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بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مهاجرت
مغزها
احمد شعبانی*
چکیده
نهــاد هــای علمــی و فنــاوری در تحــوالت فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،ملــی و
بینالمللــی نقشــی برجســته و غیــر قابــل انــکار دارنــد ،بــه طــوری کــه پیشــرفت علــم و فنــاوری از
جملــه شــاخصهای اصلــی توســعه یافتگــی و پیشــرفت کشــورها محســوب میشــود .بــه عبــارت
دیگــر مراکــز علمــی و دانشــگاه هــا بــا تربیــت نیــروی انســانی متخصــص و توانمند ســبب پیشــرفت
و توســعه پایــدار کشــور هــا مــی شــوند .حــال اگــر در تاســیس مراکــز دانشــگاهی اســتانداردهای
الزم (شــامل نســبت دانشــجو بــه اســتاد ،تجهیــزات و امکانــات آموزشــی و پژوهشــی و فضــا هــای
فیزیکــی) رعایــت نشــود و یــا جامعــه و ســازمان هــا بدلیــل عــدم کارایــی دانــش آموختــگان و یــا
تولیــد بیــش از حــد و نیــاز و یــا عــدم تــوازن واحدهــای دانشــگاهی و زیــر ســاخت هــای صنعتــی
کشــور ،احســاس نیــاز بــه دانــش آموختــگان بــه عنــوان نیــروی متخصــص نداشــته باشــد ،نــه تنهــا
توســعه پایــدار حاصــل نخواهــد شــد بلکــه همیــن مســئله ضمــن تحمیــل زیــان هــای اقتصــادی
و مالــی فــراوان بعضــا تبدیــل بــه تهدیــدی بــرای منافــع ملــی خواهــد شــد .در ایــن مطالعــه دو
آســیب دانــش بنیــان فــراروی آمــوزش عالــی کشــور یعنــی بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی و
مهاجــرت مغزهــا از جنبــه هــای مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در پایــان راهــکاری مبتنــی
بــر تحــول در ســاختار نظــام آموزشــی و پژوهشــی بــا رهیافــت سلســله مراتبــی هــرم هیــات علمــی
بــا هــدف اشــتغال دانــش آموختــگان دکتــری و ممانعــت از مهاجــرت مغزهــا کــه خــود علل بســیاری
از آســیب هــا ی آمــوزش عالــی اســت ارایــه شــده اســت .ایــن روش مبتنــی بــر همگرایــی و هــم
افزایــی ظرفیــت هــا در جهــت افزایــش قــدرت و تــوان علمــی کشــور ،ارتقــای شــاخص هــای
کیفــی آمــوزش و پژوهــش و اســتفاده بهینــه از امکانــات و منابــع مالــی محــدود کشــور مــی باشــد.

واژگان کلیــدي :مهاجــرت مغزهــا ،مهاجــرت ژنهــا ،دانشــگاه نســل ســوم ،رهیافــت سلســله مراتبــی هــرم
هیــات علمــی ،اشــتغال دانــش آموختــگان دکتــری ،بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی.
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مقدمه
بــه عهــده دارد .همیــن نســبت بــا فــرض اینکــه راهنمایــی
پایــان نامــه و رســاله دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا
 بیــکاری  42درصــدی دانــش آموختــگان دانشــگاهی که کلیــه اســتادانی کــه دارای مــدرک دکتــری مــی باشــندســالیانه بیــش از هشــت صــد و پنجــاه هــزار نفــر بــه آن راهنمایــی وهدایــت شــود نســبت دانشــجوی تحصیــات
افــزوده مــی شــود [. ]1،2
تکمیلــی بــه اســتاد  19خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت
 بیــکاری و عــدم اشــتغال  15الــی  20هــزار نفــری دانش شــاخص نســبت دانشــجو بــه اســتاد بــا کنــار گذاشــتنآموختــگان دکتــری [ ]1کــه ســالیانه بیــش از هفــت هــزار ســهم دانشــگاه هــای دولتــی تمــام وقــت در تربیــت
و پانصــد نفــر بــه آن افــزوده مــی شــود [.]3
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــه شــدت افزایــش
 آمادگــی اشــتغال دانــش آموختــگان دانشــگاهی در خواهــد یافــت.مشــاغل خدماتــی [.]4
 ســهم عمــده مشــاغل خدماتــی ،کشــاورزی و صنعــت تقلــب در تولیــد اســناد و مــدارک علمــی و نیــز مــدرک در مقایســه بــا مشــاغل دانشــی و دانــش بنیان در کشــور8،فروشــی کــه متاســفانه آوازه آن بیــن المللــی شــده اســت  -نداشــتن الگــوی توســعه و نقشــه راه در آمــوزش عالــی
[.]5
و روزآمــد نبــودن آمــوزش عالــی،
 پایان نامه و رساله نگاری نیابتی، مهاجــرت مغزهــا کــه زیــان مــادی آن بالــغ بــر 60 عملکــرد جزیــره ای آمــوزش عالــی بــدون توجــه میلیــارد دالر اســت []9 ،2بــه کمیــت و کیفیــت نیازهــای جامعــه و صنعــت ،عــدم  -سیاس ـتزدگی نهادهــای علمــی ،و ...از جملــه بخشــی
تناســب شــغل و شــاغل ،ترویــج فرهنگ کاســب مســلکی از مســائلی هســتند کــه آمــوزش عالــی کشــور و بالطبــع
در موسســات آموزشــی و پژوهشــی ،مــدرک گرایــی ،کــم کشــور بــا آن مواجــه اســت.
فروشــی یــا گــران فروشــی علمــی و رشــد قــارچ گونــه برآینــد ایــن آســیب ها ،تحمیــل میلیــارد ها دالر خســارت
ی مراکــز آمــوزش عالــی کــه امــروز تعــداد آنهــا بــه مــادی در حــال و تهدیــد منافــع ملــی در دراز مــدت
بیــش از  2800واحــد افزایــش یافتــه اســت []6
خواهــد شــد .لــذا ضــروری اســت در اولیــن فرصــت
 پذیــرش انبــوه دانشــجو خــارج از اســتانداردهای بــا آســیب شناســی ،سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزیآموزشــی بــه طــوری کــه امــروز شــاهد جمعیــت چهــار توســط مدیــران ارشــد نهــاد هــای علمــی و فنــاوری از
میلیــون و ســیصد و پنجــاه هــزار نفــری از دانشــجویان قبیــل وزارتیــن علــوم و علــوم پزشــکی ،معاونــت علمی و
هســتیم کــه نســبت دانشــجو بــه اســتاد  54مــی باشــد فنــاوری ریاســت جمهــوری و فرهنگســتان هــای علــوم با
و جمعیــت دانشــجویی کشــور پنــج و نیــم درصــد مشــارکت جمعــی وزارت خانــه هــا و بخــش خصوصــی،
ازجمعیــت کشــور را تشــکیل مــی دهــد .توزیــع ایــن تمهیــدات و راهــکار هــای مناســب بــرای کاهــش و یــا
تعــداد دانشــجو میــان ســه زیــر نظــام آموزشــی دولتــی حــذف کامــل ایــن آســیب هــا و کاســتی هــا طراحــی و
تمــام وقــت ،دولتــی پــاره وقت(پیــام نــور و )...و مجمــوع ســریعا اجــرا شــود.
دانشــگاه آزاد و غیــر انتفاعــی تقریبــا بــه نســبت 1:1:1
مــی باشــد کــه بــه ترتیــب  822000نفــر در مقطــع عوامــل دو چالــش بیــکاری دانــش آموختــگان و
کاردانــی 256000 ،نفــر در مقطــع کارشناســی 774000 ،مهاجــرت نخبــگان
نفــر در مقطــع کارشناســی ارشــد 78000 ،نفــر در مقطــع عــدم تــوازن در اجــرای شــاخص هــای کمــی و کیفــی
دکتــری حرفــه ای و 115000نفــر در مقطــع دکتــری سیاســت هــا ،برنامــه هــا و قوانین اســناد باالدســتی نقشــه
تخصصــی در حــال تحصیــل مــی باشــند [ .]7تعــداد جامــع علمــی
اعضــای هیــات علمــی  80000نفــر مــی باشــد کــه بــه
ترتیــب  4600اســتاد تمــام 9800 ،نفــر دانشــیار 37500 ،در نقشــه جامــع علمــی در افــق ( 1404یعنــی کمتــر
نفــر اســتادیار و  2800نفــر را مربــی تشــکیل مــی دهــد .از ده ســال دیگــر) پیــش بینــی شــده اســت ،جمعیــت
بــا فــرض اینکــه رســاله دانشــجویان دکتــری تخصصــی دانشــجویی آمــوزش عالــی کشــور از جمعیــت 18-24بــا اســتاد تمــام هــا و دانشــیاران هدایــت شــود نســبت ســال 60 ،درصــد شــود [ .]10بــا توجــه بــه اینکــه جمیت
دانشــجو بــه اســتاد  8مــی باشــد ،یعنــی هــر عضــو هیات جــوان بیــن  18-24ســال در ســال  93حــدود  11میلیــون
علمــی راهنمایــی هشــت دانشــجو دکتــری تخصصــی را نفــر تخمیــن زده شــده اســت [ ،]11بــا فــرض اینکــه تــا
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شــکل ( :)1ظرفیــت پذیرش(ســمت چــپ) و ظرفیــت خالی(ســمت راســت) گــروه هــای آموزشــی در دانشــگاه
هــا ی دولتی(روزانــه ،شــبانه و پیــام نــور) و غیــر انتفاعــی در کنکــور کارشناســی مهرمــاه  .1395البتــه بــه نظــر
مــی رســد حتــی مراکــز نظارتــی و قانــون گــذاری در کشــور نیــز مشــوق ایــن رشــد کمــی مــی باشــد [.]14

دانشــجو کــه نســبت دانشــجو بــه اســتاد  54مــی باشــد.
ظرفیــت پذیــرش در دانشــگاه هــا ی دولتــی روزانــه و
شــبانه  22درصــد ،پیــام نــور  51درصــد و غیــر انتفاعــی
 27درصــد مــی باشــد .در پذیــرش دانشــجویی کنکــور
کارشناســی مهرمــاه  1395ســازمان ســنجش وزارت
علوم(بــدون در نظــر گرفتــن ظرفیــت خالــی دانشــگاه آزاد
اســامی) ،گــروه هــای آموزشــی ریاضــی ،علــوم انســانی،
هنــر و زبــان هــای خارجــی بــه ترتیــب بــا 75 ، 52 ، 41
و  57درصــد ظرفیــت خالــی کــه بالــغ بــر چنــد صــد
هــزار نفــر اســت مواجــه شــدند [.]13
شــکل  -1ظرفیــت پذیــرش (ســمت چــپ) و ظرفیــت
خالــی (ســمت راســت) گــروه هــای آموزشــی در
دانشــگاه هــا ی دولتــی (روزانــه ،شــبانه و پیــام نــور)
و غیــر انتفاعــی در کنکــور کارشناســی مهرمــاه .1395
البتــه بــه نظــر مــی رســد حتــی مراکــز نظارتــی و قانــون
گــذاری در کشــور نیــز مشــوق ایــن رشــد کمــی مــی
باشــد [.]14
بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر جمعیت دانشــجویی
چهــار میلیــون و ســیصد و پنجــاه هــزار نفــر می باشــد ،با
رعایــت رشــد متــوازن شــاخص هــای کمــی و کیفــی ،بــا
یک محاســبه سرانگشــتی تعــداد اعضــای هیــات علمی در
قالــب ســند مــی بایســت بــه  100هــزار نفــر افزایــش می
یافــت .بدیهــی اســت بــرای دســت یابــی بــه ایــن تعــداد
عضــو هیــات علمــی ،کلیــه فــارغ التحصیــان دکتــری
بیــکار کــه تخمیــن زده مــی شــود کمتــر از  25هــزار نفــر
باشــد ،مشــغول بــه کار مــی شــدند .قطعا بــا اجــرای قانون

ســال  1404ایــن جمعیــت بــه همیــن تعــداد باقــی بــه
مانــد ،جمعیــت دانشــجویی چهــار میلیــون و ســیصد و
پنجــاه هــزار نفــری فعلــی بــه هفــت میلیــون افزایــش
خواهــد یافــت .در ضمــن در نقشــه جامــع علمــی
کشــور پیــش بینــی شــده اســت جمعیــت تحصیــات
تکمیلــی (ارشــد)  ،30جمعیــت دکتــری  3/5و تعــداد
فــارغ التحصیــان یــک و دو دهــم میلیــون نفــر در ســال
باشــد [ .]12در همیــن ســند بــه شــاخص هــای کیفــی
در آمــوزش عالــی همــراه بــا رشــد کمــی تاکیــد شــده
اســت .از جملــه آنهــا افزایــش تعــداد اعضــاء هیــات
علمــی بــه  150000نفــر و افزایــش بودجــه تحقیــق و
پژوهــش بــه  3درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی تــا
پایــان برنامــه پنجــم (برنامــه پنجــم بــه اتمــام رســیده
اســت) مــی باشــد .بــدون توجــه بــه اینکــه شــاخص
جمعیــت دانشــجویی بــه درســتی طراحــی شــده اســت
یــا نــه (گرچــه مقایســه ایــن شــاخص بــا کشــورهای
آمریــکا و ژاپــن کــه اقتصــاد دانــش و فنــاوری بنیــان
تــری دارنــد چنــدان قابــل توجیــه نمــی باشــد) ،یکــی
از مهمتریــن عوامــل رشــد کمــی جمعیــت دانشــجویی،
ناشــی از سیاســت هــای تدویــن شــده در نقشــه جامــع
علمــی کشــور مــی باشــد.
آخــر خــط ایــن مســابقه ماراتــون در شــکل  1ارایــه
شــده اســت .نتایــج ایــن مســابقه ،احــداث بیــش از
 2800مرکــز آمــوزش عالــی کــه متوســط اعضــای
هیــات علمــی در هــر مرکــز کمتــر از  24نفــر مــی باشــد.
تعــداد چهــار میلیــون و ســیصد و پنجــاه هــزار نفــر
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بخــش بــا طــرح چنــد ســوال بهتــر روشــن شــود.
 آیــا ســاختار اقتصــادی فعلــی کشــور تــوان و ظرفیــتاســتفاده از  30درصــد دانــش آموختــه تحصیــات
تکمیلــی را دارد؟ بــه عبــارت دیگــر چنــد درصــد از
فرصــت هــای شــغلی کشــور نیــاز بــه تحصیــات
دانشــگاهی دارد ( طبــق نقشــه جامــع علمــی کشــور
بایــد ســهم پژوهشــگر در صنعــت  40%باشــد .آیــا
چنیــن اســت؟)؟
 چــه میــزان از تولیــد و تجــارت درکشــور دانــشبنیــان اســت؟ بــه عبــارت دیگــر چنــد درصــد از تولیــد
ناخالــص ملــی مبتنــی بــر دانــش و فنــاوری اســت؟ (در
نقشــه  50%پیــش بینــی شــده اســت .آیــا چنیــن اســت؟)
 اولویــت دولــت هــا در تجــارت مبتنــی بــر دانــشبومــی و تولیــد اســت و یــا واردات کاال؟ ســهم و نقــش
قاچــاق کاال در بــازار و تجــارت چگونــه اســت (بــر
اســاس گــزارش هــای غیــر رســمی قاچــاق کاال در
کشــور بالــغ بیســت میلیــارد دالر در ســال تخمیــن زده
مــی شــود کــه بــا فــرض پانصــد میلیــون ریــال بــازای
ایجــاد هــر شــغل ،معــادل  1/6میلیــون شــغل می باشــد).
 صنایــع و صنعــت ســنتی کشــور تــوان جــذب چنــددرصــد از فــارغ التحصیــان دانشــگاهی را دارد؟
 تفــاوت هزینــه و زیــر ســاخت هــای اشــتغال زائــیبــرای دانــش آموختــگان دانشــگاهی بــا افــراد کــم ســواد
چقــدر مــی باشــد؟
 وجــود خیــل عظیــم دانــش آموختــگان دانشــگاهیبــرای نظــام فرصــت هســت یــا تهدیــد ،چــرا؟
آمــار و ارقــام نشــان مــی دهــد در پانــزده ســال گذشــته
و در فاصلــه زمانــی  1391-1384ســهم فعالیــت هــای
حــوزه ی خدمــات ،صنعــت و کشــاورزی کــه بخــش
عمــده ای از اشــتغال را شــامل مــی شــود ،تقریبــا بــا
شــیب ثابــت و بــه طــور متوســط بــه ترتیــب ،45/7
 ،32/2و  21/2درصــد بــوده اســت .گرچــه درصــد
شــاغلين بخــش كشــاورزي بــه نفــع صنعــت و خدمــات
كاهــش بیــش از  5درصــدی نشــان مــی دهــد [.]16 ،3
در ضمــن بررســی آمــاری ســال  1390در شــهر
اصفهــان کــه یکــی از شــهرهای صنعتــی وکشــاورزی
شــاخص در کشــور اســت ،نشــان مــی دهــد شــاغالن
برحســب گــرو هــای عمــده شــغلی در کلیــه ســنین
فقــط  26درصــد دارای تحصیــات دانشــگاهی اعــم
از تکنیســین ،متخصــص و عالــی رتبــه مــی باشــند .در
ایــن بررســی توزیــع جمعیــت بیــکار بــر حســب میــزان
تحصیــات نشــان مــی دهــد بیــش از  35درصــد

افزایــش بودجــه تحقیــق و پژوهــش بــه  3درصــد از تولید
ناخالــص داخلــی تــا پایــان برنامــه پنجــم کــه در حــال
حاضــر کمتــر از یــک ســوم آن اســت ،بســیاری از آســیب
هــای ناشــی از رشــد کمــی مــی توانســت کاهــش یابــد.
بنابرایــن ،یکــی از عوامــل بیــکاری دانــش آموختــگان
دانشــگاهی و مهاجــرت مغزهــا بــه عنــوان دو آســیب
دانــش بنیــان فــراروی آمــوزش عالــی و کشــور بدلیــل
عــدم اجــرای متــوازن شــاخص هــای کیفــی در کنــار
شــاخص هــای کمــی ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور
مــی باشــد.
نــگاه بــه نهادهــای علــم بــه مثابــه بنگاههــای اقتصــادی
آمــوزش محــور
حتــی دانشــگاههای تــراز اول کشــور کــه ظرفیتهــای
نســبت ًا خوبــی در تربیــت منابــع انســانی نخبــه ،در تولیــد
علــم و فنــاوری مــرزی دانــش و فراتــر مــرزی دانــش،
در اقتصــاد دانــش ،پژوهــش و فنــاوریبنیــان دارنــد،
تبدیــل بــه بنــگاه هــای اقتصــادی آمــوزش محــور
شــده انــد .بــه دلیــل محدودیــت منابــع مالــی ،اقتصــاد
آمــوزش بنیــان در آنهــا روز بــه روز گســترده تــر مــی
شــود .ایجــاد دورههــای آموزشــی بــدون توجــه بــه
نیازهــا ،ضرورتهــا و صرف ـ ًا در جهــت کســب درآمــد
و صــدور مــدرک در برنامــه هیــچ نهــاد علمــی معتبــر
جهانــی دیــده نمــی شــود .در دانشــگاههای تــراز اول
دنیــا بــه طــور معمــول کســب درآمــد از طریــق فــروش
خدمــات علمــی ،فنــی و نیــز دانــش فنــی بــه بخــش
صنعــت صــورت مــی گیــرد [ .]15بــه عبــارت دیگــر
دانشــگاه هــای برخــوردار و تــراز اول بــا پذیــرش
اســتعدادهای درخشــان نــه تنهــا در تربیــت نخبــگان و
تاثیــر گــذاران در پیشــرفت آتــی علــم و فنــاوری نقــش
آفرینــی مــی نماینــد ،بلکــه در آنهــا فعالیــت هــای
اقتصــادی پژوهــش بنیــان جــای گزیــن اقتصــاد آمــوزش
محــور شــده اســت.
ســاختار اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی و
صنعتــی کشــور
هرگونــه برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری در آمــوزش
عالــی ،مســتلزم توجــه ویــژه بــه ســاختار اجتماعــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی و صنعتــی کشــور
مــی باشــد .بعبــارت دیگــر هــر گونــه اصــاح و
توســعه در آمــوزش عالــی بــدون توجــه بــه ســاختار
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی ،صنعتــی
کشــور و ...کار بــه جایــی نخواهــد بــرد .شــاید ایــن
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بیــکاران دارای تحصیــات دانشــگاهی مــی باشــند [.]15

دارنــد بــه عنــوان ماموریــت اصلــی جایگزیــن ماموریت
ســنتی شــود .بــا توجه بــه اینکــه وظیفــه ی دوم مســتلزم
بســتر ســازی توســط عوامــل خــارج از دانشــگاه اســت
(از قبیــل اصــاح زیرســاخت هــا و وضعیــت اقتصــادی،
اجتماعــی ،صنعتــی و ،)...لــذا هــدف اصلــی کــه دســت
یابــی بــه نشــان هــا ســت و نهــاد مســئول آن در کشــور
دانشــگاه هاســت ،پذیــرش دانشــجوی تحصیــات
تکمیلــی بــه ویــژه دکتــری بایــد وســیله ای بــرای دســت
یابــی بــه ایــن اهــداف باشــد .قطعــا پیمــودن شــیب تنــد
نشــان هــا ملــی و بیــن المللــی بــا دانشــجویان دکتــری
کــه ســیال مــی باشــند ،بســیار دشــوار و حتــی شــاید
غیــر ممکــن باشــد ،مگــر اینکــه تغییــر و تحــول اساســی
در ســاختار آموزشــی و پژوهشــی بــه عمــل آیــد تــا
مســیر پیمایــش ایــن قلــه مرتفــع بــا شــیب تنــد تــری که
شــاید بــه روش میــان بــر تشــبیه کــرد بــه عمــل آیــد.
بــه عبــارت دیگــر بجــای صــرف انــرژی بــرای کنــار
گذاشــتن موانــع ،پــرش از آنهــا و یــا جراحــی انقالبــی
مــی باشــد.

چه باید کرد؟
قبــل از پاســخگویی بــه ایــن ســوال بــه ظاهــر ســخت،
ضــروری اســت بــه دو مســئله ی مهــم الــف -آســیب
شناســی ســاختار آموزشــی و پژوهشــی فعلــی در دســت
یابــی بــه ماموریــت دانشــگاه هــا ی امــروزی و ب -تــراز
اســتاندارد نســبت دانشــجو بــه اســتاد در دانشــگاه هــا
اشــاره ای شــود.
آســیب شناســی ســاختار آموزشــی و پژوهشــی فعلــی
در دســت یابــی بــه ماموریــت دانشــگاه هــا ی امــروزی
آیــا ســاختار فعلــی از عهــده و تــوان ماموریــت هــای
امــروزی دانشــگاه هــا بــر مــی آیــد؟ اگــر تــا دیــروز
یکــی از اهــداف ،ماموریــت و وظیفــه ی اصلــی دانشــگاه
هــای کشــور تربیــت نیــروی انســانی متخصــص بــرای
اشــتغال در بخــش هــای مختلــف خصوصــی و دولتــی
بــود ،امــا امــروز بــا توجــه بــه برطــرف شــدن ایــن
مهــم و اشــباع شــده گــی بــازار کار ،ماموریــت ســنتی
دانشــگاه هــا بایــد تغییــر کنــد .بــه طوریکــه دســت یابی
بــه نشــان هــای ملــی و بویــژه بیــن المللــی و تربیــت کار
آفرینانــی کــه نقــش مهــم در تولیــد ثــروت دانــش بنیــان

تــراز اســتاندارد نســبت دانشــجو بــه اســتاد در دانشــگاه
هــا
تــراز اســتاندارد نســبت دانشــجو بــه اســتاد در
دانشــگاه هــا معتبــر دنیــا [ ]18بــه طــور متوســط ۱۰

شکل  -2نسبت دانشجو به استاد در  23دانشگاه دولتی بزرگ []4
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و در  100دانشــگاه شــاخص ایــن نســبت بــه مراتــب
کمتــر از  10مــی باشــد بــه طوریکــه در برخــی
از آنهــا تعــداد اعضــای هیــات علمــی بــا تعــداد
دانشــجویان برابــر و یــا حتــی کمتــر مــی باشــد [.]19
در دانشــگاه هــای شــاخص کشــورمان کــه نســبت
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــه کارشناســی حــدود
 50:50اســت ،اگــر اعضــای هیــات علمــی در چهــار
چــوب ســاعت موظــف کار کننــد و حــق التدریــس
حــذف شــود ایــن نســبت بایــد بــه مراتــب کمتــر از
 ۱۰باشــد ،در صورتیکــه ایــن شــاخص در  23دانشــگاه
دولتــی بــزرگ ،دو رقمــی اســت (شــکل .]4[ )2
بــرای دســت یابــی بــه اســتاندارد نســبت دانشــجو بــه
اســتاد  ،10در دانشــگاه هــای کــه نســبت دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی بــه کارشناســی حــدود 50:50
اســت و اجــرای قوانیــن مصــوب در اســناد بــاال دســتی
(نقشــه جامــع علمــی کشــور) مبنــی بــر افزایــش تعــداد
اعضــای هیــات علمــی تــا ســقف  150هــزار نفــر نســبت
بــه تناســب افزایــش جمعیــت دانشــجویی تــا ســال1404
شمســی ،ضــروری اســت تعــداد اعضــای هیــات
علمــی در بســیاری از دانشــگاه هــای کشــور حداقــل
بــه دو برابــر تعــداد فعلــی افزایــش یابــد و یــا تعــداد
دانشــجویان آنهــا بــه نصــف تقلیــل یابــد .بدیهــی اســت
حتــی آمــار  150هــزار نفــری عضــو هیــات علمــی و بــا
شــاخص نســبت دانشــجو بــه اســتاد  ،20فقــط بــرای
تربیــت ســه میلیــون نفــر دانشــجو کفایــت مــی کنــد.
حــال ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه چــه موانعــی
بــر ســر راه دســت یابــی بــه ایــن اســتاندارد کیفــی
وجــود دارد؟ آیــا دانشــگاه هــا نمــی خواهنــد و یــا
نمــی تواننــد اعضــا هیــات علمــی خــود را بــه دو
برابــر افزایــش دهنــد؟ صرفــه اقتصــادی حــق التدریــس
نســبت بــه اســتخدام کــه هزینــه کــرد آن بــه ازای هــر
ســاعت کار در قالــب حــق التدریــس نســبت بــه موظــف
حــدود  ۱۰بــه  ۱اســت (یعنــی اگــر بــرای یــک واحــد
موظــف یــک عضــو هیــات علمــی تمــام وقــت دویســت
هــزار تومــان پرداخــت شــود ،بــرای یــک واحــد حــق
التدریــس همــان عضــو هیــات علمــی بیســت هــزار
تومــان پرداخــت مــی شــود) ،یکــی از عوامــل اصلــی
اســت کــه دانشــگاه هــا نمــی خواهنــد تعــداد اعضــای
هیــات علمــی را افزایــش دهنــد .زیــرا پرداخــت حــق
التدریــس از نظــر مالــی بســیار بــه صرفــه مــی باشــد.
ســودآور بــودن دانشــگاه هــای غیــر دولتــی هــم در ایــن
راســتا قابــل توضیــح مــی باشــد .البتــه محدودیــت منابــع

مالــی نیــز عامــل دیگــری اســت کــه دانشــگاه هــا نمــی
تواننــد تعــداد اعضــای هیــات علمــی را افزایــش دهنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه بــا حــذف حــق التدریــس ،حقــوق
اعضــا هیــات علمــی تکافــوی هزینــه زندگــی آنهــا را
نمــی دهــد ،لــذا اعضــا هیــات علمــی نیــز تمایلــی بــه
دو برابــر شــدن تعــداد اعضــای هیــات علمــی ندارنــد.
بنابرایــن بــرای دســت یابــی بــه تــراز اســتاندارد نســبت
دانشــجو بــه اســتاد  10در دانشــگاه هــا ،الــف -یکــی
از مهمتریــن اقدامــات حــذف حــق التدریــس اســت کــه
مســتلزم منطقــی شــدن حقــوق اعضــای هیــات علمــی
اســت ،ب -افزایــش بودجــه دانشــگاه هــا بابــت تامیــن
حقــوق و دســتمزد افزایــش اعضــای هیــات علمــی.
حــال فــرض بــر ایــن باشــد کــه دولــت هــا مصمــم
بــه تامیــن منابــع مالــی الزم بــرای برطــرف کــردن ایــن
موانــع باشــند ،در ایــن صــورت بــه چــه میــزان بودجــه
و منابــع مالــی بــرای اجــرای آن نیــاز مــی باشــد؟ بــا
فــرض اینکــه حقــوق هــر عضــو هیــات علمــی بــه طــور
متوســط چهــار میلیــون تومــان در مــاه باشــد ،حقــوق
ســالیانه  75هــزار نفــر ،حــدود  3750میلیــارد تومــان
یــا معــادل یــک میلیــارد دالر خواهــد شــد .بــه عبارتــی
معــادل ســه دهــم درصــد تولیــد ناخالــص ملــی کشــور
و یــا یــک شــصتم خســارت مالــی ناشــی از مهاجــرت
مغزهــا ســت .بــا فــرض اینکــه تعــداد بیــکاران بــا مدرک
دکتــری  15هــزار نفــر باشــد ،بودجــه ســالیانه بــرای
اشــتغال آنهــا بــه یــک پنجــم یعنــی دویســت میلیــون
دالر در ســال و یــا شــش صــدم درصــد تولیــد ناخالــص
ملــی کشــور تقلیــل خواهــد یافــت .البتــه در رشــته هــای
تجربــی ،هزینــه هــا فقــط در حقــوق پرســنلی خالصــه
نمــی شــود و هزینــه هــای جانبــی دیگــری از قبیــل دفتــر
کار حداقــل پنجــاه میلیــون تومــان بــدون احتســاب بهای
زمیــن ،هزینــه ی تامیــن آزمایشــگاه ،تجهیــزات ،مــواد و
وســایل آزمایشــگاهی معــادل دویســت میلیــون تومــان و
اعتبــار پژوهشــی ســالیانه معــادل بیســت میلیــون تومــان
کــه جمعــا بــرای هــر نفــر حــدود  270میلیــون تومــان
خواهــد شــد بــه آن افــزود .بنابرایــن شــاید تامیــن
هزینــه مالــی بابــت حقــوق و دســتمزد  15هــزار نفــر
دکتــرای بیــکار در قالــب عضویــت هیــات علمــی میســر
باشــد ،امــا ســایر هزینــه هــا در رشــته هــای تجربــی
یکــی از مشــکالت و موانــع اصلــی در اشــتغال دانــش
آموختــگان دکتــری در دانشــگاه هــا محســوب مــی شــود
کــه در راهــکار پیشــنهادی تمهیــد الزم بــرای تامیــن آن
اندیشــیده شــده اســت.
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البتــه ســواالت دیگــری نیــز مطــرح اســت کــه چــرا
تعــداد اعضــای هیــات علمــی زیــاد شــود؟ آیــا بهتــر
ایــن نیســت کــه تعــداد دانشــجو کاهــش یابــد؟ بــه
عبــارت دیگــر ایــران چــه نیــازی بــه  4/3میلیــون نفــر
دانشــجو دارد؟ از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه
تربیــت هــر عضــو هیــات علمــی جامــع حــد اقــل 30
ســال زمــان مــی بــرد ،چطــور مــی تــوان در عــرض
چنــد ســال تعــداد اعضــاء علمــی را بــه دو برابــر
افزایــش داد؟ از طــرف دیگــر آیــا ایــران هــم اکنــون
تــوان تربیــت  80000نفــر عضــو هیــات علمــی کیفــی را
دارد؟ آیــا فضــای فیزیکــی و کالبــدی اعــم از آزمایشــگاه
و دفتــر کار بــرای اســتقرار ایــن تعــداد عضــو علمــی
موجــود اســت؟ ارایــه پاســخ مناســب بــه برخــی از ایــن
ســواالت ،مســتلزم انجــام پژوهــش هــای جامــع و کامــل
توســط متخصصــان خبــره مــی باشــد و در ایــن نوشــتار
دو آســیب دانــش بنیــان فــراروی آمــوزش عالــی کشــور
یعنــی بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی بــا تاکیــد
بــر دانــش آموختــگان دکتــری و مهاجــرت مغزهــا کــه
علــل بســیاری از آســیب هــا ی آمــوزش عالــی اســت
مــورد بررســی و راهــکاری بــرای آن ارایــه مــی شــود.
تحــول بنیادیــن در ســاختار آموزشــی و پژوهشــی بــا
رهیافــت سلســله مراتبــی هــرم هیــات علمــی در فعالیــت
هــای آموزشــی و پژوهشــی
ســاختار آموزشــی و پژوهشــی فعلــی دانشــگاه هــا
آمــوزش محــور اســت تــا پژوهــش محــور .چــرا کــه
اوال ســاعات موظــف اکثریــت اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه هــا نــه تنهــا بــا آمــوزش (تدریــس) تکمیــل
و پــر مــی شــود بلکــه بعضــا بیــش از ســقف موظــف،
تدریــس مــی کننــد .بــه طوریکــه هدایــت پایــان نامــه ها
و رســاله هــای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی اغلــب
مــازاد بــر ســاعت موظــف و بــه صــورت حــق التدریــس
انجــام مــی شــود .اغلــب موضوعــات پایــان نامــه هــا و
رســاله هــای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بر اســاس
ســلیقه ،عالقــه و امکانــات پزوهشــی محــدود موجــود
تعریــف و انجــام مــی شــود و بــه عبارتــی نوعــی تمریــن
و مشــق پژوهــش اســت تــا دانشــجو روش تعریــف
مســئله و حــل آن را آمــوزش ببینــد و علــم تولیــدی از
ایــن طریــق چنــدان کیفــی نخواهــد بــود .بــاال بــودن
نســبت دانشــجو بــه اســتاد نیــز خــود مویــد ســاختار
آموزشــی اســت تــا پژوهشــی .چــرا کــه در دانشــگاهای

بــا ســاختار پژوهشــی نســبت دانشــجو بــه اســتاد تــک
رقمــی اســت [ .]21 ،20بــه عنــوان مثــال در میــان 600
دانشــگاه بــا بهتریــن نســبت دانشــجو بــه اســتاد ،در
یکصــد دانشــگاه برتــر متوســط نســبت دانشــجو بــه
اســتاد  6/5مــی باشــد .بهتریــن نســبت بــا  0/6مربــوط
بــه دانشــگاه ویسکانســین بــا  1211دانشــجو اســت .در
دانشــگاه جانــز هاپکینــز (رتبــه شــانزدهم جهــان) نســبت
دانشــجو بــه اســتاد  3/5و بــا  15000دانشــجو مــی
باشــد .دانشــگاه داکا در بنــگالدش بــا  62000دانشــجو،
نســبت دانشــجو بــه اســتاد  7مــی باشــد .البتــه اینکــه
تولیــد علــم کشــور (تعــداد مقالــه) در ایــن ســاختار
قابــل توجــه اســت بســیار ارزنــده و ســتودنی اســت،
امــا تولیــد مقالــه دال برتولیــد علــم بــا کیفیــت نیســت.
در ســاختار پژوهــش محــور ،پژوهــش متقاضــی محــور
اســت و هزینــه هــای آن توســط متقاضــی یعنــی جامعــه
و صنعــت تامیــن مــی شــود .در ایــن ســاختار هــدف از
پژوهــش تربیــت دانشــجو نیســت بلکــه دانشــجو وســیله
ای بــرای انجــام پژوهــش هــای بــزرگ و هدفمنــد اســت.
نســبت دانشــجو بــه اســتاد در ســاختار هــای پژوهــش
محــور تــک رقمــی اســت .بدیهــی اســت تولیــد علــم
بــا کیفیــت و دســت یابــی بــه نشــان هــای ملــی و
بیــن المللــی در چنیــن ســاختاری کــه دانشــگاها در آن
ســاختار پژوهــش محــور دارنــد نمــود پیــدا مــی کنــد.
گرچــه آمــوزش عالــی در کشــور مــا فراینــد پیمــودن
نســل دانشــگاه هــا [ ]4،5را در شــکل و عنــوان بــه
صــورت جهشــی نــه سلســله مراتبــی از دانشــگاه هــای
نســل اول (بــا ماموریــت آموزشــی ،تربیــت نیــروی
انســانی و صــدور مــدرک تحصیلــی وزارت علــوم
و آمــوزش عالــی ســال  1346یــا وزارت فرهنــک و
آمــوزش عالــی  )1357بــه دانشــگاه هــای نســل ســوم
(بــا ماموریــت آمــوزش و تولیــد علــم و فنــاوری وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ســال  )1379بــا تغییــر نــام
وشــکل پیــدا کــرده اســت ،امــا در متــن و محتــوی
در حــال انتقــال از نســل اول بــه دوم (ضمــن توجــه
بــه آمــوزش تاکیــد بــر پژوهــش) مــی باشــد .لــذا در
مقطــع زمانــی کنونــی ،بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس
ماموریــت ســنتی دانشــگاه هــا (نســل اولــی) بــازار کار
اشــباع از دانــش آموختــگان دانشــگاهی اســت ،شــرایط
اقتضــا مــی کنــد بــا اســتفاده از فرصــت بــه دســت آمده
بــا تمهیداتــی بــا تحــول اساســی در ســاختار آموزشــی
و پژوهشــی حداقــل در دانشــگاه هــای شــاخص کشــور،
آنهــا را بــه ســمت و ســوی دانشــگاهای پژوهــش محــور
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و ماموریــت گــرا در عرصــه پژوهــش و فنــاوری ســوق
داد .بدیهــی اســت تــا دگردیســی نســل اول بــه نســل
دوم دانشــگاه هــا کامــل نشــود ،بــه عبارتــی از مرحلــه
پژوهــش بــرای پژوهــش و یــا از مشــق پژوهــش بــه
پژوهــش کیفــی کــه در آن تولیــد علــم کیفــی نهادینــه
شــود تبدیــل نشــود رفتــن بــه نســل ســوم شــعاری بیــش
نخواهــد بــود .البتــه دســت یابــی بــه دانشــگاه هــای
نســل دوم و ســوم مســتلزم ملزوماتــی از قبیــل افزایــش
بودجــه پژوهشــی حداقــل بــه ســه درصــد از تولیــد
ناخالــص ملــی ،ارتقــای نســبت دانشــجو بــه اســتاد بــه
تــک رقمــی ،تحــول در ســاختار اقتصــادی ،تجــاری و
صنعتــی کشــور و رعایــت قانــون مالکیــت معنــوی مــی
باشــد.
در ساختارآموزشــی و پژوهشــی پیشــنهادی ،فعالیــت های
آموزشــی بویــژه پژوهشــی بــه صورتــی گروهــی و تیمــی
اســت .در راس هــرم یــک یــا چنــد اســتاد برجســته و
پیشکســوت قــرار دارد کــه بــه ترتیــب بــا دانشــیاران،
اســتادیاران و محققــان پســا دکتــری ،و دانشــجویان
دکتــری و ارشــد بــه صــورت سلســله مراتبــی در ارتبــاط
اســت.
در رهیافــت سلســله مراتبــی هــرم هیــات علمــی در
فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی نیــازی بــه هزینــه
هــای اضافــی از قبیــل احــداث آزمایشــگاه هــا و
تجهیــز آنهــا و یــا اختصــاص اعتبــار پژوهشــی بــرای
هرعضــو هیــات علمــی کــه بالــغ بــر  270میلیــون تومــان
تخمیــن زده مــی شــود نمــی باشــد .چــرا کــه اغلــب
ایــن امکانــات درآزمایشــگاه هــای اســتادان پیشکســوت
موفــق و بــا تجربــه در پژوهــش فراهــم اســت .لــذا بــا
اجــرای طــرح پیشــنهادی ،بــار مالــی بــرای اجــرای
قانــون اســناد بــاال دســتی نقشــه جامــع علمــی کشــور
مبنــی بــر افزایــش تعــداد اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه هــا تــا دو برابــر ظرفیــت فعلــی و دســت یابــی
بــه تــراز اســتاندارد در  23دانشــگاه شــاخص دولتــی بــه
شــدت کاهــش مــی یابــد .بــه طوریکــه اشــتغال حــدود
 15هــزار نفــر دانــش آموختــه دکتــرای بیــکار ،صرفــا بــا
تامیــن هزینــه مالــی مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد آنهــا
کــه کمتــر از شــش صــدم درصــد تولیــد ناخالــص ملــی
اســت در قالــب عضویــت هیــات علمــی در دانشــگاه هــا
فراهــم مــی شــود.
عــاو بــر ایــن ،طــرح پیشــنهادی رهیافــت سلســله
مراتبــی هــرم هیــات علمــی در فعالیــت هــای آموزشــی و
پژوهشــی از امتیــازات فــراوان دیگــری برخــوردار اســت

که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:
 ارتقــای کیفــی پژوهــش و دســت یابــی بــه نشــان هایبیــن المللــی کــه مســتلزم کار تیمــی اســت و نهادینــه
شــدن تجربیــات پیشکســوتان و پیشــگامان عرصــه ی
پژوهــش .بدیهــی اســت بــا پژوهــش دانشــجویی و
دانشــجوی ســیال کــه پــس از کســب تجربــه و مهــارت
در انجــام پایــان نامــه و رســاله ،از محیــط دانشــگاهی
کنــده و در مــکان دیگــری اگــر فرصــت کاری فراهــم
باشــد مشــغول بــه کار مــی شــوند امــکان پذیــر نمــی
باشــد.
 حرکــت از ســاختار آمــوزش محــور فعلــی بــهســاختار پژوهــش محــور بــا بهبــود نســبت دانشــجو بــه
اســتاد بــه تــک رقمــی در دانشــگاهای شــاخص
 نهادینــه شــدن فرهنــگ همگرایــی در پژوهــش درمقابــل فرهنــگ واگرایــی فعلــی
 هــم افزایــی اســتادان صاحــب ســبک و مجــرب بــااســتادان جــوان پــر انــرژی و تالشــگر
 فرهنــگ ســازی و ترویــج پژوهــش هــای گروهــی وتیمــی ،زیــرا کارهــای بــزرگ همیشــه از کار گروهــی بــر
آمــده اســت.
 ایجاد انگیزه در میان دانش آموختگان اشــتغال دانــش آموختــگان دکتــری کیفــی گامــی نــهتنهــا در جهــت ممانعــت از مهاجــرت آنهــا خواهــد بــود،
بلکــه منجــر بــه تشــویق مهاجــرت معکــوس نیــز مــی
شــود ،تحقــق ایــن هــدف از خســارت  60میلیــارد دالری
مهاجــرت نخبــگان ممانعــت بــه عمــل مــی آورد.
 اشــتغال دانــش آموختــگان دکتــرای کیفــی و حــلمعضــل بیــکاری آن هــا
 اســتفاده بهینــه و موثــر از امکانــات و تجهیــزاتپژوهشــی و تجربــه گــران بهــای اســاتید شــاخص
و پیشکســوت .نظــام فعالیــت هــای هرمــی بــرای
کشــور هائــی کــه منابــع مالــی محــدود دارنــد شــاید
کارآمدتریــن و اقتصــادی تریــن شــیوه باشــد.
ریشــه کنــی اصولــی خریــد و فــروش مقالــه ،پایــاننامــه و رســاله نویســی نیابتــی
 راهبــرد مبتنــی بــر همگرایــی و هــم افزایــی ظرفیــتهــا در جهــت افزایــش قــدرت و تــوان علمــی کشــور و
اســتفاده بهینــه از امکانــات و منابــع مالــی محدود کشــور
مــی باشــد ،و کامــا بــر عکــس اغلــب سیاســت هــای
واگرایــی در آمــوزش عالــی کشــور مــی باشــد .بــه
عنــوان مثــال تبدیــل آمــوزش عالی کشــور بــه دو وزارت
خانــه ی علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و وزارت بهداشــت،
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درمــان و پزشــکی و یــا تبدیــل دانشــکده علــوم بــه
چندیــن دانشــکده فیزیــک ،شــیمی و ...یــا تبدیــل هــر
یــک از رشــته هــای آموزشــی بــه چندیــن گــروه کــه
ذاتــا بایــد در کنــار هــم باشــند و در حــال حاضــر فاقــد
تعامــل علمــی انــد و بالطبــع هزینــه هــای مالــی فراوانــی
را نیــز بــه کشــور تحمیــل کــرده اســت مــی باشــد.
نتیجه گیری
در ایــن نوشــتار دو آســیب دانــش بنیــان فــراروی
آمــوزش عالــی کشــور یعنــی بیــکاری دانــش آموختــگان
دکتــری و مهاجــرت مغزهــا یــا مهاجــرت ژنهــای برتــر
[ ]6ضمــن تحمیــل خســارتهای اقتصــادی و مالــی مــی
توانــد تهدیــدی بــرای منافــع ملــی بــه شــمار آیــد مــورد
بررســی قــرار گرفــت .بــا ریشــه یابــی بیــکاری دانــش
آموختــگان دانشــگاهی و مهاجــرت مغزهــا تــاش شــد
راهــکاری بــرای تبدیــل ایــن تهدیــد هــا بــه فرصــت
هــا در قالــب اشــتغال دانــش آموختــگان دکتــری
کــه بــه ازای هــر یــک بیــش از یــک میلیــون دالر از
منابــع ملــی هزینــه مــی شــود و مهاجــرت مغزهــا کــه
بدلیــل فراهــم نبــودن بســتر اشــتغال و پژوهــش ده هــا
میلیــارد دالر بــه کشــور خســارت مالــی تحمیــل مــی
کنــد ارائــه شــود .رهیافــت پیشــنهادی کــه مبتنــی بــر
تحــول در ســاختار آموزشــی و پژوهشــی اســت عبــارت
اســت از "سلســله مراتبــی کــردن هــرم هیــات علمــی
در فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه هــا
کــه بــه صــورت نمونــه (پایلــوت) در یــک یــا چنــد
دانشــگاه شــاخص پیشــنهاد مــی شــود اجــرا شــود
و در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن و بــا بــر طــرف
کــردن اشــکاالت احتمالــی در ســطح کشــور اجرایــی
شــود .البتــه پیــش شــرط اجــرای موفقیــت آمیــز ایــن
طــرح حــذف حــق التدریــس بــا منطقــی کــردن حقــوق
اعضــای هیــات علمــی مــی باشــد .از امتیــازات شــاخص
طــرح پیشــنهادی مــی تــوان به اســتاندارد ســازی نســبت
دانشــجو بــه اســتاد ،صرفه جویــی در هزینــه ها ،اســتفاده
بهینــه از امکانــات و تجهیــزات پژوهشــی ،نهادینــه شــدن
پژوهــش هــای جمعــی ،کرســی هــای نظریــه پــردازی
و توانمنــد ســازی دانشــگاه هــا در پیمــودن شــیب تنــد
دســت یابــی بــه نشــانهای بــزرگ ملــی و فراملــی در
حــوزه هــای علــم ،فنــاوری و تبدیــل تهدیــد ناشــی از
بیــکاری دانــش آموختــگان دکتــری و مهاجــرت مغزهــا
بــه فرصــت اشــاره نمــود.

تقدیر و تشکر
ازاســتادان محتــرم آقایــان دکتــر موســوی موحــدی از
دانشــگاه تهــران و دکتــر زلفــی گل از دانشــگاه همــدان
کــه حوصلــه بــه خــرج دادنــد پیشــنویس مقالــه را بــه
دقــت مطالعــه کردنــد و پیشــنهادات ارزنــده ای در جهت
ارتقــای کیفــی آن ارایــه فرمودنــد کمــال تشــکر را دارم.
همچنیــن از خانــم شــبنم شــعبانی کــه در امــور تایــپ و
نــرم افــزاری کمــک کردنــد تشــکر مــی کنــم.
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