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Abstract 

In recent years the number of doctoral 
students in Iran have been increased. This 
phenomena has changed the attitude toward 
status and activity of doctoral students and 
hence has affected their professional identity 
development process. Accordingly this study 
aims to investigate the professional identity 
development of social science PhD students. 
Grounded theory is a method of this study. 
By a pragmatic reading of grounded theory, 
this study propose a Abductive model as a 
logic of discovery of grounded theory that 
clarify the role of researcher, concepts and 
literature review in various stages of 
collecting and interpreting data. Data have 
been collected through interview with 15 
student of the social science at Allameh 
Tabatabaie University. The finding shows the 
indeterminacy of doctoral student’s 
professional identity. Temporarily Students 
do various activities in different areas that is a 
reaction to the lack of professional position 
prospect. Various and temporary activities of 
doctoral student in different fields has been 
explained by a theoretical concept of "The 
Temporary" so that to illustrate variety of 
student’s action in concrete level. In short, 
"The Temporary" is a time condition, 
between the present and unknown future. 
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This ambiguous position is fragile and fluid. 
In this position Student cannot recognize his 
role and place in the future, so depending of 
subjective estimate, he/she trains and acts in a 
various fields. Accordingly, indeterminacy of 
doctoral student’s professional identity is an 
informed tactics of student to deal with "The 
Temporary". 
 
Keywords: Ph.D. student, the temporary, 
professional identity, grounded theory, abduction. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1394 تابستان، 2، شماره هفتم سال

 

  

  اي دانشجویان دکتري در ایرانو توسعه هویت حرفه" امر موقت"
  *رحیم یوسفی اقدم

  انتهر، عالمه طباطبایی، دانشگاه شناسی فرهنگی دانشجوي دکتري جامعه
  

  دهیچک
ها و جایگاه دانشجویان دکتري را تغییر داده و بر فرآیند توسعه این پدیده، نگرش به فعالیت. در چند سال اخیر، تعداد دانشجویان دکتري افزایش یافته است

روش . اي دانشجویان دکتري علوم اجتماعی را بررسی کندهویت حرفه در همین راستا این پژوهش سعی دارد توسعه. اي آنها تأثیر گذاشته استهویت حرفه
گرایانه از روش نظریه مبنایی دارد و مدلی براي منطق کشف آن با استفاده از قیاس محتمل ارائه کرده است این مقاله خوانشی عمل. تحقیق، نظریه مبنایی است

نفر از  15ها از طرق مصاحبه با داده. کندها را روشن میراحل مختلف گردآوري و تفسیر دادهکه نقش محقق و مفاهیم موجود در پیشینه نظري تحقیق در م
اي دانشجویان دکتري دهنده عدم تعین هویت حرفههاي تحقیق نشانیافته. اند هاي علوم اجتماعی در دانشگاه عالمه طباطبایی گردآوري شدهدانشجویان رشته

. اي آنها استانداز موقعیت حرفهدهند که واکنشی به فقدان چشمهاي متنوعی انجام می تلف به صورت موقت، فعالیتهاي مخ دانشجویان در حوزه. است
هاي دانشجویان را در توضیح داده شده است تا بتوان تنوع کنش» امر موقت«هاي مختلف با مفهوم نظري هاي متنوع و موقت دانشجویان دکتري در زمینهفعالیت

فرد در این . آمیز، شکننده و سیال است این موقعیت ابهام. معلوم استموقعیت زمانی بین حال و آینده نا ،»امر موقت«به طور خالصه . وضیح دادسطح تجربی ت
هاي یند و فعالیتبمیهاي متفاوتی بنابراین به تناسب نیاز و برآوردهاي ذهنی خود آموزش. تواند نقش و جایگاه خود را در آینده تشخیص دهدموقعیت نمی

  .است »امر موقت«اي، تاکتیک ارادي دانشجو براي رویارویی با بر این اساس عدم تعین هویت حرفه. دهد هاي مختلف انجام میمختلفی در میدان
  
  اي، نظریه مبنایی، قیاس محتملدانشجویان دکتري، امر موقت، هویت حرفه: ها واژهدیلک

  
  1همقدم -1
 هايرشته در دکتري دانشجوي پذیرش اخیر سال چند در

 سال از دکتري دانشجویان تعداد و افزایش یافته مختلف
 .است شده برابر دو تقریباً 1391- 92تا  1386- 87تحصیلی 
 نیست ایران به مختص تنها دکتري، دانشجویان تعداد افزایش

 1994 تا 1979 سال از انگلیس در. است جهانی واقعیتی و
 310 دکتري و ارشد کارشناسی دانشجویان تحقیقات تعداد
 3000 تعداد ،1993 سال تنها در استرالیا در. است شده برابر
 التحصیل فارغ مختلف هايرشته در آموخته دکتري دانش
 نفر رسید 5500 از بیش به رقم این 2006 سال در و اند شده

 52600 آمریکا در. دهد درصدي را نشان می 85که افزایشی 
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 این]. 1[ است اعطاء شده 2004-5 سال طی دکتري رجهد
 در تغییر و انقالب« خود با دکتري دانشجویان تعداد افزایش
 دوره اکنون هم .است آورده وجود به را] 2[ »دکتري آموزش
کمک دانشجویان دکتري به عملکرد اقتصاد « دلیل به دکتري
ها و گرفته و راهبرد دانشگاه زیر موشکافی قرار] 3[» ملی
هاي المللی، بازنگري در اغلب جنبه ها در سطح بیندولت

. اساسی زندگی دانشگاهی دانشجویان دکتري بوده است
هاي درسی، آموزش و تربیت بازنگري در ارزیابی برنامه

هاي یادگیري ، بازنگري در شیوه]4[ دانشجویان دکتري
ها و امتحانات بازنگري در سیاست ،]5[ دانشجویان دکتري

، بازنگري در تحقیقات و تولیدات دانشجویان ]6[ وره دکتريد
، بازنگري در روابط میان استاد راهنما و ]9- 7[ دکتري
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، بازنگري در رابطه دانشجویان با ]10[ مدیریت دانشجویان
و بازنگري در شغل و حرفه ] 11[ نیازهاي بازار سرمایه
 هاي تحقیقی و؛ از جمله حوزه]12و1[ دانشجویان دکتري

نظري مربوط به دوره دکتري به واسطه تغییرات ایجادشده 
اند که در  گزارش کرده) 2010( 1تامسون و والکر. است

آموختگان دکتري، نقش درصد کل دانش 35« انگلیس
درصد به  25 .کنندهاي مختلف را قبول میتحقیقاتی در بخش

شوند  عنوان کارمندان تحقیقاتی در آموزش عالی استخدام می
نیومن و  ].1[ »شونددرصد مدرس آموزش عالی می 14و تنها 
که وضعیت شغلی دانشجویان دکتري در استرالیا را طی  2تان

تنها «اند که بررسی کرده نشان داده 2000-2007ساله  7دوره 
، بالفاصله و بدون وقفه، آموختگان دکتريچهارم دانش یک

هاي دانشگاهی ي دکتري خود در پستپس از اتمام دوره
کاري در  گیري تفکر نومحافظه اوج]. 12[» اند استخدام شده

میالدي که  70عرصه سیاسی همزمان با رکود اقتصادي دهه 
تا حامیان  شد اي از بیکاري و تورم شناخته شده سبب با آمیزه

هاي عمومی و از اي دولتی در بخشهاین طرز تفکر، هزینه
سازي  بهره دانسته و از خصوصیجمله آموزش عالی را بی

ها حمایت کنند که بخشی از این روند دانشگاه
سازي آموزش عالی نیز در بازتعریف نقش دانشگاه  خصوصی

هدف . و دانشگاهیان در تولید ارزش اقتصادي نمود یافت
ا در بازار اقتصادي، ه شده مبنی بر ادغام دانشگاه تعریف
هاي دکتري را به دلیل دانش تخصصی تولیدشده توسط  دوره

این تغییرات کلی در . ها در مرکز توجه قرار داداین گروه
آموزش عالی و به خصوص در زمینه دانشجویان دکتري، 

هاي نو داري، روي کار آمدن دولت منجر به چرخش سرمایه
هاي دانشگاهی گردید که کار و در نتیجه کاهش بودجهمحافظه

بحث شده  3»داري دانشگاهیسرمایه« در این ارتباط از ظهور
اي دانشجویان در این گفتمان، هویت حرفه]. 15-13[ است

دکتري در معرض تعریف و بازتعریف دوباره توسط خود 
دانشجویان، نهادهاي سیاسی، آموزشی و اقتصادي قرار گرفت 

. توافق است ته موردرویکردي که تا حدودي کلی و الب
اي تعریف تالش براي کسب هویت حرفه هاي دکتري را دوره
هاي در همین چارچوب هم بوده که نوشته]. 1[ اندکرده

                                                 
1- Thompson and Walker 
2- Neumann and Tan 
3- Academic Capitalism 

کاري /هاي متنیتحقیقی دانشجویان دکتري، به عنوان هویت
و فرض بر این است که ] 16[ دهشاین گروه توصیف 

تر ارتباط و  وسیعدانشجویان این مقاطع در یک بافت و زمینه 
دانشجویان ( دانشگاهی هاي مختلف افراد درونفعالیت با شبکه

، اساتید گروه، 4ترازهمهاي ارشد، گروه کارشناسی، کارشناسی
هاي دانشگاهی، مؤسسه هاي برونو شبکه) استاد راهنما

هایی مانند پژوهشی دولتی و خصوصی و از طریق فعالیت
اي خود را هویت حرفه تحقیق، نوشتار، تدریس و بحث،

 ].22-17و10[ دهندشکل می

ها و هویت وجود دانش تجربی و نظري در مورد فعالیت با 
یافته، در ایران تعداد  دانشجویان دکتري در کشورهاي توسعه

کمی مطالعه درباره دانشجویان دکتري انجام شده که اکثراً نیز 
 بنابراین .هستند تحقیقات تجربی و فاقد بعد نظري

بندي نظري در مورد وضعیت خاص دانشجویان  صورت
دکتري، مشکالت و مسائل آنها، جایگاه آنها در نظام آموزش 

این عدم مطالعه . عالی، گروه آموزشی و جامعه وجود ندارد
در کشور با تبیین نظري غیردقیق  مسائل دانشجویان دکتري

 »نظریه سرمایه انسانی«افزایش تقاضاي دکتري برحسب 
برحسب این نظریه، کشور به شدت در حال . ط استمرتب

پیشرفت بوده و الزامات کارکردي این رشد در  رشد و
یافته  هاي مختلف، نیاز به نیروي انسانی ماهر و تربیت بخش

ناپذیر کرده و دانشگاه است که توان  دانشگاهی را اجتناب
در این نظریه، آموزش عالی به . پاسخگویی به این نیاز را دارد
شود که بین دو اي فرض میعنوان حلقه و زنجیره واسطه

تقاضا براي کسب مهارت از  :کندگري می متقاضی میانجی
تقاضا براي نیروي انسانی ماهر از سوي  باسوي دانشجویان 

اي از بسیاري  شده چنین تبیین ساده .هاي مختلف جامعهبخش
عالی  هاي کالن جامعه ایرانی و از جمله نهاد آموزشواقعیت
. هاي روزمره دانشجویان در سطح خُرد غافل استو فعالیت

سعی دارد براي فهم وضعیت فعلی  مقالهبر این اساس، این 
دانشجویان دکتري در رشته علوم اجتماعی، با قرار دادن 

این هاي آنها در بافت زندگی روزمره دانشگاهی به فعالیت
از هویت  دانشجویان دکتري چه تعریفی: پاسخ دهد سواالت
هایی که زندگی اي خود دارند؟ وضعیت خاص حوزهحرفه

دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقی دانشجویان دکتري در آن 

                                                 
4- Peer Groups 
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دهی  شود چگونه است و چه تأثیري بر جریان شکلسپري می
اي دانشجویان دکتري دارد؟ دانشجویان دکتري به هویت حرفه

ایران چه تفاسیري از وضعیت فعلی خود در نظام دانشگاهی 
توان این تفسیرها را در چارچوب یک دهند؟ آیا میارائه می

  رویکرد نظري توضیح داد؟
  
  مبانی نظري -2

اي در مرور تحقیقات قبلی، تعاریف مختلفی از هویت حرفه
هاي ذهنی مدل« مانند در آموزش عالی ارائه شده است

هاي نگرش«، »هاي شخصی شناسی خودمعرفت«، »بازنمایی
هاي ترکیب شیوه«، »اياحساس عاملیت حرفه«، »شخصی

فهم مشترك از «، »شخصی و بیرونی توسعه خودارزیابی
یادگیري جایگاه و نقش «، »ها، ذهن و فعالیتارتباطات، مکان

هاي  سازي تنوع مفهوم]. 23[ »هاي گروهیخودآگاهی و بحث
هاي نظري و  دهنده استفاده از چارچوب ذکرشده، نشان

رسد  اما به نظر می لف به هویت و حرفه استهاي مختدیدگاه
تمایز ایجاد  2»حرفه«و  1»شغل«در ابتدا باید بین دو مفهوم 

تر از شغل است و مناسبات اجتماعی  مفهوم حرفه، جامع. کرد
، دانش و حرفه. گیرد فرد در بستر یک شغل را نیز در بر می

هاي تخصصی افراد در یک حوزه خاص و بستر  مهارت
هاي تنی بر شناسایی دیگران و انجام فعالیتجمعی مب

مدت رسمی، دارا بودن  هاي طوالنیآموزش( تخصصی است
ها به تر حرفهشده، ارتباط نزدیک اصول و قواعد رسمی نوشته
براي مثال . هاي آن با مشاغل استعلم مدرن از جمله تفاوت

حرفه . )را یک شغل نامید بقالیتوان معلمی را یک حرفه و می
 ، اقتصادي)هاي خاص دانش و مهارت( داراي ابعاد فنی

شرکت در یک اجتماع ( ، اجتماعی)مشتمل بر کسب پول(
ربط یک ( ، سیاسی)هاي یکسانها و تخصصداراي ویژگی

حرفه به حوزه عمومی و نیازهاي جامعه به صورت کلی و یا 
و در نهایت فرهنگی ) هاهمان مسئولیت مدنی و سیاسی حرفه

ا شیوه خاصی از ارتباطات میان افراد درون و نوع و ی(
ها و هنجارهاي خاص خود را به اي که ارزشحرفه برون

سازي، توسعه هویت  با این مفهوم. است )وجود آورده است
هاي تخصصی و اي فرآیند درگیر شدن افراد در آموزشحرفه

                                                 
1- Occupation 
2- Profession 

یابی است که در آن، فرد به طور همزمان از لحاظ به  مهارت
کند؛ درصدد شناخت نگري می ن مزایاي مالی آیندهدست آورد

رده و هاي همگروه( هاي منزلتیها و مسائل گروهویژگی
هاي سیاسی و مدنی حرفه است و با مسئولیت) همکاران آینده
. شودگروهی آشنا می هاي و هنجارهاي درونخود و ارزش

 ها براي بهدرگیري دانشجویان دکتري در هر یک از این زمینه
عدي  صورت خطی و تک اي بهدست آوردن هویت حرفه ب

گیرد و دانشجویان در برخورد با هر حوزه و صورت نمی
کنند که بر هاي مختلفی اتخاذ میروندهاي جاري آن، تاکتیک

اساس برخی از مالحظات بنیادي و تفسیرهاي شخصی از 
عاملیت فردي . اي خود استوضعیت هر حوزه و آینده حرفه

اي خود در دهی به هویت حرفه ان دکتري در شکلدانشجوی
  .کنداي از شرایط و مناسبات ساختاري عمل میدل مجموعه

دکتري، دانشجویان قبل از  حل دورهاعنوان بخشی از مر به 
داراي انتظارات متفاوتی هستند که در  واردشدن به این دوره،

 برخورد با سازمان و افراد سازمانی تصحیح، تغییر و یا
چهار مرحله بعد از ورود به  3گلد .]26- 24[ یابدگسترش می

) 2هاي علمی  توسعه مهارت) 1دوره دکتري را شامل 
یادگیري ) 3هاي زندگی دانشجویی یادگیري درباره واقعیت

) 4خواهند آماده شوند و درباره مشاغلی که براي آن می
 .]26[ داند درگیري و منسجم کردن خود با گروه آموزشی می

معتقدند که بعد از ورود به دانشگاه، دانشجویان  4دیم و براونی
هاي فرهنگ تحقیقی گروهسه  دکتري علوم اجتماعی در درون

 شونداي درگیر میرده، فرهنگ آموزشی و فرهنگ رشتههم
هاي علمی، دانشجویان دکتري در  در توسعه مهارت ].19[

اي  تحقیقیهاي و یا سنت] 18[» هاي تحقیقیفرهنگ«بافت 
) 1که در آن قرار دارند دانش تحقیقی خود را درباره 

هاي  شده در مورد ماهیت واقعیت مفروضات بدیهی پنداشته
نوع سؤال پژوهش، ) 2) شناسی تحقیقهستی(مورد پژوهش 

هاي مورد استفاده براي شیوه گردآوري دادهاي تحقیق، تکنیک
ق هاي تحقیتحلیل و در نهایت شیوه تفسیر یافته

شیوه عملی و کاربردي اجراي ) 3و ) شناسی تحقیق معرفت(
هاي تحقیقی انجام این فعالیت]. 20[ دهندتحقیق، افزایش می

اي براي درك دانشجویان دکتري از هویت و فرهنگ رشته

                                                 
3- Gold 
4- Deem and Brehony 
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بخشی از این تحقیقات به ]. 27[ اساسی است خود عامل
ها و یا نوشتارهاي تحقیقی دانشجویان چاپ صورت مقاله

آنها  (CV) دهنده سرمایه شغلی و سابقه شود که نشانمی
اغلب شامل نمایش نوع مخصوصی از خود و یا «است و 

شده از تعهد  هویت خود است که با برداشت خارجی تعریف
هاي تحقیقی و انجام فعالیت]. 28[» اي متناظر استحرفه

اي از روابط میان اساتید،  آموزشی دانشجویان، درون شبکه
» هاي یادگیريشبکه«. گیردجویان و محققین صورت میدانش

بر این اساس از سوي دانشجویان تنظیم  دانشجویان دکتري
شود که آنها قبالً تصمیم خود را در خصوص ماندن در می

 دانشگاه و یا فعالیت، در بیرون از دانشگاه گرفته باشند
ها و دانشجویان دکتري همزمان با نهادها، شرکت]. 29و21[

هاي صنعتی و پژوهشی بیرون از دانشگاه نیز همکاري سازمان
داري و  این امر به دلیل تغییرات در جامعه سرمایه. کنندمی

شود گفته می. نفوذ آن به دانشگاه و تحقیقات دانشگاهی است
داري، هم در  که در حال حاضر در جوامع سرمایه
هاي دانشگاهی، سیاستگذاري دولتی و هم در سیاست

هاي هاي بنگاهیقات دانشجویان دکتري بخشی از برنامهتحق
دانشجویان دکتري در این قلمروهاي ]. 30[تجاري است 

. پردازنداي خود میمتفاوت به توسعه فعاالنه هویت حرفه
هاي قلمروهاي عنوان شده، مربوط به تحقیقات تجربی و ایده

در . یافته است نظري محققین در کشورهاي صنعتی و توسعه
کاربرد و فرموله کردن مسائل آنان در کشور ما و همچنین در 
. یک رشته خاص مانند علوم اجتماعی، باید احتیاط کرد

وضعیت اقتصادي، سیاسی و فرهنگی جامعه ایرانی نظام 
آموزش عالی متناسب با خود را به وجود آورده که داراي 

دانشجویان دکتري در کشور ما . هاي خاص خود استویژگی
همان مسائل مبتالبه دانشجویان دکتري در کشورهاي با 

هایی که با آنها ارتباط دارند یافته مواجه نیستند و حوزه توسعه
  .هاي مختلف با یکدیگر تفاوت داردعمیقاً و از جنبه

  
  روش تحقیق -3

از نظریه  1گرایانهمبتنی بر خوانش عمل ،روش تحقیق مقاله
  :عبارتند از گراییسه فرض فلسفه عمل. است 2مبنایی

                                                 
1- Pragmatic 
2- Grounded Theory 

هاي آگاهانه ما ساخته واقعیت از طریق کنش -1
بیرون به صورت «از این رو واقعیت چیزي که . شود می

 .نیست» آماده و حاضر وجود داشته باشد

به وجود آمدن مسأله در اثر تجربه و کنش و حل   -2
اصالح به وجود -آن طی فرآیند چرخه تکراري کنش

 .آید می

وان هسته مرکزي خالقیت و ، به عن3قیاس محتمل  -3
 کشف علمی

شناختی و تکنیکی، روش نظریه در برخورد با مسائل معرفت
ها، مشکل منطق فرض این پیش. مبنایی به کار برده شده است

شده به نظریه مبنایی را  داده استقرائی و رویکرد رئالیستی نسبت
از لحاظ ]. 31[کنند گرایانه حل میدر چارچوب رویکرد عمل

شده به روش  داده ق اکتشاف علمی، منطق استقرائی نسبتمنط
نظریه مبنایی به دلیل مسأله هیومی استقراء، مسأله هولتنی بار 

به عبارت دیگر، هر مدلی که . شودمشاهدات، انکار می 4نظري
منطق کشف علمی را مبتنی بر استقراء قرار داده باشد مبتنی بر 

ها را در ریهاست که نقش نظ 5گراییمدل خام تجربه
مدل ]. 32[گیرد گردآوري، پاالیش و تفسیر دادها نادیده می

فرض نادرست تکیه دارد که گرایی بر این پیشخام تجربه
ها است و با انباشت مکانیکی داده 6ذهن مانند لوح سفید

هدف اساسی . یافته دست پیدا کرد هاي شمولتوان به قانون می
در مراحل » هاي پیشینبه نظریهها آلودگی داده«آن است که از 

خود  به صورت خودبه مختلف تحقیق جلوگیري شود تا نظریه
شده،  هاي انباشتو خالص از داده) یعنی بدون فعالیت ذهنی(

ها در منطق روش نظریه مبنایی، فرض این پیش. استخراج شود
و در  خود را در چگونگی برخورد با ادبیات نظري کدگذاري

با  7اختالف گلیزر. دهندد نظریه نشان مینهایت در ایجا
بر این » مدل پاردایمی«و رویکرد او در کدگذاري  8اشتراوس

کرد که ا متهم میگلیزر، اشتراوس راساس صورت گرفت زیرا 
» کدها«شود منطقی را در کدگذاري اتخاذ کرده که باعث می

ن ها در دروداده 9»به وجود بیایند«ها به جاي آن که از داده
چرخش قیاس ]. 33و32[ 10»به اجبار قرار گیرند«کدها 

                                                 
3- Abduction 
4- Theory-Ladenness 
5- Naïve Model Of empiricism 
6- Tabula rasa 
7- Glazer 
8- Strauss 
9- Emergence 
10- Forcing 
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نسبت به منطق اکتشافی نظریه ] 35و34و32و31[ 1محتملی
را ) یا کد(مبنایی همین رابطه میان داده و نظریه، داده و مفهوم 

مفهوم قیاس محتمل در . دهدمورد توجه قرار می
گراي شناسی براي نخستین بار توسط فیلسوف عمل معرفت
این مفهوم نوعی از . به کار برده شده است 2ایی، پیرسآمریک

کند که متفاوت از انواع استنتاج استنتاج منطقی را معرفی می
قیاس . شده ارسطویی، یعنی استقراء و قیاس است شناخته

هاي محتملی است که از ها و فرضیهمحتمل مبتنی بر حدس
و ارزیابی کند و سعی دارد با بررسی مورد مشاهده استنتاج می

از این . ها، بهترین تبیین را استنتاج کندها و فرضیهاین حدس
شناختی دو رو، گفته شده که قیاس محتمل از لحاظ معرفت

 3هاي محتمل و قابل باورخلق فرضیه) 1: معناي مختلف دارد
براي مثال در کدگذاري ]. 36[ 4تبییناستنتاج بهترین ) 2و 

کد  Aپاراگراف به پاراگراف در نظریه مبنایی، براي پاراگراف 
B شود کد داده میB  به معناي حدس و فرضیه محتملی

. را توضیح دهد Aتواند قلمرو معنایی پارگراف است که می
آید بلکه به وجود نمی» هاخود داده«حدس و فرضیه مزبور از 

                                                 
1- Abductive Turn 
2- Peirce 
3- Plausible hypothesis 
4- Inference to the best explanation 

، مفاهیم موجود در Aبا توجه به زمینه موضوعی پاراگراف 
هیچ «شود زیرا این زمینه و دانش و آگاهی محقق، ساخته می
بر این ]. 36[» مفهومی بدون محتواي نظري وجود ندارد

 1مبنایی به صورت شکل اساس، مدل منطق اکتشافی نظریه 
فرض  شده نه بر اساس پیش مدل ارائه .قابل ارائه است
، بلکه بر اساس به وجود »ها در بیرونواقعیت«رئالیستی وجود 

هاي ضرورت. شودهاي ما شروع میآمدن مسأله با کنش
انگیزد و هم مسأله را هم فعالیت ذهنی ما را بر می) 1(عملی 

) 2(ها کار گردآوري داده. آورددر این چارچوب به وجود می
شود به ایجاد مفهوم در نظریه مبنایی بر این اساس شروع می

گرفته در مرحله اول مفهوم شکل. شودمنتهی می) 3(یا کد 
هاي محتملی هستند که محقق ارائه کدگذاري در واقع فرضیه

 در این مرحله،. کند تا قلمرو معنایی داده را پوشش دهدمی
ها را با حقق عامل اساسی است و محقق این فرضیهخالقیت م

ها، ذخیره دانشی خود و مفاهیم موجود در توجه به خود داده
آنچه در این مرحله اهمیت دارد . دهدپیشینه تحقیق ارائه می
هایی است که بتواند متن و یا نمونه مورد تولید و خلق فرضیه

تن مفهوم محقق براي ساخ. مشاهده را خالصه و توجیه کند
به گردآوري  خاص خود براي نمونه مورد مشاهده) کد(

تالش براي گردآوري . کنداقدام می) 4( هاي بیشتر داده

 ایجاد کد

 حدس محتمل و قابل باور

 اي از کدهاگیري مجموعهشکل

 )استنتاج بهترین تبیین(هاي جایگزین میان فرضیهانتخاب از 

 گیري نظریه مبناییشکل

 هاي بیشترگردآوري داده

 ربط کدها به یکدیگر

  زمینه مورد بررسی تحقیق -1
مفاهیم موجود در پیشینه نظري  -2

 محتمل و قابل باور حدس

 گردآوري داده
گیري  کنش و شکل
 مسأله

مانند الگوي (الگوهاي موجود نظري در ربط کدها به یکدیگر  -1
  )پارادیمی اشتراوس و کوربین

  خالقیت محقق -2
  هاي موجوددانش نظري محقق و آگاهی از انواع مفاهیم و نظریه -3
 عالئق پژوهشی و نظري محقق -4

 )استنتاج بهترین تبیین( هاي جایگزینانتخاب از میان فرضیه

مقایسه با نظریات موجود مرتبط با نظریه در حال  -1
  گیري شکل

  هاي آنهاها و تفاوتپیداکردن مشابهت -2

گرفتهمفاهیم شکل -1  
مفاهیم موجود در پیشینه تحقیق -2  

1 

7 

6 

8 

5 4 3 2 

 اصالح، تغییر و یا بسط کد

  گیري نظریه مبنایی بر حسب منطق اکتشاف قیاس محتملچرخه شکل) 1شکل 
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گیرد که محقق دادهاي بیشتر، براي این منظور صورت می
اي را انتخاب کند هاي مختلف، آن فرضیهبتواند از میان فرضیه

شده را توجیه  ائهار) کد(تواند مفهوم که به بهترین وجه می
شده، کد مورد نظر  هاي ارائهدر نهایت، با استفاده از تبیین. کند

در اینجا ). 5(یابد تغییر، اصالح، بسط و یا معناي جدیدي می
دو معناي قیاس محتمل با هم ترکیب شده است و با استفاده 

، معناي اول ]36[بین دو معناي قیاس محتمل  1از تمایز تاگارد
باور ارجاع داده  به تولید فرضیه و حدس قابل قیاس محتمل

شده و معناي دوم، ارزیابی استنتاجی است که محقق از میان 
. دهدها براي رسیدن به بهترین تبیین، انجام میاین فرضیه

مبنایی  شده در نظریه ارائه 2»مقایسه مداوم«جالب اینکه مفهوم 
شده مطابقت  هبا این توضیح ارائ) کدها(براي پاالیش مفاهیم 

در واقع منطق اکتشافی قیاس محتمل، روند تولید مفاهیم . دارد
و نقش نظریه و پیشینه تحقیق در آن را به صورت ) کدها(

اي از مفاهیم مجموعه. کندشده، حل می توضیحات ارائه
به صورت سنتی بر اساس مدل ) 6(گرفته شکل) کدها(

و از ) 7(اند دهپارادایمی اشتراوس و کوربین به هم متصل ش
این روست که گفته شده محبوبیت این مدل به دلیل آن است 

اما ]. 33[که ساده بوده و براي محققین آماتور جذابیت دارد 
نخست اینکه، مدل : در این مورد باید چند نکته را ذکر کرد

پارادایمی اشترواس و کوربین بر حسب منطق قیاس محتمل، 
توان انواع مختلف  ه میهاي محتملی است کیکی از روش

دوم، مقید بودن . را به یکدیگر مرتبط کرد) کدها(مفاهیم 
پژوهشگر به این مدل، راه را براي خلق چارچوب خالقانه 

سوم، حتی با وجود استفاده از مدل پارادایمی، نظریه . بنددمی
آید مگر آنکه معناي بسیار محدودي از نظریه به دست نمی
گیري مرحله آخر، یعنی در مرحله شکلدر . داشته باشیم
گرفته،  شکل) کدها( ، محقق بر اساس مفاهیم)8(یی نظریه مبنا

نظریه در اینجا به نظام . آورد نظام نظري خاص را به وجود می
شده  قضایاي کلی اشاره خواهد داشت که فراتر از امر مشاهده

. دتواند در موارد مشابه نیز قابل تعمیم باشجزئی است و می
هاي مرتبط نظام قضایاي کلی در حال ظهور را محقق با نظریه

در واقع خالقیت محقق و دانش و آگاهی او، . سنجدبه آن می
هاي نظري در زمینه در اینجا خود را با اطالع از انواع بحث

                                                 
1- Thagard 
2- Constant comparison 

هاي نظري موجود در تحقیق ها و تفاوتمورد بحث و شباهت
  .دهدنشان می) یعنی امر جزئی(خاص خود 

  
  اعتبار تحقیق -4

حاضر از چندین مالك براي ارزیابی اعتبار استفاده  مقالهدر 
اعتبار اعضاء؛ این اعتبار به معقول بودن داستان ) 1: شده است

شده براي اعضاء داللت دارد بدین معنی که نظریه و  گفته
شده تا چه حد براي دانشجویان دکتري معقول  توصیف عنوان

هاي ز طریق در میان گذاشتن تحلیلدر این پژوهش، ا. است
کنندگان در  تحقیق و ارائه خط سیر آن به برخی از شرکت

قبول بودن آن از سوي این  تأییدي بر قابل ،)نفر 7( تحلیل
مشارکت پژوهشگر؛ خود ) 2. کنندگان دریافت شد مشارکت

محقق به عنوان دانشجوي دکتري با مسأله مورد پژوهش رابطه 
هاي وسیعی تجربه زیسته و روزمره با حوزهنزدیکی دارد و 

  .که ذکر خواهد شد دارد
  
  هاي تحقیقیافته -5

 1هاي نمونه آماري تحقیق در جدول مشخصات و ویژگی
 27- 36دانشجویان مورد پژوهش در بازه سنی . اند ارائه شده

  .اند سال بوده و اکثراً هم شغل ثابتی نداشته
  کدگذاري 5-1

و  ستهافرآیند اصلی تقلیل یافتهکدگذاري در تحقیق کیفی، 
اي که اشاره شد سه نوع کدگذاري در نظریه زمینه همچنان

  .استفاده شده است مقالهوجود دارد که از سه نوع آن در این 
  کدگذاري باز 5-1-1

کدگذاري باز، روند دادن کد به محتواهاي متنی تولیدشده در 
کدگذاري باز وجود هاي مختلفی در شیوه. ها استمصاحبه

کدگذاري ) 2کدگذاري جمله به جمله ) 1دارد که عبارتند از 
از میان  کدگذاري کلی متن؛) 3پاراگراف به پاراگراف و 

 هاي کدگذاري، کدگذاري پاراگراف به پاراگراف بهشیوه
در انتخاب نام . عنوان شیوه اصلی کدگذاري باز انتخاب شد

و یا همان  »هاي زندهکد« کدهاي باز نیز تالش شد تا از
  . شونده به کار برده استفاده شود کدهایی که خود مصاحبه
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  کنندگان در پژوهش فهرست و مشخصات شرکت) 1جدول 
  شماره
  پاسخگو

  نام
  وضعیت  سن  رشته  مستعار

  اشتغال
  سال

  تحصیلی
  شماره
  پاسخگو

  نام
  وضعیت  سن  رشته  مستعار

  اشتغال
  سال

  تحصیلی
  دوم  -  30  شناسی سیاسی جامعه  مهدي  9  سوم  شاغل  32  مددکاري  حسین  1
  اول  -  28  شناسی سیاسی جامعه  زهرا  10  دوم  -  28  مددکاري  محمد  2
  سوم  -  31  شناسی فرهنگی جامعه  احمد  11  دوم  -  28  مددکاري  مریم  3
  سوم  -  30  شناسی فرهنگی جامعه  رضا  12  سوم  -  29  مددکاري  ناهید  4
  دوم  -  29  ارتباطات  مجید  13  اول  -  27  تعاون و رفاه  هانیه  5
  دوم  -  28  ارتباطات  فرهاد  14  سوم  شاغل  29  تعاون و رفاه  فاطمه  6
  سوم  شاغل  36  ارتباطات  اشکان  15  اول  -  28  تعاون و رفاه  علی  7
              اول  -  28  تعاون و رفاه  اصغر  8

              
مفاهیم به . دهدفرآیند نهایی کدگذاري را نشان می 2جدول  

هایی است که دست آمده در سطح نخست کدگذاري، عنوان
. به محتواي کدگذاري پاراگراف به پاراگراف داده شده است

صفحه مصاحبه و کدگذاري  50حاصل پاالیش  ،این مفاهیم
 اي مفاهیم سطح دوم کدگذاري باز، عناوین نظري. آنها است

  است که داراي سطوح باالتري از انتزاع نسبت به مفاهیم 

کدگذاري نخست هستند این مفاهیم نظري نیز براي توضیح 
 هاي مختلف ساختههاي دانشجویان از ارتباط با حوزهتجربه
ها باالترین سطح انتزاعی مفاهیم در نهایت، مقوله. اندشده

می ساخته تحقیق هستند که براي توضیح نظري مدل پارادای
  .اندشده

  هاگیري مقوله نتایج کدگذاري باز و شکل) 2جدول 

  مقوله  )باز کدگذاري دوم سطح( مفاهیم  )باز کدگذاري نخست سطح( مفاهیم

  عدم شناسایی از سوي گروه آموزشی و اساتید

  ايعدم شناسایی حرفه
  اي نامتعینهویت حرفه

  شناسایی از سوي متولیان آموزش عالیعدم 
  عدم شناسایی از سوي دانشجویان دیگر

  هاي عمومی تحقیق داشتن تخصص و مهارت
  عدم شناسایی نمادین  »جامعه«عدم شناسایی از سوي 

  تورم دانشجویی  افزایش کمیت بدون برنامه  زیاد شدن دانشجویان دکتري
  دکتري تغییر نگرش به کارکرد آتی دانشجوي

  ابهام در نقش دانشجویی  سردرگمی نسبت به جایگاه و آینده
  تغییر نگرش به جایگاه دانشجویان دکتري
  افزایش ارتباط با دوستان دانشگاهی

  بسط شبکه شغلی  جستجوي منابع تخصصی بیرون از دانشگاه براي شناسایی
  هاي پژوهشی بیرون از دانشگاهفعالیت در مؤسسه

  علمی هیأتعدم جذب 
  اشباع فرصت شغلی  علمی شدن به عنوان تنها هدف دانشجویی هیأت

  رقابت بیشتر در بازار کار دکتري
  پائین آوردن انتظارات  اجبار براي انجام کارهاي غیرتخصصی

  هاي جبرانیتاکتیک
  -  استرس و فشار روانی

  دهی قدرت منابع هویت سلب  انتقاد دوسویه
  -  مهاجرت

  ضرورت مالی  مالی از خانواده استقالل
  هاي مقطعیضرورت

  فشار هنجاري ازدواج  باال رفتن سن
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  کدگذاري محوري 5-1-2
ها در نظریه کدگذاري محوري، فرآیندي براي تحلیل داده

هاي به دست آمده در مرحله اي است که در آن مقولهزمینه
به  »مدل پارادایمی«کدگذاري باز برحسب الگوي موسوم به 

در این مدل، شرایط علّی، مقوله محوري، . شوندهم متصل می
گر، راهبردهاي کنش، زمینه کنش و در نهایت شرایط مداخله

  .دادن کدها وجود دارد پیامدهاي کنش براي ربط

  کدگذاري انتخابی 5-1-3
هاي دو مرحله  کدگذاري انتخابی که بر اساس کدگذاري

ه در آن نظریه اصلی گیرد فرآیندي است کپیشین صورت می
کدگذاري انتخابی، . شودتحقیق، شرح و توضیح داده می

مقوله است که در ترکیب، ) پاالیش( فرآیند ترکیب و بهبود
  ). 2شکل (یابند ها حول مفهوم توضیحی آرایش میمقوله

  کدگذاري انتخابی بر اساس مدل پارادایمی) 2شکل 
  

  تشریح عناصر مدل -6
اي نـامتعین دانشـجویان   هویت حرفـه : مقوله محوري 6-1

  دکتري
نامتعین دانشجویان اي مقوله محوري تحقیق، هویت حرفه

اي، داراي دو جنبه هویت حرفه. دکتري علوم اجتماعی است
) 2داشتن توانایی و مهارت در یک زمینه خاص و ) 1

داشتن توانایی و مهارت، . شناسایی از سوي دیگران است
هایی مانند،  مهارت. است "دانشجوي دکتري بودن"الزمه 

هاي  هارتداشتن سطح مناسبی از دانش زبان انگلیسی، م

فعالیت بر روي یک زمینه تخصصی خاص و  روش تحقیق،
. روز بودن از مباحث و تحوالت زمینه تخصصی خود است به

هاي فردي و ها از ویژگیها و مهارتداشتن این توانایی
شخصیتی دانشجو جدا نبوده به طوري که دانشجویان، کسب 

هاي شخصیتی خود از قبیل ها را به ویژگی این مهارت
این امر . دادندکوش بودن و داشتن پشتکار زیاد ربط می سخت

هاي شخصیتی هاي فنی و ویژگی به آن معنی است که مهارت
هاي دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند به طوري که ویژگی

هاي فنی در یک  شخصیتی، عامل اصلی ایجادکننده مهارت
ه اي کبعد دیگر هویت حرفه. اندزمینه خاص قلمداد شده

  ]شرایط علّی[
  تورم دانشجویی -
v   زیاد شدن

 دانشجویان دکتري

  ابهام در نقش دانشجویی -
v  تغییر نگرش نسبت به

جایگاه دانشجویان 
 دکتري

v  تغییر نگرش به کارکرد
  آتی دانشجویان دکتري

 

  ]پیامدها[
  تاکتیک جبرانی -
v  فشار و استرس

 روانی

v از ( انتقاد دوسویه
 )جامعه و دانشگاه

v مهاجرت 

v  پائین آوردن سطح
 انتظارات

  

  ]پدیده[
اي نامتعین هویت حرفه -

  دانشجویان دکتري

  ]راهبردهاي کنش[
  بسط شبکه شغلی -
v  افزایش ارتباط با شبکه

ارشد و  دوستان کارشناسی
 دکتري

v هاي فعالیت در مؤسسه
 پژوهشی بیرونی

  ]زمینه[
  اشباع فرصت شغلی -
v علمی عدم جذب هیأت 

v رقابت بیشتر در بازار کار دکتري 

  ]گر مداخلهشرایط [
  هاي مقطعی ضرورت -
v فشار هنجاري ازدواج 

v هاي مالی ضرورت  
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هاي فردي و شامل شناسایی و به رسمیت شناختن ویژگی
هاي دانشجویان است از چهار مرجع مهم سرچشمه  مهارت
شناسایی از سوي ) 2شناسایی از سوي جامعه ) 1: گیردمی

شناسایی از سوي گروه ) 3متولیان آموزش عالی در ایران 
  .شناسایی از سوي دانشجویان دیگر) 4آموزشی و اساتید و 

ایی از سوي جامعه به این معنی است که در جامعه، شناس
کنند احترام و براي کسانی که در مقطع دکتري تحصیل می

اي آنها در نظر هاي حرفهارزش خاصی بر مبناي صالحیت
به عبارت دیگر جامعه، دانشجویان دکتري را به . گرفته شود

عنوان کسانی که استعداد و عالقه خاصی به تحصیل و 
ي دارند؛ از نظر هوشی در سطح متوسط به باالیی آموز علم

هاي علمی بوده در حوزه هستند؛ داراي توانایی کار با روش
کنند و داراي توانایی استدالل و بحث خاصی فعالیت می

از نظر دانشجویان دکتري . نظري هستند به رسمیت بشناسد
عوامل ذکرشده فوق تنها منزلت  در جامعه ایرانی، از شناسایی

اش براي دانشجویان دکتري باقی مانده که آن  و اعتبار انتزاعی
هاي مختلفی چون افزایش هم در سالیان اخیر با ظهور پدیده

هاي دانشگاهپذیرش افزایش و  تعداد دانشجویان دکتري
دکتري "کاربردي و آزاد ، وجود پدیده - علمی مانند چندمرکزه

  .رفتن استدر حال از بین ، "سواددکتري بی"و  "بیکار
هاي وزارت علوم هدف از ایجاد دوره  نامه هر چند آئین

دکتري را کمک به حل مشکالت کشور و تولید دانش عنوان 
کرده اما از نظر دانشجویان دکتري، آموزش عالی در ایجاد 

چندین . کندهاي دکتري، اهداف دیگري را نیز دنبال میدوره
: مد عبارت بودند ازها به دست آاي که از خالل مصاحبهنظریه

زیاد براي دکتري،  متقاضیاننظام آموزش عالی تنها به دلیل ) 1
پذیرد در حالی که خود هدف خاصی را دنبال دانشجو می

نظام آموزش عالی براي به تعویق انداختن ورود ) 2کند؛ نمی
هاي دکتري را ایجاد کرده است؛ دانشجویان به بازار کار، دوره

ی نهادي سیاسی است که براي نشان دادن نظام آموزش عال) 3
هاي وجهه پیشرفت علمی کشور به دیگر کشورها، دوره

هاي دکتري ایجادشده دوره) 4دکتري را ایجاد کرده است و 
توسط نظام آموزش عالی، تناسبی با بازار کار نداشته و این 

  .هاي جامعه نداردنظام، رابطه هماهنگی با دیگر بخش
گروه آموزشی خود را به عنوان مقامی که  دانشجویان دکتري،

هیچیک از . اند جایگاه شناسایی به آنها بدهد ارزیابی نکرده

شان شامل  تعاریف دانشجویان از خود و جایگاه علمی
شناساندن خود از سوي گروه آموزشی و یا کار تحقیقی با 

اي که بین این دو گروه فاصله. شان نبود اساتید گروه آموزشی
رد از سوي دانشجویان دکتري تنها به اساتید نسبت وجود دا

برنامه هستند؛ از نظر  داده شده است بدین معنی که اساتید بی
روز نیستند؛ فاقد جایگاه تأثیرگذاري بوده یا افراد  علمی به

دانشجویان، گروه آموزشی را . منزوي در نظام آموزشی هستند
آن  »رمندکا«توصیف کرده و استاد را  »اداره«با عنوان 

عدم شناسایی دانشجویان دکتري توسط این گروه . اند نامیده
  . کندکل پیکره شناسایی هویتی دانشجویان را سلب می

دانشجویان کارشناسی و ( شناسایی از سوي دانشجویان دیگر
به این معنی است که یک دانشجوي دکتري ) ارشد کارشناسی

د از سوي کند انتظار داراي خاص تحصیل می که در رشته
اي خود به عنوان کسی که از نظر علمی  رشته دانشجویان هم

قرار دارد؛ به  »حد مطلوبی«و سطح سواد و اطالعات در 
دانش روز همان رشته تسلط دارد و توانایی بحث و استدالل 

دانشجویان دکتري معتقد بودند که . نظري دارد شناخته شود
خست به علت گیرد ناین شناسایی به دو دلیل صورت نمی

زندگی روزمره دانشجویان دکتري؛ به دلیل ارتباطات زیاد با 
خاص دانشجویان فعلی  »سبک زندگی«دانشجویان دیگر و 

دکتري که ناگریز از تعامل زیاد با دانشجویان کارشناسی و 
ارشد هستند منزلت اجتماعی تحصیل در دوره  کارشناسی

ساً در چند سال دکتري از بین رفته و دلیل دیگر اینکه، اسا
اند که مهارت و  ي دکتري وارد شدهاخیر دانشجویانی به دوره

  .تخصص الزم در رشته خود را ندارند
دیالکتیـک شناسـایی   : توضیح نظري مقوله محوري 6-1-1

  اينمادین و شناسایی حرفه
عدي است و اساساً بخشی از هویت حرفه اي مفهومی چندب

فقدان . شودافراد ساخته میآن، از ارتباطات متقابل بین 
کند جایگاه هویتی فرد را متزلزل می ،1»دیگران مهم«تشخیص 

هایی که تخصصی بوده نیاز به خصوصاً در مشاغل و حرفه
کسب شناسایی از سوي افراد داراي مهارت و تخصص در 

مراتبی که فرد براي شناسایی خود به  سلسله. این زمینه دارد
هاي انتزاعی مانند جامعه شروع شده و  آنها نیاز دارد از جمع

تا کار با افرادي که به صورت روزمره با آنها سروکار دارد 
                                                 
1- Significant Others 
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مراتب نیز  شده در این سلسله هاي داده شناسایی. متفاوت است
هاي مختلفی را  بر حسب اعتبار و ارزش آنها براي فرد، جایگاه

ها مراتب در تشخیص ویژگی اساساً این سلسله. کننداشغال می
. دهندهاي مختلفی به فرد میهاي فردي نیز شناسایی و مهارت

گروه «، »آموزش عالی«در حالی که براي دانشجویان دکتري 
شناسایی  »ايدانشجویان هم رشته«و  »آموزشی و اساتید

 .دهدمی »شناسایی نمادین«هم  دهند جامعهاي میحرفه
به این معنی است که از سوي اجتماع  »ايشناسایی حرفه«

پذیري در  خاص متخصصین یک رشته در طی فرآیند جامعه
این اعطاء . شودبه فرد اعطاء می »متخصص«آن رشته، عنوان 

هاي آموزشی و هاي تخصصی با گذراندن دورهویژگی
هاي پژوهشی، بحث و تخصصی و کار با اساتید روي پروژه

. شودها تکمیل میه و ارائه ایدهاستدالل با آنها، چاپ مقال
نیز به این معناست که جایگاه، اعتبار و  »شناسایی نمادین«

منزلت دانشجویان دکتري به عنوان متخصصین علمی در 
. پذیرفته شود »تر جامعه وسیع«هاي مختلف در سطح رشته

اي الزم براي تر فاقد صالحیت حرفه چون جامعه وسیع
دکتري است این ارزیابی را از ارزیابی تخصص دانشجویان 

کند؛ قبولی در دانشگاه و طریق مجاري مختلف دریافت می
هاي سخت و دشوار پذیرش در  گذاشتن آزمون پشت سر

و  »شناسایی نمادین«. ه دکتري از جمله این معیارهاستدور
دو فرآیند جدا از هم نیستند و بر همدیگر  »ايشناسایی حرفه«

بدین معنی که عدم . پذیرندیر میگذارند و تأثتأثیر می
اي از سوي مراجعی مانند آموزش عالی، اساتید شناسایی حرفه

و گروه آموزشی در اعتبار و پذیرش اجتماعی دانشجویان 
دکتري و از اینرو در شناسایی نمادین از سوي جامعه هم تأثیر 

اي در مقام تعریف توانایی، شناسایی حرفه. گذاردمی
هاي فردي دانشجویان دکتري به جامعه بلیتها و قاصالحیت

در واقع آموزش عالی، اساتید و گروه آموزشی . تر است وسیع
دهند با این تشخیص و شناسایی، کارکردي دوجانبه انجام می

اي از یک طرف خود را به عنوان مقامی که صالحیت حرفه
شناسانند و از سوي دیگر، مقام و  دهد میبه دانشجویان می

ه خود را به عنوان کسانی که در رشته خود متخصص جایگا
این کارکرد دوجانبه، . کنندهستند در دیدگاه عموم تثبیت می

که آموزش عالی، گروه آموزشی و اساتید ناتوان از  زمانی
رود و مراجع شناسایی دانشجویان دکتري هستند تحلیل می

به شناسایی در دیدگاه عموم و همچنین در دیدگاه دانشجویان 
در نظر گرفته  »بوروکراسی دولتی«و  »کارمندان دولت«عنوان 
اي دانشجویان دکتري، به عدم شناسایی حرفه. شوندمی

گردد مثالً  صورت معکوس به خود مراجع شناسایی نیز باز می
دانشجویان دکتري اساتید خود را به عنوان متخصصین 

و منزلت  شناسند و نتیجتاً در گذر زمان، اعتبار اي نمی رشته
  .رودنمادین براي هر دو گروه دانشجو و استاد از بین می

  شرایط علّی 6-2
شرایط علّی، علل و عواملی هستند که منجر به ایجاد مقوله 

گرفته  هاي شکلاز خالل کدهاي باز و مقوله. اندشده محوري
اساس مصاحبه با دانشجویان، چندین عامل به عنوان  بر

  :در نظر گرفته شد که عبارتند ازشرایط علّی این پدیده 
  پذیرش زیاد دانشجویان دکتري 6-2-1

جمعیت انبوه متقاضی، نظام آموزش عالی را مجبور کرده 
هاي آموزشی از است با توجه به سطح و امکانات پائین گروه

هاي دکتري، ضعف قبیل فقدان اساتید راهنما براي دوره
، به ...تري و دهی به دانشجویان دک امکانات در تسهیالت

 پذیرش دانشجوي دوره دکتري اقدام کنند در غیر این
صورت، متقاضیان دوره دکتري یا باید وارد بازار کار شده و 

هاي دکتري به کشورهاي دیگر یا براي تحصیل در دوره
نگه داشتن دانشجویان در نظام آموزش عالی، . بروند
ها دارد  ینهتر از هر دوي این گز هایی به مراتب پائین هزینه

بنابراین پذیرش بیش از حد دانشجویان براي دوره دکتري، در 
واقع اقدامی موقت و تسکینی براي به تعویق انداختن 

  .هاي تقاضاي کار یا مهاجرت به سایر کشورهاست بحران
  تغییر نگرش به کارکرد آتی دانشجوي دکتري 6-2-2

سازي هاي دکتري در ایران براي کادراگر در گذشته، دوره
هاي دکتري کنندگان در دوره آموزشی دایر شده بود و تحصیل

توانستند در نظام آموزش عالی جذب و استخدام شوند در می
هاي دوره فعلی به دلیل رقابت بیش از حد و کمبود ظرفیت

علمی دانشگاه، مدرس دانشگاه شدن براي  پذیرش هیأت
اه بنابراین جایگ. تر شده است دانشجویان دکتري سخت

علمی  هیأت«دانشجویان دکتري دیگر کمتر به عنوان یک 
 .مطرح است »آینده
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  هاي دانشجویان دکتريتغییر نگرش به فعالیت 6-2-3
ها نسبت به با افزایش تعداد دانشجویان دکتري، نگرش

گذر از کادرسازي . هاي آنها نیز تغییر پیدا کرده استفعالیت
هاي دکتري هدف از دورهپردازان،  آموزشی به تربیت نظریه

هاي دوره دکتري، اهمیت  بنابراین در رساله. شودعنوان می
این امر، . شودها داده میپردازي و ارائه ایده زیادي به نظریه

آنها را نیز ) مخصوصاً تولید مقاله( هاي تولید علمفعالیت
هد به طوري که در بازار تولید مقاله از دتحت تأثیر قرار می

  . شودردازي دانشجویان دکتري بحث میپنظریه
  راهبردهاي کنش 6-3

محور بوده و به  اي کنش اي، نظریهبا توجه به اینکه نظریه زمینه
هاي مبتنی بر آگاهی کنشگران در یک زمینه خاص فعالیت

ها و راهبردهاي کنش نیز در این زمینه به فعالیت. اعتقاد دارد
گرفته در  محوري شکلهاي افراد در مقابله با مقوله کنش

سه نوع راهبردي که برحسب پدیده . پردازداي مینظریه زمینه
هاي به دست آمده کشف شد محوري و از خالل مقوله

  : عبارتند از
ارشد  افزایش ارتباطات با شبکه دوستان کارشناسی 6-3-1

  و دکتري
دانشجویان  دانشگاهی، هاي درون و بروندر غیاب شناسایی

هاي گروه ز طریق شبکه روابط غیررسمی دردکتري تنها ا
اي خود دوستی دانشگاهی در پی کسب و تأیید هویت حرفه

هاي دوستی دانشگاهی به موازات روابط صمیمی گروه. هستند
مدت افراد با یکدیگر، منبع اصلی همکاري و رقابت  و طوالنی

اي، هاي حرفهها در گسترش زمینهاین گروه. با یکدیگر هستند
اي و تغییر و تحوالت در ها و منابع فکري رشتهآگاهی از ایده

. باشندترین منابع می آنها براي دانشجویان از جمله باارزش
روز  ها ضمن آشنایی با منابع علمی بهدانشجویان در این شبکه

شده در هر  هاي مطرحدانشگاهی و غیردانشگاهی و بحث
یگر شناسایی هویت حوزه، تاکتیکی تدافعی در مقابل منابع د

...) اساتید و گروه آموزشی، آموزش عالی و ( اي خودحرفه
گزینند به این صورت که خود را از نظر ذهنی به  برمی

دهند و هاي ایرانی پیوند میاجتماعات علمی بیرون از دانشگاه
در . ]37[ مند به مشارکت در این اجتماعات هستندعالقه

رسد و برخی از نی هم میمواردي، این پیوند به جنبه عی
هاي خارج از هاي علمی در دانشگاهدانشجویان با این گروه

هاي دوستی، ویژگی دیگر این گروه. کشور همکاري دارند
هاي زیاد آنها از نظر سطح طبقه وضعیت یکسان و شباهت

خانوادگی، وضعیت مالی، وضعیت سنی و شغلی و همچنین 
عث شده تا دانشجویان ها بامجموع این شباهت. تأهل است

انگاري هویتی باالیی از خود نشان داده و در  دکتري، همسان
هاي دوستی، بیشترین جایگاه را در ارتباطات علمی و شبکه

  .کاري خود براي این گروه نشان دهند
  هاي پژوهشی بیرون از دانشگاهفعالیت در مؤسسه 6-3-2

مؤسسات ) 1مؤسسات بیرونی پژوهشی به دو صورت 
مؤسسات پژوهشی ) 2آموزشی و پژوهشی خصوصی و 

دولتی هستند که رابطه دانشجویان دکتري با این دو نوع 
  .مؤسسات متفاوت است

مؤسسات پژوهشی خصوصی شامل چندین مؤسسه با 
هاي مؤسسه) 1: هاي متمایز خود هستند که عبارتند ازویژگی

ارشد  کارشناسی( هاي کنکورسازي براي دوره آموزشی و آماده
هاي اي که مجري پروژه مؤسسات پژوهشی) 2؛ )و دکتري

. نویسی نامه و مقاله هاي پایانمؤسسه) 3تحقیقی هستند و 
دانشجویان دکتري در هر سه این مؤسسات یا فعالیت داشته و 

شناسی خاص  این مؤسسات، هرکدام با آسیب. یا فعالیت دارند
مار و استث. خود براي دانشجویان دکتري مطرح هستند

ربط بودن با عالئق دانشجویان دکتري و عدم  کشی، بی بهره
ها رعایت اخالق علمی، ویژگی غالب کار با این مؤسسه

دانشجویان در این مؤسسات، تضادهایی که در مقطع . است
بینند چرا که از یک طرف، رو هستند را می فعلی با آن روبه

منبعی درآمدزا  توانند ها مینیازهاي مالی داشته و این مؤسسه
هاي کار علمی جدي براي آنها باشند و از سویی دیگر، ویژگی

 »دوپاره شدن هویت«. ها وجود ندارددر این مؤسسه
ها و الزامات کار با این این دانشجویان دکتري در پی خواسته

دوپاره «. هاستمؤسسات، نتیجه قهري همکاري با این مؤسسه
ی که فرد براي شناسایی به این معنی که منابع »شدن هویت

انتظارات . خود به آنها نیاز دارد انتظارات متفاوتی از او دارند
هاي علمی و متفاوت این دو نهاد، مرتبط به تعریف فعالیت

و  دانشجوي دکتري با دو حوزه. هاي تولید علم استشیوه
میدانی کامالً متفاوت سروکار دارد که تعاریف مختلفی از علم 

ی دارند هر چند دانشجویان ویژگی اصلی و تولید علم



 اي دانشجویان دکتري در ایرانو توسعه هویت حرفه "امر موقت"

76 

دهند اما غالباً دهی خود تشخیص می دانشگاه را در هویت
  .بینند ها میخود را مجبور به فعالیت در این مؤسسه

ها هستند هاي پژوهشی دولتی، نوع دیگري از مؤسسهمؤسسه
ها با این نوع از مؤسسه. که دانشجویان با آنها درگیر هستند

شده سروکار دارند که معموالً برحسب  سفارش کار تحقیقی
هاي راهبردي و یا عملی هر سازمانی تعریف ضرورت

هاي تحقیقی معموالً به الگوي رسمی واگذاري پروژه. شود می
نهاده  صورت بررسی سوابق تحصیلی، زمینه تخصصی و پیش

طرح تحقیق توسط مجري است اما این الگوي رسمی در 
الگوي غیررسمی غالب، استفاده از شود و عمل پیاده نمی

استفاده از جایگاه متزلزل و . است »رشوه«و  »پارتی«و  »لینک«
نشده دانشجوي دکتري در جامعه و آموزش عالی و  تعریف

دهد که نیروي کار ارزان آنها به این مؤسسات اجازه می
اي اندك انجام داده و از  هاي تحقیقی خود را با هزینهپروژه

  . سپردن آن به اساتید و متخصصین سرباز زنند
  گرشرایط مداخله 6-4

گر، شرایطی هستند که مداخله عوامل تأثیرگذار  شرایط مداخله
شرایط . کنندبر راهبردهاي کنش را تسهیل و یا محدود می

  : ق حاضر عبارتند ازگر در استراتژي کنش براي تحقیمداخله
  رفتن سن و نیاز به تشکیل خانواده و ازدواج باال 6-4-1

سال سن داشته و مجرد  28اغلب دانشجویان دکتري، باالي 
ازدواج و تأهل در این مقطع سنی، امري است که . هستند

سو با  از یک. دهدهاي آنها را تحت تأثیر قرار میسایر فعالیت
، دغدغه اصلی آنها گذران زندگی ازدواج در این مقطع زمانی

هاي تأمین مالی خانواده خواهد بود و از اینرو و ضرورت
از سوي دیگر . ماند شان باقی می زمان اندکی براي امور درسی

نیز به تعویق انداختن ازدواج، آنها را با فشارهاي روانی 
  .والدین، آشنایان و خانواده مواجه خواهد کرد

  هاي مالیضرورت 6-4-2
هاي خود نیز ضرورت استقالل مالی دانشجویان از خانواده

هاي رفتن سطح تحصیالت و سن، خانواده با باال. مطرح است
دانشجویان دکتري انتظار دارند که آنها خود به تنهایی بتوانند 

خود دانشجویان دکتري نیز . نیازهاي مالی خود را تأمین کنند
دن به استقالل کنند که زمان مناسب براي رسیاحساس می

مالی و جدا شدن مالی از خانواده در این مقطع تحصیلی فرا 
رسیده است از اینرو، کمتر از منابع مالی خانواده خود براي 

نیاز به . کنندگذاران زندگی و معیشت خود استفاده می
استقالل مالی با هویت نامتعین دانشجویان دکتري در نظام 

و همدیگر را تقویت  آموزش عالی و جامعه، گره خورده
نتیجه حفظ  دانشجو براي گذران امور معیشتی و در. کنند می

هایی استقالل خود در مقابل والدین، حتی حاضر است فعالیت
در سطح پائین که نیازي به مهارت و تخصص ندارد را هم 
انجام دهد و این همان پائین آوردن انتظاراتی است که یکی از 

  .ن استراهبردهاي کنش دانشجویا
  بستر و زمینه 6-5

گذارند بستر به شرایط خاصی که بر راهبردهاي کنش تأثیر می
اما به طور  تمایز آن از شرایط علّی دشوار است. شودگفته می

اي که فعال هستند بستر و زمینه،  خالصه، در برابر شرایط علّی
اي ها و یا متغیرهاي زمینهاي از مفاهیم، مقولهشامل مجموعه

ها نشان داد که دو عامل به عنوان تحلیل و بررسی داده .است
  : گذاردبستر در راهبردهاي کنش دانشجویان دکتري تأثیر می

  علمی عدم جذب هیأت 6-5-1
طی چند سال اخیر با زیاد شدن دانشجویان دکتري و بالتبع 

علمی  تقاضاي باال براي ورود به مجموعه اعضاء هیأت
اقدام به جذب سراسري این افراد ها، وزارت علوم  دانشگاه

شونده، معموالً  بر تجربه دانشجویان مصاحبه کرده است که بنا
علمی، تعداد بسیار زیادي  براي جذب تنها یک نفر هیأت

بنابراین تنها گزینه روشنی که در . نمایند متقاضی مراجعه می
مراتب تحصیلی براي دانشجویان دکتري مشخص و  سلسله
اند و در غیاب آن نیز،  ا هم از دست دادهشده بود ر تعریف
فقدان آینده شغلی . هاي جایگزینی تعریف نشده استشغل

شده، زمینه اصلی  هاي تعریفمشخص به واسطه نبود جایگاه
دانشجویان دکتري را به فعالیت در مؤسسات  فعالیت

هاي پژوهشی غیررسمی سوق داده غیردولتی و انجام فعالیت
هاي پژوهشی غیررسمی از دیدگاه عالیتانجام این ف. است

نام برده  »زمینه موقتی فعالیت«دانشجویان دکتري به عنوان 
توان تنها نیازهاي روزمره خود را از محل آن  شده که می

برآورده کرد و آنها در انتظار و به این امید هستند که شرایط 
فعلی تغییر یافته تا آنها نیز فرصت جذب شدن به عنوان 

 .علمی را پیدا نمایند هیأت
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  رقابت بیشتر در بازار کار دکتري 6-5-2
) هاي شغلی موقتی در دسترس فعلیفرصت( بازار کار دکتري

. شامل انجام پژوهش در مؤسسات دولتی و غیردولتی است
ها نیز شبکه روابط مکانیسم اساسی فعالیت این مؤسسه

ند و نه هایی است که افراد با یکدیگر داردوستی و آشنایی
در درون . هاي تخصصی مرتبطاي و زمینههاي حرفهصالحیت

این بازار کار به شدت محدود که تقاضاهاي زیادي براي 
انجام کار و پژوهش وجود دارد تبعاً رقابت بین افراد هم 

این رقابت نه در به دست آوردن . بیشتر شده است
شبکه هاي فنی، بلکه رقابت در افزودن  ها و مهارت صالحیت

اجتماعی، یافتن آشنایان و دوستان جدید براي اخذ قرارداد 
  .هاي پژوهشی استمؤسسه

  پیامدها 6-6
پیامدهایی که به واسطه پدیده محوري تحقیق و از طریق 

هاي تحقیق به دست آمده راهبردهاي کنش با استفاده از مقوله
  : عبارتند از

  فشار و استرس روانی 6-6-1
از فقدان جایگاه و عدم شناسایی از فشار و استرس، ناشی 

اغلب دانشجویان دکتري خود . هاي مختلف استسوي گروه
تر تر و افسرده انگیزه تر تحصیلی بیهاي پیشرا نسبت به دوره

دانند و بر این عقیده هستند که با ورود به این دوره، فشار می
منابع این استرس و فشار از جهات . و استرس زیادي دارند

شده، باال  از جهت نداشتن آینده شغلی تعریف: ف استمختل
رفتن انتظارات خانواده از آنها، نداشتن منابع مالی ثابت براي 
گذران معیشت، انتظارات کاري زیاد اساتید از دانشجویان 

  . دکتري و تشدید رقابت در بازار کار
  انتقاد دوسویه 6-6-2

اي خود حرفههاي وقتی دانشجویان با فقدان شناسایی ویژگی
دهی،  کنند با انتقاد از منابع هویتشوند سعی میرو می روبه

بدان معنا که دانشجو هم از   دار کنند جایگاه  آنها را خدشه
جامعه «کند و هم از آموزش عالی، دانشگاه و استاد انتقاد می

اي این منابع هاي حرفهاین انتقاد هم شامل ویژگی. »تر وسیع
در واقع . هاي شخصیتی و رفتاريژگیو هم شامل وی است

انتقاد دانشجویان از منابع شناسایی خود به عنوان پیامد عدم 
  .شناسایی خود از سوي همان منابع است

  تالش براي رفتن از ایران 6-6-3

پیامد دیگر مقوله محوري تحقیق، یعنی عدم شناسایی از سوي 
دي افراد و جامعه این است که شخص به دنبال منابع جدی

اي خود را کامل بگردد تا با ارائه خود به آنها، هویت حرفه
هاي دانشجویان دکتري به انتشار مقاله در از اینرو گرایش. کند

هاي و یا همکاري با پژوهشگران در دانشگاه خارجیمجالت 
توان از این زاویه هم مورد بررسی قرار بیرون از کشور را می

اي، هاي حرفهشناسایی ویژگیبا این الگو و عدم . داد
. شوند که جالي وطن کننددانشجویان هر چه بیشتر راغب می

توجهی اي، بیاساساً احساس ناامیدي از آینده شغلی و حرفه
اي آنها هاي حرفهبه دانشجویان دکتري، عدم شناسایی فعالیت

هاي و عدم شناسایی نمادین در دیدگاه عموم، از جمله محرك
شود دانشجویان احساس کنند با ت که باعث میاي اس اساسی

رفتن از ایران جایگاه واقعی خود به عنوان متخصص را پیدا 
  . خواهد نمود

  پائین آوردن انتظارات 6-6-4
گرایانه  توان رهیافت واقع پائین آوردن انتظارت را می

بدین معنی که با . دانشجویان دکتري در شرایط فعلی نامید
خدامی خود در دانشگاه، تغییر منزلت و تیره شدن نماي است

جایگاه دکتري در جامعه، رقابت موجود در بازار فعلی کار 
و ارزیابی از هویت ) در نتیجه زیاد شدن دانشجویان دکتري(

عد خود با مقایسه نمونه هاي مختلف در دسترس، ب
دانشجوي دکتري . تري را به دست آورده است گرایانه واقع

کند که به راحتی تمامی موانع ارزیابی نمیاي خود را نابغه
براي رسیدن به جایگاه علمی باال را پیموده است بلکه خود را 

داند که شیوه زیست می »پرتالشی«و  »مند عالقه«شخص 
هاي ممکن خود دانشگاهی و علمی را از بین تمامی انتخاب

  . برگزیده است
  
  گیري نتیجه -7

ابهام، زیست در فضاهایی با اي، نیافتگی هویت حرفه تعین
اي و فقدان هاي مختلف، عدم شناسایی نمادین و حرفهارزش

تصورات روشن از آینده شغلی، ویژگی اساسی زندگی 
از لحاظ نظري در . دانشجویان دکتري علوم اجتماعی است

اي، اعتمادي نسبت به آینده حرفه زندگی دانشجویی، بی
ش مدارك دانشگاهی، احساس ترس نسبت به پائین آمدن ارز

شکاکیت نسبت به سیاستگذاران آموزش عالی، احساس اجبار 
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آموزشی در دانشگاه، ناامیدي -هاي علمینسبت به فعالیت
نسبت به اجتماع علمی، انتقاد نسبت به وضعیت اساتید، 

هاي پژوهشی بیرون احساس تمسخر نسبت به فعالیت مؤسسه
معه، احساس از دانشگاه، احساس طردشدگی نسبت به جا

همدلی نسبت به وضعیت دیگر دانشجویان دکتري و احساس 
. اي غالب است آشفتگی نسبت به زندگی شخصی خود، رویه

در سطح عملی، دانشجو هم در دانشگاه و هم در بیرون 
دانشگاه با افراد مختلفی سروکار دارد و فعاالنه کنش انجام 

: دارندمدت و مقطعی  ها، شکلی کوتاهاین کنش. دهدمی
هاي آموزشی تدریس دانشجو به صورت موقتی در مؤسسه

دهد؛ هاي دانشگاهی انجام میکند؛ به صورت موقتی پروژهمی
کند؛ به صورت موقتی به صورت موقتی با اساتید همکاري می
دهد و مطالعه نظري به موضوعات مختلف عالقه نشان می

دانشجو در ... . نویسد و  کند؛ به صورت موقتی مقاله میمی
هاي مختلف، هاي مختلف و با افرادي داراي دیدگاهحوزه

ها، دهد هر چند که این حوزه فعالیت علمی انجام می
تر از دانش نظري و تجربه عملی  هایی بسیار وسیع حوزه

هاي مختلف، ابداع غایت این کنش. دانشجو هم باشند
زیرا  اي استهاي فردي براي کسب یک موقعیت حرفه روش

ه صورت معین و عینی، امکان برآورد این امر وجود ندارد که ب
اي براي اي از لحاظ حرفه بعد از دوران دانشجویی چه آینده

و آنچه که فعالً اهمیت دارد کنش و  فرد وجود خواهد داشت
هاي دانشجویی، آمیخته با امیدواري است کنش. فعالیت است

در . هابر موقعیتو دقیقاً نقطه مقابل تسلیم شدن صرف در برا
ترس،  عدم / دو قطب احساسی ترس ،زندگی دانشجویی

 / اعتماديکردن، بی بدیهی فرض / امیدواري، شکاکیت / یأس
صورت همزمان وجود  ، به... آرامش و  / اعتماد، آشفتگی

هاي پیچیده و متناقض، به آن دلیل است که این ویژگی. دارند
. ی کرده و کنش دارندزندگ» امر موقت«دانشجویان در فضاي 

، نخست از لحاظ زمانی معنادار است به این معنی که »موقت«
است بین زمان حال و آینده نامعلوم قرار » موقت«آنچه 
فضایی که ابهام و عدم قطعیت نسبت به آینده . گیرد می

این ابهام، از معناسازي نظام نمادین . مشخصه بارز آن است
گیرد به این معنی که آموزش اجتماعی سرچشمه می-فرهنگی

عالی، دانشگاه و جامعه نتوانسته و یا نخواسته که جایگاه و 
حدود نقش فردي دانشجوي دکتري را به صورت عینی و 

فقدان شناسایی نمادین و شناسایی . ذهنی معنادار سازند
. دهداي دانشجویان دکتري، همین مطلب را نشان میحرفه

دادن مرتبط نیست  به رسمیتشناسایی در اینجا فقط به جن
اي هم مطرح است موقعیتی که هاي حرفهبلکه ایجاد موقعیت

درگیر کرده و حدود و  1دانشجو را در یک برنامه پژوهشی
بنابراین  امکان پیشرفت او را در این ساختار تعیین کند؛

اي به صورت و کسب موقعیت حرفه مسئولیت توسعه هویت
قرار . جو گذاشته شده استفردگرایانه بر دوش خود دانش

گرفتن در فضاي بین حال و آینده نامشخص که تنوعی از 
هاي مختلف را به دنبال دارد و مسئولیت ها و ارزشانتخاب

کند مشخصه موقعیتی است که در شخصی را برجسته می
این . نامیم می» امر موقت«اینجا، آن را زیستن در فضاي 

. شباهت دارد] 38[ 2هاي حدي وجوديموقعیت با موقعیت
روشدن با مرگ، مانند روبه(هاي حدي را ، موقعیت3یاسپرس

اي عام از  جنبه...) رنج کشیدن، شانس آوردن، گناه کردن و 
تواند داند که فرهنگ و نظام نمادین نمیزندگی انسانی می

ها امنیت کاذبی که نظام این موقعیت. براي آن معناسازي بکنند
اما در  برددهد را از بین میاعی به ما میاجتم-نمادین فرهنگی

، آزادي عمل و مسئولیت شخص، به صورت »امر موقت«
-دهد که نظام نمادین فرهنگیبرعکس، آنجا خود را نشان می

اجتماعی براي موقعیت خاص، معناسازي نکرده و مسئولیت 
اي که با  آزادي. آن بر عهده خود شخص گذارده شده است

اي در قبال مدنی حرفه-گی و سیاسیفرهن-تعهد اجتماعی
، فرد از یک »امر موقت«در . افراد و جامعه همراه است

وضعیت نامتعین به وضعیتی معین که ساخته آگاهانه خود 
فضاي مابین این دو وضعیت، قلمرو . کنداست عبور می

و ] 39[ 4هایی فردي است که با پدیدارهاي گذاريتجربه
پدیدارهاي گذاري، موقعیتی . ردنیز شباهت دا] 40[ 5آستانگی
این . اجتماعی بین امر درونی و امر بیرونی است-روانی

خلق فضاي واسطی است که در مراحل  پدیدارها، مبتنی بر
اولیه رشد، از اضطراب رویارویی کودك با واقعیت بیرونی 

این قلمرو میانی تجربه، در عین حال کارکردي . کاهدمی
ا از یکسو کودك را به مرحله قبل زیر زا داردتوهمی و توهم

                                                 
1- Research program 
2- Existential Limit situations 
3- Jaspers 
4- Transitional Phenomena 
5- Liminality 
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گرداند جایی بودن مادر برمیشدن از مادر و توهم همه از جدا
و از سویی دیگر با دادن معنایی جدید به اشیاء خارجی، 
کودك را از توهم اولیه جدا کرده و به واقعیت بیرونی مرتبط 

خالقیت کنشگر در دادن معناي جدید به واقعیت . کندمی
 پدیدارهاي«مشترك  کاستن از اضطراب، وجه بیرونی براي

آستانگی نیز موقعیتی بین . است» امر موقت«و » گذاري
در . است) بلوغ 1مانند مراحل گذار(ساختاري در مراسم آئینی 

به صورت فیزیکی و نمادین  2اياین موقعیت، شخص آستانه
از بقیه گروه جدا شده؛ نه هویت قبلی خود را دارد و نه 

فضاي میانی، قلمرو تجربه است . هویت جدیدي یافته است
که تمام اصول و قواعد عادي زندگی روزمره تعلیق شده، 

بنابراین  کنند؛اشیاء، افراد و اماکن، معانی جدید پیدا می
مراسم آئینی مانند زیستن در شرایط  اي درهاي آستانهموقعیت

، عرصه امکانیت، احتمال و ایجاد افکار و تغییرات »امر موقت«
» امر موقت« ها،ها و تفاوتفراسوي این شباهت. جدید است

حالت انتظار و به . زننده گذشته و آینده است چارچوب برهم
آن نه کامالً مشخص  جریان سپردن اموري است که آینده

در دستان ماست و حتی احتمال این وجود دارد که  است و نه
آینده و /  هر لحظه تغییر کند؛ زیستن در فضاي بینابینی گذشته

الزامات ساختاري در چنین شرایطی نه . بیرون است/  درون
اند و نه چندان براي شخص حد و حدودي دارند نه مشخص

بتی که شده ثا فقدان اصول و قواعد پذیرفته. حالت پایدار دارند
ساختارها  در امر موقت مبناي کنش باشد ساختارها را به شبه

ساختارها در ظاهر صورت ساختاري دارند و . کنندتبدیل می
فرما است اما زیر  رسند که قواعد ثابتی بر آنها حکمبه نظر می

هاي شخصی متفاوتی براي تفسیر این ساختار ظاهري، رویه
د که حدود ساختاري را حوادث و اتفاقات متفاوت وجود دار

آماده » امر موقت«زیستن در فضاي . کندباز و منعطف می
اي که هاي نزدیک بدون تعیین است آیندهشدن براي آینده

آماده شدن براي . توانند داشته باشندهاي مختلفی میشکل
هاي مختلفی از ساختار است که هنوز رویارویی با صورت

بسیار » امر موقت« هاي نهادي درجریان. مشخص نیست
شکننده هستند و هر لحظه امکان دارد اتفاقی فراسوي 
انتظارات فردي و شخصی صورت گیرد که نظم تصورشده 

                                                 
1- Rite of Passage 
2- Liminal Personae 

فرد در این شرایط، فراسوي هر . فرد براي آینده را بر هم زند
از دروغین بودن . کندبینی و به صورت تصادفی عمل می پیش

است در عین حال اما نظم موجود که داعیه ثبات دارد آگاه 
از یک سو ریشه در » امر موقت«. جایگزینی هم براي آن ندارد

و  ها را در بستر جامعهواقعیت دارد و رویدادها و پدیده
دهد و از سوي دیگر، ریشه ذهنی نهادهاي خاص نشان می

خود را با انتظارات، تصورات و » امر موقت«ذهنیت در . دارد
دهد فرد با این ذهنیات، ن میهاي شخصی نشاپردازيخیال

گري این کند واسطهبینی می آینده موقتی را براي خود پیش
. است» امر موقت«ذهنیات براي جلوگیري از هجوم آشوب 

بینی شرایط ساختاري را به  ناتوانی فرد در پیش» امر موقت«
امر «سیال بودن زمینه کنش و خود کنش، . کشدرخ او می

این ویژگی را » امر موقت«. کندومند میرا تثبیت و نیر» موقت
احد، هم در میدان کنش قرار  دهد که در آن وبه کنشگر می

جدایی در یک زمان  / درگیري. بگیرد و هم فراسوي آن برود
» امر موقت«پذیر است و هم از سوي فضاي  واحد، هم امکان

به فرد این قدرت و توانایی » امر موقت«شود؛ یعنی تشویق می
دهد که هم در درون به عنوان جزئی از میدان کنش به را می

حساب آید و خود را وابسته به آن بداند و هم در عین حال، 
خود را از میدان دور کرده و با دید انتقادي به آن نگاه کند؛ 

دهد همزمان به کنشگر فردي اجازه تعلق می» امر موقت«یعنی 
و عالئق اقتصادي،  آورد که منافعو این امکان را هم فراهم می

فرهنگی و سیاسی خود را هم به میدان کنش گره بزند اما در 
عین حال او را از میدان تعلیق کرده تا کنشگر بتواند منافع 

. هاي دیگر و عالئق و منافع دیگر پیوند زندخود را با میدان
. سازدریاکار می ،از کنشگر» امر موقت«به زبان مفاهیم اخالقی،

اي که  هاي نهاديها و ارزشحال که به آرمان کنشگر در عین
تواند با در نظر گرفتن کند وفادار است میدر آن عمل می

موقتی بودن نهاد مذکور و کنش خود، تغییر یابد و یا در 
. هاي مختلف عمل نمایدسطوح مختلفی و بر حسب ارزش

هاي متضاد است امر درگیري چندگانه ارزش» امر موقت«
در حالت عادي ممکن است یکجا در کنشگر  هایی کهارزش

اي گنجینه. سازدجمع نشود و امر موقت سرپناهی براي آن می
تر  ها و تنوعات آنها، که هر چه بیشتر و متنوعاز باورها، ارزش

است چرا که به کنشگر » امر موقت«باشد مورد حمایت 
 هاي محتملتوانایی بیشتري براي عمل در میدان و دیدن آینده
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کاره و  انسان همه«از کنشگر انسانی » امر موقت«. دهدرا می
سازد و نه متخصصی که به یک حرفه خاص می» کاره هیچ

بودن در یک میدان باز که ترکیبی از احتماالت . پایبند باشد
بینی کرد  توان پیشممکن و نه قطعیاتی که تا حدودي می

هنی خود، شود کنشگر به تناسب نیاز و برآوردهاي ذباعث می
هاي مختلفی را در هاي متفاوتی ببیند و فعالیتآموزش
چنین چیزي از تعریف . هاي مختلف انجام دهد میدان

ها و متخصص یک حرفه با الزام به انجام دادن فعالیت
هاي موقتی حوزه. ها در یک حوزه خاص فاصله داردآموزش

. دهاي عمومی آنها نزدیکی دار فعالیت دانشجویان با مهارت
اي خود معیارهاي عمومی دانشجویان در تعریف هویت حرفه

هاي تحقیق و تسلط به زبان اي از قبیل تسلط به روشرشته
اي خود هاي اصلی هویت حرفهانگلیسی را به عنوان ویژگی

کردند زیرا تسلط به معیارهاي عمومی به دانشجوي بیان می
داشتن  دهد که بادکتري علوم اجتماعی این امکان را می

. هاي تخصصی کار کنندهاي عمومی در تمامی حوزه مهارت
هایی مجزا و بدون نقاط پارههویت را تبدیل به تکه ،امر موقت

هدفی، فرد را در جایگاه بی که شود هم پیونددهنده می به
هاي ثابتی که ارزش. دهدتصمیمی و درماندگی قرار می بی

خشکد هاي موقتی میبتواند در فرد ریشه دواند به دلیل کنش
. چرا که آرمان امر موقت فروریزي هرگونه ارزش ثابت است

بندي شده است در  در امر موقت، دانش تخصصی فرد سرهم
اینجا مخاطب دانش فرد، مخاطب عام و تاکتیک او براي اقناع، 

اي که کنشگر میزان شناسایی حرفه. است 1استفاده از لفاظی
هاي بالغتی، ه استفاده از لفاظیتواند دریافت کند بعلمی می

هر چه . هاي بالغتی شفاهی بستگی داردخصوص لفاظیبه
هاي نظري نشان کنشگر علمی خود را مسلط به انواع حوزه

دهد از مخاطب خود بیشترین شناسایی را دریافت خواهد 
اي در اینجا نه بازنگري هاي شناسایی حرفهمکانیزم. کرد
هاي نظري ار مقاالت تجربی و ایدهو انتش 2ردههاي همگروه

بندي شده به  در مجالت معتبر، بلکه ارائه دانش سرهم
دهان از سوي همین مخاطب  به مخاطب عام و تبلیغات دهان

هاي دوستی در اي، بسط شبکهدر فقدان شناسایی حرفه. است
گیرد دوم، ابتدا براي پیدا کردن همین مخاطب عام صورت می

                                                 
1- Rhetoric 
2- Peer review 

حمایت روانی براي کسانی هستند که در ها چتر این شبکه
کنند در نهایت اینکه این زیست می» موقت«شرایط یکسان 

ها عامل ضروري براي دستیابی به جریان سیال اطالعات شبکه
  .در نهادهاي موقتی هستند

مانند (گیري هر نوع ساختاري از شکل» امر موقت«
ترل و هاي غیرقابل کنکند گرایشجلوگیري می) گرایی حرفه

، قدرت سلطه و »امر موقت«دلبخواهانه به عنوان منابع درونی 
زمانی » امر موقت«مرگ . شکنندپایداري ساختار را در هم می
امر «سازي، در  با این مفهوم. شوداست که تبدیل به ساختار می

، دانشجویان دکتري هنوز از سوي قدرت پذیرفته »موقت
هاي افراطی در تغییر این عدم شناسایی، گرایش. اند نشده

کند اما با این حساب هر نوع فعالیت شرایط را تحریک می
دانشجویان دکتري را نباید با این گرایش افراطی توضیح داد 

در عیی حال که گرایشی افراطی به وجود » امر موقت«زیرا 
. کندکاري را نیز تقویت می آورد همزمان محافظهمی

پذیرفته شدن از سوي قدرت به » امر موقت«کاري در  محافظه
و دادن سهمی از امتیازات اقتصادي و منزلتی بستگی خواهد 

اي  هاي ذهنی در ترسیم آینده پردازي تصورات و خیال. داشت
کاري  که فرد انتظار دارد هم در برجسته کردن این محافظه

افراطی بودن، /  کاري این دو قطب محافظه. مؤثر هستند
آورد که به نی متفاوتی به وجود میهاي پراتیکی و رواعرصه

ابهام . کندایستایی و در حال انتظار بودن دانشجویان کمک می
هاي ابهام در برنامه(هاي مختلف زندگی دانشجویی در جنبه

درسی، ابهام در جایگاه دانشجو در گروه آموزشی، در آموزش 
هاي دانشجویی، ابهام در عالی و جامعه، ابهام در فعالیت

زایی نیستند که هاي آسیبها و شکلصورت) دات علمیتولی
بشوند بلکه ابهام، ویژگی اساسی مانع توسعه هویت حرفه 

امر «کند تا ابهام کمک می. و سازنده آن است» امر موقت«
از درون فرو نریخته و وضعیت ساختاري به خود » موقت
دهد فرد ابهام، کنشگري و عاملیت فردي را توسعه می. نگیرد

تواند تفسیرهاي مختلفی از موقعیت ارائه در شرایط مبهم می
بر . هاي هرمنوتیکی در این شرایط باز استدهد و محدوده

اي، ویژگی ناخواسته این اساس عدم تعین هویت حرفه
کند چرا که ساختاري نیست که خود را بر کنشگر تحمیل می

ارد اصالً ساختاري وجود ندارد به جاي آن چیزي که وجود د
. »امر موقت«تاکتیک ارادي کنشگر است براي رویارویی با 
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هاي آن، قبول  و مسائل و دغدغه درگیري فرد در یک حوزه
هاي فرهنگی آن حرفه، به سیاسی و ارزش-جایگاه اجتماعی

  .است» امر موقت«معنی پایان دادن به 
اي به دلیل گیري هویت حرفهو عدم شکل» امر موقت«وجود  

با افزایش . در ایران است علوم اجتماعی د وضعیت جدی
آموختگان و تقاضا براي دوره دکتري، دولت و آموزش دانش

بحران اول، : رو استروبه در این حوزه عالی با چندین بحران
استقالل علوم اجتماعی از دولت و ادغام در جامعه مدنی 

 گرایانه دارداصالح- علوم اجتماعی ذاتاً ماهیتی انتقادي. است
ریز هاي سیاستگذارانه و برنامهدر وضعیت و درصدد مداخله

کنند که خواهان جذب در این علوم دانشی تولید می. است
فرهنگ، سیاست و اقتصاد است و نقشی که دولت و یا 

استقالل . پذیردکنند را نمینهادهاي سیاسی براي آن تعیین می
ظ علوم اجتماعی بدان معنی است که این علوم از لحا

هاي سیاستگذارانه از هاي تولید دانش و ارائه برنامه رویه
کننده و از لحاظ مالی، متکی به منابع حمایت دولت جدا

متکثر باشند و این امر، میسر نیست مگر با ادغام علوم 
یعنی کثیري از کنشگران علوم  اجتماعی در جامعه مدنی؛

هاي مختلف جامعه به ارائه دانش و اجتماعی در بخش
خدمات تخصصی خود بپردازند و از این راه امرار معاش کنند 

سرریز بخشی از کنشگران . نه اینکه صرفاً طفیلی دولت باشند
علوم اجتماعی که از دولت جدا شده و به جامعه مدنی 

اند خود را در انواع مؤسسات خصوصی  نپیوسته
نویسی، آمادگی کنکور ارشد و دکتري  نویسی، مقاله نامه پایان
استقالل علوم اجتماعی از دولت، خواسته . دهندشان مین

دولت نیز هست زیرا بر حسب مدل قبلی برخورد دولت با 
دانشگاهی ظرفیت اندکی /  علوم اجتماعی، نهادهاي دولتی

اجتماعی  براي جذب و استفاده از دانش تخصصی علوم
بحران دوم که با بحران اول نیز رابطه دارد کمبود . دارند

هاي دکتري و در با افزایش دوره. اي استهاي حرفهموقعیت
دانشگاهی از /  نتیجه با افزایش مدارك دکتري، نهادهاي دولتی

همین امر، دولت . اند نیاز به خدمات علوم اجتماعی اشباع شده
و دانشگاه را در موقعیتی قرار داده است که کنترل بیشتري بر 

علوم «بط به هاي مرتبحث. علوم اجتماعی داشته باشند
را از این لحاظ » علوم اجتماعی اسالمی«و » اجتماعی بومی

در نهایت اینکه از لحاظ سیاسی براي دو . توان تفسیر کردمی

فرضیه اصلی . گیري نشده استبحران ذکرشده فوق، تصمیم
گیري سیاسی است که  این است که دقیقاً همین عدم تصمیم

اجتماعی خاص خود -هاي تاریخیرا با ویژگی» امر موقت«
گیري چرا که تصمیم. در علوم اجتماعی به وجود آورده است

سیاسی روشن در مورد ادغام علوم اجتماعی با جامعه مدنی و 
گرایی آینده حرفه. اي، نشده استهاي حرفهافزایش موقعیت

 . است مبهمعلوم اجتماعی در ایران 
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