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  سرمایه اجتماعی و آموزش غیررسمی براي 
  محرومین اجتماعی توانمندسازي

 
  1محسن نوغانی

  2 احمدرضا اصغرپور ماسوله
 

یکی از محورهاي اصلی توسعه مدنی ایجاد زمینه الزم براي عضویت فعاالنه تمـام افـراد و بـویژه محـرومین     
انـد کـه بخـش اعظمـی از     داده تحقیقـات نشـان  . باشـد مـی ) گسـترش شـمول اجتمـاعی   (اجتماعی در جامعه 

هاي رفتاري، ارزشی و هنجاري براي موفقیت در جامعه محرومین اجتماعی کسانی هستند که فاقد ضرورت
از . ها، اسـتفاده از راهبردهـاي آمـوزش غیررسـمی اسـت     یکی از لوازم انتقال این ضرورت. امروزین هستند
نفـوذ از طریـق شـبکه روابـط     «ین اجتمـاعی،  ترین راهبردهـاي آمـوزش غیررسـمی بـه محـروم     جمله مناسب

هـاي  هاي شـبکه هاي اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی بیش از همه به تحلیل ویژگیدر سال. باشدمی» اجتماعی
شناسـی سـرمایه اجتمـاعی تفکیـک آن بـه سـه نـوع سـرمایه         ترین سـنخ مقبول. اجتماعی کمک کرده است

ازمیـان   .باشـد ه دهنده و سرمایه اجتماعی ارتباط دهنـده مـی  اجتماعی محدود کننده، سرمایه اجتماعی پیوند
تـرین  تـرین اسـت کـه صـلب    این سه نوع، سرمایه اجتماعی محدود کننده در میان محرومین اجتماعی شـایع 

از سوي دیگر آموزش . کندآورد و نفوذ به شبکه اجتماعی را دشوار میشبکه روابط اجتماعی را بوجود می
ریـزي بـراي   طـور غیرمسـتقیم بازتولیدکننـده نـابرابري و محرومیـت اسـت امـا برنامـه        رسمی خود عمومـاً بـه  

هـاي سـرمایه   الزمه این امر توجه بـه ظرفیـت  . تواند به رفع محرومیت کمک کندهاي غیررسمی میآموزش
  . طور خاص سرمایه اجتماعی پیوند دهنده استاجتماعی و به

  

جتمـاعی محدودکننـده، سـرمایه اجتمـاعی پیونـد دهنـده،       آموزش غیررسمی، سـرمایه ا  :هاي کلیديواژه
  توسعه مدنی، محرومیت اجتماعی، شبکه اجتماعی

  
  

                                                                                               
  استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. ١

  دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد . 2
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  مقدمه  -1

 Wright(در سال هاي اخیر مباحث بسیاري در حوزه بررسی محرومیت اجتماعی مطرح شده است 

در ایران تاکنون پژوهش اما . این مفهوم یکی از مفاهیم اساسی در حوزه سیاست اجتماعی است). 2005
در کلی ترین مفهوم، محرومیت اجتماعی به  بررسی موانعی می . هاي زیادي در این حوزه انجام نشده است

یعنی آن چه که نمی گذارد برخی اعضاء . پردازد که مقابل افراد براي مشارکت در جامعه وجود دارد
ارائه تعریفی عملیاتی براي مفهوم محرومیت  البته. جامعه به صورتی فعال در جامعه حضور داشته باشند

ضمن این که تشخیص . اجتماعی بسیار دشوار است زیرا تعریف موانع پیش روي افراد بسیار دشوار است
بسیاري . این که موانع پیش روي افراد ناشی از محرومیت اجتماعی است یا دیگر عوامل کار آسانی نیست

 OECD(عواملی چون آموزش و یادگیري مربوط کرده اند از پژوهشگران محرومیت اجتماعی را با

به همین خاطر بسیاري از پژوهشگران در بررسی راهکارهاي رفع محرومت بر آموزش و مهارت ). 2000
چرا که آنان معتقدند پیچیدگی روزافزون جوامع امروزي و همچنین . آموزي محرومان تاکید کرده اند

دي که نتوانسته اند مهارت هاي الزم را بیاموزند به حاشیه رانده پیشرفت فن آوري موجب شده است افرا
  . شوند

چنین برداشتی از محرومیت اجتماعی در کشورهاي صنعتی بسیار رایج تر از کشورهاي در حال توسعه 
چرا که مشکل مهم این کشورها آن است که صنایع بسیار پیشرفته دیگر نیازي به کارگران کم . است

بلکه متخصصین و کسانی که دوره هاي فنی ویژه اي را گذرانده اند در این صنایع داراي . مهارت ندارند
در چنین موقعیتی افراد کم مهارت یا بیکار می مانند و یا به دشواري مشاغلی را می . جایگاه ویژه هستند

حرومیت آنان این چنین افراد کم مهارت وارد جرگه فقرا می شوند، م. یابند که دستمزدهاي اندکی دارند
به حوزه تغذیه و اسکان آن ها هم گسترش می یابد، سالمتی آنان و خانواده هایشان در خطر قرار می گیرد 
. و در  صورتی که تحت حمایت هاي بیمه اي دولتی باشند هزینه هاي زیادي را بر دولت تحمیل می کنند

از کسب مهارت هاي فنی منجر شود و  عالوه بر این محرومیت مالی می تواند به محرومیت فرزندان آنان
  ). OECD 2000. (این چنین فقر و محرومیت در خانواده باز تولید شود

با چنین استداللی سیاست گذاران معتقدند باید وارد عمل شوند و با طراحی برنامه هایی از وقوع چنین 
صنعتی شده، اتفاقی است به حاشیه رانده شدن افراد کم مهارت در کشورهاي . فرآیندي جلوگیري کنند

اما در کشورهاي در حال توسعه از جمله . که رخ داده است و مسئوالن آن ها در پی بهبود اوضاع هستند
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در این کشورها بیکاري افراد صرفا مربوط به فقدان مهارت . ایران صورت مساله تا حدي متفاوت است
بیکاري در این کشور ها امري عمومی . افته اندچرا که صنایع هنوز آن چنان توسعه نی. هاي فنی باال نیست

در واقع در این کشورها صنایع توان جذب نیروهاي کار را . است و معموال شامل تمام اقشار می شود
  . ندارند و این امر ارتباطی چندانی با میزان مهارت و آموزش افراد جویاي کار ندارد

 کسانی هستند که از کسب حداقل آموزش هاي در کشورهاي توسعه نیافته محرومین اجتماعی معموال
یا کسانی که شیوه کسب درآمد و بوجود آوردن منبع درآمدي براي خود را نیاموخته . رسمی بازمانده اند

همچنین کسانی که نمی دانند . همچنین کسانی که راه و رسم وارد شدن در بازار کار را نمی دانند. اند
به عبارت دیگر بخش بزرگی از محرومین . د را بهبود بخشندچگونه می توانند وضعیت زندگی خو

)  cultural capital(سرمایه فرهنگی ) Bourdieu 1986(اجتماعی کسانی هستند که به تعبیر بوردیو 
بنابراین یکی از مسایل اصلی در این جوامع توزیع . الزم را براي زندگی در جامعه اي نیمه مدرن ندارند

سرمایه فرهنگی همان دارایی هایی است که از جنس . ان محرومین اجتماعی استسرمایه فرهنگی در می
هستند  و می توانند به افراد کمک کنند که کیفیت ) ارزش ها، هنجارها، باورها و شناخت ها(فرهنگ 

  . زندگی خود را بهبود بخشند
آموزش . صی در پیش گرفتبراي انتقال و توزیع سرمایه فرهنگی در میان محرومین باید استراتژي هاي خا

چرا که نه محتواي آموزش و نه مخاطبان آموزش . هاي رسمی معموال در این زمینه چندان کارامد نیستند
بنابراین باید از آموزش غیررسمی . پذیراي آموزش رسمی نیستند) که معموال بزرگساالن کم سواد هستند(

نوع هستند اما یک ویژگی جامعه شناختی در میان شیوه هاي ارائه  آموزش هاي غیررسمی مت. استفاده شود
این ویژگی . محرومین وجود دارد که معموال اثربخشی برنامه هاي آموزش غیررسمی را کاهش می دهد

این افردا معموال با تعداد اندکی از افراد همسان . مربوط به نوع روابط اجتماعی محرومین اجتماعی است
این همان چیزي است که . ر عین حال روابط میان آن ها بسیار قوي استاما د. خود رابطه اجتماعی دارند

اگر . نام دارد) bonding social capital(در اصطالح جامعه شناختی سرمایه اجتماعی محدود کننده 
این محرومین اجتماعی با تعداد زیادي از افراد گوناگون داراي روابط اجتماعی بودند شاید هیچ گاه دچار 

بنابراین شبکه روابط اجتماعی میان محرومین به گونه اي است که نفوذ در آن دشوار . نمی شدندمحرومیت 
بر این اساس، راهبردهاي آموزش غیررسمی به افراد، به طور خاص باید متناسب با شبکه اجتماعی . است

  . ویژه اي باشد که آنان در آن عضویت دارند
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  محرومیت اجتماعی  -2

در فرانسه مورد توجه قرار گرفت اما گسترش آن مربوط به دهه  1960اجتماعی از دهه بحث محرومیت 
به طور خاص مورد توجه  1990این مفهوم از نیمه دوم دهه . و بعد از بحران اقتصادي است 1980

  ). Jehoel-Gijsbers & Vrooman  2007. (سیاستگذاران قرار گرفت
-افراد بی.  ستند که بتوان به آسانی آن ها را متمایز کردمحرومین اجتماعی گروهی خاص و مشخصی نی

در .  مهارت، اقلیت هاي قومی و  بیکاران دسته هایی هستند که در میان آن ها محرومین زیادي وجود دارد
بسیاري از کشورها، بسیاري از شهروندان براي مشارکت در بازار کار و جامعه با موانعی غیر عادي روبرو 

جه این افراد دیر یا زود دچار مشکالت مالی می شوند، این افراد هم جزء محرومین اجتماعی هستند در نتی
حمایت ها . حمایت مالی توسط نهادهاي عمومی هم به راحتی امکان پذیر نیست). DFID 2005(هستند 

در چنین . مندمعموال بر اساس سوابق و اسناد ارائه می شوند که بسیاري از این افراد از این سوابق هم محرو
سالمتی اعضاي خانواده هم ممکن است به خاطر تغذیه . وضعیتی خانواده در خطر اضمحالل قرار می گیرد

کودکانی هم که در چنین شرایطی بزرگ می شوند احتمال زیاد دارد که فاقد . نامناسب به خطر بیافتد
در . ه طور بین نسلی نیز انتقال می یابدامکانات الزم براي ورود به بازار کار باشند و این چنین محرومیت ب

برخی کشورها، مناطق محروم به طور کامل از جامعه اصلی جدا شده اند و از مزایاي مدرن بودن و سرمایه 
محرومین لزوما کسانی نیستند که در حاشیه ها زندگی ).  OECD 1999: 100(گذاري محروم هستند

بلکه کسانی که نمی توانند به طور کامل وارد . ی محروم هستندمی کنند و به طور کامل از امتیازات اجتماع
  . بازار کار شوند و یا در جامعه مشارکت کنند هم محروم اجتماعی به شمار می روند

محرومیت اجتماعی را ناتوانی جامعه در برقراري انسجامی فعال میان تمام گروه ها و افراد موجود در «
محرومیت اجتماعی بیان گر «در دیدگاهی دیگر ). Power and Wilson 2000(» اندجامعه دانسته

این گروه . فرآیندي است که از طریق آن گروه هاي مشخصی به شکل نظام مند دچار محرومیت می شوند
ها به دلیل نژاد، قومیت، دین، جنسیت، طبقه،سن، ناتوانی فیریکی، مهاجر بودن یا محل زندگی شان مورد 

تبعیض در نهادهاي عمومی از جمله نظام آموزش و پرورش رسمی و مراکز  .تبعیض قرار می گیرند
  ).DFID 2005(» بهداشتی و درمانی و همچنین نهادهاي اجتماعی مانند خانواده رخ می دهد
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از آن جایی که محرومیت اجتماعی رابطه نزدیکی با سیاستگذاري دارد در قوانین و بیانیه هاي رسمی 

به عنوان مثال، قانون مقابله با محرومیت اجتماعی در فرانسه در سال . شده استتعاریفی براي آن ارائه 
  ):Silver & Miller 2003(چهار موضوع مشخص را بیان کرده است  1998

به عنوان ( تسهیل دستیابی به اشتغال و دستیابی به منابع و حقوق، کاالها و خدمات براي تمام شهروندان 
  ).مراقبت هاي بهداشتی، آموزش، عدالت و فرهنگ مثال حمایت اجتماعی، مسکن،

جلوگیري از مخاطرات محرومیت از طریق حفظ انسجام خانوادگی و ممانعت از مقروض شدن بیش از حد 
 .و بی خانمانی و افزایش شمول اجتماعی

تحرك بخشیدن به . کمک به افراد آسیب پذیر مانند فقراي دائمی، کودکان، و ساکنین مناطق محروم
  . هاي آنانرومین بوسیله افزایش مشارکت و خود شکوفا کردن آنان و اهمیت دادن به خواستهمح

همچنین کشورهاي عضو اتحادیه اروپا در برنامه مبارزه با محرومیت اجتماعی، این مفهوم را با استفاده از 
نیروي کار  این شاخص ها عبارتند از درآمد پایین،. برخی شاخص ها یا عوامل خطرزا تعریف کردند

غیرماهر، سطح بهداشت پایین، مهاجرت، تحصیالت پایین، ترك تحصیل، نابرابري جنسیتی، تبعیض، 
 European Commission. (کهنسالی، طالق، سوء مصرف مواد مخدر و زندگی در مناطق پر مساله

2002: 10.(  
سنت فرانسوي و سنت : این مفهوم در طول عمر کوتاه خود در درون دو سنت فکري تحول یافته است

در سنت فکري فرانسوي با الهام از اندیشه هاي دورکیم و تاکید او بر همبستگی . آمریکایی-انگلیسی
بعد  اجتماعی و انسجام و همچنین اهمیت ارزش ها و هنجارهاي جمعی و خطرات ناشی از آنومی، بر

در حالی که . این سنت بر اصطالح محرومیت اجتماعی تاکید می کند. اجتماعی محرومیت تکیه می شود
شود و بر این اساس، نظریه هاي نابرابري آمریکایی بیشتر بر فقر مادي تاکید می-در سنت فکري انگلیسی

اسی، خدمات عمومی و اجتماعی و محرومیت نسبی با توجه به دسترسی نابرابر به درآمد، کاالهاي اس
-Jehoel(این سنت بر فقر تاکید می کند . حقوق شهروندي مورد توجه این سنت قرار می گیرد

Gijsbers & Vrooman  2007.(  
  : تفاوت هاي میان این دو دیدگاه را می توان به شرح زیر خالصه کرد

هاي مصرف معین در یک فقر یک وضعیت ایستا است که مربوط به یک موقعیت درآمدي معین یا الگو -
در حالی که محرومیت اجتماعی مفهومی پویاست که به فرآیندي که از طریق آن مردم . زمان معین است

  . محروم می شوند توجه دارد
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به عنوان مثال کسانی که به اندازه رفع نیازهاي . فقر به عنوان کمبودي مطلق در نظر گرفته می شود -
الی که محرومیت اجتماعی فاقد مرز مشخص یا مطلق است و آن را تنها در ح. اساسی خود درآمد ندارند

-به عنوان مثال مقایسه شرایط یک فرد با دیگران در یک زمینه اجتماعی. می توان به شیوه اي نسبی سنجید
 . تاریخی واحد

ت در حالی که محرومی. فقر یک بعدي است یعنی کمبود منابع مادي و مالی یا محرومیت از درآمد -
.  است) full citizenship(اجتماعی مستلزم ابعاد مختلفی است که متناظر با شهروندي تمام و کمال 

یعنی کار همراه با مزد و درآمد، آموزش، مسکن، مراقبت هاي بهداشتی، حمایت هاي قانونی، دسترسی به 
 . تسهیالت و امکانات عمومی

ربوط است در حالی که محرومیت اجتماعی به جنبه فقر به توزیع اقتصادي مزایاي درآمدي و مصرفی م -
از قبیل همبستگی، پیوندهاي اجتماعی، مشارکت، . فرهنگی هم توجه می کند-هاي رابطه اي و اجتماعی

این تفاوت ها ). به عنوان مثال تعهدات متقابل( انسجام، تعهد، تبعیض و هنجارهاي شهروندي اجتماعی 
 .ادي این دو مفهوم بر می گردداغلب به تقابل ماهیت مادي و غیرم

فقر اغلب در سطح فرد یا خانواده تحلیل می شود و عموما محرومیت به ویژگی هاي خود محرومین  -
در حالی که محرومیت اجتماعی ناشی از منابع اجتماعی است به عنوان ) درون زایی(نسبت داده می شود 

برون (امنیت اجتماعی و زیرساخت هاي اجتماعی  مثال توجه به همسایه یا شبکه اجتماعی یک فرد، عوامل
 )زایی

-Jehoel(بنابراین می توان گفت فضاي مفهومی محرومیت اجتماعی داراي دو جنبه اساسی است 

Gijsbers & Vrooman  2007 :(  
آمریکایی -اقتصادي که اشاره دارد به جنبه توزیعی که بر گرفته از سنت انگلیسی-محرومیت ساختاري -

  .است
 . اجتماعی که اشاره به جنبه رابطه اي دارد و که بر گرفته از سنت فرانسوي است -محرومیت فرهنگی -

آن چه در جنبه دوم محرومیت اجتماعی . جنبه اول بیشتر صبغه اقتصادي دارد و جنبه دوم جامعه شناختی
اساس این دیدگاه  بر. داراي اهمیت است فضاي اجتماعی است که فرد یا گروه محروم در آن قرار دارند

کنشگران . نمی توان افراد و گروه ها را کنشگران منفرد در نظر گرفت که در جامعه پراکنده هستند
روابط اجتماعی میان افراد تاحد زیادي . اجتماعی به صورت ارتباطی و نسبت به هم تعریف می شوند

کسی محروم است بخش مهمی از این  بنابراین اگر. بازتولید کننده و نگاه دارنده شیوه زندگی آنان است
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در جامعه شناسی آموزش و . محرومیت او را باید در روابط اجتماعی که او را احاطه کرده اند جست
 Social(پرورش دو رویکرد فوق الذکر منتهی به دو رویکرد نظري تحت عنوان بازتولید اجتماعی 

reproduction  ( و بازتولید فرهنگی)Cultural reproduction  (مفهوم بازتولید . شده است
، برنشتاین )Young(میالدي و در اروپاي غربی توسط افراد همچون یانگ  1970اجتماعی در دهه 

)Brenstein( بوردیو و پاسرون ،)Passeron( باولز ،)Bowels ( و جینتیس)Gintis ( مطرح شده
ی در دوره هاي زمانی حفظ یا استمرار بر اساس نظریه بازتولید اجتماعی ویژگی هاي ساختار اجتماع. است

در واقع بر اساس این نظریه مدارس با جاي دادن نسل هاي جدید در نظام ). Giddens 1997(می یابد 
اما این نظریه در ). Sarup 1978: 169(اجتماعی بیشتر به توجیه نابرابري ها می پردازند تا اصالح آن

  . نابرابري هاي آموزشی بر عامل اقتصاد تکیه می کندتحلیل نابرابري هاي اجتماعی و به تبع آن 
پیر بوردیو با ارائه نظریه بازتولید فرهنگی و مفهوم سرمایه فرهنگی در تحلیل رابطه بین نابرابري هاي 

اقتصادي و نابرابري هاي آموزشی به نحوه توزیع سرمایه فرهنگی در بین طبقات نیز اشاره می -اجتماعی
بازتولید فرهنگی . تحلیل فرآیند بازتولید فرهنگی در بین طبقات مختلف می پردازد کند و بدین منظور به

اشاره به وسایلی دارد که به کمک آن ها مدارس بر یادگیري ارزش ها، نگرش ها و عادت ها تاثیر می 
مدارس ارزش هاي متفاوت فرهنگی و شیوه هاي نگرش فراگرفته شده در اوایل زندگی را تقویت . گذارد

هنگامی که کودکان مدرسه را ترك می گویند این عوامل براي برخی اثر محدود کننده اي در . ی کندم
بوردیو مدعی است که ). Giddens 1997(فرصت ها دارند و براي دیگران اثرات تسهیل کننده دارد 

ید می نماید نظام آموزش و پرورش به بهترین وجه ساختار توزیع سرمایه فرهنگی را در بین طبقات بازتول
)Nakhaie & Curtis 1998 .(  

شاخه دیگري از اندیشه بوردیو که در سال هاي اخیر گسترش و تنوع زیادي یافته است و در عرصه جامعه 
اما سرمایه هاي سه . شناسی آموزش و پرورش نیز مورد اقبال قرار گرفته است مفهوم سرمایه اجتماعی است

آثار آموزشی آن ها عمدتا در عرصه آموزش رسمی مورد توجه قرار  گانه اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی و
گرفته است و این مساله که آیا آموزش غیررسمی نیز همانند آموزش رسمی در خدمت بازتولید اجتماعی 

آیا اساسا نمی توان از طریق آموزش هاي غیررسمی . و فرهنگی است چندان مورد بحث قرار نگرفته است
د اجتماعی و فرهنگی گسست ایجاد کرد؟ و آیا این نوع آموزش نمی تواند مفري براي در فرآیند بازتولی

ارائه فرصت هاي آموزشی براي طبقات محروم تلقی شود؟ با عنایت به ظرفیت هاي مفهوم سرمایه 
در این جا . اجتماعی به نظر می رسد که می توان از این مفهوم براي پاسخ به سوال هاي فوق استفاده کرد
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زم است مروري بر دو مفهوم سرمایه اجتماعی و آموزش غیررسمی داشته باشیم و در نهایت به تبیین ال
  . رابطه بین این دو بپردازیم

  سرمایه اجتماعی  -3
میالدي و جنبش هاي اجتماعی مانند فمینیسم و برابري  1960توجه جدي به مفهوم سرمایه اجتماعی به دهه 

اگرچه از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رابطه اجتماعی و ویژگی هاي آن . گرددخواهی سیاهان باز می
، اما توجه به رابطه )1381؛ دورکیم 1347توکویل (یکی از موضوعات مرکزي جامعه شناسی بوده است 

 Field(اجتماعی به عنوان مساله اي براي سیاستگذاران اجتماعی و برنامه ریزان بسیار جدیدتر است 
از . اهمیت یافتن روابط اجتماعی وجه دیگري نیز داشته است که رابطه آن با اقتصاد استاین ). 2003

، )Becker(و بکر ) Schultz(میالدي و همزمان با آثار برخی اقتصادانان مانند تئودور شولتز  1960دهه 
  . بودندمفاهیمی مانند سرمایه انسانی عرضه شدند که به اهمیت منابع غیرمالی در اقتصاد پرداخته 

ابتدا این مفهوم براي تاکید بر سهم کار . به مفهوم سرمایه انسانی عالقمند شدند 1960اقتصاددانان از دهه 
در عملکرد بنگاه ها به کار می رفت؛ شولتز پیشنهاد داد که مقدار بالقوه سهم کار با سرمایه گذاري 

-این تاکید بسیار انسان). Schultz 1961(مناسب، براي مثال در آموزش مهارتها، می تواند افزایش یابد 

تر شد و براي بررسی رابطه بین سرمایه گذاري در و مهارتیتر گرایانه به سرعت منجر به رهیافتی فنی
. سرمایه انسانی، از یک سو، و میزان بازده آن سرمایه گذاري از سوي دیگر مدلسازي هایی انجام گرفت

، سرمایه انسانی را تبدیل به ابزاري ) Becker 1964(ي بکر اقتصاددان نئوکالسیک برجسته یعنی گر
مانند آموزش تخصصی شغلی و آموزش و (نمود براي قضاوت درباره کارایی انواع سرمایه گذاري 

بکر هم مانند کلمن در دانشگاه . ، و محاسبه توزیع بازده میان کارمند، دولت و خود افراد)پرورش عمومی
. ، با هم بر روي کاربرد نظریه انتخاب عقالنی کار می کردند1980اوایل دهه شیکاگو بود و آنان در 

تر از کلمن قرار داد اما هنگامی که بکر با اطمینان به این مفهوم روي آورد، آن را در چارچوبی فردگرایانه
  ). Fine and Green 2000: 82(تاثیر اندکی بر مباحث حول آن نهاد 

درباره رفتار شغلیابی مهاجران و کارگران جوان انجام شد تاثیر اندکی بر  1970پژوهشهایی که در دهه 
بیشتر اقتصاددان معلومات و تحصیالت را منبع اصلی شغل . مباحث اقتصاددانان درباره سرمایه انسانی داشت

دانستند اما شگفت انگیز نیست اگر خانواده، که بوسیله ارتباطات خویشاوندي حمایت می شود، یابی می
این امر موضوع جدیدي نیست و در بیشتر دوره صنعتی شدن، . نقش مهمی در یافتن شغل داشته باشد

،  1980براي مثال در بریتانیا، تا اواخر دهه . ارتباطات خانوادگی بنیان اصلی را براي استخدام فراهم می کرد
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این کار تعهد . امضاء کنند سند مربوط به آغاز دوره کارآموزي را -معموال پدر –ضروري بود که والدین 
دوطرفه محکمی بین والدین و محیط کار برقرار می ساخت که هر کدام انتظارات روشنی از هم داشتند 

)Unwin 1996 .(  
بوردیو با . تقریبا همزمان با مباحث سرمایه انسانی، در آثار پیربوردیو مفهوم سرمایه فرهنگی مطرح شد

بود دارایی هاي مادي براي تببین تفاوت در موفقیت تحصیلی فرزندان توجه به کارهاي تجربی خود معتقد 
او این تفاوت ها را به عناصري فرهنگی مربوط می کرد که براي افراد مانند . طبقات مختلف کافی نیست

این منابع معموال در دست عده اندکی از افراد و گروه ها . کنند که می تواند سود آور باشدمنبعی عمل می
  ). Bourdieu & Passeron 1979(دارد و می تواند به طور بین نسلی منتقل شودقرار 

را در آثار خود معرفی می کرد ) مادي، فرهنگی، اجتماع و نمادي(هنگامی که بوردیو چهار نوع سرمایه 
سرمایه اجتماعی در کارهاي بوردیو تقریبا موقعیتی حاشیه اي . یکی از این انواع، سرمایه اجتماعی بود

اما دیدگاه بوردیو با همان چند مقاله اي که درباره . داشت و محور اساسی کارهاي او سرمایه فرهنگی بود
به طور کلی سه . سرمایه اجتماعی نوشت تبدیل به یکی از جریان هاي اصلی در این حوزه پژوهشی شد

ت فکري مهمی را توان در حوزه سرمایه اجتماعی یافت که هر کدام محصوالجریان فکري عمده را می
پیر بوردیو، به عنوان یک جامعه شناس انتقادي که زمینه هاي مارکسیستی روشنی در . عرضه کرده اند

مجموعه منابع واقعی یا مجازي که از «افکارش وجود داشت، معتقد بود سرمایه اجتماعی مشتمل است بر 
آشنایی و شناخت، براي یک فرد یا  طریق داشتن شبکه هاي پایا و کم و بیش نهادینه شده روابط دوطرفه

جیمز کلمن، جامعه شناس ).  Bourdieu and Wacquant 1992: 119(» گروه انباشته می شود
گرچه کلمن . آمریکایی، تقریبا همزمان با بوردیو اما از زمینه اي متفاوت وارد حوزه سرمایه اجتماعی شد

رش داشت، اما دیدگاه محافطه کارانه او موجب هم مانند بوردیو عالئق فراوانی در حوزه آموزش و پرو
کلمن سرمایه اجتماعی را چنین تعریف می . شد که از جنبه اي کامال متفاوت به سرمایه اجتماعی بنگرد

مجموعه منابعی که در ماهیت روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی اجتماع وجود دارند و براي «: کند
این منابع براي افراد مختلف متفاوت هستند و می . ان مفید هستندرشد شناختی و اجتماعی کودك و جو

 :Coleman 1994(توانند مزیت مهمی براي کودکان و نوجوانان در توسعه سرمایه انسانی آن ها باشند 
هر . کلمن معتقد بود سرمایه اجتماعی با کارکرد آن تعریف می شود بنابراین شکل خاصی ندارد). 300

اول، جزئی از ساختار اجتماعی : که داراي این دو ویژگی باشد سرمایه اجتماعی استموجودیت اجتماعی 
 :Coleman 1994(باشد و دوم کنش هاي خاصی را براي افراد عضو این ساختار اجتماعی تسهیل کند 
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ی او سرمایه اجتماعی را دارایی می داند که م. در دیدگاه کلمن جایی براي بازتولید نابرابري نیست). 302
در این زمینه او اهمیت زیادي براي نهادهاي کهن جامعه مانند . تواند به همه افراد جامعه کمک کند

توانند به خوبی تامین کننده سرمایه اجتماعی براي خانواده و کلیسا قائل است و معتقد است این دو نهاد می
. ت وارد حوزه سرمایه اجتماعی شدبا رویکردي متفاو 1990رابرت پاتنام، در اواخر دهه . نسل جدید باشند

او . پاتنام کار خود را با مساله اي شروع کرد که آن را خطر افول حیات مدنی در ایاالت متحده می نامید
معتقد بود که آن ویژگی هاي مثبتی که توکویل در قرن نوزدهم براي جامعه آمریکا نام برده است رو به 

ي مردم در حیات مدنی و وجود پیوندهاي اجتماعی فراتر از ویژگی هایی مثل مشارکت جد. زوال هستند
او . پاتنام براي فرمول بندي این مساله از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرد. روابط دوستی و خویشاوندي

این مفهوم به ارتباطات بین افراد، شبکه هاي اجتماعی و هنجارهاي «: درباره سرمایه اجتماعی می گوید
  ). Putnam 2000: 19(» ل اعتماد بودن که از آن ها ناشی می شود، اشاره داردمتقابل و قاب

گرچه به راحتی می توان حوزه مفهومی سرمایه اجتماعی را مشخص کرد، اما در هنگام ارائه تعریفی دقیق 
به آسانی می توان گفت سرمایه اجتماعی ناظر بر اهمیت روابط . از آن باز هم اختالفات بروز می کنند

بنابراین، تعریف سرمایه اجتماعی در سطح فردي عبارت است از کمیت ). Field 2003(اجتماعی است 
کمیت روابط اجتماعی مربوط به تعدد آن هاست و کیفیت روابط . و کیفیت روابط اجتماعی فرد در جامعه

بط اجتماعی به به عبارت دیگر از آن جایی که قرار است روا. اجتماعی مربوط به اهمیت و عمق آن هاست
اي که بتواند چنین فرد کمک کنند تا به منابع کمیاب جامعه دست یابد، بنابراین هر ویژگی رابطه

اگر از سطح فردي فراتر رویم، آن گاه می توان . کارکردي داشته باشد، جزئی از سرمایه اجتماعی است
ساختاري جامعه -هاي فرهنگیاین ویژگی هاي رابطه اي را هنجارها، ارزش ها و به طور کلی ویژگی 

     . بنامیم
تمایزي مفید میان انواع سرمایه اجتماعی قائل شده ) Woolcock 2001: 13-14(مایکل وولکاك 

  :است
، که مشخص کننده پیوندهاي میان مردم متشابه در موقعیتهاي )bonding(سرمایه اجتماعی الزام آور  -

  .دیک و همسایگانمشابه است، مانند خانواده اولیه، دوستان نز
، که در بر گیرنده پیوندهاي دورتر از افراد متمایل به هم )bridging(سرمایه اجتماعی پیوند دهنده   -

 است، مانند دوستان دور و همکاران 
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، که مردم نا متشابه را در موقعیت هاي نامشابه در دسترس هم )linking(سرمایه اجتماعی مربوط کننده  -
د کسانی که کامال خارج از اجتماع قرار گرفته اند، بنابراین اعضا را قادر می سازد که قرار می دهد، مانن

  .محدوده وسیع تري از  منابع  را نسبت به داخل اجتماع در اختیار داشته باشند
در . نوع اول سرمایه اجتماعی همان طور که از نام آن بر می آید محدود کننده روابط برون گروهی است

حال اگر در این افراد . اجتماعی افراد اندکی که همسان هم هستند پیوندهاي قوي با هم دارندچنین شبکه 
چرا که همان . زمینه براي محرومیت وجود داشته باشد، این پیوندها می تواند مقوم محرومیت آنان باشد

شبکه یعنی عدم تسري . طور که گفته شد یک جنبه مهم محرومیت اجتماعی بعد رابطه اي آن است
اجتماعی به فراسوي روابط درون گروهی و محرومیت از امکانات بالقوه و بالفعل سایر شبکه هاي 

  .  اجتماعی
      
  آموزش غیررسمی  -5

اندیشمندان عرصه تعلیم و تربیت معتقدند فرآیند یادگیري و رشد فردي در طول زندگی استمرار دارد 
این . شناخته می شود) lifelong learning(یادگیري مادام العمر این فرآیند با عنوان ). 1گهواره تا گور(

نگاه به آموزش اشاره به این واقعیت دارد که نه تنها آموزش در محیط هاي رسمی رخ می دهد بلکه 
آموزش و یادگیري در طول زندگی و در محیط هاي غیررسمی مثال خانه، محیط کار و اجتماع بزرگتر به 

  ). OECD 1996(وقوع می پیوندد 
یادگیري مادام العمر را تمام فعالیت هاي مرتبط ) European Commission 2000(کمسیون اروپا 

با یادگیري می داند که در طول زندگی رخ می دهد و هدف آن بهبود و اصالح دانش، مهارت ها و 
  . توانایی ها در یک گستره فردي، مدنی و اجتماعی است

  : آموزش مادام العمر را به چهار دسته تقسیم می کنند) Aspin & Chapman 2001(آسپین و چاپمن 
  . آموزش هاي جبرانی که هدف آن ها برطرف کردن نابرابري ها در نظام آموزش رسمی است

 .آموزش هاي حرفه اي مداوم و مستمر

 .اجتماعی و دموکراتیزه شدن-نوآوري اجتماعی و تغییر در وضعیت اقتصادي

                                                                                               
-می باشد و در متون التین دقیقا از همین اصطالح استفاده شده) ص(این دیدگاه به وضوح متاثر از حدیث مشهور پیامبر اکرم  1

  است
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 . ت و فراغت محوريپر کردن اوقات فراغ

به اعتقاد آن ها یادگیري مفهومی سه بعدي است که ابعاد آن عبارتند از رشد و توسعه اقتصادي، رشد و 
  . کامیابی فردي و شمولیت اجتماعی، فهم و فعالیت دموکراتیک

الزمه این آموزش سه پیش شرط . هدف اساسی آموزش مادام العمر حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی است
آموزش مادام العمر شامل الگوهاي رسمی، نارسمی . فرصت، انگیزه و آموزش پذیري: که عبارتند ازاست 

  . و غیررسمی آموزش است
-آموزش رسمی را عموما متناظر با مدرسه می. هر سه نوع آموزش گفته شده می توانند اثربخش باشند 

نظامی آموزشی که داراي « : کردنقل ) Coombs 1973(تعریف دقیق تر را می توان از کومب . دانند
سلسله مراتب و رتبه بندي زمانی است و از ابتدایی تا دانشگاه تنظیم شده است و شامل مطالعات عمومی 

  .»دانشگاهی و انواع برنامه هاي تخصصی و نهادهاي تمام وقت براي آموزش هاي حرفه اي هم می شود
-هدف مند است و معموال بیرون از مدرسه صورت میآموزش نارسمی را آموزشی نظام مند دانسته اند که 

تنظیم می شود ) یا موقعیت هاي خاص(در این آموزش، محتوا بر اساس نیازهاي خاص دانش آموز . گیرد
تا یادگیري حداکثر شود و دیگر عناصري که در آموزش رسمی معلم را به خود مشغول می کنند حداقل 

در این نوع آموزش ). ل انضباط، نوشتن گزارش هاي مختلف و غیرهبه عنوان مثال انجام نقش، اعما(شوند 
آموزش غیررسمی داراي ساختمندي کمتري است و با . انگیزه هاي درونی یادگیرنده عنصر اساسی است

هنگامی که ). یادگیري تصادفی(تجربه هاي روزمره سروکار دارد و برنامه ریزي شده و سازمان یافته نیست 
ن تجربه هاي تفاسیر خود را نقل می کنند و توضیح می دهند یادگیري غیررسمی صورت سالمندان یا هماال

  ). Kleis 1973(می گیرد 
که البته بخش هایی از آن هم می ( آموزش غیررسمی تا حد زیادي از طریق گفتگو صورت می گیرد 

و البته بخش هایی  (در حالی که آموزش رسمی توسط برنامه درسی هدایت می شود ) توانند رسمی باشند
ابزار آموزش گفتگو است، محتواي ). Jeff & Smith 1990) (از آن هم می توانند غیررسمی باشند

 Jeffs & colleagues(آن معموال کسب و انباشت تجربه است و می تواند در هر مکانی رخ دهد 
1997 .(  

آموزشگران غیررسمی . می شودهر آموزشی از جمله آموزش هاي غیررسمی در زمینه اي اجتماعی انجام 
اگر هدف آن ها توانمند سازي مخاطبان خود . باید به زمینه اجتماعی که در آن کار می کنند توجه کنند

است باید سعی کنند که ساختار اجتماعی موجود را درك کنند و دریابند که کدام اجزاء ساختار مانع 
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مخاطبان در زمینه اجتماعی خود، کنشگران . استکسب توانایی تاثیرگذاري بر زندگی خود در مخاطبان 
آموزش . فعالی هستند که شیوه هاي فردي یا جمعی برخورد با موقعیت هاي مختلف را انتخاب می کنند

گران غیررسمی باید به دنبال شیوه هایی باشند که می تواند تسهیل کننده فرآیند تشویق مردم به اندیشیدن 
خود و علل مشکالتی باشد که تجربه می کند تا آنها بتوانند راه هاي مناسبی درباره زمینه اجتماعی، هویت 

  ).   Millar 1997(براي مقابله با این مشکالت بیابند 
با عنایت به نقش تاثیرگذار شبکه هاي اجتماعی در تسهیل فرآیند آموزش به ویژه آموزش هاي   

استفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود در این غیررسمی، آسیب شناسی این شبکه ها نقش بسیار مهمی در 
پر واضح است که . شبکه ها در راستاي ارائه آموزش ها و به طور خاص آموزش هاي غیررسمی دارد

آموزش هاي غیررسمی به جاي توجه به ساختارها و شبکه هاي رسمی، شبکه هاي غیررسمی که در بطن 
  . نون توجه خود قرار می دهدزندگی جاري و مرسوم مردم ایجاد می شود را در کا

هدف اصلی . همان طور که گفته شد آموزش غیررسمی اغلب از طریق گفتگو و محاوره صورت می گیرد
این آموزش مهیا کردن محیط به گونه اي که افراد در آن بتوانند همکاري متقابل داشته باشند و این چنین 

  ).   Smith 2007(امعه مدنی آماده شود زمینه الزم براي شکل گیري سرمایه اجتماعی جمعی و ج
  
   :نتیجه گیري و بحث -6

-یعنی فرد یا گروه. محرومیت اجتماعی تاحدي زیادي از طریق روابط اجتماعی تولید و بازتولید می شود

هاي محروم از مجموعه منابعی که می توانند از طریق وجود روابط گسترده و گوناگون نصیب آن ها شود 
در واقع فرد محروم در . ین محرومیت به پشتوانه منابع اقتصادي و فرهنگی بازتولید می شوداند و امحروم

از سوي دیگر . تله محرومیت قرار می گیرد و معموال از تمام انواع منابع موجود در جامعه محروم می شود
ولید بازت(اجتماعی است ) نابرابري(آموزش و پرورش رسمی عمدتا در خدمت بازتولید محرومیت 

سازد که جیمز کلمن خاطر نشان می. و معطوف به ارتقاء سرمایه انسانی است) اجتماعی و بازتولید فرهنگی
سرمایه انسانی با تغییر دادن افراد به منظور دادن مهارت ها و توانایی هایی به آن ها پدید می آید و افراد را 

د وي سرمایه انسانی ویژگی ها و توانایی هاي بالقوه اي جدید رفتار کنند به اعتقاتوانا می سازد که به شیوه
ها و امکانات بالقوه اي است که در درون اي است که در افراد ایجاد می شود اما سرمایه اجتماعی توانایی

به عنوان مثال در شکل زیر که یک شبکه اجتماعی سه نفره را نشان . روابط اجتماعی میان افراد وجود دارد



    681       ................................     مقاالت اولین همایش آموزش و یادگیري غیررسمی 
 

.  انسانی در نقاط تقاطع و سرمایه اجتماعی در خطوط مرتبط کننده این نقاط قرار دارندمی دهد سرمایه 
)Coleman 1994(  

  

  
  )Coleman 1994(سرمایه اجتماعی و انسانی در یک گروه سه نفره  -1شکل 

  
اما آموزش غیررسمی با عنایت به ظرفیت هاي بالقوه خود می تواند چرخه بسته محرومیت اجتماعی را  

الزمه این مهم استفاده از ظرفیت هاي اجتماعی است که نسبت به سرمایه اقتصادي و سرمایه . بگشاید
رمایه اجتماعی با عنایت به ویژگی ها و خصوصیات س. فرهنگی هزینه کمتري دارند و سهل الوصول ترند

سرمایه (پیونددهنده این نوع سرمایه می تواند امکان دسترسی محرومین اجتماعی به دیگر انواع منابع 
را افزایش دهد و از این طریق زمینه را براي رفع محرومیت اجتماعی فراهم ) اقتصادي، فرهنگی و انسانی

به فراسوي روابط محدود و قوي آنان الزمه این کار آن است که دامنه شبکه اجتماعی محرومین . کند
  .    گسترش یابد

در سرمایه اجتماعی محدود کننده پیوندها ضعیف و گسترده اند و در سرمایه اجتماعی محدود کننده 
اشاره کرده است پیوندهاي قوي ) Granovetter(همان طور که  گرانووتر . پیوندها قوي و محدودند

از گسترش شمولیت اجتماعی و تسري شبکه هاي اجتماعی به  مانع) سرمایه اجتماعی محدودکننده(
. فراسوي شبکه هاي محدود و بسته می شود که عمدتا در گروه هاي محروم فراوانی آن بیشتر است

گرانووتر با طرح مفهوم پیوندهاي ضعیف مبانی نظري مناسبی را براي برون رفت از حصار سرمایه اجتماعی 
اساس مفهوم پیوندهاي ضعیف این عبارت ساده است که وقتی دو نفر، هر دو  .محدود کننده ارائه می دهد

بر ). Granovetter 1973(دوست شخص ثالثی باشند احتماال آشنا یا دوست یکدیگر خواهند شد 
اساس این مفهوم هر چقدر پیوندهاي قوي بیشتر باشند، امکان تسري شبکه هاي اجتماعی و استفاده از منافع 
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همان گونه که اشاره شد عموما محرومین اجتماعی در . لفعل این شبکه ها کمتر خواهد شدبالقوه و با
این . پیوندهاي قوي محصورند و بدین لحاظ پل هاي ارتباطی آن ها با سایر شبکه ها بسیار محدود است
نجارها و محدودیت مانع از برخورداري محرومین از منابع دیگر شبکه ها از جمله دانش، مهارت، ارزشها، ه

تواند می) پیوندهاي ضعیف( بنابراین سرمایه اجتماعی پیونددهنده . باورها و حتی امکانات مادي می گردد
  ).Cohen & Prusak 2001(زمینه مناسبی براي رفع محرومیت باشد

براي رفع محرومیت باید یک محتواي آموزشی فرهنگی شامل باورها، هنجارها و ارزش ها به محرومین 
این ویژگی ها بنابر عمده ترین ابعادي که براي . شود تا ویژگی هاي شبکه اجتماعی آنان تغییر کندمنتقل 

) کیفیت روابط اجتماعی(سرمایه اجتماعی ذکر شده است عبارتند از اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی 
تفاوت میان ویژگی هاي سرمایه اجتماعی  1در جدول ). Harper 2002(و مختصات شبکه است 

  . محدود کننده و سرمایه اجتماعی پیونددهنده ارائه شده است
  

  شاخص ها و انواع سرمایه اجتماعی -1جدول
  نوع سرمایه اجتماعی                 

  سرمایه اجتماعی پیوند دهنده  سرمایه اجتماعی محدود کننده  شاخص 

  اعتماد تعمیم یافته  بین شخصی و رودررواعتماد   اعتماد 
  مشارکت مدنی  مشارکت در گروه هاي کوچک و محدود  مشارکت 

  شبکه گسترش یافته با پیوندهاي ضعیف  شبکه اجتماعی محدود با پیوندهاي قوي  مختصات شبکه 
بنابراین هدف اصلی آموزش غیررسمی باید شکستن چرخه محرومیت در میان محرومین از طریق    

بنابراین کارکرد اصلی آموزش هاي . باشد) سرمایه اجتماعی(تغییرویژگی هاي شبکه اجتماعی آنان 
افته غیررسمی از دیدگاه جامعه شناسی تربیت شهروند تمام و کمال است یعنی فردي که اعتماد تعمیم ی

. هاي مدنی می پردازد و عضو شبکه هاي اجتماعی گوناگون و گسترده اي استدارد، فعاالنه به مشارکت
تغییر ویژگی هاي شبکه . چنین فردي آمادگی الزم براي برون رفت از حصار محرومیت اجتماعی را دارد

ی می توانند براي سازمان هاي عموم. اجتماعی از طریق یک برنامه آموزشی غیررسمی صورت می گیرد
غیررسمی بودن این برنامه از آن جهت است که نه تنها بیرون از . این آموزش غیررسمی برنامه ریزي کنند
، بلکه به طور غیرمستقیم و حین )یعنی آموزش رسمی نیست( ساختار کالسیک آموزش انجام می شود

ومین به آسانی پذیراي این محتواي از آنجایی که شبکه روابط اجتماعی محر. تعامل ها انتقال می یابد
  . آموزشی فرهنگی نیست، غیرمستقیم و غیررسمی بودن آموزش ها داراي اهمیت زیادي است
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