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  0981 تابستان ،18-001 ،(2)01 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 دانشجویان بین در ای حرفه هویت تکامل فرایند تبیین (.6931) قاسم جعفری، و آمنه؛ بیدگلی، صدیقیان ابوعلی؛ ودادهیر،
:doi  .13-661 ،(2)61 ،ایللللرا  فره گلللل  تحقیقلللل   فصلللله     .ایررررران در اجتمرررراعی علررررو  دکترررررای دوره

  
  2111-6181: شاپا

  امل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز دسترسی به متن ک. اخذ شده است گاناز نویسند« تحقیقات فرهنگی ایران»حق انتشار این مقاله در فصلنامه / نویسندگان
) .زاد استآ  ) 

 ای  تبیین فرایند تکامل هویت حرفه
  علوم اجتماعی در ایران ایدکتردوره در بین دانشجویان 

 

  ، قاسم جعفری ، آمنه صدیقیان بیدگلی ابوعلی ودادهیر

  66/16/0932: ؛       پذیرش62/10/0932: دریافت

 چکیده
در دانشرگاه هرای وزارت  ای در میان دانشجویان علرو  اجتمراعی مقاله حاضر به بررسی نحوه تشکل هویت حرفه

این تحقیق از نوع . اشتراوس و کوربین بوده است( ای زمینه)روش مورد استفاده نظریه داده بنیاد . خته استعلو  پردا
جامعره آمراری تحقیرق . گیری نظری و تکنیک اشباع نظری انجا  شده است که با روش نمونه تحقیقات کیفی بوده

نتایج به دست آمرده نشران . اند ساختارمند مورد مصاحبه قرار گرفته نفر از طریق مصاحبه نیمه 22نفر بوده که  821
علمی ناقص، ساختار آموزش عالی پذیری  داد که شرایط بیرونی رشته علو  اجتماعی در ایران، عوامل روانی، جامعه

عد  وجود اجتماع پرارادیمی، عرد  . و نیز شکل تولید علم در علو  اجتماعی ایران به عنوان شرایط علی تلقی شوند
فهمی عنوان شرایط مداخله گر و نیز خودای به  های مبهم کنش علمی و حرفه ثیرگذار، دستورالعملأوجود نهادهای ت

ای دانشجویان دکتری تخصصی علو  اجتماعی در  گر باعث گردیده تا هویت حرفه اخلهای به عنوان شرط مد حرفه
ای خود اطمینان نداشته و با یک دانش سطحی و مبهم و دستگاه فکری  ها از آینده حرفه یعنی آن. ایران نامتوازن شود

نامتوازن، به خود نامنسرجم  ای پدیده هویت حرفه. ناپایدار از حرفه خود در یک وضعیت بالتکلیفی به سر می برند
حرفه فاقد هویرت علمری یکرار ره و متعراد  کره  خود نامنسجم خودی است که، در آن فرد صاحب. یابد ربط می

 .ای را انجا  دهد، می باشد دار کنش حرفهبتواند اهداف از پیش تعیین شده و برنامه
ای  ای، روش نظریره مبنرایی، هویرت حرفره دانشجویان دوره دکترای علو  اجتمراعی، هویرت حرفره :ها کلیدواژه
 نامتوازن

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

  .ایران تهران، تهران، گاهدانش اجتماعی، علو  دانشکده ،شناسی انسان دانشیار . 

.ایران تهران، فناوری، و تحقیقات علو ، وزارت اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده اجتماعی مطالعات گروه استادیار . 
 

 فنراوری و تحقیقرات لرو ،ع وزارت اجتمراعی و فرهنگری مطالعات پژوهشکده فرهنگی شناسی جامعه دکترای دانشجوی . 
 (.مسئو  نویسنده)
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 مقدمه
یابی است که در  های تخصصی و مهارت ای، فرایند ورود افراد به حوزه آموزش توسعۀ هویت حرفه

هرا و  کند، درصردد شرناخت ویژگی نگری می زمان برای کسب مزایای مالی، آینده طور هم آن فرد به
ها و هنجارهای  مدنی حرفۀ خود و ارزش ر های سیاسی ولیتهای منزلتی است و با مسئ مسائل گروه

عنوان بخشرری از مرحلررۀ دکترررا،  برره(. 11، 6938یوسررفی اقررد ، )شررود  گروهرری، آشررنا می درون
دانشجویان پیش از ورود به این دوره، انتظارات متفاوتی دارند کره در برخرورد برا سرازمان و افرراد 

،  ؛ ویردمن2118،  ؛ التا 6331،  گلد)یابد  ترش میسازمانی، تصحیح شده، تغییر کرده، یا گس
توسرعه . 6: شرمارد گلد،  هار مرحلۀ پر  از ورود بره دوره دکتررا را بره ایرن شرر  برمی(. 2161
عنوان دانشجوی تحصیالت تکمیلی؛  های زندگی به واقعیت  یادگیری درباره. 2های علمی؛  مهارت

درگیرری و منسرجم کرردن . 8ها آماده شرود؛  رود به آنهایی که باید برای و یادگیری دربارۀ شغل. 9
 (.12، 6331گلد، )خود با گروه آموزشی 

ررر  نه شناسایی مثبرت  رر  گیری منفی ای دانشگاهی، نوعی فرایند فاصله درواقع، آفریدن هویت حرفه

ایی ه ای را نمایش استرایکر، آفریدن هویت حرفه(. 11، 6318،  بوردیو)های دیگران است  اندیشه
(. 218، 2111،  اسرترایکر و برور )کنند  داند که افراد در بستر موقعیتشان در جامعه اجرا می می

ای را شامل بازشناسی هویت مفروض جهران بیرونری و همینرین،  پذیری حرفه ، جامعه دو توئیت
 ،6338دو توئیرت، )داند  شدۀ غیرشفاف می شده افراد در درون آن بخش فرافکنی هویت بازشناسی

صرورت  داند کره مررد  از طریرق آن به ای را فرایندی می پذیری حرفه ، جامعه مرتون(. 618-618
آورنرد  دست می ها به ها و دانش را درون گروه ها، عالیق و منافع، مهارت ها، خواسته انتخابی، ارزش

 (.211، 6381مرتون، )
هرای  کره برر جریان برای هر نظا  اجتماعی و در این تحقیق، علو  اجتمراعی ضرروری اسرت

ورودی و خروجی، بر عملکرد داخلی و نوع ارتباطی که با محیط پیرامون خود دارد، نظارت داشرته 
توانررد برره در  بهتررر موقعیررت  شناسرری می ها و علررل روی آوردن برره جامعه تأمررل در زمینرره. باشررد
ی علرو  هرای آموزشر با وجود گذشت هشرت دهره از ایجراد گروه. شناسی ایران کمک کند جامعه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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های گوناگون در این حوزه، علو  اجتماعی ایران از جایگراه الز   اجتماعی در ایران و انجا  پژوهش
(. 91، 6918افشرارکهن، )های علمری برخروردار نیسرت  گذاری ها و سیاست ریزی در روند برنامه

. کررده اسرتای است که کمتر فرایند جهانی را طی  گونه ساختار آموزش علو  اجتماعی در ایران به
یرک، دانشرجویان و  تردری ، زبران آمروزش و منرابع مورداسرتفاده، هی   ها، شریوه درس  سرفصل

ضرع  نظرا  کنترر ، . کننرد المللری آمراده نمی آموختگان را برای تباد  نظرر در سرطح برین دانش
تروجهی نظرا  آمروزش  کم. های جدی آمروزش ایرن علرو  اسرت سازی، از آسیب ارزیابی، و بهینه

های آموزشی، استادان، دانشجویان و دیگر کارگزاران،  ریزان، مدیران گروه اهی ازجمله برنامهدانشگ
 پیشرینهبرا مررور (. 2-1، 6939فاضرلی،)کرده اسرت   رو کیفیت این رشته را با مشکل جدی روبه

: رسرد عبارتنرد از های مهمی که در حوزه علو  اجتماعی و آموزش آن به ذهن می پژوهش، پرسش
ای دانشجویان علو  اجتماعی در ایرران  گونره اسرتش مشرکالت اساسری  هویت حرفهوضعیت 

دانشجویان دکترای علو  اجتماعی در ایران  یستش ایرن مشرکالت از کردا  شررایط علری ترأثیر 
ای برر ایرن رونرد، ترأثیر  ها کدامندش کدا  شررایط زمینره گر در ایجاد آن پذیرندش شرایط مداخله می
ماهیت دوره دکترای علو  اجتماعی در ایران  گونه اسرتش آیرا دوره دکتررا در  گذاردش کارکرد و می

 درستی ایفا کندش تواند نقش خود را به ایران می
انرد ایرن  های مختل  در ایران سرعی کرده برای بررسی اهمیت این موضوع، پژوهشگران حوزه

ضعی  رشته علو  اجتماعی،  ای مسئله را موشکافی کنند و در این راستا عواملی مانند فضای حرفه
قرانعی راد، )بحران علو  اجتماعی در ایران و گفتمان پسااستعماری، ضع  مردیریت و ارتباطرات 

قاراخرانی و )و ضع  اخرال  علرم در فضرای آمروزش علرو  اجتمراعی ایرران ( 21-21، 6918
تروان  می. هرای آنران بروده اسرت از جمله دالیرل مرورد بررسری در پژوهش( 13، 6939میرزایی،

سرازی  زنی کرد کره شررایط بیرونری رشرته علرو  اجتمراعی در ایرران، فراینرد درونی گونه گمانه این
ای را در میان کنشگران این حوزه تضعی  کرده و درنتیجره، برسراخت  های حرفه هنجارها و ارزش

 .ای متناسب و کارا نیز د ار  الش شده است هویت حرفه
 

 پیشینه تجربی موضوع. 1
ویژه دانشررجویان دوره دکترررا،  ای دانشررجویان تحصرریالت تکمیلرری برره هویررت حرفررهدر مررورد 

 .شود ها اشاره می ترین آن هایی در ایران انجا  شده است که به برخی از مهم پژوهش
بررسری عوامرل مر ثر برر خوداثربخشری »قاضی طباطبایی و مرجایی در تحقیقری برا عنروان 

برر نرامطلوب برودن وضرعیت « ترای دانشرگاه تهرراندانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دک
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دانشجو، دانشرجو و فضرای  ر دانشگاهی، شامل ارتبراط استاد ساختار اجتماع علمی و تعامل درون
دانشگاهی، تعامالت علمی، و شکاف برین دانشرجو و محریط آموزشری در پیرروی از هنجارهرای 

 (.96، 6911قاضی طباطبایی و مرجایی، )اند  دانشگاهی، تأکید کرده
بررسی عوامل م ثر بر پیروی دانشجویان »قاضی طباطبایی و ودادهیر در مطالعه خود با عنوان 

، به سروگیری هنجراری و «های ایران از هنجارها و ضدهنجارهای علم تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 (.9-8، 6911قاضی طباطبایی و ودادهیر، )اند  های دانشگاهی اشاره کرده اخالقی در پژوهش

تعامالت و ارتباطات در جامعه علمری؛ بررسری مروردی »قانعی راد در پژوهش خود با عنوان 
های ضرعی   ها، فراینرد پرذیری در دانشرگاه به نبود فراینردهای مر ثر جامعه« رشته علو  اجتماعی

وگو و مذاکره، انسجا  و پیوستگی پایین اجتماعی و ضرع  اجتمراع علمری در حروزه علرو   گفت
 (.6919قانعی راد، )ره کرده است اجتماعی، اشا

بره « اجتمراع علمری در ایرران از دیردگاه پژوهشرگران نخبره»خسرو خاور در تحقیقی با عنروان 
خسررو خراور، )گیری ضعی  و پراکنده اجتماع علمی در علو  اجتماعی ایران اشاره کرده است  شکل

تمراعی جوانران؛ بررسری شناسری اج آسیب»محسنی تبریزی نیز در پژوهش خود با عنروان  (.6918
، مسائلی مانند گرایش پرایین بره «های دانشجویی کشور انزوای ارزشی و مشارکت فرهنگی در محیط

 (.6911محسنی تبریزی، )های دانشگاهی را بررسی کرده است  گرایی و تعهد به ارزش علم
اهی، ای تطبیقری برر علرل ناکارآمردی آمروزش دانشرگ مطالعره»ای برا عنروان  فاضرلی در مقالره

به بررسی ناکارایی فرهنر  دانشرگاهی در تربیرت انسران دانشرگاهی « ای میان ایران و بریتانیا مقایسه
لرواز  سراختاری »توفیقی و فراستخواه در پژوهشری برا عنروان  (.39، 6912فاضلی، )پرداخته است 

ان، نبود عاملیت اند که مشکل توسعه علو  اجتماعی در ایر به این نتیجه رسیده« توسعه علمی در ایران
سرنجری و  (.6-9، 6916تروفیقی و فراسرتخواه، )انسانی و ساختارهای الز  برای توسعه علمی است 

، «وری تحقیقات و فرهن  سازمانی حراکم برر آن شناخت بهره»بهرنگی نیز در بررسی خود با عنوان 
 (.2، 6919رنگی، سنجری و به)اند  وری و ضع  در تولید دانش تأکید کرده بر پایین بودن بهره

 
 روش پژوهش. 2

. شرود خوانرده می اختصار  که به  بنیاد است کاررفته در این مقاله، نظریه داده روش پژوهش به
هرا از طرر  ایرن روش سره هردف  آن. اند ارائه کرده 6311در سا    این نظریه را گلیزر و اشتراوس

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ای شرایط زمینه

 گر شرایط مداخله

پدیده مورد  شرایط عّلی پیامد تعامالت فرایندها و
 مشاهده

هررای  هایی کرره از تررأثیر متقابررل داده هنخسررت، ارائرره مبنررایی برررای نظریرر: داشررتند کرره عبارتنررد از
بخشری بره  هرا؛ سرو ، مشروعیت آیند؛ دو ، بیان منطرق برآمرده از داده وجود می به  شده آوری جمع

، نظریره  اشتراوس و کروربین(. 688، 2111،  ؛  ارمز19، 2111،  کرسو )های کیفی  پژوهش
یک پدیرده از طریرق مشرخص کرردن  نوعی راهبرد کیفی برای تدوین تئوری در مورد»بنیاد را  داده

کرسو ، )کنند  تعری  می« بندی روابط این عناصر در درون بستر و فرآیند عناصر کلیدی آن و طبقه
عبارت دیگر،  به. کند ای پیروی نمی  شده تعیین بنیاد از فرایند ثابت و ازپیش روش داده(. 19، 2111

معلرومی نیسرت و بردون نظریرۀ  یره ازپیشدنبا  آزمرون فرضریه یرا نظر در این روش، پژوهشگر به
بنیراد،  فرایند اصلی نظریه داده(. 612، 6918هومن، )کند  ها می آوری داده مفروض، اقدا  به جمع

هرا در  های اصلی و روابرط برین آن های خا  و استخراج مفاهیم و مقوله بندی داده کدگذاری و طبقه
براز؛ . 6ها از سه نوع کدگرذاری  تحلیل داده در این شیوه برای. ساخته است  ار وب نظریه محقق

 .شود استفاده می( 6931محمدپور، )انتخابی . 9؛ و  محوری. 2
سر ، مفراهیم اولیره از ایرن . جمله کدگذاری شدند به ها جمله در مقاله حاضر، ابتدا مصاحبه

در مرحلره  .دسرت آمدنرد کدها استخراج شده و در مرحله دو ، مفاهیم ثانویه از مفراهیم اولیره به
بنردی مفراهیم،  های عمرده و طبقه آمده، مقولره دسرت کدگذاری متمرکز، براساس کدهای ثانویۀ به

عنوان طبقرۀ محروری انتخراب  ها به سر ، در مرحلۀ کدگذاری محوری، یکی از طبقه. کش  شد
ط سرایر در مرکز فرایند قرار گرفت و ارتبرا( ای نامتوازن هویت حرفه)عنوان پدیده محوری  شده و به

فراینردها . 8گر؛  شرایط مداخله. 9ای؛  شرایط زمینه. 2شرایط علی؛ . 6: ها با آن در پنج سطح طبقه
 .مشخص شد( 2111کوربین و اشتراوس، )ها  پیامد. 8و تعامالت؛ 

  
 
  
 
 

 
 (993، 6931اقتباس از فلیک، )های عمده  نحوه ارتباط بین مقوله(. 6)شکل شماره 
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تجربیات و 
شاهدات م

 پژوهشگران

تولید مفاهیم 
اولیه و 

 های عمده مقوله

مصاحبه با 
 دانشجویان دکترا

ارتباط منطقی و 
ها  علی بین مقوله
و تعیین 

های  مقوله
شرایطی، تعاملی 

 و پیامدی

ارائه نظریه 
 بنیاد داده

بررسی اسناد و 
 مدار  موجود

 سازی مثلث

هرا را در قالرب  ها به تحلیل پرداخته و آن زینشی، پژوهشگر در عمق دادهدر مرحله کدگذاری گ
در ایرن فراینرد، پژوهشرگر پر  از تعیرین مقولرۀ . ای نامتوازن ارائه داده اسرت نظریه هویت حرفه

  های مربوط به مقوله محوری را در قالب یک الگروی پرارادایمی ترسریم کررده محوری، سایر مقوله
 .جا  پژوهش در شکل زیر نشان داده شده استمراحل و نحوه ان. است
 

  

 مراحل انجام تحقیق( 2)شکل 

 گیری روش نمونه. 4
هرایی  ترتیب کره در ایرن تحقیرق، داده این گیری نظری اسرت؛ بره گیری این پژوهش، نمونه روش نمونه

برر انتخراب  تنیگیری نظری، مب ازآنجاکه نمونه. ظهور، مرتبط بودند انتخاب شدند که به نظریه درحا 
ای خاص نیست، بلکه هدف اساسی آن، کمرک بره  تصادفی ساده یا انتخاب یک نمونه معرف جامعه

تردوین اوسرت، افرراد، اطالعرات، و وقرایعی  های درحا  بنردی پژوهشگر برای تدوین نظریه یا طبقه
هشرگر رو، پژو انتخاب شدند که به مشخص شدن و تعری  حدود پدیدۀ محوری کمک کردند؛ ازاین

گیری براز و  در مراحل اولیه، نمونه. صورت منعط  رفتار کرده است نظری و به گیری با گشاده در نمونه
در این مرحله، پژوهشگر، منابعی را انتخاب کرده اسرت کره اطالعرات مررتبط را . نسبتًا نامحدود بود

ه برای انتخراب منرابع بعردی، آمد دست های به ها، از یافته زمان با تحلیل داده هم. دراختیارش قرار داد
 .ها به اشباع نظری رسیدند گیری تا زمانی ادامه یافت که مقوله این نمونه. استفاده شد

 
 اعتبار پژوهش. 5

اعتبرار . 6: در مقاله حاضر از  ندین مال  برای ارزیابی اعتبار استفاده شده اسرت کره عبارتنرد از
شده برای اعضا داللت دارد، به این معنی کره پر  از  این اعتبار بر معقو  بودن داستان گفته: اعضا

کنندگان در  شده برای دانشجویان دکترا و ارائه خط سیر آن به برخی از شررکت توصی  و تبیین ارائه
کنندگان در پرژوهش دریافرت  بر پذیرفتنی بودن آن از سوی مشارکت ، تأییدی مبنی(نفر 61)تحلیل 

عنوان دانشجوی دکترای علو  اجتماعی برا مسرئله  ر، بهخود پژوهشگ: مشارکت پژوهشگر. 2شد؛ 
 .ای با حوزه یادشده دارد مورد تحقیق رابطه نزدیکی داشته و تجربه زیسته و روزمره
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 های پژوهش یافته. 6
کننده در  دانشجویان شرکت. ارائه شده است( 6)های نمونه آماری پژوهش در جدو  شماره  ویژگی

سا  قرار دارند و همگی، مشرغو  تحصریل در دوره  81تا  21ه سنی ساختمند در باز مصاحبه نیمه
کنندگان در پرژوهش  ای شررکت هرای زمینره یکری دیگرر از ویژگی. دکترای علو  اجتماعی هسرتند

دهندگان  نفر دارای شغل ثابت بودند و رشرته شرغلی پاسر 1. نفر مرد است 61نفر زن و  1حضور 
.ای کاری علو  اجتماعی بوده استه هایی جدا از زمینه یادشده در زمینه

شوندگان ای مصاحبه های زمینه ویژگی(. 6)جدول شماره 
 

شماره 
وضعیت سن جنسیترشته تحصیلی در دوره دکتراگو پاسخ

 دانشکدهدانشگاهسال تحصیلیاشتغال

 علو  اجتماعی تهران  هار -  98 مرد شناسی فرهنگی جامعه 6
 حقو  و علو  اجتماعی دانشگاه تبریز سو  شاغل 91 مرد شناسی اقتصادی توسعه جامعه 2
 علو  اجتماعی تهران سو -  21 زن شناسی فرهنگی جامعه 9
 ادبیات و علو  انسانی شهید بهشتی دو -  21 زن بررسی مسائل اجتماعی ایران 8
 ادبیات و علو  انسانی شهید بهشتی دو -  21 مرد بررسی مسائل اجتماعی ایران 8
 حقو  و علو  اجتماعی تبریز او  شاغل 92 مرد شناسی اقتصادی توسعه معهجا 1
 علو  اجتماعی تهران سو  شاغل 23مرد شناسی اقتصادی توسعه جامعه 1
 حقو  و علو  اجتماعی تبریز سو -  21مرد شناسی اقتصادی توسعه جامعه 1
 ت و علو  انسانیادبیا اصفهان  هار  شاغل 92زن بررسی مسائل اجتماعی ایران 3

 علو  اجتماعی عالمه طباطبایی دو  شاغل 21 زن شناسی سیاسی جامعه 61
 علو  انسانی و اجتماعی مازندران او -  91 مرد بررسی مسائل اجتماعی ایران 66
 علو  اجتماعی تهران دو -  21 زن شناسی جمعیت 62
 علو  اجتماعی تهران او -  21 زن شناسی جمعیت 69
 علو  اجتماعی عالمه طباطبایی دو -  21 مرد شناسی سیاسی عهجام 68
 علو  اجتماعی تهران دو  شاغل 91 مرد شناسی روستایی جامعه 68
 علو  انسانی کاشان سو  شاغل 81 مرد بررسی مسائل اجتماعی ایران 61

دانشکده مدیریت و علو   شیراز دو  شاغل 91 مرد شناسی توسعه جامعه 61
 اجتماعی

 ادبیات و علو  انسانی شهید بهشتی دو -  21 مرد بررسی مسائل اجتماعی ایران 61
 ادبیات و علو  انسانی تربیت مدرسسو 96 زنشناسی فرهنگی جامعه 63
 ادبیات و علو  انسانی تربیت مدرسسو 21 مردشناسی فرهنگی جامعه 21

ات پژوهشکده مطالعسو 21 زنشناسی فرهنگی جامعه 26
 گروه مطالعات اجتماعی فرهنگی و اجتماعی

پژوهشکده مطالعات دو -91مردشناسی فرهنگی جامعه 22
 گروه مطالعات اجتماعی فرهنگی و اجتماعی
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بخش شامل شرایط علی، بستر و زمینه، شرایط  1، در (2)های پژوهش، در جدو  شماره  یافته
بحث دربارۀ پدیده محروری و همینرین، سره ردیر   گیری و گر، راهبردها، پیامدها، نتیجه مداخله

 .تفصیل ذکر شده است های عمده، به کدگذاری شامل باز، ثانویه و خلق مقوله

های عمده کدها، مفاهیم اولیه و ثانویه و مقوله(. 2)جدول شماره 
 

 مفاهیم کدگذاری ثانویه مفاهیم کدگذاری اولیه مقوالت عمده

ّلی
ط ع

شرای
 

ته علو  شرایط بیرونی رش
اجتماعی در ایران، زمینره 
اجتمرررررراعی علرررررررم 

 شناسی جامعه

های سیاسرری،  کرراربردی و مظلررو ، تضرراد بررا زمینرره
شناسی، در تضاد با جامعه  کاربردی نبودن علم جامعه

ایرردئولوکیک، گسسررت بررین علررو  انسررانی و نظررا  
 دانشگاهی ایرانی، کاهش بودجه پژوهشی

 کاربردی نبودن علو  اجتماعی 

ولید علم در علرو  شکل ت
 اجتماعی ایران

ها برای عضویت در هیئت علمی، کیفیت  تولید مقاله
گرایی در ارزیررابی سرررواد  ها، کمیررت پررایین مقالرره

 تخصصی، پیشینه کاری بهتر
 دستاوردهای علمی

 ساختار آموزش عالی

روز  ناامیدی از سرطح تردری  و دانرش اسرتادان، بره
ا، نروع نگرارش هر نبودن استادان، تکررار پیراپی بحث

نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا، کسل برودن  پایان
روحرری آن، افررزایش پررذیرش،  نظررا  دانشررگاهی و بی

جمعیررت فررراوان دانشررجویان بیکررار، سرررگر  کررردن 
 جمعیت دانشجو، وارد نشدن به بازار کار

افزایش پرذیرش در دوره دکتررا، نروع 
گزینش دانشجوی دوره دکترا مطرابق 

دهای وزارت علرررو ، برررا اسرررتاندار
های علمری در آمروزش عرالی،  رویه

 سازماندهی نهاد علم

 پذیری علمی  جامعه

شناخت شبکه علمی جهانی، پرورش مسئله پژوهشری در 
شرده، میرزان اطرالع از  ذهن کنشگر، میرزان سرواد آموخته

های  شدۀ جدید در سطح جهانی، فعالیت های  اپ مقاله
 وره دکتراعلمی رسمی و غیررسمی دانشجوی د

 -

عوامررل روانرری کنشررگر 
ذو ، خودکارآمرررردی، »

نف ، تعهرررد  اعتمادبررره
ای، وابسررتگی برره  رشررته

 «رشته تحصیلی

-  های روانی دانشجوی دکترا ویژگی

 انگیزه ورود به دوره دکترا

لیسان ،  اضطرار، تکمیل دانش تخصصی ناقص فو 
دالیل اقتصادی، ارتقای جایگاه شغلی، افتادن در ریل 

، عالقره، اتفرا ، اصرال  جامعره، انسران ...یلتحص
 قبو  در رشته خود با دریافت مدر  دکترا قابل

های دانشجوی دکتررای علرو   انگیزه
 اجتماعی از ورود به دوره دکترا
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مینه
ز

 

خلرررق نشررردن اجتمررراع 
 پارادایمی 

 خلق نشدن اجتماع پارادایمی  مند به رویکردهای متنوع علو  اجتماعی عالقه

-  نوشتن مقاله با رویکردهای متنوع علو  اجتماعی یت پارادایمی عد  عضو

عد  عضویت در اجتماع 
 ای رشته

ارتباط کم با گروه آموزشی؛
ارتباط کرم برا دانشرجویان کارشناسری و کارشناسری 

 ارشد؛
 .ها ارتباط کم با سایر گروه

 -

هرای  عضویت در انجمن
 رشته علو  اجتماعی

اجتمرراعی فعررا  و  هررای علررو  عضررویت در انجمن
 غیرفعا ، صالحیت سخن گفتن

 -

وابسرررتگی دانشرررجو بررره 
 شناسی های معرفت جریان

ها در قالرب  مند به  ند رویکررد، تولیرد مقالره عالقه
  ند رویکرد،  ار وب فکری دانشجوی دکترا

 شناسی پژوهش شناسی، هستی معرفت

های مرربهم  دسررتورالعمل
تولید مقالره : کنش علمی

 .ه  یزیعلمی برای  

ها،  اهمیت کمیت مقاله، عد  ارزیابی کیفیرت مقالره
امتیازآوری مقاله، سطحی شدن تولید مقالره، نوشرتن 

سربب وجرود خالقیرت نیسرت بلکره  مقاله علمری به
 دلیل نیاز به هیئت علمی شدن است به

کمیت و کیفیت مقالره تولیرد شرده، 
 ارزیابی سواد تخصصی

های مرربهم  دسررتورالعمل
دانررش : ای کررنش حرفرره

برای  ه،  ه کسری و در 
 کجاش

! افزایش دانش تخصصی برای کردا  کراربرد عملریش
 دانش برای  ه،  ه کسانی و در کجاش

 شناسی مندی دانش جامعه مکان

برد
راه

 

 گرایی مدر 
گرایی، دانش سرطحی و  ارتقای جایگاه شغلی، مدر 

 شده ضعی  آموخته
 گرایی مدر 

 سازی علم تجاری های آموزشی و پژوهشی بیرونی هفعالیت در م سس بازار سیاه علم
های غیررسمی  بروز رویه
ای در سراختار  و غیرحرفه

گررروه »آمرروزش عررالی 
 «آموزشی

منظور  داشتن ارتباطات برای نفوذ به شبکه قدرت به
دست آوردن طر ، یافتن شغل با کمک اسرتادان،  به

هرای  ارتباط خروب نره لزومرًا سرواد خروب، ارتباط
 رکاری صف

 ای بروز اخال  غیرحرفه

   کننده شرایط مداخله

 اضطراب منزلتی
منزلت دانشجوی دکترا، تفاوت نداشتن فررد عرادی و 

 دکتر علو  انسانی با یکدیگر در سطح جامعه
 کاهش منزلت دانشجوی دکترا

 ای خودفهمی حرفه

سبب نیاز مادی، دغدغه مالی، درآمرد و  تولید علم به
رات اطرافیان، استخدا  دولتی تنها شغل، افزایش انتظا

راه یافتن شغل، مبهم بودن وضعیت شغلی، ابهرا  در 
آموختۀ دکتررای علرو  اجتمراعی،  نیاز جامعه به دانش
های غیرمرررتبط،  ها و تخصررص فعالیررت در شررغل

ترردری  صرررف، بیگرراری پژوهشرری برررای دیگررران، 
 مشکالت اقتصادی، بیکاری دانشجو

های مررررالی و شررررغلی،  دغدغرررره
 حدودیت توسعه شغلیم
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 مفاهیم کدگذاری ثانویه مفاهیم کدگذاری اولیه مقوالت عمده

ری
حو

ه م
دید

پ
 

 ای نامتوازن هویت حرفه

نیاز به دانش علمی و تجربره زیسرته، داشرتن عینرک 
شناختی، مسلح بودن، نامفهو  بودن مسئولیت  جامعه

مدنی، فقدان نهادهای مردنی، همرراه نبرودن زنردگی 
ای، از درون پر و از بیرون تهی، منفعرل  عادی و حرفه

، برخرروردار نبررودن از از کاربسررت دانررش تخصصرری
دانش علمری عمیرق، عرد  شناسرایی نمرادین، عرد  
تعری  شغلی در جامعه، عد  شناسرایی در جامعره، 

 گرایی؛  رخه باطل مدر 
 افزار، نظریه و فلسفه علو  اجتماعی؛ نر : نقاط ضع 

منبع معنرا، احسراس : شناسی هویت تحصیلی جامعه
سربب عرد  کاربسرت دانرش تخصصری  قدرتی به بی
ای در زبرران  شررده، تعریرر  هویررت حرفرره وختهآم

های علررو   هررای پررژوهش و نظریرره تخصصرری، روش
 های تحقیقی دانشجویان دکترا؛ اجتماعی، نوشته
 استاد دانشگاه شدن: اولویت نخست

عنوان پژوهشگر آزاد، پرش از  ابها  در تعری  خود به
این شاخه به آن شاخه، مبهم بودن وضعیت شغلی، به 

و  لیسران   یرزی اضرافه نشرده دانش تخصصی ف
 است

 خودارزیابی ضعی 
 ابها  در حرفه آینده

هیئت علمی شدن تنها هدف دکتررا، 
 ای عد  شناسایی حرفه

 عمق  دانش تخصصی سطحی و کم
محدودیت انتخاب شغل متناسب برا 

 رشته تحصیلی
عینرررک )ای  پرررذیری رشرررته جامعه
، داغ (شناختی، اصال  جامعه جامعه

از خود، بازنمایی نقش تصویر مبهم 
ذهنی از دانرش تخصصری، نیراز بره 
دستگاه فکری منظم، نیراز بره ثبرات 
فکری و انسرجا  آن، علرم، نیراز بره 

 .دستگاه تحلیلی دارد

مد
پیا

 
موکرررو  کرررردن نقرررش 

 ای به آینده نامعلو  حرفه
-  ای آینده نامعلو  حرفه

 بحران علو  اجتماعی
ی، هرا، تکررار، ضرع  نظرا  علمر بار علمری کالس

نارضایتی از سرطح علمری دانشرگاه، سرطحی شردن 
 تولید دانش تخصصی، تکثیر مکانیکی علم

 -

ای  بازتولیرررد غیرحرفرررره
 دانش تخصصی

-  قدرتی  عاملیت ضعی  برای آینده شغلی، احساس بی

-  احساس یأس و ناامیدی احساس یأس و ناامیدی
اغتشرراش در مسررئولیت 

نگاه ابزارگرایانره »علمی، 
 «به علم

پژوه باید یک فرد قردی   ارتقای جایگاه شغلی، دانش
 باشد

کسررب درآمررد از دانررش تخصصرری 
 نحو هر شده به آموخته

 
 شرایط علی. 1-6

، دالیرل (612، 6939؛ 92، 2111،  گیردنز)ای نرامتوازن  در ساختاربندی پدیرده هویرت حرفره
 :ها اشاره شده است ترین آن فراوانی دخیل هستند که در زیر به مهم
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یکی از شرایط علری تأثیرگرذار : شرایط بیرونِی علوم اجتماعی در ایران؛ زمینه اجتماعی ـ  الف
ای دانشجویان دکتررای علرو  اجتمراعی در ایرران، شررایط بیرونری علرو   بندی هویت حرفه بر شکل

، 6381مرترون، )این مسئله هم در سطح ابزار دستیابی به هدف و هم در خود هدف . اجتماعی است
بررسری  قابل( 13-18، 6918،  هروزن)ررر  ای شدن در یک رشرته تخصصری اسرت که حرفهرر  (21

های اجتماعی برآمرده  مسئله اساسی علو  اجتماعی در ایران این است که حو  مسائل و پدیده. است
، 6916عمادی و امیرری اردکرانی، )دور است  از بطن جامعه گسترش نیافته و از متن جامعه هدف، به

هرا و زمینرۀ  منرد اسرت و در ایرن علرو ، داده دانرش، مکان(. 689، 6911زن و همکراران،  ؛ پاپ66
شناسرری خشررک، در درون نظریرره اجتمرراعی و  اجبار و براسرراس قواعررد و روش اجتمرراعی علررم برره

های موجرود در علرو  اجتمراعی بردون  درنتیجه انبروهی از نظریره. گیرد های خاصی قرار می موضوع
 .شود شود و بین نظریه و واقعیت اجتماعی، پیوند برقرار نمی ران، آموزش داده میارتباط با جامعه ای

که زمینه اجتماعی علرم را از خرود علرم، جردا  کسانی... »: گوید می 66شونده شماره  مصاحبه
گراهی از  می کنند، در در  این نکته عاجزند کره ایرن دو اگرر جداشردنی بودنرد، االن آفریقرا برا آ

توسعه در جوامع غربی، پیشروترین جامعه را از نظر توسرعه و دانرش و فنراوری مشکالت پیشروی 
متأسرفانه زمینره اجتمراعی جامعره مرا و رشرته ... »: گویرد می 9شونده شرماره  مصاحبه .«داشت

 .«...تحصیلی ما همخوانی ندارد
 های اخیر، براسراس آمارهرای وزارت علرو ، تعرداد در طو  سا : ساختار آموزش عالی ـ  ب

نفرر در سرا   681های دولتری ایرران از  دانشجویان دکترای تخصصی علو  اجتماعی در دانشرگاه
این رقرم نشران . رسیده است 6939–6938نفر در سا  تحصیلی  821به  6911–6911تحصیلی 

درصد رسیده است و این میرزان،  2/983سا ، به  1دهد که میزان افزایش دانشجویان در طو   می
براساس اظهار نظر معاون اداری و مرالی وزارت علرو ، آمرار . در هر سا  است درصد 86بیش از 

کره سراختار  برابرر شرده اسرت، درحالی 11دانشجویان دکترا پر  از انقرالب اسرالمی، بریش از 
 (.91/1/6939داناخبر، )زیربنایی و امکانات، در حد پایینی است 

ه دانشجویان مورد مطالعۀ این پرژوهش های عمد افزایش دانشجویان دوره دکترا یکی از نگرانی
ها این است کره دولرت،  ها، این تور  دانشجویی، دالیل فراوانی دارد که یکی از آن از نظر آن. است

عمد و با قصد و نیت قبلی، میزان پرذیرش   ها، به برای متور  نشدن تعداد بیکاران و افزایش تعداد آن
 .را افزایش داده است
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هررای دکترررا در بسرریاری از  نکترره جالررب اینکرره دوره... »: گویررد می 3شررونده شررماره  مصاحبه
هرا، ظرفیرت  های آموزشی علو  اجتماعی در ایران دایر شده است که حتی بعضی از این گروه گروه

  .«...علمی اساتیدشان در حد تربیت دانشجوی دوره لیسان  است
مرورد بحرث در محافرل نوع گزینش دانشجوی دکتررای تخصصری در ایرران، ازجملره مروارد 

هرای صادرشرده توسرط وزارت  در پروتکل(. 6938سرایت آزمرون دکتررا، )دانشگاهی بوده است 
 :های ارزیابی دانشجوی دکترای تخصصی عبارتند از علو ، تحقیقات و فناوری، مال 

های علمری معتبرر  شده در مجلره های  اپ مقاله: سوابق پژوهشی. 2 نمره علمی داوطلب؛. 6
شدۀ مورد تأییرد  اختراع ثبت. 9 های داخلی و خارجی؛ ها و همایش خارجی، یا کنفران داخلی و 

ترجمره و یرا : کترب. 8 های علمی معتبر؛ جشنواره. 8 های علمی و صنعتی ایران؛ سازمان پژوهش
(.6931سایت سازمان سنجش، )مدر  زبان . 1و  تألی ؛

اند رضرایت جامعره علمری را  وده و نتوانسرتهها، بسیار ضعی  ب نامه رسد این آیین نظر می اما به
ها  شرونده مصاحبه. داننرد ها ایرن رونرد را عادالنره نمی دهد که آن ها نشان می مصاحبه. تأمین کنند

دهند، حاصرل  درصد از امتیاز کلی که به داوطلب ورودی دوره دکترا می 81اند که برای مثا ،  گفته
اوران در مصراحبه، هری  مرال  و معیراری بررای هیئرت د. مجموعۀ معیارهای وزارت علو  است

هرا  آن. اند، ندارنرد شرده ها و اینکه در کجا،  گونه و توسط  ه کسانی  اپ  ارزیابی کیفیت مقاله
نامه آموزشی دوره دکتررای تخصصری،  آیین)کنند  ها توجه می ها و رتبه علمی آن تنها به تعداد مقاله

هرای مفیرد  ها نبود اطالعات کافی برای ارزیابی یکی از آناین امر دو دلیل عمده دارد که (. 6938
 .ها است ها توسط هیئت داوران و دیگری، وجود البی در پذیرش و  اپ مقاله آن

سرالی کره ترو 62اتفاقرًا مرن در دوره ... »: گویرد در همرین مرورد می 1شونده شماره  مصاحبه
تونن  شناسی نمی ترین اونا در رشته جامعهمند دانشگاه تهرانم، شاهد  که مستعدترین افراد و دغدغه

 .«...با  نین استانداردهایی وارد دوره دکترا بشن
آمده از مصراحبه برا دانشرجویان دوره دکتررای علرو  اجتمراعی  دسرت بر این، کدهای به عالوه

روز نبرودن اسرتادان، تکررار، نروع نگرارش  ازجمله ناامیدی از سطح تدری  و دانش اسرتادان، بره
روحری آن، افرزایش پرذیرش در دوره دکتررا،  آور برودن سیسرتم دانشرگاهی و بی امه، کسالتن پایان
های پراکنده علمی در آموزش عالی و نیز عد  سازماندهی نهاد علم، حکایت از ایرن دارد کره  رویه

 .شود های علو  اجتماعی در آموزش عالی مشاهده نمی ای در گروه های ساختاری ویژگی
بوردیو، میردان را محلری بررای تضراد و  (:گرایی تجاری شدن و کمی)علم ـ میدان تولید  ج

مراتب اجتمراعی سررمایه اقتصرادی و قردرت  داند ترا در آن، سلسرله ستیز بر سر منابع کمیاب می
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مراتب فرهنگری سررمایه نمرادین، در جردا  برا هرم بتواننرد بره  سیاسی موروثی، در برابرر سلسرله
وی میدان یا زمینه و بستر را در کنش متقابرل (. 611، 6918ز، جنکین)مشروعیت دست پیدا کنند 

نظر وی، درنتیجرۀ تعامرل و ترأثیر  به. داند های ذهنی با احتماالت عینی می دائمی بین  شمداشت
 (.228-221، 6918جنکینز، )شود  متقابل این دو، قواعد بازی در هر میدانی مشخص می

ویژه در دوره تحصریالت تکمیلری،  اطع تحصریلی، بره، دانشجویان در تما  مقر6931پیش از سا  
توانستند بدون داشتن دغدغه زمانی، مطالعات خود را نهایی کرده و امرور پژوهشری خرود را پیگیرری  می

سرا   8کنند، ولی پ  از آن، تغییراتی در ساختار زمانی دوره آموزشی ایجاد شد و برای دوره دکترا، ابتردا 
(. 6938نامره آموزشری دوره دکتررای تخصصری،  آیین)دوره تعیرین کردنرد  سا  را برای پایان 8و سر  

ای کره  خواهد دانشجویان، وقت تل  کنند، اما نتیجه هدف از این کار در ظاهر، این بود که دانشگاه نمی
تر،  دست آمد، این است که دانشگاه در پی آن است کره دانشرجویان حاضرر هر ره سرریع در واقعیت به

ظاهر با هردف استانداردسرازی   نین روندی که به. ند تا جا برای متقاضیان دیگر باز شودفضا را خالی کن
شرود، زیررا  امور آموزشی انجا  شده است، درنهایت، منجر به کاهش معنادار کیفیت تولیدات علمی می

وکه شرده، پرر زمان تعیین مند هستند، بایرد در مردت طور جدی به امور پژوهشی عالقه دانشجویانی که به
 :گوید در این مورد می 8شوندۀ شماره  مصاحبه .خود را تما  کرده و روند آموزشی را تکمیل کنند

کنرهش مگره هردف  همه هزینه می هدف آموزش عالی  یستش وزارت علو  برای  ه این
گیررن کره  همره سرخت می این نیست که بتونن متخصص تربیت بکرننش پر   ررا این

. استاد راهنما فشار میاره، هم گروه فشار میاره، هم دانشکدهنامتو زود تمو  کنش هم  پایان
مگه ما همون اولش واسه اینکه ایرن رشرته ... هی میگن زود تمو  کن، قا  قضیه رو بکن

همه عجله واسه  یهش مرن کره حراال  رو خوب یاد بگیریم به دانشگاه نیومدیمش حاال این
 .«...دونم  ی بگم توش موند ، واقعًا نمی

دانرد کره فراترر از  پذیری علمی را فراینردی می جروی ، جامعه: پذیری علمی ناقص معهـ جا د
پذیری در یک حرفه تخصصری  از نظر او، جامعه(. 28، 6319،  جروی )پذیری ثانویه است  جامعه

توانرد  شکسرت در ایرن فراینرد می. اسرت  پرذیری ثالثیره خاص فرایندی مجزا و فراتر، یعنری جامعه
پرذیری در قردرت تشرخیص و آگراهی  از این منظرر، جامعه. پذیری علمی باشد جامعهمعنای عد   به

 .روند سراغ آن می افراد با توان بازشناسی خود، هویت علمی را تشخیص داده و به. افراد، نهفته است
بخش نخست، . پذیری علمی در سه بخش مطر  است های مقاله حاضر، جامعه براساس یافته
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انرد کره  شوندگان بیان کرده مصاحبه. شود جهانی علو  اجتماعی مربوط می به شناخت شبکه علمی
ها در بیشتر موارد بره مترون سرایر  آن. روز نیستند در شناخت شبکه جهانی علمی این رشته، زیاد به

رو سعی  ها را ندارند؛ ازاین ها دسترسی ندارند و حتی اگر دسترسی داشته باشند، توان خرید آن زبان
ر شرایط اضطرار به منابع داخلی، یا منرابعی کره دسترسری بره آن برایشران آسران اسرت، کنند د می

 .بر این نظر بودند61، و 68، 69، 1، 8، 2شوندگان شماره  قناعت کنند؛ مصاحبه
براسراس عررف علمری، هرر فرردی بایرد بتوانرد برا . بخش دو ، پرورش مسئله پژوهشی است

سئله پژوهشی را طرر  کررده و در جویرای پاسر  بره آن مطالعه منظم و دقیق در رشته خود، یک م
باشد، ولی در جریان این پژوهش مشخص شد که بعضی از دانشجویان، موضوع را براسراس نظرر 

ایرن مسرئله برا هردف تربیرت ذهرن کاوشرگر و . کنند استاد، یا براساس مد روز بودن، انتخاب می
مثاًل هویت ملی، طال  )که یک موضوع کلی  شود باره دیده می رو یک ای مغایرت دارد؛ ازاین حرفه

رونرد؛ بررای  دنبا  آن می های یک دانشگاه یا کل کشور، مد روز شده و همره بره نامه در پایان...( و
در ایرن مرورد کره اصرواًل  21و  61، 61، 62، 3، 1، 1، 8، 6های  شوندگان شرماره نمونه، مصاحبه

ای دیگرر انتخراب  ، بلکره بره دالیرل غیرحرفرهموضوع پژوهش نه براساس نظر و ذهن پژوهشگرانه
میرزان دانرش . شرده اسرت بخش سو ، میزان دانش تخصصی آموخته .اند شود، اظهارنظر کرده می

. روز اشراره دارد شده به مسئله آشنایی و تسلط به متون کالسیک و آثار دست او  و متون بره آموخته
های برتر دنیا در زمینه علرو  اجتمراعی  دانشگاهویژه  های خارجی، به های درسی دانشگاه اگر برنامه

لیسران ،  ویژه در دوره لیسران  و فو  هرا، بره شود کره در برنامره درسری آن بررسی شود، دیده می
ها را مطالعه کرده  دانشجویان باید این کتاب. مطالعه آثار دست او  جزء برنامه درسی اصلی است

ای از  های درسرری، آمیخترره برررعک  اسررت و برنامرره در ایررران، قضرریه. هررا امتحرران بدهنررد و از آن
هرای  ای را دربراره حوزه هرای کلری واحدی اسرت کره در پایران، دانشرجو بحث 9یا  2های  درس

 .خواند، ولی درحقیقت، دانش تخصصی بسیار اندکی دارد مختل  علو  اجتماعی می
ای خرود رفتره  دنبا  نقش حرفه کنند که به عوامل روانی، فرد را وادار می: ـ عوامل روانی کنشگر ه

انتظرارات »استرایکر از این انتظارات نقشی برا عنروان . ای مطلوب ایفا کند گونه و انتظارات نقشی را به
هرای رفتراری مرا، در سراختارهای اجتمراعی  از دید وی، بسیاری از کنش. بحث کرده است« هویتی

های مختلر  آگراه هسرتند،  خود در موقعیتپذیرند و افراد، تقریبًا از انتظارات نقشی  مشخص، تعین
کنند، ممکن است شکل و محتوای کنش متقابلشان تغییرر کنرد  که شروع به کنش متقابل می اما زمانی

 (.913، 2119،  ترنر)ها از موقعیت ساختاری، همسو نباشد  و با انتظارات آن
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ای،  فر ، تعهرد رشرتهتوانند مواردی مانند خودکارآمردی، اعتمراد بره ن عوامل روانی م ثر می
عبارت دیگرر،  به. مندی به دستاوردهای علمی این رشته و دستاوردهای خود فرد را دربرگیرند عالقه

هایی  بیان جملره. دهی علمی به دانشجویان دکترا هستند عوامل روانی کنشگر ازجمله منابع هویت
دهی برره  در هویررتدهندۀ نقررش پررنرر  عوامررل روانرری  ها، نشرران ماننررد مرروارد زیررر در مصرراحبه

 :دانشجویان دکترا است
 ؛«ا  من برای این رشته ساخته نشده»: 6شونده شماره  مصاحبه
 ؛«...خواند  کاش رشته دیگری می»: 61شونده شماره  مصاحبه
 ؛«من باعالقه این رشته را انتخاب کرد ... »: 68شونده شماره  مصاحبه
 ؛«را دار استعداد این رشته ... »: 69شونده شماره  مصاحبه
 .«وارد این رشته شد ... صورت اتفاقی و به»: 26شونده شماره  مصاحبه

در . آیرد شرمار می انگیرزه، موترور محرر  کرنش افرراد به :ـ انگیزه وارد شدن به دوره دکترا و
های متفاوتی را برای ورود بره ایرن  شده با دانشجویان دکترا، آنان دالیل و انگیزه های انجا  مصاحبه

های درونری ماننرد نیراز بره پیشررفت  های آنان در بعضی موارد، انگیزه انگیزه. اند طر  کردهدوره م
های  شماره)، عالقه (66و  61، 1، 8، 2شوندگان شماره  مصاحبه)علمی و تکمیل دانش تخصصی 

مانند ارتقای شغلی، یافتن شرغل بهترر، کسرب درآمرد )، و دالیل اقتصادی (68، 61، 1، 8، 9، 2
در برخی موارد نیز انگیزۀ آنان بیرونری اسرت . است( 63، 69، 1، 1، 8، 6های  شماره..( ).بیشتر و

گیرد مانند قرار گرفتن در نقش تحصیلی و ادامه آن، اتفاقی و از روی تصادف  و از جامعه نشئت می
و شان ، اصال  جامعه و بهبود وضعیتی که از نظر بیرونی درست نیست، فرار از پیوستن به خیرل 

 (.63، 61، 61، 68، 68، 62، 1، 6های  مانند شماره... )ظیم بیکاری، وع
 بستر و زمینه. 2-6

تررین  مهم. کنرد ای فرراهم می بستر و زمینه، همان میدان است که شرایط را برای انجا  کنش حرفره
 :شده این پژوهش عبارتند از های یافته بستر و زمینه

ای علمی، وجود اجتماع  های انجا  کنش حرفه زمینه یکی از: مسئله اجتماع پارادایمی ـ  الف
یافته و  بیش سرازمان و های کم ای از یافته اجتماع علمی، گنجینه. پارادایمی در هر حوزه علمی است

اجتماع پارادایمی، با گذشت زمران، یرک . آمده است دست های به شده درباره یافته ادعاهای مطر 
تواند نسربتًا پایردار باشرد و  مجموعه مسئله می. آورد وجود می مجموعه مسئله را برای حل کردن به

اند و  دهند که در تفسیرهای پیشین جمع شرده شده، تفسیرهایی را ارائه می های ارائه حل درواقع، راه
 .ها را از میدان خارج کنند رانند، بدون اینکه آن زمینه می این تفسیرها را به پ 
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شده، دانشجویان دکترا خود را درون یرک  های انجا  ز مصاحبهآمده ا دست های به براساس یافته
ایرن ابهرا ، سربب . کنند و پارادایم معرفتی برای آنان برجسرته نیسرت اجتماع معرفتی تعری  نمی

. شرود شران می ضع  قدرت بحث و سخن گفتن آنان در مورد موضوعات مرتبط برا مسرائل رشته
دهرد کره در  تن، بره فررد دانشرجو ایرن امکران را میوجود اجتماع معرفتی و خود را عضو آن دانس

دست آورد و بتواند دربراره موضروعات اجتمراع  را به« صالحیت حرف زدن»اجتماع معرفتی خود 
گونه اجتماعات معرفتی در علو  اجتماعی ایران، سربب پیشررفت  فقدان این. معرفتی سخن بگوید

گاهی از انباشت دانش رشته شرما »:گویرد می 3شونده شرماره  مصاحبه .دشو ای می نکردن و نیز ناآ
 یز تردری   همره. ای متخصرص اسرت در هر زمینره... توجه کنید، در همین گروه ما، آقای دکتر

از آمار گرفته تا روش تحقیق کمی و کیفی، نظریه، انقالب، توسعه، سیاسری، جهران سرو  . کند می
کنم،  سرعی مری. وضرعیت را دار عنوان دانشرجو همرین  خرب مرنم بره. طورند بقیه هم همین... و

به نظر مرن بسرته بره موقعیرت »: دهد هم پاس  می 61گوی شماره  پاس  .«...شناس باشم موقعیت
بینم انگرار همره یره  من خود  رویکرد مارکسیسرتی را دوسرت دار ، امرا وقتری مری. کنند عمل می

ینده شغلی هم تو این وسط تازه آ. کنم از آن دوری کنم جورایی پنهانی با آن مشکل دارند، سعی می
 .«...کنند تا آن  یزی که در درونشان هست را پنهان کنند مطر  است، همه یه جورایی سعی می

عضویت در یک حرفه و تبدیل شدن : های علوم اجتماعی های رشته عضویت در انجمن ـ  ب
یت فررد در ، عضرو وودوارد. به بخشی از نیروهای فعرا  سرازمانی آن، دارای اهمیرت زیرادی اسرت

شرود کره  عضویت، باعرث می. داند ای شدن می ای را گا  بسیار مهمی در فرایند حرفه های حرفه گروه
ای بازشناسی کند، و با دیدن جهان از منظرر گروهری  فرد، خود را براساس وابستگی به یک گروه حرفه

بر ایرن،  عالوه. باشد خوبی جاافتاده است، احساس ثبات داشته و از موقعیت خود مطمئن که در آن به
افترادگی، موجرب ایجراد هویرت  تعامل با دیگران در مسریری بررخالف احسراس جداشردگی و تک

هررا و  بوردیررو، میرردان دانشررگاهی را محررل منازعرره گروه(. 88، 6331وودوارد، )شررود  ای می حرفرره
کار جمعری  و اجتماعات دانشگاهی بر سرر مسرئله مشرروعیت و تشرخص فرهنگری در بطرن کسرب

مراتب مشروع اجتمراع  بر عضویت مشروع و سلسله از نظر او این تشخص، مبتنی. داند نشگاهی میدا
های سازمانی یا گروهی را در جامعره  که موقعیت از نظر استرایکر، کسانی(. 66، 6311بوردیو، )است 

مرۀ کنند، دارای بیشترین کنش متقابرل برا جامعره هسرتند؛ بنرابراین، کرنش متقابرل برین ه اشغا  می
های خاصری  ها یا سرازمان دهد که در گروه ها رخ می دهد، بلکه بین بخشی از انسان ها رخ نمی انسان

 (.11، 6311استرایکر، )ای شان عضویت و نقش دارند؛ یعنی هویت علمی و حرفه
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ای و تخصصی یک امر عادی نیسرت، زیررا فررد در همرین فراینرد  های حرفه عضویت در گروه
ای را یاد بگیررد و بدانرد کره  گونره در فضرای درون آن  یاری از اصو  حرفهتواند بس عضویت می

ای خود را شناسایی کند، و بررای  ای انجا  دهد، جایگاه حرفه رشته، در تقابل با دیگران کنش حرفه
شناسی ایرران  ای، انجمن جامعه ترین نهاد حرفه در ایران، مهم. تغییر آن، تدابیر الز  را درنظر بگیرد

شوندگان در این انجمن، فعا   شده، عضویت مصاحبه های انجا  های مصاحبه براساس یافته .است
های  جز دانشگاه هایی به نیست و این امر در مورد دانشجویان دکترای علو  اجتماعی که در دانشگاه

در ها از دانشجویان پرسیده شد که آیا  در مصاحبه. تر است کنند، شایع مستقر در تهران تحصیل می
شناسی ایران عضویت دارندش اگر عضویت دارند، این عضو بودن دارای  ه کیفیتری  انجمن جامعه
 :ها در زیر آمده است های بعضی از آن استش پاس 
 ؛«...ا  نویسی کرده من فقط نا »: 9شونده شماره  مصاحبه
 ؛«ا  نا  نکرده نه، ثبت»: 1شونده شماره  مصاحبه
های آن را تعقیرب  من عضو انجمرن هسرتم و فعاالنره برنامره. ا ر»: 61شونده شماره  مصاحبه

 .«...کنم می
های آموزشری  گروه: های آموزشی علوم اجتماعی ـ فقدان برنامه پژوهشی منظم در گروه ج

های متنوع هستند کره  دیده از تخصص ای از متخصصان آموزش علو  اجتماعی، دربرگیرندۀ گزیده
مبنای واقعی اتحاد گروه آموزشی نیرز در . کنند با همزیستی کار میدر زمینۀ عالیق نزدیک به هم و 

هایی که با دانشرجویان دکتررای  در مصاحبه. این امر نهفته است که از نظر فکری، منظم جلوه کنند
رو طبیعری برود  ای را اصاًل متصور نبودند؛ ازاین ها وجود  نین پدیده علو  اجتماعی انجا  شد، آن

رسد این وضعیت،  نظر می به. موزشی خود، برنامه پژوهشی مشترکی نداشته باشندکه آنان در گروه آ
دلیرل آن نیرز هر ره . های جدی در آموزش و پژوهش علو  اجتماعی در ایران است یکی از آسیب

هرای خرارج از سیسرتم آموزشری در  باشد، خواه راهبردهای غلط آموزشی و پژوهشی، یرا دخالت
برنامگی در آموزش و  ای جز سردرگمی و وجود بی و مراکز علمی، نتیجهها  برنامه آموزشی دانشگاه

 .پژوهش علو  اجتماعی نداشته است
یان د تِرد و همکارانش، بر این نظرنرد : شناختی های معرفت ـ عدم وابستگی دانشجویان به جر

ای شردن اسرت؛  کننردۀ فراینرد حرفره تخصرص، تکمیل شناسی در یک فرد صاحب که وجود معرفت
نقرش بسرزایی در تکمیرل ( 66، 2166و همکراران،   تررد)«  شناسی شخصی خود معرفت»رو،  ایناز

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ای بینامتنی است و ارتباط نزدیرک داشرتن  ای، پدیده ای فرد دارد، زیرا هویت حرفه فرایند هویت حرفه
ی، هرای فنر هرای درگیرر در آن، مهارت ها، توانایی استدال ، داشتن ادرا  درسرت از فعالیت با ارزش

تررد و )های بازاندیشانه در آن نقرش دارنرد  ای، ارزشیابی انتقادی خود و فعالیت قضاوت، دانش حرفه
شناسی، این اسرت کره یرک دانشرجوی  منظور از وابستگی به جریان معرفت(. 62، 2166همکاران، 

وجرود در علرو  های فکری م ها، و نظا  ها، نظریه ها، افکار، ذهنیت دوره دکترا، خاستگاه، یا مظهر ایده
 .کند را در فلسفه علو  اجتماعی  گونه تعری  می( 6، 6911مک کارتی، )اجتماعی 

شناسی، برای دانشجویان دکترای علرو  اجتمراعی  های این مقاله، جریان معرفت براساس یافته
دا  کنند، در آینده در ک دانند که هدفشان  یست،  را فعالیت می ها دقیقًا نمی بیشتر آن. مبهم است

مرن لیسران  روی .... »: گویرد می( 21شرماره )هرا  یکری از آن. رویکرد، فعالیت خواهنرد کررد
 .«کار کنم... در دکتری هم قصد دار  روی... فو  لیسان  هم روی. کار کرد ... موضوع

هایی هستند که  های کنش علمی، رویه دستورالعمل: های مبهم کنش علمی ـ دستورالعمل ه
. کننررد را فررراهم می...( هررا و تولیررد مقالرره، کنفررران ، شرررکت در همایش)امکرران کررنش علمرری 

جای باال بردن خالقیت و ذو  فرد، بیشتر بر این تمرکز دارنرد کره  های وزارت علو ، به دستورالعمل
کنش علمی دانشجویان، . ی برای آینده، انجا  شودمنظور ایجاد و تکمیل روزمه علم تولید علمی به

نویسررند، بلکرره  آنرران مقالرره علمرری را براسرراس خالقیررت خودشرران نمی. مدار نیسررت مسررئله
های علمری  راپ  های بیشرتری در مجلره های صریحی وجود دارد که هر قدر مقاله دستورالعمل
رسد این اسرت  در اینجا به ذهن میپرسشی که . توانند در کادر علمی قرار گیرند تر می کنند، راحت
جای معیارهای کمی تولید مقاله، معیارهرای کیفری حراکم شرود، مشرکالت مرا حرل  که آیا اگر به

خواهد شدش در پاس  باید گفت، خیر، زیرا در علو  اجتماعی ایران، معیار مشخصی برای ارزیابی 
 .اجتماعی وجود ندارد های کنشگران درگیر در عرصه بازتولید دانش تخصصی علو  توانایی

افزایش دانش تخصصی برای  هش، کاربرد نظرری  :ای های مبهم کنش حرفه ـ دستورالعمل و
.یا عملی آنش ارزشمند بودن

های مفصلی ایرن دسرتورالعمل را در قالرب رابطره متقابرل دانرش و قردرت  میشل فوکو در بحث
گونره کره همره  طرف نیست؛ همان ش و بیروی فارغ از ارز هی  نظر او دانش، به به. بررسی کرده است

هرایی ماننرد حقرو  و پزشرکی کره در تولیرد نظرا   ها، به یک اندازه معتبر نیسرتند، بلکره دانش دانش
حقیقت نقش زیادی داشته و رابطه نزدیکی برا قردرت دارنرد، دارای ارزش و اهمیرت زیرادی هسرتند 

تروان تولیرد قردرت و همینرین، توزیرع و دسته از علو  که  ؛ بنابراین، آن(938-938، 6911فوکو، )
ای باالتری نیز هسرتند؛ بررای  مصرف آن را در سطح باالی نظا  اجتماعی دارند، دارای وضعیت حرفه
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نمونه،  ون رشته پزشکی و حقو  در تولیرد قردرت و سراختمند کرردن نظرا  حقیقرت بررای کنترر  
در . تصررادی برراالیی نیررز هسررتندکننررد، دارای جایگرراه سیاسرری و اق جامعرره، نقررش زیررادی ایفررا می

هرا بره نقرش ضرعی  علرو  اجتمراعی در  هایی که برا دانشرجویان، انجرا  شرده اسرت، آن مصاحبه
های اقتصادی محدود این رشته، گالیره  اند و از فرصت تأثیرگذاری بر جامعه و نظا  سیاسی اشاره کرده

به بیکراری گسرترده  61و  68، 69، 66، 3، 1، 8، 8، 2های  گویان شماره اند؛ برای نمونه، پاس  داشته
های  گویان شرماره همینرین، پاسر . اند مند بوده اند و از آن گالیه آموختگان این رشته اشاره کرده دانش

گذاری  بر ضعی  بودن تروان تأثیرگرذاری علرو  اجتمراعی برر سیاسرت 21و  68، 1، 1، 1، 9، 2، 6
 .های خود را ندارد ن رشته، توان عملی کردن یافتهاند که ای رسمی تأکید داشته و بر این باور بوده

 گر شرایط مداخله. 3-6
ها برر هرم، ترأثیر  کننردگی پدیرده کنند که بر میرزان تعیین گر، نقش رابطی را ایفا می شرایط مداخله

گرها، شرایط کلی و وسیع تأثیرگذار بر  گونگی فرایندها و راهبردها  درمجموع، مداخله. گذارد می
کاوی دارنرد و باعرث  کنند و نقش کارکردی و حتی علت مثابه زمینه عمل می ها عمومًا به آن. هستند

 .شود ها می کاهش یا افزایش تأثیر پدیده
عناصرر . گر اسرت ترین شرط مداخله ای، مهم مقوله خودفهمی حرفه: ای ـ خودفهمی حرفه الف

دغدغه مرالی و : اند عبارتند از ها کش  شده ای که از طریق مصاحبه و اجزای کلیدی خودفهمی حرفه
 .شغلی، محدودیت توسعه شغلی، کاهش منزلت شاغالن به تحصیل دوره آموزش عالی تکمیلی

ترین مسئله مورد اشارۀ دانشجویان دکترای علو  اجتماعی در ایرران  دغدغه مالی و شغلی، مهم
هرا  بسیاری از آن. ن هستندها از آینده شغلی مبهم خود و نداشتن امکان مالی، بسیار نگرا آن. است

های استقال  مالی و وابستگی  اند، از نبود حداقل که در خارج از حیطه علو  اجتماعی شاغل نبوده
نکته جالب اینکه ماک  وبر نزدیک یک قرن پیش، بره ایرن موضروع . اند به خانواده شکایت داشته

ای و تبدیل شدن علم به  حرفه گیری خودفهمی ترین عامل در شکل از نظر وبر، مهم. پرداخته است
 (.28–21، 2111وبر، )پژوه است  حرفه، وجود حداقلی از استقال  مالی برای دانش
ای برسد کره تروان مرالی  تواند به خودفهمی حرفه دانشجوی دکترای علو  اجتماعی، زمانی می

نوان افرادی علمری، ع توانند برای آینده زندگی خود به دانشجویان، با استقال  مالی می. داشته باشد
هرا، یعنری  های آینده نزدیرک آن تواند به برنامه ریزی می از سوی دیگر، این برنامه. ریزی کنند برنامه

اغلرب دانشرجویان دوره دکتررا در شررایط سرنی . نیاز به تشکیل خانواده و ازدواج، سامان ببخشرد
. صادی، در شرایط بحرانی هسرتندازدواج قرار دارند، ضمن اینکه از لحاظ توان مالی و استقال  اقت

اکنون، این شرایط را در کنار این وضعیت قرار دهید . کند این شرایط برای آنان تولید فشار روانی می
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بسریاری از مررد  از دانشرجوی . رو است که دانشجوی دکترا در سطح جامعه با  ه انتظاراتی روبه
های  ها حتی از ترأمین هزینره که، بسیاری از آن دکترا، انتظارات مالی و شغلی باالیی دارند، درحالی

 .ها بیاید شان به کمک آن جاری شخصی خود عاجزند، مگر اینکه خانواده
یه دانشجوی دکترای علو  اجتماعی که در سن منره بایسرتی ... »: گوید می 1دانشجوی شماره 

تار،دغدغره ترأمین  و ازدواج بکنه ولی  ه جوری هزینه زندگیشو بدهش متأسرفانه آینرده شرغلی تیرره
 .«...کنه های علمی و تحصیلی را فراهم نمی معاش، اجازه و امکان پیگیری اهداف و دغدغه

 راهبردها. 4-6
گیرنرد کره تحرت ترأثیر شررایط  ها و تعرامالتی درنظرر می اشتراوس و کوربین، راهبردهرا را فراینرد

کنتر ، اداره، و برخورد با پدیردۀ مرورد  ها برای راهبرد. آیند وجود می ای به گر و شرایط زمینه مداخله
 (.29، 2111کوربین و اشتراوس، )شوند  ای خاصی ایجاد می شده نظر در شرایط مشاهده

های آموزشری و پژوهشری بیررون، کرار  وقت در م سسه صورت پاره دانشجویان دکترا، اغلب به
  دارند، یا برا درآمردهای التدری  در جاهای مختلفی اشتغا ها در قالب نیروهای حق آن. کنند می

 .دهند های پژوهشی انجا  می ها و مراکز دولتی یا خصوصی، طر  بسیار کمی، برای سازمان
در »: گوید در پاس  به این پرسش که اآلن منبع درآمدش از کجاست، می 61دانشجوی شماره 

ه ماشرین هرم دهنرد، کفراف کرایر ای کره می الزحمره کنم، امرا حق تدری  می... دانشگاه پیا  نور
مترون انگلیسری . دهم های آماری انجا  مری برای این و اون کار تحلیلی و عمومًا تحلیل. شود نمی

 .«نویسم نامه می هر از گاهی هم پایان. کنم ترجمه می
آنران . برای برخی از دانشجویان، تنها هدف دانشجوی دکترا بودن، کسب مردر  دکتررا اسرت

 ررر عمدتًا در گروه آموزشی، یا منابع بیرون از گرروه آموزشریرر  ابطیبرای یافتن کار باید برای خود ر
. بیابند تا بتوانند جایگاه شغلی مناسبی را بیابند یا امکان یافتن شغل در آینرده برایشران فرراهم شرود

نگرند، و بر این نظرند  شان ندارند، به آن به دیده ابزاری می این گروه، تعهد زیادی به رشته تحصیلی
مند است برا  کند و به حوزه تخصصی خود عالقه شدت مطالعه می که به فاوت زیادی بین کسیکه ت

ها یرک مردر  خواهنرد گرفرت و  کند، وجود ندارد؛ هر دوی آن فردی که صرفًا واحدها را پاس می
 .کسی هم نخواهد پرسید که  ه کسی به  ه اندازه در این حوزه تخصصی، مهارت دارد

روز بررای  لزومًا تخصص خوب و سواد بره... »: گوید در این مورد می 3شونده شماره  مصاحبه
... دانیرد کره وضرعیت مرا از  ره قررار اسرت خودتان بهتر از هرکسری می. شما شغل نخواهد شد

هدف مرن اآلن اینره کره ... مجبور  دنبا  رابطه و لینک باشم تا برای خود  اگه شد شغلی پیدا کنم
 .«این مدرکو بگیر ، خالص بشم
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برخی از دانشجویان دوره دکترای علو  اجتماعی، بدون امید به آینده در انتظرار فرردای بهترری 
داننرد کره  ای می هرا بهبرود وضرعیت را شربیه معجرزه آن. رسد نظر می هستند که از نظرشان بعید به
ز ای برای ایرن گرروه، ناامیدکننرده اسرت و پر  ا آینده شغلی و حرفه. غیرممکن است اتفا  بیفتد

 .بینند گذاری خود را یک ورشکستگی کامل می ها تحصیل و مطالعه، نتیجه سرمایه سا 
خرونم،  اگر اآلن به گذشته برگرد ، اصراًل درس نمی»: گوید باره می در این 66دانشجوی شماره 

. نظر  عمر  را هردر داد  کنم، به حاال که به گذشته فکر می. خونم اگر هم بخونم، این رشته رو نمی
 .«...همه سا  زحمت کشید  و عاقبت هم دستمان در هی  جایی بند نیست نای
 پیامدها. 5-6

شردۀ خرود  شوندگان در پاس  به این پرسش که آیا از دانرش تخصصری آموخته بسیاری از مصاحبه
هررا  یکرری از آن. انررد کرره از دانررش تخصصرری خررود رضررایت زیررادی ندارنررد راضرری هسررتید، گفته

مرن مضرمون مصراحبه . دهم من پاسخی به س ا  شما می»: گوید می( 62شونده شماره  مصاحبه)
عنوان دکتر علو  اجتمراعی مرن موفرق  فهمم که آیا در تکمیل دانش تخصصی به گونه می شما را این

دانش تخصصی من نسبت به آنیره کره . کنم که نه پاس  من واضح است، من احساس می. ا  بوده
 .«...بود، سطحی است بایست می می

عمق و  آموختۀ دکترای با دانش تخصصی کم ابراین، دور از انتظار نخواهد بود که پدیده دانشبن
آنان رضرایت  نردانی از ورود و خرروج خرود بره دوره . گریزناپذیر آن باشد ای، خروجی  غیرحرفه

 ممکرن اسرت. ریزان آموزش عالی انتقاد خواهند کررد دکترا نخواهند داشت و در ادامه نیز از برنامه
گیرر اکثریرت  شرک دامن تعداد محدودی از آنان در این روند، راکد نمانند، اما شرایط یادشرده، بی

در  نین وضعیتی، به کش  مفراهیم جدیرد و . آموختگان دکترای علو  اجتماعی خواهد شد دانش
های بوروکراسری  دنرده شود؛ استاد و دانشجو تبردیل بره  رخ گسترش مرزهای دانش نیز توجه نمی

آید؛ علرو   ای شدن در علو  اجتماعی پدید می شوند، نه تولیدکننده دانش؛ موجی از توده ی میادار
 .زایی را برای آن، متصور شد توان آینده بحران شود و می اجتماعی د ار اغتشاش معنایی می

 ای نامتوازن محوری، هویت حرفه  پدیده. 6-6
ای خود اطمینان ندارد و برا داشرتن  از آینده حرفهای نامتوازن، هویتی است که در آن فرد،  هویت حرفه

سرر  یک دانش سطحی و مبهم و دستگاه فکری ناپایدار از حرفه خود، در یرک وضرعیت سرردرگمی به
ای نرامتوازن، دخیرل  گیری هویرت حرفره ترین شرایط علی شکل عوامل فراوانی در ایجاد مهم. برد می

ایرن علرو  . اجتماعی ایران با جامعه هدف آن اسرت یکی از این عوامل، ارتباط ضعی  علو . هستند
اند، هنروز برا سراختارهای  دلیل اینکه برومی جامعره ایرران نیسرتند و از خرارج از کشرور وارد شرده به
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دو  . اجتماعی و سیاسی جامعه ایران هماهن  نبوده و ارتباط ضعیفی برا سراختارهای موجرود دارنرد
های  در برنامرهرر   ویژه حوزه سیاسی بهرر  خارج از محیط علمیهای  های بسیار زیاد حوزه اینکه، دخالت

ش را طری کنرد و درنتیجره،  ا آموزشی، باعث شده است که علو  اجتماعی نتواند فرایند رشرد طبیعری
های رسرمی ایفرا  گذاری ارتباط خود را با جامعره از دسرت داده و نقرش بسریار نرا یری در سیاسرت

سرو افرزایش میرزان پرذیرش  ازیک. انشرجویان دکتررا اسرتعامرل سرو ، گسرترش کمری د. کند می
ها و مراکرز آموزشری و آینرده شرغلی افرراد  های علمی دانشرگاه دانشجویان، بدون توجه به زیرساخت

صورت  ای که اطالعات تخصصی فرد را به تحصیل و از سوی دیگر، ایجاد استانداردهای ساده درحا 
عامرل . تشردید شرود« ای ناپذیری فضای کرنش حرفره تعین»سنجند، باعث شده است که  کامل نمی

پرذیری علمری، یرا  ای و کمی علم در ایران، و عامل پنجم، عرد  جامعه  هار ، میدان تولید غیرحرفه
ای  عمرق، نروعی هویرت حرفره پذیری سطحی و کم داد جامعه برون. پذیری علمی ناقص است جامعه

تخصصی بدون درنظر گرفتن انسجا  درونی، به هرم های متفاوتی از انواع دانش  است که در آن قطعه
منرد  دانشجویان دکترای علو  اجتماعی به رویکرد خاص، یا  نرد رویکررد خراص عالقه. پیوندند می

مندی برای آنان تنها نوعی ح  عاطفی ایجاد کرده و یرک خرود نامنسرجم در  هستند، ولی این عالقه
نتیجۀ  نین امری این است که بسریاری . ده استشناسی رشته علو  اجتماعی تشکیل ش بستر معرفت

عامرل ششرم، نبرود . داننرد از دانشجویان دوره دکترا، خود را نیازمند یک دستگاه فکری و تحلیلی می
گیری هویرت  های شرکل تررین زمینره مهم. های الز  و کافی در دانشرجویان دوره دکتررا اسرت انگیزه
دانشجویان ایرن . در درون رشته علو  اجتماعی ایران است ای نامتوازن، فقدان اجتماع پارادایمی حرفه

ای به یکی از رویکردهای علو  اجتماعی داشرته  رشته به پارادایم خاصی وابسته نیستند و اگر هم عالقه
در فضرای مربهم . دهنرد ای، کنش علمری انجرا  نمی صورت حرفه باشند، در قالب پارادایم یادشده به

بعیرد ررر  ای پذیری کنش حرفه یعنی تعین رر  ای شخص بینی بودن رفتار حرفه پیش ای، قابل علمی و حرفه
ای فررد ارزش  دانش تخصصی در سطح پایینی باقی مانرده و فعالیرت علمری و حرفره. رسد نظر می به

 .دهد واقعی خود را از دست می
 ای بیشرتر در زمینرۀ خودفهمی حرفره. ای است گر این پژوهش، خودفهمی حرفه شرط مداخله

گیری پدیرده،  های شرکل توان مالی، هم بر علل تأثیر دارد و هرم در زمینره. توان مالی مطر  است
ای مرورد  دانشجویی که دارای توان مالی مناسبی است، اگر ه، با روندهای زمینره. کند دخالت می
ه باشرد، و ای مناسبی داشت تواند کنش حرفه دلیل داشتن توان مالی، می شود، اما به رو می اشاره روبه

دسته از دانشرجویان  رود، اما، آن ای بودن، در او از بین نمی های الز  برای کنشگر فعا  حرفه انگیزه
ای قررار  های شرایط علری و زمینره که وضعیت مالی مناسبی ندارند، بیش از همه در معرض آسیب
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ای همره یکسران فررض ای و سایر شرایط ساختاری را بر درواقع، اگر شرایط علی و زمینه. گیرند می
طور خرراص، وضررعیت اقتصررادی فرررد،  ای و برره صررورت، اهمیررت خررودفهمی حرفرره کنرریم، در آن

 .شود پیش مشخص می از بیش
های ایرن پرژوهش و نظریره آن  اکنون با درنظر گرفتن مروارد براال، تصرویر مشخصری از یافتره

براساس نظریه پرروتئین . ای نامتوازن است پدیده محوری این تحقیق، هویت حرفه. آید دست می به
دهندۀ توانمندی برای تغییرپذیری  ،  ندگانه، و روان که نشان مرتب« پروتئیِن خودِ »،  خود لیفتون

مفهرو  . جا، و هم غیرسیا  و سراکن در یکجرا یابنده در همه خود افراد هستند، هم سیالند و جریان
دهی پاسر  را و از سروی دیگرر،  لسازی هنگرا   تغییرر شرک سو عمل متوازن گرایی، ازیک پروتئین

(. 3، 6339لیفترون، )و منسجم نمودن خود را  نشران مری دهرد   کاسه کردن هایی برای یک تالش
بایرد ررر  که دوره دکترا آخرین مرحلره آن اسرترر  داد آموزش عالی براساس نظریه خود لیفتون، برون

دار کرنش انجرا   شده و برنامه نتعیی خودی یکرار ه و متعاد  که با هدف ازپیش)یک خود منسجم 
 .و یکرار ه در رشته علو  اجتماعی تولید کند( دهد می

بره گنجرایش وسریع « شرده اشباع»در قالب خود ( 6336)  این همان مفهومی است که گرگن
کره در  ررر   مثابه کالیدسکوپ با طر  مفهو  خود به( 6331)  کند، زیگموند باومن خود، اشاره می

و لیفترون ررر   های محمرو  خرویش اسرت ای حامل تما  امکانرات و داشرته حرفه آن خود یا هویت
ای کره در آن بره اهمیرت قابلیرت   هرگونه تغییرپذیریررر  «پروتئین»با بحث از خود کثیر و ( 6339)

ای فررد  هویرت حرفره. انرد بره آن اشراره کردهررر  شرود تغییر و عد  ثبات و جمود در خود توجه می
ای هم امکانات  در این تعامل، هویت حرفه. در تعامل با محیط بیرونی و عینی استای پویا  گونه به

. پرذیرد کند و هرم از محریط و شررایط بیرونری ترأثیر می الز  برای تأثیرگذاری کنشگر را فراهم می
ای هرم سروکه تأثیرگرذار اسرت و هرم ابرژه تأثیرپرذیر؛  براساس نظریه گرگن و لیفتون، هویت حرفه

کره مشرمو  مباحثره گفتمرانی باشرد، تحرو  نظرا  و  غییر ذاتی آن الز  است و تا زمانیرو، ت ازاین
 .ساختار آن غیرقابل پیشگیری است

نخسرت اینکره در تعامرل برا محریط . ای فرد، دارای قضایای منطقی خاصری اسرت هویت حرفه
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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تروازن برخروردار است؛ دو  اینکه تغییر، ذاتی آن است؛ و سو  اینکه، در این تعامرل و تغییرر از یرک 
ای باشد که نیروهای محیطی درونی و بیرونی، آن را از مسیر طبیعری  گونه است؛ بنابراین، اگر موازنه به

ای نرامتوازن شرکل  آن وارد نمایند، هویرت حرفره  هایی در راستای انحراف به خود خارج کنند و تکانه
های مرورد مطالعره در  زن در بین سوکهای نامتوا های این پژوهش، هویت حرفه براساس یافته .گیرد می

گیری پدیرده  های یادشده، همه علرل و شررایط در شرکل شود، اما طبق یافته سطح باالیی مشاهده می
های آشکاری وجود دارند کره  ها مشخص شد که مصدا  در بررسی. اند محوری تأثیر یکسانی نداشته

: ها عبارتند از این مصدا . نامتوازن دارند ای گیری خود نامنسجم یا هویت حرفه تأثیر زیادی در شکل
ای وی به دانش علمری  نیازی عاطفی و حرفه و بی( ای ویژه فاصله عاطفی و حرفه به)فاصله شخص . 6

ای و روانری ضرعی   هرای حرفره ای و انگیزه نوبه خود، از خرودفهمی حرفره شده که به و تجربه زیسته
بدون داشتن برنامه پژوهشری کره از نداشرتن رویکررد  شناختی داشتن بینش جامعه. 2شود؛  ناشی می

 .فقدان نهادهای مدنی. 9گیرد؛  پارادایمی در علو  اجتماعی نشئت می
ای  ای مانند انجمن حرفه نهادهای مدنی. ای مهم، فقدان نهادهای مدنی است یکی از شرایط زمینه

هرا  آن. عالیق یک حرفه هسرتنددر حکم نهادهای میانجی در توسعه منافع و ... های تحصیلی و رشته
برند و در شرایطی که وجود نداشته نباشرند، یرا تنهرا برر روی  ها را باال می زنی افراد و گروه قدرت  انه

کاغذ موجود بوده و نقش بسیار ضرعیفی در حفرم منرافع جامعره هردف خرود داشرته باشرند، برروز 
در . ای دور از انتظار نخواهد برود رفهای، برای کنشگران فضای ح ناهمسویی بین زندگی عادی و حرفه

هایی که دارد، از کاربست دانش تخصصری خرود عراجز   نین شرایطی کنشگر با توجه به محدودیت
های ایرن  یافتره 1و  8مثل مورد شماره . )مانده، و فاقد دانش علمی عمیق و تخصص الز  خواهد بود

عد  تعری  شغلی در دستگاه اجرایی دولرت و  ها در تباد  پویا با همدیگر منجر به این مورد(. تحقیق
گرایی، و پدیرده متخصصران از درون  نیز جامعه، عد  شناسایی نمادین در جامعه،  رخه باطل مدر 

 .شود می( 61و  3، 1، 1مانند موردهای )نشین  پر، ولی از بیرون تهی و منزوی و گوشه
 

 گیری بحث و نتیجه
ای  شان، معیارهای عمومی رشته ای در تعری  هویت حرفه دانشجویان دوره دکترای علو  اجتماعی

های اصرلی هویرت  عنوان صرفت های تحقیق و تسلط به زبان انگلیسی را بره ازقبیل تسلط به روش
اند، زیرا تسلط به معیارهای عمومی به دانشجوی دکتررای علرو  اجتمراعی  ای خود بیان کرده حرفه

های تخصصی، کرار  های عمومی پژوهش، در تما  حوزه دهد که با داشتن مهارت این امکان را می
هرا در یرک حروزه   نین  یزی از تعری  متخصص یک حرفه با الزا  به انجرا  دادن فعالیت. کند
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شررایط مطلروب (. 11، 6938یوسفی اقد ، )دور است  خاص و آموزش در یک حوزه مشخص به
ای متناسرب برا دانرش  الیت حرفهای، شامل دانش تخصصی منظم، فع برای دارا بودن هویت حرفه

ای  گیری هویت حرفره فرایند شکل. تخصصی، و شناسایی توسط عامالن اجتماعی و سیاسی است
دلیل شرایط بیرونی، یعنی  نظمی هویتی، به این عد  انسجا  و بی. دانشجویان دکترا، نامتوازن است

ای برسرازندۀ آن و عاملیرت  نهوضعیت ساختار اجتماعی رشته علو  اجتماعی در ایران و عوامل زمی
پذیری  جامعه. پذیری در این علو ، ضعی  است کنشگران رشته علو  اجتماعی است، یعنی جامعه

 .ای دانشجویان دوره دکترا است های مهم توسعه هویت حرفه ای از ضرورت حرفه
دهرد کره  مطر  شد، نشران میرر   در طو  مقالهرر  ای پذیری حرفه هایی که در مورد جامعه بحث

. ای برخروردار اسرت بخش و واحد برودن خرود حرفره ای، از خاصیت وحدت پذیری حرفه جامعه
گیرد و حالت ثبرات و  های مشتر ، شکل می ای از طریق فهم گرگن بر این نظر است که خود حرفه

و  ای را با وجود تغییر در ط پذیری حرفه مک آدامز، جامعه(. 11، 6338گرگن، )کند  تداو  پیدا می
پذیری در اولویت قرار دارد و این من فراعلی  داند، زیرا من فاعلی در فرایند جامعه زمان، باثبات می

ای فررد را  بریک و  نیز هویت حرفره(. 19، 6331،  مک آدامز)آفریند  است که من مفعولی را می
ای  ت حرفرهداند، زیرا بره گفتره او، هویرت افرراد در مسریر توسرعه هویر فرد می متمایز و منحصربه

 (.92، 6336،  پاسکارال و ترنزینی)دانشگاهی، همان مسیر دوران کودکی و طفولیت است 
ای دارد؛  کننرده ای نقرش تعیین گیری تما  ابعراد هویرت حرفره ای در شکل پذیری حرفه جامعه

نوعی برا ایرن مفهرو  مررتبط  گر بره ای، و مداخلره ای که مجموعه عوامل علی، شرایط زمینره گونه به
پرذیری  گر همرراه برا جامعه ای، علری، و مداخلره ای از عوامرل زمینره درحقیقت، مجموعه. هستند

هایی متنروع،  شروند کره براسراس آن، قطعره ساز بروز نوعی از هویرت می دار، زمینه ای مسئله حرفه
ایرن نروع هویرت، . شوند های درونی آن به هم وصل می گوناگون، متناقض، و بدون توجه به صفت

شکل و بنیاد واقعی است و حتی اگر بتوان در برخری وجروه آن، شرکل و شرمایلی یافرت، برا بدون 
های ایرن پرژوهش،  براسراس یافتره. ای سرازگار نیسرت معیارهای درسرت و معتبرر هویرت حرفره

هرایی ماننرد شایسرتگی  ای سرالم و متروازن، مسرتلز  داشرتن ویژگی گیری یک هویت حرفره شکل
گیری پارادایمی مشخص،  ای، جهت ی منظم، ارزیابی مثبت حرفهای، دانش ذهنی و تخصص حرفه

ای، و  نگری حرفه ای، آینده دار، مسئولیت مدنی پارادایمی، بازتولید دانش حرفه ای برنامه کنش حرفه
 .ها اشاره شد داشتن اجتماع پارادایمی است، که در طو  این مقاله به آن

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ای  مصراحبه 22ارادایمی در تعداد زیرادی از گیری پ دهد که جهت های پژوهش نشان می یافته
. برانگیز اسرت ای انجا  شد، مبهم و س ا  که با دانشجویان دکترا برای تحلیل و ساختن نظریه زمینه

نوعی بازنمایی ذهنی و نمادین آنان از دانش تخصصری خودشران اسرت،  تولیدات علمی آنان که به
هرا برنامره مشخصری  بر ایرن، آن عالوه. ن  نیستشان موازی و هماه اغلب با رویکرد مورد عالقه

آنان اغلب، احسراس مثبتری بره تولیردات علمری خرود ندارنرد، و . ای خود ندارند برای آینده حرفه
تروان  می. صورت پراکنده است گیرد نیز در قالب  ند رویکرد به ای صورت می فرسایی  نانیه قلم

یابی خود منسجم  ای نامتوازن و عد  شکل ت حرفههایی برای هوی عنوان مصدا  موارد یادشده را به
 .ای درنظر گرفت حرفه

 
 پیشنهادهای کاربردی پژوهش

هرای علرو  اجتمراعی،  صورت جدی در گروه عنوان یک واحد درسی به فلسفه علو  اجتماعی به. 6
آموزش داده شود؛

شناسری معرفرت  عههای مربوط به جام های آموزشی دوره دکترای علو  اجتماعی، بحث در گروه. 2
هرای  گسریخته از پارادایم های ازهم شناسری وجود معرفت. صورت یک واحد اصلی گذرانده شود به

هرایی گسریخته در  صرورت هویت گوناگون علو  اجتماعی، دانشجویان دکترای رشته یادشرده را به
دهد؛ درون دانش تخصصی رشد می

اجتماعی در مقیاس جهانی، مرزهای دانرش  شود مطابق با آخرین تغییرات در علو  پیشنهاد می. 9
های آموزشی علو  اجتماعی بیشتر شناسانده شود؛ علو  اجتماعی در گروه

ای که به اندازه نیراز واقعری و آینرده  گونه پذیرش دانشجویان دکترای تخصصی، محدود شود، به. 8
شغلی باشد؛

 محدود شده و به حداقل برسد؛ ریزی و آموزش علو  اجتماعی نقش عناصر غیرعلمی در برنامه. 8
 

 سپاسگزاری
است که در ادامه تحقیق جنراب آقرای رحریم نویسنده مسئو  مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری 

شناسی فرهنگری دانشرگاه عالمره طباطبرایی تهرران برا  یوسفی اقد  دانشجوی دکترای رشته جامعه
« (6938)ری علو  اجتمراعی در ایرران ای دانشجویان دکت امر موقت و توسعه هویت حرفه»عنوان 

نوشته شده است؛ بدینوسیله نویسنده نهایت تشکر و قدردانی خود را از ایشان به علت طرر  ایرده 
.دارد های علمی ایشان اعال  می اساسی تحقیق و نیز کمک
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 ط لع   . اخال  علم در فضای آموزش علو  اجتماعی در ایران(. 6939)قاراخانی، معصومه؛ و میرزایی، سیدآیت 
.13–663،  (6)26، ش  خا  م  ع 

بررسری عوامرل مروثر برر خوداثربخشری دانشرگاهی (. 6911)قاضی طباطبایی، محمود؛ و مرجرایی، سریدهادی 
، (6)61، ییزی آ لوزش عل ل  فصه     و وهش و برن  ل . دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران
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. نقش تعامالت دانشجویان و اساتید در تکوین سررمایه اجتمراعی دانشرگاهی(. 6918)راد، سیدمحمدامین  قانعی
.9-23، (6)1، ش  س  ایرا  م  ع 

: تهرران. تع  ال  و ایتب ط   ای م  ع  عهم ؛ بریس   ویای یشا  عهوا امام ع (. 6919)راد، محمدامین  قانعی
.ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی دفتر برنامه

 .نشر نی: تهران(. منو هر صبوری: مترجم) ش  س  و نظری  امام ع  سی ست، م  ع (. 6939)گیدنز 
ش  س  امام ع  موان  ؛ بریس  انزوای ایزش  و  شل یکت فره گل  ای  آسیب(. 6911)محسنی تبریزی، علیرضا 

 .ریزی آموزش عالی م سسه پژوهش و برنامه: تهران. ه ی اانشجوی  کشوی، اانشگ هه ی اولا   حیط
.شناسان انتشارات جامعه: تهران(.جلد دو )ضدروش (. 6931)محمدپور،احمد 

پژوهشکده : تهران، ایران(. حمد توکل و همکارانم: مترجم)  عرفت ب   ث ب  فره گ(. 6911. )دی. مک کارتی، ای
 .مطالعات فرهنگی و اجتماعی

م سسره پرژوهش و : تهرران(. زهررا گوتراش: مترجم) آ وزش ع ل  و قشرب دی امام ع (. 6918)هوزن، تورستن 
.ریزی آموزش عالی برنامه

  .    انتشارات سمت: تهران. یاه م ی عمه  و وهش کیف (. 6918)هومن، حیدرعلی 
ه ی ایلرا  از  ویلروی اانشلجوی   تحصلیال  تلمیهل  اانشلگ ه بریس  عوا    ؤثر بر(. 6911)ودادهیر، ابوعلی 

دانشگاه تبریرز، دانشرکده علرو  انسرانی، تهرران، (. پایان نامه کارشناسی ارشد) ه ج یه  و ضده ج یه ی عهم
.ایران

برگرفتره . وزارت علرو : تهرران. آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(. 6938)وزارت علو ، تحقیقات و فناوری 
 :از

وزارت علرو ، : تهرران. 6931آیین نامه جدید آزمون دکترری تخصصری (. 6931)وزارت علو ، تحقیقات و فناوری 
برگرفته از . تحقیقات و فناوری

فصه     سی ست عهم . ای دانشجویان دکتری در ایران امر موقت و توسعه هویت حرفه(. 6938)یوسفی اقد ، رحیم 
 .18 –12، (2)1، و ف  ویی
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