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س��ایر مردم ذهن در یافته توسعه کشورهای از که مبهمی تصویر اجتماعی، رسانههای شدن فراگیر و اینترنت ظهور با
است. یافته وسعت اطالعات، به آزاد دسترسی طریق از آنها انتظارات سطح و شده واضح بود شده بسته نقش کشورها

ن��یز و به��تر زندگی برای امکاناتی و بخش انگیزه و روشن دورنمای یک دنبال به جوانان، ویژه به همه، حاضر، عصر در
اف��زایش به امید و یافتنی دست و جذاب اندازی چشم نتوانیم و نکنیم عمل همدالنه هستند.اگر آرمانهایشان تحقق
نشان را خود کارآمدی بتوانند که سازیم آماده آنها برای را محیطی نتوانیم و دهیم قرار آنها اختیار در درآمد سطح
کرد. خواهند جستجو جغرافیایی مرزهای از فراتر را دورنما آن دهند،
دکتری آموختگان دانش تا دبیرستان آموزان دانش از زیادی، عده که میآید بوجود جریانی اندازی، چشم چنین بدون

»ن��یروی ن��ام به ای می��وه صادرکننده کشورهای فهرست صدر به را ما و میگیرد بر در را سنی، باالتر الیههای حتی و
شد. خواهند مأیوس و سرخورده ندارند مهاجرت امکان که هم آنهایی از عدهای رساند؛ توانمند«می انسانی

به انس��انی خ��وب منابع بلکه نمیشود، خالصه معادن و نفت به کشور یک سرمایه دیگر قرن، این در که پذیرفت� باید
کش��ورهای ام��روزه که شوند.اهمی��تی می تلقی پیشرفت� جلوبرنده نیروی و کشور آن اصلی سرمایه مهمترین عنوان
من��ابع به قبل دهه چند تا که است اهمیتی برابر هزاران هستند، قائل آفرین ارزش و نوآور مغزهای برای یافته توسعه
شد. می داده مادی

درک با یافته توس��عه اس��ت.کش��ورهای کش��ورها بین علمی س��ویه یک مبادله از ن��اهمگونی شکل نخبگان مهاجرت
پیش��رو،� آموزشی نظام یک از برخورداری با توسعه، به رسیدن برای پیشرفته های فناوری و علم کارگیری به ضرورت
از م�ؤثر حم��ایتی نظام یک بودن دارا پژوهشگران، به درخور احترام تحقیقاتی، نوین تجهیزات و امکانات کردن فراهم

برند. می بهره آن از توانمند افراد� برای روشن آیندهای تأمین و مدنی، آزادیهای به دادن ارزش محققین،

داده مح��ور دانش اقتص��اد به را خود جای سرمایه بر مبتنی اقتصاد که کنونی دنیای در معتقدند اقتصادی کارشناسان
مش��کالت، س��اخت.این خواهد روب��رو ناپ��ذیری جبران مشکالت با را کشور انسانی، فاخر منابع دادن دست از است،
و ث��روت، خلق ف��رهنگی، آفری��نی ارزش فن��اوری، و علمی ه��ای نوآوری برای ویژه به کاردان و کارآمد نیروی کمبود

خواهد اقتص��ادی پیش��رفت شدن کند موجب کشور، دلسوزان اقدامات همه علیرغم و میگیرد بر در را پویا مدیریت�
برابر نیم و دو که ش��ود می متض��رر مغزها فرار اثر در دالر میلیارد ۵۰ ساالنه ایران جهانی، بانک گزارش اساس شد.بر
است. اخیر سال یک در ایران� نفت صادرات میزان

با افراد� شود باعث خود نوبه به و شده گرایی ملی حس تضعیف موجب تواند می کشور در نامناسب تصمیمات طرفی از
وق�تی تا که است این آن از مهم�تر باش�ند.اما نداشته خود کشور برای ملی افتخارات کسب بر اصراری هیچ استعداد
عالم��ان به وق��تی تا و شود، نگریسته تجملی امر یک عنوان به علم به وقتی تا باشد، مبهم علم نقش و توسعه مفهوم
نباید که میش��ود همانی و یابد کاهش نخبگان کوچ آهنگ که داشت انتظار توان نمی نشود، داده شایسته بهای کشور
اثر� در کش��ور اقتص��اد ب��رای عراق و ایران جنگ های هزینه برابر3۰۰ از بیشتر ضرری رسانهها، از نقل به یعنی بشود،
افتد. می اتفاق مغزها فرار

چندجانبه رویک��ردی باید که میرسد نظر بگیریم.به پیش در میتوانیم راهی چه مغزها مهاجرت از جلوگیری برای اما
که است توجه شایس��ته افالط��ون فاض��له مدینه که این دهیم:نخست انج��ام یک��دیگر موازی اقداماتی و کنیم اتخاذ�

بینالمللی تب��ادالت با و خود فلسفی دیدگاههای گسترش با باشند.شاید حاکم حکیمان و حکیم حاکمان باید میگوید



توس��عه کش��ورهای در تج��اری ه��ای شرکت و تولیدی مراکز دولتی، های سازمان تحقیقاتی، مراکز از بازدید جمله از
استراتژی یک به و دهیم گسترش را معاصر قرن در فناوری و علم، رفاه، توسعه، جدید معانی از درکمان بتوانیم یافته،
یابیم. دست توسعه صحیح

با دانش�گاه تا مدرسه از درسی کتابه�ای و آموزشی برنامهه�ای معلمان، خدمت ضمن آموزش و تربیت باید همچنین
مح��ور حافظه شوند.آموزش بهروزرسانی و شده همسو محصلین نیازهای و عالئق و فناوری و علمی نوین پیشرفتهای

ل��ذت به را آنها و دهد محص��لین کنجک��اوی حس تعالی و خالقیت ارتقای بر مبتنی آموزشهای� به را خود جای باید
نمی میسر آنها م��نزلت به اح��ترام و معلم��ان به دادن انگ��یزه بدون که مهمی نماید.امر ترغیب طبیعت فهم از بردن
شود.

به درصد نیم از س��اله، ۵ دوره یک طی ملی، ناخ��الص درآمد از پ��ژوهش س��هم جهانی، تجربه اساس بر باید عالوه، به
پژوهشی� بودجه ب��دون یع��نی اس��ت، فط��یر مایه بدون قدیمیها، قول به که چرا یابد، افزایش درصد نیم و دو حداقل

حم��ایت به کرد، تأسیس را پژوهشی زیرساختهای کرد، تهیه مناسب آزمایشگاهی تجهیزات و مواد امکانات، نمیتوان
کرد. کمک جوان محققان معیشت به و پرداخت� فناوری توسعه مراکز از

ارتق��ای به ایش��ان ت��رغیب آنه��ا، از حم��ایت محققان، و متخصصان تواناییهای از وری بهره برای باید دیگر قدمی در
نیازه��ای و جه��انی تجربه بر تکیه با انگ��یزهبخش و چابک باثب��ات، مؤثر،� نامههای شیوه و برنامهها خویش، مهارتهای

کنیم. اجرا را آنها و نماییم وضع صنعت، و جامعه

ساالری شایسته بر تکیه با اشتغال ایجاد جوانان، درآمد سطح افزایش برای کار و کسب های استراتژی� باید سرانجام و
شوند. دنبال بخش آرامش زندگی از بینی پیش قابل و روشن دورنمای یک ایجاد� و

می ب��اعث مرور به که است.بحرانی ملی سطح در آسیب یک و گرانقدر انسانی های سرمایه دادن دست از مغزها فرار
و ش��ود ایج��اد تولید و وری بهره کاهش گردد، ضعیف کشور علمی بنیه یابد، کاهش کشور هوشی سطح میانگین شود

ناامی��دی م��وجب میتواند مهم این به ت��وجهی آید.بی وارد ناپذیر جبران ضرباتی اقتصاد و فرهنگ جامعه، به خالصه

شود. آیندگان نزد در شرمساری مایه و کشور پیشرفت مندان دغدغه


