
Lực Bất tònG tâM

chúng ta vẫn nghĩ ngày nay là thời đại 
của “trao đổi chất xám” nhưng theo 
quan điểm của chúng tôi, vấn đề chảy 
máu chất xám vẫn đang diễn ra rất trầm 
trọng.

trung Quốc và nhiều nước khác vẫn 
đang tiếp tục nỗ lực thu hút nhân tài tốt 
nghiệp tại các đại học tiên tiến ở nước 
ngoài trở về.  thực tế là phần lớn sinh 

viên nước này (và cả ấn Độ) đi ra nước 
ngoài trong hơn 20 năm qua đã không 
quay trở lại. những nỗ lực gần đây của 
trung Quốc nhằm giải quyết vấn đề trên 
còn quá khiêm tốn so với tốc độ tăng 
trưởng kinh tế và khoa học của nước 
này.

Lịch sử chứng kiến nhiều cố gắng của 
các chính phủ trong việc thu hút nhân 
tài trở về. ấn Độ là một ví dụ, chính phủ 
nước này đã triển khai nhiều chương 

trình nhằm thu hút trí thức ở nước ngoài. 
Một trong những khó khăn là vấn đề trả 
thu nhập. tuy nhiên, vấn đề chính lại là 
điều kiện và môi trường khoa học ở ấn 
Độ đang có rất nhiều vấn đề. nhiều nhà 
khoa học nước này trở về theo chương 
trình thu hút nhân tài của chính phủ, 
sau đó đã quay trở lại phương tây vì cảm 
thấy điều kiện và môi trường khoa học 
không phù hợp. Duy chỉ có viện công 
nghệ và Quản lý ấn Độ là đạt được chút 
ít thành công.

chính phủ trung Quốc, bằng rất nhiều 
cách, nỗ lực thu hút học giả trở về 
nhưng cũng không đạt được nhiều kết 
quả. Bộ Giáo dục và ủy ban công tác với 
chuyên gia nước ngoài mới đây đã triển 
khai chương trình 111 với nhiều hỗ trợ 
về tài chính, mục tiêu sẽ thu hút khoảng 
1000 học giả từ 100 trường đại học 
hàng đầu trở về với mục tiêu xây dựng 
100 nhóm nghiên cứu sáng tạo đẳng 
cấp quốc tế tại các đại học trung Quốc. 
theo kế hoạch, các chuyên gia này sẽ 
làm việc với các chuyên gia trong nước 
qua đó nâng cao chất lượng nghiên 
cứu nói riêng cũng như khả năng cạnh 

trunG Quốc: 

khó thu hút trí thức về nước LàM việc
GS. PhiLiP G. aLtBach, GS. Wanhua Ma

nền khoa học tại các nước ĐanG 
Phải ĐươnG Đầu với vấn Đề hẪnG hụt 
nGuỒn nhân Lực khoa học trình Độ 
cao khi Mà Phần Lớn các Giáo Sư 
hànG Đầu Đã nGấP nGhÉ tuổi nGhỉ hưu. 
việc thu hút Đội nGũ trí thức từ  các 
nước Phát triển PhươnG tây Quay trở 
về Được cho Là Một Giải PháP chiến 
Lược. tuy vậy, thực tế cho thấy, việc 
thu hút nhữnG trí thức kiều Bào hỒi 
hươnG ĐanG GặP rất nhiều khó khăn. 
Bản tin ĐhQGhn Xin trân trọnG Giới 
thiệu Bài viết của GS PhiLiP G. aLtBach 
và GS Wanhua Ma về nhữnG Gì ĐanG 
Diễn ra ở trunG Quốc.
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tranh khoa học nói chung của trung 
Quốc trên bình diện quốc tế. chương 
trình được khởi động từ năm 2005 này 
là minh chứng cho sự quyết tâm cũng 
như nhu cầu cấp bách của việc thu hút 
các nhà khoa học trình độ cao trở về. 
cho đến nay chương trình 111 đã lựa 
chọn được 662 học giả và hiện đang có 
310 người đang làm việc tại các đại học 
nghiên cứu ở trung Quốc.

hậu Quả khó LườnG

tuy vậy, chương trình này cũng tạo ra 
một số vấn đề không dự báo được từ 
trước. nhiều đại học trung Quốc không 
hiểu hết bản chất của thị trường lao 
động chất xám quốc tế và trong quá 
trình tuyển chọn, họ thường chỉ dựa 
vào sơ yếu lý lịch, kết quả học tập, chức 
danh khoa học, quan hệ cá nhân và thư 
giới thiệu chứ không có những đánh giá 
cẩn thận về sự phù hợp của ứng viên 
với môi trường và điều kiện làm việc của 
họ. Đôi khi, một số trường đại học nhận 
thấy rằng những học giả đồng ý quay 
trở về lại không phải thực sự là người họ 
mong muốn. nhiều người đã bước đến 
giai đoạn xế chiều của sự nghiệp tại hoa 
kỳ hay anh Quốc, và trở về đơn giản vì 
chỉ muốn tìm kiếm một công việc nhàn 

hạ hơn. nhiều người lại lợi dụng chương 
trình này để tạo danh tiếng nhằm thực 
hiện những mục đích cá nhân khác. và 
sự thực là các nhà khoa học hàng đầu 
từ các đại học danh tiếng phương tây 
không muốn trở về hẳn. họ thường chỉ 
chấp nhận một vị trí bán thời gian để có 
thể định kỳ trở về giảng dạy, tư vấn và 
hợp tác với các giáo sư sở tại. thực trạng 
này có vẻ như lại là kết quả hợp tác tốt 
nhất đối với các giáo sư hoa kiều.

Một hệ quả khác không lường trước đối 
với chương trình này là vấn đề lương 
bổng. những người trở về có lương cao 
hơn thường tạo sự đố kị cho các đồng 
nghiệp trong nước. thành công của 
chương trình này có thể bị đe dọa bởi 
thực tế sự bất cân xứng về lương bổng 
và điều kiện làm việc giữa những người 
trở về với những giáo sư bản địa. khi 
những giáo sư bản địa cảm thấy những 
người mới trở về không đóng góp nhiều 
hơn họ, họ sẽ bất hợp tác, điều đó gián 
tiếp làm hủy hoại môi trường làm việc. 
trong khi nhiều học giả trở về vẫn có thể 
nói tiếng trung nhưng vấn đề là họ vẫn 
chưa hòa nhập được văn hóa học thuật 
mới ở trung Quốc. thiếu hợp tác với các 
đồng nghiệp bản địa và vấn đề của tái 

hòa nhập cũng chính là những vấn đề 
nổi cộm của chương trình này.

Đối với các nước đang phát triển và có 
thu nhập trung bình, sử dụng chất xám 
trở về từ các nước phương tây là một 
mục tiêu đúng đắn. tuy vậy, trong bối 
cảnh toàn cầu hóa, thu hút những nhà 
khoa học xuất sắc nhất trở về không 
phải là nhiệm vụ đơn giản, thực tế cho 
thấy là phần lớn các nỗ lực đều thất bại. 
và chừng nào vẫn còn khoảng cách 
về điều kiện làm việc, lương bổng, môi 
trường, tự do học thuật thì những người 
giỏi nhất và xuất sắc nhất sẽ còn không 
muốn trở về. những người đang ở độ 
chín của sự nghiệp, đang có năng suất 
khoa học cao sẽ chỉ muốn ở lại nước 
ngoài.

Giải pháp lúc này chỉ có thể là làm sao để 
vẫn giữ mối liên hệ với các nhà khoa học 
hàng đầu ở nước ngoài nhằm tạo nên 
những kết quả tốt nhất mà không làm 
hại gì đến môi trường học thuật vốn có.

PhạM hiệP (dịch)

Giáo Dục

29                 Số 245 - 2011


