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Abstract 

In a scientific field such as a university, there 

is always a struggle to gain a position, 

recognition, social respect, prestige, fame and 

reputation, and winning among various 

factors and forces; So that presence in the 

university field can lead to the accumulation 

of various capitals; In this study, based on 

Pierre Bourdieu's sociological theory, the 

concept of scientific capital is examined from 

the perspective of academic actors and the 

basic question is answered, what is the 

definition of scientific capital by academic 

actors? In their view, what are the 

characteristics of scientific capital in the 

university environment? And finally, what are 

the consequences of scientific capital from 

the perspective of academic activists? 

The participants of the present study are the 

activists of Shahid Beheshti University 

including managers, staff, faculty members, 

students and graduates. Using the method of 

"targeted sampling", 56 activists who have 

lived in Shahid Beheshti University and have 
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reliable information. They had a treatise on 

the subject; In this study, the interview tool 

was used for a direct and in-depth discussion 

about the status of scientific capital of 

University. Also, due to the qualitative 

approach of this research, Lincoln and Guba's  

evaluation method and re-coding method by 

the researcher and retest reliability were used 

to measure the validity and reliability of the 

interviews;The results of the research indicate 

that the power and survival of scientific 

capital in a university field in relation to other 

actors and conflict and negotiation. With 

them in order to gain points and individual 

and organizational development; In other 

words, the definition of scientific capital is 

not based solely on the dignity and status of 

the place of study and employment, and its 

emergence and flourishing, on the one hand, 

in the context in which it is located, and on 

the other hand, in its ability. Adaptation 

depends on environmental change and 

diversity;. The findings of this study also 

showed that according to the view of the 

activists of Shahid Beheshti University, the 

scientific capital of a university field is in two 

tangible and intangible states, and scientific, 

attitudinal and social competencies are the 

characteristics of capital. Are considered 

scientific; Also the flourishing of scientific 

capital in university has individual 

consequences (social and occupational status, 

creation of scientific knowledge and scientific 

identity-finding) and organizational 

consequences (increasing scientific 

credibility, scientific mobility and dynamism, 

economic and cultural development and 

responding to stakeholders) . 

 
Keywords: Academic Field, Scientific Capital, 

University Actors, Pierre Bourdieu, Shahid 

Beheshti University. 

 

Volume 15, Number 1, Spring 2022 

 

Journal of 

Science & Technology Policy

 



67 

 
 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري

 

 1401 بهار، 1، شماره پانزدهم سال

 

 مقاله پژوهشی

 مفهوم سرمایه علمی در میدان دانشگاهی: دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتی

 4زادهمرتضی رضایی ،3 مقصود فراستخواه، 2 محمد یمنی دوزي سرخابی، 1* نيانصراللهی فاطمه
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 دهيچك
تالش برای کسب جایگاه، موقعیت، به رسمیت شناخته شدن، احترام و منزلت اجتماعي، اعتبار و پرستتیژ، شتهر   همواره  ،علمي همچون دانشگاه میدان در یک

هتای مختلتف تواند منجر به انباشت سرمایهوجود دارد؛ به طوری که حضور در میدان دانشگاهي مي و نیروهای مختلف عوامل ، میانو نام و آوازه و برنده شدن 

ي قرار گیرد و به ایتن ستؤا  شناختي بوردیو، مفهوم سرمایه علمي از دیدگاه کنشگران دانشگاهي مورد بررسسعي شده با تکیه بر نظریه جامعه مقالهدر این  .شود

هتایي ه ویژگيدارای چت سترمایه علمتي در مطتیا دانشتگاهي مایه علمي دارند؟ از دیدگاه آنانچه تعریفي از سر سخ داده شود که کنشگران دانشگاهيپا اساسي

نفتر از  56با کارگیری روش تطلیل گفتمان انتقادی فرکالف، بدین منظور، با بهان دانشگاهي کدامند؟ سرمایه علمي از دیدگاه کنشگر پیامدهای است؟ و در نهایت

 کیفي به توجه همچنین بامصاحبه شد؛  اندکنشگراني که دارای تجربه زیسته در دانشگاه شهید بهشتي بوده و اطالعا  موثقي در خصوص موضوع پژوهش داشته

پژوهشي و از روش کدگتااری مجتدد توستا پژوهشتگر و  هاییافته اعتباریابي و دقت سنجش گوبا برای و لینکلن روش ارزیابي از پژوهش، این رویکرد بودن

شتده هتای استخرا مقولتههایت، بتازبیني و بررستي مفتاهی  و در ن .است شدهها استفادهبرای سنجش پایایي مصاحبه فرمو  کووا ، از استفاده پایایي بازآزمون با

هتای درصد از سوی دیگر، بیانگر مورد تأیید قرار گرفتن قابلیتت اعتمتاد کدگتااری 84کنندگان از یکسو و ضریب پایایي توسا متخصصان و بازخورد مشارکت

های علمي یتک طبق دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتي، سرمایههای پژوهش نشان داد که تهیاف .های این پژوهش بوده استگرفته در خصوص مصاحبهانجام

هتای علمتي، مطستوی متيهای سترمایههای علمي، نگرشي و اجتماعي از ویژگيگیرند و صالحیتقرار مي گاهي در دو حالت ملموس و ناملموسمیدان دانش

یابي علمي( مایه علمي در یک دانشگاه دارای پیامدهای فردی)منزلت اجتماعي و شغلي، ایجاد معرفت علمي و هویتگیری و شکوفایي سرشوند؛ همچنین، شکل

نفعتان بیرونتي و بته یی)افزایش اعتبار علمي، ارتقاء مرجعیت علمي، تطرک و پویایي علمتي، توستعه اقتصتادی و فرهنگتي و پاستخگویي  و پیامدهای سازماني

 .دروني( است

  .میدان دانشگاهي، سرمایه علمي، کنشگران دانشگاهي، دانشگاه شهید بهشتي: هاكليدواژه

 شود:برای استنادا  بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان مطترم مقاال  پیشنهاد مي

Nasrollahinia, F., Yamani Douzi Sorkhabi, M., Farasatkhah, M. & Rezaeizadeh, M  (2022). The Concept of Scientific 

Capital in the Academic Field: the Perspective of Shahid Beheshti University Actors.  Journal of Science & 

Technology Policy, 15(1), 67-85. {In Persian}. 

DOI: 10.22034/jstp.2022.15.1.13929 
 

 1مقدمه -1
 شوند که درتلقي مي ایبه عنوان فضای اجتماعي هادانشگاه

های خود وارهانساني از طریق منطبق ساختن عاد  عامالن آن
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با قوانین آکادمیک و مقررا  اداری در جستجوی کسب 

 [1] 2بوردیوپیر و اقتدار علمي هستند؛  اعتبار، مشروعیت

چنین فضای اجتماعي را که دارای موجودیتي غیر یکپارچه و 
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های متفاو  ها و سرمایهتعداد زیادی از کنشگران با منش

 کند.معرفي مي 1است، میدان

[ 2] یوطور که بوردهمانهای دانشگاهي، در چنین میدان

ترین عامل برتری و ایجاد سلطه و قدر ، مه  ؛کنديمطرح م

ای به نام سرمایه نمادین است که برخورداری از سرمایه

ها، افتخارا  ها، نشانگیری لقبموجب ایجاد تمایزها و شکل

 شود؛ در این میان، سرمایهها در میدان ميو مدارک و پست

 قدر  عنوان شکل خاصي از سرمایه نمادین و یکعلمي به

 شود.مطسوی مي اجتماعي

 علمي، تخصص از ترکیبي علمي سرمایه ،دیگرعبار به 

 برای الزم مادی و نمادین منابع و اجتماعي هایمهار 

 دست دیگر دانشمندان شناختن رسمیت به تا است دانشمندان

ان دانشگاهي با شرایا ؛ این در حالي است که انس[3] یابند

تواند به قدر  اما بدون هیچ کیفیت علمي، نمي مالي مناسب

ابد و فرد برای کسب اقتدار و به رسمیت نمادین دست ی

هایي که به به سرمایه فرهنگي و داشتن ارزش ،شناخته شدن

و این همان مبارزه بر  [4] نیاز دارد کندنفس کمک ميعز 

سر تصاحب سرمایه علمي است که بر به رسمیت شناختن 

از طرف  متمرکز است. های علميتوسا همتایان در فعالیت

ها، تمایال  و ها، ارزشو نگرش« عل »و شأن دیگر، مقام 

مسائل مرتبا با آن، ازجمله موضوعا  مه  در ساختارهای 

میدان دانشگاهي جهان است که به ابزاری قدرتمند برای 

 .استشده های علمي تبدیلشکل دادن به سرمایه

شناسي و فلسفي مرتبا این در حالي است که مطالعا  جامعه

دهنده این هستند که عل  و به تبع آن نشانبامعرفت علمي، 

گیری و پیشرفت خود با ی علمي در فرایند شکلسرمایه

خصوص در نهادهای دانشگاهي، هایي بهچالش مسائل و

ی که فقدان آشنایي کافي با فلسفه و تاریخ نطوبه  ،روبرو شده

فاقد کفایت  های علميعل ، دگرآییني عل  و بازتولید گفتمان

مطور نبودن تولیدا  مطور و مسئلهنسوخ شده، زمینهیا م

علمي دانشگاه و انتقا  آدای و رسوم غیر علمي به سایر 

رشد و ناسال  کنشگران علمي رقابت روبه [8-5] کنشگران

انگاری در ؛ ساده[10و  9] های پژوهشيبرای انتشار یافته

علمي و های فعالیت شکليها و ارزشیابي برخورد با پدیده

؛ سیطره فرمالیس  و شمارش مقاال  بر [11و  5]پژوهشي
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ارتقاء رتبه و جایگاه کنشگران علمي، تأکید فراوان بر مدیریت 

حاکمیت  ،های مطیطيبدون درک واقعیت اینامهآیین

-12] هنجارها و منطق بازار و کسب سود در تولیدا  علمي

ها و انگیزه خرده اجتماعا  علمي توسا تعیین سرنوشت؛ [14

ه جای از روش شناسي ب سداریپا ؛[15] مناسبا  شخصي

تضعیف و همچنین  ؛[16]ها ارتقای مطتوای فکر ی پژوهش

عل  برای ارتقاء و اخالق علمي و روی آوردن به شبهها شارز

؛ از جمله [17و  8] جایگاه و مرتبه در سلسله مراتب اداری

خصوص خلق عل  در های شناسایي شده در مسائل و چالش

 ،عبار  رایج تولید عل  حتي .های دانشگاهي بوده استمیدان

دیدگاهي ابزاری به ماهیت عل  و فعالیت های علمي برای 

 کسب سود و منفعت دارد. 

دهنده نشان ر، مطالعا  مرتبا با سرمایه علمياز سوی دیگ

سرمایه علمي ناشي از  این است که اهمیت یافتن و سلطه

 علمي به جای سرمایه علمي ناشي از تخصص عل شهر  

؛ سرمایه علمي بر پایه شأن و مقام تطصیل در مقابل [3]

؛ سرمایه  [18] و مهار  علمي سرمایه علمي بر پایه صالحیت

  [19] علمي ثابت در برابر سرمایه علمي دارای ارزش افزوده

، [20] و سرمایه علمي نهادینه شده به جای سرمایه علمي نای

علمي در  از جمله تغییرا  رخ داده در مقام و ارزش سرمایه

های دانشگاهي بوده است؛ این در حالي است که یافتهمطیا

شناختي پیر بوردیو های یکرشده با نظرا  جامعههای پژوهش

که چارچوی ارجاعي پژوهش حاضر است، در خصوص 

 سرمایه علمي، همسویي دارد. ماهیت دوگانه

های تطقیقاتي که مفهوم سرمایه علمي در مطیاهمچنین، 

دست یافته به نتایجي اندي قرار دادهبررس مورددانشگاهي را 

 و سنجش»خود با عنوان  در مطالعه [21] اسدی اند:

 و مفاهی : علمي ثرو  جغرافیایي پراکندگي مصورسازی

علمي یک جامعه،  به این نتیجه رسیده که سرمایه« کاربردها

ای از نیروی انساني متخصص و دانشمندان و مجموعه

طورکلي افراد دخیل در تولید عل  پژوهشگران آن جامعه و به

شده در های علمي )سرمایه مالي صرفارایيو فناوری و د

 ی عل ،  فناوری و تطقیق( است.حوزه

بوردیو و میدان »در مطالعه خود با عنوان  [20] فکوهي

بیان داشت که سرمایه علمي، بنیان خود را از به « شگاهيدان
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آورد که رسمیت شناختن )بازشناسي یا اعتباری( به دست مي

 رقبای درون آن میدان وجود دارد. -از مجموعه همکاران

بررسي » در مطالعه خود با عنوان [22] و همکاران جلیلي

)با  وضعیت اجتماع علمي استادان علوم اجتماعي شهر تهران

به این نتیجه رسیدند که میزان « میدان بوردیو( اتکا بر نظریه

مثابه دو مؤلفه سازنده سرمایه اجتماعي و سرمایه فرهنگي به

شناسي از وضعیت نسبتاً خوبي اجتماع علمي رشته جامعه

برخوردار است و بین این دو مؤلفه و سرمایه علمي 

 همبستگي مثبت وجود دارد.  

سرمایه »در پژوهش خود با عنوان  [23] آرچر و همکاران

علمي: استدال  منطقي، متدولوژیک و تجربي برای گسترش 

به این نتیجه رسیدند « مفهوم سرمایه بوردیویي، فراتر از هنر

سازی اشکا  مرتبا با عل  که سرمایه علمي راهي برای مفهوم

ویژه آن دسته از های اجتماعي و فرهنگي، بهاز میان سرمایه

اشکالي است که توانایي تأثیرگااری بر مشارکت علمي آینده 

 و هویت علمي دانشجویان را دارد.

به این نتایج  «سرمایه نمادین»ای با عنوان الهدر مق [24] ایلِن

 ادین، ریشه در دیگر اشکا  سرمایهیافت که سرمایه نمدست

های اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي  دارد. یعني سرمایه

ها این مفهوم از دیدگاهي به چگونگي تالش سازمان همچنین،

ها انواع های مختلف که در آنگیری در موقعیتبرای موضع

کند و گیرند، اشاره ميمختلف سرمایه مورد قدرداني قرار مي

مراتب متفاو  ازنظر در مطیطي مانند دانشگاه، سلسله

 کند.تطصیال  و تولیدا  علمي ایجاد مي

سرمایه »با عنوان  در پژوهشي که [25] تبوردیو و وکُن

اند به این نتایج انجام داده« نمادین و طبقا  اجتماعي

مطض شناخته شدن، یک به اییافتند که هر سرمایهدست

کند؛ یعني در حقیقت خود را خشونت نمادین اعما  مي

در این میان  .کندعنوان یک مرجع برای شناسایي تطمیل ميبه

شده و ایجادکننده علمي، عالئ  رسماً شناختههای در مطیا

های کاریزمایي مانند عناوین یا مدارک تمایز، گواهینامه

های سرمایه نمادین مطسوی ميتطصیلي، ازجمله مؤلفه

 شوند.

 وتطلیل یهتجز»با عنوان  [3] های پژوهش پانوفسکيیافته

« رفتار  درعلمي   هیسرما تباد : ایرشتهیانو علوم م دانیم

که سرمایه علمي ترکیبي از تخصص علمي،  هنشان داد

های اجتماعي، و منابع نمادین و مادی الزم برای مهار 

انشمندان دیگر دست دانشمندان است تا به رسمیت شناختن د

مفهوم سرمایه علمي، شکل  خاصي از سرمایه  یابند. درواقع

ر هدف اصلي د نمادین است و بر اساس چارچوی بوردیو،

 رقابت بین دانشمندان است.  آن

شده در خصوص اهمیت بنابراین، با توجه به نکا  مطرح

سرمایه علمي و مرتبا بودن آن با ماهیت و مناسبا  عل  در 

های دانشگاهي از یکسو و مبه   و نامشخص بودن  این مطیا

های کشور از سوی دیگر، در سرمایه و ابعاد آن در دانشگاه

از طریق موردتوجه قرار  بر آن است که این پژوهش قصد

 تشریحعالوه بر  شناختي پیر بوردیو،دادن دیدگاه جامعه

به  ،لمي و ابعاد آن در مطیا دانشگاهيمفهومي سرمایه ع

تبیین درک کنشگران دانشگاهي )مورد مطالعه: دانشگاه شهید 

بهشتي( از سرمایه علمي بپردازد تا مشخص شود که کنشگران 

 مایه علمي دارند؟ از دیدگاه آناندانشگاهي، چه تعریفي از سر

هایي دارای چه ویژگي گاهيسرمایه علمي در مطیا دانش

ز دیدگاه سرمایه علمي اپیامدهای  است؟ و در نهایت

 کنشگران دانشگاهي کدامند؟
 

 سرمایه -2

، یکي از مفاهی  اصلي بوردیو است که برگرفته از 1سرمایه

 .استشده نظریا  مارکس بوده و تغییری اساسي در آن داده

عنوان درواقع برخالف دیدگاه مارکس که در آن سرمایه به

؛ طبق شدهتلقي  ابزارهای تولید و ثرو  و دارایي تملک

تولیدی  دیدگاه بوردیو، تنها سرمایه اقتصادی به معنای سرمایه

باید از انواع دیگر سرمایه سخن  و مالي است و در کنار آن

که حضور در دانشگاه و میدان دانشگاهي ميطوریگفت؛ به

های مختلف همچون سرمایهتواند منجر به انباشت سرمایه

 .های اجتماعي، فرهنگي، نمادین و علمي شود

 سرمایه اقتصادي 2-1

این سرمایه تشابه زیادی با مفهوم سرمایه کار  مارکس دارد و 

های های مالي و دارایيشامل سرمایه تولیدی و سرمایه

 گوناگون است. 

سرمایه اقتصادی ریشه در انواع دیگر سرمایه دارد و درواقع، 

ه یابد. بهای دیگر،  تغییر شکل مياشکا  اقتصادی در سرمایه

                                                 
1 Capital 
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ها، اصل بقای انرژی و مبادله و عبارتي در تمامي انواع سرمایه

طرح است و هرکدام کسب سود، همچون سرمایه اقتصادی م

 .[2] شوندای را متقبل ميهزینه به شکل متفاوتي

 سرمایه فرهنگی 2-2

بوردیو سرمایه فرهنگي را انواع گوناگوني از دانش، صالحیت 

داند که دارای سه بعد اصلي زیر های فرهنگي ميو گرایش

 .[2] است

عنوان به : این نوع سرمایه1یافتهالف( سرمایه فرهنگي تجس 

شود و انباشت تعریف مي« تمایال  پایدار یهن و جس »

گیرد. سرمایه فرهنگي سرمایه فرهنگي در این نوع شکل مي

ها و سالیق ها، روشیافته به عبارتي شامل انتقا  سبکتجس 

 فرهنگي از والدین به فرزندان است

: این نوع سرمایه به شکل 2یافتهی( سرمایه فرهنگي عینیت

ها( است که در عکس، کتای، آثار و نوشته) کاالهای فرهنگي

ها ها و مسئلهها یا انتقاد از نظریهآن درک و فه  از تئوری

عنوان سالحي در مبارزا  وجود دارد. این نوع سرمایه به

 شودماعي برای کسب سود و قدر  مطسوی مياجت

: این نوع از سرمایه فرهنگي 3شده (سرمایه فرهنگي نهادینه

سا نهادها ضمانت چه که توبه صور  نهادی یعني آن

ها و مدارک مثل عناوین و گواهینامهیابد )اجرایي مي

 .[26] تطصیلي( خود را نشان مي دهد

 سرمایه اجتماعی 2-3

 اجتماعي است. این نوع سرمایه سرمایه، سرمایهسومین شکل 

ی پایداری ای از منابع واقعي یا بالقوه است که شبکهمجموعه»

شده برای آشنایي و شناخت متقابل وبیش نهادینهاز روابا ک 

عنوان پشتوانه و کند و بهاعضای یک گروه را فراه  مي

مي اعتباری برای عضویت در یک گروه اجتماعي مطسوی

اندازه شبکه ارتباطاتي شود. حج  سرمایه اجتماعي بستگي به

کند و به حج  ها را هدایت ميطور مؤثر آندارد که به

 .[2] )اقتصادی، فرهنگي یا نمادین( متصل است سرمایه

 سرمایه نمادین 2-4

عنوان یک ظرفیت سرمایه نمادین به [2] ازنظر پیر بوردیو

شناختي اجتماعي و یک صالحیت قانوني چه در موضوعا  

فرهنگي، هنری و چه در مسائل اقتصادی و اجتماعي 

                                                 
1 Embodied 
2 Objectified 
3 Institutionalized 

است  راهبردیهمچون  شود؛ این نوع از سرمایهمطسوی مي

کنند تا به روشنفکران و هنرمندان تالش مي ،آن طيکه 

 بر دیگران تطمیل کنند. های خود رارسمیت شناختن ارزش

 و شدهشناخته رسماً عالئ  های علمي،در مطیا همچنین

 یا عناوین مانند کاریزمایي هایگواهینامه ایجادکننده تمایز،

 فرد اجتماعي موقعیت که بیانگر  مراسمي تطصیلي و مدارک

های سرمایه نمادین اوست، ازجمله مؤلفه جمعي شناخت و

 .[25] شوندمطسوی مي

 سرمایه علمی 2-5

مثابه نوعي سرمایه نمادین به رسمیت سرمایه علمي به»

رو شناختن است که عامالن درگیر در حوزه علمي و ازاین

دهند، های خاص ادراکي انجام ميبرخوردار از مقوله

سازد که تمایزا  مناسب را هایي که عامالن را قادر ميمقوله

، فقا در اختیار کساني 4ایجاد کنند. این ادراک متمایزکننده

 .[6] «شده کافي داشته باشنداست که سرمایه فرهنگي جای

نمادیني  سرمایه عنوانسرمایه علمي به»دیگر، عبار به  

ی شأن و مقام دانشگاه مطل شود که بر پایهمطسوی مي

تطصیل فرد، اساتید یا منابع و مآخا فرد، عضویت فرد در 

ها و مشهور یا شوراها و انجمنی معتبر و هیئت تطریریه

 .[18] «نهادهای معتبر علمي، استوار است

بدین ترتیب، سرمایه علمي در یک میدان دانشگاهي،   

صور  های سازماني و بهراهبردتواند توسا طرف ميازیک

از  ،نهادی منجر به اقتدار و اعتبار علمي شود و از طرف دیگر

طریق به رسمیت شناخته شدن توسا کنشگران، منزلت 

علمي، صالحیت علمي و شهر  علمي را در میان صاحبان 

 قدر  میدان دانشگاهي ایجاد کند.

شامل ابعاد  ، سرمایه علمي[27] و همکاران  5از دیدگاه گادس

 شود:زیر مي

 ،. سواد علمي: دانش در مورد عل  و چگونگي کار عل 1

شامل اعتماد و احساسا  نسبت به عل  همچنین که 

 ؛شودمي

  ؛مرتبا به عل  تمایال  و هاارزش ،هانگرش. 2

 ؛های علمي در خصوص انتقا  عل . صالحیت و مهار 3

                                                 
4 Diacritical 
5 Godes 
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 درگیر آن در فراگیران که ایحوزه: علمي رسانه . مصرف4

 و مجله کتای، تلویزیون، ازجمله علوم به مربوط هایرسانه

 .شوندمي اینترنتي مطتوای

 چگونه: دانشگاهي علوم یادگیری هایزمینه در . مشارکت5

 غیررسمي علوم یادگیری هایزمینه در دانشجو یک

 علمي هایباشگاه علمي، هایموزه مانند ،کندمي مشارکت

 ؛علمي هاینمایشگاه و

 ؛خانواده علمي ، دانش و صالحیت. مهار 6

  .عل  با مرتبا اینقشه در افراد . شناختن7

برخي از تصورا  غلا در مورد مفهوم سرمایه علمي 

 [19] اند از:عبار 

 علمي است: سواد 1سرمایه علمي همان سواد علمي .1

 سرمایه از مهمي بخش(  عل  درک و هامهار  ،)دانش

 هایي کهفعالیت شامل نیز علمي سرمایه اما ؛است علمي

 خانواده هایارزش و شناسیدمي که کساني، دهیدمي انجام

 ستهنیز  شما

توان همان سرمایه فرهنگي است: نمي . سرمایه علمي2

گفت همیشه دانشجویاني که سرمایه فرهنگي باالیي دارند، 

از سرمایه علمي باالیي برخوردارند، چراکه ممکن است 

 ،برتر یک دانشجوی مطروم از طبقه اجتماعي و فرهنگي

 .برخوردار باشداز سرمایه علمي باالیي  بسته به دانش خود

 علمي هایآرمان بر مؤثر اصلي عامل تنها علمي . سرمایه3

 است مهمي عامل يعلم است: سرمایه عل  در مشارکت و

 اما گاارد،مي تأثیر عل  در مشارکت و عل  تمایال  بر که

متعدد  عوامل. کندنمي عمل تنهایيبه و نیست عامل تنها

 مندنظام عوامل معلمان، قومیت، جنسیت، ازجمله دیگر

بر  غیره  و عل  فرهنگ و بازنمایي مسائل آموزشي،

 .تأثیرگاارند های علميتمایال  و مشارکت

 مفهوم است: پیچیدگي آسان علمي سرمایه گیری. اندازه4

سریع آن را انکار مي و آسان گیریاندازه علمي، سرمایه

 و به همراه با روش کمي يعلم سرمایه گیریاندازهکند؛ 

 یک طریق از مثا  برای)  سؤاال  این از ایزیرمجموعه

 بود. نخواهد دارمعني نظرسنجي و پرسشنامه کوتاه(

 برای کمي «ابزار» عنوانبه علمي سرمایه اصلي . ارزش5

 برای روشي علمي است: سرمایه تغییرا  گیریاندازه

                                                 
1 Science literacy 

 داده در دانش است ورخ تغییرا  و مقایسه اکتشاف،

 تأثیرا  درک به کمک برای بازتابنده زاراب یک عنوانبه

 عل  است. در جوان فرد یک مشارکت بر مؤثر

نیست و  ثابت علمي است: سرمایه ثابت علمي . سرمایه6

 کرد خواهد تغییر زمان طو  در های دیگرهمچون سرمایه

 بستگي دارد. گیردای که در آن قرار ميزمینه و بافت به و

 اجتماعي هایگروه برای تنها علمي سرمایه . رویکرد7

 معلماني هاییافته و برخي دانشجویان مفید است: خاص

 دانش از مختلف هایگروه با علمي را سرمایه رویکرد که

اتخای  (و... نمرا  اجتماعي، امتیازا  ازنظر) آموزان

 همه برای تواندسرمایه علمي مي که دهدمي نشان اند،کرده

 .باشد مفید معلمان و جوانان

 علمی سرمایه رویكرد اتخاذ براي كليدي اصول» همچنین

 [19] به شرح زیر است:

 تغییر مورد در علمي سرمایه رویکرد یک : تأمل پذیري -

 یا منابع و به است پداگوژی و یهني مجموعه در

 .یابدنمي کاهش هافعالیت

 و شناخت معنای به علمي سرمایه رویکرد : یکجامعيت -

  .است علمي سرمایه کلیدی ابعاد همه به پرداختن

 سرمایه رویکرد : یکنگري و ساختارگراییجانبههمه -

 ، مؤسسا  ها،سیست  شناخت و توجه به نیازمند علمي

 .کنندشرایطي است که جوانان در آن زندگي مي و مناطق

 پیچیدگي درک مستلزم علمي سرمایه رویکرد : یکتنوع -

 به سرمایه علمي. است آن به مربوط مسائل و مفهوم

 کمي ارزیابي روی بر تنها و است مسائل درک دنبا 

 . کندنمي تمرکز

 هایرویکرد ي ازیک :توجه اساسی به عدالت اجتماعی -

 بر نظار  و شناسایي درک، برای تالش ،علمي سرمایه

 اهمیت تشخیص معني به این ؛است نابرابری چالش

.  است جامعه در نابرابری تداوم چگونگي و قدر 

 کمک به مربوط او  درجه در علمي سرمایه رویکرد

 هایفرصت به متنوع جوامع و دستیابي افراد برای

 .است بهبودیافته زندگي

 یک علمي سرمایه : ساختگرایانهواقع و مشاركتی -

 معني بدان این.  است پیچیده و برانگیزچالش تالش

 و تغییرا  مستلزم علمي مشارکت بهبود که است
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 یک تنها و است سازگانبوم کل برای هایيچالش

 .دهد تغییر تنهایيبه را جهان تواندنمي نفعیی یا رویکرد

 [2] شناختي پیر بوردیودرواقع با توجه به دیدگاه جامعه

صور  توان بهاشکا  سرمایه در یک میدان دانشگاهي را مي

 نمایش داد. 1شکل 

 باید سرمایه، انواع خصوص در بوردیو دیدگاه به توجه با

 که دهدارائه مي را سرمایه از چندوجهي مفهوم یک او گفت

 در روابا نظام و ساختارها از تریمناسب بازنمایي امکان

هرروی، موقعیت دهد و بهمي نشان را اجتماعي فضای

ای که است کنشگران در میدان وابسته به مقدار و نوع سرمایه

حضور در دانشگاه و میدان دانشگاهي  درواقعدر اختیاردارند؛ 

های مختلف همچون سرمایهت سرمایهتواند منجر به انباشمي

به طوری ی، اجتماعي و فرهنگي و علمي شود؛ های اقتصاد

که در این میدان، سرمایه اجتماعي به منابعي مانند ارتباطا  و 

های اجتماعي، کسب اعتماد و منزلت اجتماعي اشاره شبکه

های توانند در زمینهو کنشگران از طریق این سرمایه ميدارد 

برداری بهره ر حقیقتد یني کنند؛آفرارزش مختلف اجتماعي

از سرمایه اجتماعي باعث بهبود و جایگاه اجتماعي کنشگران 

  شود.های متفاو  ميدر زمینه

ها، سبکای از مجموعه به عنوان در این میان، سرمایه فرهنگي

یا کسب جایگاه که فرد برای حفظ ها و سالیق فرهنگي روش

از آن استفاده  و موقعیت اجتماعي خود در میدان دانشگاهي 

در سه شکل تجس  یافته، عینیت یافته و نهادینه شده،  کندمي

 کند.تبلور عیني پیدا مي

در کنار این سه نوع سرمایه، سرمایه نمادیني وجود دارد که به 

)اقتصادی،  گفت هر سه نوع سرمایه دیگر توانعبارتي مي

گیرد و شکلي از قدر  است يبرماجتماعي و فرهنگي( را در 

تقاضای مشروع برای کسب  تشخص و جایگاه  عنوانبهکه 

دانشگاهي، احترام و پرستیژ علمي از طرف  مراتبسلسلهدر 

 شود. سایر عامالن دانشگاهي مشاهده مي

 اشكال خاص سرمایه در ميدان دانشگاهی (1 شكل

 

 سرمایه

 

 اجتماعی

 منزلت اجتماعی
 اعتماد اجتماعی

 ارتباطات اجتماعی

 فرهنگی

یافتهتجسم   

 عینیت یافته

 اقتصادی نهادینه شده

 نمادین
ه کسب تشخص و جایگاه در سلسل

 مراتب دانشگاهی

 سرمایه علمی
 پرستیژ علمی

نهادی شده از طریق 

 استراتژی های سازمان

به رسمیت شناخته 

نشدن توسط کنشگرا  

 شهرت علمی

 صالحیت علمی

 مرجعیت علمی
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 سرمایه از خاصي نوع علمي سرمایه دانشگاهي، میدان در یک

 یا بازشناسي) شناختن رسمیت به بر مبتني و است نمادین

 سرمایه، از شکل این است؛ کنشگران سایر توسا( اعتباری

 منابع و اجتماعي، هایمهار  علمي، تخصص از ترکیبي

 یا اعتماد به تا است دانشمندان برای الزم مادی و نمادین

یابند. از طرف دیگر،  دست کنشگران سایر توسا اطمینان

ترین عامالن این میدان کنشگران میدان دانشگاهي که از مه 

با به رسمیت شناختن سرمایه علمي منجر  شوندمطسوی مي

و شهر  علمي در میان گیری مرجعیت، صالحیت به شکل

 .شوندبازیکنان دارای قدر  و سلطه مي

 

 پژوهش روش -3

برای شناسایي ادراکا  کنشگران از مؤلفه، در این پژوهش

های سرمایه علمي و تطلیل دیدگاه آنان از ابعاد سرمایه علمي 

در دانشگاه شهید بهشتي، از روش تطقیق کیفي با رویکرد 

 1مبتني بر نظریه نورمن فرکالفتطلیل گفتمان انتقادی 

 شده است.استفاده

کنندگان تطقیق حاضر، کنشگران دانشگاه شهید مشارکت 

علمي، کارکنان، اعضای هیئت بهشتي شامل مدیران،

نمونه»گیری از آموختگان است که با بهرهدانشجویان و دانش

به  ر از کنشگران دانشگاه شهید بهشتينف 56، «گیری هدفمند

 پژوهش، انتخای شدند. ان نمونهعنو

گیری از رویکرد تطلیل گفتمان انتقادی با بهره در این پژوهش

سازی شده و به عبارتي های پیادهفرکالف، متن مصاحبه

های کنشگران دانشگاه شهید بهشتي در خصوص گفتمان

در سه سطح  «ایه علمي در دانشگاه شهید بهشتيابعاد سرم»

 اند:زیر بررسي شده

های . سطح توصیف: توصیف مفهوم سرمایه علمي و مؤلفه1

تأثیرگاار بر آن از یکسو و توصیف نتایج و پیامدهای حاصل 

 از آن از سوی دیگر  از دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتي

ها بر مبنای تطلیل . سطح تفسیر: در این سطح، استنتا  یافته2

شده است( و توصیف بیانها) آنچه در سطح متن مصاحبه

 بندی شواهد گفتاری، صور  گرفته است.و مقوله کدگااری

. سطح تبیین: در این مرحله از طریق مصاحبه با خبرگان و 3

متخصصان، به تبیین و شرح دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید 

                                                 
1 Norman Fairclough 

ها های سرمایه علمي و وضعیت آنبهشتي در خصوص مؤلفه

شناختي، ر  حاک  و عوامل جامعهاز لطاظ ایدئولوژی و قد

دگاه کنشگران دانشگاه مؤثر بر دی تاریخي، فرهنگي و مطیطي

 پرداخته شده است. شهید بهشتي

 2در این پژوهش از روش تطلیل گفتمان انتقادی همچنین

 Atlas.tiافزار ها با کمک نرموتطلیل دادهجهت تجزیه فرکالف

 .شده استاستفاده

کلي  توان مراحل فوق را در دو مرحلهمي بندیدر جمع 

 کدگااری و تطلیل به شرح زیر بیان نمود:

 الف.کدگااری

یداني به شکل های مها و یادداشت.ابتدا مطتوای مصاحبه1

 تایپ شدند. سازی شدهمتن پیاده

های های مطتوایي برخوردار از عناصر و پیام. سپس قطعه2

 بندی قرار گرفتند. ستهمورد د مرتبا با سؤاال  اصلي پژوهش

. در مرحله بعد، مفاهی  مرتبا با وضعیت سرمایه علمي در 3

های میداني و دانشگاه شهید بهشتي با توجه به یادداشت

 شواهد گفتاری کنشگران، استخرا  شدند.

 ی( تطلیل

شده از شواهد در گام انتهایي نیز، تمام مفاهی  استخرا  .4

یه علمي در دانشگاه گفتاری در خصوص  وضعیت سرما

شهید بهشتي که دارای واحدهای معنایي مشابهي بودند، مورد 

 دسته بندی و تطلیل قرار گرفتند.

 

 هاي پژوهشیافته -4
ها و های حاصل از گردآوری و تطلیل دادهدر ادامه، یافته

 ه تفکیک هرکدام از سؤاال  پژوهشيآمده، بدستاطالعا  به

 گیرد:موردبررسي قرار مي

اول پژوهش؛ تعریف  سؤالهاي مربوط به تحليل یافته 4-1

سرمایه علمی از دیدگاه كنشگران دانشگاه شهيدبهشتی 

 چيست؟

از « تعریف سرمایه علمي»ها، با تطلیل مطتوای مصاحبه

قرار  شگاه شهیدبهشتي در دو مقوله اصليدیدگاه کنشگران دان

های ها و مقولهمفاهی ، زیر مقوله 1گرفتند که در جدو  

 آورده شده است.« تعریف سرمایه علمي»اصلي مرتبا با 

                                                 
2 Critical discourse analysis 
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 یبهشت يدكنشگران دانشگاه شه یدگاهاز د یعلم یهسرما یفمرتبط با تعر يكدگذار (1جدول 

 های اصلیمقوله هازیر مقوله مفاهیم یا کدهای باز

 سایت و مکان مطالعه

 و تجهیزاتامکانات 

 سرمایه علمی ملموس

 

 ها، جزوات و کتابخانهکتاب

 ها و فضاهای تشکیالتیها، کارگاهآزمایشگاه

 علم تولید برای شدهفراهم ساختار و مالی مادی، امکانات

 های فناوریزیرساخت و الکتریکی منابع

 ی آموزش و پژوهشدر حوزه ماهر یعلمئتیهاعضای 

انسانی کنشگر و نیروهای 

 کارگزار در علم

 آموزش و پژوهش دانشجویان خبره در حوزه

 سرمایه علمی پنهان دانشگاه عنوانبهکارکنان 

 صنعت در باتجربه و زبده افراد

 دانش مرزهای در ناب تجارب افراد دارای

 علمی در جامعه دانشگاهی پردازانهینظراندیشمندان و 

 ماندگار در دانشگاه یهاچهرهافراد سرشناس و 

 یارسانهعلمی و  ازلحاظ شدهشناختهافراد برجسته و 

 اجرایی - علمی ازلحاظ برجسته هایشخصیت

 نخبگان علمی یک دانشگاه

 علمی یهامؤسسه و هادانشگاه

 نهادها و مراکز تولید علم

 هاها و پژوهشگاهپژوهشکده

 های دانشجوییهای علمی و تشکلانجمن

 المللینهادهای علمی بین

 ی علم و فناوریهاپارک

 قبلی علمی تولیدات و دانش بر افزودهارزش دارای سرمایه

 دستاوردهای علمی ملموس

 ها، بروندادها و برآیند تولیدات علمی دانشگاهفرآورده

 پژوهشگرانارجاع برای سایر  مورد علمی برجسته آثار

 یردانشگاهیغمدارک علمی 

 مدارک تحصیلی افراد

 ی تولید علمرقابت و تمایل به کسب قدرت  در حوزه

 ها و تمایالتها، ارزشنگرش

 مرتبط با علم

 سرمایه علمی ناملموس

 

 و خلقیات علم محور منش

 دانشگاه در جامعه جایگاه و اعتبار

 علم حوزه به نسبت ذهنی اندیشه و پارادایم

 ها، هنجارها و باورهای موجود نسب به علمارزش

 فرد علمی هایدانسته و تجربه

 درک و شناخت از علم
 افزاری افراد های فکرظرفیت

 های محیطیشناخت تولیدشده در هنگام انطباق ذهن با واقعیت

 ورزاناندیشه و فرهیختگان عمیق هایتجربه و معرفتی انباشت

 دانشجویان و اساتید پژوهشی هایمشارکت

 ها و ارتباطات علمیهمکاری

 دانشجویان با یکدیگر ارتباطات علمی و مناسبات

 کارکنان و دانشجویان بین تعامالت علمی ها وگفتمان

 های علمی اساتید با یکدیگرهمکاری

 دانشگاه در افزاهم علمی اجتماعات و فکری هایحلقه

 صل از علم و دانشاقدرت، توانایی و ظرفیت ح
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 شده افراد در مسیر آموزش و پژوهش دانشگاهیاستعدادهای بالقوه و شناسایی

 های علمیها و مهارتصالحیت

 سابقه علمی)آموزشی و پژوهشی( افراد

 ای افراداخالق حرفه

 علمی هایپدیده با آشنایی و علمی سواد

 برند و اسم دانشگاه

 شده از طریق علمقدرت و اعتبار کسب

 دستاوردهای علمی معنوی

 و ناملموس

 توسط کنشگران دانشگاهی ایجادشده مجموع شناخت

 علمی میدان در دخیل کنشگران مرجعیت علمی

 عنوان سرمایه علمی نامشهود و معنویعلمی به اعتبار و افتخار

 علمی سرمایه مؤلفه یک عنوانبه فکری سرمایه

 افراد توانمند ازلحاظ علمی در نامشهود و بالقوه هایدارایی

  

های سؤا  او  پژوهش، طور که یکر شد، تطلیل دادههمان

تعریف  دهندهنشاناصلي شد که ی منجر به شناسایي دو مقوله

علمي است؛  رمایهشهید بهشتي از مفهوم سگران دانشگاه کنش

سرمایه »و « سرمایه علمي ملموس»این دو مقوله با عناوین 

 ، نمایش2گااری و در قالب شکل ، نام«علمي ناملموس

توضیح  ای اصليههر یک از این مقوله در ادامه اند؛شدهداده

به ها نیز منظور حمایت و پشتیباني از آنشوند و بهداده مي

ای از شود و نمونهها اشاره ميهایي از متن مصاحبهقسمت

 شوند.آورده مي شواهد گفتاری

 

  ملموسسرمایه علمی 

هستند که  و منابعي علمي، افراد یهاهیسرما طبق این مقوله،

 مطسوس و عنوان یک سرمایه و دارایيها بهآندر « عل »

 تواننديم، افراد از طریق آن و شوديمطسوی م لمسقابل

اظهارا  قدر ، اعتبار، احترام و منزلت اجتماعي کسب کنند؛ 

 زیر، شواهد گفتاری این مقوله هستند:

 
 

 تعریف سرمایه علمی از دیدگاه كنشگران دانشگاهی (2شكل 

 تعریف 

 سرمایه علمی

گر نيروهاي انسانی كنش

 و كارگزار در علم

 سرمایه علمی ملموس

دستاوردهاي علمی 

 ملموس

منهادها و مراكز توليد عل امكانات و تجهيزات  

 سرمایه علمی ناملموس

ها و ارتباطات همكاري

 علمی
  دستاوردهاي علمی معنوي

و نا مشهود

-ها و مهارتصالحيت

 هاي علمی

ها و ها،ارزشنگرش درک و شناخت از علم

لمتمایالت مرتبط با ع  
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چه ازلحاظ علمی و چه : »3شماره  شوندهمصاحبه  

اي، برخی افراد برجسته هستند و سرمایه ازلحاظ رسانه

شوند براي دانشگاه، یا كارهاي علمی كه از محسوب می

اساتيد و دانشجویان، چه شه، چه مقاالت يدانشگاه منتشر م

اي كه اساتيد دانشگاه ما مثالً كارهاي علمی برجسته

این . اي رفرنس استنوشتند، مثالً كتابی كه در هر حوزه

  «.به نظرم همون سرمایه علمی است

 شدهشناختهافراد برجسته و شونده، طبق دیدگاه این مصاحبه

 مورد علمي برجسته آثار و همچنین یارسانهعلمي و  ازلطاظ

های علمي سرمایه عنوانبه ارجاع برای سایر پژوهشگران

 آیند.ملموس یک دانشگاه به شمار مي

ن وا ،به نظرم سرمایه علمی: »35شماره  شوندهمصاحبه

دانشمند یا استادي است كه برحسب شرایطی كه در آن 

حاال این تحول  ؛یک تحول باشه شأتونه منمی ،قرارگرفته

ثير گذاشتن روي أیا ت ،باشه ايتونه مثالً ایجاد یک نظریهمی

كه یک سرمایه علمی، افرادي هستند  ؛یک جریانی باشه

عنوان یک به ایشون روو  ندایجاد كرد ی در جامعهتحول

 «ناسندشمی مرجع 
، طبق این مقوله، سرمایه علمي شامل نیروهای انساني درواقع

ون اندیشمندان و نظریهکنشگر و کارگزار در عل ، همچ

پردازان مجری در حوزه عل ، افراد سرشناس و برجسته 

تبار علمي و نیروهای انساني توانمند و تأثیرگاار در اع ازلطاظ

همچنین سایر منابع، امکانا   و مرجعیت علمي دانشگاه است؛

و تجهیزا   علمي  و دستاوردها و تولیدا  علمي دارای 

های علمي مشهود و ملوس رمایهنیز، جزء س افزودهارزش

 شود.مطسوی مي

 سرمایه علمی ناملموس 

تنها شامل نیروهای انساني  علمي این مقوله، سرمایه طبق

کنشگر در عل ،  منابع، امکانا  و تجهیزا  و تولیدا  علمي 

 نوع یک مادی و ملموس، سرمایه بر عالوه بلکه نیست،

 بر یهنیت تأثیر دارای که آیدمي شمار به ناملموس سرمایه

افراد و تطو  در جامعه است؛ اظهارا  زیر، شواهد گفتاری 

 این مقوله هستند:

علمی، آن قدرت و  هیسرما: » 22شماره  شوندهمصاحبه

كند. مثالً توان یا آن ظرفيتی است كه علم براي ما ایجاد می

فيزیكی مثل خانه یا  هیسرمامادي یا  هیسرماچی؟ وقتی آن 

دهد. یعنی راحت میماشين رو دارید، به شما قدرت می

روید، راحت تونيد، استراحت كنيد، مسافرت راحت می

كنيد. معادل همين را در علم در نظر بگيرید. مثالً خرید می

وقتی شما دانشمند هستيد حرفت را احتماالً راحت 

مراجعه كند،  شنوند. یعنی مثالً یک پليس هم به شمامی

، خب ی یا پروفسور دانشگاهمعلمئتيهبگویيد من عضو 

، چون این قدرت براي دیشویمقطعاً مجازات كمتري 

 «همان علم شماست
 عل  از حاصل ظرفیت و توانایي این دیدگاه، قدر ، برحسب

افراد  در نامشهود و بالقوه یهایيدارادانش و همچنین،  و

های سرمایه یکي از مؤلفه عنوانبه، علمي ازلطاظتوانمند 

در تأیید این دیدگاه،  به شود؛ علمي مطسوس، مطسوی مي

 شود:شاهد گفتاری دیگری، اشاره مي

كنم كليه من حقيقت، فكر می: » 24شماره  شوندهمصاحبه  

دستاوردهاي علمی،  مادي و معنوي اجتماع دانشگاه را 

علمی بگذاریم. حاال  هیسرماشاید بتونيم اسمش رو 

بينيم در قالب یک كتاب، مقاله، یک هایش را ما میبعضی

هاشون هم ه اكتشافی؛ ولی خيلیماداختراع شاید یا یک 

اش معنویه، یعنی افتخاریه شن و قضيهاصالً مشخص نمی

 «براي یک فرد، یا یک اجتماع علمی؛ 
بر اساس این شاهد گفتاری، قدر ، افتخار و اعتبار   

یکي از  عنوانبههای علمي، از طریق عل  و فعالیت شدهسبک

آید؛ های سرمایه علمي نامشهود و معنوی، به شمار ميمؤلفه

ها و دارایي مثابهبهی علمي معنوی، سرمایه درواقع

 دستاوردهای نامشهود در افراد و اجتماعا  علمي است؛ 

دوم پژوهش؛  سؤالي مربوط به هاافتهتحليل و ی 4-2

از دیدگاه كنشگران دانشگاه  هاي سرمایه علمیویژگی

 شهيد بهشتی، كدامند؟

از « های سرمایه علميویژگي»ها، با تطلیل مطتوای مصاحبه

قرار  مقوله اصلي 3نشگاه شهیدبهشتي در دیدگاه کنشگران دا

های ها و مقولهبه مفاهی ، زیر مقوله 2گرفتند. در جدو  

از دیدگاه « های سرمایه علميویژگي»با  اصلي مرتبا

 کنشگران دانشگاه شهید بهشتي، اشاره شده است.
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 هاي سرمایه علمی از دیدگاه كنشگران دانشگاه شهيد بهشتیویژگی»كدگذاري مرتبط با ( 2جدول 

 های اصلیمقوله هازیر مقوله مفاهیم یا کدهای باز

 انباشتگی فقدان و افزودگیارزش

 زایندگی علمی

 صالحیت علمی

 دانشی فعال هایچرخه ایجادکننده

 دانشی فعال هایچرخه ایجادکننده

 جلوروبه رشد و تحرک و علم پویایی بر تمرکز

 علمی مباحث و علم در بودن روزبه

 علمی دیگر تولیدات واسطه

 دانش و تخصص علمی

 درسی منابع فرای آموزش و پژوهشی ازلحاظ ماهر

 مقام و جایگاه قدرت جایبه علمی استدالل و تبیین قدرت از برخوردار

 علمی هایپدیده با آشنا و علمی سواد دارای

 خود تخصصی رشته و صنعت در باتجربه و زبده، متخصص

 متعهد و وفادار به تعیین سرنوشت دانشگاه

 رفتار علمی

 علم در تعصب و سوگیری بدون و علمی آزادی دارای

  های علمیبرخوردار از روحیه انتقادپذیری در انجام فعالیت

 شخصی تالش و پشتکار تجربه، بر اتکاء با علمی مسیر در حرکت

 پذیریدسترس

 استقالل و انسجام در تفکرات علمی

 رواج کنشگری علمی

 ایجاد تمایز بین دیدگاه خود و دیگرانفروتنی و عدم تواضع، 

 جامعه زبان به تخصصی علوم هاییافتهانتقال در توانمند

 انتقال به شغلعلم قابل توانایی انتشار و انتقال دانش

 انتشار دانش در سطح وسیع و گسترده

 علمی مناسبات و محافل در اجتماعی منزلت

 اعتبار و مشروعیت

 یاجتماع یتصالح

 به رسمیت شناخته شدن در میان کنشگران علمی

 علمی در مبادالت علمی هاییافتهمرجعیت یافتن 

 کار و صنعت کسب اعتبار در بازار

 نفعان شدن برند دانشگاه در بین ذیمطرح

 علمی مقبولیت

 علمی کنشگران و جامعه به خدمتگزار

 ارائه خدمات به جامعه

 سطح علمی جامعه و نه ارتقای رتبه علمی خودتالش برای ارتقای 

 کشور شرایط و اوضاع به توجه با تحول منشأ

 فرهنگی و اقتصادی ، اجتماعی سرمایه به تبدیل قابلیت

 دارای خیر عمومی

 نتایج و آثار سودمند و کاربردی

 تراز اول هایدانشگاهعلمی پژوهشی با ارتباطات 

هاارتباطات و همکاری  

 ایرشتهمیان هایهمکاری و ارتباطات مطالعات،

 همکاری و تعامل با نهادها و مراکز پژوهشی خارج از دانشگاه

 هانامهسازنده میان  تیم پژوهشی پایانتعامل و همکاری 

 تعامالت غیررسمی میان کارکنان، اساتید و دانشجویان

 های علمیانجام فعالیتهای سیستم دانشگاه در توجه به واقعیت
مندنگرش سیستمی و نظام  صالحیت نگرشی 

 های دانشگاهیجانبه نگر و تحلیلی در برخورد با پدیدهدیدگاه همه 
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 بعدی هاینسلآن به  دهندهانتقالسنت دانشگاهی و  کنندهحفظ

 آن نبودن عینی و آنی و زمان بستر در گیریشکل

 تحوالت درونی و پیرامونی دانشگاهنگری نسبت به آینده

 علم تولید جایبه استنباط و توسعه علم

مدارانه به علمدیدگاه ارزش  
 انتشار علمی جایبهاکتشافات علمی 

 شناسیحقیقت و شناسیمعرفت حوزه در دانشگاه و علم جایگاه شناخت

 علم به ابزاری نگاه از فارغ علم، خود برای علم تولید و کسب

 پذیریتأمل خود

 توسعه شناخت و آگاهی
 صرف اطالعات تولید جایآگاهی به و شناخت تولید با همراه

 علمی جامعه کلبه شناخت و فهم تمرکز بر تسری

 تولید شناخت از طریق انطباق ذهن با واقعیات

 های علمی هدفمندانجام فعالیت

 هدفمداری
 انسانی نیروهای و انرژی هزینه، رفت هدر از جلوگیری

 در محیط دانشگاه ورزیعلمو  آموزیعلمهدف درک از 

 هدفمند هاینامهپایانو  هاها، رسالهانجام پژوهش

 نگرش، اندیشه و رفتارهای نوآورانه و خالقانه ایجاد

لهتوسعه اندیشه خالق و مسئ

 محور

علمی اختراعات و آفرینندگی و بشری خالقیت حاصل  

کشف حقیقت و حل مسئله باهدفکنشگری   

دانشگاه بافت و نوآوری خالقیت، بر مبتنی اداره  

های سؤا  دوم پژوهش، منجر به چنانکه یکر شد، تطلیل داده

 های سرمایهاصلي شد که بیانگر ویژگي شناسایي سه مقوله

علمي از دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتي است؛ این سه 

و « صالحیت اجتماعي»، «صالحیت علمي»مقوله با عناوین 

، نمایش 3 گااری و در قالب شکل، نام«صالحیت نگرشي»

 اند؛ شدهداده

هاي سرمایه علمی( ویژگی3شكل 

دانش و 

 تخصص علمی

های ویژگی  

 سرمایه علمی

یصالحیت علم  

 رفتار علمی

ار و توانایی انتش

 انتقال دانش

 زایندگی علمی

صالحیت 

 اجتماعی

شیصالحیت نگر  

ارائه خدمات 

 به جامعه

ارتباطات و 

هاهمکاری  

اعتبار و 

 مشروعیت

می و نگرش سیست

 نظام مند

 دیدگاه ارزشی

 به علم

ت توسعه شناخ

 و آگاهی
 هدفمداری
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شوند های اصلي توضیح داده ميدر ادامه هر یک از این مقوله

هایي از ها نیز به قسمتمنظور حمایت و پشتیباني از آنبهو 

ای از شواهد گفتاری، شود و نمونهها اشاره ميمتن مصاحبه

 شوند.آورده مي

 صالحيت علمی 

های مه  یکي از ویژگي ایهای علمي و حرفهصالحیت   

ي بهشت دیشههای علمي از دیدگاه کنشگران دانشگاه سرمایه

ها و شایستگيها به رفتارها، توانمندیاین صالحیت است؛

های علمي کنشگران در مناسبا  و مبادال  علمي و توسعه و 

 انتقا  دانش، اشاره دارد؛

 اظهارا  زیر، شواهد گفتاری این مقوله هستند: 

یعنی اون  ،سرمایه علمی : »36شماره  شوندهمصاحبه  

از حد نيازهاي  ه كهكاري كه معطوف به توليد مازادی

كه شما بتونيد ميدان گرده به اینره و برمیمعمول فراتر می

كنش دانشگاهی رو فراسوي نيازهاي معمول ببينيد و به 

 «نگرانه در نظر بگيریدت آیندهغاز فرا یعنوان یک موقعيت
انباشتگي سرمایه فقدان و يافزودگارزشطبق این دیدگاه،     

 جلوروبه رشد و تطرک و عل  پویایي بر های علمي و تمرکز

های علمي و ضروری برای سرمایهیکي از صالحیت عنوانبه

 شود.  های علمي در دانشگاه، مطسوی مي

سرمایه علمی باید  ،ازنظر من : »2شماره  شوندهمصاحبه  

 كه آزادیعنی این ؛را داشته باشد نهاي علم مرتوویژگی

 ، اون اصالتهدف خاصی پشتش نباشه وهيچ تعلق  باشه و

آزادي  اون علم،محقق براي یادگيري  ،علمی رو داشته باشه

یعنی من به خاطر نمره ، ترفيع ، ارتقاء و  ؛داشته باشه

دریافت پول از یک سازمانی، این تحقيق علمی را انجام 

كه ذهنم رو مشغول كرده  یندهم، فقط براي كشف حقيقت

براي این  ،وجود دارد نامون ماي كه پيریا یک مسئله

 «مكنبررسی و تحقيق می
های های سرمایهیکي از ویژگي بر اساس این دیدگاه     

 سوگیری بدون و علمي بوده آزادی دارایاین است که علمي، 

طبق این مقوله،  درواقع.دارنديبرمقدم  عل  در تعصب و

رفتارهای علمي کنشگران، برخورداری آنان از آزادی علمي، 

توانایي انتشار و انتقا  دانش، تخصص علمي و همچنین 

 ازجملهي و زایندگي عل  افزودگارزشتمرکز بر پویایي، 

 .شوديمهای علمي، مطسوی های علمي سرمایهصالحیت

 صالحيت اجتماعی 

گاه شهید بهشتي، یکي از ویژگيطبق دیدگاه کنشگران دانش

ها های اجتماعي آنهای علمي، صالحیتهای مه  سرمایه

های اجتماعي، حاصل به رسمیت شناخته است؛ صالحیت

شدن کنشگران دانشگاهي در اجتماعا  علمي است و تطت 

تأثیر خدما  علمي دانشگاه و اعتبار عمومي آن در جامعه 

 گفتاری این مقوله هستند:است؛ اظهارا  زیر، شواهد 

ارتباط و  هاي علمی، اهلسرمایه : »2شماره  شوندهمصاحبه

 يارشتهنيكه به ن زیاده و جالب اینوو ارتباط بينش ندتعامل

و قطع  هن با جامعه محفوظوارتباطشهمچنين،  ؛هم هست

و  شوندر خدمت علم شونیعنی سرمایه علمي د،نكردن

به نظرم  ؛ اینن هستوونشو جامعه پيرام شونجامعه علمي

 ،هااز نظر كاذب لیو ،مطلوب است علمی نشانه سرمایه

 «.یک متن چاپ شده است ،سرمایه علمی
های علمي طبق چنین دیدگاهي، برقراری ارتباط میان سرمایه

 ریتأثبا نیازها و تقاضای جامعه و همچنین، تالش در جهت 

های ویژگي ازجملهجامعه،  مختلف هاینسل درماندگار 

 شود.های علمي مطسوی مياجتماعي سرمایه

های در ادامه به شاهد گفتاری دیگر در خصوص ویژگي

 شود:های علمي، اشاره مياجتماعي سرمایه

نفره  یک گاهی سرمایه علمی، : » 23شماره  شوندهمصاحبه

 كل اون به علمی می ده اعتبار نفر یک دانشكده، یک در و

 در رو نفر یک اون آنقدر علمی، جامعه یعنی دانشكده؛

 كنه؛می بِرند رو اونجا مياد كه شناسندمی جهانی سطح

 شناخته و منتشر المللیبين سطح در آثارش فرد، اون وقتی

 «تبار ميدهاع ،ن دانشگاهوميشه به ا
های ی فعالیتواسطهبه جادشدهیا، منزلت و اعتبار درواقع

های علمي ملي و ارتباطا  و همکاریعلمي کنشگران، 

ي و همچنین خدمتگزاری به جامعه و کنشگران المللنیب

های علمي از های اجتماعي سرمایهصالحیت ازجملهعلمي، 

 دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتي است.
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 صالحيت  نگرشی 

صالحیت نگرشي، حاصل ادراک و شناخت در مورد عل  و 

ها، رفتارها و است که بر چگونگي فعالیتهای علمي فعالیت

 گاارد؛ های علمي کنشگران، تأثیر ميمشارکت

 اظهارا  زیر، شواهد گفتاری این مقوله هستند:

سرمایه علمی  به نظر من،:» 31شماره  شوندهمصاحبه

هایی كه كنشگران دانشگاهی به گرده به اون شناختيبرم

 دهدمی، مرجعيت نوعیبهها و این شناخت دوجود ميارن

 صورتبه ،آن فرد تبعبهعلمی هم به اون فرد و  ازلحاظ

 «تركيبی به اون سازمان و دانشگاه
آن است که دیدگاه ارزش دهندهنشان ،این شاهد گفتاری

های نگرشي مدارانه به عل  در مقابل نگرش تجاری، از ویژگي

 آید.به شمار مي های علميمه  سرمایه

علمی صرف توليدش  هیسرما: »49شماره  شوندهمصاحبه  

 شرطبهقرار بگيرد. كميت خوب است،  توجه موردنباید 

علمی ما حتی اگر  هیسرماباشد. مثالً  تيفيباككه همراه این

اي براي توليدي هم وجود داشته باشد، باید یک دریچه

گویيم؛ آینده هم بگذارند، كه به آن سوپاپ اطمينان می

موجب به قهقرا رفتن  اگر درست هدایت نشودچون 

باشد، یعنی تحت  شدهتیهداشود. ولی اگر دانشگاه می

به  تواند دانشگاه راهدفمند جلو برود، می هبرنامیک 

 «.و جامعه را نجات بدهد سرمنزل مقصودش برساند

بنابراین از دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتي، صالحیت

جای دیدگاه مند بهسیستمي و نظام های نگرشي شامل نگرش

نگری و تفکر بلندمد ، شخصي، آینده مبتني بر نفع و سلیقه

توسعه شناخت و آگاهي و دیدگاه ارزشي به عل  و فعالیت

 های علمي است.

ي مربوط به سؤال سوم پژوهش؛ هاافتهتحليل و ی 4-3

 كدامند؟ ی،بهشت ديشه دانشگاه در علمی سرمایه پيامدهاي 

گیری پیامدهای شکل»ها در خصوص تطلیل مطتوای مصاحبه

از دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتي، « سرمایه علمي

در این زمینه شد؛ در جدو  اصلي  منجر به شناسایي سه مقوله

پیامدهای »های مرتبا با ها و زیر مقولهبه مفاهی ، مقوله 3

 گران دانشگاه شهیداز دیدگاه کنش« گیری سرمایه علميشکل

 های سؤا  سوم پژوهشتطلیل داده .بهشتي اشاره شده است

پیامدهای  بیانگراصلي شد که  منجر به شناسایي سه مقوله

است؛ این سه مقوله با عناوین  گیری سرمایه علميشکل

پیامدهای »و« پیامدهای فراسازماني»، «يسازمان پیامدهای»

؛ در اندشدهدادهنمایش  4شکل  گااری و در قالب، نام«فردی

 منظوربهو  شدهتوضیح داده های اصلي یک از مقولهادامه هر

ها هایي از متن مصاحبهبه قسمت ،هاحمایت و پشتیباني از آن

 شوند. آورده مي ای از شواهد گفتاریو نمونه شدهاشاره 

 
 ( پيامدهاي سرمایه علمی4شكل 

 پیامدهای فردی

 

یی علمپیامدهای  سرمایه  

 

ییابی علمهویت  

 

           ایجاد

 معرفت علمی

 

 منزلت شغلی

 

 اجتماعی منزلت

 

پیامدهای 

 سازمانی

افزایش اعتبار 

 علمی

میارتقاءمرجعیت عل  

 

یتوسعه اقتصاد  

 

 توسعه فرهنگی

 

نیاز  پاسخگویی به

 ذی نفعان

پیامدهای فرا 

 سازمانی
تحرک و پویایی 

 علمی
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 یبهشت يدكنشگران دانشگاه شه یدگاهاز د «یعلم یهسرما  يامدهايپ»مرتبط با  يكدگذار( 3جدول 

 های اصلیمقوله هازیر مقوله مفاهیم یا کدهای باز`

 ایجاد پویایی و تحرک در فضای دانشگاهی

 تحرک و پویایی علمی

 های سازمانیپیامد

 ایجاد نشاط علمی در میان کنشگران دانشگاهی

 پیشتازی در عرصه علم و فناوری

 های علمییتفعالچابکی سازمانی در خصوص 

 افزایش و رشد سرمایه علمی

 دانشگاهدرآمدزایی بیشتر 

 توسعه اقتصادی
 کسب پشتوانه مالی برای دانشگاه

 رفاه اقتصادی و اجتماعی کنشگران علمی

 ی صنعت در داخل دانشگاههاچرخبه کار انداختن 

 یالنالتحصفارغیری پذجامعه

 توسعه فرهنگی

 تربیت افراد متعهد، وفادار و دلسوز نسبت به سرنوشت دانشگاه

 به علم و کارکرد آن در جامعهتغییر نگاه 

 علمی سالم یهاایجاد رقابت

 یری سرمایه فرهنگیگشکل

 بازتولید سرمایه علمی در جامعه

 افزایش اعتبار علمی

 های فراسازمانیپیامد

 المللیینبی ملی و بندرتبهکسب اعتبار علمی دانشگاه در 

 علمی در جامعههای یهسرمای تحصیلی هارشتهیافتن اعتبار 

 المللیینبدر مراکز علمی معتبر ملی و آموختگان جذب دانش

 جامعه در دانشگاه برند بهبود

 بهبود جایگاه و مرجعیت علمی دانشگاه در جامعه

 ارتقاء مرجعیت علمی
 ارتقای رتبه علمی دانشگاه در میان اجتماعات علمی

 علمی کنشگران دانشگاهیآثار ارجاعات و استنادها به  افزایش

 یردانشگاهیغ علمی در جامعه هاییهتولید نظر

 نفعانپاسخگویی به نیازها و انتظارات ذی

 پاسخگویی به نیاز

 نفعان درونی و بیرونییذ

 های اجراییی کاربردی و مشترک با صنعت و سازمانهاپژوهشانجام 

 یالنالتحصفارغپذیری اجتماعی مسئولیت

 شده در جامعهکالن و شناخته یهاارگان مشارکت در حل مسائل

 کسب موقعیت و جایگاه اجتماعی در جامعه

 منزلت اجتماعی

 پیامدهای فردی

 کسب اعتماد از سوی سایر کنشگران جامعه علمی

 افرادکسب تشخیص و احترام برای 

 ی سازمانیهامقامو  هاپستکسب قدرت و امتیاز در 

 جامعه در دانشگاهی اجتماعی اعضای ارشدیت

 با رشته تحصیلی خود یالنالتحصفارغافزایش میزان ارتباط مشاغل 

 ایجاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان دانشگاهی منزلت شغلی

 ی سازمانی با جایگاه اجتماعی باال در جامعههاپستاحراز 

 تولید علمخود تأمل پذیری در فرایند 

 ایجاد معرفت علمی
 معرفتی ییافزاهم

 ایجاد آگاهی ذهنی در افراد

 ایجاد باورهای حقیقی و واقعی نسبت به علم

 شخصیت و هویت علمی یریگشکل

 ارتقاء هویت اجتماعی کنشگران علمی یابی علمیهویت

 هویت یافتن سنت علمی دانشگاه
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 پيامدهاي فردي 

گیری و منظور از پیامدهای فردی، آثار و تبعا  شکل

ی دانشگاهي و اعضاي بر کنشگران علم هیسرماشکوفایي 

 اظهارا  زیر، شواهد گفتاری این مقوله هستند: است؛

 ايسرمایهعلمی، آن سرمایه : »13شماره  شوندهمصاحبه

منجر به افزایش اعتماد و اطمينان افراد  تیدرنهااست كه 

كه  یمحيط و فضایاون نسبت به یكدیگر و نسبت به 

 «شهدرونش هستن می
 سایر سوی از اعتماد و احترام طبق این شاهد گفتاری، کسب

گیری سرمایه علمي، یکي از پیامدهای شکل جامعه کنشگران

 شود.برای اعضای دانشگاهي، مطسوی ميعلمي 

درواقع، جنبة فردي  توليد : »49مصاحبه شونده شماره 

تر شده. یعنی علمی این است كه ذهن فرد آگاه سرمایه

آگاهی ذهنی برایش ایجاد شده و عزت نفس پيدا می كند. 

شود؛ اش هدفمند میدر سایة این عزت نفس، زندگی

ت. در سایة این هدفمندي، به هدفمندي علمی منظورم اس

تواند تصميم اي از زندگی نایل می شود كه مییک مرحله

بگيرد چی درست است و چی غلط است. یعنی تشخيص 

 «سره از نا سره
 یيافزاه ی علمي، طبق این دیدگاه، یکي از پیامدهای سرمایه

 نسبت به عل  است. و ایجاد آگاهي یهني کنشگران معرفتي

ی علمي، شامل سرمایه« پیامدهای فردی»ی مقوله درواقع

کسب منزلت و جایگاه اجتماعي، منزلت شغلي، معرفت و 

یابي علمي در اعضای آگاهي علمي و همچنین، هویت

 دانشگاهي، است.

 پيامدهاي سازمانی 

ي علم یهیسرمامنظور از پیامدهای سازماني، آثار و تبعا  

 دروني دانشگاه است.مطیا  نفعانییبرای کنشگران و 

می از پيامدهاي سرمایه علمی،: » 55شماره  شوندهمصاحبه

 ،هادانشگاه ؛شهها میتر شدن دانشگاهگفت شامل چابک شه

اون  ،كنند و در عرصه رقابت علمپویایی بالحدي پيدا می

یكی دیگر از  محوري،دانشگاه ؛دنكنو پيدا میرگشایش 

شما باالتر علمی كه اگر سرمایه  است؛ یعنی اینپيامدها 

اون محوریت دانشگاه و این كه اختيارات بيشتري به  ،باشه

 «.بيشتر خواهد شد ،دانشگاه داده بشه

در  فعا  دانشي یهاچرخه گیریطبق این دیدگاه، شکل

 عنوانبه ایجاد پویایي و تطرک در فضای دانشگاهيدانشگاه و 

ی علمي، مطسوی ميهگیری سرمایپیامدهای سازماني شکل

 شوند.

 كه هاییپست و هاسمت: » 46شماره  شوندهمصاحبه

 نظر از تونهمی شن،میدار عهده آینده در علمی هايسرمایه

 «بشه محسوب دانشگاه پشتوانه هم مالی
این شاهد گفتاری، بیانگر این است که یکي از پیامدهای 

های علمي در یک دانشگاه،  درآمدزایي بیشتر و  تربیت سرمایه

، پیامدهای درواقعکسب پشتوانه مالي برای دانشگاه است؛ 

علمي در دانشگاه، شامل توسعه  گیری سرمایهسازماني شکل

اقتصادی و فرهنگي دانشگاه و تطرک و پویایي عل  در آن 

 است.

 پيامدهاي فرا سازمانی 

 یهیسرماي، آثار و تبعا  سازمان فرامنظور از پیامدهای   

 یا داخلي دانشگاه است؛ به عبارتيي در بیرون از مطعلم

گیری پیامدهای فرا سازماني به پیامدهای اجتماعي شکل

کند که مطصو  مرجعیت پیدا کردن سرمایه علمي اشاره مي

دانشگاه در جامعه است؛ اظهارا  زیر، شواهد گفتاری این 

 مقوله هستند:

اگر سرمایه علمی باال باشه، :» 55شماره  شوندهبهمصاح  

پاسخگویی باالتري به نيازهاي دانشجویان به عنوان ذینفعان 

درونی از دانشگاه و به ذینفعان بيرونی مثل كارفرمایان در 

 «گيرهبازار كار، جامعه و اجتماع، صورت می
طبق این شاهد گفتاری، مسئولیت اجتماعي دانشگاه در قبا  

نفعان دروني و یی انتظارا  و نیازها به جامعه و پاسخگویي

گیری سرمایه ي شکلسازمان فراپیامدهای  ازجملهبیروني 

 آید.علمي در یک دانشگاه، به شمار مي

گاهی سرمایه علمی، یک نفره  : »23شماره  شوندهمصاحبه  

و در یک دانشكده، یک نفر اعتبار علمی می ده به كل اون 

ه؛ یعنی جامعه علمی، آنقدر اون یک نفر رو در دانشكد

كنه؛ شناسند كه مياد اونجا رو بِرند میسطح جهانی می

المللی منتشر و شناخته وقتی اون فرد، آثارش در سطح بين

 «.شه به اون دانشگاه، اعتبار ميدهمی



 1401 بهار، 1، شماره پانزدهمسال ؛  فصلنامه سیاست علم و فناوری، زادهییرضا ی، مرتض، مقصود فراستخواهیسرخاب یدوز یمنی، محمد اینیفاطمه نصرالله

83 

های علمي دهد که سرمایه، نشان ميشوندهمصاحبهپاسخ این 

که موجب کسب تشخص و دانشگاه، عالوه بر ایندر یک 

شود، منجر به بهبود جایگاه و احترام برای خود آن افراد مي

 مرجعیت علمي دانشگاه در جامعه خواهد شد.

به عبارتي، افزایش اعتبار علمي و ارتقاء مرجعیت علمي   

دانشگاه در جامعه و همچنین، پاسخگویي دانشگاه در برابر 

ي سازمان فراپیامدهای  عنوانبهدروني و بیروني،  ننفعایینیاز 

 شوند.های علمي یک دانشگاه، مطسوی ميسرمایه

 

 گيرينتيجه -5

بررسي و مقایسه چارچوی ارجاعي پژوهش )دیدگاه و 

های و یافته [28و  1،2] شناختي پیر بوردیونظریا  جامعه

 بهشتيحاصل از مصاحبه با کنشگران دانشگاه شهید 

علمي، صرفاً شامل نیروهای  دهنده آن است که سرمایهنشان

های ها و مهار انساني در یک دانشگاه نبوده و صالحیت

های حاصل از عل  و علمي افراد؛ قدر ، توانایي و ظرفیت

دانش، منزلت و اعتبار علمي افراد از طریق احترام و به 

عنوان سرمایهرسمیت شناخته شدن در میان سایر کنشگران، به

 شوند.های علمي مطسوی مي

از طرف دیگر، تبیین مفهوم سرمایه علمي و ارتباط آن با   

سایر اشکا  سرمایه، بیانگر آن است که از دیدگاه کنشگران 

موجب منزلت شغلي،  دانشگاه شهید بهشتي؛ سرمایه علمي

اجتماعي، افزایش اعتبار علمي و به رسمیت شناخته شدن 

در  شود و به عبارتيکنشگران علمي ميسایر  افراد توسا

گیرد؛ به عبار  دیگر رابطه دوطرفه با سرمایه نمادین، قرارمي

عنوان علمي به سرمایه ،مطرح کرده [2] همان طور که بوردیو

شکل خاصي از سرمایه نمادین است که موجب کسب 

 شود؛ی عل  ميتشخص و احترام  عامالن درگیر در حوزه

دیگر آن است که کنشگران دانشگاه شهید بهشتي،  نکته 

مفهوم سرمایه علمي را متفاو  با سرمایه اقتصادی تعریف 

عنوان یک سرمایه اخالقي در کردند و این نوع از سرمایه را به

 میدان دانشگاهي معرفي کردند.

همچنین بر اساس دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتي، 

های فرهنگي عینیت جزء سرمایه دستاوردهای علمي ملموس،

شوند که شرایا به رسمیت شناخته شدن ای مطسوی ميیافته

کنند؛ و کسب منزلت و شهر  علمي را برای افراد ایجاد مي

 [2] دیدگاه پیر بوردیو این در حالي است که بررسي و مقایسه

و دیدگاه کنشگران دانشگاه شهید بهشتي نشان داد که آنچه در 

 یافتها  پیر بوردیو با عنوان سرمایه فرهنگي تجس نظری

 عنوان سرمایه علمي معنویدر پژوهش حاضر با  ،شدهمعرفي

آنچه در دیدگاه بوردیو با عنوان سرمایه  همچنین، مطرح است.

 این پژوهشدر ، شدهشده مطرحفرهنگي عینیت یافته و نهادینه

 است. شدهبا عنوان سرمایه علمي مادی و ملموس تعریف

ه با کنشگران از طرف دیگر نتایج به دست آمده از مصاحب  

«  سرمایه اجتماعي»بیانگر آن است که  دانشگاه شهید بهشتي

سرمایه  یکي از عوامل اجتماعي مؤثر بر شکوفایي و توسعه

آید که پشتوانه و اعتباری برای علمي در دانشگاه، به شمار مي

 شود. مي     ویت در یک گروه اجتماعي مطسویعض

بنابراین بر اساس نظریا  پیر بوردیو و دیدگاه کنشگران 

دانشگاه شهید بهشتي، سرمایه علمي در دو حالت نهادی شده 

ها و مناسک علمي که ها، گردهمایينامه)تشریفا ، آیین

های نهادی، ضمانت اجرایي و قانوني پیدا ميتوسا قدر 

 )توسا به رسمیت شناخته ایکنند( و  سرمایه علمي شبکه

های ارتباطي با سایر شدن و کسب اعتبار و احترام در شبکه

 گیرد.کنشگران(، شکل مي

 این پژوهش بیانگر آن است که واقعیت  همچنین، نتایج 

 است کنشگراني امتیازا  و قدر  به وابسته دانشگاه، میدان

 دراین کنند؛مي کسبمیدان  این گوناگون مراتبسلسله در که

 در دانشگاهي میدان که است این دارد اهمیت آنچه میان،

 قابل لزوماً که گیردمي شکل اجتماعي فضای از ای مجموعه

 میان  در دانشگاهي میدان ساختار حقیقت در نیست؛ رؤیت

 و یابدمي هویتدانشگاهي  کنشگران ارتباطي هایشبکه

 .شد خواهد اجتماعي هایواقعیت ساختن موجب

مبارزه  همواره  علمي همچون دانشگاه، میدان در یک واقعدر

و تالش برای کسب جایگاه، موقعیت، به رسمیت شناخته 

شدن، احترام و منزلت اجتماعي، اعتبار و پرستیژ، شهر  و 

 و نیروهای مختلف عوامل بین نام و آوازه و برنده شدن در

 وجود دارد.

انسان »م نکته قابل توجه این است که کاربرد مفهو  

فعالیت مي رای افرادی که در میدان دانشگاهيب« دانشگاهي

ی غیر هاعین حا  در برگیرنده مفهوم انسانکنند، در 

ها هایي که در بعضي از موقعیتدانشگاهي ه  مي شود؛ انسان
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بر، تنها به دلیل القای و کیفیت علمي و آثار معت  بدون داشتن

و  های تعریف شده های رسمي در سلسله مراتبجایگاه

ها و هنجارهای رایج و مسلا ها، ارزشتقلید و پیروی از رویه

آدای و  کند و مطابق باحوزه معرفت، چهره آرایي علمي مي

 به خودنمایي مي پردازند. تشریفا  در مطالبا  علمي

بدین ترتیب، این پژوهش ما را به طرح سؤاال  جدیدی 

و عناصری برای انسان دهد که امروزه چه عواملجهت مي

-مند مطسوی مي شود؟  اصالت فعالیتارزش های دانشگاهي

-چگونه تعریف مي های دانشگاهيها و آثار علمي در میدان

با چه روش رجعیت علمي در یک میدان دانشگاهيشود؟ م

های کنشگران وارهها و عاد ابرانگارهآید؟ هایي به دست مي

مشکال  و  تطدیدندگي امور، دهخودسازمان دانشگاهي در

های از گااری با روشریزی و سیاستمسائل از طریق برنامه

ها و مقررا  نامهها، آیینشده و تصویب ابالغیهپیش تعیین

های جاری در خصوص شود و یا واقعیتاداری، تعریف مي

ماهیت امروزی عل  در میدان دانشگاه و مناسبا  آن در 

 های دیگری است؟ ابرانگارهجامعه، نیازمند 

گونه ادعا کرد که میدان توان ایناز این رو، دیگر نمي

یک میدان همکاری میان کنشگران برای اکتشاف دانشگاهي

علمي است؛ چرا که میدان« حقیقت»های علمي و دستیابي به 

برای های دانشگاهي به میدان های مبارزه  و عرصه نبرد 

و طبقه بندی کردن افراد  مشروع های عضویتتعیین معیار

ها، های شخصیتي آنبدون توجه به روحیه، استعداد و ویژگي

گمان مي"کند: طور که بوردیو مطرح مياند؛ همانتبدیل شده

. کندکن  یک حرکت قهقرایي جدی جهان عل  را تهدید مي

های دیني، سیاسي خود آییني که عل  به تدریج در برابر قدر 

حتي اقتصادی و حداقل تا حدودی در برابر دیوانساالری  یا

دولتي به دست آورده بود و حداقل شرایطش را برای 

کرد، به شد  تضعیف شده است؛ کوتاه استقاللش تضمین مي

سخن این که عل  در خطر است و به همین دلیل در حا  

 .[6] "تبدیل به امری خطرناک است

های حاصل از مصاحبه با کنشگران در نهایت، با توجه به یافته

 شود: دانشگاه شهید بهشتي، پیشنهادهای زیر مطرح مي

های سؤا  دوم پژوهش نشان داد که که یافتهبا نظر بر این -

 برخورداری از قدر  تبیین، استدال  علمي و توسعه

های مه  سرمایهخالق و مسئله مطور، از ویژگي اندیشه

شود که فرهنگ شود؛ پیشنهاد ميمطسوی مي های علمي

سازی بستری عمومي در دانشگاه، تقویت شود تا با فراه 

های تخصصي بتوانند با از هنر، ادبیا  و تاریخ ، فرهنگ

یکدیگر گفت و گو کنند و در فضایي که با امنیت، 

های نقدپایری و توزیع قدر  همراه است به همکاری

ایي که میدان رقابت و مستمر با یکدیگر بپردازند؛ فض

به میدان همکاری و مشارکت  را مبارزه برای کسب امتیاز

 1د.کنميتبدیل کنشگران اجتماع علمي 

ی های داخلي در حوزهکه که کمبود پژوهشبا نظر بر این -

و مسائل مطرح در این « سرمایه علمي»تبیین مفهوم 

موجب ناشناخته بودن این مفهوم در  طرفکیازخصوص 

ادبیا  نظام آموزش عالي کشور شده است و از طرف 

های کشور، ی علمي در دانشگاههاهیسرمادیگر، وضعیت 

وضعیت  که شوده، پیشنهاد ميقرارگرفتمورد غفلت 

های مختلف های آن در دانشگاهسرمایه علمي و مؤلفه

ص شود آیا در مشخ ي قرار گیرد تاموردبررسکشور، 

های های نظام آموزش عالي کشور، میدانتاریخ دانشگاه

اند؟ و این دانشگاهي از سرمایه علمي برخوردار بوده

 اند؟سرمایه را چگونه تعریف کرده

های کیفي در این پژوهش از گردآوری داده ازآنجاکه -

سوی کنشگران درون دانشگاهي، صور  گرفته بود؛ 

)همچون  بیروني نفعانییباط نتاس شوديمپیشنهاد 

در صنعت و  وکارکسبشهروندان جامعه، صاحبان 

های اساتید، کارکنان و دانشجویان( در تجار ، خانواده

ي موردبررسخصوص مفهوم سرمایه علمي و ابعاد آن، 

 عنوانبهبیروني  نفعانیی کهنیاقرار گیرد؛ به دلیل 

و کنشگر در عملکرد درون  تغییر جادکنندهیانیروهای 

های فرهنگي، اجتماعي، با توجه به زمینه دانشگاه

های متفاوتي از توانند برداشتاقتصادی و سیاسي خود مي

مفهوم سرمایه علمي و وضعیت آن در جامعه داشته باشند 

این  که به بهبود کیفیت و تطلیل عوامل مؤثر بر توسعه

 کند.کمک های دانشگاهي سرمایه در مطیا

 

                                                 
برای مطالعه بیشتر در خصووص مفهووم فرهنوم عموومی و ارتبواط آن بوا فرهنوم   1

( نشور 1400تخصصی به کتاب پوداگوژی دانشوگاهی، محمود یمنوی دوزی سورخابی)

 .[29](، مراجعه شود 450تا  448ی )صفحه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماع
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