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 :تحصيلكردگان ايراني سرماية اجتماعيپارادوکس 

 بررسی رابطة آموزش عالی و سرمایه اجتماعی در ایران

04فصلنامه آموزش مهندسی،شماره  

 

 
 1*غالمرضا ذاکرصالحي

 

 چكيده
سرمایة اجتماعی، مجموعه ای از خصایص و مفاهیم از سازمان اجتماعی مانند 

همکاری اعضا برای رسیدن به منافع  کنندةاعتماد، هنجارها و شبکه هاست که تسهیل 
مثبت بین آموزش و ارتقای  ةرابط عموماً ،مشترک است. مطالعات موجود در سطح جهان

. در این پژوهش پانزده مورد از این مطالعات در سرمایة اجتماعی را تأیید کرده است
بر  ده است.مورد از مطالعات داخل کشور فرا تحلیل و بررسی ش سیزدهخارج از کشور و 

خالف رابطة متقابل و مثبت بین سرمایة انسانی و سرمایة اجتماعی، مطالعات موجود در 
ایران نشان می دهد که نظام آموزش عالی نتوانسته است نقش چندانی در ارتقای 

ت داخل و خارج از اکند. فراتحلیل دو گروه از مطالعا سرمایه اجتماعی تحصیلکردگان ایف
عنایی را برجسته نمود که بر خالف تحقیقات جهانی، افزایش این نظریة م کشور

تحصیالت در ایران، تأثیر منفی بر میزان سرمایه اجتماعی ایرانیان دارد. بررسی این دو 
وجه  9سامان داد و را روند متناقص گونه، گام بعدی این مطالعه برای حل این ناسازه 

 .گوناگون از مسأله طی فراتحلیل بازخوانی گردید
در پایان پیگیری شش سیاست برای پرکردن شکاف موجود و ارتقای سطح 

 سرمایه اجتماعی تحصیل کردگان دانشگاهی کشور پیشنهاد شده است.
 

 سرمایه اجتماعی، آموزش، آموزش عالی، اعتماد، شبکه ها، هنجارهاکلید واژه ها:  

 

 : طرح مسأله
های علمی، پیوندهای مبتنی بر نظام پاداش ویژه و بکهتعامل در ش ،گیری و بقای اجتماع علمیالزمه شکل

های جدید است. در چنین شرایطی به همان نسبت که اجتماع علمی رشد می کند متناظر با آن مشارکت در تولید ایده
 اند. های این دو مشترکسرمایه اجتماعی نیز ارتقاء خواهد یافت زیرا بسیاری از مؤلفه

و مستقیم دانشگاهی تنها بخشی از  یکارکردها و وظایف دانشگاه، آموزش های رسم رویکرد جامعه محور به رد
برنامه ها را سامان می دهد. در کنار آن شکل گیری روحیه علمی، جستجوی نظام یافته در دانشجویان، نقد، خالقیت، 

، آینده نگری، مشارکت پذیری و توانایی برقراری ارتباطات اجتماعی، توان بازآفرینی، توانایی تلفیق و ترکیب ایده ها
 تثبیت هویت در تعامل با دیگران نیز مطرح می شود.

عملی به سطح  در حقیقت دانشگاه آخرین حلقة تربیت مدنی انسان هایی است که در ابعاد شناختی، عاطفی و
 .(1131)ذاکرصالحی،  ی مدیریت اجتماعی رسیده اندقابل قبولی برای تصد
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حامل نوعی جامعه پذیری جدید است. تحصیل در یک محیط علمی با خرده فرهنگ  یند آموزشآفر بنابراین
خاص خود، انتقال دهندة ارزشها، هنجارها و فرهنگ خاص خود بوده و پیوندها و شبکه های اجتماعی جدیدی را به 

 ارمغان می آورد و به ارتقای سرمایه اجتماعی دانش پژوهان منتهی می شود. 

مل و مثبت بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، مطالعات موجود در ایران  نشان می دهد بر خالف رابطة متعا
فرهنگی به  _که نظام آموزش ما به ویژه اجتماع دانشگاهی، قادر به درونی سازی و انتقال ارزشها و هنجارهای علمی 

 ارد.دانش پژوهان نیست. به دیگر سخن، آموزش نقشی در افزایش سرمایه اجتماعی ند
هر چند مبحث سرمایه اجتماعی نسبتاً جدید است اما جامعة علمی به نحو روزافزونی نسبت به نقش و تأثیر آن در 

در قانون برنامه چهارم  1131شود. در کشور ما نیز برای نخستین بار در سال تر و معتقدتر میفرآیند توسعه آگاه
اجتماعی ایرانیان و  ساالنه و مستمر نسبت به سنجش سرمایه به دولت تکلیف شده است به صورت 93توسعه در مادة 

 احصای علل و عوامل تأثیرگذار بر آن اهتمام ورزد. 
شود. از ای )پروبلماتیک( وضعیت آن روشن میهای مسألهبدیهی است در فرآیند سنجش سرمایه اجتماعی جنبه

که از اهداف برنامه چهارم توسعه است، بررسی سویی به دلیل نقش کلیدی تحصیلکردگان در توسعه دانایی محور 
های ها و پیمایشکند. در نوشته حاضر با اتکا به پژوهشاجتماعی این قشر اهمیت مضاعف پیدا می وضعیت سرمایه

گذاران زای سرمایه اجتماعی تحصیلکردگان ایرانی مطرح و نظر سیاستآید تا وجه مسألهقبلی کوشش به عمل می
 ناخت شکافها و تعارضهای موجود در این زمینه جلب شود.کشور به سوی ش

 

 تعريف سرمايه اجتماعي و ابعاد آن: 

ای از خصایص و مفاهیم از سازمان اجتماعی مانند اعتماد، مجموعهبه »... تنام سرمایة اجتماعی ابه اعتقاد پ
( 1134)پاتنام،  منافع مشترک استتسهیل کنندة همکاری اعضا برای رسیدن به ها اشاره دارد که هنجارها و شبکه

از این رو تعریف پانتام را در این نوشتار بر هاست. محور اکثر تعاریف ارائه شدة دیگر نیز حول اعتماد، پیوندها و شبکه
، 1131 یاحمددیگر تعاریف ترجیح می دهیم. در جدول آتی خالصه ای از تعاریف مختلف را مالحظه می کنید. )

  (www.worldbank.org.2000 ،1131آهنچیان  شعبانی و
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 (: تعاریف سرمایه اجتماعی1جدول شماره )

 تعاریف اندیشمندان

 همبستگي از روي اجبار: پناهندگان و مهاجران در كنارهم در يك محله. كارل ماركس

 دهند، قواعد و هنجارهاي آن.داد و ستدهايي كه افراد در زندگي اجتماعي صورت مي جورج زيمل

 ها و هنجارهاي اجتماعي است. تعهداتي كه مبناي آنها، ارزش دوركیم، پارسونز امیل 

 مفاهیمي كه به اعتماد معطوفند. ماكس وبر 

اي ماندگار از روابط كم و بیش نهادينه شده منابع بالقوّه يا واقعي كه حاصل شبكه پیربورديو
 آشنايي و شناخت متقابل.  

 كند. ها را تسهیل ميروهها و اجتماعات كه كنشروابط میان اشخاص، گ زكلمنمجی

مجموعه اي از خصايص و مفاهیم از سازمان اجتماعي مانند اعتماد، هنجارها و  تنامارابرت پ
 توانند كارآيي سازمان را تسهیل كند. شبكه كه مي

هاي غیررسمي كه اعضاي گروهي كه در مجموعه معیني از هنجارها يا ارزش فوكوياما
 ان همكاري و تعاون است، در آن سهیم هستند. میانش

 آورد. هاي متقابل افراد كه موجبات موفقیت كنش را فراهم ميها و كنشمجموعه شبكه لین

ها )از طريق ارتباطات اجتماعي(، براي تفاوت در میزان برخورداري از فرصت گلن لوري
 هاي نژادي.جوانان وابسته يا غیر وابسته به اقلیّت

 گیرند.منبعي كه كنشگران آنرا از ساختارهاي خاص اجتماعي مي كربی

 رويد.هاي داوطلبانه ميهاي گسترده سازمانفرهنگ اعتماد و مدارا كه در آن شبكه اينگلهارت

 گذارد. اي از عناصر ساختار اجتماعي كه بر روابط میان مردم اثر ميمجموعه شیف

ي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها و كم و كیف تعامالت پديده اي كه بر نهادها بانك جهاني
 اجتماعي موثر است.

نیروي سازنده اي كه محصول اعتماد، نیك انديشي، همكاري و پیوندهاي استوار  كرينت نروكي ني كي
 است.

 

 
روابط جنبة ساختاری شامل  -1( سه جنبة متمایز برای سرمایه اجتماعی قائلند:  1993ناهاپیت و گوشال )

 -1های مشترک.  جنبة شناختی شامل زبان و اسطوره -2ای و سازمان مناسب.   ای، پیکربندی روابط شبکهشبکه
 جنبة ارتباطی شامل: اعتماد، هنجارها، تعهدات وانتظارات متقابل و هویت مشترک.

جام شده است. این گروه هاروارد ان دانشگاه« کندی»دسته بندی دیگر از ابعاد سرمایة اجتماعی توسط گروه   
 -اعتماد میان نژادهای مختلف -ای را مورد شناسایی قرارداد که عبارتند از: اعتماد اجتماعیگانهمطالعاتی، ابعاد یازده

 پیوندهای اجتماعی غیررسمی -مشارکت مدنی -(1)رهبری مدنی -مشارکت سیاسی نقادانه -مشارکت سیاسی عادی
ها تنوع معاشرتها و دوستی -عدالت در مشارکت مدنی -(4)مشارکت مذهبی -(3)بخشش و روحیة داوطلبی -(2)

 (1131)الوانی و سید نقوی، 
 

                                                 
1- Civic Leadership  
2- Informal Social Ties  
3- Giving & Volunteering  
4- Faith- Based Engagement  
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 ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی

 

 ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی

 اد را پوشش داده است.مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور بیشتر این ابع

 در جستجوي يك چارچوب نظري:

 رابطه سرماية اجتماعي و آموزش
های اصلی سرمایه حداقل در سطح تئوریک انتظار بر این است که ارتقای تحصیالت و سرمایه انسانی بر مؤلفه

زش همراه با جامعه پذیری علمی ای داشته باشد. زیرا آموتأثیر مثبت و فزاینده هااجتماعی یعنی اعتماد، پیوندها و شبکه
پذیرد و ذخایر جدیدی از روابط و پیوندها را بین همکالسی ها، بوده و در یک شرایط گروهی و اجتماعی صورت می

دهد. در پیمایش ارزشهای جهانی در اکثر کشورها متغیر تحصیالت و آموزش با سایر معلمان و استادان شکل می
 ست. متغیرهای اجتماعی در ارتباط ا

هایی نیز وجود دارند که اگر چه اشکال خودجوش یا مردمی سرمایه اجتماعی در جامعه وجود دارد، اما سازمان
ها نظام کند. یکی از این سازمانها با کمک آنها به دنبال گسترش ارزشهایی هستند که از تعهد مدنی حمایت میدولت

ز تولیدکنندگان قدرتمند سرمایه اجتماعی مطرح شده است. آموزشی است. در سالهای اخیر آموزش به عنوان یکی ا
هنده این اند. مطالعات متعدد نشان دداده شواهد تجربی نیز نقش مثبت آموزش در ایجاد سرمایه اجتماعی را نشان

گیرند، شود و دانش آموران در معرض ارزشهای مدنی قرار میمسئله که در مدارسی که آموزش شهروندی تدریس می
مال بیشتری وجود دارد که دانش، مهارتها و ارزشهای الزم برای ایجاد سرمایه اجتماعی کسب شود. این افراد احت

های سیاسی مشارکت می کنند، اعتماد تمایل بیشتری برای پیوستن به فعالیتهای داوطلبانه دارند، بیشتر در فعالیت
 .د و کالً تعهد مدنی بیشتری دارندهای مختلف پل بزننن گروهاجتماعی بیشتری به افراد و سازمانها دارند، می توانند بی

توان آموزش شهروندی را به عنوان ابزاری در نظر گرفت که به طور مستقیم از طریق ایجاد دانش و بنابراین می
ا هها )سرمایه درون گروهی( و تقویت پیوند بین گروهمهارتهای الزم و به طور غیرمستقیم از طریق ایجاد شبکه

(. آموزش می تواند با 2441کند، )پرینت و کلمن، )سرمایه بین گروهی( به ذخیره و ایجاد سرمایه اجتماعی کمک می
تقویت اعتماد و مشارکت بین گروههای مختلف پیوند )سرمایه اجتماعی بین گروهی( ایجاد کند و زمینه ساز تعامل 

 بین هویتها و آموختن آنها از یکدیگر شوند. 
عتقد است که هنجارها از طریق سرمشق شدن و اجتماعی شدن )از جمله آموزش مدنی( و نیز از طریق پاتنام م

 ( 1134شوند )پاتنام: ها در افراد جامعه تلقین و تثبیت میمجازات

 ساختاري                        شناختي

 
 

 ارتباطي
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کلمن خط ارتباط سه مفهوم سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی )آموزش و مهارت( و سرمایه اجتماعی را توضیح 
ید ان که سرمایه فیزیکی با ایجاد تغییرات در موارد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولچنه نظر وی: همداده است. ب

ید، سرمایه انسانی با تغییر دادن افراد برای کسب مهارتها توانایی هایی در آنها به وجود آکنند به وجود میرا تسهیل می
آید که روابط سازد. سرمایة اجتماعی به نوبة خود وقتی به وجود میا میای جدید توانآورد و افراد را در رفتار به شیوهمی

 ( 1111ای دگرگون شود که کنش را تسهیل نماید. )کلمن میان افراد به شیوه
شوند، اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد یا نظریه پردازانی نظیر گیدنز بین دو نوع اعتماد تمایز قایل می

های انتزاعی نظیر نهادها نیز دارای باورهایی توانند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت به نظامی. افراد میهای انتزاعنظام
نامد. ممکن است کنشگر از می1«های تخصصینظام»باشند. این همان چیزی است که گیدنز آن را ایدة اعتماد به 
ولی نسبت به نظام استاندارد، تنظیم قواعد و قوانین،  فردی که اتومبیل او یا خانة او را ساخته شناختی نداشته باشد

( بدیهی است هر چه میزان تحصیالت این 1134نظارت و کنترل کیفیت، دارای میزانی از اعتماد باشد )شارع پور، 
 های تخصصی بیشتر است. کنشگر بیشتر باشد احتمال افزایش اعتماد او به نظام

بر اساس مطالعات کلمن انتخاب شده است که در بخش های بعدی به پاره ای مجموع نظریة منتخب در این مقاله در 
 دیگر از مطالعات ایشان استناد می شود.

 

 تحقيق  روش
 (Qualitative  Meta Analysis)کیفیفرا تحلیل روش تحقیق حاضر کیفی است و در آن از نوع 

دسترس داخل و خارج کشور که در آنها عنصر های در مشتمل بر پژوهش های کیفیدادهابتدا استفاده شده است. 
تالش شده است تصویر سپس اند. بندی و ارائه شدهطبقه منظمبه صورت  تحصیالت مورد مطالعه قرار گرفته است

 عمده آنها فرا تحلیل شوداز طریق استخراج و تدوین نکات این پژوهشها کالن 
 . ( استSystematic Analysisتحلیل منظم )فراتحلیل یکی از انواع مطالعة سیستماتیک و بررسی و 

های موجود در تحقیقات انجام شده را استنتاج کرد و در رسیدن توان تفاوتفرا تحلیل روشی است که به کمک آن می
در روش فراتحلیل ابتدا از طریق شکستن اجزای کل به ماوراء و فراتر  …به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست  

های نامناسب در چارچوبی قابل کنیم که یافتهرسیم، سپس تحلیل اولیه را به نحوی منتقل یا تبدیل میه میاز کل اولی
های ترکیب شده اطالعاتی را نشان دهند که اطالعات اولیه نشان نداده باشند. در قبول قرار گیرند و سرانجام، تحلیل

شوند و سرانجام یک کل جدید را تشکیل یکدیگر ترکیب میعمل، ابتدا اطالعات از منابع اولیه استخراج و سپس با 
 (233دهند. )دالور، علی: می

آنچه که بر اهمیت و کاربرد این روش تحقیق افزوده است، نقش آن در ترکیب و یکپارچه سازی پژوهشهایی     
تواند به روشنی حلیل میاست که به صورت انفرادی و پراکنده انجام گرفته است. از نقطه نظر روش شناختی نیز فرات

این نوع تحقیقات از  2ها و مطالعات انجام شده را نشان دهد. در حقیقت پایاییها و مشکالت و نواقص پژوهشخالء
آید و هر دو اینها ها بدست میآنها از طریق آزمون سازگاری آنها با واقعیت 3های پژوهشی و رواییطریق تقابل یافته

  (Scherpenzeel,1997:341)سعه آن در فراتحلیل است. مرهون انباشت دانش و تو
 

                                                 
1-expert system  
2-Reliability 

3 -Validity 



 6 

 پرسش هاي تحقيق:
 در این نوشتار تالش می کنیم با بررسی مطالعات پیشین به پاسخ پرسشهای زیر دست یابیم:

 در مطالعات موجود در سطح جهان چه رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و آموزش )تحصیالت( وجود دارد؟ .1
 ه در داخل کشور چه رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و آموزش عالی وجود دارد؟در مطالعات انجام شد .2

 فرا تحلیل این دو گروه از مطالعات چه نکات جدیدی بدست می دهد؟ .1

چنانچه بین این دو گروه از مطالعات تعارض و ناهمخوانی وجود داشته باشد، با چه فرا تحلیل و احتماالتی  .0
 ام نمود؟می توان نسبت به حل ناسازه اقد

 
 های خارجینگاهی به پژوهش  -الف

برد و سطوح دهد که افزایش میانگین سطوح آموزشی، اعتماد را باال میمطالعة هلیول و پاتنام در امریکا نشان می
 (2441ول و پاتنام، یکند. )هلمشارکت را بعنوان دومین مؤلفة سرمایة اجتماعی کم نمی

التحصیل وابسته به های افراد فارغآمد شغلبازتـاب دهندة این نکته است که پیاما مـطالعه مشابـه در کانادا    
 (2441باشد )گرایسون، اند میهای اجتماعی وسیعتری نسبت به آنچه که آنها در دانشگاه فرا گرفتهمحرک

جتماعی ندارد تحقیق دیگر در آمریکا نشان داد که مطلق آموزش )آموزش خود فرد( تأثیر چندانی در سرمایه ا   
تواند نه تنها تحت تأثیر بلکه این نسبت آموزش )سطوح آموزشی جامعه( است که تأثیر دارد. بطوریکه رفتار من می

آموزشم، بلکه توسط افراد دیگری که در اطرافم هستند قرار گیرد. برای مثال در مؤلفه مشارکت باید گفت که من 
سی و اجتماعی مشارکت کنم، اگر آنهایی که اطرافم هستند تحصیالت بیشتر یا کمتر مایلم تا در فعالیتهای سیا

 (2441بیشتری داشته باشند. )هلیول و پاتنام، 
تمرکز کرده است، استانتون ساالزار و دورن بوش،  1در مقابل دیدگاه کلمن که بر سرمایة اجتماعی پیوسته   

ای اجتماعی دانشجویی مورد بررسی قرار دادند. عامل هدستاوردهای آموزشی و سرمایه اجتماعی را با توجه به شبکه
های مشخص دربارة تصمیمات آکادمیک، آیندة طرحهای آموزش و اشتغال و دسترسی به اطالعات شامل توصیه

 دسترسی به قانون، خدمات سالمت و بهداشت و کار مورد توجه و مطالعه قرار گرفت.
ن عواملی چون دو زبانه بودن و سرمایة فرهنگی مشارکتی عواملی تری را یافتند که در آآنها تصویر پیچیده   

 (2440شود. )بورنهایم، کلیدی در دسترسی دانشجویان به منابع اطالعات و به درجات منابع پایه محسوب می
سرمایة اجتماعی دانشجویان در گروههای ( این نتیجه به عمل آمد که 2441در مطالعه ی روسین و هایلند )

مشارکت گروهی را به دنبال می آورد و به رشد شناختی و اخالقی اعضای گروه منجر شده و میزان تعامالت  یادگیری،
 آنها را افزایش می دهد.

ریس بین زنان متأهل و مسلمان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش بزرگساالن در انگلستان نشان پمطالعة جولیا 
توانستند ساخت سرمایة اجتماعی موجود را ارتقا بخشند و قدرت روابط   هااز طریق شرکت در این آموزشداد که آنان 

 (1999حس اعتمادشان بر دیگران تاثیر می گذاشت، از نو بازسازی کنند. )مک نی،  و خود را که بر خودآگاهی آنها

 و سرمايه اجتماعي يمهندسآموزش 
تماعی متمرکز نموده اند آنها با سرمایه اج ( مطالعه خود را بر رابطه آموزش مهندسی2441فلیک و ویلیامسون )

می دهند که دانشگاهها اهدافی را برای دانش آموختگان در نظر می گیرند تا در محل  کار  به اندازه یک  توضیح
دانشجویان موظفند نه تنها مهارت در یک موضوع خاص را فرا گیرند بلکه  .کنندشهروند مسئول ایفای نقش 

به اعتقاد این پژوهشگران رسیدن به این اهداف با  .ماعی و شغلی را نیز در خود ایجاد کنندمهارتهای شهروندی اجت
آنها نتیجه می گیرند که شیوه های سنتی  .دانشگاهی فردی و رقابتی مرتبط است مؤلفه هایی چون گذشت زمان، جوّ
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برای این حیطه کافی و درست در برنامه های درسی مهندسی که فقط به قصد ایجاد مهارت در موضوعات خاص اند 
 نیستند.

سرمایه اجتماعی شامل  .این مقاله توصیه می کند که دانشگاهها برای دانشجویان سرمایه اجتماعی تولید کنند
شبکه های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و ارزش این شبکه ها و هنجارهاست. ارزش سرمایه اجتماعی در زمینه های 

لیک و ویلیامسون سرمایه اجتماعی دانشجویان فو جامعه شناسی است . در مطالعه  متعدد شامل تجارت، اقتصاد
 مهندسی با مؤلفه های زیر ارتباط مثبت داشته است:

 سطوح پایین جرائم -1
 دستاورد آموزشی باال -2

 ابقاء در دانشگاه -1

 مهندسی موزشآابداع و تولید در مؤسسات مبتنی بر دانش بویژه در ارتباط با  -0

دریافتند که بر اساس تئوریهای یادگیری اجتماعی، یادگیری دانشجویان باید در محیطهای اجتماعی  آنان هم چنین
 متمرکز باشد تا بتواند مشتمل بر هنجارهای اجتماعی از قبیل اعتماد و رابطه متقابل باشد.

گروهی و یادگیری همچنین تنوع در روش های آموزشی موجب ارتقای سرمایه اجتماعی دانشجویان از قبیل یادگیری 
 خدمات می شود.

به مطالعات متعدد دیگری در زمینة رابطه سرمایه اجتماعی و آموزش  "سرمایه اجتماعی"همچنین جان فیلد در کتاب 
موارد دوم )اشاره کرده است که چکیدة برخی از این مطالعات در کنار پژوهش های دیگر در جدول آتی درج شده است

 .(2441جان تا پنجم نقل از : فیلد، 

 مطالعات خارجی(: 2جدول شماره )

 هاخالصة یافته پژوهشگر ردیف
كلمننننننننننننننننن و  1

، كلمنن 1932ديگران

 1931و هافر 

كمتر بودن نرخ ترک تحصیل در مندار  كاتولینك در مقايسنه بنا   -

دانش آموزان مدار  غیر كاتولینك عمنومي و خصوصني )اثنر مت ینر 

 مستقل میزان حضور در مراسم ديني(

 شود.رک ج رافیايي موجب نابودي سرمايۀ اجتماعي خانواده ميتح -
تأثیرات مثبت در مطالعات كلمن به سرمايه اجتماعي دانش آموزان   - 1993هكمن و نیل  2

 شود بلكه تا حدي ريشه در تصمیمات والدين دارد. محدود نمي
سنتگي مثبنت بین دستاوردهاي آموزشي و سنرمايۀ اجتمناعي همب  - 2442ديكاوسینگ  1

 وجود دارد.

 پیشرفت تحصیلي با سرمايۀ اجتماعي والدين مرتبط است -

بررسي ارتباط وجوه مختلف سرمايۀ اجتماعي با پیشنرفت تحصنیلي  -

 نیاز به تحقیقات بیشتري دارد.
اسنننتانتون سنننا زار و  0

 1991دورن بوش 

یا هاي كالیفرنمطالعه در بین دانش آموزان مكزيكي ا صل دبیرستان -

نشان داد كه دانش آمنوزان بنا سنرمايۀ اجتمناعي بیشنتر از نمنرات و 

 هاي با تري برخوردار هستند.انگیزه

شان بسنتگي نمرات دانش آموزان به تعداد و دامنۀ پیوندهاي ضعیف -

 دارد
و ارتباطي بین طبقنه شن لي و سنطو  پیمايش روي جوانان اسلدر   - 2444 گلو  1

 د.سرمايۀ فرهنگي يافت نش
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 هاخالصة یافته پژوهشگر ردیف
در فرانسه، استادان دانشگاه از سرمايۀ اجتماعي براي بهبود موقعیت  - 1933بورديو  6

 كنند. شان در سلسله مراتب دانشگاهي استفاده مينسبي
هناي جديندتر سطح مشاركت در آموزش در بین كساني كه با بخش - 1932هداكس   1

اند و اين مسأله آنها را بنا نخبگنان محلني بودهزندگي اجتماعي درگیر 

 داشت، خیلي با تر است.در تما  نگه مي
پیمايش در بین سه گروه از جوانان اسنكاتلندي )دانشنجويان تمنام  - 1996املرومك نامارا  3

وقت، كارگران تمام وقت و افراد بیكنار( گسنتردگي تمنا  اجتمناعي 

 ديگر نشان داد.دانشجويان تمام وقت را بر دو گروه 
گلیننننزر و همكنننناران  9

2442 
ارتباط بین سرمايه اجتماعي و سنرمايۀ انسناني بنه عننوان يكني از  -

 ترين قواعد تجربي در ادبیات سرمايۀ اجتماعي تشريح شده استقوي
، براندا، مورفي و هنالي 14

 2442دالن 

افرادي كنه داراي تحصنیالت دانشنگاهي بودنند طني مندت بحنران  -

آلودگي آب در والكرتون كاننادا، بنیش تنر از سناير افنراد بنه  طوفان و

كمك ديگران اشت ال داشتند و بنیش از ديگنر افنراد ماينل بودنند در 

 هاي جمعي مانند باشگاههاي ورزشي شركت كنند.فعالیت
 بردافزايش میانگین سطو  آموزشي اعتماد را با  مي - 2441هلیول و پاتنام  11

ر مثبت در ارتقاي سرمايۀ اجتمناعي و مشناركت نسبت آموزش تأثی -

 سیاسي و اجتماعي دارد.
فلیننك و ويلیامسننون  12

2441 
بنه صنورت  در بنین دانشنجويان مهندسني حضور سرمايۀ اجتماعي -

مثبت با سطو  پايین جرائم، دستاورد آموزشي با ، ابقاء در دانشگاه و 

 بط است.ابداع و تولید بیشتر در مؤسسات مبتني بر دانش مرت

اسنننتانتون سنننا زار و  11

 2440دورن بوش 

عواملي چون دوزباننه بنودن و سنرمايۀ فرهنگني مشناركتي، عوامنل  -

كلینندي در دسننتر  دانشننجويان بننه منننابع اطالعننات و منننابع پايننه 

 شود. محسوب مي

روسننننین و هايلننننند  10
2441 

بین سرمايه اجتماعي دانشجويان و مشاركت گروهي آنها رابطه مثبنت 

 وجود دارد.
مطالعه بین زنان متأهل و مسلمان شاغل به تحصیل در مراکز آمـوزش  1999جولیا پریس  11

بزرگساالن در انگلستان نشان داد که آنـان از طریـق شـرکت در ایـن 
ها  توانستند ساخت سرمایة اجتماعی موجـود را ارتقـا بخشـند و آموزش

عتمادشان بر دیگران قدرت روابط خود را که بر خودآگاهی آنها و حس ا
 تاثیر می گذاشت، از نو بازسازی کنند.

 

 تحليل و بررسي اوليه
پژوهش های کاربردی سرمایه اجتماعی وجود رابطة مثبت و معنی دار بین متغیرهای عمدة سرمایه اجتماعی با  ةدمع

 .رشد تحصیالت و آموزش را تأیید می کند
ویل کرده و تا یافته های کلمن را به نوعی تأ تالش کرده اند (2442)( و دیکاوسینگ1993هرچند همکن و نیل )

احتماالت دیگری چون سرمایه اجتماعی والدین را عامل مؤثر بدانند اما این انتقادات ضعیف از کار کلمن نتوانست 
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آنکه یید شده است. ضمن با تحقیقات مکرر دیگر تأارزش مطالعه ایشان را زیر سئول ببرد زیرا یافته های ایشان 
 بخشی از سرمایه اجتماعی والدین نیز می تواند محصول آموزش و سطح تحصیالت آنها باشد. 

 

 داخل کشور پژوهشهاينگاهي به  -ب
اجتماعی هایی که در ده سال گذشته پیرامون سنجش سرمایهدر این بخش مروری داریم به پژوهشها و پیمایش

د ماست صرفاً آن قسمت از این مطالعات است که رابطة تحصیالت را در ایران به انجام رسیده است. آنچه مورد تأکی
 دهد.با سرمایة اجتماعی مورد ارزیابی قرار می

 
 « بررسي آگاهيها، رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي در ايران»ـ پژوهش ملي 1

ان به منتشر شده است نگرش ایرانی 1111یکی از متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش ملی که در سال 
هموطنان است. در این پژوهش نگرش گروه افراد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر و گروه افراد دارای تحصیالت 

های گوناگون از جمله نگرش به هموطنان خود مورد مقایسه قرار گرفته است. از آنجا که از ابتدایی و کمتر در زمینه
شود، نتایج این مقایسه قابل تأمل اعتماد به جامعه استفاده می متغیر نگرش به هموطنان بعنوان شاخصی برای میزان

 12دانند در بین عامة مردم است. این مطالعه نشان می دهد که درصد کسانی که هموطنان خود را زیاد راستگو می
درصد است. این شکاف نوعی کاهش اعتماد را در بین تحصیلکردگان نشان 14درصد و در بین تحصیلکردگان 

ب بودن و خودخواه بودن لقد بودن به اخالق، متها چون فعال بودن، تکروبودن، تنبل بودن، پایبنهد. در سایر گزینهدمی
اند. )محسنی، تری دربارة هموطنان خود داشتههموطنان، گروه تحصیلکردگان نسبت به عامة مردم، قضاوت منفی

1111 ) 
 

 ـ پژوهش سيدهادي مرجايي 2

ها انجام شده است نشان می دهد در بررسی سرمایة اجتماعی دانشجویان دانشگاه این پژوهش که پیرامون
ها رابطه معنی دار و کاهش چشمگیری بین دانشجویان مقطع کاردانی و مقطع دکتری مشاهده بسیاری از مؤلفه

باشد که این ی( م14/13شود. برای مثال میانگین مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بین دانشجویان کاردانی )می
( 11/3یابد. هم چنین میانگین سرمایه فرهنگی در مقطع کاردانی )( کاهش می91/0میانگین در مقطع دکتری به )

 ( 1131( کاهش یافته است. )مرجایی، 11/1بوده که در مقطع دکتری این رقم به )
رتباط با تعداد ترم تحصیلی های به دست آمده از تحلیل میانگین مقیاسهای تحقیق در ادر این پژوهش یافته

گیری شده دارای دیدگاه یکسان و مفهوم اندازه 11مقیاس سنجشی، پاسخگویان در  21دهد که از مجموع نشان می
 دار داشته است. به طوری که: مفهوم نگرش آنها تفاوت معنی 10همگنی بوده و در 
 (بیشترین میزان مخاطرات شخصی و دان16/04دانشجویان ترم اول )( 34/21) شجویان ترم نهم

 اند. کمترین میزان آن را داشته
 ( بیشترین میزان ارزشهای اجتماعی و فرهنگی و دانشجویان ترم دهم 3/63دانشجویان ترم پنجم )

 اند. ( کمترین میزان آن را داشته41/61)
 ( بیشترین میزان مخاطرات اقتصادی و اجتماعی و دانشجویان21/01دانشجویان ترم هفتم )  ترم نهم

 اند. ( کمترین میزان آن را داشته61/11)
 ( بیشترین میزان عضویت در نهادهای مدنی و دانشجویان ترم نهم 06/1دانشجویان ترم هفتم )

 اند. ( کمترین میزان آن را داشته1/1)
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 ( 31/6( بیشترین میزان سرمایه فرهنگی و دانشجویان ترم سوم  )01/9دانشجویان ترم ششم )
 اند. یزان آن را داشتهکمترین م

دار نشان می دهد با افزایش تعداد ترم تحصیلی میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان در مجموع بررسی موارد معنی
 یابد. )همان مأخذ( کاهش می

 

 ـ تحليل ثانوية عبدي و گودرزي 1

ها طی سالهای ن نظر سنجیاند. ایای از سه نظر سنجی ملی انجام داده( تحلیل ثانویه1113عبدی و گودرزی )
توسط آقایان دکتر علی اسدی و دکتر منوچهر محسنی و همکارانشان صورت گرفته است.  1110 و 1111،1113

مختلف  در بخشی از این تحلیل ثانویه شکاف میان نخبگان و توده تحلیل شده است. در این قسمت نظرات دو گروه
 است.  تحصیلی با هم مقایسه شده

هایی که مرتبط با سرمایه اجتماعی است شود در بسیاری از مؤلفههمانگونه که در جداول آتی مالحظه می
 اند. تحصیلکردگان جامعه ایران نمرة کمتری گرفته

 ها به عنوان یك شيوة گذران اوقات فراغتشركت در انجمنها و گروه

 ليسانس فوق ليسانس دیپلم متغيرهاي مقوالت

 41/4 41/4 41/4 تحصیالت

  
دهد، در حالی که انتظار بر این این شاخص برای افراد دیپلم تا لیسانس هیچگونه بهبود و ارتقایی را نشان نمی

  است با افزایش تحصیالت این شاخص ارتقاء پیدا کند. 

 گفتگو روزنامه تلویزیون رادیو 

 14 1 11 12 گروه مردم

 1 12 06 19 گروه نخبه 

 

های روابط رودرروی اجتماعی بعنوان یکی از معرف« گفتگو» گان با عامه مردم در مؤلفهتفاوت فاحش نخب
 تواند نشانه ضعف پیوندهای اجتماعی در این گروه تلقی شود. می

 ميزان رضایت از محيط اجتماعی

 ناراضی راضی 

 3 09 گروه مردم

 16 11 گروه نخبه 
 

محیط اجتماعی مرتبط است. از این رو تفاوت در میزان رضایت  میزان رضایت از محیط اجتماعی با اعتماد به
 نخبگان تحصیلکرده قابل مطالعه و بررسی است. 

 آمادگی و تمایل به مهاجرت به خارج از كشور

 بلی خير 1731پيمایش 

 12 36 گروه مردم

 21 66 گروه نخبه 



 11 

ی اجتماعی در مقایسه با گروه عامه مردم تمایل بیشتر به مهاجرت به خارج از کشور گویای سست بودن پیوندها
 است. 

 

 ـ پژوهش محمود شارع پور0

بررسی تجربی سرمایة اجتماعی در استان »تحت عنوان  1131پور که در سال  در پژوهش دکتر محمود شارع
در مؤلفة  خانوار در سطح شهرستانهای مختلف استان مازندران انجام شده است، 199گیری از نمونه با بهره« مازندران

 تحصیالت نتایج زیر حاصل شده است: 
ای وجود های غیررسمی )دوستان ـ اقوام ـ اعضای خانواده( رابطهبین تحصیالت افراد با اعتماد به شبکه -1-0

 نداشته و همبستگی معنی دار نبوده است. 
منفی وجود داشته است. یعنی بین تحصیالت افراد با اعتماد اجتماعی )اعتماد به بیگانه( همبستگی از نوع  -2-0

 با افزایش تحصیالت میزان اعتماد به جامعه کم می شود. در حالی که در تحقیقات جهانی این همبستگی مثبت است. 
بین سطح تحصیالت و اعتماد به نهادهای اجتماعی )مانند آموزش و پرورش ـ قوه قضائیه ـ قوه مقننه  -1-0

شود. ه شد. یعنی با افزایش تحصیالت میزان اعتماد به نهادها و سازمانها کم میدار مشاهدو...( همبستگی منفی معنی
 ( 1131)شارع پور، محمود، 

 

 ناطق پور و فيروز آبادي  پژوهشـ 1

منطقه شهر تهران انجام شده و سرمایه اجتماعی و  22نفر پاسخگو از  1119این مطالعه بر اساس اطالعات 
 شهر تهران را مورد کنکاش قرار داده است. عوامل مؤثر بر شکل گیری آن در 

 این تحقیق نشان داد که: 
 های غیررسمی همیارانه همبستگی معنادار ندارد. سطح تحصیالت و آموزش با مشارکت -1-1
 ای و مذهبی رابطه معکوس دارد. های غیررسمی خیریهموزش با مشارکتسطح تحصیالت و آ -2-1
سایر عناصر مفهومی سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، آگاهی و توجه، سطح تحصیالت و آموزش با  -1-1

 ( 1130مشارکت رسمی و سرمایه اجتماعی کل، همبستگی مستقیم معناداری دارد. )ناطق پور و فیروزآبادی، 
نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش های مشابه همخوانی  1-1بدین ترتیب مشاهده می شود که در عناصر بند 

های غیررسمی، کماکان با افزایش تحصیالت این شاخص رو به کاهش بوده یا تفاوت اما در زمینة مشارکتندارد. 
 معناداری را نشان نداده است. 

 

 ـ پژوهش فاتحي دهاقاني 6

فاتحی دهاقانی در پایان نامه خود، تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت اجتماعی دانشجویان در شهر تهران را 
نشان داده است که بین سرمایه اجتماعی دانشجویان با نحوة تعریف آنان از هویت خود همبستگی  سنجیده است. وی

( احتمال داده می 1132مثبت و معنادار بوده است اما این همبستگی از نظر شدت ضعیف است. )فاتحی دهاقانی، 
 شود که علت این امر کمبود ذخیره سرمایة اجتماعی دانشجویان باشد. 

 

 )پايان نامه( ودادهير پژوهش -1

( نشان داد که میانگین هنجارمندی )یا اقتدا به هنجارهای جامعة علمی( در بین 1111پژوهش ودادهیر )  
چنین بین سابقة حضور دانشجویان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همدیگر تفاوت معناداری ندارد. هم

جا که بخش قابل توجهی از هنجارهای جامعة علمی احساس تعلق به ای وجود ندارد. از آنهنجارمندی آنها رابطه
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تواند به نوعی به گردد، این شاخص میها واعتماد به اجتماعات علمی بر میجامعة علمی در قالب پیوندها و شبکه
ناسی سرمایه اجتماعی دانشجویان برگردد و معرف این باشد که تحصیالت باالتر )مقطع دکتری در مقایسه با کارش

 ها ایجاد کند. ارشد( نتوانسته است، تغییری در مجموعة این شاخص
 

 پژوهش سوري و مهرگان -3

( بیانگر رابطه مستقیم بین کاهش سرمایه اجتماعی در ایران و کاهش 1136پژوهش سوری و مهرگان )   
 تشکیل سرمایه انسانی )تحصیالت و آموزش( در سالهای اخیر است. 

 غفاريپژوهش دهقان و  -9

دهد که میزان و کیفیت مشارکت در نهـادهای مشارکتی ( نشان می1130نتایج تحقیق دهقان و غفاری )   
باشد. ویژگی شخصیتی عام گرایی در میان دانشجـویی باالنیست و میزان عملی مشارکت در این نهادها ضعیف می

ران، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی نفر دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه ته 609افراد مورد مطالعه)که 
 اند( حداکثر متوسط است. بیگانگی اجتماعی نیز نسبتاً زیاد است. ایران بوده

 

 پژوهش آزاد ارمکي و کمالي -14

( نشان دادند میزان اعتماد برحسب انواع آن در میان افراد با تحصیالت تا سطح 1131آزاد ارمکی و کمالی )   
 اجتماعی بیشتر از دیگران است. -اههای پایین اقتصادیابتدایی و پایگ

 

 پژوهش قانعي راد و حسيني -11

سال شهر تهران انجام شده  14تا  10نفر از جوانان  111( که در بین 1130در تحقیق قانعی راد و حسینی )   
ن معنی که هرچه های غیردولتی جوانان مثبت بوده است. به ایاست، رابطه بین تحصیالت و عضویت در تشکل

 تحصیالت افراد باالتر باشد، احتمال عضویت آنها نیز بیشتر است.
 

 پژوهش ابوالفضل مرشدي -12

( سرمایه اجتماعی دانشجویان عضو کانون های فرهنگی و هنری را با عامة دانشجویان مقایسه 1131مرشدی )
های برون دانشگاهی و درون دانشگاهی، کرده است. در این پژوهش سرمایة اجتماعی عامة دانشجویان در شاخص 

 اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی، همیاری برون دانشگاهی، کمتر از متوسط بوده است.
همچنین دانشجویانی که در ترم های باالتر مشغول به تحصیل هستند )چه از عامة دانشجویان و چه از اعضای 

شگاهی بیشتری نسبت به دانشجویان ترم های پایین تر ندارند. کانون ها( سرمایه اجتماعی درون دانشگاهی و برون دان
 یید می کند.أجدداً تهادی مرجایی را مسیدبویژه نتایج طرح این یافته ها، یافته های قبلی 

 

 1پژوهشهاي شعبانلو، ميرباقري و دوامي، ذاکرصالحي )تحقيقات مهاجرت نخبگان( -11

در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و  أهای کشور مبده مهاجرت نخبگان، معرف کاهش جاذبه گرایش ب
اقتصادی از جمله ضعف پیوندها و شبکه های پایدار حرفه ای و اجتماعی و فرهنگی و کاهش اعتماد به دیگران و 

 اعتماد به نهادهای حرفه ای و همراه با کاهش مشارکت اجتماعی است.

                                                 
 اشاره می شود. در ارتباط با موضوع مهاجرت نخبگان پژوهش های متعددی در کشور به انجام رسیده است که در اینجا صرفاً به چند مورد از آنها -1 
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ین دانشجویان برجستة دانشگاه صنعتی شریف )با حجم نمونه ( که تمایل به مهاجرت را در ب1134شعبانلو )
زیاد ارزیابی کرده است. پژوهش های مشابه )میرباقری  را گرایش به مهاجرت خارج از کشور ،نفر( سنجیده است 114

( بر اهمیت توسعه و نهادینه سازی شبکه مدیریت مشارکتی و مشارکت بیشتر نخبگان در تصمیمات، 6113و دوامی، 
رد ترمیم و بازسازی فضای اعتماد بین نخبگان، ببر راه (1136)و ذاکرصالحی  (1131)چنین ذاکر صالحی،  هم

 جامعه و دولت تأکید کرده است.
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 كشور (: مطالعات داخل7جدول شماره )

 هاخالصة یافته متغير سال پژوهشگر ردیف
كاهش اعتماد تحصیلكردگان به  اعتماد 1111 دكتر منوچهر محسني 1

جامعه در مقايسه با عامۀ مردم و 
تر نسبت به داشتن قضاوت منفي

 هموطنان خود
عضويت در نهادهاي  1131 مرجاييدكترسیدهادي 2

 مدني
باافزايش ترم تحصیلي دانشجويان، 

 عضويت كاهش پیدا كرده است
عبا  عبدي و محسن  1

 گودرزي
شركت در انجمنها و  1113

 گروهها
 

آمادگي و تمايل به 
رت به خارج از مهاج
 كشور

اين مت یر براي افراد ديپلم تا 
لیسانس هیچگونه بهبود و ارتقايي 

 نیافته است.
 ديگران  گروه نخبه بیش از دو برابر

-نسبت به مهاجرت تمايل نشان داده

 اند
هاي غیر اعتماد به شبكه 1131 پوردكتر محمود شارع 0

 رسمي
 
اعتماد اجتماعي )اعتماد  

 به بیگانه(
 
تماد به نهادهاي اع

 اجتماعي

بین تحصیالت افراد و اعتماد به 
اي وجود هاي غیررسمي رابطهشبكه

 نداشته است
بین تحصیالت با اعتماد اجتماعي 
همبستگي از نوع منفي وجود داشته 

 است
بین تحصیالت و اعتماد به نهادهاي 
اجتماعي همبستگي منفي معني دار 

 مشاهده شد.
دكتر ناطق پور و  1

 وز آباديفیر
 مشاركت  1130

 
 
 
 
 
 

 اعتماد

سطح تحصیالت و آموزش با 
هاي غیررسمي همیارانه مشاركت

همبستگي معنادار ندارد و با مشاركت 
در امور خیريه رابطه معكو  دارد. 
اين همبستگي در مشاركت رسمي 

 مستقیم و معنادار است.
بین تحصیالت و اعتماد همبستگي 

 معنادار وجود دارد
بین سرمايه اجتماعي دانشجويان در  تعريف از هويت خود 1132 فاتحي دهاقانيدكتر  6

شهر تهران با نحوۀ تعريف آنان از 
هويت خود همبستگي مثبت و 

 معنادار بوده است. 
با ارتقاي سطح تحصیالت  هنجارهاي جامعۀ علمي 1111 دكتر ابوعلي ودادهیر 1

هنجارمندي تفاوت معناداري پیدا 
 كندنمي
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 كشور (: مطالعات داخل7جدول شماره )امه اد

 هاخالصة یافته متغير سال پژوهشگر ردیف
دكتر سوري و دكتر  3

 مهرگان
بین كاهش سرمايه اجتماعي در ايران و  سرمايه اجتماعي 1136

تشكیل سرمايه انساني رابطه مستقیم 
 وجود دارد.

 مشاركت 1130 دهقان و غفاري 9
 

 عام گرايي
 

 عيبیگانگي اجتما

میزان و كیفیت مشاركت دانشجويان با  
 نیست

گرايي در میان دانشجويان ويژگي عام
 متوسط است

بیگانگي اجتماعي در بین دانشجويان 
 نسبتاً زياد است.

دكتر تقي آزاد ارمكي  14
 و كمالي

میزان اعتماد برحسب انواع مختلف آن در  اعتماد 1131
از  تر بیشترمیان افنراد با تحصیالت پايین

 ديگران است
راد و  دكتر قانعي 11

 حسیني
هاي عضويت در تشكل 1130

 غیردولتي
رابطه بین تحصیالت و اين مت یر مثبت 

 بوده است.
روابط تشكلي، روابط  1131 ابوالفضل مرشدي 12

غیرتشكلي، اعتماد 
اجتماعي، اعتماد نهادي، 
 همیاري درون گروهي

سرمايه اجتماعي درون دانشگاهي  -
انشجويان از حد متوسط عامۀ د

از  96/1تجاورز نمي كند )میانگین 
14) 

شبكه روابط تشكلي درون دانشگاهي  -
 02/1عامۀ دانشجويان بسیار ضعیف )

 ( ارزيابي مي شود14از 

شبكه روابط غیرتشكلي درون  -
دانشگاهي عامه دانشجويان كمتر از 

 ( است14از  11/1توسط )م

اعتماد اجتماعي درون دانشگاهي  -
از  12/2ويان ضعیف )میانگین دانشج

 ( مي باشند14

اعتماد نهادي درون دانشگاهي عامه  -
 14از  03/1دانشجويان ضعیف )

 ارزيابي شده است(

( 19/1همیاري درون گروهي خوب ) -
 ارزيابي مي شود

سرمايه اجتماعي برون دانشگاهي  -
دانشجويان در شاخص هاي ياد شده 
نیز كمتر از متوسط )میانگین 

 است.(بوده 96/1
شعبانلو، میرباقري و  11

دوامي، ذاكرصالحي و 
... 

1134 
1131 
1136 

 اعتماد اجتماعي
 مشاركت اجتماعي

 تعلق به جامعۀ بومي
...... 

بین دانشجويان نخبه در مقاطع  -
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري 

 تمايل به مهاجرت زياد است
زي اتوسعه مشاركت نخبگان و بازس -

تماد بین فضاي آسیب خوردۀ اع
 ن و جامعه و دولت اهمیت داردانخبگ
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  اوليه تحليل و بررسي

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

هشها تائید شده مورد از این پژو دوازدهاین نتیجه که در  .آنان یا رابطه ای وجود ندارد و یا این رابطه معکوس است

است بسیار در خور تامل و بیانگر وجود شکافها و مشکالت عمده در قلمرو متغیرهای سرمایه اجتماعی در بین قشر 

 یاد می کنند. "فرسایش سرمایه اجتماعی"ن به آنخبه و تحصیلکرده جامعه ایرانی است. امری که جامعه شناسان از 

وانی ندارند نخست بخشی از یافته های پژوهش ناطق پور و فیروز آبادی تنها یافته هایی که با سایر مطالعات همخ

 ( که البته این مطالعه محدود به شهر تهران است. دیگری پژوهش قانعی راد و حسینی است.1-1است )بند 

 سطح ملی( و از این جهت با پژوهشدر جالب است که این پژوهش نیز در محدوده شهر تهران انجام گرفته است )نه 

ضمن آنکه رابطه مثبت بین از این رو میزان تعمیم پذیری آنها محدود به این شهر خواهد بود. اول هماهنگ است. 

رابطه سن جوانی تحصیالت و عضویت در تشکل های غیر دولتی جوانان ممکن است دالیل دیگری داشته باشد مانند 

 ر این تشکل ها.با احتمال دارا بودن تحصیالت دانشگاهی یا شروط خاص عضویت د

 تحليل فرا
شد بر خالف تحقیقات جهانی افزایش تحصیالت در ایران تأثیر  مالحظه 1و  2بررسی جدول شمارة همانگونه که    

ایی منحصر به فردی است که از درون فراتحلیل حاضر به ناین نظریه معمنفی بر میزان سرمایه اجتماعی ایرانیان دارد. 

که دو روند متناقض را در ایران و زه این ناسا است. 1عرف یک وضعیت متناقض گونهروشنی استخراج می شود و م

و  نظریهتواند ریشه در احتماالت زیر داشته باشد. بدیهی است تبیین و اثبات دقیق این کند میجهان بازنمایی می

 های تجربی مستقلی است. های احتمالی نیازمند پژوهشپاسخ

این دوران این است که از سویی  کنند. ویژگیاز سنت به مدرنیته را طی می رگذا تحصیلکردگان ایرانی دوران -1

ها و نظام ارتباطی مدرن شوند و از سویی هنجارها و ارزشروابط و پیوندها و هنجارهای سنتی به تدریج حذف می

ایم. کاهش ی مواجههنجاری و آنومنیز به خوبی جایگزین نشده است. در چنین شرایطی با نوعی رها شدگی و بی

 ن آشفته باشد. تواند ناشی از زیست در محیطی چنیسرمایه اجتماعی تحصیلکردگان  می

گیری اجتماع علمی محصول مناسبات منحصر به فردی است در ایران شکل نگرفته است. شکل 2اجتماع علمی -2

های انسانی و تکنولوژیک جموعهشود. این مناسبات در پیوند با مداشته و به آسانی حاصل نمی 3که حالت محلی

 ها نیست. شوند و قابل مشابه سازی در سایر محیطخاص متولد می

ها را که در صورتی که اجتماع علمی در ایران شکل بگیرد به همراه خود مجموعه متراکمی از پیوندها و شبکه    

تماعی تحصیلکردگان و متخصصان اج آورد و به افزایش سرمایهمحتوای تخصصی و علمی دارند به ارمغان می

 شود.منجر می

فراگیران پایین است. دانش آموزان و دانشجویان از طریق معلمان  4پذیری علمیدر نظام آموزشی ما سطح جامعه -1

توانند هنجارهای علمی را نهادینه کنند. در برخی و استادان خود در یک مواجهة مستمر، طوالنی و رودررو می

شود. از این عالی شمرده میپذیری علمی هدف اصلی آموزشانند آکسفورد و کمبریج، جامعهدانشگاههای جهان م

                                                 
1 pardoxical 
2 Scientific Community 
3 Local 
4 Scientific Socialization 
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رو در الگوی آکسفریج ) مرکب از آکسفورد و کمبریج( بر استقرار دانشجویان در کمپ و پردیس دانشگاه و 

 شود.فراگیری اصول اخالق علمی تأکید فراوان می

 توسعه ارتباطات و پیوندها و افزایش اعتماد به نهادها را به همراه دارد .جامعه پذیری علمی به همراه خود،      

در ایران نظام آموزشی به مقوالت فرهنگی کمتر پرداخته است. در این نظام هرگاه مباحث فرهنگی مطرح شده  -0

ده و اهمیت داده شده است. یک نظام فرهنگی کارآمد که از انسجام درونی و حمایت خانوا 1است به تبلیغات

تواند های مؤثر معاشرت میهای اجتماعی و فرهنگی و آموزش شیوهاجتماع برخوردار باشد از طریق رشد مهارت

 آموزان و دانشجویان را بهبود بخشد.ذخیره سرمایه اجتماعی دانش

ط و بتواند عامل فرسایش رواهای صنفی در بین قشر تحصیلکرده میای گرایی و کمبود فعالیتضعف حرفه -1

دهد یوندها، تحمیل انزوای اجتماعی و در نهایت کاهش سرمایه اجتماعی آنان باشد. تحقیقات نشان میپ

اند. )عبدی و گودرزی، های مذهبی و خیریه استقبال نکردهتحصیلکردگان از حضور در اجتماعات و کانون

1113) 

اند. کنکاش در خود نیز سعی وافری نداشتههای مورد عالقة در مقابل نسبت به خلق و توسعه اجتماعات و کانون     

 های مستقلی است.ای گرایی و کشف دالیل آن نیازمند پژوهشعلل ضعف حرفه

نیازی از جامعه به ممکن است کاهش سرمایه اجتماعی تحصیلکردگان ناشی از بروز نوعی احساس غنا و بی -6

اند کاذب و خطرناک نیز باشد در نهایت به توموازات رشد توان علمی و تخصصی آنان باشد. این احساس که می

و هم اعتماد تواند هم مؤلفة شود. این عارضه میسندرم برج عاج نشینی و احساس برتری نسبت به عوام ختم می

 های اجتماعی را سست کند. ها و شبکهپیوند

رای فرد باشد و او در ازای دلیل و احتمال دیگر این است که وقتی آموزش نتواند به وجود آورندة قدرت و منزلت ب -1

شود. آن از جامعه پاداشی دریافت نکند به تدریج موجب کاهش تأثیرگذاری این مؤلفه بر سرمایه اجتماعی می

افزایش نقش و جایگاه ثروت و روابط )پول و پارتی( در کسب منزلت و نیل به اشتغال مناسب در سالهای اخیر نیز 

ساالری در بین نخبگان علمی وجود  راکی، احساس عدم حاکمیت شایستهگویای این است که حداقل در سطح اد

 دارد. این امر کاهش اعتماد اجتماعی آنان را به همراه دارد. 

سنخ و فضای سرمایه اجتماعی در بین نخبگان علمی و تحصیلکردگان از عامه مردم متفاوت است اما  -3

ه است. برای مثال یک فرد تحصیلکرده از نظر های مورد بررسی یکسان بودهای مطالعه در پژوهششاخص

شاخص عضویت در هیأت های مذهبی نمرة پایینی کسب نموده است اما در مقابل آن شاخص عضویت در 

 دهد. انجمنهای علمی وجود نداشته است. از این رو نمرة کل سرمایه اجتماعی آنان کاهشی را نشان می

توان با وسواس و احتیاط مکن است ناشی از تحصیالت نباشد! میدلیل کاهش سرمایه اجتماعی تحصیلکردگان م -9

بیشتری سایر متغیرهای تأثیرگذار را وارسی و کنترل کرد. شاید احساس نوعی یأس، بدبینی  و سرخوردگی و یا 

 عوامل سیاسی در این زمینه تأثیر کلیدی داشته باشد. 

کند. تر میتر و جدیهایی را پررنگلیدی چنین مؤلفهدر ایران نقش ک« علل مهاجرت نخبگان»مطالعات مربوط به 

 (1119ذاکرصالحی، غالمرضا،  -1119طلوع، ابوالقاسم،  -1134های طایفی، علی، )نگاه کنید به پژوهش

                                                 
4- Propaganda 
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 :گيري و پيشنهاد نتيجه
هش و یابد، قدرت سرمایة اجتماعی رو به کاتر شده و ترکیب آن فزونی میهرچه مناسبات اجتماعی پیچیده   

عامل مؤثری در افزایش ترکیب  بالقوه می تواند گذارد. رشد عامل تحصیالت بویژه تحصیالت دانشگاهیفرسایش می

گونی اشکال و تبلورهای . در کشورهای بزرگ صنعتی و توسعه یافته، تنوع و گونهباشدو پیچیدگی مناسبات اجتماعی 

ی سست جایگزین توانسته است خالء ناشی از این فرسایش سرمایه اجتماعی در قالب سازمانهای تخصصی و پیوندها

گذاری اجتماعی نتوانسته است باز تولید و آفرینش های جدیدی از مصادیق و را پر کند. در کشور ما نظام سیاست

، تضمین نماید جدید و جایگزین یدر قالب شبکه ها و پیوندها تبلورهای سرمایه اجتماعی نخبگان و تحصیلکردگان را

ایم. حاصل این بررسی برجسته نمودن وجه مسأله زای )پروبلماتیک( تأمل در این زمینه مواجه ا با شکاف در خورلذ

ناسازه ای که از درون نظریة  .استسرمایه اجتماعی تحصیلکردگان و تالش برای تبیین تئوریک و حل این ناسازه 

 است.معنایی استخراج شده از این فراتحلیل سر برآورده 

گیری سیاست دانشگاهی کشور پی نظور پرکردن شکاف موجود و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی تحصیل کردگانبه م

 های زیر توصیه می شود:

 بازسازی و ترمیم فضای اعتماد بین نخبگان، جامعه و دولت .1

 علمی و فرآیندهای کار گروهی در جهت تقویت اجتماعات اصالح نظام آموزش عالی کشور .2

علل در قالب انجمنها و شبکه ها و بررسی  شجویاننداو علمی و فرهنگی بین  اجتماعی توسعه تعامالت  .1

 ق برنامهضعف اثربخشی فعالیت های فو

 تقویت بنیان های حرفه ای گرایی و فعالیت های صنفی گروهی در مراکز علمی .0

 رشد مهارت های اجتماعی و ارتباطی دانشجویان .1

 ان با همیاری استادانارتقای سطح جامعه پذیری علمی دانشجوی .6
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