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 های اقتصادی مهاجرت نخبگانجنبه

 

 غالمرضا ذاکرصالحی                   

ریزی مؤسسه پژوهش و برنامه عضوهیات علمی

 آموزش عالی
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هنـگامی که آشفتـگی فلـسفی و رمانتیـسم سیاسی ما به پایان برسد فـرآیند توسعه آغاز   

اهمیت  هتوسع (driver)ه عنوان نیروی پیشران کلیدی در آن زمان نخبگی فکری ب .شودمی

کند. اقتصاد دانش بنیان با سواد شدن آحاد جامعه و فعاالن اقتصادی نیست. بلکـه پیدا می

افـااری آن اسـت. در های نـر ها و مسیر حرکت اقتصاد و زیر ساختدانشی شدن چارچوب

ایده   ،آید که دارای فکردر میاقتصاد دانش بنیان چرخهای تولید توسط کسانی به حرکت 

دهـد. بـا آمـوز  و مهـار  و برنامه هستند. نخبۀ علمی هر چهار وجه سرمایه را ارتقا مـی

برداری از کاالهای فرهنگی، سـرمایه سطح باالی خود سرمایه انسانی را، با توسعه توان بهره

رمایه اجتماعی را و با فرهنگی را و با افاایش سطح اعتماد و مشارکت بین افراد و نهادها، س

بخشد. بـه ایـن معنـا نخبگـان وری و کارآفرینی، سرمایۀ مادی را ارتقا میتوسعه توان بهره

آورند. وجود آنها محیط را های توسعه را فراهم میفکری در کنار نخبگان ابااری زیر ساخت

توسـعه و گـااری تـوانند از طریـ  مشـارکت در سیاسـتکند. آنان میغنی و پر جاذبه می

 های فکر و آینده نگاری به توسعه خردورزی و نوآوریهای اداری و صنعتی کمک کنند. اطاق
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در کنار سایر عوامل، مهاجر  نخبگان از کشور علل اقتصادی نیا دارد از جملۀ آنها عوامـل 

 توان برشمرد:زیر را می

 سطح نازل تکنولوژی در کشور مبدأ 

 افی(پدیدۀ سر ریا آموز  )آموز  اض 

 عد  تطاب  نظا  آموز  و نظا  اشتغال و بیکاری دانش آموختگان 

 سطح پایین درآمد در مشاغل فکری 

 گااری در نوآوریضعف امنیت اقتصادی و ریسک سرمایه 

توان در برابر آنهـا مـانعی ایدـاد کـرد. تـاکنون هـی  روند و نمیبه هر ترتیب نخبگان می  

هاجر  نخبگان کارگشا نبوده است. یکـی از علـل سیاست ممانعتی در جهان برای کاهش م

اساسی تشدید این پدیده این است که در کشور ما برنامه بلند مـدتی بـرای توسـعه منـاب  

های زیادی را تاکنون متحمل شده است. انسانی متخصص وجود ندارد. از این رو کشور زیان

. هم اکنون ارز  هر دانش گوئیممی (Brain waste)ای که به آن ضای  کردن مغاها پدیده

کنند توسط مدیران این مراکا وخته لیسانس ایرانی که دانشگاههای کانادا او را جاب میآم

جهت نیست که کشورهایی چون امارا  متحده عربی یک میلیون دالر برآورد شده است. بی

المعرفـه( هر دانـش )قریـهاند اکنون نسبت به تأسیس شآکادمیک نداشته -که سنت علمی

همت گماشته و تاکنون حدود چهل هاار دانشدو از سراسر جهان را در ایـن مرکـا بـار  
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اعـم  « ای علـم و فنـروریهاب منطقـه»اند. آنها هدف خود را تبدیل امارا  به گرد آورده

 اند!کرده
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سـرمایه  فروپاشـی دهـدفرآیند مهاجر  نخبگـان ر  مـی یکی از معضم  مهمی که در  

( مدموع منابعی است که در 1991،ت. سرمایه اجتماعی )به قول لوریاجتماعی نخبگان اس

ذا  روابط خانوادگی و در سازمان اجتمـاعی جامعـه وجـود دارد. کنلمـن محافـل علمـی و 

سـال  03یـا  33ای که اکنون داند. بنابراین فرد نخبهمطالعاتی را نیا سرمایۀ اجتماعی می

سـازی را در محـیط محلـی ای متنوعی مبتنی بر مشارکت و اعتماد و شـبکهدارد و پیونده

بایست کند و دوباره میتدربه کرده است، در هنگا  مهاجر  تمامی این پیوندها را پاره می

در محیط خارج از کشور این تدربه دیرین را از نو آغاز کنـد. در چنـین شـرایطی سـرمایۀ 

ست مددداً آن یباد در دسترس نخبه نیست و میدامیش اجتماعی که هاینۀ مبادله را کاه

-این مسأله او را تا مدتها در اقتصاد کشور مقصد در حاشیه نشینی قرار میرا پرور  دهد. 

 دهد. 

 

4 

-بـین که مهاجـر  نخبگان آثار مثبت اقتصادی نیا دارد. نخبـگان با تحرکناگفته نماند   

-یک و سپس انتقال آن به کشور مبدأ کمـک مـیهای تکنولوژالمللی خود به بسط توانایی

توان نا  نهاد. پیوندهایی که مهاجران با جامعه کنند. امری که انتقال معکوس تکنولوژی می

تواند در خدمت اقتصـاد محلـی شود میهایی که تشکیل میکنند و شبکهجهانی برقرار می
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میلیـارد دالر  133نفرنـد و میلیـون  6نیا قرار گیرد. دیاسپورای ایرانی هم اکنـون حـدود 

تـوان حتـی این مدموعه تحصیم  دانشگاهی دارند. بنابراین مـی %63ثرو  دارند. حدود 

اما بشرطها و شروطها! اگر نفـت .گااری کرد یک جریان تمدّنی را با این انباشت گرانبها پایه

تما  شد نوبت  شود. نفت کهتر میذی قیمت سال دیگر تما  شود این دیاسپورا 58ایران تا 

 رسد.انسان و اندیشه فرا می

 رمندی از خدما  نخبگان اعم از دیاسپورا و یا نخبگـان داخلـی مسـتلا  دوامـالبته بهره  

 است:

نخست عد  اصرار بـر گاینـۀ بازگشـت و پیـاده سـازی سیاسـت چـرخش نخبگـان و دو  

 پایری و مدارا. متفاو 

 

 

 


