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 ادی خروج نخبگان از کشورفرایندهای نه

  )تحلیل فرایندی درک نخبگان استان خراسان رضوی از خروج نخبگان از کشور(

  2، علی یوسفی1زینب فاطمی امین

 26/05/1399تاريخ پذيرش:   01/08/1398تاريخ دريافت: 

 چکیده 
آن  در در جهان معاصر، کارآمدی افراد یک جامعه به چگونگی تأثیرگذاری نهادهای کارآمد

تواند ازجمله  تبع آن، ارتقای سطح کارآمدی نهادها می جامعه بستگی دارد. جذب نخبگان و به

گردد. هدف اصلی در این مقاله، درک  های توسعه و پیشرفت کشور محسوب  شرط پیش

باشد که منجر به تصمیم نخبگان  نخبگان مورد مطالعه از فرایندهای نهادی در داخل کشور می

های کیفی با  کشور و عدم بازگشت مجدد آنان به کشور گشته است. ارزیابیبرای خروج از 

درک نخبگان کارگیری تکنیک مصاحبه صورت گرفته است.  تکیه بر تحلیلی فرایندمحور و به

لحاظ اثرگذاری بر خروج نخبگان از کشور معطوف به  مورد مطالعه از فرایندهای نهادی به

باشد و  و ناکارآمدی نخبگان در دو سطح کالن و خرد می های علی ناکارآمدی نهادی مکانیسم

کننده عملکرد صحیح و کارآمد نداشته باشند،  حاکی از آن است که چنانچه نهادهای تعیین

توانند در چارچوب نهادهای ناکارآمد، کارآمدی داشته باشند. فراهم نبودن  نخبگان نیز نمی

ن برابر با ناکارآمدی آنهاست، ناکارآمدی در ها برای نخبگا شرایط به فعل رساندن توانمندی

 نماید.  میان نخبگان نقطۀ مشترکی است که آنان را به خروج از کشور ترغیب می

 ناکارآمدی نهادی، ناکارآمدی نخبگان، تحلیل کیفی فرایندی، خروج نخبگان. واژگان کلیدی:

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
 z.fatemiamin@mail.um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد                   شناسی اقتصادی و توسعه، . دکتری جامعه1

 yousofi@um.ac.ir                                                 اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد . دانشیار گروه علوم2
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 مقدمه و بیان مسئله

توان بدون حضور و مشارکت  انایی متکی است، نمی                 جانبه عمیقا  بر د در دنیایی که توسعۀ همه

مؤثر نخبگانی که در جریان تولید، انتقال، اشاعه و تبدیل دانش نقش اساسی دارند، برنامۀ توسعۀ 

راهبرد ملی یک، از چنانچه در (. 1386مبتنی بر دانش را سامان داد و پیش برد )فراستخواه، 

ریزی برای اثرگذاری  در امور نخبگان )برنامهمجموعه راهبردهای کالن سند راهبردی کشور 

ایف اصلی نهادهای جامعه و اجتماع نخبگانی در جامعه( تدوین شده است، یکی از وظ

سازی برای افزایش میزان اثرگذاری نخبگان در جامعه های اجرایی عبارت است از زمینه دستگاه

اری در کشور دو صورت پیدا این درحالی است که خارج شدن نخبگان از چرخۀ اثرگذ(. 13۹1)

طرف، شاهد خروج نخبگان خود از کشور و عدم بازگشت آنان به کشور  کرده است؛ ازیک

برند، مواجه  سر می دیگر، با عدم کارایی نخبگانی که هنوز در داخل کشور به هستیم. ازطرف

های  ییوجود مشکالت و نارسانظران داخلی بر این باورند که  . فعاالن و صاحب1باشیم می

ساختاری باعث دلسرد شدن و خروج قابل مالحظۀ نخبگان علمی از کشور شده است. وضعیت 

رغم  نهادی حاکم در کشور بیشتر از آنکه پذیرندۀ نخبه باشد، فرستندۀ نخبه است و علی

های نهادی الزم که انگیزانندۀ حضور و  های جدید، هنوز ظرفیت گذاری ها و سیاست ریزی برنامه

نخبگان  و بازگشت آنان به کشور باشد، وجود ندارد. نخبگان و اجتماع علمی نیازمند فعالیت 

حمایت نهادی هستند و امیدوار کردن نخبگان به ماندن در کشور، مستلزم مهیا شدن 

؛ حسینی، 13۹0راد و خاور،  ؛ قانعی1386؛ فراستخواه، 1384باشد )جاودانی،  ها می زیرساخت

 (. 13۹7و هاشمی،  13۹4راد و قدسیان،  وی؛ موس13۹4؛ مازنی، 13۹2

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
ج نخبگان از چرخۀ هایی که دربردارندۀ تهدیدهای اجتماعات نخبگانی است، خرو . ازجمله مسائل و چالش1

آمیز و تهدیدآمیز است:  باشد. خروج نخبگان از کشــور دربردارندۀ دو وجه متفاوت فرصت خدمت به جامعه می

تسریع و تســهیل در طی مســیر نخبگی و همچنین توانمندسازی و امکان مشــارکت اجتماع نخبگانی در 

شود؛ لیکن از دیدگاه تهدیدآمیز، این پدیده سبب  تلقی میآمیز این موضوع  المللی جزء وجوه فرصت های بین فعالیت

های کشور در توسعۀ اجتماع نخبگانی  گذاری از دست رفتن اثرگذاری نخبه در جامعه و هدررفتن ســرمایه

های ارتباطی سبب ایجاد تهدیدی جدید شده که در آن بدون خروج فیزیکی  گردد. البته امروزه گسترش فناوری می

گیرد  های نخبه در خدمت پیشــبرد اهداف سایر جوامع و حل مشــکالت آنها قرار می ان افراد و گروهاز کشور، تو

 برند.  نام می« خروج خاموش»( که از آن تحت عنوان 30: 13۹1)سند راهبردی کشور در امور نخبگان، 
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ناپذیری را بر  های اخیر، لطمات جبران خروج بدون بازگشت نخبگان از کشور طی سال

که در سال « 1بنیاد ملی علوم در امریکا»پیکرۀ توسعۀ کشور وارد کرده و طبق نظرسنجی جدید 

ارند بعد از اتمام تحصیل در درصد دانشجویان ایرانی دورۀ دکتری قصد د ۹2منتشر کرده،  2017

امریکا بمانند و تمایلی به بازگشت به ایران ندارند و ایران رتبۀ اول در ماندگاری دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی را به خود اختصاص داده است. درصد باالی میزان ماندگاری نخبگان ایرانی، 

)اقتصادی، سیاسی و  2سمیمطالعه و تحلیلی فرایندمحور از مسیرهای تأثیرگذاری نهادهای ر

 تر شرایط نهادی کشور پرداخته شود.  طلبد تا به فهم عمیق حقوقی( بر خروج نخبگان را می

عنوان یک مسئلۀ مهم اجتماعی در شرایط کنونی، درک  در ارتباط با خروج نخبگان، به

ست که های علی، تبیینی اولیه از اثرگذاری عوامل نهادی در وضعیت نهادی کشور ا مکانیسم

هدف نگارندگان مقالۀ حاضر این باشد.  منجر به تصمیم برای خروج از کشور در نزد نخبگان می

های اولیه، به تبیینی نهایی از چگونگی در کنار هم قرارگرفتن علل  است که با تکیه بر تبیین

نهادی تأثیرگذار، که منجر به خروج نخبگان از کشور گشته، دست یابیم. چرایی تصمیم به 

دهد. در این  خروج بدون بازگشت نخبگان از کشور سؤال اصلی این پژوهش را تشکیل می

ها و فرایندهای نهادی نائل گشت که ما را در تبیین این مسئله  بایستی به درک مکانیسممسیر، 

های فرایندی از  رساند. در این کار پژوهشی، تحلیل مهم اجتماعی در داخل کشور یاری می

طوف به درک و ارزیابی نخبگانی است که عضو بنیاد ملی نخبگان استان خروج نخبگان مع

 خراسان رضوی هستند. 

 مالحظات مفهومی

اجتماعی قابل مشاهده است،  های مختلف علوم های فرایندی نهادی در رشته روی آوردن به تحلیل

ر کارهای های اخیر، هر رشته برمبنای تأکیدات و موضوعات محوری خود د که در سال طوری به

هایی عمیق از انواع نهادها، رابطۀ  برند و به ارائۀ تحلیل شان از این شیوۀ تحلیل بهره می تحقیقاتی

های افراد جامعه  ها و نقش تعاملی آنها در فرایندهای اجتماعی و نتایج کنش متقابل نهادها، کنش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. National Sciences Foundation (NSF) 

مله نهادهای رسمی هستند که برخورداری از قوانین شفاف و مستند، . نهادهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی ازج2

 (.2013و کونکیک،  2005شود )نورث،  ویژگی ساختاری این نهادها محسوب می
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و رابطۀ کارآمدی نهادی  درون وضعیت نهادی، عوامل نهادی تأثیرگذار بر کارآمدی نهادهای جامعه

اند )کلین،  اند که دیگر الگوهای تبیینی از آن غافل بوده با توسعه و پیشرفت جوامع دست زده

ها، در بسیاری از مطالعات اجتماعی قابل  اتخاذ رویکردی فرایندی در بررسی پدیده(. 456: 1۹۹۹

پردازان کنش متقابل نمادین  در مطالعات نظریه« 1ذهن، خود و جامعه»توان از  پیگیری است؛ می

یاد کرد. در نگاه آنها، هریک از این  «3چارلز هورتون کولی»و « 2جورج هربرت مید»همچون 

شناختی از اهمیت بنیادی برخوردارند، ماهیت فرایندی  لحاظ جامعه گانه، که به های سه واقعیت

تری در باب آنها  خت عمیقتوان به درک و شنا دارند و تنها در قالب تحلیل فرایندی است که می

نوربرت »و « 5پیر بوردیو»، «4آنتونی گیدنز»شناسانی ازجمله  طور جامعه دست یافت. همین

شناسی، بر به رسمیت شناختن ماهیت  عنوان نسل متأخری از متفکران نظری جامعه به ،«6الیاس

ها را  انگاری رفت از دوگانهپردازان، راه برون کنند. این گروه از نظریه فرایندی پدیدارها اذعان می

و  1385؛ کرایب، 1377بینند )الیاس،  در توجه به فرایند دیالکتیکی میان عاملیت و ساختار می

ها  های اجتماعی بر چگونگی رخداد آن پدیده (. توجه به واقعیت فرایندی پدیده1386جوادی، 

 هم در سطح کالن و هم در سطح خرد تمرکز دارد. 

شود که نه تنها  اجتماعی همچون خروج نخبگان، بر این نکته تأکید می تحلیل موضوعاتدر 

های مختلف واقعیت مورد  های تک علتی اکتفا کرد، بلکه مستلزم توجه به الیه نباید به تبیین

در وضعیت نهادی شناسایی شود.  گیری مسئلۀ اجتماعی شکل فرایندهای بررسی است و باید

است « 8ثبات نهادی»و « 7کارآمدی نهادی»بررسی قرارگیرد  آنچه در وضعیت نهادی باید مورد

با توجه به اینکه کارآمدی افراد یک جامعه به چگونگی  .۹باشد که معطوف به عملکرد نهادها می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Mind, Self and Society 

2
. George Herbert Mead  

3
. Charles Horton Cooley  

4
. Anthony Giddens 

5
. Pierre Bourdieu 

6
. Norbert Elias 

7
. Institutional efficiency 

8
. Institutional stability 

.
۹
نحوۀ ترکیب و روابط نهادها با  بستر نهادی یک جامعه متشکل از نهادهای رسمی و غیررسمی است که به  

یکدیگر اشاره دارد. بستر نهادی ثابت و ایستا نیست، بلکه در فرایند تاریخی در حال دگرگونی و تغییر است. این 
پذیرد.                                                                                       غییر و دگرگونی عموما  دارای جریانی باثبات بوده و طی یک فرایند پیوسته و تدریجی صورت میت
دلیل است که نهادهای رسمی بایستی از ثبات و پایداری برخوردار باشند، چراکه کارایی و ثبات بستر نهادی  همین به

 (.138۹زاده و الحسینی،  به کارایی، ثبات و عملکرد خوب نهادهای رسمی وابسته است )زمان
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تبع آن، ارتقای سطح  در آن جامعه بستگی دارد، جذب نخبگان و به 1تأثیرگذاری نهادهای کارآمد

گردد. در  های توسعه و پیشرفت کشور محسوب  پیش شرطتواند ازجمله  کارآمدی نهادها می

های کیفی فرایندی معطوف به درک و ارزیابی نخبگان از فرایندهای نهادی  این مقاله، تحلیل

زمان  طور هم باشد که به ها نهادی مؤثر بر ناکارآمدی نخبگان می جهت تشخیص ناکارآمدی

 شده است. بازگشت مجدد آنان به کشوربه تصمیم نخبگان برای خروج از کشور و عدم  منجر

 . 2گردد های فرایندی ترسیم می منظور تسهیل در فهم فرایندها، مدل به

 روش تحقیق

پدیدارها « چرا»تبیین پدیدارها و رویدادهای اجتماعی عبارت است از درک و ارائۀ توضیحی که 

شتغال اصلی عالمان را به تبیین اند. ارسطو راز توجه و ا اند که رخ داده و رویدادها چنان رخ داده

داند که تا درنیافتن چرایی چیزی، تصور شناخت آن چیز، تصور نادرستی  در این نکتۀ مهم می

پاسخی برای سؤاالت از «  تبیین(. »64: 1388، به نقل از طالبان، 20۹: 1384است )پارکینسون، 

ها با ارجاع به  تبیین پدیده های اجتماعی، بر است و تبیین مکانیسمی در پژوهش« چرایی»نوع 

 های علی تأکید دارد.  مکانیسم

گشاست. در                           در استنباط عل ی بسیار راه« ها مکانیسم»اجتماعی، نشان دادن  در تحقیقات علوم

علی پیونددهندۀ   های اند از توالی ها عبارت مکانیسم»ها شاید بتوان گفت که  سازی مکانیسم مفهوم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
های  (. در نزد نورث، کارآمدی از ویژگی5: 1۹۹5شوند )نورث،  . نهادها به دو دسته کارآمد و ناکارآمد تقسیم می 

: 1377تواند سازگاری آنها با توسعه اقتصادی باشد ) باشد و معیار کارایی نهادها می ساختاری نهاد در جامعه می

نظم، عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات، عدم رعایت قوانین و فساد جزء الینفک  زعم میردال نبود (. به148

ثباتی در کشورهای  روست که وضعیت نابسامان و بی (. ازاین1370آید )گلدتورپ،  شمار می نهادهای ناکارآمد به

 توسعه، بیانگر حضور نهادهای ناکارآمد در آن کشورهاست.   کم
2
گردد که چگونگی درک مخاطب از موضوعی مشخص  یک نگاشت علی محسوب میهای فرایندی  رسیم مدلت.  

(، 13۹3ای از چلبی ) های فرایندی، با ایده های علی در مدل دهد. الزم به توضیح است که برای مکانیسم را نشان می

 باشد:  شان بدین شرح می از مفهوم علیت استفاده شده که برای روشن شدن معنای آنها تعریف

جود شناختی ناظر بر روابط سازنده بین عوامل است که در اینجا شامل علیت ساختاری و علیت عاملی علیت و

 گردد. می

 دهد. علیت عطفی ترکیب و اثر مشترک چند مؤلفه بر مؤلفۀ نهایی را نشان می

 دهد که آن سازه از چه ابعادی ساخته شده است. علیت احتمالی نشان می
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: 1388)طالبان، « دهند طور مکرر، در واقعیت رخ می یطی خاص، بهوقایع که به شرط وجود شرا

شان بیشتر مواقع به شناخت                                            اجتماعی برای پشتیبانی کردن از مدعاهای عل ی (. دانشمندان علوم78

داد را  داد و برون های پیونددهنده درون گران بتوانند مکانیسم ها نیاز دارند. اگر تحلیل مکانیسم

شان دفاع کنند  شده                                               یت خیلی بهتری هستند تا از عل ی بودن ارتباط کشفنشان دهند، در وضع

واسطه هستند، درک  ندرت مستقیم و بی            های عل ی به (. با علم به اینکه تبیین73)همان: 

هم بر مسئلۀ  ای از علل وابسته به پذیر چرایی زنجیره حلی برای تبیین روشن و فهم ها، راه مکانیسم

شود که فرایند چگونگی  گردد. یک مکانیسم هنگامی مشخص می مورد تحقیق محسوب می

اثرگذاری علل مختلف بر معلول به دقت توصیف شود. شناسایی فرایندها ما را به تحلیل کیفی 

 سازد.  ای موضوع مورد بررسی رهنمون می دالیل ریشه

عات کامل از های تأثیرگذار در یک وضعیت نهادی که نیاز به اطال منظور شناسایی مکانیسم به

کننده دارد، نیاز به اتخاذ رویکردی کیفی است تا بتوان  های موجود درون نهادهای تعیین ظرفیت

از طریق تجربۀ تفسیر شده در بیان کنشگران، به درکی عمیق و تحلیلی فرایندی در حوزۀ مورد 

یک رویکرد  های نهادی کیفی باید مبتنی بر (، تحلیل200۹زعم جکسون ) مطالعه دست یافت. به

مصاحبۀ »های کیفی،  آوری داده فرایندمحور باشند. در این کار پژوهشی، تکنیک جمع

پذیری آن است که  باشد. ویژگی بارز این تکنیک تحقیقاتی در انعطاف می« 1ساختاریافته نیمه

رو، اطالعاتی که گردآوری  شونده درک گردد. ازاین دهد بینش و دیدگاه مصاحبه اجازه می

 کنندگان در مصاحبه است. د مبتنی بر تفسیر تجارب خود مشارکتشون می

 گیری، جمعیت و نمونه تحقیق شیوۀ نمونه

دنبال قوانین ثابت و تغییرناپذیر و یا  گیری با رویکرد کیفی )برخالف رویکرد کمی( به در نمونه

و  تعمیم نتایج نیستیم، بلکه سعی در شناخت بهتر پدیدۀ مورد بررسی در زمینۀ خاص

گیری غیراحتمالی است و در  (. تحقیق کیفی مبتنی بر نمونه2007فرد خود دارد )کامی،  به منحصر

گیری  اصل مبتنی بر استفاده از معیار گزینشی از پیش تعیین شده است که در عمل آن را نمونه

و  1۹87؛ پاتون، 1۹۹3؛ لکومت و پریسل، 1388خوانند )محمدپور،  می« هدفمند»یا « معیارمحور»

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 .Semi-Structured Interview 
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ها، فضاها، موارد یا دیگر  کنندگان، محیط گیری، انتخاب مشارکت (. در این نوع نمونه2002

طور هدفمند است، این درحالی  گیری مبتنی بر معیار خاص و مشخص یا به واحدهای نمونه

گیری برای کسب اطالعات مهم و مورد عالقه محقق  های نمونه توان از دیگر روش است که نمی

؛ جانسون و 2007و  2006؛ نیومن، 2002؛ پاتون، 2002؛ ماسون، 1۹۹7رد )ماکسول، استفاده ک

کنندگان انتخاب یا دعوت  تر، مشارکت عبارت صحیح ها و/یا به (. لذا نمونه2008کریستنس، 

 (. 2006شوند )دیسیکو و کرابتری،  می

یفی، معیار گیری تحقیقات ک (، در نمونه1۹۹7« )مورس»( و 1۹67« )اشتروس»و « گلیزر»

گیری  کنند. اشباع نظری مقولۀ مبنایی داوری دربارۀ زمان توقف نمونه را عنوان می« اشباع نظری»

بندی موجود را تغییر  های مختلف مربوط به آن مقوله است. ورود دادۀ جدید طبقه از گروه

وجود  لیل به(. د2007کند )گاستاوسون،  دهد یا پیشنهادی برای ایجاد طبقۀ جدید ایجاد نمی نمی

عنوان استاندارد طالیی  آمدن این روش، نیاز احساس شده از طرف پژوهشگران کیفی است و به

(. در این کار 200۹های کیفی درنظرگرفته شده است )اشمیت و براون،  گیری تحیقق پایان نمونه

عات کنندگان )نخبگان( اطال تحقیقاتی نیز زمانی به اشباع نظری رسیدیم که تمامی مشارکت

دست آمد.  های آنان به مشابهی را در اختیار محققان گذاشتند و با تکرار نظرات و صحبت

ها  (، بعد از آنکه محققین احساس کردند داده200۹حال، با توجه به تأکید )لیوینگستون،  درعین

  در حال تکرار هستند، چند مصاحبه دیگر برای تأیید نظر آنان انجام شد.

که حائز امتیاز نخبگی از بنیاد _قاتی را نخبگان استان خراسان رضوی جمعیت این کار تحقی

های تحقیق این بوده است که  . معیار ما در انتخاب نمونه1دهند تشکیل می _ملی نخبگان هستند

بیشترین میزان اطالعات را براساس هدف اصلی و سؤال پژوهش در اختیار محققین قرار دهند 

باشند که تصمیم به خروج از کشور  نفر از نخبگان می 24ما شامل  های (. نمونه2012)سالگادو، 

اند. ویژگی مشترک در میان هر دو گروه از نخبگان این است  را دارند و/یا از کشور خارج شده

 که قصد بازگشت به کشور را ندارند. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
شود که در خلق و گسترش  طبق سند راهبردی کشور در امور نخبگان، نخبه به فردی برجسته و کارآمد اطالق می. 1

های اسالمی اثرگذاری بارز داشته باشد و  علم، فناوری، هنر، ادب و فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزش
سو، و خبرگی، تخصص و  های ذاتی ازیک مندیهای وی بر پایه هوش، خالقیت، انگیزه و توان همچنین فعالیت

  (.4: 13۹1دیگر، موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور شود ) های اکتسابی ازسوی توانمندی



 

 

 

 

 

 1399، بهار و تابستان 1، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   14 

  

 

از برای دسترسی به نخبگان، به بنیاد ملی نخبگان استان خراسان رضوی مراجعه شد و بعد 

برگزاری چند جلسه با رئیس بنیاد خراسان و جلب مشارکت و همکاری ایشان، در اولین مرحله، 

با چند نفر از نخبگانی که قصد خروج از کشور را داشتند، تماس گرفته شد و جلسات در محل 

بنیاد برگزار گردید. در مرحلۀ بعدی، به دلیل عدم تمایل نخبگان به برگزاری جلسات مصاحبه 

منظور راحتی و احساس آرامش نخبگان، انتخاب مکان  اختمان بنیاد و حضور نیافتن آنان، بهدر س

ها  تری از مصاحبه برگزاری جلسات مصاحبه با آنان بود. با این شیوه بازخورد بهتر و با کیفیت

های مجازی  کسب شد. دسترسی به نخبگان ایرانی خارج از کشور نیز از طریق شبکه

صورت  گرفت. به هنگام برگزاری جلسۀ مصاحبه )چه به آپ( صورت  تس)ایمو/اسکایپ/وا

کنندگان و کسب  های اولیه با مشارکت صورت غیرحضوری(، بعد از آشنایی حضوری و چه به

رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و »های مقدماتی در ارتباط با  اعتماد آنان، مصاحبه با سؤال

تدریج و مشارکت بیشتر آنان، اینگونه وارد  و بهشد  شروع می« های محل تحصیل... دانشگاه

 های تحقیقاتی/ آیا برای ادامه تحصیل و/یا استفاده از فرصت»شدیم که  های اصلی می بحث

ترین دالیل شما برای این تصمیم چیست؟ آیا  شغلی، قصد رفتن به کشور دیگری را دارید؟ مهم

«. قصد بازگشت به کشور را دارید؟... های تحقیقاتی/شغلی، بعد از اتمام تحصیل و/یا فرصت

هایی  تر و با ارائۀ مثال تر و جزئی شد که دقیق سپس با طرح سؤاالت بیشتر از آنان درخواست می

 روشن )با توجه به تخصص خود( دالیل خود را مبنی بر تصمیم به خروج از کشور بیان کنند. 

ها، روش معمول ثبت اطالعات در کلمۀ گفتگو به سازی کلمه که ضبط صدا و پیاده ازآنجایی

برداری مباحث کلیدی مطرح شده در جلسۀ مصاحبه، از  بر یادداشت باشد، عالوه مصاحبه می

کلمه پیاده شد. به دلیل ضرورت  به ضبط صوت نیز استفاده گردید و بعد از جلسه، مصاحبۀ کلمه

عنوان  ، شمارۀ مصاحبه بهکنندگان، در گزارش نظرات هرکدام از آنان پنهان ماندن هویت مشارکت

 . 1کنندگان درج شده است کد شرکت

 ها  صحت و دقت مصاحبه

ای از صحت و دقت پژوهش با  تواند نشانه توصیف جامع و بیان شفاف فرایند اجرای پژوهش می

روش کیفی باشد. این کار شامل ثبت تمام کارهای انجام شده در فرایند تحقیق از ابتدا تا انتها و 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
 کننده در جلسات مصاحبه، در پیوست مقاله آورده شده است. ای نخبگان شرکت های زمینه . اطالعات ویژگی1
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های دیگر و توسط افراد دیگر نیز  ها و زمان صیف عمیق از نحوۀ انجام کار است تا در مکانارائۀ تو

(. محققان تالش نمودند تا با بیان و ثبت 1۹85؛ لینکلن و گوبا، 1385قابل انجام باشد )حریری، 

ها، قابلیت اطمینان و اعتبار گردآوری  جزئیات مربوط به فرایندهای طی شده در انجام مصاحبه

ترتیب، برای افزایش قابلیت اطمینان و همچنین  بدین های مصاحبه با نخبگان را فراهم سازند. داده

 کارگرفته شده است؛ های منتشر کرده تمهیدات زیر به اعتبار داده

 ها،  افزایش کیفیت ضبط مصاحبه - 

 کلمۀ آنها،  به سازی کلمه صورت متن و پیاده ها به مستند کردن مصاحبه -

 ها، جزئیات مربوط به چگونگی مراحل انجام مصاحبهثبت  -

های  ها معطوف به چگونگی تأثیرگذاری مکانیسم تک مصاحبه های فرایندی از تک ترسیم مدل -

 علی در شرایط نهادی کشور، 

های ساخته شده در ذهن محققین  های خود نخبگان و نه برساخته و درنهایت، اتکا به برساخته -

 های فرایندی برای هر مصاحبه. لبه هنگام ترسیم مد

 ها يافته

برای مشاهده و شناسایی فرایندهای نهادی خروج نخبگان نیاز است تا فرایندهای ناملموس از 

راستا، برای هر مصاحبه،  دراینسازی به فرایندهای ملموس و قابل فهم تبدیل شوند.  طریق مدل

                        های عل ی در شرایط نهادی  ریق مکانیسممدل فرایندی از چگونگی تأثیرگذاری عوامل نهادی از ط

 کشور طراحی گردیده است. 

اند و نقل  های فرایندی به نگاه و درک نخبگانی که مورد مصاحبه قرارگرفته در این مقاله، تحلیل

ها به تفکیک نهادهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی صورت  شود. تحلیل هایی از آنان معطوف می قول

 1های فرایندی نهادی نیز ترسیم شده است. فکیک این نهادها، مدلگرفته است. همچنین به ت

 تحلیل فرايند نهادی حقوقی خروج نخبگان از کشور

لحاظ اثرگذاری بر خروج نخبگان از کشور، اهمیت بسزایی دارد )نگاه  عملکرد نهاد حقوقی به

قوانین و مقررات است ثباتی  (. نقطۀ آغازین این فرایند نهادی، بی1کنید به مدل فرایندی شمارۀ 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
 اند. طراحی شده Edrow Maxافزار  از طریق نرمهای فرایندی در این مقاله  . مدل1
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لحاظ  نظر نخبگان، کارایی نظام حقوقی را زیر سؤال برده و آنها را با مشکالت زیادی به که به

 های قانونی مواجه نموده است؛ امنیت

قوانین هر روز عوض میشن و هیچ ثباتی ندارن )مصاحبه پانزدهم(... چوب دم به ساعت »

 «.سیزدهم(...های مختلف رو خیلی خوردم )مصاحبه  قانون

ثباتی قوانین وضع شده، شفافیت مسیرهای قانونی و پایبندی کنشگران به اجرای قانون در  بی

 کنند که:شوندگان اینچنین نقل می تأثیر قرار داده است و مصاحبه کشور را تحت

زنه  قوانین وضع شده دستور اجرایی ندارن )مصاحبۀ سوم(... هرکسی ساز خودشو می»

ویکم(... عدم شفافیت  چیز قابل مذاکرست )مصاحبه بیست هم(... اینجا همه)مصاحبه شانزد

کس نبود  کردم، هیچ قانونی زیاد داریم )مصاحبه سوم(... برا ثبت اختراع یه جا گیر می

 «راهنمایی کنه )مصاحبه یازدهم(...

ری است؛ واسطۀ سه مکانیسم قابل پیگی های قانونی به مطابق با ارزیابی نخبگان، عدم شفافیت

بیان نخبگان، کارهای  در پی نبود شفافیت، برقراری قانون و نظم با اختالل مواجه گردیده و به

نظمی در شرایط جامعه به محیط کار و دانشگاه هم رخنه کرده و سبب  خالف قانون و بی

های قانونی الزم و ناامنی حقوق مالکیت فکری برای کارآفرینان و  ومرج و عدم حمایت هرج

های شرایط نهادی ناامن  که از مؤلفه_رعان گشته است. این ناامنی در حقوق مالکیت فکری مخت

 گردد.  ها و دزدی ایده می شامل کپی غیرقانونی طرح _آید شمار می به

ترسیدم جایی پروژم رو  وچهارم(... می های قانونی خیلی ضعیفه )مصاحبه بیست حمایت»

ها  مصاحبه یازدهم(... هیچ امنیت حقوقی برای ایدهشد ) توضیح بدم، چون راحت دزدیده می

 «.مون نداریم )مصاحبه دوم(... و اختراعات

طور، عدم پایبندی کنشگران به اجرای قانون، فضایی را برای اولویت پیدا کردن  همین

های خود  ها و صالحدید شخصی بر اعمال قانون فراهم کرده است. نخبگان در صحبت منفعت

 های اجرایی برای اعمال قانون اشاره داشتند:  بر نبود ضمانت

گیری                                                                      قوانین متناقضه یا اصال  قانون در موضوع خاصی ساکته و فالن شخص خاص تصمیم»

هایی هم که گذاشته شدن وجود  کنه )مصاحبه سوم(... هیچ ضمانت اجرایی برای قانون می

 «نداره، با صالحدید شخصی قابل تغییره )مصاحبه هفتم(...
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مداری در کشور نقش  ولویت پیدا کردن منفعت شخصی بر قانون باعث شده رابطهاین ا

 پررنگی را ایفا کند:

نوآورانه بودن طرح اهمیت نداره، پارتی اهمیت داره )مصاحبه پنجم(... تأییدیه علمی برای » 

ایدۀ مهم نیست، مهم اینکه تو اون جلسه، آشنا داشته باشی )مصاحبه ششم(... اگه بتونی 

رت رو با پارتی راه بندازی که خوب، وگرنه معلوم نیست تا کی باید دنبال کارت باشی و کا

 «.گیری )مصاحبه هفتم(... ای نمی آخرش هم نتیجه

ساالری را  ای در کشور هرگونه شایسته کننده، این نفوذهای رابطه به باور نخبگان شرکت

اغل به افراد فاقد صالحیت و/یا تأثیر قرار داده است. به گفتۀ آنان، بسیاری از مش تحت

ها نامرتبط با تخصص و شایستگی فرد و  صالحیت واگذار گردیده است و این واگذاری کم

ساالری با مهم  براساس رابطه صورت گرفته است و نه ضابطه. این احساس عدم وجود شایسته

ایشان نمود نبودن مهارت و تخصص، مهم نبودن کیفیت کاری و استقبال نکردن از نوآوری بر

 کند. پیدا می

دیگر، احساس عدم وجود  سوی سو، ناامنی حقوق مالکیت فکری و از برای نخبگان، ازیک

گیری نوعی احساس تبعیض در آنان شده است. این احساس  ساالری، باعث شکل شایسته

ب های کاری در کس های آنها در محیط ها و تالش ها، توانمندی توجهی به شایستگی تبعیض با بی

 کنند که:  آید. برای نمونه بیان می وجود می های شغلی و پرداخت حقوق برایشان به موقعیت

ها سر جای خودش نیست )مصاحبه هشتم(... اگه بودجه و امکانات ندارن، برای همه  آدم» 

لیاقت با رابطه،  ندارن، نه اینکه برا یه عده خاص داشته باشن )مصاحبه دوم(... افراد بی

أثیرگذار رو اشغال کردن )مصاحبه چهاردهم(... وقتی یه آقازاده کنارت هست، تو های ت پست

هیچ شانس و برتری نداری )مصاحبه پانزدهم(... همیشه دو دسته ما و از ما بهترون وجود 

 «.داره )مصاحبه چهارم(...
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 : فرايند نهادی حقوقی خروج نخبگان از کشور1نمودار شمارۀ 

آید که  وجود می احساس تبعیض برای نخبگان، این احساس برایشان به وجود آمدن دنبال به به

دهند،  ها را آنها می کنند. چون ایده نوعی بیگاری می اند و به فقط مورد سوءاستفاده قرارگرفته

شود و هیچ بازدهی برای  نفع کس دیگری تمام می کشند، ولی در عمل، به ها را آنها می زحمت

 خود آنان ندارد.

هایی را برای آنان شکل  مداری در کشور، سرخوردگی قانونی و رابطه ک نخبگان از بیاین در

ای قانونمند و  داده که منتهی به تصمیم برای خارج شدن از کشور و حضور داشتن در جامعه

 ساالر شده است: شایسته

وجود  تونه برات ناامنی به کسی نمی چیزی و هیچ کردم اگه بهترین باشی هیچ همیشه فکر می»

تر از داشتن تخصصه،  بیاره )مصاحبه هفتم(... تالش تو فضایی که داشتن آشنا مهم

های دنیا                                                                    فایدست )مصاحبه هجدهم(... اصال  براشون مهم نیست که از بهترین دانشگاه بی

التحصیل شدی، برگشتی ایران تا خدمت کنی، فقط براشون رابطه مهمه )مصاحبه  فارغ
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کنن  احترام میذارن و نه کیفیت کارت، آخرش هم رهات می چهاردهم(... نه به مغزت

)مصاحبه سیزدهم(... با کلی انرژی برگشتم ایران، دستاوردی که نداشتم هیچ، فقط بهم توهین 

هایی که موندم و نرفتم فقط بیگاری کردم و ضرر  شد )مصاحبه بیست و چهارم(... این سال

 «.کردم )مصاحبه شانزدهم(...

 نهادی اقتصادی خروج نخبگان از کشورتحلیل فرايند 

ترین دغدغۀ اقتصادی نخبگان، در بیانی مشترک از اکثریت قریب به اتفاق آنان،  اصلی

باشد که آن را معلول اولویت نداشتن پیشرفت و نبود  های اجرایی در نهاد اقتصادی می سوءمدیریت

های اقتصادی  گذاری ها و سیاست امهپندارند. در نظر آنان، نبود برن دید اقتصادی در سطح کالن می

 باشد.  مشخص و راهبردهای عینی، داللت روشنی بر چرایی عدم تحقق یافتن پیشرفت کشور می

های  گردد، نداشتن برنامه و سیاست مالحظه می 2که در مدل فرایندی شمارۀ  همچنان

افع شخصی بر دنبال داشته است؛ اولویت من اقتصادی مشخص در داخل کشور سه پیامد را به

های اقتصادی. در نظر نخبگان  ثباتی حد دولت و بی از های بیش ها و نظارت منافع ملی، دخالت

کننده، اولویت نداشتن منافع ملی، اولویت پیدا کردن رابطه بر تخصص و احساس عدم  شرکت

 کنند: که اظهار می طوری آورد. به ساالری را به همراه می وجود شایسته

گیره )مصاحبه هجدهم(...  کنه و منفعت خودش رو درنظر می ار خودشو میهرکسی داره ک»

وچهارم(...  تو کشور ما نفوذ و قدرت رابطه از تخصص و مهارت بیشتره )مصاحبه بیست

های اقتصادی در سیستم دولتی بر مبنای نیاز صنعت داخلی نوشته نمیشن، برای گرفتن  پروژه

 ..«.بازی )مصاحبه هجدهم(. بودجه و فامیل

کنند که روشن نبودن حوزۀ فعالیت بخش دولتی و خصوصی،  همچنین مطرح می

های  وجود آورده و باعث دخالت های اقتصادی و بازار کار داخلی به هایی را در فعالیت تداخل

 بیش از حد دولت گردیده است:

دازی ان بینی. بزرگترین مشکل اینکه دولت داره دست همیشه یه اهرم دولتی این وسط می»

های دولت خیلی زیاده؛ یا  هاش خیلی زیاده )مصاحبه سوم(... دخالت کنه و نظارت می

 «.ذاره سود کنی و/یا میگه باید سود تقسیم بشه )مصاحبه ششم(... نمی
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های بیش از حد دولتی، کمرنگ شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد  نتیجۀ نظارت

 باشد، چراکه:  کشور و عدم توسعۀ بخش خصوصی می

گذاری  های اقتصادی بخش خصوصی گم شده )مصاحبه سوم(... سرمایه گذاری تو سرمایه»

                                       ها کامال  با نظارت خود دولت هست )مصاحبه  گذاری خصوصی خیلی معنا نداره، سرمایه

 «.ششم(...

اندازی بخش  ساالرانه و همچنین دست                                         کنندگان بارزترین نمونه نبود  نگاه شایسته مشارکت

های دانش بنیان و  وسعۀ بخش خصوصی، در عدم حمایت واقعی از شرکتدولتی و عدم ت

وجود آورده است. این درحالی  کنند که موانع زیادی را برای کارآفرینان به کارآفرین ارزیابی می

 توانند نقطۀ اتکا پیشرفت اقتصادی کشور باشند:  ها می است که این شرکت

هایی که اینقدر ازش  احبه دهم(... استارتاپایدۀ جدید تو سیستم دولتی جایی نداره )مص»

دونن که در عمل حمایتی نیست )مصاحبه  کنن جنبۀ نمایشی دارن و همه می صحبت می

پانزدهم(... اگه بخوام استارتاپی تشکیل بدم، باید حاال حاالها برای مجوز گرفتن دوندگی 

مخترع از کجا بیارم؟ ازون  کنم، بعد هم نیاز به سرمایۀ اولیه زیاد داره که خوب من دانشجو

برداری زیاده )مصاحبه پنجم(... تنها  گذار بدم، چون کاله ترسم ایدم رو به سرمایه طرفم، می

دلیلی که چند تا استارتاپ بزرگ تونستن تو این شرایط نابسامان بمونن و گسترش پیدا کنن، 

های دانش  اد کمر شرکتهای زی خاطر اینکه حمایت دولتی داشتن )مصاحبه سوم(... مالیات به

های دانش بنیان خودمون  جای اینکه با شرکت بنیان رو شکونده )مصاحبه یازدهم(... به

های چینی و روسی قرارداد میبندن اون هم با کیفیت کاری بسیار  قرارداد ببندن، با شرکت

 «.پایین... خوب اینطوری چطوری میخوان رشد کنیم )مصاحبه ششم(...

بنیان نشان از نمایشی بودن  های نوپای اقتصادی و دانش از شرکت عدم حمایت واقعی

ها و غیرکاربردی بودن آنهاست. این مسئله باعث شده نخبگان احساس کنند که  استارتاپ

خاطر در آنان نوعی  همین نوآوری و کارآفرینی در کشور جایگاهی ندارد و مهم نیست. به

 کنند که:  مطرح می وجود آمده و اینگونه احساس عدم کارایی به

خواهان نوآوری و تالش بیشتر نیستن، میخوان تو همون حدی که هستن بمونن )مصاحبه »

                                                                   های جدید و سازنده اصال  عملیاتی نمیشن، چون قابلیت اجرا در این سیستم  پانزدهم(... طرح

فکر خوان، نوآوری و  نتیجه رو می رو نداره )مصاحبه هجدم(... همون کارهای تکراری و بی

جدید انگار معنایی نداره )مصاحبه بیست و چهارم(... آدم دوست داره، بازدهی کارشو ببینه 
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نویسم اینجا  هایی که می ها و مقاله                                                   ولی اینجا اصال  ظرفیتش نیست )مصاحبه یازدهم(... ایده

 .«هیچ کارایی نداره، دوست دارم تأثیرش رو ببینم که کار بزرگی انجام بشه )مصاحبه ششم(...

کنندگان در این کار پژوهشی، در شرایطی که نخبگان نتوانند نتیجه و فرایند  در نزد مشارکت

کنند و احساس سرخوردگی برایشان  تالش و کارشان را مشاهده کنند، احساس مفید بودن نمی

 گیرد: شکل می

ران اینجا تنها چیزی که مهم نیست مهارت و تخصصه )مصاحبه هفتم(... یه نفر نخبه تو ای»

باشه یه آیتم نیست )مصاحبه دوازدهم(... مریم میرزاخانی چون از ایران رفت، تونست نخبه 

هایی که زده میشه همش وعده وعیده )مصاحبه یازدهم(...  بمونه )مصاحبه پانزدهم(... حرف

کشیم، نه ارزش و اعتباری داریم و نه جایگاهی )مصاحبه  ما فقط اسم نخبه رو یدک می

گشتم ایران )مصاحبه ششم(... پذیرشم از  شکست و برنمی اش قلم پام میسیزدهم(... ک

هامو تو کشور خودم اجرا کنم، ولی اشتباه کردم  بهترین دانشگاه رو نرفتم، خواستم طرح

)مصاحبه سیزدهم(... دوبار شرایط رفتن برام پیش اومد، تصمیمم این بود که اینجا مفید 

هام رو پیش  دوست دارم تو کشور خودم ایده زدهم(...باشم، ولی پشیمون شدم )مصاحبه شان

ها براشون ارزشی  ببرم، ولی انگار اونا هیچ تمایلی ندارن )مصاحبه نهم(... تا وقتی که نخبه

که  سوزونیم )مصاحبه پانزدهم(... زمانی های پیشرفت رو می نداشته باشن، فقط فرصت

کنن و ازش کلی سود بردن، موقعی که باید  های تو همه استفاده می ها و ایده بینی از طرح می

                                گن جا نداریم، اصال  حس خوبی نیست  کشن کنار و می از تو حمایت کنن، خودشون می

تونم  خورن، حالم بده ازاینکه نمی هام دارن تو ذهنم خاک می )مصاحبه چهاردهم(... همۀ ایده

 «. مفید باشم )مصاحبه پانزدهم(...

های اجرایی  ، نخبگان اولویت نبودن پیشرفت و نبود مدیریتهمچنین در یک مکانیسم دیگر

ها به دو طریق بر اقتصاد  پندارند. این تحریم های اقتصادی می تواند دلیلی بر تحریم قوی می

کشور تأثیر گذاشته است؛ از یک طریق، منجر به منزوی شدن ایران در روابط اقتصادی با دیگر 

های اقتصادی در سطح داخلی  ثباتی دیگر، بر بی . ازطرفالمللی شده است کشورها در سطح بین

تبع آن، برای آیندۀ  هایی را بابت آیندۀ اقتصادی کشور و به ها نگرانی تأثیر داشته است. این تحریم

 شغلی نخبگان فراهم کرده است. 
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های اقتصادی در داخل کشور متأثر از یک عامل  ثباتی کننده از بی ارزیابی نخبگان شرکت

عنوان عامل خارجی و نداشتن برنامۀ  های اقتصادی به باشد؛ تحریم جی و دو عامل داخلی میخار

 عنوان عوامل داخلی قابل ذکر است.  مشخص اقتصادی و اولویت نداشتن منافع ملی به

ها وجود نداره )مصاحبه یازدهم(...  ثباتی ای برای پایان دادن به این آشفتگی بازار و بی دغدغه»

بینی نیست، دست ما نیست و با یه صحبت باال پایین میشه  صادی ما قابل پیشوضعیت اقت

خطر میفته  کنن، چون منافع یه عده خاص به )مصاحبه سوم(... در برابر تغییر مقاوت می

 «.)مصاحبه بیستم(...

های اقتصادی از چهار مسیر آیندۀ اقتصادی  ثباتی های نخبگان، این بی با توجه به صحبت

های سالیانه، اشتغال  گذاری در بازار، تورم دهد؛ عدم امنیت سرمایه تأثیر قرار می تحتکشور را 

های اقتصادی. برای نمونه از اشتغال  وجود آمده در بازار کار داخلی و عدم شفافیت کاذب به

 اند که:  ثبات اینگونه گفته وجود آمده در این فضای بی کاذب به

                                              یک کسب و کار که رشد بکنه حقیقتا  نیست )مصاحبه  اون اصالتی که ما دنبالشیم برای»

زنه، میگن اشتغال داریم ولی اشتغالمون قسمت خیلی  سوم(... اقتصادمون داره درجا می

 «.زیادیش داره با داللی انجام میشه )مصاحبه سوم(...

نیز امکان گذاری  های سالیانه، ناامنی سرمایه ها در بازار اقتصاد داخلی و تورم به موازات داللی

 گذاری و مشارکت اقتصادی را برای آنان بسیار مشکل کرده است: هرگونه سرمایه

ریزه )مصاحبه  ریزی اقتصادی آدمو بهم می                                       تورم همیشه نگران کنندست، دائما  برنامه»

                                                        گذاری نداری، فقط بعدش پشیمونیه و میگی چرا اصال  من همچین  هفدهم(... امنیت سرمایه

 «.حبه سوم(...کاری رو کردم )مصا
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 فرايند نهادی اقتصادی خروج نخبگان از کشور 2نمودار شمارۀ :

ثباتی اقتصادی کشور عنوان شده و برای نمونه گفته  های اقتصادی نیز معلول بی نبود شفافیت

 شده: 

                            گیره )مصاحبه بیستم(... مثال                                                    اینجا اصال  معلوم نیست چه کسی چه میزان حقوقی رو می»

در امریکا رو سرچ کردم، قشنگ شفاف درآمدش برام اومد، ولی اینجا اینطور  درآمد استادم

 «.نیست )مصاحبه اول(

های مالی و فساد در کشور شده  استفاده های اقتصادی منجر به سوء نظر آنان نبود شفافیت به

 تواند داللت دیگری بر ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی باشد:  است که خود می
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لی مریضه، اینقدر فسادها گستردست که دیگه راه درمانی براش وجود نداره اقتصاد داخ»

)مصاحبه ششم(... هرکس فقط به فکر جیب خودشه و نه جیب همۀ مردم )مصاحبه دوم(... 

ساختارمون معیوبه، به وضوح بهت میگن اگه میخوای کارت راه بیفته، باید از در پشتی وارد 

                                                   تار سالم بودنم واقعا  جای تردید داره، ناخودآگاه تو بشی )مصاحبه سوم(... تو این ساخ

 «.فتید )مصاحبه سوم(... های دیگه می ورطه

لذا روشن نبودن فضای اقتصادی کشور برای نخبگان به احساس نگرانی از آیندۀ شغلی، 

ای و عدم تأمین مالی تبدیل گشته است. این مبهم بودن آیندۀ اقتصادی، امکان  پیشرفت حرفه

 اند که: کند. برای نمونه، آنها ذکر کرده را از آنان سلب می  ریزی برای آیندۀ اقتصادی برنامه

تو بازار کار ایران، جایی برای تخصص من نیست )مصاحبه دوازدهم(... قبل از رفتن شرایط »

خوام یه آینده تضمین  کاری نداری، بعد از برگشت هم نداری )مصاحبه بیست و یکم(... می

شته باشم تو حرفۀ خودم )مصاحبه سوم(... حتی اگه جذب هیئت علمی هم که شدۀ مالی دا

بشیم، چون ردیف استخدامی ندارن، هر سال باید نگران تمدید قراردادت باشی )مصاحبه 

ای، شرکتم در آلمان تعلیق شد، حسابای  های هسته خاطر ماجراجویی چهاردهم(... به

امون از بین رفت )مصاحبه ششم(... تصوراتم از بازار ه ریزی مون بسته شد و تمام برنامه بانکی

ریزی  سال آیندت برنامه 5تونی برای                                                   کار داخلی اشتباه بود )مصاحبه شانزدهم(... اصال  نمی

کنی، در ثانیه  ریزی و تالش می سال دیگه کجام؟ )مصاحبه چهارم(... کلی برنامه 5کنی، بگی 

 «.ریزه )مصاحبه نوزدهم(... بهم می هاتو فته و همۀ برنامه نود یه اتفاقی می

کننده، نوعی احساس ناامیدی از  درنهایت، طی این فرایند توصیف شده از نخبگان شرکت

فضای کنونی کشور در آنان شکل گرفته، این در حالی است که در بیان خود آنان و هرکدام با 

بهتر برای پیشرفت  ای توجه به حوزۀ تخصصی خود، سعی در ایجاد تغییر و شکل دادن آینده

اند. لیکن روزنۀ امیدی را در بستر نهادی اقتصادی مشاهده نکردند و تصمیم به  کشور داشته

 آید: های آنان در این زمینه در پی می اند. نقل قول خروج از کشور گرفته

                                                                                 قبال  شاید نسبت به آیندم یه نگاهی داشتم که خوب شرایط بده، ولی بازم میشه کاری کرد. »

                                                                          اآلن یه جوری ناامیدم نسبت به شرایطی که هست، ناامیدی ازاینکه آدم کال  تصویری اما 

تونه داشته باشه از آینده )مصاحبه سوم(... صبح که از خواب بیدار میشی هیچ خبر  نمی

هام کار کنم )مصاحبه  شنوی )مصاحبه هجدهم(... به چه امیدی روی ایده ای نمی کننده امیدوار

های اجرایی در اقتصاد مملکتمون باشه، هیچ اتفاق  که سوء مدیریت نیبیستم(... تا زما
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خوشایندی نمیفته )مصاحبه پنجم(... هیچ امیدی ندارم که در آینده اتفاق خاصی بیفته و 

وضعیتمون بهتر بشه )مصاحبه شانزدهم(... تالش زیادی برای تحول و گسترش کارم کردم، 

یست )مصاحبه یازدهم(... فضا تو کشور ما طوری چیز تحت کنترل و مدیریت من ن ولی همه

وسوم(... ساختار کلی که  ها دارن )مصاحبه بیست تری از جاذبه ها نقش مهم شده که دافعه

اینجا آدم رو رشد بده وجود نداره )مصاحبه دهم(... وقتی در سطح مدیران گفته میشه که 

یم خیلی ناامیدکنندست )مصاحبه ها مسئله نیست، چون به اندازۀ کافی نخبه دار فرار نخبه

 «.ویکم(... بیست

 تحلیل فرايند نهادی سیاسی خروج نخبگان از کشور

کننده، ضعف مدیریت سیاسی محور فرایند نهادی سیاسی محسوب  در نظر نخبگان شرکت

 گویند: که می طوری ( به3شود )نگاه کنید به فرایند نهادی سیاسی در نمودار  می

وجود آوردند )مصاحبه   های زیادی برای همه به ی اشتباه، دغدغهها مدیران با سیاست»

دوازدهم(... تو زد و بندهای سیاسی، نقش ایدئولوژی خیلی زیاده )مصاحبه هشتم(... هر 

کس نمیگه مشکل از  کنن، یکی میگه دشمن یکی میگه تحریم، هیچ مشکلی رو توجیه می

 «.سیاستی خودمونه )مصاحبه شانزدهم(... بی

ضعف مدیریتی از طریق سه مکانیسم، آیندۀ تاریکی از فضای سیاسی کشور برای نخبگان این 

های مشخص و راهبردهای کالن سیاسی است که  ترسیم کرده است. اولین مکانیسم، نبود سیاست

ثباتی سیاسی در کشور را با تغییر  های سیاسی در کشور گشته است. نخبگان بی ثباتی باعث بی

کنند، این ناپایداری  های حمایتی( درک می های مختلف )همچون سیاست های دولت سیاست

 شان تأثیر گذاشته است: ای و شخصی های زندگی حرفه های اتخاذ شده بر همۀ جنبه سیاست

تأثیر قرار میده  ها رو تحت کنه و همۀ برنامه ها هم تغییر می ها، سیاست با عوض شدن دولت»

های خاص خودشو داره )مصاحبه  ها و استراتژی چینی )مصاحبه ششم(... هر دولتی مهره

 «.هاشون راحت نیست )مصاحبه ششم(... ها و برنامه هشتم(... خیالت از بابت تصمیم

های سیاسی نبود شفافیت را به همراه آورده است. نخبگان خواهان شفافیت سیاسی  ثباتی بی

آیند، در قبال عملکرد و تصمیمات  یهای مختلفی که روی کار م باشند، اینکه دولت دولتمردان می

سیاسی خود پاسخگو باشند. به باور آنان، عدم تحقق شعارهای سیاسی و پاسخگو نبودن 

 های اخیر گشته است: ها و نارضایتی دولتمردان به مشکالت مردم منجر به اعتراض
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امون ه کنن )مصاحبه پانزدهم(... سیاست هربار یه شعار سیاسی میدن، ولی بهش عمل نمی»

کنن )مصاحبه شانزدهم(... فشارهای  هیچ ثباتی نداره و هر روز برای مردم دغدغه درست می

 «.های مردم هر روز بیشتر میشه )مصاحبه اول(... روی مردم و نارضایتی

دانند که منجر به  ای در کشور می ضعف مدیریت سیاسی را نخبگان مشکلی ریشه

های سیاسی ایران شده است  المللی و تحریم سطح بینهای اشتباه در  گیری برخوردها و تصمیم

وجود  و این انزوای سیاسی کشور و تهدیدهای جهانی به جنگ، نگرانی زیادی را برای آنان به

 آورده است:

عنوان تروریست  انزوای سیاسی ایران حس بدی به آدم میده، وقتی تو کشورهای دیگه به»

های سیاسی ایران با دنیا، تأثیر خوبی روی آیندم  اطشناسنت )مصاحبه یازدهم(... قطع ارتب می

نداره )مصاحبه هفتم(... از هر طرف داریم تهدید میشیم )مصاحبه پانزدهم(... تهدیدهای 

  «.                                                جهانی به جنگ واقعا  نگران کنندست )مصاحبه دهم(...

شود. حاکم بودن فضای  سومین مکانیسم با بسته شدن فضای سیاسی جامعه مشخص می

های  های سیاسی، آزادی بیان و گسترش دخالت واسطۀ نبود آزادی ی بسته در جامعه بهسیاس

 کند.  سیاسی برای نخبگان نمود پیدا می

وچهارم(... علم زیاد داشته  همیشه تهدید به آزادی که داری وجود داره )مصاحبه بیست»

نار گذاشته میشی باشی، خیلی خوب فکر کنی، ولی عقایدت مطابق با عقاید سیاست نباشه، ک

تونی حرفت رو بزنی و یا انتقادی کنی  ای نداشته باشی، نمی )مصاحبه بیستم(... اگه پشتوانه

تونم استاد دانشگاه بشم  دونم اگه بخوام آزادانه عقایدمو بیان کنم، نمی )مصاحبه اول(... می

 «.)مصاحبه بیستم(...

های اطالعاتی در  منیتی و محدودیتکنندگان در این تحقیق، از فشارهای ا همچنین مشارکت

های  قول دانند. نقل های سیاسی گسترده می کنند که آن را ناشی از دخالت کشور ابراز ناراحتی می

 باشند: آنها بدین شرح می

کنه،  چیز دخالت می کنی یه نفر باال سرته )مصاحبه نهم(... سیاست تو همه همش احساس می»

زیاد شده  ها خیلی ه )مصاحبه شانزدهم(... محدودیتکندر تمام امور شخصی دخالت می

تونی وارد بشی )مصاحبه  جا نمی ودوم(... اگه تأیید سیاسی نشی، هیچ )مصاحبه بیست

ای برام درست نشه )مصاحبه  هجدهم(... حتی در خارج از کشور هم نگرانی دارم که حاشیه
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ه )مصاحبه بیست و سوم(... اگه زیاد بیست و چهارم(... فشارهای امنیتی در داخل کشور خیلی

 «.بخوای زیر این فشارها له نشی، باید بری )مصاحبه دوازدهم(...

های سیاسی و آزادی  های اطالعاتی در کنار نداشتن آزادی در نظر آنها، گسترش محدودیت

شدت کاهش داده است. در کنار هم قرارگرفتن این  های مدنی و سیاسی را به بیان، امکان فعالیت

های مشخص، بسته شدن فضای سیاسی جامعه و  زمان، نبود سیاست طور هم مکانیسم مهم به سه

 های سیاسی، برای نخبگان تصویر مبهم و تاریکی از آیندۀ سیاسی ایران را شکل داده است:   تحریم

گیره )مصاحبه سوم(... دید مثبتی به آیندۀ سیاسی  مدت و مقطعی صورت می تغییرات کوتاه»

هامون  های آینده ندارم )مصاحبه چهاردهم(... ما اآلن داریم برای حداقل سالکشور تو 

انداز و افق روشنی برای آیندۀ                                               جنگیم، این اصال  جالب نیست )مصاحبه سوم(... چشم می

ویکم(... امیدی به تغییرات بزرگ ندارم )مصاحبه  سیاسی ایران وجود نداره )مصاحبه بیست

 «.بیستم(...

سو، منجر به  رانی نسبت به آیندۀ سیاسی کشور، دو پیامد داشته است؛ ازیکاین درک از نگ

 کنند: گیری نوعی احساس ناامنی سیاسی در نخبگان گشته است. چنانچه مطرح می شکل

وقتی دیدم چطور در اتاق استادم رو شکوندن و وسایلش رو بیرون ریختن، خیلی احساس »

 «.زود بهت انگ میزنن )مصاحبه اول(...ناامنی کردم )مصاحبه دوازدهم(... خیلی 

زعم  دیگر، آنها را دچار احساس یأس سیاسی نموده است که در نهایت، به  سوی از

 گیری نخبگان برای خروج از کشور تأثیر گذاشته است: کنندگان، بر تصمیم مشارکت

خوش یه انسداد سیاسی خاصی تو کشور حاکمه )مصاحبه بیست و دوم(... آدم دلشو به چی »

ها و همۀ مردم حاکمه  کنه )مصاحبه دوازدهم(... یه یأس و ناامیدی از فضای سیاسی بین نخبه

)مصاحبه بیست و یکم(... تو شرایط فعلی برای کشورهای همسایه آیندۀ سیاسی بازتر و 

تونیم ترسیم کنیم )مصاحبه هفتم(... با عوض شدن هر دولت، ناامیدیم بیشتر  تری می روشن

به سوم(... مسئولین کشور ما از خروج این همه نخبه خبر دارن، انگار خودشون شه )مصاح م

 «.دارن به این سمت سوق میدن )مصاحبه دوازدهم(...
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 : فرايند نهادی سیاسی خروج نخبگان از کشور3نمودار شمارۀ 

 گیری بحث و نتیجه

تحلیل است؛ فرایندهای نهادی مختلف در تقابل و کنار هم بودنشان از دو جهت قابل 

جهت، چگونگی ارتباط نهادهای کلیدی با یکدیگر و همچنین ارتباط نخبگان با این نهادها  ازیک

دیگر، درک بهتری را از چگونگی اثرگذاری عوامل نهادی از طریق  کنند و ازجهت را توصیف می

نخبگان  گیری کنند که شرایط را برای تصمیم                                     های عل ی در بستر نهادی کشور فراهم می مکانیسم

لحاظ اثرگذاری بر  نماید. درک نخبگان از فرایندهای نهادی به به خروج از کشور تسهیل می

                                               های عل ی ناکارآمدی نهادی و ناکارآمدی نخبگان در  خروج نخبگان از کشور معطوف به مکانیسم

 باشد.  دو سطح کالن و خرد می

هادی در سطح کالن، حاکمیت در بیان نخبگان مورد مطالعه در این پژوهش، محور فرایند ن

های ساختاری هر نهادی،  عنوان یکی از ویژگی باشد. برقراری حاکمیت قانون به قانون می
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معنای  سازد. در اینجا حاکمیت قانون در نهاد حقوقی، به طور عمیقی، عملکرد آن را متأثر می به

جراست. در سایۀ اال باشد که برای همه الزم عمومی بودن و پایداری قوانین وضع شده می

طور عمومی اعالم شوند و از حقوق و  حاکمیت قانون در نهاد سیاسی نیز قوانین بایستی به

های قانونی صورت گیرد.  های سیاسی( حمایت های مردم )مثل آزادی بیان و آزادی آزادی

 لحاظ پایبندی به به_شوند و خود نیز  اساس، سیاستمداران حافظان قانون شناخته می براین

گردند. اما حاکمیت قانون در نهاد اقتصادی،  مشمول آن می _ها و قوانین وضع شده سیاست

های اقتصادی توسعۀ هرچه بیشتر  شود. منظور از آزادی های اقتصادی می معطوف به آزادی

گذاری و کسب  بخش برای سرمایه بخش خصوصی، فراهم کردن محیط نهادی مناسب و امنیت

های نوپای اقتصادی برای گام نهادن در صحنۀ اقتصاد کشور  و کار و حمایت از شرکت

های اجرایی برای اعمال  کنندگان، نبود ضمانت باشد. این درحالی است که از نگاه مشارکت می

طرف، برقراری  ای که ازیک گونه قانون، باعث یکسان نبودن قوانین برای همه شده است. به

اسی و اقتصادی، که حق آنان و همۀ مردم جامعه های سی دیگر، هرگونه آزادی نظم و ازطرف

ها، مستمر نبودن قوانین، عدم صراحت  است، را مختل کرده است. منشأ نقض حقوق و آزادی

که در مدل فرایندی  ناپذیری تغییرات در قوانین عنوان شده است. همچنان بینی قانونی و پیش

ثباتی نهادی و  ن کشوری، بیشود، حاکمیت ضعیف قانون در سطح کال مشاهده می 4شمارۀ 

لحاظ  ثباتی در نهادهای تأثیرگذار جامعه به آورد. بی های نهادی را به همراه می عدم شفافیت

ها و درنظر  برنامگی های اعالم شده، بی ها و سیاست ثباتی قوانین وضع شده، تغییر برنامه بی

های نهادی گشته  فافیتهای عملی برای رشد و توسعۀ کشور باعث عدم ش نداشتن استراتژی

کننده در این پژوهش، از عدم وجود شفافیت در نهادها را  است. ارزیابی نخبگان شرکت

ها، نداشتن شفافیت در عملکردها و عدم شفافیت در  توان در شفاف نبودن برنامه می

 ها و عملکردهای هر سه نهاد مالحظه نمود. پاسخگویی در قبال برنامه
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 دل فرايندی ناکارآمدی نهادی در سطح کالن: م4نمودار شمارۀ 

گردد، انواع فسادها در نهادهای سیاسی،  های نهادی منتج می آنچه که از عدم شفافیت

کننده در این کار تحقیقاتی، فساد در  باشد. برای نخبگان شرکت اقتصادی و حقوقی کشور می

ر عدم تعهد به معیارهای های قانونی الزم د نهاد حقوقی، با تضییع حقوقشان و عدم حمایت

های اقتصادی در بازار  یابد. فساد در نهاد اقتصادی با ناامنی فعالیت قانونی و فراشخصی معنا می

های مالی در نظر آنان، شامل  شود. این سوءاستفاده های مالی مشخص می داخلی و سوءاستفاده

ز قدرت و نفوذ سیاسی برای باشد. همچنین استفاده ا درپی می های پی ها و اختالس کالهبرداری

اهداف شخصی و خویشاوندساالری، نمود فساد سیاسی حاکم برای آنهاست. با توجه به فرایند 

توصیف شده، هنگامی که در سطح کالن، عملکردهای نهادی با محوریت عدم حاکمیت قانون 

 بود.  در کشور تضعیف شوند، شاهد ناکارآمدی نهادی در میان نهادهای تأثیرگذار خواهیم

در سطح خرد، هستۀ اصلی فرایند تبیین ناکارآمدی نخبگان را عدم پایبندی کنشگران به 

اند که برقراری نظم و انضباط اجتماعی را برهم زده است )نگاه کنید  اجرای قانون ارزیابی کرده

ی بر های قانونی، اولویت پیدا کردن منافع شخص (. عدم پایبندی به رویه5به مدل فرایندی شمارۀ 

منافع ملی را به همراه داشته است. آنان معضل کشور را در ارجحیت منافع شخصی و نادیده 

های کالن ملی ازسوی  گیری توجهی به قانون، مسائل و جهت بینند. بی گرفتن منافع ملی می
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ها را از تخصص  مداری تسهیل نموده و اولویت نفعان اقتصادی و سیاسی فضا را برای رابطه ذی

کنندگان، این مسئله نوعی احساس عدم وجود  بطه تغییر داده است. در نظر مشارکتبه را

وجود آورده و تأکید داشتند که فقدان تفکر  ساالری را در کشور برای نخبگان به شایسته

معنای عدم توجه به تخصص، توانایی و کارایی متخصصان است که متناقض با  ساالری به شایسته

 باشد.  ر میهرگونه پیشرفت در کشو
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 : مدل فرايندی ناکارآمدی نخبگان در سطح خرد5نمودار شمارۀ 

طرف،  شود؛ ازیک ساالری از طریق دو مکانیسم توصیف می احساس عدم وجود شایسته

های شغلی برای آنان  ریشۀ احساس تبعیض در نزد نخبگان است که به هنگام کسب موقعیت

کند  ریزی برای آینده را از آنان سلب می ینی و برنامهب دیگر، امکان پیش گیرد و ازطرف شکل می

که نخبگان در  شود. زمانی که ناامیدی آنان را از وضعیت نهادی موجود در کشور سبب می

کنند. این احساس  جایگاه شایستۀ خود نتوانند اثرگذار باشند، احساس مفید بودن و کارایی نمی

های خود را مشاهده کنند و امکان  نند نتیجۀ فعالیتآید که نتوا وجود می در آنها در شرایطی به
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ها برای  بروز خالقیت و کارآفرینی نداشته باشند. فراهم نبودن شرایط به فعل رساندن توانمندی

نخبگان برابر با ناکارآمدی آنهاست. ناکارآمدی در میان نخبگان نقطۀ مشترکی است که آنان را به 

 نماید. ه کشور ترغیب میخروج از کشور و عدم بازگشت مجدد ب

توان با تلفیق سطوح کالن و خرد ارائه نمود. با توجه به اینکه  تحلیل فرایندی نهایی را می

درستی  شود، اگر این اصل به ای محسوب می حاکمیت قانون مفهومی کلیدی در هر جامعه

هم نماید، وگرنه تواند منشأ ثبات و پیشرفت آن جامعه را فرا شناخته گردد و به آن عمل شود، می

                                          های جامعه را درب ر خواهدگرفت. قوانین باید  فساد و تضییع حقوق اشخاص، تمام بخش

گیری شوند تا قابلیت راهنمایی و تنظیم رفتار افراد جامعه را داشته باشند.  نحوی تنظیم و جهت به

امعه شکل کس و همۀ مراجع( در ج معنای برتری قانون بر همه که حاکمیت قانون )به تازمانی

تواند کارکرد مثبت داشته باشد. اجرای ضعیف  نگیرد، وجود قانون مدون و/یا غیرمدون نمی

گانه، عدم پایبندی کنشگران به اجرای  حاکمیت قانون )در سطح کالن( در میان نهادهای سه

 های نهادی و ثباتی دنبال داشته که در سایۀ آن، شاهد بی قانون )در سطح خرد( را در کشور به

باشیم که دارای تأثیر و تأثیر متقابل در سطح جامعه  اولویت منافع شخصی و نه منافع ملی می

های ملی و پیشرفت کشور در سطح کالن، شفافیت نهادهای  هستند. نادیده گرفتن سیاست

مداری را در میان کنشگران جامعه  رسمی را دچار ابهام نموده و در سطح خرد، فرهنگ رابطه

زمان، نقش مهمی بر ایجاد  طور هم ست. نداشتن شفافیت و غلبۀ رابطه بر ضابطه بهتقویت کرده ا

اند. فساد نوعی نارسایی نهادی در ارتباط مستقیم با ترتیبات  و گسترش فساد در جامعه داشته

را برهم  _یعنی نهادها_گردد. فساد قواعد بازی جامعه  نهادی حاکم در داخل کشور محسوب می

هایی را در  دهد و چالش نهادی کشور را به سمت ناکارآمدی سوق میزند، وضعیت  می

 آورد. وجود می ای به های توسعه گذاری سیاست

های  گردد، در کنار هم قرارگرفتن نارسایی که در مدل فرایندی تلفیقی مشاهده می همچنان

را در سطح هایی  ثباتی نهادی و فساد نهادی( نارسایی نهادی )همچون عدم حاکمیت قانون، بی

آورد. تردید نسبت به آیندۀ روشن و مطمئن، حکایت از درک نخبگان مورد  همراه می کنشی به

باشد که بر کارایی آنان تأثیر منفی داشته است. در  مطالعه از وضعیت نهادی حاکم در کشور می

 پناه این چارچوب نهادی ضعیف است که شاهد ناکارآمدی قوانین وضع شده، کاهش کارایی و
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(. 6ها در سطح کشور هستیم )نگاه کنید به مدل فرایندی شمارۀ  ها و برنامه اثربخشی سیاست

برمبنای تحلیل کیفی نهادی، در شرایطی که ناکارآمدی نهادی، از کارآمدی نهادی، واقعیتی 

فرایندی نهایی بر   مشهودتر باشد، با ناکارآمدی نخبگان در کشور مواجه خواهیم بود. مدل

زمان این دو مؤلفه مهم بر                                                        های عل ی ناکارآمدی نخبگان و ناکارآمدی نهادی و تأثیر هم مکانیسم

 خروج نخبگان از کشور و عدم بازگشت مجدد آنان داللت دارد. 
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 : مدل فرايندی خروج نخبگان از کشور )تلفیق سطوح خرد و کالن(6نمودار شمارۀ 

کارگیری اندیشۀ نخبگانی است،  ور، بهکه الزمۀ رسیدن به توسعۀ پایدار در کش آنجایی از

گذاری در سرمایۀ انسانی متخصص و  های نهادی کشور را از طریق سرمایه بایستی ظرفیت

ها و مدیریت  گذاری های ملی برای ارتقای سیاست شرایط نهادی افزایش داد که ضرورت اقدام

باشد و برای  در کشور میدهد. آنچه مهم است حفظ این پتانسیل  کالن امور نخبگان را نشان می

ریزی صحیح و  کننده کشور در اعمال مدیریت کارآمد، برنامه رسیدن به این مهم، نهادهای تعیین

 اند.  کارگیری شایسته این نیروهای خالق دخیل منسجم و به
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 کنندگان ای شرکت های زمینه جدول پیوست. ويژگی

 دانشگاه محل تحصیل حصیلیمقطع ت رشته تحصیلی وضعیت تأهل جنس کنندگان کدشرکت

 صنعتی شریف کارشناسی ارشد کامپیوتر مجرد مرد اول

 فردوسی مشهد دکتری آب مجرد مرد دوم

 فردوسی مشهد دانشجوی دکتری کامپیوتر متأهل مرد سوم

 فردوسی مشهد ارشد مکانیک مجرد مرد چهارم

 علم و صنعت ارشد شیمی متأهل مرد پنجم

 فردوسی مشهد دکتری کامپیوتر مجرد مرد ششم

 فردوسی مشهد دکتری پزشکی متأهل زن هفتم

 تهران دکتری فارسی ادبیات متأهل مرد هشتم

 فردوسی مشهد دکتری دندانپزشکی مجرد مرد نهم

 تهران دکتری روانپزشکی متأهل زن دهم

 صنعتی شریف دکتری الکترونیک مجرد مرد يازدهم

 طباطبایی عالمه ارشد وکالت متأهل زن دوازدهم

 فردوسی مشهد ارشد شناسی روان مجرد مرد سیزدهم

 فردوسی مشهد دکتری داروسازی متأهل مرد چهاردهم

 فردوسی مشهد پسادکتری شیمی متأهل زن پانزدهم

 صنعتی شریف دانشجوی دکتری عمران متأهل مرد شانزدهم

 علم و صنعت ارشد برق مجرد مرد هفدهم

 فردوسی مشهد پسادکتری رسیفاادبیات متأهل زن هجدهم

 جورج ماسون امریکا دانشجوی دکتری کامپیوتر متأهل مرد نوزدهم

 شیکاگو امریکا دانشجوی دکتری شناسی روان متأهل زن بیستم

 سوربون فرانسه دکتری سیاسی علوم متأهل مرد ويکم بیست

 بوستون امریکا دانشجوی دکتری اقتصاد مجرد مرد ودوم بیست

 ایتالیا دانشجوی دکتری شناسی جامعه مجرد مرد وسوم بیست

 گری کانادا کال دکتری کامپیوتر متأهل زن وچهارم بیست
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