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چكيده
اين مقاله با مطالعة وضعیت امروز دانشگاه های ايران از طريق تحقیق درباره احواالت 
زندگی دانشجويی، سعی دارد ابعاد هويت حرفه ای دانشجويان را بررسی نمايد. 
هويت حرفه ای يک هويت اجتماعی است و در ارتباط با ديگران و از طريق يادگیری 
و آموزش عملی و تجارب حرفه ای ايجاد می شود. برای دانشجويان، آغاز رسمی 
با آغاز مطالعات که از طريق آموزش های عملی  حرفه اجتماعی، همزمان است 
مربوط به رشته تحصیلی، شکل گیری هويت حرفه ای آنها تشديد و تقويت می شود. 
يافته های پژوهش نشان می دهد، هويت حرفه ای دانشجويان دارای دو بعِد هويت علمی 
و هويت شخصی است. هويت علمِی دانشجويان از طريق گرايش ها و نگرش ها و 
نیز تالش ها و کنش های علمِی دانشجويان شکل می گیرد. هويت شخصی نیز درک و 
تصوری است که دانشجو ازخودش به عنوان يک کنشگر علمی و در محیط دانشگاهی 
به دست می آورد. همچنین توسعه هويت حرفه ای با موقعیت فرد در درون جامعه 
در ارتباط است؛ ازاين رو، جنس، پايگاه اجتماعی و اقتصادی، حمايت های خانواده و 

دوستان، محیط و شبکه های اجتماعِی فرد در شکل گیری هويت حرفه ای وی مؤثرند.
واژگان کلیدی: هويت حرفه ای، هويت شخصی، هويت اجتماعی، زندگی دانشجويی، 

نظريه مبنايی.
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بيان مسئله
رشد سريع تعداد دانشجويان، گسترش برنامه های آموزش عالی و اين مطلب که به رغم برخی 
فعالیت ها، تالش ها و اقدام های صورت گرفته، هنوز نظام مناسبی برای ارزيابی آموزش عالی در 
ايران استقرار نیافته و سازوکارهای نهادينة کافی برای بهبود مداوم و تضمین کیفیت آموزش عالی 
ايران، پاسخگويی عمومی به آن و تأمین انتظارات ذی نفعان و مشتريان )دانشجويان، خانوارها، 
استخدام کنندگان و به کارگیرندگان تولیدات و خدمات تخصصی دانشگاهی( وجود ندارد، مسئله 
نگران کننده ای است )فراستخواه، 1387: 68(؛ از اين رو پژوهشگران متعددی )شارع پور و فاضلی، 
1389؛ فاضلی، 1386؛ آزاد ارمکی، 1378؛ کوثری، 1377(، با بررسی وضعیت علوم و رشته های 
تحصیلی در دانشگاه و نیز بررسی ساختارهای آموزش عالی )فاضلی، 1383؛ فراستخواه، 1387؛ 
فاضلی، 1384؛ زارعی متین و توره، 1386( تالش کرده اند تا مسائل نظام دانشگاهی در ايران را 
تحلیل و تبیین کنند. اين پژوهش ها عوامل متعددی را به عنوان مشکالت نظام دانشگاهی ايران در 
برخی رشته ها برشمرده اند. از جمله عواملی که درون يک پارادايم علمی مطرح می شوند، ضعف 
نهاد علم و سازمان علمی، ضعف مديريت علمی و تمرکزگرايی در زمینة برنامه ريزی درسی، 
گزينش نامناسب دانشجو، ضعف ارتباط ها و مبادله های علمی بین مراکز علمی و تحقیقاتی 
داخلی و خارجی، ضعف ارتباط استاد و دانشجو، وضعیت استادان و دانشجويان، ضعف ارتباط 

دانشگاه و مراکز اجرايی وغیره بوده است )شارع پور و فاضلی، 1389: 3(.
آن است که شايستگی های  پژوهش شارع پور و همکارانش )1380(، گويای  يافته های 
کانونِی دانشجويان )ويژگی هايی که بايد همة دانشجويان آموزش عالی در همة رشته ها دارا 
باشند( بسیار پايین و ضعیف است. به عنوان نمونه دانشجويان در رابطه با شناخت و عمل 
به عناصر رفتار سازمانی 61/7 درصد؛ در شايستگی داشتن انتظارهای شغلی معقول 49/5 
درصد؛ در شايستگی حل مسئله 55/6 درصد، در شايستگی توانايی برقراری ارتباط و تبادل 
اطالعات 65 درصد، عالقه به رشته تحصیلی و درک مثبت و جهت گیری مثبت نسبت به 
رشته تحصیلی 68/9 درصد و آشنايی با ابعاد گوناگون رشته تحصیلی 45/2 درصد؛ داشتن 
فهم فرهنگی 62 درصد؛ توانايی برنامه ريزی و سازماندهی فعالیت های شخصی 63/3 درصد؛ 
و آشنايی با ابزارهای تولید و اشاعه دانش 59 درصد کل نمره را کسب کرده اند. همچنین 52 
درصد دانشجويان توانايی خود را در زمینه جمع آوری، سازماندهی و تجزيه و تحلیل اطالعات، 

ضعیف و خیلی ضعیف دانسته اند )شارع پور و همکاران، 1380: 77-80(.
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بر اساس نتايج تحقیِق حسین چاری و فداکار )1384(، میزان مهارت های ارتباطی - اجتماعی 
در میان دانشجويان 71 درصد بوده که در مقايسه با دانش آموزان )66 درصد(، بیانگر آن است 
که مهارت های ارتباطی - اجتماعی دانشجويان در سطح پايینی قرار دارد و دانشگاه در فرايند 
رشد مهارت های ارتباطی دانشجويان تأثیری نداشته است. همچنین نتايج تحقیق نصرت آبادی 
و همکارانش )1389(، گويای آن است که در میان دانشجويان يکپارچگی اجتماعی 57 درصد، 
پذيرش اجتماعی 42 درصد، مشارکت اجتماعی 71 درصد، شکوفايی اجتماعی 59 درصد 
و انسجام اجتماعی50 درصد است که بیانگر کیفیت پايین روابط دانشجويان با افراد ديگر، 
محل زندگی و اجتماع شان است. همچنین يافته های اين پژوهش نشان می دهد 63/8 درصد 
دانشجويان از سالمت روانی نسبی برخوردارند اما بايد نگران سالمت روانی 83/5 درصد از 
دانشجويان بود؛ در عین حال برخی پژوهشگران )فاضلی، 1383؛ آزاد ارمکی، 1378؛ شارع پور 
و فاضلی، 1389؛ شارع پور و همکاران، 1380( پايین بودن میزان انگیزه های علمی و توانايی 

پايین دانشجويان در رشته های تحصیلی شان را نگران کننده می دانند.
گرچه تالش های فراوانی صورت گرفته تا به اين پرسش که »چرا وضعیت دانشجويان 
در نظام دانشگاهی ما اين گونه است؟« پاسخ گويند، ولی پژوهش هايی که به بررسی نظام 
دانشگاهی در ايران پرداخته اند تنها جوانبی از نظام دانشگاهی را مد نظر قرار داده اند و تاکنون 
چگونگی گذران دوران دانشگاه، زندگی دانشجويی و وضعیت دانشجويان در ايران، مورد 
مطالعه قرار نگرفته است. ما در اين پژوهش قصد داريم برای پاسخ به اين پرسش، از رويکرد 
نظری تحلیل هويت ها استفاده کنیم. بنابراين مسئله تحقیق، تبیین وضعیت فعلی دانشجويان 
دانشگاه مازندران مبتنی بر ديدگاه نظری تحلیل هويت است. بر اين اساس، سؤال پژوهش اين 

است که هويت حرفه ای دانشجويان چگونه برساخته می شود و چه ابعادی دارد؟

مرور ادبيات تجربی تحقيق
برخالف توجهات نظری و پژوهش های تجربِی فراوانی که در خارج از کشور در رابطه با 
هويت حرفه ای و چگونگی شکل گیری آن انجام شده است، در داخل کشور هیچ گزارشی در 

اين مورد يافت نشد؛ لذا در اينجا تنها به برخی از تحقیقات خارجی اشاره می شود.
پیرسون1 )1989( ضمن بررسی الگوهايی از تفاوت جنسیتی در فرايند شکل گیری هويت 
دارند. همچنین  مردان هويت حرفه ای ضعیف تری  به  نسبت  زنان  می دارد  اظهار  حرفه ای، 
1. Pearson, F.C.
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پژوهش پیرسون بیانگر آن است که توسعه هويت حرفه ای و هويت شخصی برای مردان 
به طور همزمان ولی تجربه زنان متفاوت است؛ يعنی هويت حرفه ای زنان در فرايندی متمايز 
نسبت به هويت فردی آنان شکل می گیرد. نتايج پژوهش کیگان1 )1994( بر اساس مدل مارسیا 
بیانگر آن است که هويت حرفه ای به توسعه ديگر ابعاد هويت کمک می کند. بر اين اساس، 
توسعه هويت حرفه ای دانشجويان، خودارزيابی آنها را بهبود می بخشد و دانشجويان تصور 

بهتری از خود، کسب می کنند. 
مطالعات لیزو و همکاران2 )1996( گويای آن است که درک و نگرشی که دانشجويان از 
محیط دانشگاه، کالس درس و رشته خود دارند، در شکل گیری هويت حرفه ای آنان اثر مستقیم 
دارد. آنان دريافتند که افزايش خودکارآمدی در نتیجة زندگی حرفه ای افزايش يافته و منجر 
به گسترش هويت حرفه ای شده است. اسکوريکو و وندراک3 )1998( در بررسی رابطه بین 
توسعه هويت حرفه ای و هويت کلی، نتیجه گرفتند که شکل گیری هويت حرفه ای نقش مهمی 

در شکل گیری هويت جوانان دارد. 
باکستر ماگولدا4 )1998( بیان می کند که »يکی از اهداف اصلی آموزش عالی برای آماده 
کردن شهروندان برای مشارکت مؤثر در جامعه معاصر است«. وی در مطالعه ای طولی، توسعه 
فارغ التحصیالن  از  تعداد کمی  نمود و مشاهده کرد  بررسی  را  دانشجويان  هويت حرفه ای 
دانشگاه قادر به انجام انتظارات جامعه هستند و دانشجويان عملکردهای مورد انتظار را ندارد. 
او متوجه شد که دانشجويان بیشتر در وضعیت تعلیق قرار دارند. پس از آن با درگیر شدن 
در فعالیت های مرتبط با حرفه خود، توانستند هويت خويش را توسعه بخشند. نتايج پژوهش 
مذکور بیانگر آن است که اگر دانشجويان در طول سال های تحصیل بتوانند در فعالیت های 
با  با رشته خود مشارکت کنند، می توانند هويت خود را توسعه داده و در مواجهه  مرتبط 
انتظارات جامعه معاصر نیز عملکرد خوبی داشته باشند. در عین حال، آموزش عالی با توسعه 

هويت حرفه ای دانشجويان، اهداف فردی را متعادل می کند.
همچنین واترمن5 )1999( بیان می کند که برنامه های درسی اثر مستقیمی بر روی شکل گیری 
هويت حرفه ای دانشجويان دارد. پژوهش کارلون و جانسون6 )2007( تأثیر مستقیم جايگاه، نقش 
1. Kegan
2. Luzzo et al.
3. Skorikov and Vondracek
4. Baxter Margolda, M.
5. Waterman, A. S.
6. Carlone and Johnson
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علمی دانشجو و نیز میزان درگیر بودن دانشجو در دانش علمی را بر هويت علمی و حرفه ای 
دانشجويان نشان می دهد و نیز تأثیر تفاوت های جنسیتی و قومی را در شکل گیری هويت 
حرفه ای تأيید می کند. همچنین، فايرفیلد - آرتمن1 )2010( دريافتند که فرايند شکل گیری 
هويت حرفه ای دانشجويان، متأثر از هويت جنسی آنان و نیز شبکه های اجتماعی و روابط آنان 

به ويژه با محیط دانشگاه و نیز رشته تحصیلی آنان است.
به طورکلی، تحقیقات پیشین با دو رويکرد روان شناختی و جامعه شناختی، هويت حرفه ای 
از  استفاده  با  پیمايش های مقطعی  از طريق  پژوهش ها،  اين  بررسی کرده اند.  را  دانشجويان 
پرسش نامه و نیز با استفاده از روش تحقیق کیفی و به کار گیری مصاحبه های گروهی، ساختاريافته 
اين پژوهش ها گويای آن است  يافته های  نیمه ساختار يافته، صورت گرفته اند. جمع بندی  و 
که جنسیت، فضاهای فیزيکی مرتبط با دانشجويان، فعالیت های مرتبط با رشته، موفقیت های 
علمی، شبکه های اجتماعی، رشته تحصیلی، میزان درگیر بودن فرد در فعالیت های مرتبط با 
رشته تحصیلی و پذيرش اجتماعِی نقش های مرتبط با رشته، مهم ترين متغیرهايی هستند که 

فرايند توسعه و شکل گیری هويت حرفه ای دانشجويان را تقويت می کنند.

برساختن هویت حرفه ای در زندگی دانشجویی 
گذران دوره دانشگاهی، برای برخی از دانشجويان تجربه ای چهارساله است که با رسیدن به اتمام 
سطح کارشناسی، به پايان می رسد و برخی ديگر از دانشجويان با ورود به دوره های تحصیالت 
تکمیلی مدت زمان بیشتری از آن را تجربه می کنند. در عین حال روزمرگِی دانشجويی را 
نمی توان و نبايد به گذران زمانی دانشگاه محدود کرد زيرا از ِخالل مقوله های شناختیـ  ادراکی 
و سپس از خالل کنش های متقابل فرايندهای مناسکی، گذار برای ورود به دانشگاه حضوری 
دائم در زندگی فرد می يابد )فکوهی، 1387: 60(. افراد اين توانايی را دارند که جنبه هايی از 
هويت خود را تحت تأثیر افزايش دانش و آموزش و تحت تأثیر سازمان های اجتماعی و حرفه 
خود تغییر دهند )بیرگیت ايگین2، 2003: 54(. بر اين اساس، زندگی دانشجويی که می توان 
آن را به فضاهای مشخصی از قبیل خوابگاه و همه مختصات ساختاری، فرهنگی، روانی آن؛ 
کالس ها، اساتید، رابطه زندگی دانشجويی و خانواده، زيستن در غربت، گروه های دانشجويی، 
دوستان وغیره تقسیم بندی کرد، نقشی اساسی در شکل دادن به هويت حرفه ای دانشجويان دارد. 
1. Fairfield-artman, P.
2. Birgitte Eggen, A.
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همچنین عناصری از گذشته دانشجويان همچون روزهای مدرسه و برداشت ها و شناخت های 
آنها از دانش در ساختن هويت حرفه ای دانشجويان حائز اهمیت هستند. بنابراين همه عناصری 
که بر مسیر زندگی دانشجويان تأثیر گذاشته اند در شکل گیری آنچه امروز هستند نقش داشته اند. 
برای درک هويت حرفه ای دانشجويان می توان از ابعاد متعددی استفاده کرد. در اين پژوهش 
بر بعد علمی يعنی هويت علمی دانشجويان تأکید شده است. مفهوم هويت علمی اين امکان را 
به ما می دهد تا بدانیم مؤلفه های علم و کنش علمی در ساختار هويتی دانشجويان چه جايگاهی 
دارد و چه نقشی ايفا می کند. بر اين اساس مشخص می شود که چقدر وجه علمی فرد می تواند 
موجب شناسايی او باشد. هرچه مؤلفه هويت علمی در میان مؤلفه های سازنده هويت دانشجو 
نقش محوری تری ايفا کند، تکاپو برای رشد علمی در فرد جدی تر خواهد بود؛ از اين رو بايد 
ديد چه چیزهايی به تصورات دانشجويان درباره دانش، رابطه زندگی و دانش و علم، دانشمند 

بودن، ارزش دانش و دانشجو بودن شکل داده اند.

مفهوم هویت و هویت حرفه ای دانشجویان
سیمون1 )2004( هويت را جايگاهی در اجتماع توصیف می کند. افراد جايگاه های متفاوت 
زيادی را در اجتماع به خود اختصاص می دهند. آنها دانشجو، پرستار، پزشک جراح، خانه دار، 
کارمند، راننده، فوتبالیست و مانند اينها هستند. برخی از اينها، جايگاه هايی انحصاری هستند 
که تنها توسط شمار اندکی از افراد اشغال شده اند؛ اعضای تیم فوتبال يک نمونه است. ساير 
جايگاه ها فراگیر و دربرگیرنده افراد زيادی هستند مانند آسیايی ها. برخی جايگاه ها به صورت 
دوجانبه انحصاری هستند مانند مردانهـ  زنانه. برخی از آنها جايشان از قبل مشخص است مانند 
ايرانی بودن و برخی از آنها برشی از بین جايگاه هاست. مانند زن و دانشجو )ر.ک: ترنر، 1999؛ 
تاجفل و ترنر، 1986(. تمام اين نقش ها و جايگاه های متفاوت را يک فرد به واسطه هويت 
فردی خود اشغال می کند. در همان زمان، هر جايی که يک فرد اشغال می کند در اشتراک با ساير 
افراد است. افراد، دانشجو بودن و يا ايرانی بودن را به تنهايی تجربه نمی کنند. آنها در بخشی از 
هويت ها با سايرين در اشتراک هستند و لذا از اين طريق هويت جمعی شکل می گیرد. بنابراين 

هويت فردی در همان زمان، اغلب هويت جمعی است )اسنو و همکاران2، 2004: 364(. 

1. Simon, B.
2. Snow et al.
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بر اساس اين روايت، دانشجويان به شیوه های متفاوتی از جمله ممکن است با جنسیت 
)زن يا مرد بودن(، عضويت در گروه )گروه های قومی(، روابط با ديگران )خانواده، عضويت 
در اجتماع مذهبی وغیره(، و يا نقش های گوناگون که آنها برعهده گرفته اند )دانشجو بودن(، 
خودشان را تعريف می کنند )فايرفیلد - آرتمن، 2010(. يکی از ابعاد هويت دانشجويی بر اساس 
نقشی که افراد در جامعه به عنوان دانشجو به عهده می گیرند، تعريف می شود. اين بُعد همان 
هويت علمی دانشجوست که بیانگر جايگاه يا وضعیت علمی و يا پذيرش نقش علمی دانشجو 
و نیز گرايش دانشجو به علم است )کارلون و جانسون، 2007(. هويت دانشجويی را می توان 
يکی از مؤلفه های هويت حرفه ای به شمار آورد زيرا دوران تحصیل فرد در مدرسه و دانشگاه را 
بخشی از فرايند شکل گیری هويت حرفه ای شخص در نظر گرفته اند )لینگ و موريس، 1989؛ 
استراسر و همکارانش، 2006؛ دانیل سن و همکارانش، 2000؛ مونسون و ساويکاز، 1999؛ 
الپان، 2004؛ زيلمر ـ گیمبک و همکاران، 2002؛ کروگر، 2000(. بنابراين حرفه دانشجو با 

توجه به نقشی که به عهده می گیرد، علم آموزی، انديشه ورزی و تولید علم است.
دانشجويی  زندگی  متن1  درون  بايد  را  دانشجويان  حرفه ای  هويت  برسازندة  عوامِل 
جست وجو کرد. در ارزيابی هويت دانشجويی بايد ديد که آگاهی و تحلیل فرد از خودش به 
عنوان يک دانشجو چیست و چه درکی از عضويت در يک دانشگاه دارد )قلی پور و همکاران، 
1389(. دانشجو در بازانديشی يا خودانديشی مداومی که در ارتباط با دانشگاه )نهادی مدرن با 
آموزه های مدرن( و سابقه ذهنی، فرهنگی و اجتماعی )نهادهای سنتی که فرد در دل آنها رشد 
يافته و هنوز با آنها در ارتباط است( خود دارد، چگونه هويت خويش را برمی سازد. در واقع 
هويت حرفه ای دانشجويان در محیط دانشجويی و آنچه زندگی دانشجويی را می سازد، شکل 
می گیرد )شمیر و کارک، 2004 به نقل از قلی پور و همکاران، 1389: 123(. اين هويت را بايد 

در روايتی که دانشجو از زندگی خويش به عنوان دانشجو دارد، به دست آورد. 

روش پژوهش
به منظور بررسی فرايند شکل گیری هويت حرفه ای دانشجويان، جمع آوری داده ها در اين 
پژوهش، با استفاده از روش پژوهش کیفی2 و مبتنی بر نظريه مبنايی صورت گرفته است. 

جدول شماره 1 بیانگر مبانی روش پژوهش حاضر است.

1. Context
2. Qualitaive Research 
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جدول شماره 1.مبانی روشی تحقیق
روش جمع آوری داده هااستراتژی پژوهشپرسش پژوهشهدف پژوهش

اکتشافی:
کشف پديده هايی که چندان قابل درک نبوده 

است:
ـ ويژگی های زندگی دانشجويی

دانشگاه،  درباره  دانشجويان  ذهنی  معانی   -
تحصیل و علم

- شناسايی متغیر های مهم در رابطه با هويت 
حرفه ای دانشجويان

مورد  در  پژوهش  برای  فرضیه هايی  ارائه   -
هويت حرفه ای دانشجويان

دانشجويان  حرفه ای  هويت 
چگونه برساخته می شود؟ 

دانشجويان  حرفه ای  هويت 
چه ابعادی دارد؟ 

مصاحبه:تحقیق موردی
ـ نیمه ساخت يافته

ـ روايی
ـ گروهی

مشاهده مشارکتی

جمعيت تحقيق، حجم نمونه و روش نمونه گيری
دانشگاه  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  دوره های  دانشجويان  همه  شامل  تحقیق  جمعیت 
مازندراِن مشغول به تحصیل در ترم دوم سال تحصیلی90-1389 بوده است. با استفاده از روش 
نمونه گیری موارد مطلوب1 )گال، بورگ، و گال 1388( از دانشکده علوم پايه، دانشکده علوم 
اجتماعی و دانشکده هنر و معماری، تعداد 7 دانشجوی کارشناسی و 12 دانشجوی کارشناسی 
ارشد در مصاحبه های انفرادی، 10 دانشجوی کارشناسی و 5 دانشجوی کارشناسی ارشد در 
مصاحبه های گروهی، نمونه پژوهش را تشکیل دادند. تصمیم گیری برای پايان نمونه گیری 
مبتنی بر ايده اشباع نظری است )ر.ک: فلیک، 1388: 140(؛ يعنی مصاحبه ها تا رسیدن به 

داده های تکراریـ  جايی که چیز جديدی به دست نیايدـ  ادامه يافته است.
گردآوری داده ها در مصاحبه های انفرادی با استفاده از روش مصاحبه روايی انجام گرفت. 
بر اين اساس، روايت افراد از خودشان به عنوان دانشجو بازخوانی و از اين طريق فرايند 
شکل گیری هويت حرفه ای آنها در دوره دانشجويی بر اساس تجربیات شان در زندگی روزمره، 
مشخص شده است. سپس برای کنترل کیفیت گردآوری داده ها و نیز بسط دامنة موقعیت 
مصاحبه، سه مصاحبه گروهی با رويکرد هدايت و کنترل پويش2 تعامالت انجام شد، زيرا 
گروه، اعتبار ديدگاه ها و جمالت بیان شده را ارزيابی می کند و به ابزاری برای بازسازی نظرات 

شخصی به شکلی مناسب تر بدل می شود )فلیک، 1388: 212-216(.
تفسیر داده ها با استفاده از روش کدگذاری نظری صورت گرفته است. کد گذاری نظری 

1. Intensity Sampling
2. Steering the Dynamics
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عملیاتی است که طی آن داده ها تجزيه، مفهوم سازی و به شکلی تازه در کنار يکديگر قرار داده 
می شوند )فلیک، 1388: 329(. تجزيه و تحلیل داده ها هم زمان با جمع آوری داده هاست. بر 
اين اساس، داده های جديد همزمان با تمام داده ها مقايسه می شود تا محوريت مطلوب در بین 
داده ها آشکار گردد. داده ها به دقت به کوچک ترين اجزای ممکن شکسته می شوند و تفاوت ها 
و شباهت ها مقايسه می شود. طبقه بندی با اطالق کدهای جداگانه و مرور مکرر و ادغام کدهای 
مشابه انجام می گیرد تا کدهای اصلی تولید شود. اين حرکت قیاسی و استقرايی مداوم بین 
طبقات با توجه به ويژگی ها و مختصات هر طبقه ادامه می يابد تا مقوله های اصلی و نیز طبقه 

مرکزی که در بین آنها محوريت دارد، انتخاب شود )ر.ک: استراوس و کوربین، 1387(. 
در اين پژوهش، پايايی بر اساس روية تحقیق1 است؛ يعنی از طريق مقايسة يافته های تحقیق 
و نیز تکوين و تحلیل داده ها به نحوی که مشخص باشد کدام گزاره متعلق به فرد مورد مطالعه 
و کدام يک تفسیر محقق است )فلیک، 1388: 413(. ارزيابی اعتبار به روش ارتباطی و نیز روش 
افزايش عینیت پذيری2 صورت گرفته است )فلیک، 1388: 420-414(. يعنی داده ها به طور 
مداوم بررسی می شدند3 و در عین حال با تخصیص زمان کافی به مصاحبه شونده و نیز با انجام 
مصاحبه در زمان های متفاوت و در چند مرحله، مصاحبه شونده امکان بازسازی تجارب زيستة 
خود را داشته و در روايت داستاِن زندگی دانشجويی، اين امکان برای مصاحبه شونده فراهم 
می شد که همه تجارب زيسته خويش را در اختیار مصاحبه کننده قرار دهد. همچنین بررسی 
در زمان های مداوم امکان بازخورد به داده ها را فراهم نموده و از اين طريق مصاحبه شونده ها با 

مرور دست نوشته ها 4در رسیدن به داده های عینی نقش فعالی داشته اند.

یافته های پژوهش
در فرايند مصاحبه ها مفاهیم ظهور می يافتند؛ از مقايسه اين مفاهیم مقوله ها روشن می شدند 
و از اين طريق محقق به قضايا و گزاره هايی در رابطه با چگونگی برساختن هويت حرفه ای 
دانشجويان دست می يافت. در نهايت روند افزايش تدريجی و انباشتی اکتشاف در مصاحبه ها 
محقق را به مدل تحقیق رهنمون ساخته است. در ادامه با شرح مقوله ها و متغیر های اصلی، مدل 

تحقیق توضیح داده می شود.

1. Procedural Relibility
2. Ability Confirm
3. Prolonged Engagement
4. Member Check
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نمودار شماره 1. مدل کلی نظریه مبنایی درباره هویت دانشجویی

مراحل سنجش و کد گذاری داده ها
جدول شماره 2 با استفاده از مفاهیم نظری تحلیل هويت ها و همچنین با توجه به مشاهدات 
و مصاحبه های اکتشافی تعريف شده است. در جدول مزبور، مفاهیم، ابعاد و مؤلفه های هويت 
حرفه ای دانشجويان نمايش داده شده اند. بر اين اساس سعی شده چگونگی جريان شکل گیری 
مفاهیم، ابعاد و مؤلفه ها در خالل مصاحبه ها روشن شود. همچنین در اين جدول مدل به دست آمده 
از طريق روش نظريه مبنايی به خوبی درک می شود. پژوهش های پیشین )فايرفیلدـ  آرتمن، 2010؛ 
کارلون و جانسون، 2007؛ ترال موری، 2003؛ باکستر ماگولدا، 1999 و 1998؛ واترمن، 1989؛ 

پیرسون، 1989( نیز فرايند شکل گیری هويت حرفه ای را بر اساس جدول زيرين تأيید می کنند.

جدول شماره 2. فرایند سنجش و مقوله بندی داده ها

ف هامؤلفه هاابعاد )مقوله ها(متغیر معرِّ

هويت 
حرفه ای 
دانشجويان

هويت شخصی
ويژگی های زمینه ای

طبقه اجتماعی اقتصادی، خانواده، همساالن، جنسیت، 
قومیت

نگرش نسبت به خود
تصور فرد از خودش به عنوان يک دانشجو و تصور 

فرد از تصور ديگران نسبت به خودش

هويت علمی

گرايش به علم

و  علمی  محیط  به  نمادين  وابستگی  و  تعلق  حس 
انسان های اطرافشان، خوابگاه، دانشگاه و اجتماع های 
شغلی،  انگیزه های  تحصیلی،  رشته  به  عالقه  علمی، 
علمی،  اهداف  و  انگیزه ها  رشته اش،  از  فرد  شناخت 
)دوران  علمی  موفقیت  کسب  برای  فرد  تالش های 

پشت کنکور و نیز در دوران دانشجويی(

کنش علمی

انجمن های  در  عضويت  علمی،  کتاب های  مطالعه 
و  سخنرانی ها  و  کنفرانس ها  در  شرکت  علمی، 
ارتباط  علمی،  تألیفات  داشتن  علمی،  نشست های 

علمی با اساتید يا پژوهشگران
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عوامل تأثيرگذار بر شكل گيری هویت حرفه ای دانشجویان
از لحاظ تئوری، هويت حرفه ای به وسیله فعالیت ها، تجربیات فرد و تنوعی از عوامل فردی 
)مانند شخصیت و جنسیت( و زمینه ای )مانند خانواده، گروه همساالن، موقعیت اجتماعی 
آنها شکل می گیرد )اسکاريکیو و واندرسک،1 1998(.  بین  تعامل  اقتصادی( و همچنین  و 
عوامل زمینه ای، می تواند اثرات مستقیمی بر هويت از طريق کلیشه های اجتماعی، ساختار 
فرصت ها و محدوديت های محیطی داشته باشند. در عین حال، متغیر های زمینه ای می توانند 
اثرات غیرمستقیمی بر شکل گیری هويت از طريق تنظیم جهت و مجموعه ای از فعالیت فردی 

اعمال کنند )اسکوارتز و همکاران،2 2011(.

1. ویژگی های زمينه ای
اجتماعی،  و  محیطی  محدويت های  و  ساختارها  طريق  از  اقتصادی:  و  اجتماعی  پایگاه 

انگیزه ها، اندازه و گستردگی شبکه های اجتماعی، باورها و ارزش ها، توانايی و امکان مشارکت 
در فعالیت های علمی و تحقیقاتی، رويکرد خانواده به ادامه تحصیل و تصور فرد از خودش بر 
شکل گیری هويت حرفه ای تأثیرگذار است )اسکاريکیو و واندرسک، 1998؛ میل و آشفورث، 
1995(. به عنوان نمونه، معنا و انگیزه تحصیل برای افراد با پیشینه اجتماعی و اقتصادی متفاوت 
به صورت های مختلف بیان شده است. م.3 پسر بیست وپنج ساله دانشجوی کارشناسی ارشد 
شیمی می گويد: »در يک خانواده شلوغ و پُرجمعیت به دنیا آمدم. دوران کودکی پر از مشقت 
و سختی را داشتم. دورانی که اصاًل نمی خواهم بهش فکر کنم. در خانواده مذهبی از قشر 
متوسط به پايین و تقريباً فقیر جامعه به دنیا آمده ام...در مسجد محله مان درس می خواندم، 
به شدت هم تالش می کردم و تمام آرزويم آمدن به دانشگاه بود چون فکر می کردم با آمدن 
به دانشگاه همه چیز تمام است و من صاحب شأن اجتماعی می شوم. به شدت تالش می کردم. 
فقط می خواستم يک شغل به دست بیاورم«. ب. پسر بیست وپنج سالة دانشجوی کارشناسی 
ارشد آمار می گويد: »من يک برادر دارم که دو سال از من بزرگ تر است و به همراه پدر و 
مادرم زندگی می کنیم. گذشته ام را خیلی دوست دارم. خاطرات کودکی من بسیار خاص است. 
بازی های  از شادی است. دوستان خوب کودکی،  برايم سرشار  لحظه هايی که هرکدام شان 

1. Skorikov and Vondracek
2. Schwartz et al.

3. در گزارش تحقیق فقط حرف اول نام دانشجويان را می نويسیم تا امانت داری و رازداری را رعايت کرده باشیم. 
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شديم  که  بزرگ تر  وغیره.  کامپیوتری  بازی های  فوتبال،  باغ ها،  کوچه  در  دويدن  کودکی، 
دوستانمان خودمانی تر شدند. برای خودم گروه خاصی داشتم... دانشجو هستم و شغل ديگری 

ندارم. وضع اقتصادی مان خوب است. در واقع راضی هستیم، همه خانواده راضی اند«. 
خانواده و همساالن:نفوذ ديگراِن مهم، همواره عامل مهمی در روند توسعه هويت در نظر 

گرفته شده است. ولی يافته های پژوهش های پیشین هیچ الگوی ثابتی را در ارتباط با ويژگی های 
خانوادگی و شبکه روابط فرد با هويت شغلی نشان نمی دهند )اسکوارتز و همکاران، 2011(. 
در عین حال، پژوهش مییوس )1993( نشان می دهد حمايت های ارائه شده توسط دوستان 
دبیرستانی، پیشرفت در جهت هويت شغلی موفق را تسهیل می کند و همچنین اثرات همساالن 
به طور مداوم در محیط تحصیل و کار پس از فارغ التحصیلی مهم باقی می ماند. تأثیر همساالن 
بر هويت حرفه ای از نظر تقويت متقابل در گروه همساالن تفسیر شده که به طور معمول عاليق 
و ساليق شغلی و اهداف شغلی مشابه دارند )اسکوارتز و همکاران، 2011(. پژوهش حاضر 
نقش مستقیم خانواده و همساالن را در توسعه هويت حرفه ای دانشجويان تأيید می کند. به 
عنوان نمونه، ن. دختر بیست ويک ساله دانشجوی کارشناسی الهیات می گويد: »والدينم فشارها 
را به اين سمت می بردند که تا مقاطع باالتر تحصیالتم را ادامه بدهم، اين در حالی بود که من 
ادامه تحصیل را بیهوده می دانستم. حرف زدن با دوستانم، و صحبت های خواهر بزرگ ترم که 
در تحصیالت و زندگی اش موفق بود، انگیزه ام را برای ادامه تحصیل تقويت می کرد«. و ع. پسر 
بیست وهفت ساله دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت می گويد: »احساس می کنم خانواده ام 
اعتبار بیشتری برای حرف هام و کارهام قائل می شوند. مخصوصاً از زمانی که ارشد قبول شدم. 
با پذيرفته شدن در مقطع ارشد ارتباط با دوستانم نیز همین تغییر را کرده و فکر می کنم در 

میانشان از ارزش باالتری برخوردار شده ام«.
برای دختران و پسران دارای معانی متفاوتی است و هريک  به دانشگاه  ورود  جنسيت:

انگیزه های خاصی دارند. به عنوان نمونه آ. دختر بیست وسه ساله دانشجوی کارشناسی معماری 
می گويد: »می خواستم زندگی مستقلی داشته باشم. آدم خودم باشم و آقا باالسر نداشته باشم. 
اينجا که هستم آزادترم. در ضمن می توانم همسر مناسبی برای خودم پیدا کنم. می دونید اينجا 
انتخاب ها متنوع ترند. منظورم اينه که نمونه های بیشتری هستند که وارد زندگی ات می شند. 
خب آره، می تونی يه مدت ارتباط داشته باشی و اگه تفاهم نداشتید باز می تونید انتخاب کنید. 
می خوام بگم کاًل مزيتش برای من احساسیهِ که به خاطر داشتن استقالل به آدم دست میده. فقط 
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بايد به خودت توضیح بدی. يه مشکالتی هم هست. مثال اينکه اگه خوابگاهی باشی و اينا که 
اونم با گرفتن يه خونه شخصی برطرف شدنیه«. ن. پسر بیست وهفت ساله دانشجوی کارشناسی 
مهندسی صنايع می گويد: »پشت کنکور ماندم و خیلی چیزها را از دست دادم. شايد دانشجو 
شدم تا از مسئولیت زندگی شانه خالی کنم، شايدم می خواستم از بیکاری فرار کنم يا بیکاری را 
به تعويق بیندازم. برای اينکه بتونی شغلی به دست بیاری وقتی هیچی نداری بايد درس بخونی. 
پسرا هستند که بايد نان آور خانه باشند. نمی دونم بايد کار کنم يا درس بخونم. سردرگمم. 
خیلی ها که دانشگاه نیومدند موفق تر بودند«. همین طور ع. پسر بیست وهفت ساله دانشجوی 
کارشناسی ارشد مديريت اجرايی می گويد: »در مورد شرايط دانشجوشدنم بايد بگويم هدف 
خاصی نداشتم. تحصیل در دانشگاه را همانند تحصیالت مدرسه ای نوعی تحصیل واجب و 
عادی برمی شمردم. از داليل ديگر می توونم فرار از رفتن به سربازی در سن پايین را عنوان 
کنم که البته بعداً شرايطی در قانون ايجاد شد که از سربازی معاف شدم پس اينجا پشیمون 
نیستم. هدف نداشتن از تحصیل موجب شد تا در رشته ای که اصاًل مورد عالقه ام نبود در دوره 
کارشناسی )مهندسی معدن( ادامه تحصیل بدهم«. يافته های تحقیقات پیشین نیز تفاوت در 
انگیزه ها و اهداف دختران و پسران برای ورود به دانشگاه را نشان می دهند )فکوهی، 1387؛ 

هاشمی و جوادی يگانه، 1387؛ نهاوندی، 1387(. 

2. نگرش نسبت به خود
تصور از خود و تصور از دانشجوی خوب: دانشجويان بیشتر از خودشان به عنوان يک دانشجو، 

تصور خوبی ندارند. آنها با برشمردن ويژگی هايی که از يک دانشجوی خوب انتظار دارند، 
فاصلة زيادی را میان خودشان با يک دانشجوی خوب ارزيابی می کنند. به عنوان نمونه، ز. 
دختر بیست وشش ساله دانشجوی کارشناسی ارشد می گويد: »تصوری که قبال از دانشجو داشتم 
با تصوری که در حال حاضر دارم کاماًل متفاوته. قباًل دانشجوها رو خیلی فرهیخته تر تصور 
می کردم ولی االن دانشجوها رو افرادی بی هدف و بی کار می بینم که تنها تالش شون اينه که 
مدرک بگیرن و اين دوره رو سپری کنند. سعی می کنم خودم توی اون دسته دوم نباشم ولی 
وقتی به کارها و سطح سوادم نگاه می کنم خودم رو هم متأسفانه توی همون دسته می بینم. 
حداقل در دوره لیسانس تنها هدفم اتمام دوره تحصیلی بود. االن هم از نظر سطح سواد به شدت 
احساس ضعف می کنم و بیشتر از همه خودم رو مقصر می  دونم، اما با اين تفاوت که قصدم 
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اتمام دوره نیست بلکه باال بردن توانايی ها و اطالعاتم در زمینه رشته ام هست... مشخصات يک 
دانشجوی خوب می تونه تالش، جست وجو، پیگیری، عالقه داشتن به رشته، اهل فکر و انديشه 
بودن، اهل مطالعه بودن وغیره باشه. يک دانشجو بايد مانند نامی که بر او هست، به دنبال دانش 
و علم باشه نه اينکه منتظر باشه که کسی اين دانش رو تقديمش کنه. هرچند محیط و اطرافیان 
نقش مهمی در انتقال علم به دانشجو دارن ولی اگر اين موارد در يک دانشجو نباشه، معموالً 
دانش به طور ناقص منتقل می شه يا اينکه دانشی رد و بدل نمی شه. من خودم رو يک دانشجوی 
خوب نمی بینم. چون اون قدر که الزم هست برای کسب دانش تالش نکرده ام و عالقه ای که 

الزم هست رو به رشته ندارم، هرچند سعی ام بر اينه که دانشجوی خوبی باشم«.
ع. پسر بیست وچهارساله کارشناسی مديريت جهانگردی می گويد: »دانشگاه را دوست 
دارم، اينجا آزادترم، اينجا ديگه کسی نیست که بهت گیر بده، اما تصورم اين بود که يه آدم 
متفاوتی می شم. نمی دونم چرا با اينکه آزادترم، فاصله ام با خواسته هام زياد تر شده... حتی فکر 
می کنم نمی تونم يه دانشجوی خوب باشم... يه دانشجوی خوب دربند نمره نیست، تحقیقات 
علمی انجام می ده، فعاله و تو درس منفعل نیست اما من وقتم بیهوده می گذره و به هیچ وجه 

خوب نیستم...«.

3. گرایش به علم
فعلی  شرايط  درک  برای  را  مهمی  پیامد های  کار  دنیای  در  جاری  تغییرات  اشتغال: 

ناچار می کند  را  افراد  تغییرات  اين  به همراه دارد.  ايفای آن  شکل گیری هويت حرفه ای و 
مناسب، تخصص و  آوردن يک شغل  به دست  برای  از طريق تحصیالت طوالنی مدت  تا 
مهارت الزم را کسب کنند. در واقع در بسیاری موارد، داشتن مدرک تحصیلی الزمه به دست 
آوردن شغل محسوب می شود؛ از اين رو به علت تغییرات وسیع و سريع در شرايط اجتماعی 
و اقتصادی، الزامات تحصیلی و الگوهای شغلی، به دست آوردن موفقیت و رضايت شغلی 
منوط به يک تالش فردی برای به دست آوردن هويت حرفه ای است؛ بااين حال، يافته های اخیر 
به وضوح نشان می دهند که توسعه هويت حرفه ای مثبت و قابل انعطاف از لحاظ اقتصادی برای 
جوانان محروم و اقلیت که با موانع حرفه ای قابل توجهی مواجه هستند، بسیار مهم است و با 
موقعیت شان در درون جامعه در ارتباط است )اسکوارتز و همکاران، 2011(. به عنوان نمونه، 
ف. دانشجوی پسر بیست وپنج ساله دانشجوی کارشناسی ارشد فیزيک می گويد: »مثل خیلی 
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از دانشجويان در پی تمام کردن درس و پیدا کردن يک شغل مناسب و تا حدودی متناسب 
با رشته ام هستم. خیلی آرزوهای بزرگ و غیر قابل دسترس برای خودم متصور نشده ام که در 
صورت نرسیدن به آن جايگاه، افسوس آن را داشته باشم. چون از يک خانواده متوسط بوده ام«. 
ص. پسر بیست وچهارساله دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری می گويد: »مهم ترين دغدغه 
من نگرانی درباره پیدا کردن يک شغل خوبه؛ اگه يک شغل خوب با درآمد خوب و کافی بتونم 
پیدا کنم بیشتر مشکالتم حل می شه و می تونم در آينده تحصیالتم رو نیز ادامه بدم. يک دانشجو 
مهم ترين مشکلش مشکل مالیه. بیشترشون دلشون می خواد که ادامه تحصیل بدن، امکانات 
آموزشی خوبی داشته باشن و در دانشگاه با يک فرد مناسبی برخورد می کنن که دلشون میخواد 
باهاشون ازدواج کنن، اما به علت مشکالت مالی و مبهم بودن شرايط آتی شون نمی تونن جلو 

برن و سردرُگم می مونن«.
خوابگاه و ظهور قوميت گرایی:با پذيرش دانشجو در رشته و شهری غیر از محل سکونت 

وی و خانواده اش، ضرورت مهاجرت برای ادامه تحصیل و زندگی در شرايط متفاوت و به 
دور از ساير اعضای خانواده اجتناب ناپذير می نمايد. در اين شرايط، بسیاری از خانواده ها و 
نیز دانشجويان، خوابگاه های دانشجويِی دولتی را که تحت مديريت و نظارت دانشگاه هستند، 
به عنوان مکان زندگی خود ترجیح داده و انتخاب می کنند. تجربه زندگی خوابگاهی برای 
يک دانشجو همراه با خاطره ها و نیز فرصت ها و چالش های روحی، روانی و اجتماعی است. 
فرد هويتش را در نسبت با فضای تربیتی و شرايط زندگِی پیش از دوران دانشجويی از طريق 
شبکه روابطی که برای وی فراهم بود، شکل می داده است. ولی حاال او کلیّت زندگی اش را در 
معرض نمايش ديگرانی می بیند که خانواده اش نیستند. اغلب اوقات يک روز مجموعه وسیعی 
از آدم ها با وضعیت سنی و جنسی مشابه او، حرکات او را نظاره گر هستند. اين شباهت ها 
نخستین چیزی است که او را مجبور می کند، برای نشان دادن وجوه تمايز شخصیت خود 
تالش کند؛ بنابراين از طريق يک مکانیسم هويت يابِی فعال شده و قوی، فرد می خواهد آنچه را 

خود می انگارد در معرض نمايش بگذارد. 
خوابگاه فضايی است برای گذران نیاز های روزانه، اين فضا به قدری تهی از بار معناست 
بلکه از طريق توسل به  اين فضا  نه به عوامل موجود در  که فرد برای احراز هويت خود 
يا شباهت هايش را آشکار کند. به طور معمول  تجربه های گذشته اش می کوشد تمايزها و 
شکل گیری شبکه های روابط درخوابگاه بر اساس اشتراک در دو عنصر قومیت و رشته تحصیلی 
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صورت می گیرد. احساس عدم امنیت نسبت به هر غیری، مهم ترين وضعیت وجودی است 
که دانشجويان در بدو ورود به خوابگاه درک می کنند. در اين شرايط فرد می کوشد به گذشته 
رجوع کند و با بازآفرينی گذشته تعريفی از خود در فضای جديد به دست آورد؛ از اين رو 
تشکیل گروه های هم شهری، هم قوم، هم زبان و هم نژاد در فضای خوابگاه بسیار معمول و 
مرسوم است. در اين شرايط آن دست از افراد که گذشته شان در اين فضای فرهنگِی مسدود 
شده، مورد پذيرش واقع نمی شوند و کسانی که توان مرور و جرح و تعديل گذشته را ندارند 
و نیز اقلیت ها، طردشدگانی محسوب می شوند که جايی برای بروز شايستگی های فردی شان 
نمی يابند. شکل گیری شبکه های اجتماعی بر مبنای مناسبت های قومی و نیز تعلق های مکانی 
به فرد اين امکان را می دهد تا هويتش را شکل دهد )اسپنسر و لی، 1988(، اما در عین حال 

می تواند از موانع توسعه هويت حرفه ای محسوب شود )کارلون و جانسون، 2007(. 
»توی  می گويد:  الهیات  کارشناسی  دانشجوی  بیست ودوساله  دختر  ن.  نمونه،  عنوان  به 
خوابگاه مجبور شديم ياد بگیريم که با افراد مختلف بايد برخوردهای مختلف داشته باشیم. 
برقراری يک رابطه متعادل با سه نفر ديگر که در ابتدا غريبه ايم کار دشواری است، اما ما 
روزهای زيادی را بايد با هم سپری می کرديم. پس يکديگر را بیشتر شناختیم و نزديک تر شديم. 
ديرخوابی، شادی های پر انرژی، درس نخواندن، گاليه کردن از اساتید و دعوا بر روی شستن 
ظرف ها، اتفاق هايی هستند که شايد هرگز برای ما تکرار نشوند«. ص. پسر بیست وهفت سالة 
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری می گويد: »اولین دفعه ای بود که از خانواده ام جدا 
می شدم. يادمه وقتی با پدرم وسايلم و داخل اتاق گذاشتیم، پدرم با بغض طرف من اومد و منو 
بغل کرد. اولین باری بود که پدرم داشت منو بغل می کرد. من هم اشک تو چشمام جمع شده 
بود و می خواستم گريه کنم و صدام از گلوم در نمیومد. باالخره پدرم رفت و من توی اتاق تنها 
موندم و کلی واسه دوری از خانواده غضه خوردم. بعد از اين لحظه، ديگه پخته شدم. هفته های 
اول خیلی به خونه می رفتم، اما بعِد دو ماه ديگه کم می رفتم تا جايی که ماهی يک بار می رفتم. 
در دوران دانشجويی ياد گرفتم با بچه های ديگه در اون فرصتی که برام پیش اومده بود رابطه 
دوستی برقرار کنم. قبل از کنکور من خیلی آدم خشک و منزوی ای بودم اما بعد از دانشگاه 
کلی فرق کردم و روابط اجتماعی ام باال رفت؛ طوری که بچه های خوابگاه میگفتن تو اون ص. 
نیستی که اوايل بودی، خودمم خوب اين قضیه رو می دونستم... به طور کلی، من توی خوابگاه 
خیلی تجربه ها کسب کردم. راجع به انواع مسائل اجتماعی، فرهنگی، علمی و غیره با دوستان 
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صحبت می کردم و مطلب ياد می گرفتم... به هويت قومی خودم نیز در اين محیط بیشتر آگاهی 
پیدا کردم و نسبت به زبان و فرهنگ خودم که قبل از دانشگاه به اون بی اعتنا بودم، حساس تر 
شدم و االن نسبت به آن خودمو مسئول می دونم و حداقل خودمو جزئی از آن می دونم و با اون 
خودمو میشناسم و در مقابل ديگران که زبان و فرهنگم رو مورد تمسخر قرار می دن، واکنش و 

موضع گیری نشون می دم«.
پ. پسر بیست وهشت ساله دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی می گويد: »دانشگاه که 
پذيرفته شدم، نگرانی خانواده ام در مورد وضعیت خوابگاه و هم خانه ای هايم زياد بود. سال اول 
که خوابگاه ندادن و تعدادی از همشهری ها و هم استانی های خودم رو پیدا کردم که با هم يه 
خونه گرفتیم. سال بعد بیشتر هم رشته ای بوديم. بعد از اون که خوابگاهی شدم، بیشتر با اونايی 
بودم که مثل خودم بودند. منظورم اينه که گويشمان يکی بود و فرهنگ نزديک تری داشتیم«. 
م. دختر بیست وشش ساله دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی: »اون روزهای اول خیلی سخت 
بود. خیلی احساس تنهايی می کردم. تجربه خوابگاه رو نداشتم. اونايی که قديمی تر بودن با هم 
صمیمی بودن. با هم ارتباط داشتند و من نمی تونستم برای خودم دوستی پیدا کنم. هم اتاقی هايم 
از قبل با هم آشنا بودند. همیشه با گويش خودشون حرف می زدند. من اصاًل متوجه حرف های 

اونا نمی شدم. مجبور شدم اتاقم رو تغییر بدم«.

4. کنش علمی
ارتباط با اساتيد: ارتباط خوب و زياد با استاد برای دانشجويان معانی متفاوتی را در بر 

دارد. به نظر می رسد يکی از راه های شناسايی هويت علمی در روابط استاد و دانشجو قابل 
درک باشد. دانشجويان برای پذيرفته شدن توسط اساتیدشان ملزم می شوند توانايی های علمی 
خود را ارتقا دهند. به عنوان نمونه، ی. پسر بیست وپنج ساله دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی 
می گويد: »برخورد اساتید ما خوب است اما من انتظارات بیشتری از آنها دارم... برای اينکه 
بتوانم با اساتیدم رابطه بهتری داشته باشم وقت زيادی اختصاص داده ام برای بودن در محیط 
دانشگاه، کتابخانه و آزمايشگاه...«. همچنین، ب. دختر بیست وچهارساله دانشجوی کارشناسی 
ارتباط زيادی نداشتم. واسه يه عده ای شون احترام  »با اساتید  ارشد علوم سیاسی می گويد: 
فوق العاده ای قائلم و يه عده رو هم حس می کنم و می فهمم که به خاطر يک سری ساختارها تو 
اين جايگاه هستند. اما فکر می کنم شايد دوره ارشد، اساتید با توجه بیشتری برخورد می کنند. 
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روی مسائل و پرسش هامون بیشتر وقت می گذارند. برای اين فکر می کنم ما هم مقید شديم 
که بیشتر وقت بگذاريم«. 

مشخصی  گونه های  محیط ها،  از  خاصی  بخش های  علمی: انجمن های  و  محافل  با  ارتباط 

از رفتارها را عملی و امکان پذير می سازند. محافل علمی و انجمن های دانشجويی می توانند 
فرصت هايی برای مشارکت های علمی و پذيرش نقش های علمی فراهم آورند. اما در عین حال، 
تجارب زيسته دانشجويان بیانگر آن است که ساختارهای دانشگاه، امکان گسترش شبکه های 
اجتماعی با زمینه های علمی را بسیار محدود کرده است. به عنوان نمونه، پ. پسر بیست ودوساله 
دانشجوی کارشناسی پژوهشگری می گويد: »عضو انجمن علمی گروهمان هستم. به عنوان 
دبیر انجمن. بله، سراسر تجربه بود. با دوستان که واقعیتش را بخواهید همیشه سر مسائل علمی 
بحث است، اما از نوع سیاسی اش. واقعاً که اين گفت وگوها به نظرم شیرين ترين تجربه های يک 
دانشجوست. ما به لحاظ محدوديت هايی که داشتیم، شايد اين گفت وگوهای شبانه همراه با 
سیگار و چايی و قلیان، آزادانه ترين فرصتی بود برای تبادل افکار«. ب. دختر بیست وچهارساله 
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی می گويد: »در رابطه با دانشگاهم حس خوبی ندارم. خبر 
از هیچ انجمن يا گروه يا تشّکلی که فعال باشه نیست. انگار هیچ کس هیچ شور و حالی نداره. 
هیچ فعالیت متنوعی نمی بینم. فکر می کنم فضای بیش از اندازه آرامی داره«. همچنین ب. پسر 
بیست وپنج ساله دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی می گويد: »يک دوره مسئول هسته 
علمی دانشکده بودم. خیلی چیز جالبی نبود. فقط کارهای بی فايده. اگر هم بخواهی يک کار 
خوب انجام دهی، هزار تا مشکل درست می کنند و هیچ کمکی نمی کنند. البته هزار تا مشکل 
درست می کنند اغراقه، در واقع بايد گفت همان هیچ کمک نمی کنند. مثاًل من بچه ها را می بردم 
تاالر بورس ساری برای آشنايی با سهام، نحوه انتخاب سهام و غیره. اگه بدونی چه مکافاتی 
سر همین قضیه داشتم. همش با مسئوالش درگیر بودم. هرچی می گفتی يه بهانه ای می آوردند«.

و  لويکس  2011؛  )ويلسون،  پیشین  پژوهش های  تحصیلی:  رشته  به  نسبت  گرایش 
همکاران1، 2008؛ برزونسکی2، 2008( ضمن بررسی سبک های هويت و عواملی که بر توسعه 
هويت حرفه ای مؤثرند بر تعهد به حرفه، عالقه، اهداف، انگیزه ها و گرايش به حرفه تأکید 
داشته اند. پژوهش حاضر نیز نشان می دهد تصور دانشجويان از خودشان متأثر از گرايشی است 
که به رشته تحصیلی شان دارند. س. دختر بیست وهفت ساله دانشجوی کارشناسی ارشد زبان 
1. Luyckx et al.
2. Berzonsky
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و ادبیات فارسی می گويد: »از اينکه اين رشته را انتخاب کردم احساس بدی ندارم. چون با 
عالقه آن را انتخاب کرده بودم و االن هم پشیمان نیستم. در انتخاب رشته به ديگران گوشزد 
برای  اينکه  ارزشمند است، ولی  نظر خودم  از  کنند.  انتخاب  دارند  اگر عالقه  فقط  می کنم 
رشته های انسانی بسترسازی مناسبی صورت نگرفته و ايجاد اشتغال نشده است، تا حدودی 
من و امثال من را دچار نگرانی کرده است. البته برداشت اطرافیان نسبت به رشته من و اکثر 
رشته های انسانی برداشت خوبی نیست و اين مسئله تا حدودی مرا آزار می دهد«. همچنین، 
ب. پسر بیست وپنج ساله دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی می گويد: »بیشتر عالقه ام 
به رشته های رياضی و فیزيک بود. من به نوعی نابغه رياضی بودم. با اينکه اصرار کردند برم 
به رشته رياضی، من نرفتم چون خیلی سطح دانشگاه را باال می ديدم. فکر می کردم حتی من 
هم نمی تونم از پس رشته رياضی بربیام. برای همین به رشته فیزيک رفتم. البته فیزيک من هم 
فوق العاده بود. سه ترم فیزيک خووندم. شاگرد اول بودم ولی تغییر رشته دادم به اقتصاد. چون 
از ديد من آنچه تدريس می شد فیزيک نبود. خیلی کم استرس بود... من اول فیزيک می خوندم. 
اون رشته رو دوست داشتم ولی احساس می کردم تو دانشگاه خیلی بد درس میدن. خیلی بد. 
واسه همین ولش کردم. اقتصاد و آغاز کردم. اقتصاد خیلی خوبه، تو ايران هم بدک نیست، 
چون اکثر مطالب ترجمه هست. ولی خوب، از محیط دانشگاهی که دارم توش درس می خونم 

راضی نیستم. به ديگران اقتصاد رو توصیه می کنم ولی نه توی ايران و مازندران«.
اهدف و انگيزها: احساس هويت با يک حرفه نیاز به استمرار حضور در يک حرفه و احساس 

مسئولیت باال نسبت به آن دارد. هاسِکت و همکاران1 )2001: 396-392(، اظهار داشته اند، افرادی 
که به شدت درگیر حرفه خود هستند، حرفه خود را به عنوان بخش مهمی از هويت شخصی شان، 
در نظر می گیرند. عالوه بر اين، افرادی که وابستگی بااليی به حرفه خود دارند، بیشتر عاليق 
خود را وقف حرفه خود می کنند. يافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، اهداف و انگیزه های 
دانشجويان يا مرتبط با رشته تحصیلی شان نیست و يا اينکه فرد اين احساس را دارد که دانشگاه 
پاسخ گوی اهداف و انگیزه هايش نیست. به عنوان نمونه، ن. پسر بیست وهفت ساله دانشجوی 
کارشناسی مهندسی صنايع می گويد: »دانشجوشدنمان به خاطر رسیدن به همه چی و هیچی بود! 
اول فکر می کردم با دانشجو شدن و شکستن غول کنکور به همه چیز رسیدم ولی در واقع به 
هیچ جا که نرسیدم هیچ، خیلی چیزها رو هم از دست دادم«. همچنین، ب. پسر بیست وپنج ساله 
1. Hackett et al.
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دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی می گويد: »دانشگاه برايم خیلی بزرگ بود. يعنی مقامش 
بسیار بسیار باال بود. البته منظورم دست نیافتنی نیست... هدفم دکترا بود. نه الزاماً در يک دانشگاه 
فوق العاده...االن دانشگاه هايی که در ايران می بینم برايم خیلی کوچک هستند. کاماًل برايم شبیه اداره 
هستند. برای همین االن هدفم رفتن به يک دانشگاه خوب در خارج از کشور است... نگرانی من 
فقط اينه که نتونم توی يک دانشگاه خوب خارج از کشور واسه دکترا پذيرش بگیرم. آخه هم بايد 

دنبال درس باشی، هم مقاله، هم زبان خارجه و هم مشکالت رفتن مثل سربازی«.
دوران پشت کنكور:سیستم گزينشی ورود به دانشگاه ها، سیستمی نخبه گرايانه است که 

هدف خود را در گفتمانی شايسته ساالرانه متبلور می کند و عقالنیت خود را بر اساس منطق 
رابطه هزينه/سود در موقعیتی که منابع و امکانات به اندازه کافی وجود ندارد، توجیه می کند. 
همین گفتمان نوعی ارزش گذاری اجتماعی را ايجاد می کند که ورود يا عدم ورود به دانشگاه 
در آن سبب باال رفتن يا کاهش پرستیژ اجتماعی برای خود فرد و در نهايت برای خانواده او 
می شود )فکوهی، 1387: 58(. به عنوان نمونه، ح. پسر بیست وچهارساله دانشجوی کارشناسی 
پژوهشگری می گويد: »...رقابت درسی خیلی شديد بود؛ مخصوصاً کنکور. از تابستان سال سوم 
دبیرستان آغاز کرديم با دو تا از دوستان با شوق و ذوق فراوان بدون هیچ گونه مشغله فکری. 
واقعاً کم کاری نکردم. همان سال اول پذيرفته شدم دانشگاه« و ص. پسر بیست وهفت ساله 
تا  داشتم  اشتیاق  از کنکور خیلی  »قبل  ارشد جامعه شناسی می گويد:  دانشجوی کارشناسی 
دانشگاه قبول بشم. عاشق سینه چاک دانشگاه بودم. همیشه عکس دانشگاه تهران را که روی 
اسکناس های پنجاه تومانی بود تماشا می کردم و آرزو می کردم روزی به اين دانشگاه برم. واسة 
قبولی هم خیلی تالش می کردم و در تخیالتم که خیلی انجام می دادم، فکر می کردم دانشگاه 
تهران در رشته حقوق قبول می شم. آخه اون موقع همه بچه های دبیرستان يا معلم ها و مدير 
دبیرستان می گفتن که بهترين رشته که پول زيادی داره برای رشته علوم انسانی، همون حقوقه. 
من واسه رسیدن به اين هدفم خیلی تالش می کردم. حتی يادمه که چون توی آشنا و همسايه ها 
اولین فردی بودم که می خواست کنکور بده، همه آشنايان و فامیل روی من و نتیجه کنکورم 
مانور می دادن، من هم واسه خواسته اونها هم که شده بود، از جون و دل تالش می کردم...« س. 
دختر بیست وسه ساله دانشجوی کارشناسی ادبیات می گويد: »وقتی پشت کنکور بوديم، خیلی 
تحت فشار بوديم. حتی خانواده هم کلی استرس داشت« و ا. پسر بیست ودوساله دانشجوی 

کارشناسی معماری می گويد: »پدر و مادرم بیشتر از خودم نگران کنکور بودند«.
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در  شغل شان،  و  حرفه  به  مربوط  امور  در  افراد  مشارکت  و  فعالیت  علمی:  تالش های 

شکل گیری هويت حرفه ای آنان بسیار مؤثر است. بر اين اساس، افرادی که تالش های بیشتری 
برای کسب شايستگی های حرفه ای انجام می دهند، به میزان بیشتری موفقیت در حرفه خود را 
تجربه می کنند )لیزو و همکاران1، 1996(. پژوهش حاضر بیانگر آن است که تالش های علمی 
دانشجويان محدود است و اين مسئله ريشه در ساختارهای دانشگاه و شبکه های اجتماعی 
دانشجويان دارد. به عنوان نمونه، ع. پسر بیست وهفت ساله دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت 
اجرايی می گويد: »من به غیر از کار پايان نامه تقريباً کار علمی ديگه ای نداشتم. البته اين پايان نامه 
رو هم نمیشه نام کار علمی روش گذاشت، 90 درصد کپی پِیسته. شايد اکثريت قريب به اتفاق 
دانشجويان همین طور باشند. اونا هم که کار علمی کردند اگه ازشون بپرسید مطمئنا پشیمان 
هستند چون اينجا جايی نیست که کار علمی کرد و برای اينطور کارا و اين افراد ارزشی قائل 
نمی شن...«. ز. دختر بیست وشش ساله دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری می گويد: »...
کارهايی که تاکنون انجام داده ام بر اساس مطالعات و الگوبرداری از مقاالت و تحقیقات ديگران 
بوده و چندان از کمک اساتید استفاده نکردم... دسترسی نداشتن به منابع دست اول و مرتبط با 
موضوعات مورد نیازم، مشکل دسترسی به اينترنت، نبود همکاری بین دانشجوها برای انجام 
پژوهش، حمايت نشدن از سوی سازمان ها، عدم پاسخگويی صحیح مردم به پرسشگران، 
نداشتن تجربه کافی، تداخل و همزمانی انجام تحقیقات با موضوعات درسی کاماًل متفاوت 
که منجر می شد تمرکز الزم در انجام آنها وجود نداشته باشه، بی اطالعی از برخی همايش ها 
و سمینارها، عدم پذيرش مقاالت دانشجويان توسط مجله ها و صرفاً پذيرش مقاالت اعضای 

هئیت علمی، مشکالتی هستن که من باهاشون برخورد داشتم...«.

مدل استخراج شده از یافته های تحقيق
با  و  دانشجويان  ذهنی  معانی  در  اکتشاف  از طريق  )نمودار شماره 2(،  تحقیق  نظری  مدل 
ف ها در هر مرحله  استفاده از روش نظريه مبنايی به دست آمده است. مفاهیم، ابعاد و معرِّ
از تحقیق به صورت انباشتی، ما رو به مدل تحقیق رهنمون شدند. بر اين اساس، در فرايند 
کدگذاری و مقوله بندی داده ها، دو بعد هويت علمی و هويت دانشجويی از هم متمايز شدند. 
مؤلفه های گرايش به علم و نیز کنش علمی بیانگر هويت علمی دانشجويان )کارلون و جانسون، 

1. Luzzo et al.
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2007؛ استراسر و همکارانش، 2006؛ ترال موری، 2003( و مؤلفه ها و ويژگی های زمینه ای و 
نگرش نسبت به خود، بیانگر هويت شخصی هستند که در برساختن هويت دانشجويی مؤثرند 
)استراسر و همکارانش، 2006؛ الپان، 2004؛ زيلمر - گیمبک و همکاران، 2002؛ دانیل سن و 

همکارانش، 2000؛ کروگر، 2000؛ مونسون و ساويکاز، 1999(. 
  

  

   
 

   

     
   

     

        

        

   

      
        

        
     

   

      
       

       
       

    

  

نمودار شماره 2. مدل استخراج شده از تحقیق

مدل نظری تحقیق طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمده است. در 
مرحله کدگذاری باز، مفاهیم متعددی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری مفاهیم 
به دست آمده به صورت خوشه های متکثر زير 21 مقوله )عالقه به رشته تحصیلی، انگیزه های 
شغلی، مهارت علمی، میزان شناخت از رشته، انگیزه ها و اهداف علمی، تالش های دوران 
پشت کنکور و دوره دانشجويی، مطالعه کتاب های علمی، عضويت در انجمن های علمی، 
شرکت در کنفرانس ها، سخنرانی ها و نشست های علمی، داشتن تألیفات علمی، ارتباط علمی 
با اساتید و پژوهشگران، جنس، پايگاه اجتماعی و اقتصادی، خانواده، همساالن، قومیت، تصور 
از خود به عنوان يک دانشجو و نیز درک، شناخت و احساس دانشجو بودن( قرار گرفتند. در 
مرحله کدگذاری انتخابی مقوله های جديد )گرايش به علم، کنش علمی، متغیرهای زمینه ای و 
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نگرش نسبت به خود( به دست آمد. در اين مرحله، از طريق روابط تعمیم يافته میان مقوله ها 
و نیز مقايسه های رفت و برگشتی میان مقوله ها و مفاهیم، قضايا وضوح پیدا نموده و با کشف 
مقوله های اصلی )هويت شخصی، هويت علمی( نظريه زمینه ای تکوين يافته است. در نهايت، 
روابط میان مقوله های فرعی با مقوله اصلی آشکار و مدل نهايی نظريه مبنايی به دست آمد. از 
اين رو مدل نهايی حاصل آمده از رويش نظريه مبنايی نشان می دهد هويت حرفه ای دانشجويان 

دارای دو بعد هويت علمی و هويت شخصی است.

نتيجه گيری
شکل گیری هويت، فرايندی پیوسته در تمايز تعهدات فردی و اجتماعی است که بازتابی از 
ترکیب خالقانه ای از شخصیت فرد و محیط اجتماعی اوست. هرگاه شخصیت فرد يا محیط 
اجتماعی او تغییر کند امکان بازسازی و تغییر هويت او نیز وجود دارد )گروته وانت1، 1998(. 
پژوهش حاضر شکل گیری هويت حرفه ای را در میان دانشجويان دانشگاه مازندران مبتنی بر 
روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش نظريه مبنايی بررسی کرده است. بر اين اساس، در 
رابطه با پرسش تحقیق و اينکه هويت حرفه ای دانشجويان چگونه برساخته می شود، يافته های 
پژوهش حاضر - همان طور که پژوهش های پیشین )کارلون و جانسون، 2007؛ استراسر و 
همکارانش، 2006؛ کوک و همکاران، 2003؛ کروگر، 2000( نیز تأيید می کنند ـ نشان می دهد 
هويت حرفه ای، يک هويت اجتماعی است و در ارتباط با ديگران و از طريق يادگیری و 
آموزش عملی و تجارب حرفه ای ايجاد می شود. برای دانشجويان، آغاز رسمی حرفه اجتماعی، 
همزمان است با آغاز مطالعات شان و نیز از طريق آموزش های عملی مربوط به رشته شان، 
شکل گیری هويت حرفه ای آنها تشديد و تقويت می شود. در پژوهش حاضر هويت حرفه ای با 

استفاده از دو بعد هويت علمی و هويت شخصی معرفی و شناسايی شده است.
بر  خود،  به  نسبت  نگرش  و  زمینه ای  متغیر های  می دهد  نشان  رو  پیش  پژوهش  نتايج 
هويت شخصی و گرايش به علم و کنش های علمی بر هويت علمی دانشجويان مؤثر هستند. 
پژوهش های پیشین )فايرفیلدـ  آرتمن،2010؛ کارلون و جانسون، 2007؛ استراسر و همکارانش، 
2006؛ کوک و همکاران، 2003؛ فايسون،2003؛ کروگر، 2000؛ باکستر ماگولدا، 1998؛ لیزو 
و همکاران، 1996( نیز اين يافته ها را تأيید می کنند. بر اين اساس، يافته های پژوهش حاضر 

1. Grotevant
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نشان می دهد موفقیت های آموزشی اغلب منعکس کنندة پیشینه اجتماعی شخص است و انگیزه 
و معنای تحصیل برای دانشجويان متناسب با پايگاه اجتماعی و اقتصادی آنان متفاوت است. 
درحالی که دانشجوياِن دارای پايگاه اجتماعی و اقتصادی پايین ادامه تحصیل را محرکی اجتماعی 
و اقتصادی ارزيابی می کنند و تصور می کنند از طريق کسب مدارک دانشگاهی می توانند موقعیت 
بهتری در مناسبات اجتماعی کسب کنند، دانشجويان دارای پايگاه اجتماعی و اقتصادی باالتر، 
ادامه تحصیل را وسیله ای برای تثبیت جايگاه خود در مناسبات اجتماعی می دانند و سعی می کنند 

از اين طريق ارزش های زيبايی شناختی مرتبط با طبقه خود را تقويت کنند. 
نتايج پژوهش حاضر بیانگر آن است که دانشجويان از طريق حمايت هايی که از طرف 
خانواده و يا دوستان دريافت کرده اند، انگیزه ها و اهداف متعالی تری را در زمینه تحصیالت و 
حرفه شان نشان داده اند و پیشرفت بهتری در تحصیالت خود داشته اند. دانشجويان می خواهند 
از طريق تحصیالت و کسب مهارت های مرتبط با رشته تحصیلی خود، امکان تأمین نیازهای 
زندگی خود را به واسطه يک شغل دلخواه، فراهم کنند. به دست آوردن موفقیت و رضايت 
شغلی منوط به تالشی فردی برای کسب هويت حرفه ای است. همچنین ورود به دانشگاه 
برای مردان و زنان دارای معانی متفاوتی است و هريک انگیزه ها و اهداف خاصی را دنبال 
می کنند. دختران از طريق ادامه تحصیالت در پی کسب آزادی های فردی هستند و از اين طريق 
سعی دارند استقالل اجتماعی کسب کنند، ولی کسب مدارک تحصیلی و ادامه تحصیل برای 
مردان بیشتر جنبه اقتصادی دارد. همان طور که اسکوارتز و همکارانش )2011( اظهار داشته اند، 
توسعه هويت حرفه ای با موقعیت فرد در درون جامعه در ارتباط است؛ ازاين رو، جنس، پايگاه 
اجتماعی و اقتصادی، حمايت های خانواده و دوستان، محیط و شبکه های اجتماعی فرد در 

شکل گیری هويت حرفه ای متغیرهای اساسی به شمار می روند. 
بر اساس اظهارات آزمودنی ها، به نظر می رسد شکل گیری شبکه های روابط در خوابگاه های 
دانشجويی بر اساس دو عنصر قومیت و رشته تحصیلی صورت می گیرد. احساس عدم امنیت 
نسبت به هر غیری، مهم ترين وضعیت وجودی است که دانشجويان در بدو ورود به خوابگاه 
درک می کنند. در اين شرايط فرد می کوشد به گذشته رجوع کند و با بازآفرينی گذشته، تعريفی 
از اين رو تشکیل گروه های هم شهری، هم قوم،  آورد؛  به دست  از خودش در فضای جديد 
اين اساس، تشديد  بر  هم زبان و هم نژاد در فضای خوابگاه بسیار معمول و مرسوم است. 
گرايش هايی نظیر قوم گرايی و بی توجهی به صالحیت های حرفه ای در میان آزمودنی ها مشاهده 
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شده است. مشارکت های اجتماعی و علمی، شرکت در محافل علمی، درگیری در امور مربوط 
به رشته تحصیلی، عالقه به رشته تحصیلی و اهداف علمی نیز از طريق تصوری که فرد از 
خودش پیدا می کند و نیز به واسطه تصوری که ديگران از فرد پیدا می کنند و بازخورد اين 

تصور به فرد، در شکل گیری هويت حرفه ای دانشجويان مؤثرند. 
پژوهشگر  قصد  و  است  کنش گران  ذهنی  معانِی  هدْف کشف  کیفی،  پژوهش  يک  در 
شناسايی فراوانی ها در جامعه آماری نیست )ر. ک: فلیک، 1388(. ما تالش نموديم تا از طريق 
کشف معانی ذهنی دانشجويان دانشگاه مازندران در رابطه با زندگی دانشجويی، علم آموزی و 
زندگی خوابگاهی، به درکی از شرايط زندگی دانشجويی دسترسی پیدا کنیم. به نظر می رسد 
بجز بررسی مداوم ساختارها که به شکلی دست وپا شکسته در آسیب شناسی جامعه علمی ايرانی 
انجام می شود، واکاوی فرد و هويت علمی او می تواند در حل بحران های اين عرصه مفید 
فايده افتد. همچنین بررسی مداوم نگرش های فردی نسبت به زوايای مختلف علم می تواند 

راهگشای انجام اقدامات اصالحی باشد.
از طريق اکتشاف در معانی ذهنی دانشجويان با استفاده از روش نظريه مبنايی، ما به يک مدل 
ف ها در هر مرحله  نظری در رابطه با هويت حرفه ای دانشجويان دست يافتیم. مفاهیم، ابعاد و معرِّ
از تحقیق به صورت انباشتی، ما را به مدل تحقیق رهنمون می شدند. لذا ما دريافتیم که هويت 
حرفه ای دانشجويان متأثر از فضاهای زندگی دانشجويی است؛ ازاين رو مشخص شد برجسته ترين 
ابعاد هويت دانشجويی، هويت علمی و نیز هويت شخصی دانشجوست. هويت علمی دانشجويان 
از طريق گرايش ها و نگرش ها و نیز تالش ها و کنش های علمی دانشجويان قابل درک است. 
هويت شخصی نیز درک و تصوری است که دانشجو از خودش به عنوان يک کنشگر علمی و در 
محیط دانشگاهی به دست می آورد. همچنین هويت شخصی تابع ويژگی های زمینه ای دانشجويان 
است. خاطر نشان می شود عنصر قومیت در هويت دانشجويان برجستگِی خاصی دارد. دريافت ما 
اين بود که زندگی خوابگاهی يکی از عوامل مؤثر بر گرايش های قومی قوی در میان دانشجويان به 
شمار می رود و فضای فرهنگی خوابگاه و دانشگاه که تکثر فرهنگ ها را برنمی تابد يکی از عوامل 
تشديد کنندة آن است. بر اين اساس، شکل گیری شبکه های اجتماعی مبتنی بر اشتراکات غیر مرتبط 

با حرفه فرد، از موانع شکل گیری و توسعه هويت حرفه ای محسوب می شود.
اختیار  قابل سنجشی در  و  مناسب  آمد فرضیه های  به دست  پژوهش  اين  در  مدلی که 
پژوهشگران قرار می دهد تا از آن طريق هويت حرفه ای دانشجويان را مورد سنجش و مطالعه 
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قرار دهند. در واقع، هدف اصلی اين تحقیق که تهیه فرضیه های مناسب به منظور سنجش هويت 
حرفه ای دانشجويان و نیز کشف معانی ذهنی دانشجويان در رابطه با زندگی دانشجويی بود، به 
عنوان مطالعه ای اکتشافی زمینة مناسبی را برای طرح اين موضوع در مجامع علمی فراهم می کند.
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