
 انجمن جامعه شناسی ایران سخنرانی در
 
پاداش ويژه و هاي علمي، پيوندهاي مبتني بر نظام تعامل در شبكه ،گيري و بقاي اجتماع علميالزمه شكل 

هاي جديد است. در چنين شرايطي به همان نسبت كه اجتماع علمي رشد مي كند متناظر با آن مشاركت در توليد ايده
 اند. هاي اين دو مشتركاء خواهد يافت زيرا بسياري از مؤلفهسرمايه اجتماعي نيز ارتق

در رويكرد جامعه محور به كاركردها و وظايف دانشگاه، آموزش هاي رسمي و مستقيم دانشگاهي تنها بخشي از 
، برنامه ها را سامان مي دهد. در كنار آن شكل گيري روحيه علمي، جستجوي نظام يافته در دانشجويان، نقد، خالقيت

توانايي برقراري ارتباطات اجتماعي، توان بازآفريني، توانايي تلفيق و تركيب ايده ها، آينده نگري، مشاركت پذيري و 
 تثبيت هويت در تعامل با ديگران نيز مطرح مي شود.

در حقيقت دانشگاه آخرين حلقة تربيت مدني انسان هايي است كه در ابعاد شناختي، عاطفي و عملي به سطح 
 قبولي براي تصدي مديريت اجتماعي رسيده اند قابل 

بنابراين فرآيند آموزش حامل نوعي جامعه پذيري جديد است. تحصيل در يک محيط علمي با خرده فرهنگ 
خاص خود، انتقال دهندة ارزشها، هنجارها و فرهنگ خاص خود بوده و پيوندها و شبكه هاي اجتماعي جديدي را به 

 ذاكرصالحي:اي سرمايه اجتماعي دانش پژوهان منتهي مي شود. ارمغان مي آورد و به ارتق

بر خالف رابطة متعامل و مثبت بين سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي، مطالعات موجود در ايران  نشان مي دهد 
به  فرهنگي _كه نظام آموزش ما به ويژه اجتماع دانشگاهي، قادر به دروني سازي و انتقال ارزشها و هنجارهاي علمي 

 دانش پژوهان نيست. به ديگر سخن، آموزش نقشي در افزايش سرمايه اجتماعي ندارد.
هر چند مبحث سرمايه اجتماعي نسبتاً جديد است اما جامعة علمي به نحو روزافزوني نسبت به نقش و تأثير آن در 

در قانون برنامه چهارم  3131شود. در كشور ما نيز براي نخستين بار در سال تر و معتقدتر ميفرآيند توسعه آگاه
اجتماعي ايرانيان و  به دولت تكليف شده است به صورت ساالنه و مستمر نسبت به سنجش سرمايه 83توسعه در مادة 

 احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن اهتمام ورزد. 
شود. از روشن مي اي )پروبلماتيک( وضعيت آنهاي مسألهبديهي است در فرآيند سنجش سرمايه اجتماعي جنبه

سويي به دليل نقش كليدي تحصيلكردگان در توسعه دانايي محور كه از اهداف برنامه چهارم توسعه است، بررسي 
هاي ها و پيمايشكند. در نوشته حاضر با اتكا به پژوهشاجتماعي اين قشر اهميت مضاعف پيدا مي وضعيت سرمايه

گذاران ي سرمايه اجتماعي تحصيلكردگان ايراني مطرح و نظر سياستزاآيد تا وجه مسألهقبلي كوشش به عمل مي
 ضهاي موجود در اين زمينه جلب شودكشور به سوي شناخت شكافها و تعار

موزش افراد و سرمایه می دهد که بین افزایش تحصیالت و آمورد مطالعات داخل کشور نشان  سیزدهبررسی 

مورد از این  دوازدهاین نتیجه که در  .این رابطه معکوس استاجتماعی آنان یا رابطه ای وجود ندارد و یا 

پژوهشها تائید شده است بسیار در خور تامل و بیانگر وجود شکافها و مشکالت عمده در قلمرو متغیرهای 

سرمایه اجتماعی در بین قشر نخبه و تحصیلکرده جامعه ایرانی است. امری که جامعه شناسان از آن به 

  ذاکرصالحی خاطرنشان کرد که:جتماعی" یاد می کنند"فرسایش سرمایه ا
اين نظريه بر خالف تحقيقات جهاني افزايش تحصيالت در ايران تأثير منفي بر ميزان سرمايه اجتماعي ايرانيان دارد.   

به روشني استخراج مي شود و معرف يک  ردي است كه از درون فراتحليل مطالعات انجام شدهمعنايي منحصر به ف

تواند ريشه در كند ميكه دو روند متناقض را در ايران و جهان بازنمايي ميزه اين ناسااست.  1ت متناقض گونهوضعي

هاي هاي احتمالي نيازمند پژوهشو پاسخ نظريهاحتماالت زير داشته باشد. بديهي است تبيين و اثبات دقيق اين 

 تجربي مستقلي است. 
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اين دوران اين است كه از سويي  كنند. ويژگيت به مدرنيته را طي ميتحصيلكردگان ايراني دوران گذار از سن -3

ها و نظام ارتباطي مدرن شوند و از سويي هنجارها و ارزشروابط و پيوندها و هنجارهاي سنتي به تدريج حذف مي

. كاهش ايمهنجاري و آنومي مواجهنيز به خوبي جايگزين نشده است. در چنين شرايطي با نوعي رها شدگي و بي

 ن آشفته باشد. تواند ناشي از زيست در محيطي چنيسرمايه اجتماعي تحصيلكردگان  مي

گيري اجتماع علمي محصول مناسبات منحصر به فردي است در ايران شكل نگرفته است. شكل 2اجتماع علمي -2

هاي انساني و تكنولوژيک پيوند با مجموعهشود. اين مناسبات در داشته و به آساني حاصل نمي 3كه حالت محلي

 ها نيست. شوند و قابل مشابه سازي در ساير محيطخاص متولد مي

ها را كه در صورتي كه اجتماع علمي در ايران شكل بگيرد به همراه خود مجموعه متراكمي از پيوندها و شبكه    

اجتماعي تحصيلكردگان و متخصصان  سرمايهآورد و به افزايش محتواي تخصصي و علمي دارند به ارمغان مي

 شود.منجر مي

فراگيران پايين است. دانش آموزان و دانشجويان از طريق معلمان  4پذيري علميدر نظام آموزشي ما سطح جامعه -1

توانند هنجارهاي علمي را نهادينه كنند. در برخي و استادان خود در يک مواجهة مستمر، طوالني و رودررو مي

شود. از اين عالي شمرده ميپذيري علمي هدف اصلي آموزشهاي جهان مانند آكسفورد و كمبريج، جامعهدانشگاه

رو در الگوي آكسفريج ) مركب از آكسفورد و كمبريج( بر استقرار دانشجويان در كمپ و پرديس دانشگاه و 

 شود.فراگيري اصول اخالق علمي تأكيد فراوان مي

 مراه خود، توسعه ارتباطات و پيوندها و افزايش اعتماد به نهادها را به همراه دارد .جامعه پذيري علمي به ه     

در ايران نظام آموزشي به مقوالت فرهنگي كمتر پرداخته است. در اين نظام هرگاه مباحث فرهنگي مطرح شده  -4

مايت خانواده و اهميت داده شده است. يک نظام فرهنگي كارآمد كه از انسجام دروني و ح 5است به تبليغات

تواند هاي مؤثر معاشرت ميهاي اجتماعي و فرهنگي و آموزش شيوهاجتماع برخوردار باشد از طريق رشد مهارت

 آموزان و دانشجويان را بهبود بخشد.ذخيره سرمايه اجتماعي دانش

ط و بروا تواند عامل فرسايشهاي صنفي در بين قشر تحصيلكرده مياي گرايي و كمبود فعاليتضعف حرفه -5

دهد پيوندها، تحميل انزواي اجتماعي و در نهايت كاهش سرمايه اجتماعي آنان باشد. تحقيقات نشان مي

اند. )عبدي و گودرزي، هاي مذهبي و خيريه استقبال نكردهتحصيلكردگان از حضور در اجتماعات و كانون

3133) 

اند. كنكاش در ورد عالقة خود نيز سعي وافري نداشتههاي مدر مقابل نسبت به خلق و توسعه اجتماعات و كانون     

 هاي مستقلي است.اي گرايي و كشف داليل آن نيازمند پژوهشعلل ضعف حرفه

نيازي از جامعه به ممكن است كاهش سرمايه اجتماعي تحصيلكردگان ناشي از بروز نوعي احساس غنا و بي -6

تواند كاذب و خطرناك نيز باشد در نهايت به س كه ميموازات رشد توان علمي و تخصصي آنان باشد. اين احسا

و هم اعتماد تواند هم مؤلفة شود. اين عارضه ميسندرم برج عاج نشيني و احساس برتري نسبت به عوام ختم مي

 هاي اجتماعي را سست كند. ها و شبكهپيوند
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و منزلت براي فرد باشد و او در ازاي  دليل و احتمال ديگر اين است كه وقتي آموزش نتواند به وجود آورندة قدرت -3

شود. آن از جامعه پاداشي دريافت نكند به تدريج موجب كاهش تأثيرگذاري اين مؤلفه بر سرمايه اجتماعي مي

افزايش نقش و جايگاه ثروت و روابط )پول و پارتي( در كسب منزلت و نيل به اشتغال مناسب در سالهاي اخير نيز 

ساالري در بين نخبگان علمي وجود  در سطح ادراكي، احساس عدم حاكميت شايسته گوياي اين است كه حداقل

 دارد. اين امر كاهش اعتماد اجتماعي آنان را به همراه دارد. 

سنخ و فضاي سرمايه اجتماعي در بين نخبگان علمي و تحصيلكردگان از عامه مردم متفاوت است اما  -3

يكسان بوده است. براي مثال يک فرد تحصيلكرده از نظر  هاي مورد بررسيهاي مطالعه در پژوهششاخص

شاخص عضويت در هيأت هاي مذهبي نمرة پاييني كسب نموده است اما در مقابل آن شاخص عضويت در 

 دهد. انجمنهاي علمي وجود نداشته است. از اين رو نمرة كل سرمايه اجتماعي آنان كاهشي را نشان مي

توان با وسواس و احتياط يلكردگان ممكن است ناشي از تحصيالت نباشد! ميدليل كاهش سرمايه اجتماعي تحص -8

بيشتري ساير متغيرهاي تأثيرگذار را وارسي و كنترل كرد. شايد احساس نوعي يأس، بدبيني  و سرخوردگي و يا 

 عوامل سياسي در اين زمينه تأثير كليدي داشته باشد. 

 كند. تر ميتر و جديهايي را پررنگيران نقش كليدي چنين مؤلفهدر ا« علل مهاجرت نخبگان»مطالعات مربوط به 

 سخنرانی در انجمن جامعه شناسی پیرامون فرسایش سرمایه اجتماعی تحصیلکردگان-1

 


