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  مهاجر سرمایه سرگردان شهروند بدون مرز
  1غالمحسین بیابانی 

   2سیدوحید عقیلیدکتر                                         
  

  : چکیده
های کنونی  تواند به تغییر رویه با وجود این، تفکر درباره آینده می. تواند تغییرات آینده را پیش بینی کند کس نمی  هیچ

به همین منظور امروز سازمان ها برای جذب مغزهایی که دانش و ایده نو . ای آن آماده کنیمکمک کند تا خود را بر
کشورها برای پیشرفت .  به سازمان ها منتقل خواهد شدرقابت هستند زیرا  این دانش و ایده نهایتاً ارائه می کنند با هم در

بلکه مرزهای خود را به روی دانشمندان مهاجر دیگر در دنیای امروز فقط به اندوخته اندیشمندان خود بسنده نمی کنند 
زیرا آنها سرمایه ای  هستند که نیاز به مرز ندارند، آنها ممکن است در حال زندگی کنند ولی در . دنیاکشورها می گش

کامالً مهاجران متخصص تولید علم و تحرک علمی با ، تردید در عصر کنونی  بی.آینده گام بر می دارند
 می طلبد، داشتن سرمایه انسانی توانمند و متخصص راو اساساً ورود به دنیای جدید مرتبط است 

تولیدات علمی مقدمه ؛ لذا ماند زمان و مد، منتظر کسی نمی شود دنیا مانند چرا که امروزه ادعا می
 در این مقاله .باشد آوری و آن هم مقدمه تولید ثروت و اشتغال برمبنای دانایی می تولیدات فن

می توانند   متخصصان در هر نقطه از عالمارندگان به نقش مهاجر در دنیای کنونی اشاره خواهند داشت زیرا نگ
مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته، با ورود به شبکه ها به استخدام شرکت های بین المللی در 

ختلف قرار آمده و در تولید علم جهانی شریک شوند و تخصص خود را در اختیار پروژه های م
  .دهند

  :واژگان کلیدی 

  . مهاجر،  سرمایه انسانی، پیشرفت، جذب سرمایه، تولید علم

 

  

                                                 
امیعضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظ  1-  

عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات -2   
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  : مقدمه

امروزه دانش شباهت زیادی به محصوالت تکنولوژیکی که ما به آنها متکی هستیم، پیدا کرده 
دقیق و یا لذا اظهار نظر قطعی و . در دنیای در حال تغییر، پیش بینی بلند مدت دشوار است. است

اما با عنایت به  .برآورد روندهای آتی در عرصه های مختلف تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد
 کشورهای پیشرفته با کاهش جمعیت روبرو خواهند 2050پیش بینی های قابل اعتمادحوالی سال 

تا جمعیت شهرهای بزرگ و تعداد شهرها . جمعیت شهری به دو برابر افزایش خواهد یافت. شد
یا  30 اما از سویی دیگر ذخیره های نفتی پاسخگوی نیاز ) 2003آتالی، .( افزایش می یابد2040سال 

 سال آینده بیشتر نخواهد بود و کارخانجات وابسته به آن یا به تعطیلی می گرایند یا بایستی به 40
بر همین . د شداجبار تغییر روش دهند در غیر این صورت جوامع با موجی از بیکاری مواجه خواهن

اساس سازمان ها و جوامعی که نگاه آینده نگری دارند برای پیشرفت خود گام هایی برداشته اند که 
یکی از این گامها گشودن مرزهای خود به روی نخبگان و متخصصین و همچنین پذیرش تدریجی 

علمی و پیشرفتهای  آنچه امروز باعث شتاب بخشیدن به این حرکت شده است،. آنان می باشد
بنابراین، جوامعی که از نظر . توسعه امکانات ارتباطی و گسترش روابط جوامع با یکدیگر بوده است

علمی و تکنولوژی ارتباطی پیشگام بوده اند، عالوه بر اینکه توانسته اند مهاجران نخبه بیشتری را 
رک بیابانی و ( .د جذب نمایند، بلکه توانستند حوزه وسیعتری را در دایره آگاهی خود قرار دهن

اهمیت نیروی انسانی ممتاز به عنوان یکی از سرمایه های تاثیر گذار بر کارکرد ) 1387 هادیانفر،
       زیرا نیروی انسانی ممتاز با قرار گیری در خالء های انسانی جامعه ،جامعه غیر قابل انکار است

.  خود می طلبد ایفا کندمی تواند نقش های متفاوتی را که یک جامعه از نیروی انسانی
کشورهای تکنولوژی محور به علت اینکه با کمبود نیروی ماهر مواجه هستند ) 1384مشایخی،(

کشورهایی می توانند به بهترین موفقیت . مجبور به پذیرش نیرو ها از طریق جذب مهاجر می باشند
رج کشور برخوردار دست یابند که از قابلیت جذب استعدادهای فناوری اطالعات در داخل و خا

در امریکا به ویژه در دهه اخیر سیاست جذب نخبگان پیگیری شده است و تاکنون توانسته . باشند
  را درصد دانشمندان برجسته این کشور در زمینه بیوتکنولوژی30پنج برنده جایزه نوبل در کانادا و 

فق و کارآمد امروزی موفقیت در سازمان های مو )242-243: 1383ذاکر صالحی ،. (جذب نماید
که در بازارهای جهانی و با معیارهای فعالیت بدون مرز کار می کنند مرهون کسانی هستند که 

مدیران سازمانهای نوین همچنان که در کنار . مسلح به دانش تخصصی و منحصر به فرد هستند
ش رو را کشف تمامی کارکنان خود پیش می روند، با آنان می آفرینند، خلق می کنند و مقصد پی
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 بلکه باید شرایطی فراهم ،دیگر مسئول و فرمانده واحدی نمی تواند وجود داشته باشد. می کنند
. شود تا تمامی سرمایه های ارزشمند انسانی رفتارهای خود جوش و سازنده از خود بروز نمایند

  ) 1385قدمی،(

  : بیان مسئله

ما تقریبا آخرین کسانی «:  گفت1989میخائیل گورباچف آخرین رهبر شوروی سابق در سال 
هر چند  هزار سال پیش فردوسی بزرگ ».هستیم که درک کردیم با ارزش ترین دارایی دانایی است

پیتر دراکر در اواخر قرن بیستم  » .توانا بود هرکه دانا بود«: دانایی را محور قرار داده بود و فرمود
دائما در حال تغییر، دانایی، یگانه دارایی، بهترین در آینده بسیار نزدیک و درجهان «: پیش بینی کرد

با افزایش حجم و تبادل سریع اطالعات در » .مزیت رقابتی و تنها منبع راهبرد سازمان خواهد بود
دنیای کنونی و نیروی کار متخصص که در تمام نقاط جهان پراکنده هستند، دانش و تجربه به 

در این .با افزایش رقابت مورد تهدید قرار می گیردسرعت منتقل می شود و مزیت های شرکت ها 
اوضاع و احوال تنها مزیت رقابتی نسبتا پایدار برای شرکت ها و سازمان ها، ترکیب نیروی انسانی 

از این طریق است که شرکت ها و سازمان . خالق و مستعد در کنار نوآوری در فناوری و بازار است
مشخصه های بارز در دنیای ) 1387گلپایگانی،( آفرینی کنندها می توانند در اقتصاد جدید، ارزش

  : اقتصادی جدید را می توان در حول محور زیر برشمرد

است، یعنی ارزش آفرینی کسب و کار یا خلق » دانایی«منبع اصلی در اقتصاد جدید  .1
 . استوار است1ثروت، بر پایه سرمایه فکری

عات و دانش است و از طریق ارائه خدمات بیشتر فعالیت ها در این اقتصاد مبتنی بر اطال .2
 . به جای فعالیت های ساخت و تولید که از نوع فیزیکی هستند، انجام می شود

در اقتصاد جدید ،توسعه غالبا دارای ماهیت تحولی و با رشد و تکامل سریع و بنیادین  .3
 . همراه است

                                                 
1.Intellectual Capital 
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 در حال تبدیل ساختار سازمان ها و شرکت ها از حالت سلسله مراتبی و سنتی خود .4
 . شدن به ساختار شبکه ای است

هسته اصلی تمامی مشخصه های ذکر شده، سرمایه اطالعاتی و انسانی است که در سازمان های 
و انسانی ، منبع  در بسیاری از سازمان ها سرمایه های اطالعاتی .جدید ارزش آفرینی می کنند

قابتی در اقتصاد جهانی ، موفقیت سازمان با گسترش فضای ر. نوآوری و موجد مزیت رقابتی هستند
ها به نحو چشمگیری وابسته به توانایی استفاده منابع آنها از فناوری اطالعات در فرآیندهای اصلی 

پیشرفت آگاهانه اقتصادی، ). 1387گلپایگانی،(سازمان ها در جهت خلق ارزش و سود دهی است
اگر جوامع کنونی را به دو دسته . ات داردتالش ارزشمندی است که نیاز شدید به دانش و اطالع

توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم نماییم ، مشخصا به دو گروه ثروتمندان اطالعاتی و فقرای 
  . اطالعاتی برخورد می کنیم

گروه اول، جوامعی هستند که به ابزار پیشرفته و توسعه مسلح اند، و به عنوان محصول عصر 
 پیشتاز میدان تلقی می گردند و سایر جوامع دنباله رو آنها خواهند اطالعات تبدیل شده اند و

اما کشورهای در حال توسعه در صورتی که عالقمند به کاهش فاصله عمیق ) 1385پرنیان،.(بود
خود با جوامع پیشرفته باشند، باید از راه کسب دانش و اطالعات در جهت توسعه بکوشند و 

را، ناشی از استفاده نادرست از ابزارهای دیروزی، برای حل مشکالت و گلوگاه های موجود خود 
  )1385پرنیان،. (مشکالت امروزی بدانند

  : جهانی شدن فناوری و مهاجرت
منظور از جهانی شدن عبارت است از ؛ به حرکت درآمدن آزاد سرمایه، یعنی سرمایه بدون اینکه 

گرداگرد کره زمین به حرکت در عوارض مرزی و گمرگی جلوی آن را بگیرد به صورت آزاد در 
مهمتر از همه به حرکت در آمدن اطالعات و تکنولوژی اطالعاتی است که در حال دگرگون . آید

 سرمایه و تکنولوژی اطالعاتی  عالوه بر جریان آزاد کاال،. کردن ساختار سیاسی جهان می باشد
اما در دنیای ) 1380 زاده ،مجتهد. ( چهارمی که جلوی آن گرفته شد حرکت نیروی کار استعامل 

امروز حرکت نیروی کار از مباحث مهم اقتصادی محسوب می شود و نمی توان جلوی حرکت آن 
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. در آینده نزدیک افراد به طور همزمان در چند شرکت و موسسه به فعالیت می پردازند را گرفت،
 حرکت ساده و جهانی شدن نوعی. نسل امروز به شدت تحت تاثیر پیامدهای جهانی شدن است

در این شرایط جوامع بیش از  بدون مانع است، زیرا سرمایه و کار به سمت نخبگان پیش می رود و
پیش به متخصصان، فرهیختگان و نخبگان احتیاج پیدا می کنند و متخصصان در هر نقطه از عالم می 

م شرکت های بین توانند مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته، با ورود به شبکه ها به استخدا
المللی در آمده و در تولید علم جهانی شریک شوند و تخصص خود را در اختیار پروژه های 

به عنوان نمونه عمل جراحی گروهی از طریق راه دور، برگزاری سخنرانی ویدئو . مختلف قرار دهند
» ون مرزشهروند بد«از آثار این پدیده کم رنگ شدن احساس ملی و شکل گیری ... کنفرانسی و

دهد که کاالها و  می جهانی شدن، زمانی رخاما از سوی دیگر ) 1383ذاکر صالحی،( .است
چنین حرکتی توسط . های ملی حرکت کنند خدمات، سرمایه، اطالعات و افراد در فراسوی مرز

های اخیر از طریق کاهش چشمگیر  مثالً، تجارت جهانی در سال. شود می فناوری، تشدید و تسریع
اولریش و (. میزان قابل توجهی توانمند شده است های حمل و نقل، کرایه و ارتباطات، به هزینه

  )1385بروک، 
  

  اثر جهانی شدن) الف
  :های کار در سراسر دنیا به دو روش در حال جهانی شدن هستند نیرو

  .از طریق مهاجرت مردم، کشورها در حال جهانی شدن هستند -1
       کنند، ترکیب جمعیت کشورها جهانی تر می  ملی مهاجرتهر چه مردم در فراسوی مرزهای

حرکت فرامرزی نیروی کار از جنوب تا شمال، از فقیر تا غنی و از کم ثبات تا با ثبات را . می شود
 درصد از جمعیت جهان، در کشورهایی 3میلیون نفر یا  175های اخیر  در سال. برمی گیرد در

 نفر مردم 10یک نفر از . وری بود که در آن به دنیا آمده بودندزندگی کرده اند که متفاوت از کش
 نفر مردم کشورهای در حال توسعه مهاجر هستند؛ و این 70کشورهای توسعه یافته و یک نفر از 

  )1385اولریش و بروک،  (.حال فزونی است درصدها در
  .شوند ها جهانی تر می از طریق مهاجرت کار، شرکت. 2
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نیروی کار، نه از طریق مهاجرت مردم بلکه از طریق مهاجرت کار از کشوری به سلطۀ جهانی شدن 

کشور دیگر است؛ خواه از سازماندهی کار در مقیاسی جهانی و خواه از برون سپاری کار به 
دهد  می ها اجازه در مقیاسی جهانی به شرکت» در خانه کار«سازماندهی . های غیر داخلی موقعیت

 7 ساعت شبانه روز و 24های کاری  رآیی خود را افزایش داده و فرآیندکه سرعت، کیفیت و کا
آنجا به  شود، به اروپا و از می کاری که در ایاالت متحده شروع. نمایند روز هفته را عملی

ها بطور فزاینده کار را  همچنین شرکت. گردد می رود و سپس به ترتیب و بطور مستمر بر می آسیا
دهند، خواه تمام و کمال در مالکیت شعب خارجی و خواه  می  کشور سوقبه پیمانکاران خارج از

های غالب در کسب و کار  این یکی از روند. کنندگان خارج از کشور در مالکیت گستردۀ تأمین
با این حال جالب است به خاطر داشته باشیم که حداقل . در دهۀ اول قرن بیست و یکم شده است

  : کشور، پس از جنگ جهانی دوم وجود داشته استچهار موج نیروی کار خارج از
 مشاغل کم مهارت نظیر تولید اسباب بازی، لوازم الکترونیک 1هجرت: 1975-1960 •

 .ارزان و کاالهای چرمی

هجرت کارهای خدماتی ساده، همچون نوشتن نرم افزار و امور پردازش : 1990-1976 •
 .های اعتباری کارت

هر نقطه ای از کرۀ زمین که افراد در آنجا از نظر حرکت کار دانشی به : 1991 -2000 •
 .فکری و هوشی توانمند بوده و مزیت قیمت تمام شده وجود دارد

 انجام شود، به هر کشوری که "دیجیتال"حرکت هر کاری که بتواند :  تا امروز2001 •
 .دارای مهارت، دانش و ارتباط اینترنتی است

 را در ارتباط با این روندها در گذشته سازگار کرده کشورهای صنعتی، بازارهای نیروی کار خود
این سازگاری، فارغ از ناراحتی و پریشانی فراوان برای آن دسته از کسانی که مجبور به تغییر . اند

مسیر شغلی یا جابجایی شغل خود شدند، نبوده است اما با گذر زمان، ملل صنعتی شده، از نظر 
هایی که در برابر چنین انعطاف پذیری  ملت. برخوردار شدنداقتصادی از وضعیت به مراتب بهتری 

  )پیشین (.اند در نیروی کار مقاومت کردند، کامیاب نشده
                                                 
1  - exodus 
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 گردش افراد) ب

جنگ برای جذب و بکارگیری استعدادها ممکن است پر هیاهو یا آرام رخ دهد، اما همواره وجود 
شد گرفته تا ردۀ کارکنان مشکل است کردن هر جایگاهی در سازمان، از سطح مدیریت ار پر. دارد

دارای استعدادهای «های  ها تبدیل شده است، بدیهی است که سازمان و به میدان نزاع میان سازمان
زیرا استعداد، از گردش افراد . کنند عمل» های دارای استعدادهای ضعیف سازمان«موفق تر از » برتر

های خود را توسعه  شوند، مهارت  میچگونه آنها وارد سازمان: شود در سازمان حاصل می
مدیریت استعدادها فقط شامل جذب و . کنند دهند و به سمت باال یا بیرون سازمان حرکت می می

حفظ بهترین افراد نیست، بلکه شناسایی و حذف افراد غیرضروری و کامالً نامناسب را نیز دربر 
  . گیرد می
  : چرخش و حرکت نخبگان ) پ

زیرا با فشرده شدن زمان و مکان، سرمایه های . ت خصیصه جوامع انسانی استامروز حرکدنیای در 
انسانی با پشت سر گذاشتن مرزهای سیاسی و جغرافیایی به استخدام همزمان چند شرکت بین المللی 

 شهروندی جهانی به مثابه به حرکت در آمدن .در آمده و شهروندی جهانی را توسعه می بخشند
مرزهای ملی در حال فرسایش است؛ چنانکه اکنون میلیونها . سرمایه ، اطالعات و نیروی کار است

. هستند ودر بیش از یک کشور زندگی می کنند » 1شهروندی چندگانه«نفر دارای تابعیت مضاعف 
ه کنترل اقتصاد ، نظام رفاهی و فرهنگ ملی ندولت ها، کم کم در می یابند که قدرت آنها در زمی

بازارهای جهانی ، شرکت های چند ملیتی، نهاد های منطقه ای و فراملی و یک . در حال افول است
این عقیده که شهروند . فرهنگ بین المللی جدید و فراگیر ، همگی جایی را برای خود باز می کنند

ند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باید بخش اعظم زندگی خود را دریک کشور صرف ک
  )22-23: 1382کاستلز و دیوید سون ،.(باشد ، کم کم اعتبار خود را از دست می دهد 

  وارثان ناپیدا) ت
بسیاری از موانع سابق حرکت و انتقال آزاد کاال ، سرمایه و نیروهای کار بین کشورهای اروپایی بر 

این تحول موجب افزایش . اروپا برداشته شودطرف شده است تا گامی در جهت یکپارچگی 
  شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا . چشمگیر مهاجرت منطقه ای بین کشورهای اروپایی شده است

                                                 
8. Multiple Citizenship  
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حرفه ای هایی که باالترین . اکنون حق کارکردن در هر یک از کشورهای این اتحادیه را دارند

و مهاجران اقتصادی پیوسته اند که بزرگ مدارک تحصیلی و مهاجرت ها را دارند به پناهندگان 
  ) 399-400: 1386گیدنز،. (ترین گروه مهاجران اروپایی را تشکیل می دهند

 پدیده تازه ای نیست، اما به نظر می رسد که به منزله بخشی از فرآیند ادغام 1اگر چه مهاجرت
 بازتابی از پیوند الگوهای جهان گستر مهاجرت را می توان. جهانی ، در حال شتاب گرفتن است

) 376-387: پیشین. (های در حال تغییر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین کشورها تلقی کرد
           موجب تنوع فرهنگی جوامع و پیدایش سلیقه های فرهنگی تازه که الگوهای مهاجرت جهانی

  ) 76: 1386پیشن، .(می شود، یکی از عواملی است که می تواند این وضعیت را تبیین کند
استیون کاسلز و مارک میلر در بررسی روندهای مهاجرت جهانی، چهار گرایش را شناسایی کرده 

  : اند که به ادعای آنها ، الگوهای مهاجرت را در سال های آتی تعریف خواهد کرد
  . شتاب گرفتن شمار مهاجرت در میان مرزها بیش از همیشه است. 1
پذیرای انواع و اقسام مهاجران هستند، بر خالف گذشته که شکل تنوع یافتن اکثر کشورها اکنون . 2

  . خاصی از مهاجرت ، مثل مهاجرت برای کار یا آوارگان، برجستگی بیشتری داشتند
جهانی شدن مهاجرت ماهیت جهانی بیشتری پیدا کرده است، و تعداد بیشتری از کشورها را، هم . 3

  . پذیر، شامل می شودبه عنوان مهاجر فرست و هم به عنوان مهاجر 
مونث شدن، بدین معنا که شمار رو به رشدی از مهاجران را زنان تشکیل می دهند و در روزگار . 4

افزایش شمار مهاجران زن رابطه نزدیکی . ما همچون گذشته دیگر فقط مردان مهاجرت نمی کنند
ان خانه، گسترش گردشگری با تغییرات بازار کار جهانی دارد، از جمله با تقاضای فزاینده خدمتکار

  ) 379: 1386پیشین، .(»عروس مکاتبه ای«زنان و پدیده » قاچاق«جنسی و 

  جذب، نگهداری سرمایه انسانی ) ت
درست مثل . در محیط متغیرجهانی و فناوری، تأمین و نگهداری کارکنان مستعد به کارزار رقابتی تبدیل شده است

ها در آینده نیز به طور تهاجمی  جوی بهترین ورزشکاران هستند، سازمانهای ورزشی که به طور تهاجمی در جست تیم

                                                 
1.Migration  
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های مورد نیاز مدیران چابک، جهانی و مهاجر بسیار  مهارت. برای یافتن مستعدترین افراد باهم رقابت خواهند کرد
ستند که در جذب، سازمان هایی موفق ه . تعداد بسیاری کمی از این افراد واجد صالحیت خواهند بود. شوند دشوار می

تأمین . کار جهانی، ماهر باشند و توسعه و نگهداری افراد دارای مهارت، دیدگاه و تجربه کافی برای هدایت کسب
رهبری در آینده به عوض اتکاء به یک شخص، به صورت تیمی . سرمایه انسانی به معنی به روزآوری تیم رهبری است

  .. و اشتراکی خواهد بود
  اوریهای فن نوآوری) ث

ها و تصاویر به  در محیطی که ایده. تر ساخته است تر وسرعت آن را  سریع فناوری، دنیای مان را کوچکتر، نزدیک
. کند های فرهنگی و زبانی غلبه می فناوری بر فاصله جغرافیایی و همچنین تفاوت. شود سرعت در سراسر دنیا منتشر می

های اروپایی  مدها و طرح. دهد زیون ایاالت متحده بازار جهانی را نمایش میتلویزیون بریتانیا بازار ایاالت متحده و تلوی
های منسجمی مثل ژاپنی و  در بازار ایاالت متحده دارای اعتبار هستند و همچنین فرهنگ رایج ایاالت متحده فرهنگ

  . فرانسوی را از صافی گذرانده است
ها در قرن آینده در گردش  ایده. طالعات را تغییر داده استاستفاده شخصی از فناوری همچنین جریان و استفاده از ا

گذاری مستمر  بازی فناوری نیازمند سرمایه. تواند به طور سریع کسب و به دیگران منتقل شود هستند و سرمایه فکری می
فناوری بر .  و نظایر آن است1 اینترنت، کامپوسرو، پرودیجی، امریکا آن الین، مایکروسافت–در خدمات جدید رقابتی

زمانی . گذارد های مشترک، تأثیر می شیوه و محل انجام کار از طریق کنفرانس از راه دور، تماس از راه دور و منابع داده
های جدید، کارکنان ممکن  با فناوری. که مرزهای یک شرکت جغرافیایی باشند، مجاورت یا نزدیکی حیاتی است

، یا در دفاتر مشتریان توزیع شوند و در عین حال ارتباط خودشان را با دفتر های دور کار کنند است در منزل یا در مکان
  ) 1388الریج، . (مرکزی حفظ کنند

  
   آینده سرمایه انسانی 

سازمان به عنوان منبع رقابتی شدن بر . های اخیر، توجه روز افزونی به اجزاء سازمانی رقابتی معطوف شده است در سال
های مشترک و  های محوری، کارکنان، فرهنگ سازمانی یا ارزش سازمان،  شایستگیهایی از قبیل  مبنای شاخص

هایی مانند جهانی شدن، زنجیره  به باور من این عوامل سازمانی، به دالیل چالش. دانش یا یادگیری تعریف شده است
          قابتی شدن قرار در مرکزیت جستجو برای ر،ارزش، رشد، تمرکز قابلیت، تغییر فناوری، سرمایه فکری و تحول

                                                 
1.  Internet, CompuServe, Prodigy, America Online, Microsoft  
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های رقابتی  ماهیت چالش. اند ها شده ها باعث ایجاد تمرکز جدید بر شیوه رقابتی شدن سازمان این چالش. گرفته اند

موضوعی که در .  دیگر منحصراً معادله اقتصادی که به نتیجه اقتصادی منجر شود، نیست،مطرح شده خلق ارزش
. ان بوده است، اکنون بخش دشوارتر و سخت تر اکثر مشاغل مدیریتی شده استگذشته جنبه نرم تر مدیریت و سازم

های سرمایه  ای زیرا حرفه. اهمیت سازمان به طور روزافزونی توسط مدیران اجرایی و دانشگاهیان پذیرفته شده است
یده گرفتن وضعیت موجود ناد. توانند و باید شرکا مدیران ارشد از طریق خلق ارزش و ارائه دستاوردها شوند انسانی می

های ضروری در  های رقابتی شبیه معماری است که سیستم و آینده منابع انسانی به قول دیو الریج در زمان ایجاد سازمان
  . گیرد یک خانه مدرن را نادیده می

   منابع انسانی جهانی   
ی باید پیامدهای سرمایه انسانی راهبرد  های سرمایه انسان ای اول اینکه، حرفه. سرمایه انسانی جهانی دو پیامد دارد

ژی کسب وکار جهانی بر نحوه شروع یک سازمان برای  استرات. کار جهانی را به طور واضح مشخص کنند و کسب
هایی در چین و  ها با مشاهده فرصت برای مثال بسیاری از شرکت. کار در یک کشور خاص، تمرکز دارد و انجام کسب
ها موفق شوند، آنها باید بسیاری از  برای اینکه این راهبرد. اند ای ورود به این بازارها تهیه کردههایی را بر هند، راهبرد

برای مثال چگونه برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ، استخدام کنیم؟ . موضوعات منابع انسانی را مورد توجه قرار دهند
گذارند؟ چگونه  رهنگ سازمانی شرکت احترام میچگونه مطمئن شویم کارکنان شاغل در کشور مورد نظر به ف

های الزم را برای تقویت رفتارهای مناسب در میان کارکنان شاغل در کشور مورد نظر ایجاد کنیم؟ چگونه  مشوق
های ارتباطی را دردرون عملیات آن کشور تدوین کنیم؟ این سؤاالت و سایر سؤاالت منابع انسانی برای استراتژی  برنامه
های مختلف به این سؤاالت را  های منابع انسانی باید پیامدهای پاسخ ای ار موفق جهانی بسیار مهم هستند؛ حرفهک و کسب

این اقدام . های منابع انسانی باید نسبت به شرایط خاص آن کشور آگاه و حساس باشند ای دوم اینکه، حرفه. درک کنند
ها به محض ورودشان به یک کشور شروع   اینکه چگونه شرکتکند به های منابع انسانی را معطوف می ای توجه حرفه
توانند بر تعداد افراد قابل استخدام و همچنین شیوه برخورد با  برای مثال قوانین حاکم بر کوچک سازی می. به کار کنند

بران خدمات، های خاص یک کشور درباره استخدام ، ج مشی های منابع انسانی باید بر خط ای حرفه. آنها تأثیر بگذارند
  )1388الریج، . (مزایا ، یا آموزش ، مسلط شوند
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  : نتیجه گیری
تر شده  تر و دقیق  جدی21در آستانه هزاره سوم، نگاه به نیازهای کارشناسان و متخصصین برای قرن 

های مربوط به  است، به این دلیل که کمبودهای شدیدی برای تامین متخصصین وجود دارد، هزینه
دام مدیران ،کارشناسان و متخصصین از خارج کشور به شدت رو به افزایش است و یافتن و استخ

بسیاری از . ها نیز فقدان توجه به پرورش مدیران آینده وجود دارد در داخل برخی سازمان
بینی مسئوالن امر نسبت به خالء و کمبود مدیران، کارشناسان و متخصصین را با  صاحبنظران نزدیک

های اساسی مواجه کرد مقایسه  زده ما را با خطر آشفتگی  که دنیای رایانه2000سال ای  بحران رایانه
بینی کرد اما تدابیر و اقدامات  به قول کونر صنعت رایانه این بحران را یک دهه قبل پیش. کنند می

به همین لحاظ از اواخر .رفت ها از دست می افتاد و فرصت ها به تعویق می عملی تا آخرین فرصت
 بیستم آهنگ مهاجرت وارد دور جدیدی شده است که این آهنگ در آغاز قرن بیست و یکم قرن

» عصر مهاجرت «سده بیست و یکم را  رو به فزونی رفت و بر همین اساس برخی پژوهشگران،
در دنیایی که رقابت و وابستگی متقابل در آن به صورت روز افزون صورت می گیرد، . نامیده اند

مهاجرت پدیده ایستایی نیست، بلکه فرآیندی است که . ی متخصص هم بیشتر می شودنیاز به نیروها
به سرعت رو به جهانی شدن می رود و کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند از این سرمایه 

  .  سرگردان به خوبی استفاده کنند
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سیستم اطالعاتی مدیریت منابع انسانی، دارایی های نامشهود و همسویی با ) 1387(مجید  گلپایگانی، •
 استراتژی های سازمانی ، فصلنامه راهبرد گسترش صنعت، سال دوم شماره دوم 

  ترجمه حسن چاوشیان، انتشارات نشر نیجامعه شناسی، ویرایش چهارم،) 1386(گیدنز،آنتونی •

چیستی، چرایی و چگونگی، فصلنامه مطالعات راهبردی : فرار مغزها ) 1380(مجتهد زاده، پیروز  •
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   .، شماره اولاستفاده از سرمایه های مهاجر ، نشریه منابع انسانی) 1384(مشایخی، علینقی •
  


