستعد و شايسته با مشکل جدي مواجهاند .مطالعهاي بر
روي بیش از  655سازمان در سطح جهان انجام گرفته است که با توجه به عملکرد مالي75 ،
شرکت برتر انتخاب شدند .بررسيها نشان داد که در  05شرکت از  75شرکت برتر يعني در
 50درصد موارد ،رهبران مسئول توسعه نخبگان هستند و اين امر مستلزم ايجاد نظام مديريت
نخبگان توسط آنان است .لذا از آنجائي که سازمانها در آينده با چالش رقابتي فزايندهاي
مواجه خواهند شد و براي مديريت اين چالشها نیاز به مديران شايستهتر و اثربخشتر از
مديران امروز خواهند داشت لذا مديريت نخبگان هر روز از اهمیت بیشتري در سازمانهاي
آيندهنگر و آيندهساز برخوردار ميشود.
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 .1ثبات و امنیت شغلی
در مفهوم امنیت شغلي موضوعهايي چون تغییرات شغلي ،از دست دادن شغل ،دست
نیافتن به شغل مناسب گنجانده شده است .بنابراين ،به اعتقاد روانشناسان صنعتي و سازماني
امنیت وجود آورنده رضايت شغلي است .بر اساس تحقیقي از گروه مشاوران  LBAعواملي که
بیشترين کمک را به ايجاد و حفظ تعالي سازمان ميکنند .عبارتاند از :فرهنگ مبتني بر
عملکرد ،حداقل جابهجايي و ثبات شغلي (بهطور خاص در گروه کارکنان) ،رضايت کارکنان،
کادري از جانشینان شايسته ،سرمايهگذاري اثربخش در توسعۀ و حقوق و دستمزد کارکنان و
استفاده از شايستگي سازماني در فرآيند انتخاب و ارزيابي عملکرد کارکنان .بر اين اساس
مشاوران معتقدند که باال بردن توانايي سازمان در دستیابي به تعالي مهم ،درك نیاز به مديريت
نخبگان و ايجاد يک روش منظم در انجام اينها است .قبل از آنکه اين عمل اتفاق بیفتد بايد
اهداف مديريت نخبگان درك شود.
 .50تأثیر مثبت
مطالعهاي را مؤسسه سي .آي .پي .دي انگلستان انجام داد که  55درصد پاسخ دهندگان
آن معتقد بودند که فعالیتهاي مديريت نخبگان ميتواند بر حوزه فعالیتهاي شرکت تأثیر
مثبتي داشته باشد و بیش از نیمي از آنها بر اين باورند که تقريباً همه چیز در حیطۀ
فعالیتهاي مديريت نخبگان قرار ميگیرد.
 .55اهمیت و اولویت
طي تحقیقي که در مؤسسه مديريت امريکا ( U. S. Intitute of Management

 )andAdministrationانجام شده نزديک به سه چهارم پاسخ دهندگان ،در فهرست مسائل
مربوط به منابع انساني ،باالترين اهمیت و اولويت را به مديريت نخبگان دادهاند .مديريت
نخبگان اغلب شايستگي کلیدي ويژه اي را براي متخصصان منابع انساني اعم از مديران عالي
و افرادي با قابلیتهاي باال که به مانند منابع انساني راهبردي با نقش کلیدي به ويژه در
شرکتهاي جهاني شناسايي شدهاند ،در نظر ميگیرد.
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 .51ارتباط بین نخبگان و عملکرد کسبوکار
تحقیقات زيادي موجود است که به ارتباط بین نخبگان و عملکرد کسبوکار شرکت اشاره
ميکند و معتقد است که اين کار باعث افزايش سرمايهگذاري در جذب نخبگان شده است،
چرا که مديريت نخبگان به دنبال شناسايي و تمايز نخبگان سازماني براي تحقق و تعالي
عملکرد سازماني است.
 .53فناوریهای منابع انسانی
مديريت نخبگان در برگیرنده همۀ فرآيندها ،محورها و فناوريهاي منابع انساني است که
معموالً شامل :منبع يابي ،انتخاب و گزينش ،به کارگیري ،حفظ و توسعه نخبگان با تحلیل و
برنامهريزي و ترکیب عناصر مختلف با يکديگر است .به عبارت ديگر مديريت نخبگان آنچه در
مراحل جذب ،توسعه و فرآيند مديريت نیروي کار رخ ميدهد را ميتواند به صورت بهینهتر
براي نخبگان به کار برد ،چرا که افراد نخبه نقش اصلي را در موفقیت شرکت بازي ميکنند و
مديريت نخبگان ممکن است از همان ابزار مديريت منابع انساني استفاده نمايد ،با اين تفاوت
که روي بخش به نسبت کوچکي از نیروي کار تمرکز دارد که به وسیلۀ عملکرد فعلي و
قابلیتهاي آيندهشان بهمانند نخبگان شناسايي ميشوند .در اين صورت چالشهاي کلیدي
شامل جذب ،استخدام و توسعه و حفظ اين کارکنان است.
 .08در اقتصاد امروز نخبه مهمترين جزء موفقیت است؛ اما هیچ فرمول دقیقي در اين
خصوص وجود ندارد که بتوان آن را ارزيابي کرد و تأثیر آن را بهطور صريح نشان داد؛ اما با
اين حال شناسايي و تمايز کارکنان نخبه ،ارزيابي عملکرد و قابلیتهاي کارکنان درون يک
سازمان و استفاده از اين دانش به منظور تخصیص ،ارتقاي مناسب حقوق و دستمزد و توسعۀ
افراد ،ضروري است.
 .00برخي از تحقیقات نشان ميدهند شرکتها با سیستمهاي قدرتمند توسعۀ رهبري و
مديريت استعداد ،بازگشت باالي سرمايه و کیفیت را نسبت به ساير رقبايشان تجربه ميکنند.
همچنین تحقیق مکنزي نشان ميدهد که بین کیفیت برنامههاي مديريت جانشین پروري،
تمايز افراد مستعد از ديگران و بازگشت سرمايه و توجه سهامداران به سازمان ارتباط مستقیمي
وجود دارد .مديريت نخبگان نتايجي چون ارتقاي عملکرد ،بهبود فروش ،افزايش بهرهوري در
سازمان را به دنبال دارد .فرانهیم ،مدير منابع انساني شرکت کاترپیالر ،در مقاله خود در مورد
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مديريت نخبگان بیان ميکند« :ما در سال جاري سرمايهگذاري به مبلغ  0/0میلیارد دالر بر
روي تحقیق و توسعه انجام داديم .بنابراين ميدانیم که بايد مجموعه شايستهاي از مهندسان
را در سالهاي خوب و در سالهاي بحران در اختیار داشته باشیم .از اين رو بسیار تأکید داريم
تا اين روند را ادامه دهیم» .همچنین شواهد متقني وجود دارد که نشان ميدهد ارتباط
تنگاتنگي بین فعالیتهاي مهم نخبگان و بازدههاي بهتر سهامداران وجود دارد .برخي از
بهترين شواهد توسط بنگاه مشاوره استراتژيک هاکت جمعآوري شدهاند که از استراتژيهاي
موجود براي توسعه و نگهداري نخبگان پشتیباني ميکنند .تحقیقات آنها نشان ميدهد:
بنگاههايي که مديريت نخبگان را با حمايت ردههاي باالي مديريتي انجام ميدهند و براي آن
سرمايه قابل توجهي اختصاص ميدهند ،توانستهاند از بنگاههاي معمولي در چهار بعد استاندارد
مالي پیشي بگیرند .آنها توانستهاند بهطور میانگین ،ساالنه  782میلیون دالر را از طريق 77
درصد بهبود در حاشیه سود خالص خود 577 ،میلیون دالر از طريق  85درصد بهبود در بازده
دارايي و  385میلیون دالر از طريق  72درصد بهبود در دارايي کسب کنند.
نظریات مخالف مدیریت نخبگان
 .5دشواری اندازهگیری
همه انسانها داراي نقاط ضعف و قوت هستند ،بسیاري از نخبگان با هیچ معیاري قابل
اندازهگیري نیستند ،اگر شخصي در زمینهاي مانند درس خواندن سرآمد باشد ممکن است در
زمینه ديگري داراي تزلزل و ضعف باشد .آيا نخبه نامیدن اين شخص کار صحیحي است؟
 .1رهاسازی
بايد افراد را به حال خود رها کرد تا هرکس به اندازه استعدادش در جامعه رشد و نمو کند
و از تقسیمبنديهاي بيمورد نظیر نخبه و ...پرهیز کرد.
 .3عدم تأثیر بر پیشرفت
اين نظام به عنوان راهحل میانمدت هم تأثیري بر پیشرفت کشور نخواهد داشت .اگر صد
نفر يک قدم جلو بیايند بسیار بهتر از آن است که يک نفر صد قدم جلو آيد .اين سیاستها
جز ايجاد حس تبعیﺾ و سرخوردگي در طیف وسیعي از افراد جامعه ثمري نخواهد داشت.
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 .4مغایرت با عدالت
اختصاص برنامههايي خاص براي اين تعداد محدود ،نخبه مدارانه و مغاير با عدالت و برابري
است و موجب شکلگیري طبقهاي ويژه و ممتاز با توقعات باال نميشود؟ چرا بهجاي پرورش
گروههاي خاص ،در تعلیم و تربیت طبقه متوسط و عموم فرزندان جامعه سرمايهگذاري نشود؟
 .1باال رفتن انتظارات
ايجاد يک نظام نخبگان باعث احساس غرور وبرتري در آنان ،باال بودن انتظارات و توقعات
از آنان ،احتمال اشتباه در تشخیص فرد مستعد ،دور ماندن آنان از مسائل اجتماعي و عاطفي
عادي جامعه و ...ميشود.
 .6مطلق اندیشی در مورد نخبگان
مطلق انديشي در مورد نخبگان (يعني يک نفر يا نخبه است يا نیست) هماکنون تعريف
مورد قبولي نیست .نظريههاي جديد بر نسبي بودن نخبگي تأکید دارند که درجاتي از رفتارهاي
نخبگي در مردم خاصي در زمانهاي خاصي و در شرايط خاصي بروز ميکند.
 .7جزئی از فرآیندها
موافقان ،مديريت نخبگان را به مانند يک فرايند مستقل در کنار ساير فرايندهاي نظام
توسعه منابع انساني در نظر ميگیرند ،در حالي که بايد جزئي از اين فرآيندها باشد.
ارزیابی نظریات موافق و مخالف
براي اين ارزيابي ،مروري دوباره بر نظرات سیدني مارلند رئیس کمیسیون آموزش آمريکا
مناسب به نظر ميرسد .او در گزارش خود به کنگره در سال  0527مينويسد« :نخبگان کساني
هستند که به علت تواناييهاي برجستهشان داراي قابلیت عملکرد باال ميباشند .اين افراد نیاز
به برنامههاي آموزشي و خدمات متمايز دارند تا بتوانند دينشان را به خود و جامعه ادا کنند».
غالب نظريات ،بيتوجهي به نظامي خاص نخبگان را ،ناديده گرفتن تفاوتها و امري دور از
واقعبیني و واقعگرايي دانستهاند .از نظر آنها اين بيتوجهي ،موجب سرخوردگي ناشي از عدم
رضايت در نخبگان و منشأ به وجود آمدن اختالفات رفتاري در آنان ميشود و براي کل جامعه
از حیث لطمه به توسعه منابع انساني زيانبار است و فضاي مساعد را براي رقابت و شکوفايي
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خالقیت و پويايي از بین ميبرد .وقتي که اين سرمايهي اصلي سازمان ،توان و انرژي خود را
صرف کارهاي ساده و پیشپا افتاده ميکند و يا او را به کاري ميگمارند که از نظر جسمي و
رواني قابلیت سازگار شدن با آن را ندارد ،قدر مسلم آن است که به نخبگان ،انگیزهها،
خالقیتها و هوشمندي او پشتپا زده و مسامحه ميکنند.
از طرفي بايد توجه داشت که قائل بودن به اين نظام يک هدف بلندمدت نیست بلکه راهي
است براي رسیدن به آرماني که در آن «همه» به اين سطح باال برسند .نخبهگرايي هدفي
فرازماني و فرامکاني است .بلکه نظام بايد ابتدا آنها را پرورش دهد و سپس به سمتي پیش
رود که بهتدريج زيرساختهاي مناسب چه از لحاظ کمي و چه از لحاظ کیفي را براي همه
فراهم کند.
در هر حال وجود يک سیستم (رسمي يا غیررسمي) الزم است تا به نحوي وجود و استمرار
نخبگي را در نخبگان پايش کند و به آنان کمک کند تا خالقیت خود را بالفعل نمايند.
طبق تجربه شرکتهاي برتر در سطح دنیا مديريت نخبگان را بايد بهمانند يک سیستم در
جريان هر يک از فرايندهاي توسعه منابع انساني ،نهادينه کرد .سازمانهايي که از مديريت
نخبگان استفاده ميکنند استراتژيک بوده و چگونگي جذب ،انتخاب ،آموزش ،توسعه ،ارتقا و
انتقال کارکنان در سازمان را پیشبیني ميکنند .لذا اين سیستم رويکردي جديد است که
مي تواند تحولي در اين سرمايه ايجاد کند و نقاط ضعف و اشکاالت وارد بر رويکردهاي سنتي
را از بین ببرد و ميتواند بهمانند يک ابزار مناسب در کنار مديريت منابع انساني سنتي در
سازمانها پیشنهاد گردد.
مديريت نخبگان کمک ميکند که مديران به نخبگان و انگیزهها و خالقیتها و هوشمندي
واقف شده و به اين نکته پي ببرند که تفاوتهاي بارزي از نظر کار و رفتار بین افراد وجود دارد
و ساماندهي اين تفاوتها ميتواند بهترين تناسب را بین فرد ،وظیفه و سازمان به وجود آورد.
وجود اين تناسب بيشک برترين شیوه براي بهبود عملکرد سازمان ميباشد .شناسايي عوامل
مؤثر بر بهبود بهرهوري افراد نخبه از طريق حداکثر استفاده از پتانسیل آنها در سازمان به
روش علمي و بهگونهاي که به سود کارکنان ،مديريت و جامعه باشد در گرو شناخت دقیق
آنها و طرز تلقي ،توانايي ،نگرش و شايستگيشان است که اين امر نیز در گرو يک برنامهريزي
دقیق و همهجانبه در يک محیط متغیر و پوياي سازماني و اجتماعي است.
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چرا مدیران تمایلی به جذب نخبگان ندارند؟
واقعیت تلخي که در برخي از سازمانهاي کشور ديده ميشود آن است که بعضي از مديران
چندان تمايلي به جذب نخبه ندارند ،اگرچه در اظهاراتشان بر ضرورت مديريت نخبگان تأکید
ميکنند!
مؤلف در يک واکاوي (از طريق مصاحبه) داليل اين امر را چنین تشخیص داده است:
 .5هراس از ایجاد رقیب و به خطر افتادن موقعیت سازمانی
اين امر در مديراني مالحظه ميشود که از اعتمادبهنفس کافي برخوردار نیستند (اين امر
ممکن است ناشي از کمبود دانش و تجربه و مهارتهاي الزم بهويژه مهارت رهبري باشد) .اين
افراد اصطالحاً مديران کوتاهقد نامیده ميشوند .بهطور طبیعي محصول اين مديران کوتاهقد،
عوام پسندي يا عوامزدگي است .چون اين مديران توانايي جذب افراد بلندتر از خودشان را
ندارند .بنابراين وقتي مدير کوتاهقد ،ميآيد در يک مجموعه بزرگي قرار ميگیرد و
سیاستگذاري و اجرا در دست او قرار ميگیرد ،با اين کوتاهقدي نميتواند افراد فرهیخته و
انديشمند را جذب بکند.
 .1نافرمانی
برخي از نخبگان به نافرماني گرايش دارند .افکار آنها با افراد معمولي متفاوت است؛ کارها
را به روشهاي نامتداول انجام ميدهند و از ناراحت کردن ديگران حتي مديران ارشد ابايي
ندارند و در مقايسه با افراد معمولي بهگونهاي متفاوت فکر ميکنند و تصمیم ميگیرند .آنها
در اغلب موارد ،نسبت به مناسبات و رسوم بيتوجه هستند و احتماالً معتقدند که ايدههايشان
بهتر از ساير ايدههاي متداول است .افرادي که با فرهنگ عمومي سازمان به سادگي هماهنگ
نميشوند؛ افرادي که ممکن است از مديرانشان و روش اجراي امور انتقاد کنند و افرادي که
معتقد هستند که درکي بهتر از مديران دارند .آنها گاه مرتکب اشتباه ميشوند و گاه درست
عمل ميکنند .البته اين مسئله همیشه اتفاق نميافتد ،زيرا آنها به خواست خود ،انتخاب
ميکنند که در موقعیت خاصي نافرمان باشند (اگرچه نافرماني ،ضرورتاً نخبه بودن فرد را نشان
نميدهد).
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اين هراس بيپايه است .مدير بايد بداند که گاهي استخدام افراد نافرمان ،فضايي جهت
انديشیدن براي وي فراهم ميکند و اگر با تدبیر با آنها رفتار کند خون تازهاي در رگهاي
سازمان جاري خواهد شد ،نشاط حکمفرما شده و انگیزههاي رقابت سالم افزايش خواهد يافت
که در نهايت بسود همه ارکان سازمان است .جین و تريانديس در کتاب مديريت بر مديريت
ناپذير اين نظريه را مطرح ميکنند که يک مدير تحقیقاتي آگاه ميداند که کمتر بايد به چوب
و چماق متوسل شود .از آن گذشته ،بايد رفتارهاي گوناگون کارکنان خود را بپذيرد و به آنها
استقالل عمل دهد .آنها در فصل سوم با طرح معماي آمادئوس (باور به اينکه عده زيادي از
پژوهشگران ،از شخصیتي کودکانه و پیچیده برخوردار و داراي نخبگي علمي استثنايياند،
لیکن در برخورد با ديگران ،دردسرساز ،بيمالحظه و ناخوشايندند) به ما گوشزد ميکنند که
نخبگي ،معموالً همراه با نوعي رفتار است که بسیاري از مردم آن را رفتاري خام ميدانند! يک
مدير بايد بیاموزد که چگونه طیف گستردهاي از رفتارهاي آنان را تحمل کند.
 .3عالقه نداشتن نخبگان به کار و محیط کاری
عالقه نداشتن نخبگان به کار يا محیط کاريشان از فراواني بااليي برخوردار است .ممکن
است يک محیط کاري اداري و بسته و خشک ،کارکنان معمولي را ارضاء کند ،ولي در مورد
نخبگان صادق نیست .آنها محیطي را دوست دارند که مستلزم کار فراوان است و کمکاري را
تحمل نميکنند .هیچ چیزي به اندازه تحمل کمکاري ،انگیزهها را از آنان نميگیرد .آنان چالش
را دوست دارند و دلشان ميخواهد با ديگر افراد سختکوش همکار باشند و براي آنکه بتوانند
بر مهارتهاي خود همواره بیفزايند ،دوست دارند وظايفي چالشبرانگیز بر عهده آنان گذارده
شود .آنها از کار پر چالش رويگردان نیستند و از خطرات استقبال ميکنند .افزون بر اين
دوست دارند بازخورد کار خود را ببینند و به آنها آموزش داده شود و به دنبال مديراني از
اين دست هستند.
اين امر به نفع سازمان و مديران آن است و موجب افزايش کارايي و بهرهوري ميشود .لذا
اين نوع هراس نیز بياساس است .ضمناً با توجه به آنکه نرخ تغییر در کسبوکار ،مدام در حال
افزايش است؛ اشتغال در يک کار براي تمام عمر ديگر معنايي ندارد .فناوريهاي جديد،
کسبوکار سنتي را با نرخي هشداردهنده از رواج مياندازند و در نتیجه افراد بهطور میانگین
بیش از گذشته شغل خود را عوض ميکنند .بهندرت کسي به دنبال شغلي است که تمام عمر
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خود را در آن سپري کند ،بلکه همه به دنبال شرايطي هستند که امکان استخدام براي آنها
در تمام مدت وجود داشته باشد و اغلب شغلي را برميگزينند که فرصتهاي بیشتري را براي
يادگیري و پیشرفت در اختیارشان مينهد.
 .4تلقی مزاحمت
برخي مديران از مراجعه گاهوبیگاه افراد نخبه به دفترشان آنها معترضاند و اين کار را
موجب اتالف وقت خود ميدانند و اين افراد را بیکار تلقي ميکنند .واقعیت امر اين است که
از مديران خود انتظار دارند که تواناييهاي آنها را تشخیص و توسعه دهند .اين کار مزاحمت
نیست .برخالف عقايد سنتي ،بیشتر مردم در محیطي مستعد ،امکان پیشرفت بهتري دارند تا
در محیطي ضعیف .بیشتر مديران اين مسئله را درك نميکنند و بجاي مذاکره مفید با نخبه
وقت خود را معطوف نقاط ضعفشان ميکنند و به جاي آنکه قوت قلب دهند ،آنها را دلسرد
ميکنند .علت اصلي ،آن است که عمده بحثها حول محور يک يا دو موردي بوده که نخبگان
در آنها ضعف داشتهاند .آنان بايد بهمانند يک راهبر کسبوکار بدانند و دريابند که مسئولیت
مديريت دارايي انساني سازمان به عهده آنان است ،بايد حافظ و نگهبان سرمايه هوشي و
دانشي سازمان خود باشند و در فرآيند شناسايي و پرورش نخبگان نقش رهبري را به عهده
بگیرند و بايد کارکنان با نخبگان را قادر سازند و کمک کنند که مجموعهاي از مهارتها و
قابلیتهاي نو و جديد که موردنیاز فوري سازمان است را به دست آورند.
 .1صرف هزینه و زمان
جذب نخبگان هزينه دارد و زمانبر است .برخي ميانديشند که شناسايي و جذب و
نگهداشت نخبگان همزمان را به هدر ميدهد و هم موجب اتالف بودجه ميشود .آنها از
ارزشآفريني نخبگان غافلاند .ارزش مالي سازمانها به کیفیت نخبگان آنها بستگي دارد و
نخبگان به سرعت ارزش سازمان را افزايش ميدهند .کسبوکار در محیط پیچیدهتر و پوياتر
با رقابت شديد ،حفظ طوالنيمدت مزيت رقابتي را بسیار دشوار ساخته است .محصوالت جديد
و مدلهاي جديد کسبوکار چرخه کوتاهتري دارند و خواهان نوآوري مستمرند .چه کساني
بايد براي رويارويي سازمان با اين چالشها پیشرو باشند؟ چه افرادي ميتوانند رهبري
سازمانها را در اين محیط پیچیده و پوياي کسبوکار به عهده داشته باشند؟ از اين رو در
دنیاي پررقابت فعلي دستیابي به نخبگان ،راهبردي منحصربهفرد براي ادامه حیات سازمان در

فصلنامه علمي -تخصصي شاخص کارآفريني (ديدهبان مهاجرت)00/

شرايط عادي و بحران کارآمد است و بازده بهتري براي سهامداران به دنبال دارد .در واقع
مديريت نخبگان يک استراتژي تجاري موفق براي سازمانهايي است که آن را بهمانند تعهدي
بلندمدت براي خود تصورمي کنند.
 .6احساس غرور یا بینیازی
مدير گاهي ميانديشد که کار خود را بلد است و سازمان را با نیروي انساني موجود بهخوبي
پیش ميبرد ،لذا نیازي به جذب نخبگان نیست؛ اما بعید است که مدير داراي مهارت و تخصص
در همه زمینه ها باشد ،حداکثر اين است که بتوان گفت در اين زمینه فردي باتجربه است،
ولي در دنیاي پر تحول امروز مسلماً تجربه به تنهائي کافي نیست .به فرض هم که داراي
تخصص کافي در اين زمینه باشد ولي حقیقت اين است که از درون سازمان به مسائل و
مشکالت مينگرد و درگیر تعصبات و نزديکبینيهاي ناشي از اجراست و لذا نميتواند به اندازه
کافي واقعبین باشد .شناسايي و جذب و مديريت نخبگان اين امکان را به سازمان ميدهد که
با مهارت و تخصص و تجربه نخبگان با واقعبیني به مشکالت بنگرد .حتي اگر مدير بهاندازه
الزم واقع بین بوده و ريشه مشکالت را درست تشخیص داده باشد ،بايد گفت تشخیص مشکل
يک مطلب است و يافتن راهحل مناسب مطلب ديگر و براي يافتن راهحل درست بايد فرصت
کافي براي تحقیق و تحلیل داشت که بهعنوان يک مدير اجرائي با توجه به گرفتاريها و کمبود
وقت ،معموالً فرصت چنین کاري را ندارد و الزم است از نخبگان براي يافتن راهحل مناسب
کمک بگیرد.
با يافتن راهحل مناسب ،تازه اجراي درست راهحل مطرح ميشود که معموالً يک فرايند
کند و وقتگیر است و مدير چون درگیر مسائل روزمره است ،غالباً در اين موارد نميتواند
موفق باشد .مديري که تصور ميکند اوضاع سازمان خوب است و فعالً نیازي به جذب و
مديريت نخبگان ندارد از يک نکته غافل است و آن اينکه:
اوالً همه کساني که اآلن دچار مسئله هستند ،زماني مانند وي اوضاع خوبي داشتند ،ولي
تدريجاً اوضاع آنها رو به بدي گذاشت بدون اينکه خود متوجه شوند .هیچ مديري هم از اين
قاعده مستثنا نیست .ثانیاً به موفقیت رسیدن مهم است ولي در موفقیت ماندن مهمتر است.

 /07مديريت نخبگان کشور و ارزيابي بايدها و نبايدها

 .7احساس بیاعتمادی و بیکفایتی
گاهي تصور ميشود نخبگان فقط حرف ميزنند و مرد عمل نیستند .آنها فقط تئوري
تحويل ميدهند و راهکارهاي اجرائي نميتوانند بدهند .تئوريها را مدير هم ميتواند در
کتابها بخواند .اين ايراد بیشتر به اين علت است که در سالهاي اخیر تعداد زيادي افراد
تحصیل کرده بدون داشتن تجربه اجرائي کافي وارد کار شده و اين بدبیني را در مديران به
وجود آوردند.
در پاسخ بايد گفت که اتفاقاً نقش نخبگان ،به علت پیچیدگيهاي کار اجرا ،براي سازمان
مهمتر است .آنها ميتوانند پابهپاي مدير در مراحل اجرا همراهي کرده و از طريق ارائه
ايدههاي خالقانه و نظريههاي کارشناسي ،وي را در اجرا ياري کنند ،زمینه ايجاد تحول را در
سازمان فراهم کنند و بهعنوان يک جرقه براي ايجاد يک تحول انفجاري عمل کنند ،کاري که
مديران خود سازمان ،به علت درون آن بودن نميتوانند انجام دهند هرچند بخواهند.
 .8نبود بودجه
جذب نخبگان و مديريت آنها بودجه زيادي ميخواهد و سازمان پول اين نوع کارها را
ندارد .پاسخ آن است که اين هزينهها در مقايسه با پولهايي که سازمان به خاطر نداشتن
نخبگان به هدر ميدهد ناچیز است .اين کار هزينه کردن نیست ،بلکه نوعي سرمايهگذاري
است براي کسب درآمدهاي آينده.
بنا بر داليل فوق و دهها ضرورت ديگر ،مديران نیاز دارند تا نخبگان را جذب و استراتژي
مديريت آنان را تدوين کنند ،مخالفت با اين امر فقط اوضاع سازمان را بدتر خواهد کرد.
جمعبندی
سیستم مديريت نخبگان ميتواند باعث تغییر روند کاري سازمان شما شود ،چرا که
سهامداران ارتباط میان نگهداشتن نخبگان و دستیابي به نتايج دلخواه را ميدانند .نخبگان
مهمترين منبع استراتژيک سازمانها به حساب ميآيند و مديران در هر سطحي که هستند
بايد از توانايي .خالقیت و مهارت نخبگاني که تحت هدايت آنان انجام وظیفه ميکنند و نیز
تمايالت آنها آگاه باشند.
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اما دشواري پیش رو در تشخیص صحیح نخبه است .بهراستي نخبه کیست و چه تفاوتي
با ديگر سرمايه موجود انساني دارد؟ ابهام ديگري که در دو دهه گذشته وجود داشته «ضرورت
مديريت نخبگان» است .سؤال اين است که تشکیل نظام ويژه نخبگان ،رويکردي درست است
يا غلط؟ مقاله حاضر به اختصار به نخبه شناسي و تفاوت آن با ساير واژهها و نیز مديريت
نخبگان و بايدها و نبايدهاي اين فرآيند پرداخته است.
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نخبگان ،نیروی کار آینده
(نیروهای رقیب مشاغل سال  1030را شکل

میدهد)0

مقدمه
ما در مسیر کار خود با يک تحول اساسي زندگي ميکنیم .اتوماسیونها و ماشینهاي فکر
در حال جايگزيني وظايف و مشاغل انساني هستند و مهارتهايي را که سازمانها در افراد
خود به دنبال آن هستند تغییر ميدهند .اين تغییرات مهم در شرايطي که رهبران کسبوکار
پیش از اين با ريسکها ،ازهمگسیختگي و تحوالت سیاسي و اجتماعي بيسابقهاي دستوپنجه
نرم ميکنند ،باعث ايجاد چالشهاي بزرگ سازماني ،استعدادي و منابع انساني ميشود.
سرعت تغییر در حال افزايش و رقابت براي استعداد مناسب ،شديد است« .استعداد» ديگر
به معناي همان ده سال پیش نیست؛ بسیاري از نقشها ،مهارتها و عناوين شغلي فردا ،امروز
براي ما ناشناخته است .چگونه سازمانها ميتوانند خود را براي آيندهاي آماده کنند که تنها
براي تعداد معدودي از ما شناخته شده است؟ چطور استعداد شما نیاز به تغییر پیدا ميکند؟
چطور ميتوانید افراد موردنیاز خود را جذب کنید ،نگه داريد و به آنها انگیزه دهید؟ و همه
اينها چه مفهومي براي منابع انساني دارد؟
االن زمان نشستن و انتظار براي آشکار شدن وقايع نیست .براي اينکه بتوانید خود را براي
آينده آماده کنید ،بايد آن را درك کنید .براي اينکه به سمت جلو حرکت کنید و عقب نمانید،
بايد بر توانايي خود در سازگاري مداوم تمرکز کنید ،با ديگران براي انجام آن فرآيند مشارکت
کنید و از همه مهمتر حس اصلي هويت و ارزشهاي خود را حفظ نمايید .براي دانش آموزان،
اين موضوع فقط مربوط به کسب دانش نیست ،بلکه در مورد نحوه يادگیري نیز ميباشد .ما،
بايد به ياد داشته باشیم که رضايت کامل ما نسبت به سطح دانش خود درست نیست و
يادگیري ،نه فقط چیزهاي جديد ،بلکه روشهاي جديد تفکر ،يک تالش مادامالعمر است.
نیروهای کار ،آینده را شکل میدهند
آينده کار از ما ميخواهد که بزرگترين سؤاالت عصر خود را در نظر بگیريم .پیشرفت
مداوم فناوري ،اتوماسیون و هوش مصنوعي ( )AIچه تأثیري بر روي محل کار ما و نحوه کار
 0ترجمه ،گردآوري و تنظیم :مرکز مشاوره ،اطالع رساني و خدمات کارآفريني تدبیر ايرانیان
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کردن ما دارد؟ آيا اصالً نیاز به کار داريم؟ جايگاه ما در دنیاي اتوماتیک چیست؟ بسیاري از
گزارشگران بر فناوري و نقشي که اتوماسیون بر مشاغل و محل کار دارد ،تمرکز ميکنند .ما
معتقديم که قضیه بسیار پیچیدهتر از اينهاست .اين بیشتر در مورد نحوه تصمیمگیري انسان
براي استفاده از اين فناوري است تا در مورد نوآوري فنآوري .شکل نیروي کار در آينده بستگي
به پیچیدگي ،تغییر و رقابت نیروها دارد .برخي از اين نیروها قطعي هستند ،اما پیشبیني
سرعت پیشرفت آنها ميتواند دشوار باشد .قوانین و مقررات ،دولتهايي که آنها را تحمیل
ميکنند ،روند گسترده در احساسات مصرفکننده ،شهروندان و کارگران همگي بر حرکت به
سمت محل کار اتوماتیک تأثیر ميگذارد .نتیجه اين نبرد آينده کار سال  7535را مشخص
خواهد کرد .وقتي نیروهاي پیچیده متعددي در بازي هستند ،پیشبینيهاي خطي خیلي ساده
است .مشاغل ،دولتها و افراد بايد براي تعدادي از نتايج احتمالي ،حتي به ظاهر بعید ،آماده
شوند.
کالن روندها
کالن روندها نیروهاي عظیمي هستند که جامعه و به دنبال آن دنیاي کار را تغییر ميدهند:
تغییرات اقتصادي که در حال توزيع مجدد قدرت ،ثروت ،رقابت و فرصت در سراسر جهان
هستند؛ نوآوريهاي مختل کننده ،تفکر افراطي ،مدلهاي جديد کسبوکار و کمبود منابع که
بر هر بخش تأثیر ميگذارد .مشاغل براي جذب و حفظ کارمندان ،مشتريان و شرکاي خود در
دهه پیش رو نیاز به يک هدف و مأموريت روشن و معنيدار دارند .کالن روندهاي مشخص
شده توسط  PwCپايه و اساس همه سناريوهاي ما را تشکیل ميدهند .چگونگي پاسخگويي
انسانها به چالشها و فرصتهايي که کالن روندها به ارمغان ميآورند ،جهاني را تعیین ميکند
که آينده کار در آن ايفاي نقش خواهد کرد.

شکل  :0زماني که شما راجع به آينده دنیاي کار فکر ميکنید،
احتماالً شما را تحت تأثیر قرار ميدهد ،چه احساسي داريد؟
 %37هیجان زده  -دنیایی مملو از فرصتها را میبینم
 %36اعتمادبهنفس – میدانم که موفق میشوم

طیق آمار  PwCاز  500011عضو
جمعیت عمومی مستقر در

 %58نگران – نگرانی در مورد آنچه قرار هست در آینده اتفاق بیفتد
 %8بیعالقه – تمایلی به فکر کردن در مورد آینده ندارم

چین ،آلمان ،هند ،انگلیس
و ایاالتمتحده آمریکا
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کمبود منابع و تغییرات آب و هوا
سوختهاي فسیلي تخلیه شده ،هواي غیرعادي ،باال آمدن سطح دريا و کمبود آب
پیشبیني ميشود تقاضا براي انرژي و آب تا سال  7535به ترتیب  ٪05و  ٪85افزايش مييابد.
جهت رفع اين نیازها بايد انواع مختلفي از مشاغل در انرژي جايگزين ،فرآيندهاي جديد
مهندسي ،طراحي محصول و مديريت پسماند و استفاده مجدد ،ايجاد شود .صنايع انرژي سنتي
و میلیونها نفر افراد شاغل به آنها ،بازسازي سريعي را مشاهده خواهند نمود.
تغییر قدرت اقتصادی جهانی
تغییر قدرت بین کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه
کشورهايي که سريعاً درحالتوسعه هستند ،بهويژه کشورهايي که نیروي کار بیشتر و اخالق
تجاري دارند ،سرمايهگذار جذب ميکنند و سیستم آموزشي خود را بهبود ميبخشند ،بیشترين
سود را کسب مينمايند .زماني که فناوري شکاف با دنیاي توسعهيافته را افزايش دهد،
کشورهاي نوظهور با بزرگترين چالش روبرو هستند؛ بیکاري و مهاجرت بدون سرمايهگذاري
قابلتوجه و پايدار ادامه خواهد يافت .نابودي طبقه متوسط ،نابرابري اقتصادي و زيانهاي
شغلي ناشي از اتوماسیون در مقیاس بزرگ ،خطر ناآراميهاي اجتماعي را در کشورهاي
توسعهيافته افزايش ميدهد.
شهرنشینی سریع
افزایش قابل توجه جمعیت جهان که به سمت زندگی در شهرها حرکت میکنند
سازمان ملل متحد پیشبیني ميکند که تا سال  8.5 ،7535میلیارد نفر ساکن شهري
خواهند بود و تا سال  ،7505جمعیت شهري جهان  ٪27افزايش خواهد يافت .در حال حاضر،
تولیدات ناخالص داخلي در بسیاري از بزرگترين شهرها بیش از کشورهاي متوسط است .در
اين دنیاي جديد ،شهرها به عوامل مهمي براي ايجاد اشتغال تبديل ميشوند.
تغییرات جمعیتی
تغییر اندازه ،توزیع و مشخصات سنی جمعیت جهان
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با چند استثناء منطقهاي ،جمعیت جهان در حال پیر شدن است و مشاغل ،نهادهاي
اجتماعي و اقتصادي را تحت فشار قرار خواهد داد .عمر طوالنيتر ما ،بر مدلهاي کسبوکار،
جاهطلبيهاي استعدادي و هزينههاي بازنشستگي تأثیر خواهد گذاشت .کارگران مسنتر نیاز
به يادگیري مهارتهاي جديد و کار طوالنيتر دارند« .تجهیز مجدد ابزارهاي جديد» تبديل به
يک هنجار خواهد شد .کمبود نیروي انساني در تعدادي از اقتصادهاي سرعت باال ،نیاز به
اتوماسیون و پیشرفتهاي بهرهوري را برانگیخته خواهد کرد.
پیشرفتهای فنی
پیشرفتهای سریع در نوآوری فناوری
اتوماسیون ،روباتیک و هوش مصنوعي به سرعت پیشرفت ميکند و ماهیت و تعداد مشاغل
موجود را به طور چشمگیري تغییر ميدهد .فناوري ،توانايي بهبود زندگي ما ،افزايش بهرهوري،
استانداردهاي زندگي و متوسط طول زندگي را دارد و به افراد کمک ميکند تا بر رشد شخصي
تمرکز نمايند؛ اما اگر مزاياي اقتصادي به طور عادالنه تقسیم نشود ،خطر ناآراميهاي اجتماعي
و آشفتگي سیاسي را نیز به همراه خواهد داشت.
چگونه دیجیتال و هوش مصنوعی ،مشاغل را تغییر میدهد؟
پتانسیل سیستم عاملهاي ديجیتال و هوش مصنوعي براي تأمین و رشد دنیاي کار
بيحدومرز است .آنها در حال حاضر نقش مهمي در توسعه هر چهار دنیاي کار ،مهارتهاي
تطبیقي با کارفرما ،سرمايه به سرمايهگذار و مصرفکننده براي تأمینکننده دارند .اين اليه
پلت فرم يک زنجیره ارزش ديجیتال و کاالهاي تبلیغاتي و اتوماسیون دفتر پست خوان به
ارمغان ميآورد ،اما با هشدارهايي همراه است .همچنین ميتواند يک بازار پر رونق ايجاد کند
و کل سیستم اقتصادي را در دست بگیرد .با فراگیر شدن پلتفرمها ،آسیبپذيري در برابر
حمالت سايبري يا دستکاري در مقیاس گسترده ايجاد ميشود .داده ارتباط نزديکي با
ديجیتال دارد .نحوه تصمیمگیري دولتها ،سازمانها و افراد براي به اشتراك گذاشتن و
استفاده از آن ،براي همه جهان ما  -حتي انسانمحورها  -مهم است.
هوش افزوده که امروزه در حال ظهور است ،به مردم و سازمانها کمک ميکند تا کارهايي
را انجام دهند که در غیر اين صورت نميتوانند انجام دهند .به عنوان مثال ،مشاغل مشترك
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با اتومبیلسواري بدون ترکیبي از برنامههايي که سرويس را سازماندهي ميکنند ،نميتوانند
وجود داشته باشند .هوش مستقل ،براي آينده توسعه مييابد و ماشینهايي را ايجاد ميکند
که به تنهايي عمل ميکنند .به عنوان مثال ،وسايل نقلیه بدون راننده.
برخي از افراد خوشبین معتقدند هوش مصنوعي ميتواند دنیايي را ايجاد کند که
تواناييهاي بشر تقويت شود ،زيرا ماشینها به بشر کمک ميکنند تا فراواني دادههايي را که
دنیاي امروز ايجاد ميکند ،پردازش ،تجزيهوتحلیل و ارزيابي کند و به انسان اين امکان را
ميدهد تا وقت بیشتري را صرف تفکر ،خالقیت و تصمیمگیري در سطح باال نمايد.
 %23از مردم تصور ميکنند فناوري نميتواند جايگزين ذهن انسان شود.
 %32نگران اتوماسیون هستند که مشاغل را در معرض خطر قرار ميدهد – باالتر از  ٪33در سال .7508
طبق آمار  PwCاز  500011عضو جمعیت عمومی مستقر در چین ،آلمان ،هند ،انگلیس و ایاالتمتحده آمریکا
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جهان زرد
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سازمانها و افراد تالش ميکنند تا آنچه موردنیاز مصرفکنندگان است ،ارائه دهند.
نوآوري از مقررات پیشي ميگیرد .پلتفرمهاي ديجیتال دستیابي و قدرت نفوذ را
به کساني ميبخشند که ايده بهتري دارند .متخصصان و سودجويان نمايان ميشوند.

کسبوکارهاي مشارکتي و مردم محور رونق مييابد .سرمايه جمع شده به سمت
برندهاي اخالقي جريان مييابد .نیت و رابطه آن با وجدان اجتماعي اهمیت پیدا
ميکند .صنعتگران ،سازندگان و "انجمنهاي صنفي جديد " شکوفا ميشوند.
انسانیت بسیار ارزشمند است.

سرمايهداري شرکتهاي بزرگ حکم ميکند که سازمانها به رشد خود ادامه
ميدهند و ترجیحات فردي بر باورهاي مسئولیت اجتماعي برتري مييابد.

اع تماد و مسئولیت اجتماعي با نگراني در مورد تغییرات جمعیتي و آب و هوا
برنامه کاري شرکت را کنترل ميکند و پايداري جزو محركهاي اصلي
کسبوکار ميشود.

جمعگرایی

فردگرایی

جهان آبی

جهان سبز

ادغام

 /65نخبگان ،نیروي کار آينده

جهان سرخ
•

دنیایی از نوآوری با قوانین اندک

جهان سرخ يک مرکز رشد براي نوآوري است .محصوالت و مدلهاي جديد تجاري ،خیلي
سريعتر از آنکه نظارتکنندگان بتوانند آنها را کنترل کنند ،با سرعت توسعه مييابند.
فنآوري ،ايجاد گروهکهاي اجتماعي قدرتمند و هم عقیده را تشويق ميکند .شرکتها براي
ايجاد شخصيسازي و يافتن راههاي جديد براي رسیدن به يک موقعیت مناسب دست به
نوآوري ميزنند.
براي آن دسته از ايدهها و مهارتهايي که نیازهاي شرکتها و مصرفکنندگان را به بهترين
حالت ممکن برآورده ميکنند ،جوايز بااليي در نظر گرفته ميشود؛ اما در دنیايي که قوانین
کمي دارد ،خطرات زياد است .کسبوکار برنده امروز ميتواند پرونده دادگاه فردا باشد.
•

چابک و سریع بودن ضروری است

مشاغل بزرگ در دنیايي با قابلیت ديجیتالي که پر از شرکتهاي کارآفريني کوچک است،
شکست ميخورند .سکوهاي ديجیتالي ،کارگر و کارفرما را با يکديگر ،مهارت را با تقاضا ،سرمايه
را با مبتکر و مصرفکننده را با تأمینکننده جفتوجور ميکند .اين امر به کارآفرينان اجازه
ميدهد از لحاظ تأثیر و مقیاس به مراتب به جايگاهي فراتر از اندازه خود برسند.
کارفرمايان قدرتمند که مشتاق رقابت هستند سازمانهاي خود را به بخشهاي کوچکتر
تبديل ميکنند تا بازارها و شبکههاي داخلي خود را ايجاد کنند و سلسلهمراتبهاي سبک
قديمي را کاهش دهند و کارگران را تشويق و ترغیب ميکنند تا ايدههاي جديدي را ارائه
دهند .توسعه و آزمايش محصوالت و خدمات جديد سرعت يافته است که اين خطر آسیب و
عدم موفقیت برند را افزايش ميدهد.
•

برای کارکنان چه تعریفی دارد؟

تخصص گرايي در جهان سرخ بسیار باارزش است و يک حرفه به حساب ميآيد و بهجاي
اينکه توسط يک کارفرما يا موسسه تعريف شود ،از تجربه ،شبکهها و مهارتهاي فردي ساخته
شده است .سازمانهايي که تعداد کارمندان آنان تقريباً رو به صفر است ،يک هنجار هستند.
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سازمانهايي که فرد محور نیستند ،بجاي کمک گرفتن از نیروهاي انساني و فیزيکي براي
تولید ارزش از فناوري ،زنجیره تأمین و مالکیت معنوي استفاده ميکنند.
ارزش تجاري يادگیري تقدم دارد؛ مدرك دانشگاهي در مقايسه با مهارتها يا تجربههاي
خاص و مرتبط ارزش کمتري دارد .کارکنان ميدانند مهارتهايي که بیشترين تقاضا را دارند
به منزله بزرگترين پاداش خواهند بود .بسیاري از افراد به طور مکرر تالش ميکنند و فقط تا
زماني که پروژه يا تجارت ادامه داشته باشد باقي ميمانند .مذاکرات قراردادي مهم و کلیدي
هستند و داشتن مالکیت معنوي و آزادي کار به اندازه مشوقهاي مالیاتي مهم است.
•

چه کسی استراتژی مردم را هدایت میکند؟

 نوآوري و مردم در جهان سرخ تفکیکناپذير هستند. منابع انساني به عنوان يک کارکرد جداگانه وجود ندارد و رهبران کارآفريني به خدماتخارج از سیستم و اتوماسیون براي فرآيندهاي مردم تکیه ميکنند.
 سازمانهاي بزرگتر دنیا را به سمت کسب مهارت استخدام و مالکیت معنوي با استفادهاز اتراتژيست هاي با استعداد در ترکیب با هوش مصنوعي براي شناسايي متخصصان موردنظر
خود ،ترغیب ميکنند.
 سکوهاي ديجیتالي کارگر را با کارفرما و مهارت را با تقاضا مطابقت ميدهند. عملکرد بیش از اينکه فرآيند انجام کاري باشد ،نتیجه نهايي آن فعالیت است واندازهگیري و تحلیل عملکرد «سنتگراي» به ندرت اتفاق ميافتد.
•

نیروی کار به چه صورت است؟

 تخصص گرايي بسیار حائز اهمیت است و کارگران به دنبال پیشرفت مهارتهاي پرمتقاضي هستند چرا که حکم بزرگترين پاداش را دارد.
 سازمانها معموالً به سادهترين شکل ممکن در ميآيند که تنها شامل بخشهاي ضروريهستند و با مهارتهاي کسب شده از فرصتهاي امیدوار کننده تکمیلشدهاند.
 سازمانهاي اندك «فرد محور » با مهارتهاي مديريتي برجسته ،پاداش بااليي کسبميکنند.
 کارکنان همفکر به يکديگر کمک ميکنند و به کمک فناوري ،نوآوريهاي متعددي خلقميکنند.
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 پروژهها به سرعت شکوفا ميشوند ،رشد و تکامل مييابند و متخصصان بهسرعت روبه جلو حرکت ميکنند.
•

چالشهای سازمانی

 سرعت بازار در جهان سرخ بسیار اهمیت دارد و هر فرآيند تصمیمگیري يا سلسلهمراتبي که باعث تأخیر در نوآوري ميشود ،مانعي براي موفقیت است.
-

در حالي که ايدهها شکوفا ميشوند ،سازمانها براي «مالکیت» آنها رقابت ميکنند.

 نوآوري يک محیط پرخطر ايجاد ميکند؛ مقررات براي دستیابي به موفقیت تالشميکند  -اما وقتي اين کار را انجام داد ،به طور ناموزون و ناگهاني تأثیر ميگذارد.
 نوآوري باعث ايجاد فضايي پرخطر ميشود زيرا زماني که قانون و مقررات سعيميکند خود را با اين موضوع تطبیق دهد تأثیري ناگهاني و نامتعارف بر جاي ميگذارد.
 هرچند که نیروي کار ضعیف است ،اما هنوز هم رقابت جدي براي کسب مهارتهايمهم وجود دارد.
جهان آبی
•

سرمایهداری باالترین قدرت است

در جهان آبي ،شرکتها اندازه و تأثیر خود را به عنوان بهترين راه براي محافظت از حاشیه
سود باارزش خود در برابر رقابت شديد همساالن خود و ورود کنندگان تهاجمي به بازار جديد
ميبینند .شرکتها در چنین مقیاسي رشد ميکنند و چنان تأثیر ميگذارند که برخي از آنان
از يک کشور هم قدرتمندتر ميشوند.
موفقیت به نیروي کار مولد بستگي دارد زيرا شرکتهاي بزرگ براي کسب بهترين استعداد
رقابت ميکنند .آنها با سرمايهگذاري در رشد فنآوري ،دارو و ايمپلنتها ،محدوديتهاي
توانايي انسان را پشت سر ميگذارند تا نسبت به مردم خود برتري پیدا کنند.
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•

مهارت و استعداد

شرکتها ممکن است بر جهان آبي مسلط شوند ،اما نیروي کار ضعیف است .از استعدادهاي
استثنايي استقبال زيادي ميشود .کارفرمايان با ارائه پاداش ،همواره سعي در تشکیل و تضمین
يک گروه اصلي و ثابت از برترين اجراکنندگان دارند و عالوه بر اين از استعدادها و مهارتهاي
انعطافپذير آنان حمايت ميکنند.
تالش بشر ،اتوماسیون ،تجزيهوتحلیل و نوآوري با يکديگر ترکیب شدهاند تا عملکرد در
محیط کار را به محدوده خود سوق دهند .تالش انسان از طريق استفاده پیشرفته از تکنیکها
و تجهیزات تقويت فیزيکي و پزشکي به حداکثر ميرسد و عملکرد و رفاه کارکنان در هر
مرحله اندازهگیري ،کنترل و تجزيهوتحلیل ميشود .نسل جديدي از کارگران نخبه پديدار
ميشود.
•

برای کارکنان چه تعریفی دارد؟

براي کارگران جهان آبي ،فشار کار بيوقفه
است .افرادي که داراي نقش دائمي هستند از
پاداشهاي عالي برخوردار ميشوند و اين قضیه در
مورد کارمندان پروژهاي که مهارتهاي ويژه دارند
نیز صدق ميکند اما هر دو ميدانند که شغل
آينده آنها بستگي به حفظ مهارتهايشان دارد.

اگرر تقویررت قرردرت فیزیکرری و هنرری
باعررا ایجرراد چشررمانررداز روشررنی در
آینررده شررود %70 ،از افررراد اقررداماتی
انجام می دهنرد ترا ایرن دو قردرت را در
خود پرورش دهند.
طبق آمار PwCاز  500011عضو از جمعیت عمومی
مستقر در چین ،آلمان ،هند ،انگلیس و ایاالتمتحده

کارفرمـــاي شـــرکت افـــراد ثروتمنـــد را از
افــراد کــمبضــاعت جــدا مــيکنــد؛ شــرکتهــا
بســیاري از خــدمات از جملــه آمــوزش کودکــان ،مراقبــت از ســالخوردگان و مراقبــتهــاي
بهداشتي که قبالً توسط دولت فراهم ميشد را ارائه ميدهند.
آمریکا

هزينــهاي کــه کارکنــان بايــد پرداخــت کننــد اطالعــات و دانــش آنهاســت .شــرکتهــا
از محــل اســتقرار نیــروي کــار گرفتــه تــا عملکــرد ،ســالمت و رفــاه آنــان را در داخــل و
خارج از محـل کـار بـه طـور دقیـق نظـارت مـيکننـد .سـازمانهـا از ايـن اطالعـات بـراي
پیشبیني عملکرد و مهمتر از آن ،براي پیشبیني ريسک افراد استفاده ميکنند.
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 چه کسی استراتژی مردم را هدایت میکند؟

مــدير ارشــد منــابع انســاني () CPOشخصــیتي

-

قدرتمند و بـا نفـوذ اسـت کـه بعضـاً بـه عنـوان
«رئــیس مــردم و بهــرهوري» شــناخته مــيشــود
و در جايگاه هیئتمديره قرار ميگیرد.
-

علــم ســرمايه انســاني بــه حــدي توســعهيافتــه
اســت کــه ارتبــاط بــین افــراد و عملکــرد بــه

 %13از افراد بر این باورند که
"انجام کاری که باعا تغییر شود "
مهمترین مسئله در حرفه آنها به
حساب میآید.
طبق آمار PwCاز  05.575عضو از
جمعیت عمومي مستقر در چین ،آلمان ،هند،
انگلیس و اياالتمتحده آمريکا

صــراحت توســط مــدير ارشــد منــابع انســاني
نشان داده ميشود.
-

صــورتجلســه مخــاطرات انســاني موضــوعي اســت کــه توســط هیئــتمــديره جــدي
گرفته مـيشـود  ،در نتیجـه ،مـدير ارشـد منـابع انسـاني و منـابع انسـاني تأثیرگـذارتر
ميشوند.
•

نیروی کار به چه صورت است؟

 عالوه بر يک گروه اصلي و ثابت از برترين اجراکنندگان ،از نخبگان در هر زمان ومکاني حمايت ميشود .قراردادهاي «استخدام و دعوت به همکاري» معموالً براي مهارتهاي
نادر استفاده ميشود.
 بهترين توانايي سختکوشي است و برترين افراد براي مديريت و گذر کردن ازمشکالت شغلي ،نمايندهاي براي خود انتخاب ميکنند.
 کارفرمايان جستجوي استعدادهاي استثنايي را خیلي زود آغاز نموده و با مدارسپیوند برقرار ميکنند و جوانان باانگیزه را درگیر مينمايند.
 کارمندان در تمام سطوح نقش مهمي در پیشرفت شغلي خود دارند و مهارتهايخود را در هر زمان ممکن و در هر صورت ،از جمله پیشرفتهاي انساني ،تکمیل ميکنند.
 جامعه به افرادي که حرفه و شغل دارند و کساني که به طور يکسان به پاداشهايمالي ،مراقبتهاي بهداشتي و مزايا دسترسي ندارند ،تقسیم ميشود.
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•

چالشهای سازمانی

 چالشهاي اندازه و مقیاس بدان معني است که سازمانها در مقابل تهديدات خارجيمانند تروريسم فناوري ،خطر بیشتري را متحمل ميشوند و آنها سرعت بخشیدن در ايجاد
تغییرات را دشوار ميدانند.
 زماني که ارزش سرمايههاي انساني در باالترين سطح خود قرار دارد ،نیاز به افزايشپاداش ويژه براي مديران عاليرتبه ،شديدتر ميشود.
 سازمانها بايد مدلها و سیستمهايي را توسعه دهند که افراد و نمايندگان آنها را قادربه مذاکره در مورد ارزش سرمايه انساني خود بر اساس استراتژيهاي سرمايهگذاري شخصي
کارکنان ميکند.
جهان سبز
•

شرکتها باید مراقبت کنند

در جهان سبز« ،مسئولیت» شرکتها يک انتخاب نیست ،بلکه يک ضرورت تجاري است.
شرکتها ،سازمانهاي همگاني و مشترکي هستند که نقش خود را در توسعه کارمندان و
حمايت از جوامع محلي بسیار پر رنگ و مهم ميدانند.
با واکنش بـه افکـار عمـومي ،کـاهش منـابع طبیعـي و افـزايش مقـررات سـختگیرانـه
ب ـینالمللــي ،شــرکتهــا يــک برنامــه کــاري
 %11از افراد معتقدند کارفرمای ایده آل
جدي و سـخت تـدارك مـيبیننـد .آن هـا بـه
آنها سازمانی است که ارزشهای خود را
داشـــتن ويژگـ ـيهـــايي از جملـــه وجـــدان
مطابق با آنها هماهنگ کند.
اجتمــــــاعي ،احســــــاس مســــــئولیت
طبق آمار PwCاز  500011عضو از جمعیت
زيست محیطي ،تمرکز بـر تنـوع ،حقـوق بشـر
عمومی مستقر در چین ،آلمان ،هند ،انگلیس و
و انصاف ،شـناخته شـدهانـد و معتقدنـد تـأثیر
ایاالتمتحده آمریکا
تجـــارت چیـــزي فراتـــر از بحـــث مـــالي آن
است.
اعتماد سـرمايه اصـلي و اسـاس تجـارت و اشـتغال اسـت .شـرکتهـا مجبورنـد اهـداف
اجتماعي خود را در رأس استراتژي تجاري خود قرار دهند.
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•

نیروی کار به چه صورت است؟

 کارگران به اين خاطر که ميتوانند براي سازماني کار کنند که موردپسند آنهاست وارزشهاي آنها مطابق باارزشهاي خودشان است ،جذب شرکتهاي جهان سبز ميشوند.
 با اين وجود ،رقابت براي بهترين استعدادها شديد و پاداش مالي همچنان مهم است. پکیج تشويقي عالوه بر اينکه ابزاري اساسي در جذب و حفظ کارکنان است ،به عنوانيک ايده مبتکرانه نیز به حساب ميآيد .سه هفته مرخصي با حقوق در سال براي کارکنان به
منظور کمک کردن اين افراد به مراکز خیريه و شرکت کردن در پروژههاي همگاني ،کاري
اصولي است.
 از کارکنان انتظار ميرود تا ارزش کارفرماي خود را ،چه در محل کار و چه در منزل ازطريق «تعهدات سازماني» منعکس نمايند.
 حرکت تحت کنترل و نظارت کامل است و انگیزههايي براي استفاده خالقانه و کارآمداز منابع وجود دارد.
 ايده «کار براي زندگي» به تاريخچه محل کار برميگردد.•

چالشهای سازمانی

 برقراري ارتباط مؤثر بین هدف و ارزش شرکت و افراد مناسب ،يک نیاز اساسي است. ايجاد و حفظ اعتماد به کارکنان و جامعه وسیعتر ،بهويژه به هنگام استفاده از اتوماسیون،ضروري است.
 همیشه بايد از يک برند محافظت شود. رفتار غیراجتماعي مسئوالن در يک سازمان يا هر جايي از زنجیره تأمین ،خطرات بزرگيرا به همراه دارد .تضمین کیفیت و هشیاري بسیار مهم است.
 مطیع بودن کافي نیست؛ سازمانها براي باال بردن استانداردها و ايجاد سیاستها وعملکردهايي فراتر از انتظارات و حتي پیشبیني الزامات قانوني ،تحتفشار قرار دارند.
 سازمانها بايد تعادل مبادله میان منافع کوتاهمدت مالي و بلندمدت اجتماعي را حفظکنند.
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جهان زرد
•

ما همه در این جریان باهم هستیم

در جهان زرد ،کارکنان و شرکتها به دنبال مفاهیم مهمتر و ارتباط بیشتر در کارهايي
هستند که انجام ميدهند.
تمايل شديد به «انصاف» در توزيع ثروت ،منابع و امتیازات ،سیاستهاي عمومي را به
سمت افزايش مداخالت دولت و مخالفت مصرفکنندگان و کارکنان سوق ميدهد.
کارکنان انعطافپذيري ،استقالل و قدرت تشخیص پیدا ميکنند و براي سازمانهايي با
سابقه اجتماعي و اخالقي قوي کار ميکنند .تمايل به انجام کار خوب ،براي منافع مشترك
يک پاسخ جمعي به بخشهاي مختلف کسبوکار است .طیف گستردهتري از کار با مفهوم
«مشاغل خوب» و کار مناسب و معقول تنظیم ميشود که به صورت دور شدن از روابط سنتي
کارفرما /کارمند است.
•

دو جنبه از فناوری

فناوري با از بین بردن موانع و ايجاد دسترسي آسان به سرمايهگذاري جمعي و بازار جهاني،
به ايجاد جهان زرد پر جنبوجوش کمک کرده است .اين امر به شرکتهاي کارآفريني اجازه
ميدهد تا در مناطقي که قبالً حوزه سازمانهاي بزرگ بودند ،رقابت کنند.
اما در مورد فناوري و اتوماسیون اختالفات اساسي وجود دارد .در جهان زرد ،احتمال کمي
وجود دارد که مردم تسلیم معايب اتوماسیون شوند .هرچه افراد بیشتر تحت تأثیر پیشرفتهاي
فني قرار بگیرند و متوجه شوند مهارتهايشان منسوخ ميشود ،ناامیدي و عقبنشیني آنان در
برابر سیاستهايي که به ظاهر طرفدار «نخبه» هستند ،افزايش مييابد.
با اين حال« ،فناوري نامشهود» مانند هوش مصنوعي و اتوماسیون کارهايي که براي انسان
آسیبرسان يا غیرممکن است ،هنوز هم رواج دارد.
•

برای کارکنان چه تعریفی دارد؟

کارکنان حس وفاداري قوي نه فقط به کارفرماي خود بلکه به افرادي با همان مهارتها
دارند.
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جهان زرد مکاني مناسب براي ظهور انجمنهاي کارکنان جديد ،مشابه انجمنهاي صنفي
و انجمنهاي تجاري قرون وسطي است .اين واحدهاي صنفي به منظور حفاظت ،حمايت و
اتصال کارگران مستقل توسعه مييابند و غالباً آموزش و مزاياي ديگري را ارائه ميدهند که به
طور سنتي توسط کارفرمايان تأمین شده است.
•

چه کسی استراتژی مردم را هدایت میکند؟

 رهبران مشاغل مسئولیت هدايت و مديريت مردم را بر عهده دارند. منابع انساني به ندرت به عنوان يک عملکرد جداگانه وجود دارد زيرا سازمانها به خدماتبرونسپاري ،تأمینکنندگان ويژه و اتوماسیون براي فرآيندهاي مردم تکیه ميکنند.
 انجمنها با ارائه آموزش و پشتیباني از پیشرفت شغلي در کنار ساير کمکها و توصیهها،از کارکنان براي ايجاد مهارت و تجربه حمايت ميکنند.
 پلتفرمهاي ديجیتالي تحرك ايجاد نموده و به هماهنگي کارگر با کارفرما و مهارت وويژگيها با تقاضا کمک ميکنند.
 عملکرد تحقق يک هدف سازماني محسوب ميگردد ،اما مهمتر از همه ،رفتار کارکنان وتأثیرات اجتماعي آن است.
•

نیروی کار به چه صورت است؟

 کارگران همفکر به کمک پلتفرمهاي فناوري به سمت يکديگر گرايش مييابند. افراد دور هم جمع ميشوند تا در پروژهها همکاري کنند يا ايده خود را تا هر زماني کهطول بکشد ارائه دهند.
 انجمنها به کارگران کمک ميکنند تا در صورت لزوم ،اصول کاري ايجاد نمايند ،درجايگاه خود پابرجا بمانند و نسبت به خدمات خود جلب اعتماد کنند.
 انجمنها حس هويت قوي در اعضا ايجاد ميکنند و افراد ،خود را به عنوان اعضاي حرفهخود ميبینند و به دلیل داشتن مهارتهاي خاص ،عاليق و اهداف مشترك با يکديگر احساس
همدلي ميکنند.
 -پاداشهاي غیرمالي به جاي پرداخت دستمزد کمتر به افراد در نظر گرفته ميشوند.
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 کار اغلب يک مفهوم متغیر است و برنامهريزي براي ساعات کاري  5تا  0در روزهايدوشنبه تا جمعه براي يک هفته کاري ناممکن است؛ زيرا مرز بین منزل و محل کار بسیار
کمرنگ شده است.
•

چالشهای سازمانی

 برند و سابقه اخالقي خوب در جهان زرد ضروري است .خطر آسیب برند توسط کارکنانسرکش بايد بهطور فعال مديريت شود.
 سازمانها از روي اعتماد و انصاف آنها مورد قضاوت قرار ميگیرند و هدف سازماني بايدبه وضوح بیان و عملي شود.
 مديريت شفاف و اصولي زنجیره تأمین بسیار حائز اهمیت است و در صورت عدم رعايت،مجازاتها براي کل زنجیره اعمال ميشود.
 در جهان زرد ،روابط با دولتها و سازمانهاي مردم نهاد بسیار حیاتي است و بايد ازنزديک مديريت شود.
•

مدیریت مردم در سال  1030با چالش مواجه است
کشف و جذب
نخبه

پاداش و عملکرد

یادگیری و
پیشرفت

نقش منابع
انسانی

نقش فناوری در
مدیریت مردم

افراد همراه با ايده و سازمانها با سرمايه به دنبال
يکديگر در يک بازار آنالين پر جنبوجوش
هستند .استعداد با ترکیبي از پاداش مالي و
فرصتي براي حضور در پروژههاي موفق جذب
ميشود.

سازمانها براي يافتن و حمايت از بهترين
استعدادهاي موجود به رقابت ميپردازند و با
بهکارگیري روشهاي گسترده جستجو و
ارزيابي ،ستارگان فردا را شکار ميکنند.

افرادي که از مهارتهاي پر تقاضا برخوردار هستند
انتظار باالترين پاداش مالي را دارند.

عملکرد افراد با وسواس زياد و اغلب به موقع
کنترل و ارزيابي ميشود و بهترين پاداشها براي
بهترين استعدادها ارائه ميشود تا زماني که افراد
آن استعداد را در عمل نشان دهند.

اين مسئله براي هر زن و مردي در جهان سرخ
وجود دارد که افراد مسئولیت بهبود مهارتهاي
خود را با استفاده از نسل جديدي از ابزارهاي
يادگیري بر عهده دارند.

توسعه بر روي يک گروه اصلي کوچک از
پتانسیلهاي باال متمرکز شده است.

منابع انساني همانطور که ميدانیم ناپديد
ميشوند و اتوماسیون ،برونسپاري و تیمهاي
خودسازماندهي جايگزين آن ميشوند.

منابع انساني از تجزيهوتحلیل پیشرفته براي
پیشبیني تقاضاي استعدادهاي آينده و سنجش
و پیشبیني عملکرد استفاده ميکند.

فناوري به جهان سرخ قدرت ميبخشد اما عملکرد
در درجه اول طبق نتايج کوتاهمدت قضاوت
ميشود.

سنسورها و تجزيهوتحلیل دادهها به طور مداوم
اندازهگیري و بهینهسازي عملکرد را انجام
ميدهند.
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نتیجه
در اين گزارش چهار مدل بسیار متفاوت با تأثیرات عمیق آنها بر جهان بیان گرديد.
نیروهايي که اين چهار جهان را تشکیل ميدهند ،تأثیر کالن روندها و به طور خاص اتوماسیون،
نميتواند توسط دولتها ،سازمانها يا افراد انکار شود .هیچکدام از ما نميتوانیم به طور قطع
مطمئن باشیم که جهان در سال  7535به چه شکلي ظاهر خواهد شد ،اما احتمالش زياد
است که جنبهها و ويژگيهاي هر چهار جهان به نحوي و در زماني نمايان شود .بعضي از
بخشها و افراد در حال حاضر عناصر جهان آبي و سبز را به نمايش ميگذارند؛ اگرچه جهان
زرد و قرمز مهمتر هستند ،اما احتمال ظهور آنها به يک اندازه است .آن دسته از سازمانها و
اشخاصي که آينده بالقوه و معاني آن را درك و از پیش براي آينده برنامهريزي ميکنند،
آمادگي الزم براي موفقیت را کسب خواهند کرد.
منابع
Workforce of the future, The competing forces shaping 2030.
www.pwc.com/people
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مقدمه
در نیمه دوم قرن بیستم ،فرآيندهاي جهاني شدن همراه با تحوالت گسترده در سیستمهاي
سیاسي و اقتصادي جهان منجر به تشديد حرکات سرزمیني در بین مردم و شکلگیري
الگوهاي جديد مهاجرت جهاني شد ،به طوري که در نیم قرن گذشته تعداد کل افراد جهان
که در مهاجرت بینالمللي شرکت نمودند  0.7میلیارد نفر بوده است .مهاجران  3/0درصد از
جمعیت جهان را تشکیل ميدهند و نزديک به  05درصد از تولید ناخالص داخلي را ايجاد
مينمايند ،بنابراين يکي از عوامل اصلي در اقتصاد هستند .از طرفي مهاجرت بینالمللي به
عنوان يکي از پديدههاي جهاني بر همه جنبههاي زندگي جامعه و سیاستهاي جهاني تأثیر
خواهد گذاشت ،بنابراين ميتوان گفت مديريت مهاجرت بینالمللي به عنوان يک چالش جهاني
براي قرن  70ام مطرح بوده است.
مهاجرت بینالمللی
میزان مهاجرت جهاني در طول قرن حاضر رو به افزايش بوده و انتظار ميرود اين روند
همچنان ادامه يابد .تعداد افرادي که در حال مهاجرت هستند در حال افزايش است و تخمین
زده ميشود که در سطح بینالملل 020 ،میلیون نفر در خارج از کشور خود زندگي ميکنند.
طبق پیشبینيهاي کارشناسان سازمان ملل ،جمعیت جهان تا سال  7505به حدود 5.6
میلیارد نفر خواهد رسید که در مقايسه با سال  7508رشد  33درصدي خواهد داشت و بر
اساس تخمین ،تعداد مهاجران به سه برابر يعني  3میلیارد نفر افزايش خواهد يافت .انتظار
ميرود اين تعداد مهاجر ،زير فشارهاي مهاجرت که توسط شکاف توسعه بین کشورهاي فقیر
و غني ،جنگها و درگیريها ايجاد شده است افزايش يابد و با فرآيند جهاني شدن گستردهتر
گردد .در نتیجه عالقه روبه رشدي از سوي دولتها ،سازمانها ،جامعه مدني و بخش خصوصي
و بسیاري ديگر از گروهها به سمت بررسي موضوع مهاجرت به وجود آمده است؛ بنابراين
مهاجرت در شرايط فعلي به صدر برنامههاي سیاست بسیاري از کشورهاي مبدأ و مقصد تبديل
 0ترجمه ،گردآوري و تنظیم :گروه پژوهش هلدينگ آرمین افق ايرانیان
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شده ،به طوري که در دهه گذشته شاهد افزايش تعداد کشورهايي هستیم که مهاجرت نیروي
کار را تجربه نموده و تمايل روز افزون جهت تبديل شدن به هر دو کشور مبدأ و مقصد را
دارند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی ،تعداد مهاجران ایرانی در هیچ سالی نزدیک به صفر نبوده و از
سال های  5160تا سال  1057روند افزایشی در تعداد مهاجران ایرانی خارج از کشور قابل مشاهده است.
تعداد مهاجران ایرانی خارج از کشور و سهم آن در هر هزار نفر در سال های  5160تا ( 1057بانک جهانی)1051-

مطالعات نشان ميدهد که مهاجرت جنبه فزايندهاي در جهاني شدن خواهد داشت و
چالشها و فرصتهاي جديدي را براي سیاستگذاران از نظر مديريت جريان مهاجرت به وجود
ميآورد .در دنیاي پر تحرك امروز ،مهاجرت به يک موضوع پیچیده و مرتبط با ساير زمینههاي
کلیدي از جمله توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،ملي ،حقوق بشر ،بهداشت عمومي ،ثبات منطقهاي
و همکاريهاي بینالمللي تبديل شده است .تجربه نشان ميدهد که مهاجرت مزاياي قابل
توجهي هم براي کشورهاي وارد کننده و هم براي کشورهاي صادرکننده مهاجر دارد .با اين
حال ،تأثیر بر هر دو به عنوان يک پديده واحد ،متفاوت است .مهاجرت بینالمللي در صورتي
که به خوبي اداره شود ميتواند به توسعه پايدار براي کشورهاي مبدأ ،ترانزيت و مقصد کمک
نمايد و نیز مزايا و فرصتهايي را براي مهاجر و خانوادههاي آنها فراهم کند .اين امر ميتواند
عرضه و تقاضاي نیروي کار را متعادل کند ،به پیشرفت و انتقال مهارت در همه سطوح کمک
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نمايد و نیز به سیستمهاي حمايت و تقويت نوآوري و غنيسازي جوامع از نظر فرهنگي،
اقتصادي و اجتماعي کمک کند.
از مزاياي ديگر مهاجرت ميتوان به
کاهش فشار داخلي بر بازار کار ،بهبود
درآمدهاي افرادي که مهاجرت نميکنند،
• مهاجرت اقتصادي/کاري
حل مشکالت اقتصادي مهاجران ،کسب
• مهاجرت اجباري/پناهجويي
مهارتهاي جديد مهاجران ،نوآوري و
• جابجايي تحصیلي /دانشجويي
کارآفريني ،دستیابي به حقوق برابر ،کاهش
بیکاري در کشور مبدأ ،کاهش کمبود نیروي کار ،يافتن فرصتهاي شغلي بهتر ،بهبود کیفیت
زندگي مهاجران ،رشد اقتصادي منطقه ،برخورداري از فرصتهاي آموزشي عالي براي کودکان،
کاهش تراکم جمعیت و نیز آشنايي با فرهنگ ،آداب و رسوم و زبانهاي جديد در کشور مقصد
اشاره نمود.
سه نوع اصلي مهاجرت

بنابراين با وجود اينکه مهاجرت برخي مشکالت و سختيهاي خاص خود را به همراه دارد
اما تأثیرات مثبت قابلتوجهي را نیز به دنبال خواهد داشت .بديهي است که در صورت نیاز به
مهاجرت ،هم براي مهاجران و هم براي کشورها ،نیاز به همکاريها و سیاستهاي جامع در
مديريت مهاجرت ميباشد.
تعداد جمعیت فعال مهاجر در ايران (:)7502
 508850100نفر
تعداد جمعیت فعال مهاجر ايراني در اتحاديه اروپا و کشورهاي :EFTA
 500453نفر
تعداد دانشجويان ايراني در خارج از کشور(:)7502
 100311نفر
تعداد دانشجويان بین المللي مشغول به تحصیل در ايران(:)7506
 580168نفر
تعداد پناهندگان خارجي در ايران (تا :)7504
 1710000نفر

تعداد کل پناهندگي ايران در جهان(تا :)7504
 5300000نفر
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اقتصاد مهاجرت بینالمللی
در حوزه اقتصادي ،کار مهاجرين به يک ويژگي اصلي در رفع چالشهاي اقتصادي ،بازار
کار و بهرهوري در اقتصاد جهاني تبديلشده است .تأثیرات اقتصادي مهاجرت بسیار متفاوت
است .اثرات اقتصادي مهاجرت براي هر دو کشور ارسالکننده و پذيرنده نیز ممکن است بسته
به اينکه چه کسي در حال حرکت است و بسته به نوع هدف مهاجرت متفاوت باشد .کشورهايي
که ارسال کننده مهاجر هستند ،به ويژه مهاجران کاري که با عنوان مهاجران فعال بیان
ميشوند ،ممکن است در کوتاهمدت سود و زيان را تجربه کنند ،اما در درازمدت سود بیشتري
کسب مينمايند .براي کشورهايي که نیروي کار ارسال ميکنند ،سود اقتصادي کوتاهمدت
مهاجرت ،در حوالهها پیدا ميشود .حوالهها وجوهي هستند که مهاجران در خارج از کشور
ميگیرند و به کشورهاي خود ميفرستند و نسبت به ساير جريانهاي مالي پايدارتر و قابل
پیشبیني تر هستند .در تأمین هزينههاي معیشت خانواده ،حوالههاي نقدي صرف اقالم
مصرفي عمومي در جوامع محلي ميشوند که با حمايت از مشاغل کوچک ،به اقتصاد محلي
کمک ميکنند .براي کشورهاي دريافتکننده نیز برنامههاي مهاجرت کاري به رفع کمبود
مهارت کمک ميکند و بر رفاه عمومي ميافزايد.
برخالف تصور عامه مردم ،مهاجرت بینالمللي ناشي از عدم توسعه اقتصادي نیست ،بلکه
بخشي از خود فرآيند توسعه است .عامل اصلي مهاجرت ،جهاني شدن اقتصاد و يکپارچهسازي
بازارهاي هدف در سراسر جهان است .بازارها نه تنها براي کاالها ،سرمايههاي مالي ،اطالعات،
محصوالت و خدمات ،جهاني ميشوند ،بلکه همچنین براي سرمايههاي انساني و نیروي کار
نیز جهاني ميگردند؛ بنابراين ميتوان گفت مهاجران بینالمللي به دنبال فرار از فقر نیستند
بلکه افراد هدفمندي هستند که براي بهبود زندگي خود و سازگاري با تغییر ،با استفاده از يکي
از در دسترسترين ابزارهاي در اختیارشان ،به صورت استراتژيک عمل ميکنند.
برنامهريزي براي آينده که نیازهاي مهاجران و خانوادههاي آنها را در بر ميگیرد ،باعث
توسعه اقتصادي فراگیر ميگردد .ايجاد ظرفیت و اتصال جوانان به مهارتها و مشاغل در هر
دو کشور مبدأ و مقصد ميتواند فرصتهاي جديدي ايجاد نمايد .معرفي فناوريهاي جديد
ديجیتال ميتواند جوانان را قادر سازد به رقابت جهاني وصل شوند .اين امر به آنها کمک
ميکند گزينههاي بهتري داشته باشند و احتمال مهاجرت کاري به عنوان مهاجران غیر ماهر
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را به حداقل برسانند .لذا اگر مهاجرت بینالمللي به خوبي مديريت شود از نظر اجتماعي و
فرهنگي ضمن کاهش خطرات و آسیبپذيري و حمايت از حقوق بشر به يک تجربه پربار براي
جوامع تبديل ميگردد.
مدیریت مهاجرت بینالمللی
مهاجرت نبايد به عنوان مشکلي در نظر گرفته شود که براي رفع آن تالش شود .بلکه از
نظر کشورهاي خاص در حال توسعه ،مهاجرت داراي مزايايي در کل اقتصاد همچون از نظر
رشد ،سرمايهگذاري ،انباشت سرمايه انساني و کاهش فقر ميباشد که براي به دست آوردن
اين مزايا ،سیاستهاي مهاجرت و توسعه بايد منسجمتر شود .لذا مهاجرت بیش از اينکه به
عنوان يک چالش شناخته شود بايد به عنوان يک تحول و فرصت تلقي گردد؛ بنابراين
نقشآفرينان و تصمیمگیرندگان در اين زمینه بجاي اينکه به دنبال اقداماتي جهت جلوگیري
و محدود کردن اثرات سیاسي ،فرهنگي و اجتماعي مهاجرت نیروي کاري باشند ،بايد جهت
يافتن مزاياي بيشمار از ويژگيهاي اقتصادي مهاجرت کاري اقدام نمايند.
قدمت مهاجرت به قدمت جستوجوي غذا توسط انسانهاست ،اما موضوع مديريت
مهاجرت بینالمللي يک موضوع نسبتاً جديدي است ،از آنجايي که تقريباً از اوايل قرن بیستم
بود که دولتها براي تنظیم جريان مهاجرت در مرزها شروع به صدور گذرنامه و ويزا نمودند.
مديريت مهاجرت به معناي مديريت و اجراي کلیه فعالیتها است که در درجه اول توسط
دولتها در درون سیستمهاي ملي يا از طريق همکاريهاي دو جانبه يا چند جانبه صورت
ميگیرد به طوري که همه جنبههاي مهاجرت و توجه به جريان اصلي مهاجرت را در
سیاستهاي عمومي در بر ميگیرد .اين اصطالح به رويکردهاي برنامهريزي شده براي اجرا و
عملیاتي نمودن چارچوبهاي سیاسي ،قانوني و اداري اشاره دارد که توسط نهادهاي مسئول
مهاجرت توسعهيافته است.
مهاجرت بینالمللي پیامدهاي مهمي از نظر فقر ،توسعه تغییرات جمعیتي و جنسیتي،
امنیت ملي و بینالمللي و روابط بین دولتي دارد .مهاجرت نیروي کار يک فرآيند فراملي است
و نميتواند در انزوا قرا گیرد ،لذا يک همکاري بین دولتي براي مديريت جريان مهاجرت
ضروري است .افزايش مهاجرت انفرادي ،قاچاق انسانها ،افزايش فعالیت سودگرايان از جمله

 /26مديريت مهاجرت و اقتصاد فراسرزمیني

اثرات مديريت غیراصولي مهاجرت بینالمللي است که سبب بروز تنش در جامعه ،عدم امنیت
و نیز روابط نامناسب بین جوامع ميگردد.
با پیشرفت مهاجرت ،ضرورت بهبود ابزارهاي مديريت فرآيندهاي مهاجرتي در سطح ملي
و منطقهاي و بهويژه تدوين سیاستهاي مهاجرت بینالمللي از طريق ايجاد سیستم معامالت
بینالمللي ،توافقنامهها و ساير ارتباطات دو جانبه و چندجانبه ،دو چندان شده است .اقدامات
سیاسي موردنیاز براي مديريت موفقیتآمیز مهاجرت بینالمللي ،کار سخت و مبهمي نیست،
بلکه اين اقدامات ،سیاستگذاران در کشورهاي توسعهيافته را ملزم به شناسايي کشورهاي
درحالتوسعه ميکند که داراي روابط تجاري و سرمايهگذاري و پیشینه تاريخي قوي هستند
و در حال حاضر فعالیتهايي در زمینه مهاجرت بینالمللي دارند و سپس همکاريهاي دو
جانبه با سیاستمداران در آن کشورها براي اتخاذ سیاستهايي که مهاجرت بینالمللي را
تسهیل ميکند و پتانسیل و درآمد مهاجران را توسعه ميدهد.
مديريت مهاجرت بر سه پايه اصلي «توجه به زيرساخت اداري مهاجرت»« ،وجود چهار
حوزه مستقل مديريت» و «فرا حوزهاي بودن برخي از موضوعات مديريتي » استوار است.
پايه «توجه به زيرساخت اداري مهاجرت» بر اين موضوع تأکید دارد که مديريت مهاجرت
نیاز به درگیر شدن بوروکراسي حرکتي دارد ،لذا ترکیبي از دستگاههاي سیاستگذاري،
قانونگذاري و سازمانهاي اداري را در بر ميگیرد.
در پايه دوم ،چهار حوزه مستقل مديريتي شامل «مهاجرت و توسعه»« ،تسهیل تجارت»،
«قانونمندي و مهاجرت» و «مهاجرت اجباري» بیان ميگردد .با وجود آنکه هر يک از اين
چهار حوزه داراي پارامترها ،فرآيندها و ويژگيهايي هستند ،اما مديريت مهاجرت بینالمللي
ترکیبي از اين چهار حوزه است و عدم توجه به هر يک از اين چهار حوزه ،دستیابي به اهداف
مهرراجرت و توسررعه :مهــاجرت عــالوه بــر فــراهم آوردن پتانســیل گســترده بــراي
کشــورهاي توســعه يافتــه ،مــي توانــد عــاملي مــوثر در جهــت کــاهش فقــر و آســیب هــاي
اقتصــادي در کشــورهاي در حــال توســعه نیــز محس ـوب گــردد .بــا وجــود اينکــه بــا مهــاجرت
افراد تحصیل کرده و به اصـطالح فـرار مغزهـا ،بـه کشـور مبـدا ضـررهايي وارد مـي گـردد ،امـا
بازگشت آنها بـه کشورشـان و بهـره گیـري از دانـش و تجربیـات فراگرفتـه حاصـل از مهـاجرت
مي تواند ايـن ضـرر را جبـران نمايـد .بازگشـت نخبگـان ،تبـادل تخصـص و ارائـه مهـارت هـاي
خــود از طريــق آمــوزش ،انتقــال تکنولــوژي و ســرمايه گــذاري و نیــز ارســال پــول توســط
مهاجرين به عنوان عمـده تـرين تـامین درآمـد ارزي ،بـر ايـن موضـع اشـاره دارد کـه مهـاجرت
و توسعه ارتباطي نزديک و به هم پیوسته دارد.
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قانونمنررردی و مهررراجرت :در حـــوزه قانونمنـــدي و مهـــاجرت ،قـــانون منـــد کـــردن
مهــاجرت مــورد هــدف قــرار مــي گیــرد و موضــوعات صــدور ويــزا ،ورود و اقامــت ،مــديريت
مرزهــا ،مبــارزه بــا قاچــاق انســان هــا ،کمــک بــه بازگشــت و اســتقرار مجــدد وجــود دارد.
همچنین تعداد و ترکیب افـراد مهـاجر کـه از مرزهـاي بـین المللـي عبـور مـي کننـد ،شـرايط
مجوز عبـور بـه افـراد و ممن وعیـت افـراد از ورود و خـروج و نـوع ضـوابط و شـرايط ورود افـراد
به هـر کشـور ،در قانونمنـدي مهـاجرت تعیـین مـي گـردد؛ بنـابراين در قانونمنـدي مهـاجرت،
بــه ســاماندهي مهــاجرت و شــفاف ســازي فراينــد مهــاجرت هــم بــراي مهــاجران و هــم بــراي
کشور میزبان پرداخته مي شود.
مهرراجرت اجبرراری :مــديريت مهــاجرت در بخــش مهــاجرت اجبــاري در ارتبــاط بــا
افـرادي اســت کــه بـه اجبــار و اضــطرار و يـا هــر دلیــل ديگـري مجبــور بــه تـرك کشــور خــود
هســتند .بــا توجــه بــه اينکــه پناهنــدگان و افــرادي کــه مجبــور بــه تــرك وطــن خــود هســتند
مــوقعیتي خاصــي دارنــد و از امکانــات و حمايــت کشــور مقصــد برخــوردار نیســتند ،بنــابراين
نیازمنــد حمايــت در ســطح ملــي و نیــز در ســطح بــین المللــي هســتند تــا بــه اســتقرار مجــدد
آنها در وطن منجر گردد.
تسررهیل مهرراجرت :تســهیل مهــاجرت بــه امــور کاريــابي و اســتخدامي مهــاجران و
خانواده هاي آنها ،ارائـه اسـناد ،فعالیـت هـاي آموزشـي از جملـه آمـوزش زبـان ،امـور مهـاجرت
نیــروي کــار ،متخصصــین ،دانشــجويان و دانــش آمــوزان و نیــز خــدمات کنســولي اشــاره دارد.
ســازمان بــین المللــي مهــاجرت جهــاني  )IOM(0بــه منظــور تــدوين قــوانین و مقــررات
مهاجرت نیـروي انسـاني ،بـه ارائـه برنامـه هـايي جهـت کمـک بـه دولـت و مهـاجران همچـون
خــدمات مشــاوره اي ،آموزشــي ،فرهنگــي و کاريــابي و بــازگردان افــراد مــي پــردازد .تعــداد
کشــورهايي کــه از طريــق اجــراي اســتراتژي هــا و سیاســت هــاي جــامع ،جريــان قــانوني
مهـاجرت نیـروي انسـاني را تســهیل مـي نماينـد و از حقـوق مهــاجرين حمايـت مـي کننــد ،رو
به افزايش است.
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در پايه سوم ،به برخي از فعالیتهاي مديريتي اشاره ميگردد که فرا حوزهاي بوده است و
به چهار حوزه مطرح شده نیز ارتباط پیدا ميکنند:
همکاري هاي فني و ظرفیت سازي
حقوق مهاجرين و قوانین بین المللي مهاجرت
گردآوري اطالعات و داده ها

.

مباحث سیاست گذاري و ارايه راهکار
همکاري منطقه اي و بین المللي
اطالعاتي عمومي و آموزشي
ابعاد جنسیتي
ادغام و ادغام مجدد

جمعبندی
مديريت موفقیتآمیز مهاجرت بینالمللي ميتواند به بهترين وجه و از طريق اجراي
سیاستهاي جامع و مشارکتي که حمايت از حقوق مهاجران و کارگران را تضمین ميکند،
حاصل شود .در مديريت مهاجرت بايد به نقش مؤثر دولتها ،سازمانهاي دولتي و بین دولتي
و نیز سازمانهاي ذيربط توجه ويژهاي نمود .دولتهايي که داراي بیشترين مهاجر هستند با
مديريت بهتر و فراهم آوردن امکانات موردنیاز ميتوانند به خوبي مهاجرت را کنترل و مديريت
نمايد.
مهاجرت پتانسیل گستردهاي را در بر ميگیرد ،لذا زماني که مهاجرت به خوبي اداره گردد
سبب ايجاد اشتغال ،نوآوري ،درآمدزايي و تبادالت فرهنگي بین کشورها ميشود .عالوه بر اين
مديريت خوب مهاجرت ،اين امکان را به مهاجران ميدهد تا سطح اجتماعي و زندگي خود را
بهبود بخشند .همچنین کشورهاي مبدأ نیز از لحاظ انتقال منابع مالي ،دانش و منابع اجتماعي
نیز سود خواهند برد؛ بنابراين ميتوان گفت مهاجرت اينچنین نیست که به سبب آن يک
کشور سود ببرد و کشور ديگر ضرر نمايد و مديريت کارآمد آن منجر به افزايش سهم سود
براي هر دو کشور مبدأ و مقصد ميگردد.
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مقدمه
کشور روسیه به عنوان پهناورترين و پرجمعیتترين کشور جهان ،داراي اقتصادي قوي و
صنايعي متنوع در تمام حوزههاي اقتصادي ميباشد .اين کشور عالوه بر سرمايهگذاران داخلي،
از سرمايهگذاران خارجي نیز بهره ميبرد .اين امر عالوه بر تزريق ارز به اقتصاد کشور روسیه،
سبب کاهش درصد تورم اين کشور نیز خواهد شد.
پیشینه اقتصادي و کارآفريني کشور روسیه حاکي از آن است که اين کشور از سال 0555
به سمت بازار اقتصاد حرکت و شروع به رشد کرده است .در اين میان موانع زيادي بر سر راه
کارآفرينان روسي وجود دارد که فعالیتهاي کارآفرينانه روسيها را دچار اختالل ميکند.
دريافت پروانهها ،گواهینامهها و مجوزها از سازمانهاي مختلف براي کارآفرينان جديد ،نرخهاي
مالیات بر درآمد افراد و بنگاهها در روسیه و نیز هزينههاي محلي و منطقهاي ،از جمله اين
موانع ميباشد.
با اين وجود مردمان روسي زيادي هستند که داراي کسبوکاري از خودشان ميباشند ،به
طوري که طبق آمار مرکزي منابع کسبوکارهاي کوچک و متوسط روسیه در سالهاي 7557
و  ،7553سهم بنگاههاي کوچک و متوسط در روسیه از کل تعداد بنگاههاي اين کشور %58
بوده است .البته تعريف کارآفريني در کشور روسیه متفاوت است ،به طوري که اغلب صاحبان
کسبوکار که صاحبان شرکت هستند ،خودشان را نیز کارآفرين ميدانند .تعداد کل
فعالیتهاي کارآفرينانه در اين کشور  %7/0بود است ،اما رشد سازمانهاي کارآفريني ساالنه
 %6بوده و با سرعت زيادي بهويژه در مسکو درحالتوسعه است .کشور روسیه با برگزاري
استارت آپها در زمینه کارآفريني و ايجاد انگیزه در کارآفرينان با اعطاي امتیازات به آنان ،به
حمايت از کارآفرينان و توسعه روحیه کارآفريني در روسیه ميپردازد .حمايت دولت روسیه از
کارآفريني ،کیفیت فعالیتهاي کارآفريني در اين کشور را نیز باال برده است.

 1ترجمه ،گردآوري و تنظیم :مرکز روسیه شناسي اصفهان
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نرخ آمار بیکاري جوانان در روسیه پايین است و اين به دلیل وجود تعداد زيادي کارآفرين
و تأسیس شرکتهاي کوچک و بزرگ در کشور روسیه است .رشد کارآفريني در کشور روسیه
همچنین تأثیر به سزايي بر روي اقتصاد اين کشور دارد.
مهاجرت کاری به روسیه
کشور روسیه به عنوان بزرگترين و قدرتمندترين کشورهاي جهان ،نهمین اقتصاد پیشرفته
و بزرگ دنیا را دارد .وجود اقتصاد بسیار پیشرفته در اين کشور سبب جلب توجه بسیاري از
افراد و مهاجرت آنان به اين کشور شده است .کشور روسیه با داشتن صنايع پیشرفته و متعدد
و نیز کارخانهها و شرکتهاي بزرگ در حوزههاي مختلف و وجود برندهاي متعدد در هر
صنعتي ،محل مناسبي براي ترقي و رشد ميباشد .لذا اين امر باعث شده است که هر ساله به
تعداد متقاضیاني که درخواست مهاجرت کاري دارند افزوده شود.
به دلیل شرايط کار خوب و نیز کمبود نیروي کار در بازار کار روسیه ،همواره متقاضیان
زيادي براي مهاجرت کاري به اين کشور وجود دارد .با وجود نرخ رشد جمعیت پايین و نیاز
به نیروي کار ساده در روسیه ،روسها بیشتر ترجیح ميدهند که از نیروي کار تاجیکي که از
دوران بچگي با آموزش زبان روسي بزرگ شدهاند استفاده کنند .همچنین افرادي که به
کارآفريني در کشور روسیه مشغول هستند نیز از کارمندان تاجیکي به عنوان نیروي کار بهره
ميبرند .با اين وجود شرايط کاري به گونهاي است که اگر نیروي کار روسي توانايي کاري
بهتري در شغل موردنظر را داشته باشد ،انجام شغل توسط نیروي کار خارجي امري غیرقانوني
محسوب ميشود.
در کشور روسیه ،خارجيها فرصتهاي شغلي فوقالعادهاي را در حوزههاي کسبوکار
همانند برنامهنويسي ،طراحي گرافیک ،معماري ،مديريت پروژه ،مشاغل آموزش انگلیسي،
فرصتهاي کارآفريني و بسیاري شغلهاي ديگر پیدا ميکنند .همچنین کارفرمايان روسي ،از
مهارتهاي مديريت استراتژيک و مهارتهاي تصمیمگیري متخصصان خارجي به شدت
استقبال ميکنند ،از آنجايي که کارفرمايان عادي روسي خود چنین تواناييهاي ندارند .به
طوري که بر طبق تحقیقات (Hongkong and Shanghai Banking Corporation( HSBC
در سال  %36 ،7505از خارجیان واجد شرايط در روسیه که به عنوان مهاجرت کاري به اين
کشور رفتهاند ،بیش از  705هزار دالر در سال درآمد کسب کردهاند.
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مشاغلي که مهاجران در آن مشغول به فعالیت هستند معموالً در دسته شغلهايي قرار
دارند که مهارت زيادي براي انجام آنها نیاز است و معموالً به عنوان بخشهاي مديريت ارشد
کاري محسوب ميشوند .همچنین براي افراد خارجي و داراي حرفه و مهارت ،در بخشهايي
مانند ساختوساز ،آي تي ،مهندسي و آموزش تقاضاي زيادي وجود دارد .عالوه بر آن ،در
کشور روسیه براي مهاجران کار ،در سازمانهاي انسان دوستانه ،مأموريتهاي ديپلماتیک و
شرکتهاي بینالمللي که در اين کشور شعبهاي تأسیس کردهاند نیز فرصتهاي شغلي زيادي
وجود دارد.
با اين وجود ،نکته مهمي که بايد مورد توجه قرار گیرد اين است که در وهله اول ميبايست
اطالعاتي در مورد شرايط قانون کار در اين کشور را مورد بررسي قرار داده و از مزاياي و منافعي
که بعد از شاغل شدن در اين کشور به دست ميآيد اطالعات دقیقي کسب نمود.
شرایط مهاجرت کاری به روسیه
اولین شرط جهت مهاجرت کاري به کشور روسیه ،دريافت ويزاي کاري روسیه ميباشد.
ويزاي کاري روسیه يکي از انواع ويزاهايي است که به دلیل شرايط بهتر زندگي به نسبت
بسیاري از کشورهاي آسیايي و کشورهاي منطقه ،طرفداران زيادي پیدا کرده است .محیط
اروپايي شهرهايي نظیر مسکو و سنپترزبورگ باعث شده که متقاضیان ويزاي کاري روسیه
بیشتر به فکر مهاجرت به روسیه بیفتند .از طرفي ويزاي کار روسیه اين امکان را ميدهد که
بعد از سپري کردن اقامت موقت و پرداخت مالیات به دولت بتوانند درخواست تابعیت اين
کشور را داده و اقامت اصلي را دريافت کنند .همچنین مشاغل بسیار زيادي در کشور روسیه
وجود دارد که با دريافت ويزاي کار روسیه افراد به راحتي ميتوانند به دنبال کار مورد عالقه
خود رفته و مشغول به درآمد شوند.
از راحتترين راههاي اخذ ويزاي کاري روسیه ميتوان به داشتن دعوتنامه کاري از سوي
يک کارفرماي روسیهاي اشاره کرد که در اين صورت فرد متقاضي به راحتي و در کوتاهترين
زمان ممکن ميتواند ويزاي کاري خود را تهیه نموده و به کشور روسیه مهاجرت نمايد .البته
بايد به اين نکته توجه داشت که اخذ دعوتنامه معتبر از سوي شرکت روسیهاي به سادگي
امکانپذير نیست .براي دريافت دعوتنامه معتبر از طرف شرکت روسیهاي ،فرد متقاضي بايد
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رزومه و مدارك علمي بسیار معتبري را تهیه و آماده کند تا کارفرماي مربوطه با مطالعه رزومه
وي ،به اين همکاري پاسخي مثبت دهد.
همچنین شرايط کار در روسیه ايجاب مينمايد که کارفرما و يا شرکت معتبر موجود در
روسیه قبل از اخذ نیروي کار خارجي ،بايد مجوز کاري دريافت نمايد .کارفرما بايد تعداد نیروي
کاري اخذ شده را با توجه به ظرفیت و منطقه در نظر بگیرد؛ بنابراين کارفرمايان روسي با
کسب اجازه کار نیروي کار خارجي در روسیه و با ارسال دعوتنامه رسمي کاري به متقاضي
خارجي کار ،متقاضي را ملزم به دريافت ويزاي کاري مينمايد .مجوز کاري که در روسیه براي
نیروي کار صادر ميشود شامل دو مورد ميباشد .کسب اجازه کار از طرف کارفرما و تأيید
شخصي که ضمانت نیروي کار خارجي را بر عهده گرفته است .همچنین متقاضیان خارجي
بايد بدانند به جهت شرکت در مصاحبه حضوري در کنسولگري روسیه ،بايد نشان دهند که
چه میزان با فرهنگ و آداب و رسوم کشور روسیه ،آشنا ميباشند و چه میزان ميتوانند خود
را با اين شرايط وفق دهند.
از ديگر شرايط الزم براي مهاجرت سن قانوني فرد متقاضي مهاجرت کاري است که حتماً
بايد از  04سال بیشتر باشد .نداشتن هیچگونه سوءپیشینه و ارائه گواهي پزشکي نیز از ديگر
شرايط الزم براي مهاجرت ميباشد که متقاضیان به اين موارد نهايت دقت و توجه را داشته
باشند تا در هنگام سفر خود با هیچگونه مشکلي روبهرو نشوند.
تأکید ميشود داشتن دانش زبان انگلیسي ميتواند به عنوان امتیازي در يافتن کار در
روسیه محسوب ميشود ولي آنچه در کاريابي روسیه حائز اهمیت است دانستن زبان روسي
است .يادگیري زبان روسي ضروري ميباشد چرا که مردم اين کشور به زبان روسي صحبت
ميکنند و تمام مراودهها و فعالیتها به زبان روسي صورت ميگیرد.
مدارک الزم برای دریافت ویزای کار روسیه
براي اخذ ويزاي کار روسیه اسنادي الزم است که متقاضیان بايد آنها را جمعآوري کنند:
• دعوتنامه براي ويزاي کار روسیه از طريق سفارت و اداره پلیس مهاجرت.
• گواهي پزشکي طبق سند براي ارائه.
• اجازه استخدام کارگران خارجي.
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مشاغلی که نیاز به کسب اجازه ندارند
افرادي که مقیم کشور روسیه و يا اقامت روسیه را اخذ نمودهاند نیازي به اجازه کار ندارند.
همچنین مشاغلي مانند معلمان و دبیراني که از سازمان آموزش عالي براي آنها دعوت
بهعملآمده است و يا سفیران و يا افرادي که در سازمانهاي بشردوستانه مشغول به کار
ميباشند نیز مشمول اين قانون نميشوند.
کاریابی در روسیه
فرد متقاضي کار در کشور روسیه ميبايست با يک پیشنهاد کاري وارد آن کشور شود.
داشتن پیشنهاد کاري جهت ورود به کشور روسیه به نوعي به عنوان برگ برنده به حساب
ميآيد و حتي بعد از  3الي  8سال شخص را به اقامت دائم آن کشور ميرساند .متقاضیان
ميتوانند به جهت کاريابي در روسیه از طريق وبسايتهاي کاريابي در روسیه و يا از طريق
آژانسهاي کاريابي در کشور مقصد و حتي مبدأ اقدام نمايند .متعاقباً مؤسسات کاريابي اهمیت
فراواني جهت اشتغال و فراهم آوردن پیشنهاد کاري ايفا ميکنند .هنگامي که متقاضي
درخواست کار خود را در کشور روسیه اعالم ميکند موسسه کاريابي در روسیه با بررسي
مدارك تحصیلي شخص متقاضي و دريافت مدرك زبان روسي اقدام به ارائه پیشنهادهاي
مربوط و متناسب با تحصیالت متقاضي ميکند .متقاضیان ميتوانند از طريق روزنامه ،مانند
مسکو تايم نیز براي يافتن کار اقدام نمايند .مدارك ارائه شده به آژانسها ،مؤسسات و يا
وبسايتهاي کاريابي در روسیه ،بايد به صورت روسي و در بعضي از مواقع به زبان انگلیسي
نیز ترجمه شود .ارائه مدارك شامل ارائه  ،CVانگیزه نامه ،سوابق تحصیلي ،سوابق کاري و
ديگر مدارك به صورت آنالين و به صورت ترجمه شده به زبان روسي ميشود که ميتوان در
اختیار مؤسسات کاريابي در روسیه و يا کمپانيهايي که در زمینه يافتن کار فعالیت دارند قرار
داد.
نکات مورد توجه در مهاجرت کاری به روسیه
• ويزاي توريستي  55روز است و افرادي که با ويزاي توريستي وارد کشور روسیه ميشوند
اجازه کار و اخذ ويزاي کار در روسیه را ندارند.
• افرادي که به کشور روسیه به منظور کار سفر ميکنند ميتوانند در حوزههايي مانند
حسابداري ،قانون ،هتلداري و گردشگري نیز فعالیت داشته باشند.
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• آشنايي مهاجران کار با فرهنگ و آداب و رسوم مردمان محلي کشور روسیه و احترام
گذاشتن به آنها.
• يادگیري هر چه سريعتري زبان روسي.
• آشنايي با قوانین حاکم بر جامعه روسي و به خصوص افرادي که به عنوان مهاجر کار
وارد اين کشور ميشوند.
• در صورتي که مهاجري کار خود را از دست بدهد دولت روسیه براي او در حدود  3ماه
فرصتي را در نظر ميگیرد تا بتواند شغل مناسب جديدي را پیدا کند ،در غیر اين صورت
مجبور به ترك روسیه خواهد بود.
• ارگانهاي دولتي براي افرادي که ويزاي کار روسیه را اخذ کردهاند کارهايي را مدنظر
قرار داده است که افراد بايد به صورت تماموقت مشغول به کار شوند.
• افرادي که به زبان رسمي کشور تسلط داشته باشند به راحتي و نسبت به خیلي ديگر از
افراد ميتوانند ويزاي کار روسیه را اخذ نمايند و وارد بازار کار شوند.
• افراد متخصص و حرفهاي به راحتي ميتوانند ويزاي کاري روسیه را به دست آورند.
• ويزاي کار روسیه با ارائه دعوتنامه کاري صادر ميشود و به فرد اجازه اقامت  3ماهه را
در اين کشور ميدهد ،همچنین به اين ويزاي کار روسیه تک ورود نیز گفته ميشود.
• ويزاي کاري ديگري نیز وجود دارد که از سوي پلیس مهاجرتي روسیه صادر ميشود و
اعتبار  0ساله دارد.
• شرايط ساعات کاري به گونهاي ميباشد که بیش از چهل ساعات تجاوز نمينمايد و
میزان ساعات کاري اضافه بنا به قانون تصويب شده بیش از چهار ساعت مجاز نیست.
مشاغل پرطرفدار در کشور روسیه
• رشتههايي که فرد شاغل نیاز به داشتن مهارت بااليي از زبان انگلیسي دارد مانند
تدريس زبان انگلیسي ،رشتههاي مربوط به صنعت توريسم و هتلداري.
• رشتههاي مربوط به فنآوري اطالعات ( )ITمانند برنامهنويس وب ،برنامهنويس
موبايل و برنامهنويس سیستمهاي تجاري.
• رشتههاي مهندسي مانند مهندسي تولید و ساخت ،الکترونیک و مخابرات.
• رشتههاي مربوط به مهندسي نفت و گاز.
• مهندسي عمران و معماري جهت ساخت و مرمت آپارتمان و بناهاي ديگر.
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رشتههاي مربوط به بانکداري.
مديريت ريسک
دندانپزشکي
کارکنان IT
حسابداري
پزشکي
مهندسي برق
برنامهنويسي

به گزارش اسپوتنیک ،برنامه نويسان ،مديران تجاري ،مديران سیستمي ،حسابداران،
کارمندان آژانسهاي مسکن ،مهندسین ساختمان ،متخصصان بازاريابي و تبلیغات و وکال ،از
جمله پردرآمدترين مشاغل در روسیه هستند.
کار ضمن تحصیل در روسیه
طبق قانون وضع شده وزارت کار و رفاه اجتماعي در روسیه ،اجازه کار نیمهوقت در ادارات
دولتي وجود ندارد و فقط افراد و يا کارمنداني ميتوانند در اين سازمانهاي دولتي مشغول به
کار شوند که به صورت تماموقت و در وقت اداري حضور داشته باشند .از طرفي دانشجويان در
اين کشور حق کارهاي تماموقت و حتي دولتي را ندارند ،آنها بايد کارهاي نیمهوقت را تجربه
کنند .لذا اقامت کاري روسیه ،براي دانشجوياني که در حال تحصیل در اين کشور هستند و
خواستار کار ضمن تحصیل در روسیه ميباشند ،توسط ادارات دولتي امکانپذير نیست .الزم
به ذکر ميباشد که اين شرايطي که ذکر شد براي ارگانها و سازمانهاي دولتي در روسیه
ميباشد ،اما به طور کلي دانشجويان به هنگام تحصیل ميتوانند به صورت نیمهوقت مشغول
به کار باشند.
پیدا کردن يک کار ضمن تحصیل در روسیه در حالي که فرد در روسیه تحصیل ميکند،
ميتواند يک فرصت عالي براي باشد که بتواند درآمد کسب کند ،تجربهاي کسب کند ،دوستان
جديد پیدا کند و در مورد بازار کار در کشوري که در آن تحصیل ميکند ،ياد بگیرد .اگر چه
کار ضمن تحصیل در روسیه به فرد کمک ميکند تا برخي از هزينههاي زندگي خود را در
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روسیه تأمین کند ،همیشه بايد در نظر داشته باشید که کار ضمن تحصیل در روسیه کمک
نميکند تمام هزينهها را پوشش دهد.
با توجه به اينکه قوانین دائماً تغییر ميکنند ،همیشه بايد اطمینان حاصل شود که طبق
اطالعات به روز شده ،دانشجويان جوياي کار در روسیه در مقطع کارشناسي ميتواند به مدت
ده ساعت در هفته و دانشجويان کارشناسي ارشد به مدت بیست ساعت در هفته و دانشجويان
دکتري در روسیه ميتوانند به مدت سي ساعت در هفته مشغول به کار باشند و حقوقي برابر
پانزده تا بیست دالر در روز دريافت نمايند .دانشجويان ميتوانند با داشتن اين حقوق ،بخشي
از هزينههاي زندگي و تحصیل در روسیه را براي خود تأمین نمايند .همچنین دانشجويان
ميتوانند بعد از اتمام تحصیل خود در روسیه و با در دست داشتن مدرك با نمرات باال و با
اخذ ويزاي کار در روسیه ،به صورت تماموقت مشغول به کار در روسیه شوند.
براي کار ضمن تحصیل در روسیه نیز ،دانشجويان بايد حداقل  04سال داشته باشند و
مجوز الزم را از ادارات امور مهاجرت وزارت کشور روسیه دريافت کنند .دانشجويان ميتوانند
تنها با توجه به حرفهاي که در مجوز مشخص شدهاند و در منطقه (شهر) که دانشگاه آنها
واقع شده است ،کار کنند مجوزي که صادر ميشود يکساله است و بايد براي مدت قرارداد
مربوطه به آن تمديد شود .اگر دانش آموزان دوره خود را ترك کنند ،مجوز لغو ميشود.
دانشجو ميتواند به راحتي بدون نیاز به اجازه کار جديد ،محل کارش را تغییر دهد و تمام
کاري که بايد انجام دهد اين است که طي  2روز به ادارات امور مهاجرت وزارت کشور روسیه
مراجعه و تغییرات ايجاد شده را گزارش کند.
از سال  ،7508براي دانشجويان بینالمللي گرفتن مجوز کار ضمن تحصیل در روسیه
آسانتر شده است .تعداد اسناد مورد نیاز و نیز مدت پردازش آن کمتر شده است .اکنون تمام
دانشجويان خارجي که در دانشگاههاي روسیه تحصیل ميکنند ميتوانند مشاغل قانوني را بر
اساس ويزاي دانشجويي دريافت کنند .قبالً دانشجويان خارجي مجبور بودند به طور غیرقانوني
به دلیل مشکالت در اخذ مجوز کار ضمن تحصیل در روسیه مشغول به کار شوند ،اما اکنون
شانس آنها برابر با شهروندان روسي است .پس از آنکه دانشجويان در دانشگاه ثبتنام
ميکنند ،ويزاي آنها به عنوان اجازه کار قانوني عمل ميکند.
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میزان ساعات و هزینه کار دانشجویی در روسیه
شغلهاي دانشجويي به طور معمول پارهوقت ،در سطحهاي اولیه و با حقوق ميباشند و به
افرادي که در حال تحصیل در مقاطع عالي هستند ،اختصاص دارد .دانشجويان در يک هفته
کاري ميتوانند  05تا  35ساعت کار کنند و تا زماني شغلشان را حفظ کنند که دانشجو باشند.
کارهاي دانشجويي گزينهاي جذاب براي دانشجوياني است که ميخواهند تجربه کاريشان را
در زمینه رشته دانشگاهيشان افزايش دهند.
دانشجويان مقطع کارشناسي اجازه  05ساعت کار در هفته را دارند که حداقل حقوق
دريافتي آن حدوداً  4تا  05دالر در ساعت ميباشد که تقريباً هزينههاي زندگي در يک سال
را در روسیه پوشش ميدهد .تحصیل در مقطع کارشناسي ارشد در روسیه امکانپذير است
که حدوداً  7ساله ميباشد .دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد در روسیه  75ساعت در هفته
اجازه کار دارند و میانگین حقوق دريافتي دانشجويان در مقطع کارشناسي ارشد حدوداً بین
 4تا  05دالر در هر ساعت است که تقريباً هزينههاي زندگي ،خورد و خوراك ،رفتوآمد در
يک سال را پوشش ميدهد.
بسیاري از افراد براي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر تحصیلي مانند دکترا تحصیل در مقطع
ارشد را در کشور روسیه ميگذرانند ،زيرا اينگونه ميتوانند شانس شان را براي بورسیههاي
تحصیلي در مقطع دکترا افزايش دهند .دانشجويان مقطع دکترا در روسیه اجازه  35ساعت
کار در هفته دارند و حقوق دريافتي دانشجويان در مقطع دکتري حدوداً بین  4تا  05دالر در
هر ساعت ميباشد که در واقع دانشجو ميتواند از درآمد حاصله خود به راحتي هزينههاي
زندگي و تحصیل خود را در يک سال پوشش دهد.
دریافت مجوز کار ضمن تحصیل در روسیه
براي مجوز کار ضمن تحصیل در روسیه ،بايد به اداره کل امور مهاجرت وزارت کشور روسیه
يا اداره منطقهاي مراجعه شود که در آن اسناد زير بايد ارائه شوند:
• درخواست مجوز کار ضمن تحصیل در روسیه
• گذرنامه
• کارت مهاجرت
• دريافت و پرداخت هزينه
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•
•
مخدر
• داشتن يک نامه از دانشگاه محل تحصیل که تأيید کند که دانشجو در يک دوره پايه
تماموقت ثبتنام کرده است.
دانشجوياني که بدون مجوز مشغول به کار در روسیه ميشوند ،جريمهاي بین  7555تا
 0555روبل بايد بپردازند .در مسکو ،سنپترزبورگ و لنینگراد ،مجازات شامل مجازات 0555
تا  2555روبل و اخراج از روسیه است.
قرارداد استخدام
گواهي تأيید وضعیت  HIVمنفي ،تأيید هیچگونه بیماري عفوني يا اعتیاد به مواد

مشاغل دانشجویی در روسیه
• فعالیت در حوزه توريست به عنوان تور لیدرهاي ايراني.
• لیدر دانشجويان ايراني در دانشگاه (انجام کارهاي بانکي ،گرفتن بیمه ،خريد کتاب ،اجاره
اتاق و.)...
• مشاغل خدمات فني.
• صنايع و کارخانههاي بزرگ و چند ملیتي زيادي در روسیه فعالیت دارند که ميتوانند
محل کار در حین تحصیل براي دانشجويان خارجي در روسیه باشند.
کار پس از تحصیل در روسیه
پیدا کردن کار پس از تحصیل در روسیه ميتواند راه عالي براي ديدار با مردم محلي و
تجربه فرهنگ روزمره باشد؛ اما کار پس از تحصیل در روسیه آسان نخواهد بود .پس از
فارغالتحصیلي از دانشگاه روسي ،خارجيها نميتوانند در روسیه مشغول به کار شوند .در اين
حال نیاز به يک ويزاي کار يا اجازه کار ميباشد تا در روسیه کار کنند .بدون ويزا کار پس از
تحصیل در روسیه ،اجازه کار در روسیه غیرقانوني است .تخلف از قانون ميتواند جريمه ،اخراج
و ممنوعیت وارد شدن به روسیه را به مدت پنج سال ايجاد کند.
افرادي که تصمیم دارند بعد از فارغالتحصیل شدن کار پس از تحصیل در روسیه به صورت
تماموقت داشته باشند ،بايد زبان روسي را به طور کامل فرا بگیرند و دانشجوي ممتازي باشند
تا شغل مناسبي به دست آورند .همانطور که در بیشتر کشورها است ،هفته کاري معموالً از
دوشنبه تا جمعه و ساعات کاري به طور متوسط  85ساعت است .البته هر کارفرمايي ميتواند
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نیازهاي خود را براي ساعات کاري تعیین کند ،اما معموالً از ساعت  5صبح تا  6بعدازظهر و
يا از ساعت  05صبح تا  2بعدازظهر ميباشد.
کارآفرینی در روسیه
مهاجرت از طريق کارآفريني از جمله اهداف و داليل بسیاري از افراد جهت مهاجرت به
کشور روسیه ميباشد .ساالنه ميتوان شاهد مهاجرت کارآفرينان زيادي به کشور روسیه بود
که اين افراد با سرمايهاي که در اختیار دارند ميتوانند به عنوان کارآفرين در اين کشور حضور
يافته و کسب درآمد کنند .در حال حاضر تعداد زيادي مهاجر کارآفرين شروع به کارآفريني
در اين کشور کردهاند و با يافتن فرصتها و فضاهاي جديد کارآفريني ،به توسعه ايدههاي خود
در اين کشور ميپردازند .با توجه به اطالعات آمار مرکزي منابع کسبوکارهاي کوچک در سال
 ،7503در حدود  70هزار مهاجر در کشور روسیه اجازه کار دريافت کردهاند که در سالهاي
اخیر دولت روسیه با وضع قوانین جديد ،شرايط کارآفريني در اين کشور را براي خارجیان
آسانتر کرده است.
اگرچه فعالیتهاي کارآفرينان خارجي تأثیر مثبتي بر روي اقتصاد کشور روسیه خواهد
داشت ،اما بيشک کارآفريني در اين کشور براي کارآفرينان نیز مزاياي خاص خود و حمايتها
و کمکهاي دولت روسیه را نیز در پي خواهد داشت .رقابت کم ،فرصتهاي سرمايهگذاري
زياد و نیز زمان مناسب ،از جمله مهمترين مزاياي کارآفريني در کشور روسیه است.
• رقابت کم :اقتصاد وسیع ،مقیاس جغرافیايي و تراکم جمعیت کم ،باعث وجود رقابت کم
در اين بازار است .به طوري که با ارائه يک مدل کسبوکار خارجي يا يک محصول جديد
ميتوان جايگاه مهمي در بازار روسیه کسب کرد.
• فرصتهاي زياد سرمايهگذاري :فرشتگان سرمايهگذار روسي ،با تأمین سرمايه براي
کسبوکارهاي جديد ،فرصتهاي سرمايهگذاري در اين کشور را افزايش ميدهند .صندوقهاي
مشترك  VCو صندوقهاي سرمايهگذاري روسي ،سرمايهگذاريهاي زيادي را براي حمايت
از ايدههاي کارآفريني جديد و امیدوارکننده و کسبوکارهاي متوسط و حتي شرکتهاي
سازماني انجام ميدهند.
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• زمان مناسب :دسترسي به اطالعات و بازارهاي جهاني ،حمايتهاي دولتي و نهادي و
نیز فرهنگ رو به رشد کارآفريني در کشور روسیه ،نشاندهنده تحول مثبتي براي نوآوريهاي
کارآفريني در روسیه در دهه آينده خواهد بود.
مهاجرت و اقامت از طریق کارآفرینی در روسیه
آمار کارآفريني در کشور روسیه نشان ميدهد که مهاجراني که از طريق کارآفريني وارد
اين کشور ميشوند ،نسبت به سايرين که از طريق دعوتنامه رسمي شرکت يا کارفرما به اين
کشور مهاجرت ميکنند رضايت بیشتري دارند .همچنین قوانین و مقررات بسیار راحت براي
مهاجران کارآفرين جهت تأسیس کسبوکارهايشان در اين کشور نیز افزايشدهنده آمار
کارآفرينان مهاجر به اين کشور است.
کارفرماي خارجي در روسیه براي دريافت جواز شرکت کارآفريني خود ،بايد بعد از  35روز
کاري اقدام نمايد .اخذ اين جواز براي شرکت کارآفرين  55روز کاري طول ميکشد ،اما فرد
ميتواند در اين مدتزماني به کار شرکت خود به طور قانوني بپردازد .اعتبار فعالیت شرکت
بنا به فعالیتهاي شرکت تعیین ميگردد و فرد ميتواند جواز شرکت را هر ساله تمديد کند.
پس از کسب جواز شرکت ،فرد کارآفرين ميتواند اقدام به اخذ ويزاي روسیه و اخذ اقامت
موقت در روسیه نیز نمايد .بعد از راهاندازي کسبوکار ،دعوت از خانواده و اقامت دائم براي
آنان نیز امکانپذير ميشود.
از لحاظ میزان درآمد ميتوان گفت ،افراد کارآفرين در روسیه درآمد قابل توجه و خوبي
دارند .از نظر رضايت شغلي نیز بیشتر افراد کارآفريني که خود کارفرماي خود هستند و شرکتي
در روسیه ثبت نمودهاند ،نسبت به افرادي که تحت پوشش شرکت بزرگ در روسیه فعالیت
ميکنند ،رضايت شغلي بیشتري دارند.
مهاجرت کارآفريني به کشور روسیه داراي ضوابطي نیز ميباشد .افرادي که از طريق
کارآفريني مهاجرت ميکنند و در شرکتهاي بزرگ روسیه به فعالیت ميپردازند بايد مالیت
پرداخت نمايند .کارآفرينان مهاجر بايد حتماً داراي تسلط کامل به زبان روسي باشند .همچنین
افرادي ك براي کارآفريني به کشور روسیه مهاجرت ميکنند بايد داراي سابقه و رزومه کاري
مناسب در کشور مبدأ باشند .الزم به ذکر است که مهاجراني که از اين طريق به کشور روسیه
وارد ميشوند موردتوجه دولت روسیه قرار ميگیرند و از مزاياي قابلتوجه نیز بهره ميبرند.
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مدارک الزم جهت کارآفرینی در روسیه
کارآفريني در روسیه نیازمند تهیه يک سري مدارك است تا کارآفرين بدون وجود مشکل
بتواند به تأسیس کسبوکار خود بپردازد و فعالیتهاي کارآفريني خود را شروع کند .از مدارك
الزم جهت کارآفريني در کشور روسیه ميتوان به موارد زير اشاره نمود.
• ارائه اصل پاسپورت فرد متقاضي و ترجمه پاسپورت فرد تبعه خارجي.
• ارائه کپي از مدارك شناسايي فرد متقاضي.
• اخذ و دريافت ويزاي کارآفريني در روسیه (اين مورد از مهمترين و ضروريترين مراحل
ميباشد).
• در اختیار داشتن اقامت موقت و دائم فرد کارآفرين.
• در اختیار داشتن رسید تأيید پرداخت مبلغي به دولت روسیه.
• تأسیس شرکتي در کشور روسیه.
• ايجاد نام تجاري براي کسبوکار خود و ثبت شرکت خود در سامانه شرکتهاي تازه
تأسیس اين کشور.
• باز کردن حساب بانکي به اسم شرکتي که تازه تأسیس شده است.
• ارائه مدرك زبان روسي معتبر.
هزینههای کارآفرینی در روسیه
بديهي است هر کدام از راههاي مهاجرت به روسیه هزينههايي را در بر ميگیرد .مهاجران
کارآفرين براي کارآفريني در روسیه نیز بايد هزينههايي را متحمل شوند .از جمله هزينههاي
کارآفريني در روسیه ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
• هزينههاي مربوط به دريافت و اخذ ويزاي کارآفريني در روسیه.
• هزينههاي مربوط به تأسیس شرکت و ثبت آن (بايد حداقل مبلغ ماهیانه بر اساس
هزينههاي شرکت را پوشش دهد).
• هزينههاي مربوط به تنظیم اساسنامه و فیشهاي مالیاتي.
• هزينههاي مربوط به حق وکیل.
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از ديگر هزينههاي کارآفريني در روسیه ميتوان به اجازه و يا خريد محل سکونت و
تأسیسات براي شرکت جديد اشاره کرد .هزينه خريد و اجاره شرکت کارآفريني بر اساس نوع
مکان ثبت شرکت و شهر موردنظر در روسیه ميباشد.
ثبت شرکت در روسیه
ثبت شرکت در روسیه فقط مختص سرمايهگذاران است و اقامت از اين طريق نسبت به
اخذ ويزاي کاري روسیه و يا ويزاي تحصیلي روسیه دشوارتر است .لذا افرادي که شرايط الزم
جهت ثبت شرکت را ندارند ،ميتوانند از راههاي ديگر مهاجرت جهت دريافت اقامت روسیه
اقدام نمايند .سرمايهگذاران نیز بايد متوجه باشند که اخذ ويزا از طريق ثبت شرکت
پیچیدگيها و دشواريهاي زيادي به همراه خواهد داشت که در صورت نقص در اين اقدام،
اين عمل با شکست مواجه ميشود.
بنابراين سرمايهگذاران ميبايست قبل از اقدام به ثبت شرکت ،با وکالي ثبت شرکت در
روسیه از طريق مؤسسات حقوقي مشاوره معتبر ،ارتباط برقرار کنند تا از شرايط کسبوکار در
روسیه و نوع فعالیت تجاري در اين کشور اطالع پیدا کنند.
ساختارهای ثبت شرکت در روسیه
• ثبت شرکت در روسیه به صورت سهامي خاص :طبق قوانین کار در روسیه ،اين مدل
شرکتها به دو صورت حق فعالیت دارند :يکي به اين صورت است که سهام قابلانتقال است
و ميتوان به اشتراك عمومي گذاشته شود .نوع فعالیت ديگر اين مدل شرکتها به اين صورت
است که انتقال سهام تنها بین سهامداران امکانپذير ميباشد و قابل انتقال به عموم نخواهد
بود .تعداد سرمايهگذاران و سهامداران در اين نوع شرکت حداقل پنجاه نفر ميباشد .در شرکت
سهامي خاص ،ورود و خروج سهامداران و افزايش سرمايه بدون نیاز به محضر (دفتر اسناد
رسمي) و به صورت داخلي (ثبت در شرکتهاي ثبت اطالعات سهامداران) قابل انجام است.
سهامداران شرکت ميتوانند حقیقي يا حقوقي باشند.
• ثبت شرکت در روسیه به صورت مسئولیت محدود :اين نوع ساختار يکي از محبوبترين
نوع ثبت شرکت در روسیه و کل دنیا ميباشد .در اين روش ميتوان سرمايه اولیه را به صورت
نیمي از آن پرداخت کرده و مابقي را دو ماه ديگر به حساب شرکت واريز نمود .در اين روش
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اگر يکي از سهامداران قصد خروج از شرکت را داشته باشد نیازي به اجازه سهامداران ديگر
نیست و ميتوان به صورت خودرأي انتخاب نمايد و ديگر سهامداران موظف به قبول نظر وي
ميباشند .در اين نوع ساختار تمام تصمیمگیريها توسط مديريت انجام ميپذيرد و سهامداران
بايد تابع قوانین باشند .در شرکت با محدوديت محدود ،ورود و خروج سهامداران و افزايش
سرمايه فقط از طريق محضر (دفتر اسناد رسمي) قابل انجام است .سهامداران شرکت ميتوانند
حقیقي يا حقوقي باشند .اين نوع شرکت پرطرفدارترين نوع شرکت در روسیه و مناسبترين
نوع شرکت براي ايرانیان است.
• ثبت شرکت در روسیه به صورت مشارکت کلي :در اين روش که از دو يا سه شريک
شرکت تأسیس ميگردد نیز قوانیني حاکم ميباشد که طبق آن تمامي شرکا مسئولیت يکسان
خواهند داشت و در واقع تجارت با توافق بین شرکا به انجام ميرسد .نکته قابل توجه اين است
که اگر میزان دارايي شرکت به حد نصاب نرسد اين شرکت منحل ميگردد .در اين نوع شرکت،
ورود و خروج سهامداران و افزايش و کاهش سرمايه ،بدون نیاز به محضر (دفتر اسناد رسمي)
و از طريق پذيرهنويسي در بورس انجام ميشود .سهامداران شرکت ميتوانند حقیقي يا حقوقي
باشند.
• نمايندگي يا شعبه :نمايندگي فقط ميتواند تحقیق بازار انجام دهد و حق تجارت و
فعالیت اقتصادي ندارد .شعبه همانطور که از نام آن مشخص است ،شعبهاي از شرکت مادر
است و پس از تأيید توسط اتاق بازرگاني ،ميتواند در روسیه فعالیت داشته باشد و عمالً شرکت
خارجي محسوب ميشود ،نه شرکت روسي  .شعبه هم اسم شرکت مادر است و همان
فعالیتهايي را بايد انجام دهد که شرکت مادر انجام ميدهد .سهامداران شرکت ميتوانند
حقیقي يا حقوقي باشند.
• جواز کسب :به نوعي همانند جواز کسب در ايران است .مغازهداران و تاجران خرد ،جواز
کسب دارند .جواز کسب را فقط شهروندان روسي و يا دارندگان اقامت دائم روسیه ميتوانند
ثبت کنند .دارندگان جواز کسب ،حق داشتن حساب بانکي ارزي و تجارت بینالمللي (واردات
و صادرات) را ندارند .جواز کسب فقط يک عضو ميتواند داشته باشد و از اين جهت شرکت
محسوب نميشود .اسم جواز کسب ،اسم مالک آن است.
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مراحل ثبت شرکت در روسیه
اولین گام در جهت ثبت شرکت در روسیه انتخاب نامي مناسب براي شرکت و متناسب با
فعالیتهاي شرکت است .براي انجام اين گام ميتوان سه نام انتخاب کرد و اطالعاتي در مورد
ساختار سهام و اطالعاتي جامع در خصوص فعالیتهايي که شرکت در آينده ميبايست انجام
دهد نیز تهیه و ارائه داده شود .همچنین تمامي مدارك سهامداران و شرکا جمعآوري و کپي
آنها ارائه گردد .اين مدارك شامل مدارکي همچون گذرنامه و مدارك شناسايي ميباشد که
بايد به زبان روسي ترجمه و مهره دادگستري داشته باشد.
در گام دوم بايد ساختار شرکت مشخص گردد و سپس اساسنامه شرکت تهیه شود .در
اساسنامه نوع فعالیت تجاري ،نام تمامي سهامداران و میزان سرمايه اولیه ثبت ميگردد .آدرس
دقیق از دفتر حقیقي و مجازي با شماره تلفن و فکس نیز در اساسنامه بايد درج گردد.
نکته قابل توجه اين است که تمامي سهامداران بايد براي مدت حداکثر يک هفته در مسکو
حضور يافته و جهت امضاء مدارکشان به دفتر اسناد رسمي روسیه مراجعه نمايند.
ردیف

مرحله

5

اجاره دفتر

1

ثبت شرکت

3

افتتاح حساب
بانکي

توضیحات
مــــــــــــــدارك:
ســــهامداران حقیقــــي
(اصـــــل پاســـــپورت) و
ســــهامداران حقــــوقي
(کلیه مدارك ثبتي)

اطالعـــات :نـــام ،موضـــوع
فعالیــــت -حــــق امضــــاء-
ترکیــــــب ســــــهامداران-
ســـرمايه اولیـــه -نشـــاني و
تلفن -نوع سیستم مالیاتي

اقدام مهم
 اجاره دفتر درمسکو
انتخاب سیستممالیاتي

سهامداران حقیقي :حضور کلیه سهامداران حقیقي در
محضر الزامي است.
ســهامداران حقــوقي :حضــور نماينــده ســهامداران حقــوقي
در محضر الزامي است.

 تأيید امضا درمحضر

يــک فــرد روس بــه طــور موقــت مــديرعامل اســتخدامي
(بدون سهام) شرکت ميشود.
مــديرعامل وقــت روس بــدون نیــاز بــه حضــور ســهامداران
شــرکت ،در يــک بانــک روس ،حســاب بــانکي افتتــاح و
سرمايه اولیه را به حساب شرکت واريز ميکند.

-
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4

اخذ جواز کار

1

تغییر
مديرعامل

جـواز کـار يــکسـاله :حضـور مــديرعامل ايرانـي در مســکو
براي آزمون زبان روسي الزامي است.

 فقط جواز کاريکساله.

جواز کار سهساله :آزمون روسي ندارد.

 حضور در مسکو -آزمون زبان روسي

مديرعامل ايراني که جواز کار گرفته ،جايگزين مديرعامل
روس ميشود.
مــديرعامل ايرانــي ،بــا حضــور در بانــک ،حــق امضــاي
مديرعامل روس را از آن خود ميکند.

 حضور در مسکو انجام کارهاياداري

مدارک الزم جهت ثبت شرکت از سوی کارآفرین در روسیه
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اصل پاسپورت و کپي برابر اصل از تمام صفحات پاسپورت فرد کارآفرين
در اختیار داشتن ويزاي روسیه
حضور فرد کارآفرين جهت امضا براي اسناد
دريافت شماره اقتصادي و دريافت فیش مالیاتي
حضور شخص کارآفرين جهت افتتاح حساب بانکي
ساختن نام تجاري شرکت به همراه مهر شرکت
ذکر زمینه فعالیت شرکت که بايد در اسناد ثبت شود
نشاني محل اقامت دائم و ثبت شده شرکت
ذکر و تأيیدنامه کارآفريني

هزینههای ثبت شرکت کارآفرینی در روسیه
•
•
•
•
•

هزينه تنظیم اساسنامه ،فرمهاي مخصوص ثبت شرکت
هزينه فیش اداره مالیاتي
واريزيهاي دولتي جهت ثبت شرکت
هزينه وکالتنامه محضري
هزينه ساخت دو عدد مهر با نام شرکت
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مزایای ثبت شرکت در روسیه
• به راحتي ميتوان از طريق ثبت شرکت در روسیه به بازارهاي اروپايي دسترسي پیدا
نمود.
• از طريق ثبت شرکت در روسیه ميتوان بعد از گذشت پنج سال ،اقامت دائم اين کشور
را هم براي فرد متقاضي و هم براي خانواده وي اخذ نمود.
• متقاضي به راحتي ميتواند صادرات و واردات انجام دهد.
• هیچگونه تبعیضي بین سرمايهگذاران داخلي و سرمايهگذاران خارجي وجود نخواهد
داشت و همه برابر خواهند بود.
• بعد از اخذ اقامت از طريق ثبت شرکت در روسیه ميتوان از تحصیل رايگان در اين
کشور بهرهمند شد.
• برخورداري از خدمات درماني و رفاهي.
• نیازي به شريک و مدير روسي نیست و مالکیت صددرصد شرکت امکانپذير ميباشد.
• رونق فعالیت تجاري در کشوري که از نظر اقتصادي يکي از قدرتهاي دنیا محسوب
ميگردد.
سرمایهگذاری در روسیه
سرمايهگذاري در روسیه نسبت به شرايط مناسب اقلیمي ،منابع ،صنايع و فراوانيهاي غني
در اين کشور بسیار درآمدزا و راحت به نظر ميآيد .از نظر اقتصادي کشور روسیه جز يکي از
قدرتمندترين کشورهاي اروپا از نظر اقتصادي ميباشد .با وجود بحرانهاي اقتصادي که در
دنیا به وجود آمده است اما دولت روسیه براي سرمايهگذاران خارجي امکانات مناسبي را جهت
سرمايهگذاري و ثبت شرکت در روسیه فراهم کرده است .دولت روسیه امکاناتي مانند نیروي
کار ماهر و متخصص و ايجاد يک فضاي بهرهبرداري نشده را براي جذب سرمايهگذاران خارجي
فراهم کرده است .نکته ديگري که بسیار حائز اهمیت ميباشد اين است که دولت روسیه جزء
آن دسته از کشورهايي ميباشد که به هیچ عنوان بین سرمايهگذاران خارجي و سرمايهگذاران
داخلي تبعیﺾ نميگذارد و اين امر باعث جذب بیشتر سرمايهگذاران در روسیه شده است.
سرمايههايي که براي افراد خارجي مدنظر گرفته شده ميتواند با تزريق سرمايههاي بیش
از  765هزار دالر آمريکا نیز باشد .سرمايهگذاري در روسیه براي سرمايهگذاران خارجي با 765
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هزار دالر آمريکا تعريف شده است .اقتصاد قوي و پیشرفت روزانه فناوري و اطالعات در کشور
روسیه ،موقعیت جغرافیايي مناسب براي زندگي و کسب درآمد ،صنايع زياد و منابع طبیعي
وسیع از جمله داليل مهمي جهت سرمايهگذاري در روسیه ميباشد .افرادي که حتي براي
خود شغلي مناسب و با بازده باال دارند ميتوانند با سرمايهگذاري مبلغي در حدود  05میلیون
روبل روسیه ،سالیانه صاحب  %05از تجارتي سودمند شوند.
سرمايهگذاري در روسیه طبق قانوني جديد که در اوايل سال  7504میالدي وضع شده
است پیشنهادات بسیار جالبي را به متقاضیان اعطا کرده است .دولت روسیه براي کسب اقامت
اين کشور در موارد ديگري اعالم کرده است که متقاضیان ميتوانند با تزريق سرمايه در
موسسههاي خیريه اقامت اين کشور را اخذ نمايند .سرمايهگذاري در روسیه امکان دسترسي
متقاضیان را به بازارهاي بزرگ جهاني فراهم ميکند ،در واقع اين بازار اقالم ،اجناس مصرفي
زيادي را در اختیار افراد ميگذارد .همچنین نظارت مالیاتي قابلتوجهي در روسیه مشاهده
ميشود و اين امتیاز مثبتي براي خارجیان سرمايهدار محسوب ميشود .همچنین
سرمايهگذاران با تأسیس کسبوکارهاي مختلفي در اين کشور ،سبب شاغل شدن درصدي از
نیروي بیکار اين کشور شده که اين عامل نیز يکي از ديگر از داليل حمايت دولت روسیه از
سرمايهگذاران ميباشد.
در حدود  73کشور جهان از اواسط سال  7503شرکتهايي با ملیتهاي مختلف را که در
مناطق ويژه کشور روسیه سالها بود تأسیس شده را آپديت کرده و سرمايههاي بیشتري در
اين شرکتها تزريق کردند .بیشترين سرمايهگذاران خارجي در روسیه از کشورهاي انگلستان،
هلند ،قبرس و سوئیس ميباشند و طبق آماري که گرفته شده است سرمايهگذاران اين کشورها
به خاطر صنايعي مانند کشاورزي ،گاز ،نفت ،چوب و تولید غذا جذب اين کشور شدهاند.
مناطق ویژه اقتصادی برای جذب سرمایهگذاران
کشور روسیه به مانند ديگر کشورهاي جهان مناطق مهم و ويژه اقتصادي براي جذب
سرمايهگذاران خارجي دارد .مناطقي براي تولیدات و صنايع (سامارا ،کالوگا ،پسکوف و،)...
فناوري و نوآوري (جمهوري تاتارستان ،مسکو ،سن پترزبورگ) ،مناطقي براي گردشگران و
توريست (جمهوري چچن ،چرکس ،داغستان ،اينگوش ،جمهوري اوستیاي شمالي و ،)...مناطق

فصلنامه علمي -تخصصي شاخص کارآفريني (ديدهبان مهاجرت)55/

بندري (مورمانسک ،اولیانوفسک) .اين مناطق ابزارهايي براي جذب سرمايههاي بزرگ افراد
خارجي تلقي ميشود.
در مناطق بندري مانند اولیانوسفک تولیدات قطعات هواپیمايي بسیار ديده ميشود .در
اين بین تعمیرات ،تجهیزات و سرويسهاي خدماتي هواپیمايي انجام ميشود .منطقه ويژه
اقتصادي اولیانوسفک در حال حاضر در تولیدات هواپیماهاي کوچک نیز فعالیت دارد.
افراد بايد در نظر داشته باشند که با سرمايهگذاري در روسیه مالیاتي به صورت ساالنه به
دولت روسیه پرداخت کنند .مالیات در مناطقي که از لحاظ اقتصادي ويژگيهاي خاص خود
را دارد بسیار مناسب و ايده آل به شمار ميآيد .دولت در اين منطقه اقتصادي مالیات بر درآمد
شهروندان را از  %75به  %6کاهش داده است .شهرونداني که در مناطق فناوري ،نوآوري،
گردشگري و تفريحي هستند از پرداخت مالیاتهاي بر درآمد خود به دولت معاف شدهاند .در
مناطق ويژه اقتصادي و در بخشهاي ملک و امالك و حملونقل تا حداکثر  00سال مالیاتي
براي متقاضیان در بر نخواهد داشت .همچنین معافیتهاي مالیاتي بر زمین براي افرادي که
در سطوح فدرال سرمايهگذاري ميکنند تعريف شده است.
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تبادل دانشجویان

بینالمللی0

مقدمه
تبادل دانشجويي در بین کشورهاي مختلف از اهمیت بااليي برخوردار است و هر روز بر
اين اهمیت افزوده ميشود زيرا دانشجويان بینالمللي تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمي بر
اقتصاد يک کشور خواهند داشت .از اين رو توجه عمده دولتمردان ،بر سیاست جذب
دانشجويان با استعداد است .الزم به ذکر است که اين تأثیرات تنها از نظر اقتصادي نیست،
بلکه از يکسو باعث تأثیرات زنجیرهاي مانند انتقال دانش از يک کشور به کشوري ديگر
ميشود و از سويي ديگر سبب به وجود آمدن نیروهاي کار بینالمللي متخصص و کارآمد
ميگردد که اين موضوع به نفع هر دو کشور دخیل در امر تبادل دانشجويي است .همچنین
اين موضوع باعث شناخت هر چه بیشتر افراد و دانشجويان خواهد شد که در پي آن ايجاد
ارتباط بین کشورها و در نتیجه در بلندمدت سبب ايجاد ارتباط اقتصادي و تجاري بین دو
کشور ميشود.
تحقیقات بهعملآمده توسط تیم ( DAADخدمات تبادل دانشجويي آلمان) ،نشان داد
دانشجويان بینالمللي تأثیر بسیار زيادي بر کشور میزبان دارند .مارگ وينترمنتل مدير پروژه
 DAADبر اين باور است که سرمايهگذاري بر روي دانشجويان بینالمللي ايدهاي بسیار مفید
خواهد بود .براي مثال دانشجوياني که بعد از تحصیل در کشور میزبان قصد دارند به کشور
خود بازگردند ميتوانند به عنوان دوستان و نمايندگاني از کشور میزبان در کشور خود باشند.
آن دسته از دانشجوياني که پس از تحصیل براي مدتي در کشور میزبان ساکن ميشوند نیز
ميتوانند در تبادل فرهنگي بین ملتها و همچنین مسائل اقتصادي و تجاري ،بسیار مفید
واقع شوند.
وزير آموزش کشور آلمان؛ جوهانا وانکا ،تأکید بر پذيرش و استقبال از دانشجويان بینالمللي
دارد؛ زيرا وي اعتقاد دارد اين دانشجويان به تبادل دانش و ديدگاههاي جديد در بین دو ملت
کمک خواهند داشت؛ و همچنین اين احتمال وجود دارد که دانشجويان در هنگام تحصیل و
يا بعد از اتمام دوره تحصیلي در آن کشور سرمايهگذاري کنند ،مالیات بپردازند و مشغول به
 0ترجمه و تنظیم :گروه روابط بین الملل هلدينگ آرمین افق ايرانیان
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انجام خدماتي شوند که اين موارد باعث پیشرفت اقتصادي و فرهنگي خواهد شد .براي دست
آوردن چنین موقعیتي بايد شرايط آموزشي مناسب و زيرساختهاي آموزشي را تقويت کرد و
نبايد فراموش کرد که اين اقدامات به سرعت نتیجه خواهد داد .در اين راستا هدفهاي اصلي
مشخص شده براي مسئولین دولتي و ايالتي ،افزايش تعداد دانشجويان بینالمللي است.
همچنین طي تحقیقات بهعملآمده از سوي سازمان يونسکو؛ در طول دهه اخیر ،مهاجرت
دانشجويان بینالمللي با هدف تحصیل ،افزايش چشمگیري داشته است .در سال  7555بیش
از  7.0میلیون دانشجو خارج از کشور خود در حال تحصیل بودهاند .اين در حالي است که اين
رقم در حدود دو برابر نسبت به دهه گذشته افزايش داشته است و همچنان پیشبیني ميشود
اين رقم در سال  7575به حدود هفت میلیون دانشجو افزايش پیدا کند.
کشورهاي پذيرش کننده دانشجويان بعد از اتمام دوره تحصیلي سعي در جذب اين افراد
به عنوان نیروي کار متخصص در کشور خود دارند .همچنین کشورهاي مبدأ نیز تالش دارند
تا اين افراد به کشور خود بازگردند تا از توانايي و دانش آنها استفاده کنند .اين تالش براي
جذب دانشجويان بعد از فارغالتحصیلي از طرف هر دو کشور مبدأ و میزبان به اين دلیل است
که اين افراد سرمايههاي ارزشمندي براي پیشرفت اقتصادي هردو کشور است .در اين میان
فارغالتحصیالن بعد از اتمام دوره تحصیلي بايد تصمیم بگیرند که در کدام کشور ساکن و وارد
بازار کار شوند .در نهايت بايد با در نظر داشتن بهترين شرايط براي ادامه زندگي و کار ،تصمیم
بگیرند .الزم به ذکر است افرادي که در رشتههاي بهتر و مناسبتر و متناسب با شرايط روز
تحصیل کردهاند ،قدرت انتخاب باالتري دارند و به آنها پیشنهادهاي سودمندتري خواهد شد.
در بعضي از کشورها حتي افراد متخصص براي ادامه تحصیل و ادامه کسبوکار به کشوري
بهتر مهاجرت ميکنند و پس از تحصیل و مدتي کار کردن به کشور خود باز ميگردند .اين
افراد سرمايههاي خالص يک کشور بشمار ميآيند و نه تنها باعث پیشرفت اقتصادي بزرگي در
يک جامعه ميشوند بلکه باعث تبادل فرهنگي بین دو ملت نیز خواهند شد .جابجايي
دانشجويان به طور کلي به معناي فرصتي براي تحصیل در موقعیتي جديد است.
هدف از مهاجرت
جهان به سرعت در حال تغییر و تحول است و دوره جديد اين تغییرات شروع شده است.
انسانها به دنبال پیشرفت و زندگي بهتر ،به مکانهاي مختلف دنیا نقل مکان يا مهاجرت
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ميکنند .درگذشته هدف از مهاجرت به دست آوردن شغل و حرفه و پیشرفت در آن بوده
است اما امروزه بهجز اين موارد هدف از مهاجرت تحصیل نیز ميتواند باشد .در اين میان با
پیشرفت در فناوري و ارتباطات ،جابجايي افراد از يک نقطه به نقطه ديگر بسیار ساده شده
است .دانشجويان به منظور دست يافتن به شرايط بهتر تحصیلي و آينده شغلي بهتر ،از يک
مکان به مکاني ديگر ميروند و براي مدتي يا حتي براي همیشه در آنجا ساکن ميشوند.
جابجايي به شکلهاي متفاوت و در موقعیتهاي مختلف رخ ميدهد .افراد با صالحیت،
شايسته ،سالم و ثروتمند براي به دست آوردن کسبوکار مناسب ،تحصیالت و پیشرفت در
زندگي مهاجرت ميکنند .همچنین شهر گرايي ،صنعتگرايي و نوين گرايي هر کدام ميتوانند
به عنوان داليل عمده مهاجرت به حساب بیايند.
در يک جامعه صنعتي با رقابت باال ،فرصتهاي بیشتري براي پیشرفت يک فرد در دسترس
هستند که از داليل جذب افراد از مناطق روستايي به جوامع شهري براي به دست آوردن
استاندارهاي باالي يک زندگي ميباشد.
تبادل دانشجویان بینالمللی
بايد در نظر داشت که تعامل و همکاري میان انسانها ،شرکتها و دولتمردان کشورهاي
مختلف باعث يکپارچگي در جهان خواهد شد؛ و همچنین بینالمللي سازي تحصیالت و
همکاري و تعامل بیشتر بین مراکز آموزشي ميتواند به اين امر کمک شاياني کند .به همین
دلیل جابجايي دانشجويان بینالمللي از يک کشور به کشور ديگر از اهمیت بااليي برخوردار
است.
اقتصاددانان به طور کلي مهاجرت افرادي که داراي مهارت کاري باال هستند را براي اقتصاد
کشور میزبان بسیار مثبت ارزيابي ميکنند و اعتقاد دارند اين روند باعث شکوفايي اقتصادي
آن کشور خواهد شد .از سويي ديگر مهاجرت افراد به منظور تحصیل در کشوري ديگر باعث
ايجاد شبکههاي ارتباطي بین کشور مقصد و کشور مبدأ ميشود که اين موضوع ميتواند براي
کشور مبدأ از نظر تبادل فرهنگي و اقتصادي بسیار سازنده و مفید باشد که گردش مغزها يکي
از فوايد اين جابجايي دانشجويي ميباشد.
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جابجايي دانشجويان بینالمللي به عنوان يکي از شاخههاي حرفهاي و تخصصي در امر
مهاجرت در نظر گرفته شده و با توجه به تأثیرات مفید اقتصادي آن ،عامل تعیینکنندهاي در
میان سیاستهاي تحصیالت عالي بشمار ميرود.
الزم به ذکر است در میان سیاستهاي تحصیالت عالي نیز کیفیت باالي مؤسسات آموزش
عالي و همچنین در دسترس بودن برنامههاي آموزشي به يک زبان بینالمللي که معموالً
انگلیسي است ،ميتواند به عنوان ابزاري مهم براي جذب دانشجويان بینالمللي و در نهايت
مهاجرتي تخصصي و مفید در نظر گرفته شود.
چرخش نخبگان و مغزها
بسیاري از کشورهاي در حال توسعه نگراني مشترکي دارند و آن هم فرار مغزها و نخبگان
از آن کشورها است .افراد با استعداد و تحصیل کرده جهت ادامه تحصیل و به دست آوردن
شرايط زندگي و کاري بهتر از يک کشور درحالتوسعه به يک کشور توسعهيافته مهاجرت
ميکنند.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده در سال  7558توسط محققي بنام «روپورت» مشخص
شد که در دو دهه گذشته ديدگاه منفي که نسبت به فرار مغزها وجود داشته ،تغییر کرده
است؛ و دلیل آن هم اين بود که بسیاري از کشورهاي درحالتوسعه شاهد مزيتهاي اجتماعي
بسیار زياد از اين پديده بودند .فرار مغزها مقولهاي کامالً منفي نیست زيرا اگر کشوري به
درستي از آن بهره ببرد ميتواند از آن به عنوان سرمايههاي انساني در رونق اقتصادي آينده
کشور خود استفاده کند .بسیاري از نخبگان بعد از اتمام تحصیل و مدتي کار در کشورهاي
توسعه يافته تمايل داشتند به کشور خود بازگردند که به اين پديده به اصطالح «چرخش
مغزها» گفته ميشود.
مهاجرت افراد متخصص به کشوري ديگر باعث انتقال فناوري فرامرزي از کشور مبدأ به
کشور مقصد و بلعکس خواهد شد که اين موضوع همان چرخش مغزها و به دنبال آن پیشرفت،
رونق اقتصادي و سازندگي براي هر دو کشور است .از آنجايي که سرمايههاي انساني يکي از
ارکان اصلي در رشد اقتصادي يک کشور به شمار ميآيد ،از میان فاکتورهايي مانند آموزش،
پژوهش ،نوآوري و همکاري با کشورهاي درگیر ،چرخش مغزها و نخبگان از اهمیت بااليي
برخوردار است .افراد متخصص و ماهري که در کشورهايي غیر از وطن خود مشغول فعالیت
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هستند در نهايت روزي با تجربیات بسیار زياد و ارزشمندي که از کشوري ديگر به دست آورده
به کشور خود باز ميگردند و باعث شکوفايي اقتصادي وطن خود ميشوند .به همین دلیل
توجه بسیاري از دولتمردان نسبت به سیاستهاي مقابله با مهاجرت افراد جهت تحصیل ،تغییر
کرده و به سیاست تشويق اين افراد به مهاجرت تبديل شده است؛ و به اين ترتیب از دهه 55
میالدي شرايط مناسبي براي چرخش مغزها به وجود آمد.
نتیجهگیری
در میان کشورهاي پیشرفته امروزي ،مقوله مهاجرت بهعنوان يکي از بهترين راههاي توسعه
اقتصادي و فرهنگي به شمار ميآيد .همچنین تبادل دانشجويان بینالمللي نیز بهعنوان يکي
از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگي و اقتصادي در میان کشورها در نظر گرفته ميشود .اين
تأثیرات فرهنگي و اقتصادي نه تنها براي کشور مقصد مفید و سودآور است بلکه براي
کشورهاي مبدأ نیز بسیار سودمند و سازنده خواهد بود .در نظر داشتن تمهیدات الزم جهت
ايجاد مراکز علمي سطح باال و با کیفیت همچنین ارائه محتواي مفید و تخصصي از موارد مهم
در جذب دانشجويان بینالمللي ،در نهايت موجب سودآوري اقتصادي بیشتر خواهد شد.
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کار و تحصیل همزمان دانشجویان در خارج از

کشور0

مقدمه
اگرچه تحصیل و حفظ شغل يک تعهد بزرگتر در مقايسه با فقط يک دانشجوي معمولي
تماموقت دارد ،اما هزاران دانشجو ثابت کردهاند که اين امر نهتنها امکانپذير است ،بلکه در
حقیقت مديريت آن نیز بسیار آسان است .کار در حین تحصیل يک مزيت بزرگ و يکي از
گزينههاي محبوب در بین دانشجويان بینالملل است .مشاغل در کشورهاي مختلف جهان
متفاوت است ،اما کار کردن در يک فرهنگ و محیط متفاوت همیشه هیجانانگیز خواهد بود.
کار کردن و تحصیل در خارج از کشور اين امکان را به دانشجويان ميدهد تا کشور مقصد را
بهعنوان محلي نهتنها جهت ديدن مکانهاي توريستي بلکه در واقع براي زندگي در فرهنگي
متفاوت تجربه کنند .اشتغال در طول تحصیل يا در تعطیالت تابستاني يا زمستاني در حین
تحصیل ،راهي عالي براي کسب درآمد اضافي ،ايجاد يک شبکه حرفهاي ،عملکرد تحصیلي
بهتر ،توسعه مهارتهاي مديريت زمان و کسب تجربه ارزشمند است که ميتواند به اهداف
شغلي موردنظر دانشجويان تبديل گردد .پیدا کردن شغل پارهوقت براي دانشجوياني که در
خارج از کشور تحصیل ميکنند ميتواند فرصتي عالي براي آنها باشد تا بتوانند مقداري پول
کسب نمايند ،تجربه کاري به دست آورند ،دوستاني جديد پیدا کنند ،در مورد بازار کار کشوري
که در آن به تحصیل ميپردازند کسب اطالعات نمايند و نیز بهعنوان يک هدف مهم به زبان
محلي کشوري که در آن تحصیل ميکنند تسلط يابند .همچنین آنها ميتوانند از اين فرصت
استفاده نمايند تا ضمن ادامه تحصیل ،با کارفرمايان محلي ارتباط برقرار نموده و آينده شغلي
خود را بهتر ترسیم نمايند .در اين رابطه دانشکده و کارمندان دانشکده ميتوانند منابع
اطالعاتي مفیدي را در اختیار دانشجويان قرار دهند.
مزایای کار حین تحصیل در خارج از کشور
 کار پارهوقت ميتواند به دانشجويان کمک کند تا در پرداخت هزينههاي دانشجويي دچار
مشکل نشوند و پس از فارغالتحصیلي بار مالي کمتري داشته باشند.
 1ترجمه ،گردآوري و تنظیم :مرکز مشاوره شغلي و کاريابي تحول آفرينان
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کار کردن در خارج از کشور ممکن است يک تجربه همهجانبهتر داشته باشد و در

طي کار پارهوقت ،دانشجويان ميتوانند مهارتهاي زباني قويتري کسب نمايند.


کار حین تحصیل سبب ميشود دانشجويان راحتتر فرهنگ کشور مقصد را بپذيرند.



دانشجويان ميتوانند کار در حین تحصیل را بهعنوان تجربه در رزومه خود اضافه

نمايند تا کارفرماي آينده نسبت به پذيرش سريعتر دانشجو اقدام نمايد.


کار حین تحصیل براي دانشجويان در ايجاد شبکههاي حرفهاي و کسب تجربه بسیار

تأثیرگذار است.
در صورتي که دانشجو متقاعد شود که دوست دارد هنگام تحصیل در خارج از کشور نیز
کار کند ،قدم بعدي اين است که مشخص نمايد آيا کشور مقصد به او اجازه ميدهد بهصورت
قانوني با ويزاي دانشجويي کار کند .کار کردن در حین تحصیل در خارج از کشور يک مسئله
حقوقي است که کامالً به کشور مبدأ و کشوري که دانشجو جهت تحصیل به آن وارد
ميشود بستگي دارد .قوانین مربوط به کار براي دانشجوياني که در خارج از کشور تحصیل
ميکنند متفاوت است و تعداد معدودي از کشورها به دانشجويان بینالمللي اجازه ميدهند
تا در حین تحصیل نیز به کار بپردازند.
در برخي از کشورها عالوه بر ويزاي دانشجويي ،دانشجويان ممکن است نیاز به مجوز کار
نیز داشته باشند ،بدين صورت که حق کار با ويزاي دانشجويي صادر نميشود ،بلکه به مدارك
و ويزاي جداگانه نیازمند است .دانشجويان عالقهمند به کار در حین تحصیل ميبايست قبل
از سفر مطالعات خود را در زمینه کشورهايي که به دانشجويان اجازه کار در حین تحصیل را
ميدهند انجام داده و نیز شرايط کار حین تحصیل را در اين کشورها بررسي نمايند .همچنین
از آنجايي که قوانین کشورها بهطور مداوم در حال تغییر است ،اين اطالعات بايد بهروز شده
باشند.
در متداولترين مقاصد جهت اخذ مدرك تحصیلي در خارج از کشور ،معموالً کار براي
دانشجويان بینالمللي در حدود  75ساعت در هفته محدود ميشود .همچنین کار دانشجويي
بهطور متوسط در هر جايي بین  0تا  00يورو در ساعت و تقريباً در حدود  805يورو در ماه
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درآمد دارد و اين پرداخت به دانشجويان مشمول مالیات نميشود .معموالً دستمزدها در
شهرهاي بزرگ بیشتر است اما هزينه زندگي در آن شهرها نیز در سطح باالتري قرار دارد.
گزينههاي اشتغال پارهوقت دانشجويان بسته به تحصیل انتخاب شده آنها در خارج از
کشور ،تجربه کاري قبلي و مجموعه مهارتهاي آنها و نیز موضوع موردنظر براي تحصیل
متفاوت خواهد بود ،اما تقريباً در همه موارد ،دوره تحصیل دانشجويان در خارج از کشور بايد
تماموقت باشد تا به آنها امکان کار پارهوقت در کنار تحصیل را بدهد .بهترين نوع مشاغل
براي دانشجويان بینالمللي کارهايي است که به آنها اين امکان را ميدهد که کشور مقصد را
به عنوان يک فرهنگ جديد و فراتر از ديدگاه دانشگاهي و صرفاً اجتماعي ببینند .از جمله
عمدهترين مشاغل پارهوقت پیشنهادي براي دانشجويان خارج از کشور ميتوان به مشاغل
دانشگاه ،آموزش يا تدريس زبان انگلیسي ،کار تدريس و ترجمه ،مشاغل اداري ،تدريس
خصوصي ،کسبوکار اينترنتي و راهنماي تور اشاره نمود.
با وجود اينکه کار حین تحصیل به دانشجويان کمک ميکند تا برخي از هزينههاي خود
را در هنگام زندگي و تحصیل در خارج از کشور برطرف نمايند ،اما بايد در نظر داشت که کار
پارهوقت دانشجويان به آنها کمک نميکند تا تمام هزينههاي خود را تأمین کنند .همچنین
دانشجو بايد اين نکته را در نظر بگیرد که کار هنگام تحصیل در دانشگاه خارج از کشور ميتواند
دشوار باشد؛ دانشجويان ممکن است در تعادل کار و دانشگاه در يک محیط خارجي دچار
مشکل شوند .نظرات افراد در مورد اين موضوع که کار همزمان با تحصیل براي دانشجويان
خارج از کشور تأثیر مثبت يا منفي دارد ،متفاوت است ،با اين وجود در صورتي که دانشجو
متعهد شود که اين هماهنگي را بهدرستي انجام دهد تأثیرات مثبت آن بیشتر خواهد بود.
دانشگاه و برنامه کالسي دانشجويان ميتواند تأثیر زيادي در میزان موفقیت آنها در کار و
گرفتن مدرك همزمان داشته باشد .اگر ساختار و برنامههايي که انتخاب ميکنند متناسب با
برنامههاي دانشجو باشد ،يک قدم به کار حین تحصیل نزديکتر است .توسعه مهارتهاي
مديريت زمان نقش مهمي در شانس موفقیت دانشجويان در ترکیب کار با تحصیل دارد .از
آنجايي که دانشجويان خارج از کشور از خانواده دور هستند و زمان انعطافپذيرتري دارند
مديريت زمان براي آنها کار آسانتري ميباشد .با توجه به اينکه دانشجويان به طور متوسط
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 ساعت ميتواند در75  لذا اين، ساعت در هفته مجاز به کار دانشجويي ميباشند75 حدود
.اوقات فراغت و نیز روهاي آخر هفته متمرکز گردد
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