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  چكيده
اجتماعي است از اين رو از اجتماع كنشگران فعال در عرصه علم به نام اجتماع  ايعلم پديده

اي وجود دارد شود. اين كه بين سرمايه علمي و اجتماع علمي چه رابطهعلمي ياد مي
و ميدان بورديو  موضوع اين مقاله است. در اين مقاله سعي شده با استفاده از نظريه هبيتوس

به اين سوال پاسخ داده شود. از اين رو با پروبلماتيك كردن موضوع در حوزه رشته علوم 
شناسي به عنوان جامعه هدف انتخاب شده و اجتماعي، اجتماع علمي مربوط به رشته جامعه

 شهر تهران مصاحبههاي مستقر در كالننفر در دانشگاه 163با اساتيد اين رشته با نمونه 
مثابه دو مؤلفه شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي به

شناسي از وضعيت نسبتاً خوبي برخوردار است و بين اين سازنده اجتماع علمي رشته جامعه
  دو مؤلفه و سرمايه علمي همبستگي مثبت و متقابلي وجود دارد.
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  مقدمه
انتزاعي و فردي نيست بلكه در كنه خود،  ايست كه علم پديدهامطالعات اجتماعي علم بيانگر آن

ست كه معارف علمي در فرآيندي ا . اجتماعي بودن علم بيانگر آناستبه شدت اجتماعي  معرفتي
هاي علمي ريشه در ها و يافتهشوند. توليد ايدهبه كارگرفته و متحول مياجتماعي برساخته شده و 

از اين منظر، صحبت از يك علم  دهد.ورزي عالمان در آن رخ ميشرايط اجتماعي دارد كه علم
  كه بيانگر واقعيت باشد، ريشه در توهم دارد.انتزاعي، بيش از آن

توان گفت كه علم به مثابه يك در وهله اول مي اجتماعي بودن علم از دو منظر قابل بررسي است: 
كالن (اعم از  ةهاي جامع هاي جامعه مرتبط بوده و ساير بخششناختي با ساير بخشمحصول جامعه

د. در وهله دوم، رويكرد ناقتصاد، فرهنگ، سياست و مذهب) نقشي پويا و تعاملي بر توليد علمي دار
هشگران و محققان و ساير كارگزاران علمي، خودشان به ست كه اجتماع پژوا اجتماعي به معناي آن

اي علمي و همثابه يك جامعه و اجتماع هستند و تمام مختصات امر اجتماعي، بر امر علمي و كنش
) در راستاي جنبه دوم اجتماعي بودن علم، سخن از 1394(رحماني،  عالمان نيز مصداق دارد

اجتماع علمي شبكة متنوعي « آمده استاجتماع علمي  در تعريفآيد، به ميان مي» 1اجتماع علمي«
 2هاي. اين اجتماع معموالً شامل خرده اجتماعدر تعامل با يكديگر هستنداز دانشمنداني است كه 

كنند و در عين حال هاي علمي خاص و در نهادهاي خاصي فعاليت ميبسياري است كه در حوزه
ها و از . همه فعاليت)24: 1981، و هويت (كورنفلد» دارند اي نيزرشتهنهادي و بين ميانهاي فعاليت

هاي آگاهانه گيرد كه چيزي نيست جز تعاملهاي انضمامي صورت ميجمله توليد علم در موقعيت
وار حول هاي مشخص. اين تعامالت فكري وقتي به شكلي زنجيرهها و مكانكنشگران علمي در زمان

  هاي فكري يا ها يا حلقهشوند از طريق توليد همبستگي، شبكههاي خاصي تكرار ها و نشانهايده
  ). 2004؛ 2000كنند (كالينز،چه اجتماع علمي خوانده مي شود را ايجاد ميآن

گردد. از اين رو انسجام كارگزاران علم و تقويت اجتماع علمي سبب تقويت نظام اجتماعي علم مي
پذير هايي براي جامعهتقسيم كار، جايگاه  ابهي، نيازمندنظام اجتماعي علم نيز به مثابه هر نظام مش«

ها و تكاپوي كردن افراد و راهكارهايي براي توزيع منابع و قدرت است. اين نظام بايد بتواند تالش
هاي بعد محصول نهايي آن موجب رشد و پيشرفت فردي اجتماعي را به نحوي هدايت كند كه سال

هاي استراتژيك مبني بر نظمي است كه در آن كنش ، نيازمندو جمعي گردد. نظام اجتماعي علم
  چه نهاد علم مستقل باشد، طبعاً هدفمند و ارتقاي دانش طراحي شود؛ چنان محاسبه مقصد

 
1 Scientific community 
2 sub-communities 
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هاي علمي هم به نظم خاصي منتهي شده و در نهايت توسعه و رونق نظام علمي منجر به كنش
  ). 20:1386پور،(شارع» پيشرفت و تغيير كل جامعه خواهد شد

اي هاي توليد علم، توليد فرهنگ دانشـگاهي و هنجارهـاي حرفـهشرطيكي از پيشاز سوي ديگر 
. علـم كردتوان از نشو و نماي علمي صحبت افزارها و انتقال آن نمياسـت. بـدون ايجاد اين نرم

ود و گويي شنمي بـدون وجـود ساختارهاي هنجاري و اجتماعي و فرهنگي خاص خود توليد
 ).1382(ابـاذري،  هنجارهاي علمي و دانشگاهي بخشي از معرفت علمـي و دانشـگاهي اسـت

  مثابه نهادي اجتماعي و عامل اجتماعي كننـده عمـل همحـيط دانشـگاه و اجتماعـات علمي ب
اي را در هاي دانشـگاهي علمي جوامع نقش عمدهكننـد و از سـوي ديگـر فرهنـگ و ارزشمـي

(محسني تبريزي،  كندكردن هنجارها و توسعه مفهوم من اجتماعي ايفا مينتقال فرهنگ، درونيا
1380.( 

ترديد شاهد افزايش تراكم شناسي علم و در جغرافياي ايراني علوم اجتماعي، بيدر پهنة جامعه
پايه علوم فيزيكي هستيم. افزايش آمار باالي اعضاي هيات علمي و شمار باالي نشريات علمي بر 

هاي عملي دهد كه اجتماعاما تحقيقات صورت گرفته نشان مي اجتماعي نشانگر اين موضوع است.
راد، الف، قانعي1385راد، شناسي ايران از تراكم و انباشتگي الزم برخوردار نيست (قانعيجامعه
رسد حوزه ميبه نظر و  )1393زاده، زاده و عليجانعلي؛ 1390راد و خسروخاور،ب؛ قانعي1385
دانشگاه و شناسان در درونشناسي دانشگاهي ظاهراً با نوعي اختالل ارتباط علمي ميان جامعهجامعه

  هاي استنادي مختلف (به ويژه كه با رجوع به پايگاهدر اجتماع علمي مواجه است به ويژه آن
هاي اتيد ديگر حوزهشناسي نسبت به اسالمللي) فقر ارتباطات و همكاري علمي اساتيد جامعهبين

). از سوي ديگر با گذشت 81:1395پور،شود (زاهدي و عليعلوم انساني و اجتماعي نيز آشكار مي
انداز پرباري از هاي ايران، چشمشناسي به دانشگاههشت دهه از ورود علوم اجتماعي به ويژه جامعه
شناسي ايران پيكره ر جامعهد«توان ترسيم كرد. جهت توليد ايده و نظريه در اين حوزه را نمي

راد (قانعي» اي محدود وجود نداردمشتركي از باورهاي بديهي، حتي در شكل مكاتب انديشه
انباشتگي  و تراكم به منجر لذا و مستمر نيست فرايندي داراي ايران شناسي). و جامعه29:1385الف،

  ). همچنين عدم ارتباط و يا ارتباط كم بين 1383راد،شود (قانعينمي در اجتماع علمي آن
شناسي نتوانسته شناسي و تحوالت اجتماعي ايران، موضوع قابل تأمل ديگري است. جامعهجامعه

هاي اجتماعي عالوه بر فقدان پژوهش). «1373است در خدمت توسعة كشور قرار گيرد (عبداللهي،
ندرت ها بهنعكاس و تأثير چنداني ندارند و نتايج آناثربخشي بيروني، در خود جامعة علمي نيز ا

هنجاري مثابه شرايط بيتوان بهشود. اين وضعيت بيمارگون را ميتوسط ساير همكاران خوانده مي
). در تبيين چرايي اين امر، 29:1385راد الف،(قانعي» در بين كارگزاران علوم اجتماعي توصيف كرد
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است كه هر يك با اتكاء به رويكردهاي نظري موجود در علوم هاي متعددي صورت گرفته پژوهش
تأثيري علوم اجتماعي در ايران را مورد بررسي اي متفاوت موضوع كم رشدي و كمگونهاجتماعي، به

اند. مروري برنتايج اين مطالعات بازگوي آن است كه شناسايي موانع و مشكالت رشد و قرار داده
ان، خود تابع نوعي نگاه نظري و روشي به اين پديده است. در بين اين پويايي علوم اجتماعي در اير

مثابه واقعيتي سيال بنگرد و آن را رشدي علوم اجتماعي به هايي كه به واقعيت كممطالعات پژوهش
اند و دليل اين امر حاكميت نظري و روشي رويكردهاي  ناشي از فرايندهاي خرد ببيند بسيار اندك

رشدي و كم تأثيري علوم اجتماعي در ايران است  كاركردي بر مطالعات كمهنجاري و ساختي 
شناختي مطرح شده ). از اين رو تحقيق حاضر با توجه به مسائل آسيب25:1391(عباداللهي و خستو،

  هاي ذيل پاسخ دهد:سعي دارد با استفاده از رويكرد عامليتي در قالب نظريه بورديو، به پرسش
  شناسي و سرمايه علمي چگونه است؟كم اجتماع علمي رشته جامعه) ارتباط بين ترا1
هاي اجتماع علمي و سرمايه علمي وجود مثابه يكي از مؤلفه) چه ارتباطي بين سرمايه اجتماعي به2

  دارد؟
هاي اجتماع علمي و سرمايه علمي جود مثابه يكي از مؤلفه) چه ارتباطي بين سرمايه فرهنگي به3

  دارد؟
  

  مالحظات تجربي 
هاي پيشين كم و بيش بررسي پيشينه تجربي تحقيق بازگوي آن است كه اين مسأله در پژوهش

) با مرور مطالعات انجام شده بدين 1391مورد توجه پژوهشگران بوده است. عبداللهي و خستو (
دتاً با رويكرد شناسي علم در ايران يا عماند كه: مطالعات صورت گرفته در حوزه جامعهنتيجه رسيده

) يا ساختي 1380پور، راد و قاضي؛ قانعي1380دادهير، و طباطبايي؛ قاضي1371هنجاري (ابراهيمي،
  اند. ) انجام شده1388زاده، ؛ لهسائي1386ـ كاركردي (فاضلي،

) پيشينة پژوهش در مورد اجتماعات علمي در ايران را به سه دسته 1390،9راد و خسروخاور (قانعي
كنند: هدف نخستين دسته از مطالعات، بيان وضعيت اجتماع علمي و يا روابط اساتيد و ميتقسيم 

  پژوهشگران با يكديگر با استفاده از توصيف آماري و تحليل اسنادي است. اين مطالعات 
مثابه مشكل شناختي، ضعف ساختار ارتباطي و تعامالتي در بين اساتيد و پژوهشگران را بهجامعه

؛ 1381پور،؛ رفيع1372؛ طالب،1378؛ آزادارمكي،1375كنند (عبداللهي،علم مطرح مي اساسي نهاد
). دومين دسته از مطالعات، ارتباطات دانشجويان با همتايان و اساتيد خود و 1385و  1383راد،قانعي

  اند ها در انتقال هنجارهاي علمي به دانشجويان را مورد مطالعه قرار دادهناتواني دانشگاه
) و سومين دسته از مطالعات، 1385راد، ؛ قانعي1377؛ ودادهير،1380طباطبائي و مرجايي،اضي(ق
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مثابه تابعي از مناسبات و روابط فردي و نهادي آنان با ميزان توليد دانش اعضاي هيات علمي را به
گر و ؛ گداز1381پور،راد و قاضي؛ قانعي1378كنند (صالحي و ابراهيمي،همتايان خود بررسي مي

گيرند كه به دليل فقدان راد و خاور در ادامه نتيجه مي). قانعي1386؛ محمدي،1385اقدم،زادهعلي
تكوين اجتماع علمي و ضعف تعامالت، در بين اساتيد نزديكي معرفتي وجود ندارد و با همديگر 

همكاري  هاي آموزشي دچار چنددستگي و فقدانهاي پژوهشي ندارند. فضاي اجتماعي گروههمكاري
هاي آموزشي و پژوهشي را به رفتاري شده است. فقدان فضاي فرهنگي ـ اجتماعي، فعاليت

فردگرايانه و تصادفي تبديل كرده و توليد و انتقال دانش به عنوان يك فعاليت جمعي را دچار بحران 
  ساخته است.

يراني در قلمرو مطالعات هاي امند و فراتحليل پژوهش) با مرور نظام1394راد (ذاكرصالحي و قانعي
شناختي و محتوايي دانش انباشته در حوزة اجتماعي علم و فناوري، ضمن بررسي شكلي، روش

شناسي كيفي آثار مطالعات اجتماعي علم و فناوري در ايران مطالعات اجتماعي علم در ايران، به گونه
عي علم در ايران غالباً داراي دهد كه مطالعات اجتماهاي اين مطالعه نشان ميپردازند. يافتهمي

شناسي نسل چهارم جامعه«ي زماني رواج گراست. اين مطالعات كه در دورهرويكرد توصيفي و برون
هاي رايج در نسل اند از حيث رويكرد به رويه) انجام شده1389(به استناد نظرات آزادارمكي،» ايراني

گيري نوعي تأخر نسلي در ظهور و شكل شناسي ايراني شباهت دارند. بدين ترتيب،دوم جامعه
هاي نسل مطالعات اجتماعي علم در ايران مشهود است. به طور كلي، در مطالعات علم ايراني نگرش

شناسي قديم علم (مرتوني) اي) و جامعهدومي (اشاعة سازماني/ مفاهيم توسعه و مطالعات توسعه
هاي فكري معاصر از لم و فناوري و جريانشناسي عرواج بيشتري دارند و رويكرد شناختي، جامعه

اند (ذاكرصالحي و تر مورد توجه قرار گرفتهمدرن و مطالعات فرهنگي كمهاي پستجمله انديشه
  ).50:1394راد،قانعي

) با رويكرد هنجاري، به مطالعه ارتباط اجتماع علمي و رابطه آن با توسعه علمي 1371ابراهيمي (
دهد و حقيق سطح بسيار پائين ارتباطات علمي اساتيد را گزارش ميهاي تپرداخته است. يافته

كند كه سطح نازل ارتباطات علمي نوعي انقطاع نسل دانشگاهي در فضاي علوم گيري مينتيجه
هاي سوگيري هنجاري و اخالقي در پژوهش«هاي مقاله وجود آورده است. يافتهاجتماعي ايران را به

نوعي نوسان در سوگيري هنجاري و اخالقي دانشجويان در فرايند نشان دهندة وجود «دانشگاهي
» پيروي از ضد هنجارهاي علم«تحقيقات دانشگاهي است و در ميان عوامل دانشگاهي و دپارتماني 

هاي مطالعه ). يافته1380طباطبائي و وداد هير،است (قاضي» پيروي از هنجارهاي علم«بيشتر از 
دهد كه ) نشان مي1394اعي در ايران (قاراخاني و ميرزائي،فضاي هنجاري آموزش علوم اجتم

هنجارگريزي و رواج رفتارهاي مغاير با استاندارهاي علمي و دانشگاهي در فضاي آموزش علوم 
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اجتماعي به صورت فرايندي، رشد و گسترش يافته است. سپس در فقدان واكنش كنشگران وفادار 
سازي عادي«علم و سكوت و پذيرش آنان، روند  ها و استانداردهاي علم و اخالقبه ارزش

همسو شده است و در نتيجه عدم تبعيت از هنجارهاي علمي به » امتناع تغيير«با » هنجارشكني
درآمده است. ساختار پشتيبان و تسهيل كننده اين هنجارشكني » هنجارشكني سيستماتيك«شكل 

، »استيالي سياست بر فضاي علم«تا با همسو و همراس» سيطره اقتدار اداريِ«سيستمي، مركب از 
نموده است. به » هاي فرصتهاي قدرت و مكانگيري و بازتوليد حلقهشكل«نهادهاي علمي را عرصه 

اي كه قدرت و مديريت متبوع قدرت در نهادهاي علمي، فضا را بر حوزه معرفت و كاوشگران و گونه
ساختاري به نوبه خود به دوام و قوام فضاي  اند. پيدايش چنين زمينهانديشمندان علم تنگ  كرده

توان ادعا كه ميهنجارشكني و در نتيجه استمرار روند افول نفوذ و اقتدار علم دامن زده است. چنان
كرد هنجارشكني در فضاي علم در چارچوب ساختار كنوني نظام علم در ايران، خصلتي كاركردي 

) با تمركز بر مطالعات پيشين 1388هادي مرجائي (طباطبائي و يافته است. محسني تبريزي، قاضي
هاي ايران به تحليل مسائل اساسي اجتماعي شدن علمي در هاي دانشگاهدر رابطه با مسائل و چالش

هاي دهد كه مسائل و چالشاند. نتايج اين تحقيقات نشان ميهاي دانشگاهي ايران پرداختهمحيط
تواند در چهار گروه اصلي مورد بحث قرار پذيري دانشگاه ميآموزش عالي ايران در ارتباط با جامعه

گرايي و تبعيت از گيري اجتماعات علمي، ب) كارايي فرهنگي دانشگاهي، ج) علمگيرد: الف) شكل
پذيري دانشگاهي. نتايج مصاحبه گيري فرايندهاي مؤثر بر جامعههنجارهاي دانشگاهي و د) شكل

هاي آموزش عالي ايران دهد كه چالشآموزش عالي نشان مي متخصص حوزه 20اين پژوهشگران با 
گيرند. همچنين عمدتاً داراي ماهيت نهادي و ساختاري بوده و عوامل فردي در سطح بعدي قرار مي

پذيري نسبت به دهد كه تقويت اجتماعات علمي و جريان جامعهنتايج اين تحقيق نشان مي
  تواند به گسترش مرزهاي علمي بيانجامد.ن ميهنجارهاي علمي در نظام آموزش عالي ايرا

هاي علوم ) با رويكرد كالينزي به مطالعه اجتماع علمي در دانشكده1391عباداللهي و خستو (
دهد كه با وجود مقوالت و اند. نتايج تحقيق نشان ميهاي عالمه و تهران پرداختهاجتماعي دانشگاه

تمركز «، »فضاي توجه نمادين مشترك«ها فاقد آن موضوعات مشترك در بين اساتيد هر دانشكده،
هاي اجتماع علمي به مفهوم كالينزي به عنوان شاخصه» مناسك تعامل«و » موضوعي مشترك

اساتيد به جاي تعامل مولد و پويا با همكاران، محدود به تعامل موقت » فضاي گفت و گويي«هستند. 
  ها، از انرژي عاطفي و در داخل دانشكده با دانشجويان است. اساتيد بدون وجود حلقه فكري

  هاي فرهنگي باال برخوردار هستند.سرمايه
،  بـه  »جامعه علمي، روابـط علمـي و هـم تـاليفي    «اي با عنوان ) در مقاله1388حسن زاده و بقايي (

 ها، تعامالتكنند. به باور آنهاي علمي، به مثابه هسته اصلي اجتماع علمي تأكيد ميمسئله همكاري
اساتيد چه به صورت رسمي و غيررسمي، و چه به شكل مدرن يا سنتي، هم در داخل رشته و هم در 
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هـا و در كـل   هاي علمـي، انتشـار آن  ها ارتقاء كيفيت  فعاليت علمي، معرفي و ترويج يافتهبين رشته
تـاليف  هاي علمي در قالـب  پديـده   دهي دانش را در پي دارد. در اين بين همكاريتوسعه و سازمان

هـاي اخيـر شـكل و     مشترك (هم تاليفي) از اهميت شايان توجهي برخوردار است چرا كـه در دهـه  
هـا و  گذاري مهارتدهي شده است كه نيازمند به اشتراكاي سازمانهاي علمي به گونهجهت فعاليت

  هاست. تخصص
علـوم اجتمـاعي در    بررسي انتقادي فراينـدهاي توليـد  «خود تحت عنوان  ) در مطالعه1390آروين (

با اتكا به رويكرد بورديوئي به بررسي ميدان علوم اجتماعي در ايران  » شناسيايران با تأكيد بر جامعه
دهـد كـه   هاي تحقيق نشان ميداند. يافتهپرداخته و ساختار و قواعد آن را دچار ضعف آكادميك مي

سـرمايه  «ية اصلي مـورد منازعـه   در علوم اجتماعي آكادميك ايران بر خالف سنت روشنفكري سرما
هاي اقتصادي اسـت و  هاي ديگر به ويژه سرمايهنيست. در اين ميدان، منازعه بر سر سرمايه» نمادين

كنند. ارتباط علوم ها قواعد حاكم بر ميدان علوم اجتماعي آكادميك در ايران را تعيين مياين سرمايه
گي آن به منابع مـالي دولـت، و مخاطـب بـودن     گذاري دولتي و وابستاجتماعي آكادميك با سياست
يـابي سـرمايه   گذار در حوزة علوم اجتماعي آكادميك علت اصلي اهميـت دولت به عنوان تنها سرمايه

اهميت شدن رقابـت برسـر    اقتصادي در ميدان علوم اجتماعي دانشگاهي است كه نتيجه اين امر كم
  تثبيت اجتماع علمي اساتيد علوم اجتماعي است.گيري و سرماية نمادين و در نتيجه ضعف در شكل

هاي صورت گرفته، ضعف ساختار توان گفت كه بر مبناي اكثر پژوهشبندي اين مباحث ميدر جمع
اي فراگير است و راهكارهـاي ارائـه شـده در ايـن     هاي دانشگاهي پديدهاجتماعي علم در كليه رشته

ايران، غالبا بر تقويت ساختارهاي ارتبـاطي و تعـاملي    ها، براي افزايش توليد علم دردسته از پژوهش
  دانشگاهيان تاكيد دارند. 

طـوري   پردازد. بـه  پژوهش حاضر اما، از ابعادي متفاوت به مقوله اجتماع علمي و كاركردهاي آن مي
توان ادعا كرد كه رويكرد اين پژوهش با تحقيقات مشابه در مورد اجتماع علمي و نقش آن در كه مي

گـران  د آثار علمي تا حد زيادي تفاوت دارد. اين پژوهش، بيشتر بر داليل فردي و موقعيت كنشتولي
شناسي برحسب زمان و مكان در بررسـي هـر    جاكه در حوزه جامعهاز آن و فعاالن علمي تاكيد دارد.

دف توان به نتايج متفاوتي دست يافت، بنابراين حتي در صورت تشابه و نزديكي هموضوع واحدي مي
  توان اميدوار بود. اين تحقيق با تحقيقات قبلي همچنان به دستيابي نتايج جديد و نو مي

  
  مالحظات نظري 

اي از دانشمندان داراي كنش متقابل مكرر با باورها ) اجتماع علمي مجموعه2001به اعتقاد گالسر (
هاي مشترك و داراي مناسبات اجتماعي آميخته به پيوندهاي متقابل عاطفي است. همه و ارزش
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برند به طور مشترك عقيده دارند كه دانش علمي كساني كه مفهوم اجتماع علمي را به كار مي
كند را توليد مي» اجتماع علمي«دانشي اجتماعي است، دانشي كه اعضا در مورد آن موافقت دارند و 

هاي نظري فراواني در خصوص كاركرد اجتماعات علمي و توليد علمي ). چالش31:1385د،را(قانعي
ها، از بين نظرات متنوع مطرح شده به نظرات وجود دارد اما در اين بخش بدون توجه به اين چالش

)،  اشاره مختصري خواهد شد و 2000)، كالينز (1975)، هاگستروم (1942)، مرتن (1970كوهن (
به طور مفصل به نظريه ميدان علم بورديو به عنوان چارچوب نظري تحقيق پرداخته در نهايت 
  خواهد شد.

كند. يك انگاره توماس كوهن ضمن پيوند معرفت علمي به اجتماع علمي مفهوم پارادايم را مطرح مي
  كند. انگاره الگوها، در جهت متمايز ساختن يك اجتماع علمي از اجتماع علمي ديگر عمل مي

كند بندي، تعريف و مرتبط ميها و ابزارهاي موجود در علم را بستهها، روشريهنظ
گيرند و از سوي ). اشتراك در الگوهاي علمي از سويي از اجتماع علمي ريشه مي632:1374(ريتزر،

  اي كامل و توافق آراء بين كارگزاران دانش يا اعضاي اجتماع علمي ديگر باعث ارتباطات حرفه
  ).1970كوهن،گردد (مي

 كرد توجه دارد كه خاصي اخالقي و سازماني شكل با اجتماعي نهاد يك مثابهبه علم بهرابرت مرتون، 
 تمام مثل علم، كه بود معتقد مرتون كرد. تحليل و تجزيه كاركردگرايانه اندازي چشم از را آن و

 گروه هايارزش حمايت نيازمند شود شكوفا و يابد توسعه بخواهد اگر ديگر، اجتماعي هايفعاليت
 يابد،مي توسعه مستقلي و نوپا كامال اجتماعي نهاد مثابهبه علم كه حالي همان است. به اعتقاد او در

 و هاسياست هنجارها، كه جمعي يعني علمي اجتماع. آيدمي پديد آن با مشخصي علمي اجتماع
اي در مرتون اجتماع علمي دانشگاهي را نظام نهادينه شده .آوردمي پديد را خودش رفتاري الگوهاي
دهي است. اين نظام، بر داوري همتايان گيرد كه هم نظامي ارتباطي و هم يك نظام پاداشنظر مي

ها نوشته را ابتكاري و كنند. اگر آنمتكي است. هر دانشمندي را همكاران حاضر و ناظر ارزيابي مي
كنند. لذا اين دانشمند، دهند و در آثارشان به آن استناد ميازه انتشار ميمهم برآورد كنند به آن اج

آورد كه شهرت بسيار و شايد ارتقاي مقام و از اين قبيل را در پي پاداش تأئيدي را به دست مي
دهي، از طريق فرآيند تأئيد يا به رسميت شناختن، بر تخصيص منابع، داشته باشد. اين نظام پاداش

هاي پژوهشي و نظاير آن، و در نتيجه بر مسيرهاي آتي پژوهش نيز اثر فراوان ك هزينهبه شكل كم
دهي ارتباط و تخصيص منابع در علم، با يكديگر ارتباط نزديكي دارند و گذارد. لذا نظام پاداشمي

  )1384انجامد (گلوور، استرابريج و توكل،عملكردشان به ايجاد قشربندي در ميان دانشمندان مي
 نكته اين او. كرد كار دانشمندان هايانگيزش زمينه در كار مرتون براساس )،1975ستروم (هگ

 بيان او. است شانهمتايان جانب از شدن تأئيد به ميل دانشمندان ، بارز انگيزه كه پذيرفت را مرتون
 قابل اطالعات شكل به علمي اجتماع به را هاييپاداش دانشمندان هدف، اين به رسيدن براي كه كرد



  1395 ، پاييز3شناسي ايران، دوره هفدهم، شمارة  مجله جامعه
 

٣۴ 
 

 مبين مقاالت، انتشار. شودمي حاصل اول درجه مقام پاداش، اعطاي نوع اين با. كنندمي عرضه انتشار
 ها آن كه را مقاالتي از بخشي صرفاً علمي، مجالت زيرا. است اجتماع اين معيارهاي به شدن نايل

 انتخاب ها،كنفرانس در سخنراني به دعوت مانند تر،محسوس تأئيدهاي. گزينندبرمي اندكرده عرضه
 كرده ياد هاآن از مرتون كه شناختن رسميت به باالتر هايشكل سرانجام و تخصصي، هايانجمن در

شناسايي «با طرح مفهوم آمد (همان). هاگستروم در وهله بعدي  خواهند به دنبال آن است،
دانشجويان را نيز مورد توجه قرار رابطه بين دانشمندان و مردم و تعامالت اساتيد و » فراهمكاران

تر از شناسايي همكاران ارزشمند طور كلي شناسايي دانشجويان و نيز شناسايي مردم، كمدهد. بهمي
هاي پذيري در علم نقش زيادي در پرورش افراد متعهد به ارزشاست. به اعتقاد هاگستروم جامعه

پذيري دانشمندان با عمل سازد. جامعهيد مياساسي علم دارد و آنان را به فنون و نظريات خاص مق
هاي شود. در اين فرايند، دانشمندان اطالعات را به صورت مقاالت و ايدهاي آنان تقويت ميمبادله

  گيرند كنند و در عوض مورد شناسايي قرار ميخود را به اجتماع علمي عرضه مي
  ).321385راد،(قانعي

) در 1ميدان علمي نوعي از تعامالت و ارتباطات (مناسك تعامل) در 2000به اعتقاد رندل كالينز (
شود. كالينز بين اعضا وجود دارد كه منجر به انسجام اجتماعي و پويايي روابط و ميدان علمي مي

هاي فردي تجربة زنجيره«هايي از هاي آئيني برهمكنش يا دسته) اين فرايند را زنجيره1981(
يابند، همديگر را در فضا كه در امتداد زمان جريان ميهمچنان«كه خواند مي» مبتني بر برهمكنش

كنند با ). افرادي كه در مراسم برهمكنش شركت مي550:1390(ريتزر و گودمن،» كنندقطع مي
  شوند و شور و اشتياق حركت به طرف پر مي 2توجه به شدت اين برهمكنش از انرژي عاطفي

هاي هاي مشاركت در مراسم، به موقعيتين انرژي از موقعيتكنند. اهاي نمادين را پيدا ميهدف
ها را با يابد و بنابراين در غياب گروه نيز كارساز است. كالينز تفاوت شخصيتتنهايي نيز جريان مي

هاي اجتماعي، دهد. انرژي عاطفي، با ايجاد انگيزشها توضيح ميتفاوت شدت انرژي عاطفي آن
  ها در ساختار اجتماع محلي يا كند. رفتار افراد به مشاركت آنهم ميپويايي رفتار افراد را فرا

سازد. ساختار اجتماع آنان را مي» 3ساختار فرصت«هاي ارتباطي بستگي دارد كه به نوبة خود شبكه
دهد و افراد در اين ميان ها را ارائه ميها و رقابتها، همكاريعلمي، امكانات متفاوتي براي دسترسي

  زنند. ها، سرمايه فرهنگي و انرژي عاطفي خود دست به انتخاب ميبه ساختار فرصت با توجه
كند كه در است كه پايگاه فكري افراد را تعيين مي» فضاي توجه«شبكه، قشربندي  ترين جنبهمهم

 
1 Interaction Rituals 
2 Emotional energy 
3 Opportunity Structure 
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ها، پايگاه باالتري را به دست ها يا كتاباين فضاي توجه برخي از نمادهاي علمي، از قبيل شخصيت
 ).33:1385راد،آورند (قانعيمي

شناختي پير بورديو، استوار است. بورديـو در مقـام    الگوي نظري تحقيق حاضر بر محور نظريه جامعه
هـاي وي در  شناس نظرات متعدد و گوناگوني را مطرح كرده كه در اين پژوهش صرفاً ديـدگاه جامعه
بورديو، حوزه علـم يـك نظـام اجتمـاعي اسـت      گيرد. از ديد شناسي علم مورد بررسي قرار ميجامعه

در آن ابعادي چون قدرت، سرمايه، مبـارزه بـراي تغييـر روابـط و     كه هاي اجتماعي مانند ديگر نظام
). 130: 1386گيرد (بورديـو،  ثير تمام عوامل مذكور شكل ميأغيره وجود دارد. فعاليت علمي تحت ت

هـا بيشـتر   ر توليد علم نقش دارند. اما ايـن فعاليـت  فرهنگي در ام -هاي اجتماعي به زعم وي ميدان
اجتماعي است كـه در   -هاي فرهنگيدانشگاه يكي از ميدان به نظر بورديو،خاص ميدان علمي است. 

كننـد.  مراتب دانشگاهي بسيار تالش مـي  آن عامالن انساني، براي كسب تشخص و جايگاه در سلسله
مثابه يكي از وظـايف كنشـگر علمـي تلقـي     چيزي كه به يكي از اين راهبردها مطالعه و تحقيق است

كننـد؛ زيـرا   وجـو مـي  هاي ديگـري هـم جسـت   البته اساتيد تحت لواي فعاليت علمي هدف شود.مي
دانشگاه عالوه بر توليد علم، دستاوردهاي ديگري مانند كسـب مناصـب اجتمـاعي و سياسـي بـراي      

شگاه، نياز به فكر و انديشـه و نـوآوري چنـداني    آورد كه نوع دوم محصول داناعضايش  به ارمغان مي
شـود. بـر ايـن مبنـا     هاي خاص اجتماعي و سياسي كسب ميندارد بلكه طي تعامالت و بده و بستان

: 1384شـود (بورديـو،  مي» قدرت دانشگاهي«مجموع دستاوردهاي هر كنشگر علمي منجر به كسب 
11-12 .(  

هاست و سرمايه ها و موقعيتاي از جايگاهبردارنده مجموعهداند كه در بورديو دانشگاه را  ميداني مي
گيـرد. بـدين   ها شكل مـي ها به آن موقعيتمندي و تعلق آنافراد در اين ميدان برحسب ميزان بهره

ها، الگوها و روابط بين فردي صورت، تمام عناصر و اجزاء موجود در ميدان دانشگاه اعم از افراد، رويه
سـازد. همچنـين،   مايه اجتماع علمي دانشگاهيان را فراهم ميي و غيره، همه بنهاي گروهو همكاري

هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي مسـتتر در ميـدان دانشـگاه، درتكـوين و       انواع سرمايه
  استحكام اجتماع علمي استادان نقش دارند.

شناسـي  ماع علمي رشـته جامعـه  شناختي بورديو، شماي اجتهاي جامعهسان  با الهام از ديدگاهبدين
هاي موجود در ميدان دانشـگاه  توان ترسيم كرد. اين اجتماع علمي متكي بر انواع سرمايهايران را مي

ها موثرند؛ اما دو نوع سرمايه اجتماعي و سـرمايه  است كه  هر يك در تقويت يا تضعيف ساير سرمايه
كنندة آن دانست، به طوري كه ارتباط جدي متوان پديد آورنده اجتماع علمي و تحكيفرهنگي را مي

  ها و اجتماع علمي وجـود دارد. بنـابراين، بـراي شـناخت اجتمـاع علمـي       و بنيادين بين اين سرمايه
شناختي گرفته ملهم از اين دو نوع سرمايه را شناسايي كرد. از نظرات جامعههاي شكلتوان مقولهمي

هـا،  صر و اجزاي موجود در ميدان دانشگاه اعم از افراد، رويـه توان دريافت كه تمام عناپير بورديو مي



  1395 ، پاييز3شناسي ايران، دوره هفدهم، شمارة  مجله جامعه
 

٣۶ 
 

  هاي علمي هاي گروهي و غيره همه در افزايش يا كاهش فراوردهالگوها و روابط بين فردي و همكاري
هاي مسـتقر  انواع سرمايه همچنين،هاي دانشگاهيان نقش دارند؛ مثابه دستاورد و محصول فعاليتبه

  انـد فـراهم   مايه تهيه و تكثير محصوالت فكري استادان را  كه كارگزاران علميدر ميدان دانشگاه، بن
  سازد. مي

هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتصـادي در قالـب روابـط و       واقعيت آن است كه جريان پوياي سرمايه
هـاي بـين فـردي و    سان، بورديو به ارتباطات و مـراوده افتد. بدينهاي دانشگاهيان اتفاق ميهمكاري

منـد و حسـابگرانه   را از سوي كارگزاران ميدان دانشگاه هـدف  روهي اساتيد توجه زيادي دارد و آنگ
سـويي،  شـود. از  ها و منظرهايي تـامين مـي  كه هم براي فرد و هم براي گروه هدفطوريداند؛ بهمي

تر، تقسيم مراتب دانشگاهي، اعمال سلطه، به اعضاي جوانها در سلسلهاعمال نظرات، تعيين موقعيت
گيرد و از سوي ديگر به  لحاظ فردي نيـز  رتبه و غيره صورت ميمنافع براي همتايان و همكاران هم

آورد. به تعبير بورديو طي دوره فعاليت آكادميـك اسـتادان در دانشـگاه،    بار ميها نتايجي بهبراي آن
نامـد. ايـن سـرمايه از    مـي  »سرمايه علمـي «گيرد كه او آن را كم نوع ديگري از سرمايه شكل ميكم

آيد بلكه از نتايج و دستاورد وجود نمييك باره به  هاي كمياب در ميدان دانشگاه است كه بهسرمايه
شان است. به سخن ديگر، سرمايه علمي نوعي از هاي علمي اساتيد در دوران فعاليتمجموعه فعاليت

فعاليت آموزشي، پژوهشي استادان، طي يك دوره سرمايه است كه تدريجاً در اثر مداومت و استمرا ر 
شود؛ تقريبا تمام استادان در پي افزايش و تكميل اين نوع سرمايه مديد در فضاي آكادميك ايجاد مي

  هستند كه در تثبيت و ارتقاء موقعيت دانشگاهي آنان نقش بسياري دارد.
نحوه و چگـونگي توليـد محصـوالت    خورد همانا چشم ميهاي بورديو بهنكته ديگري كه در انديشه  

فكري استادان است. وي در كنار سازمان علمي، تجهيزات نشرو ترويج دانش، به نـوعي روابـط بـين    
داند. به اعتقاد او نه تنها ميزان و تعداد اساتيد تمام وقت را در توليد و اشاعه توليدات فكري موثر مي

ي تهيـه و انتشـار محصـوالت علمـي نيـز قابـل       توليدات دانشگاهي اهميت دارد بلكه نحوه و چگونگ
شناسي علـم، عنـوان رويكـرد    شناسان و محققان حوزه جامعهبررسي است. بدين لحاظ، برخي جامعه

دهنـد؛ رويكـردي كـه الگـوي     گرا را به نظرات پير بورديو و همفكرانش نسبت مـي گرا يا رابطهتعامل
  دهد.نظري مقاله حاضر را تشكيل مي

سويي به چگونگي توليد و نحوه ارائه و انتشـار  پژوهش، خود تحقيقي دو سويه است از در نهايت اين 
آثار علمي (سرمايه علمي) توجه دارد و از سوي ديگر با الگوي بورديويي، به وضعيت و تنوع تعامـل و  

هاي اجتماعي و فرهنگـي)  ارتباطات بين فردي اعضاي هيات علمي دانشگاه با همتايان خود (سرمايه
هـاي گونـاگون (اجتمـاعي، فرهنگـي و علمـي) اسـتادان در محـيط        رداخته و نحوه تعامل سـرمايه پ

 دهد. دانشگاهي را مورد شناسايي قرار مي
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  مدل نظري تحقيق: رابطه بين اجتماع علمي و سرمايه علمي   
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  هاي تحقيقفرضيه
 .بين تراكم اجتماع علمي و ميزان سرمايه علمي رابطه وجود دارد  
 .بين سرمايه اجتماعي استادان و سرمايه علمي آنان رابطه وجود دارد  

  رابطه وجود دارد.بين روابط اجتماعي استادان و سرمايه علمي آنان 
  بين اعتماد اجتماعي  در دانشگاه و سرمايه علمي رابطه وجود دارد.

  بين مشاركت اجتماعي استادان و سرمايه علمي آنان رابطه وجود دارد.
 .بين سرمايه فرهنگي استادان و سرمايه علمي آنان رابطه وجود دارد  

  وجود دارد. فرهنگي استادان و سرمايه علمي آنان رابطه بين مشاركت
  و سرمايه علمي استادان رابطه وجود دارد. هاي علمي در دانشگاهبين برهمكنش

  اكادميكي در دانشگاه و سرمايه علمي استادان رابطه وجود دارد. بين گفتمان
 .بين سرمايه اجتماعي استادان و سرمايه فرهنگي  آنان رابطه وجود دارد  
  

  شناسي تحقيقروش
لحاظ مفهومي از روش مطالعه اسنادي و از حيث تجربـي بـراي بررسـي متغيرهـا،     در اين تحقيق به 

ها از روش پيمايش استفاده شده است. ابـزار گـردآوري اطالعـات پرسشـنامه     تحليل و آزمون فرضيه
تهـران اسـت. تعـداد    شـهر  هاي دولتي كالناست. واحد تحليل استادان گروه علوم اجتماعي دانشگاه

برابـر  1394هاي دولتـي تهـران در سـال    شناسي دانشگاهمام وقت رشته جامعهاعضاي هيات علمي ت

 توليد فردي آثار علمي

سرمايه اجتماعي

 روابط اجتماعي
 اعتماد اجتماعي
 مشاركت اجتماعي

 اجتماع علمي اساتيد

سرمايه علمي
فرهنگيمشاركت  

هاي برهمكنش
 علمي

يگفتمان اكادميك  

سرمايه فرهنگي

 تهيه مقاله، اجراي پژوهش
 تاليف كتاب، ترجمه متون

، اجراي پروژه گروهي
، هامشاركت دركنفرانس

آثار  توليد گروهي
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نفر)، عالمه طباطبايي  55ها بدين قرار است: دانشگاه تهران (نفر بود كه براي هريك از دانشگاه 163
نفر)، دانشـگاه   7نفر)، تربيت مدرس (13نفر)، الزهرا ( 8نفر)، شهيد بهشتي ( 8نفر)، خوارزمي ( 48( 

 3نفـر) و علـوم بهزيسـتي (    10نفر)، دانشگاه امام حسين ( 3نفر)، دانشگاه شاهد ( 8نور تهران (پيام 
گيري انجام نشد و با تمام اساتيد مصـاحبه صـورت   ه به محدود بودن جامعه آماري نمونهجنفر). با تو

 (آزمـون گرفت. پردازش و تجزيه و تحليل آماري اطالعات با استفاده از آمـار توصـيفي و اسـتنباطي    
  ) انجام شده است.همبستگي

  تعريف مفاهيم و متغيرها
توان گروه همبسته و داراي تعامالت علمي ميـان دانشـمندان و   : اجتماع علمي را مياجتماع علمي

  محققان و موسسات علمـي، آموزشـي و پژوهشـي دانسـت كـه در سـطح يـك جامعـه بـه فعاليـت           
كنند و با اجتماعات علمـي ديگـر   غيررسمي عمل مياند؛ مطابق قواعد و هنجارهاي رسمي و مشغول

  ).48:1390راد،ارتباط فعال دارند (قانعي
اي استوار است و بر متون و قواعد مشخص و اخالقيات خاص اتكا دارد. هر اجتماع علمي بر پيشينه

ي، اي از نيروي انساني، سرمايه گذاري، مراكز آموزشي، مديريت نهادهاي علماجتماع علمي مجموعه
  ).16:1386پور،ارتباطات و هنجارها را دراختيار خود دارد (شارع

 را هاجايگاه و مناصب تعدادي كه است ساختارمندي فضاي علمي (دانشگاه) ميدان بورديو،  ديد از
 حس داراي دانشگاه اساتيد .دارد بستگي فضاها اين در شانموقعيت به افراد دارايي كه است دارا

 شبكه  طريق از و دارند ايمشابه منافع هاآن. هستند جمعي همكاري براي نيرومند انگيزه و مشترك
 آن طريق تا از كنندمي ايجاد ارتباطاتي دارند اختيار در اي كهاجتماعي سرمايه و گسترده اجتماعي
در  بنابراين ).252:1389يابند (گرنفل، دست ميدان در ها و سرمايه علمي باالترموقعيت به بتوانند

شود كه جايگاه اساتيد در اين مثابه ميدان علمي در نظر گرفته مينظريه بورديو اجتماع علمي به
شود مي مشخص دو اين تركيب و سرمايه اجتماعي و فرهنگي سرمايه اجتماع با ميزان

). با توجه به تعاريف فوق و بر اساس نظريات بورديو در تحقيق حاضر تراكم و 48:1381(بورديو،
  اجتماعي و فرهنگي اساتيد سنجش  شتگي اجتماع علمي مدنظر است كه با دو مؤلفه سرمايهانبا
  شود.مي

اي از منابع بالفعل يا بالقوه است كه با مالكيت يك شبكة مداوم از : مجموعهسرمايه اجتماعي
سخن  روابط كم و بيش نهادينه شده از آشنائي و شناخت متقابل و دو جانبه پيوند يافته است. به
سازد؛ ديگر، عضويت در يك گروه، هريك از اعضايش را از پشتيباني سرمايه جمعي برخوردار مي

). سرمايه 248: 1986كند (بورديو،به معاني مختلف كلمه مي» اعتبار«صالحيتي كه آنان را سزاوار 
نظري فوق در ها داللت دارد. با توجه به تعريف اجتماعي نزد بورديو بر پيوندها و عضويت در گروه
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هاي روابط اجتماعي، اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي تحقيق حاضر سرمايه اجتماعي با مؤلفه
  به ترتيبي كه در جدول شماره يك آمده، سنجش شده است.

داند. بورديو سرمايه فرهنگي را كوششي براي دربند كردن گذشته در آينده مي :سرمايه فرهنگي
ها با يكديگر و نيز محصوالت فكري در نده عضويت افراد و همبستگي آناين نوع سرمايه در بردار

وگوها و نوشتارها كار رفته در گفتها، نظرات و مفاهيم بهها، ايدهاجتماع فكري چون متون، انديشه
گيرد. سرمايه فرهنگي علمي شكل مي ـهاي فرهنگي است كه با كنشگري و مراودات افراد در شبكه

توان در نظر گرفت شامل كاالي غير مادي، مصنوعات معنوي، فراورده هاي ميرا به سه شكل 
فرهنگي و همچنين به رسميت شناختن ذخيره دانش، مهارت و تجارب افراد در قالب مدارج و 

 اشيا همه به خالصه طور). به246: 1386(بورديو، اي هاي آموزشي و علمي و حرفهنامهگواهي
 بر كه است آن در سرمايه اين اساسي خصلت اما شود،مي اطالق فرهنگي سرمايه فرهنگي، وكاالهاي
- در اين تحقيق سرمايه فرهنگي با مؤلفه ).246: 1386 بورديو؛(  گذاردمي آموزشي اثر آن دارندگان

هاي فرهنگي استادان دانشگاه و مراوده و برهمكنش علمي در بين هاي گفتمان آكادميكي، مشاركت
   ترتيبي كه در جدول شماره يك آمده، سنجش شده است.همكاران علمي به 

هاي كتابدستاوردهاي علمي استادان است كه در قالب علمي  سرمايهمنظور از  :سرمايه علمي 
به  در مجالت معتبر علمي داخلي و خارجي و نيزتخصصي (كه مقاالت  شده و ترجمهآثار ، يتاليف

شوند. همه موارد فوق را ) ارائه ميمقاالت ارائه شده به سمينارهاي داخلي و خارجي كشور صورت
گذاري دستاوردهاي علمي توان توليد آثار علمي قلمداد كرد. براي سنجش سرمايه علمي به ارزشمي

 دهي توليدات علمي عمل شده است. هاي معمول نمرهبر اساس رويه

  دهد.يرهاي تحقيق را نشان مينحوه سنجش متغ 1جدول شماره 
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  . تعاريف عملياتي متغيرها1جدول

وم
مفه

 

  نحوه سنجش ابعاد هامؤلفه شاخص

ي 
علم

ان 
ميد

 

  
  
  
  
  

سرمايه 
  اجتماعي

 
  اجتماعي روابط

  اي به مراكز اجراييارائه خدمات مشاوره نوع ارتباط با كانون قدرت
  جايگزيني فعاليت سياسي با امور علمي

  آميز با همكاران علميارتباط رقابت كشمكش گروهيرقابت و

اعتماد
  اجتماعي

  ميزان اعتماد به همكاران  اعتماد به همكاران
  ميزان اعتماد به دانشگاه محل خدمت اعتماد به نهاد آموزشي

 
مشاركت 
  اجتماعي

  ايهاي خيريهفعاليت هاي اجتماعيتشكيل گروه
  غيردانشگاهيهاي همكاري در گروه

هايحضور در انجمن
  اجتماعي 

  هاي همسودپيوند با گروه
  تبادل موقفيت و پايگاه اجتماعي

  
  
  
  
  
  

سرمايه 
  فرهنگي

 
گفتمان 

  آكادميكي

  استراتژي رفتار كالمي برقراري ارتباط با همكاران
  گفتگوي هدفمند با همتايان

  اي رشتهتبادل علمي با هم مناظره و مذاكره علمي
  فعاليت دانشگاهي گروهي

 
مشاركت 
  فرهنگي

  عضويت در هيات تحريريه نشريات همكاري با نشريات علمي
  داوري مقاالت

ارائه مشاوره به مراكز فرهنگي
  ـ اجتماعي

  هاارائه مشاوره به رسانه
  اينظارت و هدايت برنامه رسانه

 
هاي برهمكنش

  علمي

برقراري روابط علمي با
  همتايان

  انديشيشركت در جلسات هم
  ارائه ايده نو

  نگارش گروهي كتاب و مقاله انجام فعاليت مشترك علمي
  همكاري در تيم پژوهشي
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 عل
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دستاوردهاي
  فردي

 تهيه مقاله، اجراي پژوهش، تاليف كتاب، ترجمه متون

دستاوردهاي
  گروهي

 همكاري با نشريات، راهنمايي رسالهها،اجراي پروژه گروهي، مشاركت دركنفرانس
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  هاي پژوهشيافته
هاي سازنده آن و توصيفي از ميزان تراكم اجتماع علمي و مؤلفه 2جدول شماره  ها:توصيف داده

ها گونه كه دادهدهد. همانشناسي را نشان ميهمچنين ميزان سرمايه علمي استادان رشته جامعه
 30شناسي از سرمايه اجتماعي پائين و اجتماع علمي جامعهدرصد كنشگران  47دهند نشان مي

درصد آنان از سرمايه اجتماعي باال برخوردارند. توزيع  23درصد آنان از سرمايه اجتماعي متوسط و 
گويان از روابط درصد پاسخ 45دهد كه گويان بر حسب ميزان روابط اجتماعي نشان مينسبي پاسخ

درصد روابط اجتماعي پائيني دارند. اعتماد  20روابط اجتماعي متوسط و درصد  35اجتماعي پائين، 
درصد باال است. ميزان اعتماد  16درصد متوسط و  31گويان پائين، درصد پاسخ 53اجتماعي 
گويان از ميزان اعتماد درصد پاسخ 16درصد متوسط و  31گويان پائين، درصد پاسخ 53اجتماعي 

. وضعيت مشاركت اجتماعي نيز تقريباً بر همان منوال است به اين معني اجتماعي پائيني برخوردارند
درصد از ميزان  22درصد باال و  29گويان از ميزان مشاركت اجتماعي پائين، درصد پاسخ 49كه 

هاي تشكيل مثابه يكي ديگر از مؤلفهمشاركت اجتماعي بااليي برخوردارند. ميزان سرمايه فرهنگي به
شناسي از سرمايه فرهنگي سطح درصد استادان جامعه 48مي از اين قرار  است كه دهنده اجتماع عل

گويان از ميزان سرمايه فرهنگي بااليي درصد پاسخ 28درصد متوسط و  24پائيني برخورداند و 
گويان بر حسب ميزان برخورداري از گفتمان آكادميك بازگوي آن برخوردارند. توزيع نسبي پاسخ

درصد  10درصد متوسط و  33از گفتمان آكادميك پائيني برخوردارند، درصد  57است كه 
شناسي از گفتمان آكادميك بااليي برخوردارند. مشاركت فرهنگي كنشگران ميدان علم رشته جامعه

درصد پاسخگويان از مشاركت  52شناسي نيز وضعيت بهتري ندارد بدين معني كه استادان جامعه
شناسي از وضعيت خوبي ند. تعامالت علمي در ميان استادان جامعهفرهنگي پائيني برخوردار هست

درصد از ميزان تعامالت بااليي برخوردارند. ميزان سرمايه  18كه فقط برخوردار نيست به طوري
درصد از سطح سرمايه علمي  23درصد متوسط و  46گويان از سطح پائين، درصد پاسخ 31علمي 

  بااليي برخوردارند.
نامه تحقيق كه از جمله نظر هاي  باز مطرح شده در پرسشحقيق در خصوص پرسشهاي تيافته

  استادان را درباره عوامل مؤثر بر تحكيم اجتماع علمي جويا شده بدين صورت است:
  هـاي علمـي مطـرح    گويـان نقـش مـؤثري را بـراي نشسـت     درصد) پاسخ 75در مجموع  اكثريت ( -

انـد، بـراي بهبـود و تقويـت آن     اجتماع علمـي را ضـروري دانسـته   كه وجود اند. آنان  ضمن آنكرده
  دانند.فكري و تبادل علمي را مفيد و موثر ميجلسات هم

گويان به تاثير انجام طرح مشترك در بهبود اجتماع علمي استادان اذعان درصد پاسخ 80بيش از  - 
توان استنباط  كرد كه از منظر استادان، پروژه تحقيقي براي افـزايش تجريـه   دارند. در اين مورد مي
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  اي و نيز رشد علم هم نقش زيادي دارد. حرفه
گويان به  تاثير ارتباطات فرهنگي در بهبود اجتماع علمي اسـتادان قائـل   درصد پاسخ 90بيش از  - 

كننـده اجتمـاع علمـي    و تكميـل توان ايـن پديـده را بـه عنـوان يكـي از عوامـل بهبـود        هستند. مي
  دانشگاهيان محسوب نمود.

مثابه يكي از گويان تشكيل و استمرار جلسات صنفي استادان دانشگاه را بهدرصد پاسخ 80بيش از  -
  كنند.عوامل تحكيم و تثبيت اجتماع علمي تلقي مي

هـاي مفقـوده اجتمـاع    گويان به اين عامل اعتقاد دارند كه يكي از حلقهدرصدي پاسخ 60اكثريت   -
  دهـد كـه همگـي    ها، نشان مـي هاست. در نهايت يافتهعلمي اساتيد همانا فقدان اعتماد الزم بين آن

جانبـه  طـور كامـل و همـه   نوعي به ضرورت اجتماع علمي اذعان دارند. اما ارتباطات علمي، هنوز بهبه
طـور كـم و بـيش    تصـادي بـه  اق –هـاي اجتمـاعي   است؛. بر عكس ارتباطات و مـراوده شكل نگرفته 

  اي رواج دارد.گسترده
 

  هاي اجتماع علمي و سرمايه علميهاي مؤلفهگويان بر حسب رتبه. توزيع فراواني نسبي پاسخ2جدول 
  باال  متوسط پائين متغير

  23  30 47 سرمايه اجتماعي
  20  35 45 روابط اجتماعي
  16  31 53 اعتماد اجتماعي
  22  29 49 مشاركت اجتماعي
  28  24 48 سرمايه فرهنگي

  10  33 57 برخورداري از گفتمان آكادميكي
  13  35 52 مشاركت فرهنگي

  18  34 48 هاي علميبرهمكنش
  23  46 31 ميزان سرمايه علمي

  
دهد. روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق را نشان مي 3جدول شماره  ها:تحليل يافته

كند تراكم اجتماع علمي با سرمايه علمي رابطه متقابل دارد. بازگو ميهاي جدول همان گونه كه داده
اين بدين معناست كه هر اندازه تراكم اجتماع علمي از دو بعد سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي 

شود و دستاور افزايش سرمايه علمي، موجب تراكم اجتماع علمي باال باشد سرمايه علمي حاصل مي
ه تأثيرگذار بر تراكم اجتماع علمي نيز بر افزايش سرمايه علمي كنشگران ميدان خواهد شد. دو مولف

هاي اجتماعي و فرهنگي و سرمايه شناسي تأثير متقابل دارند. تأثيرهاي متقابل سرمايهعلم جامعه
هاي جدول روشن و آشكار است. افزايش در هر يك از اين دو مولفه به افزايش علمي بر اساس داده
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علمي كنشگران اجتماعي علمي منجر خواهد شد و طبيعتاً افزايش سرمايه علمي نيز منجر سرمايه 
هاي هاي سرمايهبه افزايش سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي خواهد شد. ارتباط متقابل مؤلفه

اجتماعي و سرمايه علمي بدين صورت است كه بين روابط اجتماعي و سرمايه علمي رابطه وجود 
شناسي منجر به افزايش ن بازگوي آن است كه روابط اجتماعي استادان رشته جامعهندارد و اي

شود. اما روابط متغيرهاي اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي با سرمايه سرمايه علمي آنان نمي
علمي معنادار است و افزايش در اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي منجر به افزايش سرمايه 

هاي سرمايه فرهنگي و سرمايه علمي بدين صورت است كه شود. ارتباط بين مؤلفهميعلمي استادان 
هاي علمي استادان با سرمايه علمي مثبت و معنادار است اما رابطه مشاركت فرهنگي و برهمكنش

  رابطه گفتمان آكادميكي با سرمايه علمي معنادار نيست.
دار است. اين و معني 56/0هنگي هم برابر همبستگي بين سرمايه اجتماعي با سرمايه فرهمچنين 

كه افزايش در سرمايه اجتماعي منجر به افزايش در سرمايه ارتباط نيز متقابل است به طوري
  شود و  به عكس آن نيز صادق است.فرهنگي مي

  
  اي و سرمايه علمي. ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل فاصله3جدول 

ضريب  انحراف معيار ميانگين متغير  متغير
  همبستگي

  سطح معناداري

  
مي

 عل
ايه

سرم
  

  000/0  571/0 12,02 102 اجتماع علمي
  000/0  651/0 8,23 62 سرمايه اجتماعي
  003/0  182/0 6,42 48 سرمايه فرهنگي

  09/0  152/0 1,87 9 اجتماعيروابط
  002/0  496/0 2,02 16,5 اعتماد اجتماعي

  001/0  495/0 2,22 14,25 مشاركت اجتماعي
  12/0  09/0 2,12 10,5 گفتمان آكادميك
  004/0  348/0 2,31 16,5 مشاركت فرهنگي

  000/0  585/0 1,78 12,6 هاي علميبرهمكنش
  
  

  گيريبحث و نتيجه
شوند در چارچوب چه دستاوردهاي علمي ناميده مياي اجتماعي است بدين معني كه آنعلم پديده
ها بين كنشگران اين اجتماعات (دانشمندان) ها و انديشهعلمي و در فرايند تبادل ايدهاجتماعات 

شوند. انديشمندان مختلفي به تحليل اجتماعات علمي برساخته شده، به كار گرفته و متحول مي
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و اي متمايز از ديگران پرداخته است. بوردياند در اين ميان پير بورديو به اين امر به شيوهپرداخته
گيرد كه از افرادي ـ كه مثابه ميدان و به منزلة قلمروهاي اجتماعي در نظر مياجتماعات علمي را به

اند كه داراي منابع اند ـ  تشكيل شدهاي از روابط اجتماعي قرار گرفتهبه نحو عيني در مجموعه
معني مرسومش گوناگوني هستند و براي كسب پرستيژ، ثروت و قدرت (از نوع متفاوت از قدرت به 

در ميدان دانشگاهي ـ كه بر اساس روابط اجتماعي تنظيم «كنند. يعني قدرت سياسي) تالش مي
يافته افرادي حضور دارند كه با ها سازمانهاي تخصصي و دانشكدهها، رشتهشده توسط دانشگاه

» كننديشان بر سر مرجعيت، قدرت و پرستيژ با يكديگر رقابت ماستفاده از منابع در دسترس
ها يا منابع ). بورديو تأكيد دارد كه هر ميداني به نوع يا انواع خاصي از سرمايه198:1388(سيدمن،

دهد، مثالً در ميدان دانشگاهي يا اجتماعات علمي سرمايه فرهنگي و سرمايه اجتماعي اهميت مي
و دانش  تر از آن كسب صالحيتنقش بسزايي در كسب ارج و منزلت و نفوذ اجتماعي و مهم

چه مهم است تراكم يا چگالي اين اجتماع علمي است و صرف كنند. آن(سرمايه علمي) ايفا مي
هاي مثابه سرمايهحضور فيزيكي كنشگران اهميت چنداني ندارد و تراكم روابط و ارتباطات به

 اجتماعي و فرهنگي است كه سهم مهمي در كسب سرمايه علمي دارند. 

شناسي با توجه به دهد كه تراكم اجتماع علمي رشته جامعهيز نشان ميهاي اين تحقيق نيافته
هاي تحقيقات هاي آن از وضعيت نسبتاً مناسبي برخوردار است و اين تا حدودي با يافتهمؤلفه

متفاوت است و نشانگر آن است كه در طول  )1391خستو، و ؛ عباداللهي1385راد،پيشين (قانعي
شناسي افزايش يافته است. از طرف ديگر اجتماع علمي استادان جامعه هاي اخير ميزان تراكمسال

ارتباط مثبت تراكم اجتماع علمي با افزايش ميزان سرمايه علمي بازگوي آن است كه نظريه بورديو 
ها و منابع استادان در ميدان علمي منجر به كسب دستاوردهاي كه افزايش سرمايهمبني بر اين

  شود مورد تأئيد قرار گرفت. پرستيژ (منزلت) و سرمايه علمي مي مختلف از جمله افزايش
، نشان از ارتباط قوي اين دو متغير دارد. ارتباط 6/0كه رابطه مثبت و همبستگي تقريبا به طوري

مثابه مؤلفة اساسي اجتماع علمي بيانگر اين نكته سرمايه اجتماعي به 7/0مثبت و همبستگي تقريباً 
پردازان متفاوت در سطح كالن تأثيرگذار همچنان كه بر اساس نظرات نظريهاست كه اين مؤلفه 

؛پاتنام،  199هاي مختلف آن از جمله توسعه اقتصادي (فوكوياما، موجبات رشد و توسعه در جنبه
شود در سطح خرد و در ) مي1988) و توسعه انساني (كلمن، 1997)، دموكراسي (اينگلهارت، 1993

شود. از سوي جب افزايش سرمايه علمي كنشگران اجتماع علمي (استادان) مياجتماع علمي نيز مو
ديگر رابطه مثبت بين سرمايه فرهنگي و سرمايه اجتماعي نيز در اين تحقيق تأئيد شده است اما 
همبستگي ضعيف اين دو متغير قابل تأمل است. ميزان ارتباط ضعيف اين دو متغير نشانگر آن است 

شناسي، ميزان مشاركت فرهنگي و تعامالت علمي آنچنان كه رشته جامعه كه در اجتماع علمي
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درصد استادان از سرمايه  28كه فقط رود از سطح بااليي برخوردار نيست به طوريانتظار مي
درصد اساتيد از گفتمان آكادميكي پائين برخوردارند،  57فرهنگي بااليي برخوردارند به همين سياق 

درصد تعامالت علمي در سطح پائيني دارند و اين ضعفي  48گي ضعيف و درصد مشاركت فرهن 52
شناسي ايران است كه مقوله فرهنگ در ميان كنشگران اجتماع علمي آن كم اساسي براي جامعه

درصد سرمايه اجتماعي و  6اهميت است. در اين ميان ارتباط مثبت و با همبستگي باالي نزديك به 
رسد كه هر يك از اين قابل تأمل و در خور اهميت تلقي كرد به نظر ميتوان سرمايه فرهنگي را مي

  تواند با انباشتگي خود به كاستي مؤلفه ديگر كمك شاياني بكند.دو مؤلفه مي
هاي دولتي شناسي در دانشگاهتوان گفت كه اگر چه توليد علم در حوزة جامعهبه طور كلي مي
هاي علوم اجتماعي كشور شناخته مي سرآمد دانشكدهشهر تهران، كه از جهاتي موجود در كالن

شوند از وضعيت مطلوب و قابل دفاعي، خاصه در مقياس جهاني، برخوردار نيست؛ و اگر چه برخي 
اند اما نتايج اين صاحب نظران در وجود اجتماع علمي در اين حوزه در كشور تشكيك جدي كرده

علوم اجتماعي  در تهران مجموعه استاداني حضور هاي دولتي دهد كه در دانشكدهتحقيق نشان مي
هاي فرهنگي  و علمي  و نمادين نشأت دارند كه در ميدان دانشگاه، به تعبير بورديويي آن، با سرمايه

شناسي و از طريق فعاليت علمي و چاپ و نشرآثاري كه مبين وجود سرمايه گرفته از بينش جامعه
اند. ي كرده و گفتماني آكادميك را در اين حوزه شكل دادهعلمي است كارنامه ارزشمندي  را معرف

اند اما نكته درخور اهميت آن است كه با اگر چه اغلب اين آثار هنوز گسترش و اعتبار جهاني نيافته
توان به سنجش و هاي بورديويي ميدان علم و رقابت علمي و دانشگاهي در اين ميدان ميمؤلفه

هاي پيشين هاي پژوهشهاي اين پژوهش با يافتهكه مقايسه يافتهآن ارزيابي آن پرداخت. به ويژه
هاي مثبت و رو به توسعه اجتماع گيريتوان آن را مسامحتاً به جهتهايي است كه ميبازگوي تفاوت

  علمي در اين زمينه نسبت داد.
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