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  2111-6568شاپا:  

 آزاد اس .  نویسندگان / دسترسی به مت  کامل مقاله براساس قوانی  کریتیو کامانز ) 

ای در میان  شناختی فرایند تکوین هویت حرفه جامعه ۀمطالع
 لوم اجتماعی در ایراندانشجویان دورۀ دکترای ع

 
 3، و ابوعلی ودادهیر 2، آمنه صدیقیان بیدگلی1قاسم جعفری

 01/10/0931پذیرش:         ؛10/10/0931دریافت: 
 

 چکیده
مد  هده »های تحصیل فرد در دانشگاه به سداال  ای به فرایندی اشاره دارد که در طول سال هوی  حرفه
گیری اید  ندوه هوید  اسد  کده سد م  مرحلۀ شکل دهد. دورۀ دکتری آخری  پاسخ می« کسی هستم

ای  شدن افراد دارد. مقالۀ حاضر به آزمون الگوی نظری تکوی  هوید  حرفدهای بسزایی در مسیر حرفه
دانشجویان دورۀ دکترای علو  اجتماعی در ایدران پرداختده اسد . نظریدۀ میندایی ودادهیدر، صددیقیان 

نفدر از  838 ای بده تعدداد با نموندهو پرسشنامۀ مزبور سازی شده  ( عملیاتی8935بیدگلی، و جعفری )
هدای  های کّمی تحقیق، گزاره دورۀ دکتری علو  اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته اس . یافته انانشجوید

دهدد کده در  کندد. نتدایر رگرسدیونی نشدان می آمده از الگوی نظریۀ میندایی را تیییدد می دس  نظری به
موزش عالی، شرایط بیرونی رشدتۀ علدو  اجتمداعی، صدفاا رواندی اید  های ساختار آ مجموه، عامل

ای  توانند تغییراا متغیر وابسدتۀ هوید  حرفده پذیری علمی می دانشجویان، و نیز شرایط مالی و جامعه
دهدد نقدش عوامدل  بینی کنند. نتدایر آمداری نشدان می گویان پیش بی  پاسخرشته علو  اجتماعی را در 

می  زیادی دارند.بیرونی و ساختاری اه
ای، دانشدجویان دکتدرای علدو  اجتمداعی، رشدتۀ علدو  اجتمداعی، ت دوری  هوی  حرفده :ها کلیدواژه

ای، آزمون الگوی ساختاری زمینه
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 علوم انسانی در ای رشته ت میانمطالعا

 مقدمه. 1

های مدیریتی، آموزشدی و پژوهشدی  تحصیالا تکمیلی در تربی  افراد برای تصدی سم 
ایی دارد. از آنجدا کده دورۀ دکتدری در ن ادهای علمی، اقتصدادی، و سیاسدی اهمید  بسدز

بخشی م م از تحصیالا تکمیلی و باالتری  درجۀ آموزشدی در ایدران اسد ، رسدال  آن 
های مختلد  علدو  و فّنداوری در رفدا نیازهدای  تربی  افرادی اس  که با نوآوری در زمینه

خدری  عنوان سدومی  و آ رو، اغلد  از آن بده کشور و گسترش مرزهای دانش ماثرند. ازاید 
مرحلۀ زندگی دانشجویی )بعد از کارشناسی و کارشناسی ارشد( و نخستی  مرحله از مسیر 

 شود. پژوهان و اعضای هی   علمی یاد می شدن دانش ای حرفه
ریز بدا فرصدتی  با افزایش تعداد دانشجویان دکتری در کشور، ن ادهای دولتدی و برنامده

آخدری  »دانشجویان که خواستار رسدیدن بده  رو هستند. انیوهی از سابقه روبه تاریخی و بی
توانندد بسدیاری از مسداول و   اند، می مرات  دانشدگاهی در سلسدله« شدده حد دانش تعری 

مشکالا اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و معرفتی کشور را حل کنند. ماهی  دورۀ دکتری 
های  نسدانتواندد سدازندۀ ا نامیده شدده اسد ، می 1«کمک اصیل به رشد دانش بشری»که 

های  گذاری ساز باشد. ای  فرصد  تداریخی حاصدل سدرمایه پرداز و تمدن فرهیخته، نظریه
گذاری دول  و آموزش عالی اکنون  ها سرمایه عظیم دول  و آموزش عالی اس . نتیجۀ سال

در نقطۀ حساسی اس ؛ هراکه دانشجویان بدا ورود بده دورۀ دکتدری، خواهدان رسدیدن بده 
شدن عنصر اصلی علم جدید و  ای گرایی و حرفه  اگر تخصص تخصص خاص خود هستند.

توان به اهمی  تعداد دانشجویان دکتری و فرصتی کده اید  افدراد  ماهی  آن باشد، آنگاه می
 آورند، پی برد.  شدن علم در دانشگاه به وجود می برای ن ادینه

آفرینی و  وی های دانشگاهی کارکردهای مختلفی دارند. ای  کارکردها در قال  ه رشته
شدوند  آفرینی، و نیز ایجاد روابط گفتمدانی از یکددیگر تفکیدک می تمایزبخشی رشته، نظم

ها، مرزهددای  شددود رشددته آفرینی سددی  می (. کددارکرد هویدد 818، 8939)فاضددلی، 
شدوند  ای کده بده ندا  رشدته بازشناسدی می بخشی خود را در قال  هوی  حرفه مشروعی 

دهد کده  آفرینی نشان می بخشی یا تشخص را از طریق هوی  تحمیل کنند. ای  کارکرد خود
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 



 

 

 

61 
شناختی  جامعه ۀمطالع

 ...فرایند تکوین 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

ها نظدم نمدادی  ایجداد  آفرینی رشته هاس . در کارکرد نظم نتیجۀ آن خاصی  مرزآفرینی رشته
ای ایجداد  رشدته مراتیی در نظدا  دانشدگاهی و بی  کنند و بر پایۀ ای  نظدم سداختار سلسدله می
های  شدود. رشدته ها می وابط گفتمدانی رشدتهگیری ر شود. همی  نظم نمادی  موج  شکل می

وگو  گیری زبانی خاص، به گفد  بر شکل کنند که عالوه متفاوا نظا  روابط متفاوتی ایجاد می
 شوند. ای از افراد درون یک حوزۀ معرفتی منجر می و مکالمۀ متفاوا میان مجموعه

  نظری خاص اسد . میان، پرداخت  به مقولۀ علو  اجتماعی در ایران نیازمند دق درای 
ای اس  که کمتر فرایند ج انی را  های علو  اجتماعی در ایران به گونه ساختار آموزش رشته

دروس، شدیوۀ تددری ، زبدان آمدوزش، و مندابا مدورد اسدتفاده،   طی کرده اس . سرفصل
المللی آماده  نظر در سطح بی  التحصیالن کشور را برای تیادل و فارغ دانشجویاناز یک  هیچ

کنند. از سوی دیگر، علدو  اجتمداعی در ایدران هیهگداه بازتداز نیازهدای اجتمداعی،  مین
اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی محتوای جامعۀ ایران نیوده اسد . همهندی  دارای قددرا و 
نفوذ اساسی در ن ادهای سیاسی، حکومتی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی نیز نیوده اس  

شرایط و محتوای خاص رشتۀ علدو  اجتمداعی در ایدران،  (. بنابرای 865، 8939)فاضلی، 
ای را در میان کنشگران ای  حدوزه تضدعی   های حرفه سازی هنجارها و ارزش فرایند درونی

ای متناس  و کارا نیدز دهدار هدالش شدده اسد .  کرده و درنتیجه، برساخ  هوی  حرفه
ی در ایران مستلز  شناسدایی ای متناس  و کارا برای پیشیرد علو  اجتماع ایجاد فضای حرفه

ای در بی  دانشجویان دکترای علو  اجتماعی اس . با مرور  های هوی  حرفه سطوح و گونه
های م می کده در حدوزۀ علدو  اجتمداعی و آمدوزش آن بده ذهد   ادبیاا پژوهش، پرسش

ای دانشدجویان علدو  اجتمداعی در ایدران  ( وضعی  هوی  حرفده8اند از:  رسد عیارا می
( مشکالا اساسی دانشجویان دکترای علو  اجتماعی در ایدران هیسد ؟ 2اس ؟ هگونه 

ها  گر در ایجاد آن ( شرایط مداخله6پذیرند؟  ( ای  مشکالا از کدا  شرایط عّلی تیثیر می9
( کدارکرد و ماهید  دورۀ 5گدذارد؟  ای بر ای  روند تیثیر می ( کدا  شرایط زمینه6اند؟  کدا 

تواندد نقدش  ( آیا دورۀ دکتدری در ایدران می7ایران هگونه اس ؟  دکترای علو  اجتماعی در
درستی ایفا کند؟ خود را به
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 پیشینۀ تحقیق. 2

ای فدرد اسد .  حال نقطۀ پایان هوی  حرفه ای نقطۀ شروه و درعی  پذیری حرفه فرایند جامعه
در هوید   آورد و ثیاا و تغییدر ای خود را از طریق همی  فرایند به دس  می فرد هوی  حرفه

عنوان واقعی  ایستا  ای نه به کند. اگر به هوی  حرفه ای خود را نیز از همی  راه تجربه می حرفه
پذیری  توان دریاف  که هر کدا  از فرایندهای جامعه شود، می شدن نگریسته فرایند عنوان  بهکه 

هدای  کندد، در دوره میو ثانویه، که مربوط به دوران اولیۀ کودکی اس  و فرد آن را تجربه  1اولیه
 (،8319) 2یابددد. جدداروی  تددر ادامدده می تر در درون اجتمدداه بزر  بعددد، بددا انسددجا  کامددل

آسدانی  توان به گیرد که آن را نمی پذیری در درون یک حرفه را فرایندی خاص در نظر می جامعه
ی در نظر گرفد ، بلکده خدود آن فراینددی اسد  مجدزا؛ یعند 3پذیری ثانویه بخشی از جامعه

 ای پیهیده و تا حد زیادی مستقل اس . پذیری پروسه . هه هوی 4پذیری ثالثیه جامعه
ای تحقیقداا  ازجمله افرادی اس  که در رابطه با حرفده و هوید  حرفده 5رابرا مرتون

را  6ای پدذیری حرفده زیادی انجا  داده اس . وی با رویکردی کارکردگرایانه سداختار جامعه
 کند: هنی  تعری  می

نظرها، عالیق و منافا،  ها، وج ه ارزش 7صورا انتخابی وسیلۀ آن مرد  به ندی اس  که بهفرای
هایی که در آن عضوی  دارند  جاری را در گروه ددطور خالصه فرهنگ  به ددها و دانش  م ارا

 (.271، 8367کنند )مرتون،  وجوی عضوی  آن هستند کس  می یا در جس 
 دهد:  ق را با افزودن شرح زیر توسعه مینیز تعری  کارکردی فو 8دو تووی 

تن ا شامل بازشناسی هوی  مفروض ج دان بیروندی، بلکده  ای نه پذیری حرفه فرایند جامعه
شددۀ غیرشدفا   شدۀ افدراد در درون خودشدان و آن بخدش فرافکنی شامل هوی  بازشناسی

 (. 856د856، 8336شود )دوتووی ،  خودشان نیز می
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ای فرایندی اسد  کده خدودش از طریدق  هند که هوی  حرفهد ای  دو تعری  نشان می
سو و عاملی  فردی از سدوی دیگدر، بده دسد   رابطۀ متقابل میان ساختار اجتماعی از یک

ای را بده تناسد  در زمیندۀ رابطده بدی  سداختار  پدذیری حرفده رو، بایدد جامعه آید. ازای  می
 اجتماعی و عاملی  در نظر گرف .

ای در طول فرایند تعامل نمادی  و  پذیری حرفه جامعه بل نمادی ،از دید ت وری کنش متقا
ای خاصدی  بازتدابی و  هدا خدود حرفده زعم آن شدود. بده رو در رو با دیگدران مشدخص می

انعکاسی دارد و نمادها و معانی حرفه را در تعامل با دیگران از طریق ایفدای نقدش و بدازی 
(. استرایکر خود را در 8311، 1سترایکردهد )ا نقش در قال  ساختار شخصیتی پرورش می

(. از دیدد وی 8333گیرد )استرایکر،  صورا توأمان در نظر می تعامل با ساختارها و افراد به
گاهی هوی  هدایی کده افدراد در درون  ای هسدتند کده بدا موقعی  شدده های درونی ها خودآ

اند  الی هدویتی رسدیدهگزینند، پیوسته و همراه هستند و به درجۀ بدا ساختار اجتماعی برمی
( در ای  مورد معتقد اسد  خدود یدا هوید  8358) 3(. گافم 2111، 2)استرایکر و بورک

 گیرد. ای از طریق نمایش شکل می حرفه
کیدد آن بدر روی خاصدی  وحددا پذیری حرفه از کارکردهای م م جامعه بخش و  ای تی

کیدد رویکدرد بودن خدود اسد  ای یدا متکثربدودن و هنددمنیعی واحدبودن خدود حرفده . تی
گیدرد و  هدای مشدترک شدکل می ای از طریدق ف م بخش بر ای  اس  که خود حرفده وحدا

 (. 8336، 4کند )گرگ  کند و خود از مرکزی  واحد پیروی می حال  ثیاا و تداو  پیدا می
ای دارای  ای در مقابل معتقد اس  که هوید  حرفده رویکرد تکثرگرایانه به هوی  حرفه

ای متعدد هسدتند. از نظدر  های حرفه ادهای زیادی اس  و افراد دارای هوی د منابا و درون
تددوان در هندددگانگی صدددایی و پولیفددونی حدداکم بددر آثددار ادبددی  ایدد  تکثددر را می 5بدداختی 

توانندد ابدراز وجدود کنندد. پاسدکارلال و  وجو کرد کده در آن صدداهای مختلد  می جس 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 



 

 

11 
 2،  شماره 11دوره

   1931بهار
  22پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم انسانی در ای رشته ت میانمطالعا

هدای  ( م ارا8اند:  بندی کرده ا در ُنه مورد مف و شدۀ خود ر های یافته (، داده8338) 1ترنزینی
( توسدعۀ اخالقدی، 6ها،  نظرها و ارزش ( 9شناختی،  ( تغییراا روان2شناختی و رشد فکری، 

منددافا ( 1ای،  ( پیشددرف  حرفدده7( انتخدداز حرفدده، 5، 2( فضددیل  )دسددتاورد( آموزشددی6
ی انجدا  شدده و بدر ( کیفی  زندگی. رویکدرد تمداس عمومداا بدا روش کّمد3اقتصادی، و 

کادمیدک زنددگی  برون دادهای شناختی و ادراکی متمرکز اس . ای  رویکرد هم بده جنیدۀ آ
 های اجتماعی خارج از کالس درس دانشجویان مرتیط اس . دانشجویی و هم به تجربه

ای دانشجویان دکتری وجدود دارد  گیری هوی  حرفه های زیادی در مورد فرایند شکل ت وری
( پدیش از ورود بده 8طور خالصه به سه مرحلۀ:  ها به مل مختلفی اشاره دارند. ای  نظریهکه به عوا

( 9پدذیری علمدی، و  ( مرحلدۀ بعدد از ورود و جامعه2دکتری و انتظاراا و شرایط مرتیط به آن، 
 مرحلۀ خروج یا انتظاراا و باورها از مساول بعد از اتما  دورۀ دکتری تیکید دارند. 

داندد و اید   پدذیری مدرتیط می جامعهبدا (، ای  مراحل را در سه مرحله 2116) 3الت ا 
کندد.  معرفدی می 5( تغییر و اکتساز9، و 4( مواج ه2پذیری انتظاری،  ( جامعه8مراحل را: 

کند که افراد  پذیری انتظاری، فرد تصویری از ای  پیش خود ترسیم می در طول مرحلۀ جامعه
یزی شییه باشد. در مرحلۀ مواج ه فرد بده سدازمان مربوطده در سازمان انتظار دارند او به ه

های واقعی و فعلی خدود  های قیلی خود دربارۀ سازمان و تجربه شود و بی  پنداش  وارد می
کند و در مرحلۀ تغییر و اکتساز، فرد با افدراد سدازمانی ارتیداط  در سازمان موازنه برقرار می

آورد و از اید  طریدق ممکد  اسد  بدا  ه دس  میبرقرار کرده و خود در سازمان استقالل ب
(، از دو 2112) 6هدا تغییدر ایجداد کندد. آنتدونی اهدا  سازمان سازگاری داشدته یدا در آن

بدرد  پذیری در ادبیاا تحقیق ندا  می شناختی و رویکرد جامعه جامعه د شناختی رویکرد روان
 غال  اس . ای دانشجویان دکتری  های حرفه های توسعۀ م ارا که بر نظریه

گیری و توسعۀ انتخداز  پذیری، در هد  توضیح تصمیم نظریۀ انتخاز شغلی و جامعه
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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پردازان انتخاز حرفه از زاویۀ فدردی اید  کدار را  که نظریه ای س یم هستند اما درحالی حرفه
دهندد  پذیری از زاویدۀ سدازمانی اید  کدار را انجدا  می پردازان جامعه دهد، نظریه انجا  می

 (. 961، 2112، )آنتونی
( 8افتدد:  پذیری دانشجویان در پنر فرهنگ جدا ولی متدداخل در هدم اتفداق می جامعه

ها و  هدای آن، و اصدول آن در بدی  ماسسده تما  فرهنگ که شامل آموزش تحصیلی، ارزش
هایی اسد   ( فرهنگ ن ادی، که شامل هنجارهای عمومی و رویه2های علمی اس ؛ رشته

ای کده شدامل هنجارهدای  ( فرهنگ رشته9کند؛  یلی را هدای  میکه فعالی  روزمرۀ تحص
( فرهندگ 6های ذه  و رفتارهدایی اسد  کده بدرای عضدوی  نیداز اسد ؛  متمایز، عادا

فردی، تاریخ و اهدافی اسد  کده بدر اعضدایش تدیثیر  های بی    دپارتمانی، که شامل پویایی
هدایی کده هدر فدرد بدا خدود بده  ( فرهنگ فردی که در زمینۀ دانش و م دارا6گذارد، و  می

 (. 761، 2117، 1آید )گاردنر آورد، به وجود می های علمی می فعالی 
ای دانشدجویان  تری  مسد له در توسدعۀ هوید  حرفده ای ضدروری پذیری حرفده جامعه

ای در علدو  اجتمداعی بده ابعداد  بدرآن، هوید  حرفده دکترای علو  اجتماعی اسد . عالوه
شود.  ای مربوط می پذیری حرفه ی، اقتصادی، سیاسی، و جامعهمختلفی مانند معرفتی، علم

امر موق  و توسدعۀ »خود با عنوان  ( در کار تحقیقی8936در ای  راستا، یوسفی اقد  )
بنیداد الگدویی بدرای   بدا اسدتفاده از روش داده« ای دانشجویان دکتری در ایران هوی  حرفه

ه داده اس . در ای  الگو پدیدۀ مورد بررسی ای دانشجویان در ایران اراو توسعۀ هوی  حرفه
وجودآمددن  ای که موجد  به ای نامتعی  دانشجویان دکتری اس . شرایط عّلی هوی  حرفه

اند، تور  دانشجویی و اب ا  در نقش دانشجویی دانسته شده اسد . شدرایط  ای  پدیده شده
ای  نیز شرایط زمینههای مقطعی نظیر فشارهای هنجاری و مالی و  گر یعنی ضرورا مداخله

دارد. ای  فرایند در ن ای  پیامدهایی هم بده همدراه دانشجویان را به اتخاذ راهیردهایی وامی
ای در هریدک از  آوردن هوید  حرفده دسد  دارد. یوسفی اقد  تالش دانشدجویان بدرای به

دلیل برخوردهددای  دانددد کدده بدده های ذکرشددده را تحدد  تددیثیر عددواملی مختلدد  می زمیندده
هدایی کده هدر  هدا و روش های مختل  و روندهای موجود در ای  حوزه ویان با حوزهدانشج

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ها بدر میندای  گوید ای  روش آید. او می کنند، به وجود می ها در ای  مسیر اتخاذ می کدا  از آن
مالحظاا بنیادی و تفسیرهای شخصی فرد اس . پ  درواقدا گونداگونی شخصدی  افدراد و 

دهی  عاملی  فردی دانشجویان دکتری در شدکل»دهندۀ  فکرها نشانها و طرز  بینی تنوه ج ان
 اس .« ای از شرایط و مناسیاا ساختاری ای خود در دل مجموعه به هوی  حرفه

(، با استفاده از هارهوز نظری هابرماس در مورد رابطه بی  8911پور ) قانعی راد و قلی
عنوان  ها به انسانی متناظر با آن و تفکیک سه نوه دانش و عالیق« شناخ  و عالیق انسانی»

پدردازد.  شناسدی در ایدران می آثدار جامعه« کیفی  الگویی»سه پارادایم یا الگو، به بررسی 
ای کمدابیش گویدا از آثدار  ( نمونده8916تدا  8911)از  شامس  ایلاان جمهع مقاالا مجلۀ 

مقالدۀ  15د کده از دهد اند. نتایر پژوهش مزبور نشان می شناسی ایران، برای مطالعه جامعه
تاریخی  د مقاله در الگوی هرمنوتیکی 26تحلیلی،  د مقاله در الگوی تجربی 63شده،  بررسی

شناسددی ایددران،  گیرنددد. در آثددار جامعه بخش قددرار می مقالدده در الگددوی دانددش رهددایی 2و 
شناسی و عالیق موجود در اید   هایی در میانی نظری، اصول روش ها و آشفتگی ناهماهنگی

تحلیلی یعندی  د الا و ارتیاط آن سه با هم وجود دارد. برای مثال، غای  الگدوی تجربیمقا
تاریخی نیز  د م ندسی اجتماعی، هندان مورد توجه قرار نگرفته اس . در الگوی هرمنوتیکی

ناپذیر مفاهیم و قوانی  عدا  وجدود دارد و  هایی از قییل کاربرد توجیه آشفتگی و ناهماهنگی
های اجتماعی و احترا   شناختی مرتیط با ف م پدیده در ای  زمینه فاقد عالیقمقاالا مربوط 

بدر  شدناختی ایدران را عالوه های فرهنگی اس . ضع  کیفی  الگویی آثار جامعه به تفاوا
توان ناشی از فقدان یا ضع  عالیدق انسدانی در  ویژه می ها، به شناختی آن اشکاالا معرف 

 بخش دانس . در اید  شدرایط، رهایی د و انتقادی  تف یمی د   فنی، ارتیاطی د گانۀ ابزاری های سه زمینه
شناسدی ایدران را درگیدر عالیدق ناشدی از  شدناختی، داندش جامعه امکان دارد فقددان عالیق

 حاکمی  معیارهای غیر الگویی هون عالیق سازمانی و عالیق فردگرایانه سازد.
اخدالق پدژوهش در علدو  »بدا عندوان (، در پژوهش خدود 8939قاراخانی و میرزایی )

های اخالقی احتمالی و شناخ  فضای  به روش اسنادی به بررسی ناراستی« اجتماعی ایران
هنجدداری پددژوهش علددو  اجتمدداعی در ایددران و گددردآوری و تحلیددل محتددوای اظ دداراا 

دهدد  های پژوهش نشدان می اند. یافته منتشرنشدۀ پژوهشگران حوزۀ علو  اجتماعی پرداخته
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ه هنجارشکنی در علو  اجتماعی ایران دو بعد ساختاری و هنجداری دارد. در ُبعدد فدردی ک
ای )در ارتیدداط بددا  انحددرا  از پاییندددی بدده اخددالق پددژوهش در سددطوح شخصددی و حرفدده

بندی و محتوای پژوهش، سازمان پژوهشی، و تخطی از قواعد و هنجارهای علمی و  صورا
توجده اسد . در ُبعدد سداختاری، سوفاسدتفاده از  ای دریاف  و اجرای پژوهش( قابل حرفه

ای سازمانی و ن ادی در ارتیداط بدا پژوهشدگر و پدژوهش  قواعد و تع داا اخالقی و حرفه
)انتخاز موضوه، نحدوۀ دریافد ، فرایندد داوری، تصدوی ، گدزارش، کداربرد و محتدوای 

های اخالقدی  پژوهش( قابل توجه اس . بر پایۀ دستاورد مف ومی پژوهش مزبور، ناراسدتی
در فضای پژوهش علو  اجتماعی در ایدران برایندد تدیثیر متقابدل کنشدگران )پژوهشدگر( و 

کنندۀ هنجارشدکنی اسد . نتیجده  ساخ  ن ادی )شامل قواعد و منابا و هنجارها( تس یل
های اخالقی پژوهش از یک دوسویگی سداختاری در فضدای علدم در ایدران  اینکه ناراستی

 های ن اد علم در مقطا زمانی مورد مطالعه در ایران اس . ر از ویژگیکند و متیث تیعی  می
گیری هوید   ، در توضیح نظدری فرایندد شدکل1ودادهیر، صدیقیان بیدگلی، و جعفری

توضدیح « ای خوِد نامنسجم حرفه»محوری  با پدیدۀرا  ایرانای دانشجویان دکتری در  حرفه
های سراسدری وزارا علدو ،  جتمداعی دانشدگاهت  از دانشجویان دکترای علو  ا 22اند.  داده

 داده بنیاد نظریهها با استفاده از روش  دهساختارمند مورد مصاحیه قرار گرفتند. دا صورا نیمه به
دهد مجموه راهیردها و شدرایط  آمده نشان می دس  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف . نتایر به

شجویان دکترای تخصصی علدو  اجتمداعی را ای دان گر هوی  حرفه ای، و مداخله عّلی، زمینه
ای خدود اطمیندان ندارندد و بدا دانشدی  ها از آیندۀ حرفه اس ؛ یعنی آن  در ایران نامتوازن کرده

  برند. سطحی و می م و نیز دستگاه فکری ناپایدار از حرفۀ خود در بالتکلیفی به سر می
د. خدود نامنسدجم خدودی کند ای نامتوازن، تولید خوِد نامنسجم می پدیدۀ هوی  حرفه

اس  که در آن فرد صاح  حرفه فاقد هوی  علمی یکپارهه و متعادلی اس  که بر طیق آن 
ای را انجدا  دهدد. مجمدوه شدرایط  دار کنش حرفه شده و برنامه بتواند اهدا  ازپیش تعیی 

 عّلی )شرایط بیرونی( رشتۀ علو  اجتماعی در ایران، عوامل روانی کنشگر، ساختار آموزش
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 ،81 دورۀ،ایاان فاهاگ  تحقیقم  مۀفصلنا ،«ایران در اجتماعی علو  دکتری دانشجویان ای حرفه هوی  تکامل فرایند تییی » .1
 .13د881ص ،8935 تابستان ،91 پیاپی شمارۀ ،2 شمارۀ

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/528927
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/528927
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/528927
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/528927
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گرایی(، عوامل  و کّمی شدن )تجاری یتولید علم کیفی ناقص، پذیری علمی  عالی، جامعه
های علددو   هددای رشددته ای )ماننددد مسدد لۀ اجتمدداه پددارادایمی، عضددوی  در انجم  زمیندده

های آموزشی علو  اجتماعی، عدد  وابسدتگی  اجتماعی، نیود برنامۀ تحقیقی منظم در گروه
های مددی م کددنش علمددی، و  شددناختی، دسددتورالعمل ف هددای معر دانشددجویان بدده جریان

ای(، علو   گر )خودف می حرفه ای(، و نیز شرایط مداخله های می م کنش حرفه دستورالعمل
کند. شدرایط مطلدوز دارابدودن هوید   اجتماعی دانشگاهی در ایران را با بحران مواجه می

داندش تخصصدی، و ای متناسد  بدا  ای شامل دانش تخصصی منظم، فعالی  حرفده حرفه
بندی دانشجویان دکتری از  شناسایی از سوی عامالن اجتماعی و سیاسی اس . فرایند شکل

نظمدی هدویتی  ای خویش، نامتوازن و نامنسجم اس . ای  عد  انسدجا  و بی هوی  حرفه
دلیل شرایط بیرونی یعنی وضعی  سداختار اجتمداعی رشدتۀ علدو  اجتمداعی در ایدران و  به

  اس .رسازندۀ آن ب ای عوامل زمینه
تییی  فرایند تکامل »های اکتشافِی مطالعۀ  هارهوز نظری تحقیق حاضر، براساس یافته

و در ادامه براساس « ای در بی  دانشجویان دورۀ دکتری علو  اجتماعی در ایران هوی  حرفه
های نظری ای  مطالعه اس . ایدۀ اصلی پدژوهش مزبدور آن اسد  کده فرایندد  آزمون گزاره

ای دانشجویان دورۀ دکتری علو  اجتماعی در ایران با مف دو  خدود  بندی هوی  حرفه لشک
ای، و نیدز شدرایط  ای از شدرایط عّلدی، زمینده ای تییی  شده اس . مجموعده نامنسجم حرفه

گر در رشتۀ علو  اجتماعی سدی  شدده اسد  کده خدود دانشدجوی دکتدرای علدو   مداخله
 (.8  و پیوستگی درونی نداشته باشد )نمودار شمارۀ بندی انسجا اجتماعی در فرایند شکل
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 (8935) ودادهیر، صدیقیان بیدگلی، و جعفری ای حاصل از مطالعۀ کیفی نظریۀ زمینه .(8نمودار شمارۀ )

 پیامدها:
رضای  ضعی  از خود 

 عنوان دانشجوی دکتری به
 بحران علو  اجتماعی
 تصویر از خود می م

کردن نقش  موکول
 ۀای خود به آیند حرفه

 نامعلو 
افزایش  منظور بهتالش 

 دانش تخصصی
 ای  بازتولید غیرحرفه

 دانش تخصصی 
 انگیزگی علمی  بی

 زمینه:
 پارادایمی  عد  خلق اجتماه
 دایمی اعد  عضوی  پار

 ای عد  عضوی  در اجتماه رشته
 ای ی رشتهها عد  عضوی  در انجم 

 ۀای متناس  با رشت سازمان حرفه
 شناسی جامعه

های  وابستگی دانشجو به جریان
 شناسی معرف 

های می م کنش علمی: تولید  دستورالعمل
 علمی برای هه هیزی... ۀمقال

ای: افزایش  کنش حرفه های می م دستورالعمل
 دانش تخصصی برای کدا  کاربرد عملی ...

 دانش برای هه، هه کسانی و در کجا

 گر: شرایط مداخله
 شرایط مالی

، شغل فشار هنجاری
 ، و...ازدواج

 ی:شرایط عل  

علددو   ۀشددرایط بیرونددی رشددت
 اجتماعی در ایران

اجتمددداعی علدددم  ۀزمینددد»
 «شناسی جامعه

 ساختار آموزش عالی
در علدو   ی  تولید علمکیفی

 اجتماعی ایران
پددددذیری علمددددی  جامعدددده

علمدددی  ۀشدددناخ  شدددیک»
ج ددانی، احاطدده بددر منددابا 

و متون کالسیک رشته،  اصلی
ر دتحقیقاتی  ۀپرورش مس لو 

 «ذه  کنشگر
 و ذوق» عوامل روانی کنشگر

 «خودکارآمدی

 :راهبردها
 گرایی مدرک

هددددای  بددددروز رویدددده
ای در ساختار  غیرحرفه

ی "گددروه آمددوزش عددال
 آموزشی

 

محوری:  ۀپدید
خود نامنسجم 

 ای حرفه
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 روش تحقیق . 3
ترتی   ای  بدهای نظریۀ مینایی استفاده کدرد.  توان از روش کّمی برای بررسی قابلی  سازه می

دهد  های ربط عّلی می ها و گزاره که خروجی نظریه بر پایه، به محقق، الگوی نظری و مالفه
تر )در  ها را به پرسشنامه تیدیل کرد و در جامعۀ آماری بزر  توان بر همی  مینا ای  گزاره و می

ذیر کدرد پد اینجا دانشجویان دورۀ دکترای علو  اجتمداعی( پیمدایش، تییدی  کّمدی و تعمیم
(. درحقیق ، اگر حاصل کدگذاری محوری و انتخابی در نظریۀ 215، 8936)فراستخواه، 

های ربط رسید که حداوی  توان به یک رشته گزاره (، می8917مینایی را خالصه کنیم)فلیک،
حکمی در نسی  بی  مقوالا هستند. مس لۀ مربوط بده تحقیدق حاضدر، در مدورد هوید  

های وزارا علو  بود. الگوی نظری  ی علو  اجتماعی در دانشگاهای دانشجویان دکترا حرفه
های ربط اس .  ( نشان داده شده اس ، حاوی گزاره8ای که در نمودار شمارۀ ) نظریه بر پایه

صدورا  ها بدرای افدزایش اعتیدار اید  الگدوی پدارادایمی و قابلید  تعمدیم آن، به ای  گزاره
ریق پیمایش با الگوی معادالا ساختاری آزمون ای طرح شده اس  و از ط های فرضیه گزاره

 اند از: ( عیارا8ای حاصل از نمودار شمارۀ ) های فرضیه شود. ای  گزاره می
ای دانشجویان دکتری  بی  شرایط بیرونی رشتۀ علو  اجتماعی در ایران و هوی  حرفه( 8

 علو  اجتماعی رابطۀ معنادار وجود دارد.
ای  دانشجویان دکترای علو  اجتماعی و هوی  حرفدهرابطۀ میان خصوصیاا روانی ( 2

 کند. آنان تفاوا می
ای دانشدجویان دکتدرای علدو   بی  ساختار آموزش عدالی در ایدران و هوید  حرفده( 9

 ای معنادار وجود دارد. اجتماعی رابطه
ای دانشدجویان دکتدرای علدو  اجتمداعی در  پذیری علمی و هوی  حرفه بی  جامعه( 6

 ی معنادار وجود دارد.ا ایران رابطه
ای دانشدجویان دکتدرای علدو  اجتمداعی  و هوید  حرفدهکیفی  تولید علمدی  بی ( 6
 ای معنادار وجود دارد. رابطه
ای دانشجویان دکترای علدو  اجتمداعی در ایدران  ای و هوی  حرفه بی  شرایط زمینه( 5
 ای معنادار وجود دارد. رابطه
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های غیررسمی در آموزش عالی(  و بروز رویه گرایی های کنشگران )مدرک بی  روش( 7
ای معنادار وجود دارد. شدن آموزش علو  اجتماعی رابطه با پیامدهای سطحی

 
 گیری روش نمونه. 4

آمده، یعنی روش کّمی )پیمایش( جمعی  تحقیق شامل تمامی  دس  برای آزمون الگوی به
لدو  اجتمداعی ازجملده های ع دانشجویان دکترای مجموعۀ علو  اجتماعی )شدامل شداخه

شناسدی فرهنگدی، بررسدی  شناسی اقتصادی و توسعه،جامعه شناسی سیاسی، جامعه جامعه
هددای  شناسددی گروه شناسددی توسددعۀ روسددتایی، و جامعه مسدداول اجتمدداعی ایددران، جامعه

اجتماعی( وزارا علو ، تحقیقاا، و فناوری اطالعاا اس  که در تر  دو  سال تحصدیلی 
اند. تعداد کل جمعی  دانشجویان  های دولتی مشغول به تحصیل بوده در دانشگاه 36-36

ریزی  های مزبدور براسداس آمدار ماسسدۀ پدژوهش و برنامده دکترای علو  اجتماعی شداخه
های ت ران،  های آموزشی علو  اجتماعی دانشگاه ت  اس  که در گروه 621، 1آموزش عالی

می، پژوهشکدۀ مطالعاا اجتماعی ش ید ب شتی، عالمه طیاطیایی، تربی  مدرس، خوارز
و فرهنگی،مرکز تحصیالا تکمیلی پیا  ندور ت دران، اصدف ان، تیریدز، شدیراز، مازنددران، 

(. روش 8اند )جدددول شددمارۀ  مشدد د، یاسددوج و همدددان، و الزهددراف مشددغول بدده تحصددیل
  پرسشدنامه عدودا داده838شماری بود که درن ای ،  گیری تحقیق براساس اصل تما  نمونه

 های مزبور صورا گرفته اس . و تحلیل آماری بر روی داده شد
 

 1911-1932(. آمار دانشجویان دکترای علوم اجتماعی از 1جدول شمارۀ )

 تعداد دانشجو سال تحصیلی
 867 8915د8917
8911-8917 217 
8913-8911 282 
8931-8913 838 
8938-8931 269 
 928 8938د8932
 672 8932د8939
8936-8939 621 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 روایی و پایایی ابزار تحقیق . 5

ت  از متخصصدان قدرار گرفد  کده  6پ  از ت یۀ پرسشنامۀ مقدماتی، پرسشنامه در اختیار 
پ  از اصالحاا نگارشی الز ، روایی صوری و محتدوایی آن توسدط متخصصدان مدذکور 

جدود در شماری در اختیار گروهدی متشدکل از افدراد مو صورا تما  تییید شد. پرسشنامه به
ها، پایایی ابدزار مدورد اسدتفاده بده روش  جامعۀ آماری قرار گرف . پ  از تکمیل پرسشنامه

( نشان از پایایی بسیار مناس  α=1651آمده ) دس  آلفای کرونیاخ ارزیابی شد که نتیجۀ به
 ابزار مورد استفاده داش . 

 
 گیری متغیرهای تحقیق اندازه. 6

اندد، از تعداری   دس  آمده یق، که از روش نظریۀ مینایی به گیری متغیرهای تحق برای اندازه
ای بدا اسدتفاده از  مف ومی استفاده شد. مقولۀ محوری تحقیق، یعنی خود نامنسدجم حرفده

ابعادی هون دانش تخصصی، سطح علمی دانشجوی دکترای علو  اجتمداعی، رضدای  از 
 ده اس . سازی ش رشتۀ علو  اجتماعی، و تعلقاا و دستاوردها عملیاتی

های دکتری، کیفید  اسدتادان  از کیفی  کالسکیفی  تولید علمی سازی  برای عملیاتی
های علمی علدو   های ای  دوره، و نیز از تولیداا و پژوهش دورۀ دکتری، کیفی  همکالسی

سدازی  گویان ساال شده اس . برای عملیاتی اجتماعی از بدو تیسی  تا هم اکنون از پاسخ
شدن مفاهیم علو  اجتمداعی  هایی هون درونی تۀ علو  اجتماعی از مالفهشرایط بیرونی رش

برای دانشجوی دکترای ای  رشته، میزان شناسایی نمادی  و عملی رشتۀ علو  اجتماعی برای 
کردن دانشجو از مفاهیم و رویکردهدای نظدری  مرد  و نیز دستگاه حکوم  و میزان استفاده

 و  اجتماعی استفاده شده اس .در تعری  مس لۀ اجتماعی و نظری عل
( شدناخ  8پذیری علمی سه ُبعد در نظر گرفته شده اسد :  سازی جامعه برای عملیاتی

( میزان 2کنونی شیکۀ علمی ج انی رشتۀ علو  اجتماعی دانشجوی دکترای علو  اجتماعی، 
( بازتولید دانش تخصصی، پدرورش مسد لۀ تحقیقداتی و 9شده، و  دانش تخصصی آموخته

سازی ساختار آمدوزش  های علمی دانشجوی دکترای علو  اجتماعی. برای عملیاتی ی فعال
هایی هون کیفی  گروه آموزشی در دورۀ دکتری، کیفی  اسدتادان اید  دوره،  عالی از مالفه
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 های دکتری، و...استفاده شده اس .  میزان شایستگی گروه آموزشی برای برگزاری دوره
فردی دانشجوی دکترای علو  اجتماعی همان برایند کلدی های روانی و  منظور از ویژگی

رفتار وی در رشتۀ علو  اجتماعی اس .
سازی مف و  مزبور از میزان کارایی دانشجوی دکترای علدو  اجتمداعی در  برای عملیاتی

هدای  حل مندی، تع د، و روحیۀ کنجکداوی در یدافت  راه رشتۀ علو  اجتماعی، میزان عالقه
 ل اجتماعی جامعه و کشور استفاده شده اس . علمی و عملی مساو

سازی مف و  پدارادایم از دانشدجویان اید  رشدته سداال شدده اسد  کده  برای عملیاتی
 دانند.  های علو  اجتماعی می یک از پارادایم خودشان را متعلق به کدا 

سازی عضوی  در اجتماه پارادایمی از دانشجو ساال شده اسد  کده در  برای عملیاتی
کندد کده بازتولیدد داندش تخصصدی علدو   کدا  پارادایم علو  اجتماعی فعالید  می درون

 اجتماعی را به همراه دارد.
شناسی در علو  اجتمداعی  های معرف  سازی وابستگی دانشجو به جریان برای عملیاتی

، اسدتفاده «دانیدد خودتان را متعلق به کدا  مکت  فلسفی در علدو  اجتمداعی می»از گویۀ 
 .شده اس 

ای )دانش بدرای  هایی هستند که امکان کنش حرفه ای رویه های کنش حرفه دستورالعمل
های زیدر  سدازی از گویده کنندد. بدرای عملیاتی هه، هه کسانی، در کجا، و...( را فراهم می

کنیدد؟ فکدر  استفاده شده اس : خودتان را در حوزۀ مددنی تدا هده حدد فعدال ارزیدابی می
شدناس در کشدور مدا هقددر شدفا  و  ای یدک جامعه غل حرفهکنید قواعد و مقرراا ش می

 روش  اس ؟
هایی هستند که امکان کدنش علمدی )تولیدد مقالده،  های کنش علمی رویه دستورالعمل

تا هه »های  سازی از گویه کنند.برای عملیاتی ها( را فراهم می کنفران ، و شرک  در همایش
گذار آن  ه درد جامعده و ن ادهدای سیاسد کنید که تولیداا و آثار علمی شما ب حد فکر می

گذار هقدر حاضرند از تولیداا علمدی و آثدار و  کنید ن ادهای سیاس  فکر می»و « بخورد
 ، استفاده شده اس .«پژوهشی شما استفاده کنند؟  د افکار فردی مثل مقاالا علمی

هددایی هددون  های غیررسددمی در آمددوزش عددالی از معر  سددازی رویدده بددرای عملیاتی
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ساالری، تسلط فضای بوروکراتیک در ارزیدابی داندش  گرایی، عد  شایسته ایندهای مدرکفر
 های غیرعلمی بر ساح  علم استفاده شده اس . استادان، و نیز ورود و حاکمی  ارزش

ای در توان عیور دانشجو از مشکل معیشتی و نیدز در اسدتقالل  سازی هوی  حرفه برون
تدری  مسد له و دغدغدۀ اینکده  سدازی از م م رای عملیاتیمالی وی از خانواده ن فته اس .ب

کنید بعد از اتما  ای   هد  شما در طول دوران تحصیل در دورۀ دکتری هه بوده و فکر می»
 ، استفاده شده اس . «دوره کجا مشغول به کار خواهید شد

شدن آموزش علو  اجتماعی به فراینددی اشداره دارد کده در آن کمید  آمدوزش  سطحی
سازی از ه ار گویه  در دورۀ دکتری بر کیفی  آموزشی آن هیرگی دارد. برای عملیاتی عالی

( آینددۀ علدو  اجتمداعی را در کشدور هگونده 8در قال  طی  لیکرا استفاده شده اس : 
( آیدا امیددواری بده 9( آیا علو  اجتماعی در کشور مدا ضدعی  خواهدد شدد؟ 2بینید؟  می

های مختلدد   ( پیشدرف  ملمددوس در زمینده6ارد؟ پیشدرف  آن در شددرایط فعلدی وجددود د
 احساس می شود؟ علو  اجتماعی ایران برنامه و هد  مشخصی ندارد.

 

 ها  یافته. 7

گویان  ت ( از پاسخ 31درصد ) 5/18های موجود، از کل حجم نمونۀ تحقیق،  براساس یافته
ت ( سایر  6درصد ) 8/6اند و  گویان مرد، متیهل ت ( از پاسخ 87درصد ) 7/86مرد مجرد و 

تد (  87درصدد )29ت ( مجدرد و  66درصد ) 16/75گویان زن  اند. همهنی ، پاسخ بوده
تد (  93درصد ) 12/21گویان حاکی از آن اس  که  اند. وضعی  شغلی پاسخ متیهل بوده

 6/51ت ( از وضعی  شغلی خود را بورسدیه و نیدز  6درصد ) 58/2گویان شاغل،  از پاسخ
عنوان دانشجوی دکترای علو  اجتمداعی بدوده و همهندی   یر شاغل و بهت ( غ 886درصد )

اندد. نکتدۀ م دم در  ت ( وضعی  شدغلی خدود را سدایر انتخداز کرده 92درصد ) 56/85
گویان  های مزبور به وضعی  شغلی در ای  اس  کده بدرای بسدیاری از پاسدخ توصی  داده

عنوان  ای اس  که از آن بده دورهشود. هرهند دورۀ دکتری  وضعی  شغلی مناسیی دیده نمی
 شود. یک حرفه و تخصص یاد می

های شدرایط بیروندی رشدتۀ علدو   آمده از میدانگی  توزیدا فراواندی گویده دس  نتایر به
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اس  که  62/29میانگی  متغیر مزبور  92و حداکثر  7دهد که با حداقل  اجتماعی نشان می
 جود دارد. گویان و حد متوسطی از متغیر مزبور در میان پاسخ

گویان وضعی  ساختار آموزش عالی در علو  اجتمداعی ایدران را ضدعی  ارزیدابی  پاسخ
اسد  کده نشدان  96/21، 58و حدداکثر  1اند. میانگی  متغیر مزبور با توجه به حدداقل  کرده

پذیری در آموزش عدالی ضدعی  اسد . بده  دهد خصوصیاا ساختاردهندگی و نیز کنترل می
 عنوان یک سازمان و ن اد علمی وجود دارد. راکندگی در آموزش عالی بهنظمی و پ عیارتی، بی

و حدداکثر بدا انجدا  ده  1اس  که با حداقل  16/6پذیری علمی  میانگی  مقولۀ جامعه
 های مزبور در حد متوسط قرار دارد. مورد از فعالی 

نکتۀ م م عد  عضوی  دانشجویان دکترای علو  اجتماعی در یک سدازمان تخصصدی 
درصد در انجمد  یدک سدازمان  2/56درصد( و نیز  9/52رتیط با رشتۀ علو  اجتماعی )م

های ذکرشدده  های فراواندی مزبدور در گویده اند. توزیا علمی و پژوهشی نیز شرک  نداشته
های تخصصدی کدارا و  دهد علو  اجتماعی در ایران هنوز دارای ن ادها و سدازمان نشان می

 شده نیس .  شناخته
و  7اس  که با حداقل  95/29یفی  شکل تولید علم در علو  اجتماعی ایران میانگی  ک

توان اید  کیفید  را دلیدل بدر ضدع   در حد متوسط به پایی  قرار دارد. می 99نیز حداکثر 
تولیداا علمی علو  اجتماعی ایران نیز دانس . پاسخ دانشجویان به ساالی کده بدا عندوان 

ایسه با تولیداا شیکۀ ج انی علو  اجتماعی را هگونه جایگاه همی  علم تولیدشده در مق»
مطرح شده، ای  بوده اس  که آن ا نص  موارد ای  تولیداا را حتی قابل « کنید ارزیابی می

درصد(. میدزان کدارایی دانشدجویان در  6/95اند ) مقایسه با شیکۀ تولیداا ج انی ندانسته
درصدد، در خالقید  و  62تمداعی مندی بده علدو  اج درصد، در عالقه51علو  اجتماعی 

درصدد، و  56درصد، در تع د به علو  اجتمداعی  57نوآوری پژوهشی در علو  اجتماعی 
 52های علمی و عملی به مساول اجتماعی کشدور  حل نیز در روحیۀ کنجکاوی در یافت  راه

 22الدی 6اس  که بدا درنظرگدرفت  حددود  86/89درصد بوده اس . میانگی  متغیر مزبور 
گویان در حد متوسط بده بداال خصوصدیاا رواندی مزبدور را دارندد. از  دهد پاسخ ان مینش

شناسدی  گویان ساال شده اس  که خودتان را متعلق به کدا  رویکرد فکری در جامعه پاسخ
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درصدد(، رویکدرد  1/98درصدد(، رویکدرد انتقدادی ) 7/6دانید؟ رویکرد سداختاری ) می
درصدد( و  9/6گرایی اجتمداعی ) رویکدرد برسداخ درصد(،  2/91گرایی نمادی  ) تعامل
درصددد( و نیددز رویکددرد 28نداشددت  و پراکنددده کددارکردن در رویکردهددای خدداص ) تعلق

شناسی تحقیدق بده رویکدرد  درصد خود را از لحاظ هستی2/2درصد( و  7پدیدارشناسی )
 دانند. پوزیتیویسم متعلق می

کدددا  از  گویان در هیچ سددخدرصددد از پا 6/61های جدددول مزبددور،  . براسدداس یافتدده
شناسدی  درصدد در انجمد  جامعه 7/89اندد.  های رشتۀ علو  اجتماعی عضدو نیوده انجم 
 1/98شناسی ایران و همهندی   ها نظیر انجم  جمعی  درصد در سایر انجم  7/82ایران، 

 اند.  درصد در انجم  علمی گروه آموزشی عضو بوده
گیری شدده اسد .  کشور با سده گویده انددازه شناسی در ای جامعه های کنش حرفه رویه

 2/2درصد(، بسدیار زیداد ) 3/8های کامالا ) های آن با توزیا پاسخ علو  اجتماعی و توانایی
درصدد(، خیلدی کدم  9/28درصد(، کم ) 1/21درصد(، تاحدودی ) 9/26درصد(، زیاد )

اجتمداعی  درصد( بوده اس . همهنی  میدزان شناسدایی علدو  5/6درصد(، و اصالا ) 87)
درصدد(، تاحددودی 86درصد(، زیداد ) 2/85درصد(، خیلی زیاد ) 6/7برای مرد  کامالا )

درصددد(  85درصددد(، و اصددالا ) 1/81درصددد(، خیلددی کددم )8/83درصددد(، کددم )6/86)
کنیدد کده قواعدد و مقدرراا  فکر می»های گویۀ  شده نیس . همهنی ، توزیا پاسخ شناخته

با کدامالا « ما هقدر شفا  و روش  تعری  شده اس شناس در کشور  ای یک جامعه حرفه
درصدد(،  3/22درصد(، تاحدودی ) 7/89درصد(، زیاد ) 8/6درصد(، خیلی زیاد ) 7/2)

 درصد(. 1/81درصد(، و اصالا ) 27درصد(، خیلی کم ) 1/87کم )
های  شده از ترکی  سه گویۀ مزبور میزان روشنی و شدفافی  رویده میانگی  متغیر ساخته

درصد میانگی  متغیر مزبور  15/88دهد.  شناسی را در کشور نشان می ای جامعه رفهکنش ح
 درصد در حد متوسط به پایی  قرار دارد.28و حداکثر  6اس  که با حداقل 

گذار از  کردن ن ادهدای سیاسد  های تولیداا و آثار فکدری و نیدز میدزان اسدتفاده گویه
 6/5دهد: کدامالا ) ی  کنش علمی را نشان میهای شفاف تولیداا و آثار فکری و علمی رویه

درصدد(، کدم  9/88درصد(، تاحدودی ) 7/61درصد(، زیاد ) 9/81درصد(، خیلی زیاد )
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درصددد(. همهنددی ، میددزان  8/8درصددد(، و اصددالا ) 6/3درصددد(، خیلددی کددم ) 7/82)
 6/5گویان: کدامالا ) گذار از تولیدداا و آثدار فکدری پاسدخ کردن ن ادهای سیاسد  استفاده

درصدد(، کدم  9/26درصدد(، تاحددودی ) 86درصد(، زیاد ) 9/86درصد(، خیلی زیاد )
درصدد(.  9/6درصدد(، و اصدالا ) 8/28درصدد(، کدم ) 6/28درصد(، خیلی کم ) 1/28)

و  2اسد  کده بدا درنظرگدرفت  حدداقل  78/7یافته از دو گویۀ مزبدور  میانگی  متغیر ترکی 
 در حد متوسط قرار دارد.  86حداکثر 

اسد  کده بدا  76/89های غیررسدمی در آمدوزش عدالی  مرۀ میانگی  متغیر بروز رویهن
بدی  معناس  که هنی  فضایی در آموزش عدالی علدو  اجتمداعی  28و حداکثر  6حداقل 

 وجود دارد.
عنوان هی د   درصدد خدود را بده 5/28دهد کده  های تحقیق نشان می توزیا فراوانی داده

درصد خود را پژوهشدگر  87شوند.    اجتماعی متصور میهای آموزشی علو علمی در گروه
درصد درواقا آیندۀ می م شغلی را برای خدود  5/66درصد کارمند دول ، و نیز  3/86آزاد، 

های مدالی در دورۀ دکتدری دارای  درصدد دغدغده 6/99بینند. همهنی  بدرای  در انتظار می
درصدد( بدوده  7/95اهمید  بداال )اهمی  بسیاری بوده، و نیز آیندۀ شغلی می م نیز دارای 

درصد تدا حددودی  8/28اس . امیدواری به آیندۀ تحقیقاتی و علمی و فعالی  علمی برای 
درصد دارای  22درصد اصالا وجود نداشته اس  )ناامیدی(،  1/86وجود داشته و نیز برای 

 . اند ای خود زیاد عنوان کرده درصد امید خود را به آیندۀ حرفه 6/91امید کم و 
گویان بده اید   درصد پاسدخ 18/21ای  آمده از میانگی  متغیر هوی  حرفه دس  نمرۀ به

ای در حد متوسط به باال قرار دارد. نکتۀ بسیار م م در توزیا  معناس  که میزان هوی  حرفه
های مزبور، گویۀ فرص  انتخاز دوبارۀ رشتۀ علو  اجتماعی بوده اس . اید   فراوانی گویه

سال  82سال و حداکثر  6دهد. حداقل  لق به رشتۀ علو  اجتماعی را نشان میگویه میزان تع
اندد.  هدای آن اختصداص داده گویان به علدو  اجتمداعی و گرایش از دوران تحصیل را پاسخ

خواهندد آن را دوبداره انتخداز  درصد تاحدودی می 2/99دهد که  ها نشان می توزیا پاسخ
، برای  8/22کنند. برای  درصد انتخداز  82درصد انتخاز زیاد، و برای  9/98درصد کامالا

گویان در آیندۀ نزدیک و بعد از اتما   هقدر پاسخ»کم گزارش شده اس . همهنی  در گویۀ 
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ای  احسداس « دورۀ دکترای علو  اجتماعی احساس خواهند کرد که دکترایشان ناقص اس 
 (.2گویان وجود دارد )جدول شمارۀ  درصد برای پاسخ 2/96تا 

 
 های توصیفی متغیرهای تحقیق (. آماره2جدول شمارۀ )

 میانگین متغیر
 با مقایسه

 واقعی میانگین

 میانگین

 نظری
 حداکثر حداقل

 انحراف

 معیار

 13/6 62 3 26 متوسط 18/21 ای حرفه هوی 

 16/2 92 7 21 متوسط 6/29 ایران در اجتماعی علو  رشتۀ بیرونی شرایط

 17/9 58 1 96 مطلوزنا 96/21 عالی آموزش ساختار

 9 81 1 6 متوسط 16/6 علمی پذیری جامعه

 6 99 7 86 متوسط 95/29 ایران اجتماعی علو  در علم تولید میدان کیفی 

 9 22 6 86 متوسط 68/89 روانی صفاا

 6 28 2 89 نامطلوز 15/88 ای حرفه کنش های رویه

 8 82 2 1 متوسط 78/7 علمی کنش های رویه

 9 28 6 89 دارد وجود 76/89 عالی آموزش در رسمیغیر های رویه

 

(، میان شرایط بیرونی رشتۀ علو  اجتماعی و هوی  9های جدول شمارۀ ) براساس داده
 اس .  61/1گویان همیستگی وجود دارد و مقدار ای  همیستگی  ای پاسخ حرفه

 69/1ای رابطدۀ همیسدتگی دارندد. اید  همیسدتگی  خصوصیاا روانی و هوی  حرفه
بدا 67/1اس  و از حد متوسطی برخوردار اس . ساختار آموزش عدالی رابطدۀ همیسدتگی 

ای  ای دارد. کیفید  شدکل تولیدد علدم در علدو  اجتمداعی بدا هوید  حرفده هوی  حرفه
بدا هدم رابطدۀ 61/1ای  ای و هوی  حرفده دارد.شرایط زمینه 68/1گویان رابطۀ آماری  پاسخ

بدا هدم دارندد و نیدز  85/1ای رابطدۀ آمداری  حرفدههمیستگی دارند. شرایط مالی و هوی  
 دارد.  23/1های کنشگران با پیامدها رابطۀ آماری  روش
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 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

 (. مقدار آزمون همبستگی بین متغیرهای تحقیق 9جدول شمارۀ )

 

ای
رفه 

 ح
ت

هوی
 

ونی
بیر

ط 
شرای

 

نی
روا

ت 
صیا

صو
خ

لی 
 عا

ش
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ر آ
ختا

سا
 

معه
جا

 
می

 عل
ری
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ولی
ل ت

شک
 

ینه
 زم

یط
شرا

 
 ای

وز 
بر

ش 
رو

 
ران

شگ
 کن

ای
ه

 

         8 ای هوی  حرفه
        8 697/1 شرایط بیرونی

       8 251/1 625/1 خصوصیاا روانی
      8 28/1 68/1 671/1 ساختار آموزش عالی

     8 85/1 272/1 81/1 88/1 پذیری علمی جامعه
    8 81/1 96/1 219/1 61/1 682/1 شکل تولید علم

   8 513/1 *11/1 51/1 282/1 18/1 62/1 ای شرایط زمینه
   /127 611/1 91/1 131/1 286/1 *161/1 258/1 شرایط مالی

  8 /271 259/1 -81/1 93/1 271/1 68/1 -66/1 های غیر  بروز رویه
 8 26/1 98/1 92/1 *11/1 95/1 /.92 91/1 23/1 پیامد

 دار نیس . *= رابطۀ آماری معنی

 
ای دورۀ دکتدرای علدو   هوید  حرفده»تحلیل رگرسیونی هنددمتغیره بدرای تییدی   نتایر
دهد که از متغیرهای موجود در الگدوی تحلیلدی تحقیدق کده انتخداز  نشان می« اجتماعی

تن دا ه دار « ای دورۀ دکترای علدو  اجتمداعی هوی  حرفه»اند، از هش  عامل روی  شده
اند.  ها از معادله خدارج شدده قی مانده و بقیۀ عاملدار گذاشته و در معادله با عامل اثر معنی

دهد که در ای  الگو، عوامدل موجدود در معادلده  های رگرسیونی نشان می ها و شاخص آماره
طور که  کنند. همان ای( را تییی  می درصد از واریان  متغیر وابسته )هوی  حرفه 61تقرییاا 

میسددتگی هندگاندده برابددر شددود ضددری  ن ددایی ه ( مالحظدده می6در جدددول شددماره )
اسد . بدا اسدتفاده از  = 679/1و مجذور آن یعنی ضری  تییی  مسداوی  .=751/1

درصدد از واریدان   67طور واقعدی  توان استدالل کرد که به شده می ضری  تییی  تصحیح
ای دورۀ دکترای علو  اجتماعی توسط متغیرهای مستقل موجود در معادله تییی   هوی  حرفه

 نشده قابل تییی  اس .  بینی ها از سوی عوامل خارجی و پیش و بقیۀ واریان شود  می
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تدوان  نتایر حاصل از تحلیدل رگرسدیونی هندگانده متغیرهدای موجدود در معادلده را می
 صورا یك معادلۀ استاندارد، ای  هنی  نوش : به

وی  + = ه28/1+ )ساختار آموزش عالی(  83/1)شرایط بیرونی رشتۀ علو  اجتماعی( 
+ 87/1+ )شدرایط مدالی(  81/1پدذیری(  ای دورۀ دکتدرای علدو  اجتمداعی + )جامعه حرفه

i+ 81/1)خصوصیاا روانی( 

ای دورۀ دکتدرای علدو   هوید  حرفده»شود  طوری که در معادلۀ فوق مشاهده می همان
متدیثر « مدوزش عدالیسداختار آ»دانشجویان بیشتر از هر متغیر دیگر، از عامل « اجتماعی
دهندۀ آموزش عدالی تدیثیر  دهندگی و شکل تر، عامل خصوصیاا نظم عیارا دقیق اس . به

 دارد.« ای دورۀ دکترای رشتۀ علو  اجتماعی هوی  حرفه»زیادی روی 
 

 های تحلیل رگرسیونی چندمتغیره هویت حرفه ای دوره دکترای علوم اجتماعی . آماره2جدول شماره 

یانس  Std Error طرفه یک آنالیز وار
Of the 
Estimate 

Adjusted 
R Square 

R 
Square R Sig. t Beta دل متغیرها

م
 Sig. F 

111/1 81/55 

 ثاب  7/6 66/6 111/1 768/1 652/1 662/1 -

en
ter

 
 جامعه پذیری 151/1 59/2 111/1 76/1 65/1 66/1 66/1

 ....شرایط بیرونی 62/1 63/5 111/1 - - - -
 ساختار آموزش عالی 96/1 86/7 111/1 - - - 161/1

 صفاا روانی 221/1 11/6 111/1 - - - -
 شرایط مالی 879/1 11/2 116/1 - - - -

 
گیری، برازش الگوی ساختاری، الگوی  منظور برازش الگوی اندازه در پژوهش حاضر به

قیم متغیرهدای مسدتقل بدر متغیدر هوید  کلی و درن ای ، برآورد اثراا مستقیم و غیرمست
، استفاده شده اس  و سدعی شدده اسد  بده سداال اصدلی افزار  ای از نر  حرفه

آمده از فاز کیفی مطالعه )روش نظریدۀ  دس  میزان برازش الگوی به»پژوهش مینی بر اینکه 
پاسخ داده شود. « مینایی( هقدر اس ؟

کرد میتنی بر واریان  یا رویکدرد حدداقل مربعداا یابی معادالا ساختاری با روی الگو
های معادالا ساختاری اسد ، اید  رویکدرد بدرخال   عنوان دومی  نسل روش به 1جزیی

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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رویکرد میتنی بر کواریان ، وابستگی کمتری به حجدم نمونده، سدطح سدنجش متغیرهدا و 
ه نمایانگر روابط شده دارد. در ای  رویکرد نیز بخش ساختاری ک های توزیا بودن داده نرمال

گیری که نشانگر روابط بی  متغیرهای پن ان بدا  بی  متغیرهای پن ان یا مکنون و بخش اندازه
استفاده شده اس   2و الگوی انعکاسی 1ها( به دو صورا الگوی ترکییی نشانگرهایش )گویه

گیری، الگدوی  (. در پژوهش حاضر، نوه الگدوی انددازه67، 8939)محسنی  و اسفیدانی، 
پذیر یددا آشددکار  گیری انعکاسددی هددر متغیددر مشدداهده نعکاسددی اسدد . در الگددوی اندددازها

پذیر و  دهندۀ متغیر پن ان متناظرش اس  )ج   پیکان در رابطه بی  متغیر مشداهده بازتاز
پذیر اسد ( و فدرض بدر اید  اسد  کده کلیدۀ متغیرهدای  پن ان به سدم  متغیدر مشداهده

یگر همیستگی باال و مثیتی داشدته باشدند، درواقدا در پذیر یک متغیر پن ان، با یکد مشاهده
 کند. ای  نوه الگو، سازه سااالا را مشخص می

گیری از سه معیار  منظور بررسی برازش الگوهای اندازه به: گیری الف( برازش الگوی اندازه
پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده اس . نتدایر حاصدل از بررسدی ضدرای  

پذیر  عاملی حاکی از آن اس  که قدر مطلق بار عاملی هریک از متغیرهای مشاهده بارهای
بوده و در حد قابل قیولی اسد . بدرای بدرآورد  6/1متناظر با متغیر پن ان آن الگو، باالتر از 

گیری پدژوهش حاضدر، از روش آلفدای  های متغیرهدای پن دان الگدوی انددازه گویه 3پایایی
گلدشتای (، اسدتفاده شدده اسد . نتدایر حاصدل از  د دلوی  ) 5و پایایی مرک  4کرونیاخ

آمده بدرای تمدامی متغیرهدای  دسد  آزمون آلفای کرونیاخ حاکی از آن اس  که ضرای  به
دلیل برتدری  بوده و در حد قابل قیولی اسد . بده 7/1گیری، باالتر از  پن ان در الگوی اندازه

نظور بررسددی همسددانی درونددی الگددوی م پایددایی مرکدد ، نسددی  بدده آلفددای کرونیدداخ، بدده
آمدۀ شداخص پایدایی  دسد  گیری، از ای  شاخص نیز استفاده شدده اسد . نتدایر به اندازه

بوده و در حد قابل قیدولی  7/1مرک  برای تمامی متغیرهای پن ان حاضر در الگو، باالتر از 
 گیری اس .  اس  و نشان از پایایی مناس  الگوی اندازه

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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الگددو، از شدداخص متوسددط واریددان   1عتیددار درونددی )همگددرا(منظور بررسددی ا بدده
استفاده شده اس . برای ای  شاخص حداقل مقددار قابدل قیدول طیدق نظدر  2شده استخراج

(. ای  شداخص بدرای تمدامی 897، 8932اس  )داوری و رضازاده، 6/1مگنر و همکاران 
عندا کده متغیرهدای پن دان بوده و در حد قابل قیولی اس ، به ای  م 6/1ها باالی  ابعاد سازه

پذیرهای خدود را تییدی  کنندد و  درصدد واریدان  مشداهده 61اند بداالی  مورد نظر توانسته
 (. 6درنتیجه روایی همگرای الگوی حاضر مورد تییید اس )جدول

 
 گیری مطالعۀ حاضر. نتایج برازش و کیفیت الگوهای اندازه5جدول 

پایاااااایی 

 ترکیبی
ملیبار عا پایایی گویه ابعاد متغیر

697/1
168/1 

 
719/1 697/1

591/1 میزان کارایی در علو  اجتماعی  

 

صدددددفاا 

 روانی

شرایط 

عّلی

مندی به علو  اجتماعی میزان عالقه 621/1

735/1  میزان خالقی  به علو  اجتماعی

 میزان تع د به علو  اجتماعی 617/1

797/1 روحیۀ کنجکاوی

تناس  هوی  فردی با هوی  علو  اجتماعی 557/1

 تناس  استعداد فردی با استعداد علمی علو  اجتماعی 786/1

675/1 152/1 182/1 677/1

شدن مفاهیم اصلی علو  اجتماعی درونی 661/1

شددددددرایط 

 بیرونی

566/1  های علو  اجتماعی ت وریتحلیل مساول اجتماعی با استفاده از 

516/1  های علو  اجتماعی برای متولیان حکوم  میزان شناسایی توانمندی

 میزان شناسایی علو  اجتماعی برای مرد  عادی 733/1

 های اجتماعی تییی  پدیده 511/1

 شناخت  یک دکتر علو  اجتماعی رسمی  به 737/1

 شناسایی یک دکتر علو  اجتماعی توسط مرد  عادیمیزان  785/1

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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پایاااااایی 

 ترکیبی
ملیبار عا پایایی گویه ابعاد متغیر

912/1
112/1

717/1 619/1 

  توان علمی استادان 575/1

 

 

کیفیددددد  

تولیدددددددد 

 علمددی  در

علدددددددو  

 اجتماعی

 های دکتری با قیل از آن تفاوا کالس 612/1

 شده کیفی  مقاالا هاپ 783/1

 های دکتری ای دوره توان علمی هم 516/1

 تولیداا ارزشمند در علو  اجتماعی ایران 615/1

 هدای  رسالۀ علمی با رویکرد خاص روشی 1/.519

 کیفی  مقاالا علو  اجتماعی ایران با علو  اجتماعی ج انی 768/1

 ها کالسی کیفی  کار علمی هم 725/1

681/1 133/1 731/1 688/1 

  ماه علمیشناخ  شیکۀ اجت 557/1

 

سددددداختار 

آمدددددوزش 

 عالی

 دسترسی به قلمروهای دانش 626/1

 شایستگی گروه آموزشی برای برگزاری دورۀ دکتری 612/1

 دهی به کار علمی دانشجویان کنترل و نظم 772/1

 شفافی  سیاس  پژوهشی 519/1

 سودمندی دورۀ دکتری 721/1

996/1
156/1

769/1 668/1 

  عضوی  در سازمان تخصصی 538/1

 

 

 پذیری جامعه

 علمی

 

 

 شرک  در انجم  تخصصی 676/1

 اراوۀ مقاله 758/1

 مشارک  در تحقیق استادان 667/1

 تحقیق شخصی 579/1

 دستنوشته 526/1

 ت یۀ مقاله برای انتشار 515/1

 س لۀ تحقیقاتیپرورش م 788/1

 روز ج انی استفاده از مطال  به 515/1

 شناخ  شیکۀ علمی اجتماه ج انی گرایش خود 699/1

992/1 111/1 172/1  کل - - 699/1
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گیری انعکاسی پژوهش حاضدر، از شداخص  برای آزمون برازش و کیفی  الگوی اندازه
 . ای  شاخص درواقا توانایی الگوی مسیر در ، استفاده شده اس1اشتراک با روایی متقاطا

پذیر از طریق مقادیر متغیدر پن دان متناظرشدان اسد . مقدادیر  بینی متغیرهای مشاهده پیش
گیری انعکاسدی دارد )محسدنی  و  مثی  ای  شاخص، نشان از کیفی  مناس  الگوی اندازه

آمده بدرای  دسد  به ها، مقدادیر (. در ای  پژوهش نیدز، مطدابق یافتده865:8939اسفیدانی،
گیری مورد  شاخص روایی متقاطا، همگی مثی  بوده و به همی  دلیل کیفی  الگوی اندازه

 (.6تییید اس  )جدول شمارۀ 
 

 گیری مطالعۀ حاضر(. نتایج برازش و کیفیت الگوهای اندازه5جدول شمارۀ )
 گیریهای اندازهادامۀ نتایج برازش و کیفیت الگو

روایی 
متقاطع بار  پایایی ی ترکیبیپایای

عاملی گویه ابعاد متغیر

938/1 131/1 171/1 538/1

657/1 شناسی احاطه بر میانی جامعه

دانش تخصصی

هوی  
ایحرفه

 وابستگی به مکت  خاص 525/1
596/1  شناسی بنیان فلسفی و معرف 
 شناسی مطالعۀ آثار کالسیک جامعه 792/1
571/1  سرمایۀ مارک 
 شناسی قواعد روش جامعه 526/1
 صور ابتدایی حیاا دینی 598/1
671/1  اقتصاد و جامعۀ وبر
151/1  تمایز بوردیو
787/1  تقسیم کار
 داغ ننگ گافم  636/1
 ذه  خود و جامعۀ مید 577/1
 ملمقاالا زی 561/1
 شناسی زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه 661/1

616/1 155/1 121/1 616/1 

ارزیابی از توان علمی 511/1

 تعلقاا

ارزیابی از یادگیری دانش تخصصی 686/1
 ارزیابی شخصی 765/1
 انتخاز دوبارۀ رشتۀ علو  اجتماعی 597/1
صالحی  و شایستگی 736/1
آد  موفق در رشتۀ علو  اجتماعی 766/1
 تسلط به زبان تخصصی 531/1

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

روایی 
متقاطع بار  پایایی ی ترکیبیپایای

عاملی گویه ابعاد متغیر

963/1 785/1 711/1 663/1 

تولیداا علمی 523/1

پذیری متوالی جامعه 328/1 سطح علمی
 تولیداا علمی 569/1
تولیداا علمی 561/1

666/1 766/1 791/1  احساس دکترای ناقص 511/1 دکترای ناقص دانش تخصصی میزان مطالعۀ 331/1 697/1
227/1 151/1 763/1  کل - - 625/1

522/1 736/1 757/1  کنش علمی تولیداا علمی مفید 711/1 522/1
شرایط 

 ایزمینه

 گذار استفادۀ ن ادهای سیاس  738/1

516/1 769/1 761/1  شناس شفافی  شغل جامعه 736/1 ایحرفه کنش فعالی  در حوزۀ مدنی 758/1 516/1
691/1 129/1 789/1  کل - - 691/1

 

 گیریهای اندازه(. ادامۀ نتایج برازش و کیفیت الگو5جدول شمارۀ )

روایی 
متقاطع

پایایی 
بار عاملی پایایی ترکیبی گویه ابعاد متغیر

961/1
 

736/1 776/1 661/1
789/1 غلیآیندۀ ش  

شرایط  -
 های تحصیلی دغدغه 728/1مالی

799/1  لیاق  و شایستگی علمی

169/1
366/1

389/1

 
169/1 

 نگرش ابزاری به دانشگاه و علم 118/1

- 361/1 راهیردها  عد  ارزیابی صحیح علمی

های غیرعلمی  حاکمی  ارزش 363/1
 بر ساح  علم

716/1 125/1 712/1 716/1 
 پیشرف  در شرایط فعلی 185/1

بحران علو  اجتماعی

 پیامد

159/1 احساس پیشرف  ملموس در 
شرایط فعلی

578/1 185/1 112/1 578/1 155/1 778/1 آیندۀ نامعلو  تضعی  علو  اجتماعی  نداشت  هد  مشخص
8 8 8  رضای  از دورۀ دکتری رضای  از دورۀ دکتری 8 8

 کل - - 518/1 126/1 196/1 218/1

 
مددل، از روش مداتری  فورندل و  1همهنی ، برای برآورد اعتیدار تشخیصدی ) واگدرا(  

، یک متغیر پن ان باید بیشتر استفاده شده اس . طیق ای  معیار جذر شاخص  2الرکر
د کده دهد از همیستگی آن متغیر پن ان با متغیرهای پن ان دیگدر باشدد، اید  امدر نشدان می

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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اش بدا متغیرهدای  پذیرهای خود بیشدتر از همیسدتگی همیستگی آن متغیر پن ان، با مشاهده
(. در 858، 8938بگلو، خضدری آذر، و پاشدوی، زاده، امانی سداری دیگر اس  )سیدعیاس

، برای تمدامی پژوهش حاضر نیز، براساس نتایر ماتری  فورنل و الرکر، مقادیر جذر 
های موجود در قطر اصلی ماتری  قرار دارند و از مقدار  ( که در خانهمتغیرهای پن ان )ابعاد

اندد، بیشدتر  های زیری  و راسد  قطدر اصدلی قدرار گرفته ها، که در خانه همیستگی میان آن
توان اذعان کرد که متغیرهای مکنون در الگوی حاضر، تعامل بیشتری بدا  اس . بنابرای  می

های دیگر. به عیارا دیگر، اعتیار واگرای الگو در حد  ازهپذیرهای خود دارند تا با س مشاهده
 (.5مناسیی بوده و مورد تییید اس  )جدول شمارۀ 

 
یس سنجش روایی تشخیصی )واگرا( فورنل1جدول شمارۀ )  الرکر ا (. ماتر

لید
 تو

کل
ش

 

ت
لقا

تع
لی 

 ما
یط

شرا
 

ری
ختا

سا

می
 عل

طح
س

ری 
دکت

 از 
ت

ضای
ر

 

نی
روا

وم
معل

ۀ نا
یند

آ

رفه
 ح

ش
کن

ای

ک
می

 عل
ش

ن

معه
جا

ری
پذی

 

دی
هبر

را
صی 

خص
ش ت

دان
 

ص
 ناق

ای
کتر

د
عی 

تما
اج

وم 
عل

ان 
حر

ب

ونی
 بیر

یط
شرا

متغیرها

شرایط بیرونی 763/1     

 558/1 بحران علو   131/1
 اجتماعی

927/1 198/1  دکتری ناقص 956/1

198/1 911/1 833/1 ش دان 1211/1
 تخصصی

329/1 117/1 851/1 153/1  راهیرد 981/1
796/1 122/1 865/1 815/1 125/1  پذیریجامعه 232/1

 711/1 267/1 811/1 163/1 813/1 877/1 کنش علمی 792/1
777/1 766/1 213/1 286/1 129/1 219/1 816/1 ایکنش حرفه 796/1

183/1 112/1 116/1 821/1 878/1 195/1 161/1 162/1 آیندۀ نامعلو  896/1
792/1 226/1 617/1 611/1 968/1 966/1 219/1  صفاا روانی 661/1 898/1 161/1

8 568/1 885/1 625/1 667/1 985/1 971/1 166/1 رضای  از  629/1 161/1 137/1
دکتری

761/1 966/1 877/1 281/1 261/1 296/1 161/1 119/1 269/1 سطح علمی 861/1 113/1 812/1

   786/1 815/1 558/1 658/1 861/1 568/1 676/1 961/1 926/1 821/1 ساختار آموزش  562/1 163/1 897/1
عالی

 شرایط مالی 675/1 186/1 813/1 299/1 862/1 833/1 629/1 693/1 155/1 251/1 235/1 866/1 621/1 761/1  

 تعلقاا 652/1 169/1 171/1 275/1 999/1 951/1 696/1 891/1 816/1 785/1 788/1 959/1 626/1 983/1 756/1 

 تولیدکیفی   513/1 162/1 166/1 827/1 262/1 669/1 615/1 512/1 261/1 666/1 586/1 855/1 636/1 936/1 595/1 759/1
 علمی

آورد کیفید  الگدوی سداختاری از بدرای بدر. ب( برازش الگوی ساختاری و الگاوی کلای
گیری  تری  معیدار انددازه شده تری  و شناخته ، استفاده شده اس . معرو 1شاخص افزونگی

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 



 

 

 

39 
شناختی  جامعه ۀمطالع

 ...فرایند تکوین 
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دهندۀ اید  اسد  کده  مثی  نشان اس ، مقادیر  1گیزرلر د استون ای  توانایی، شاخص 
در پدژوهش  بیندی را دارد. اند و الگدو تواندایی پیش شده خوز بازسازی شده مقادیر مشاهده

آمده برای اید  شداخص مثید  بدوده و درنتیجده الگدوی  دس  حاضر نیز، تمامی مقادیر به
ساختاری از کیفی  مناسیی برخوردار اس . به عیارا دیگدر، متغیرهدای مسدتقل تواندایی 

بینی متغیر وابسته را دارند. یکی دیگر از معیارهای بدرآورد بدرازش الگدوی سداختاری  پیش
تر  برای ای  شداخص نشدان از بدرازش مناسد  9/1س ، مقادیر باالی ا 2شاخص افزونگی

حاصل آمده و نشان  951/1بخش ساختاری الگو را دارد که در پژوهش حاضر، ای  مقدار 
گیری  از برازش خوز الگوی ساختاری دارد. برای سنجش عملکرد کلی الگو )الگوی اندازه

فاده شده اس ، مقدار ای  شداخص ، است3و الگوی ساختاری(، از شاخص نیکویی برازش
دهندۀ مطلوبی  و برازش کلی  خاص آمده اس  و نشان 631/1برای الگوی حاضر برابر با 

عنوان مقادیر ضعی ، متوسط، و  به 95/1، و 26/1، 18/1الگو اس . با توجه به سه مقدار 
اضدر برای معیدار مدذکور در پدژوهش ح 631/1آمده مقدار  دس  به قوی برای معیار 

(.7نشان از برازش کلی قوی الگوی حاضر اس  )جدول شمارۀ 
 

(. برازش الگوی ساختاری و الگوی کلی تحقیق7جدول شمارۀ )

برازش الگوی کلی  ابعاد سازه

 
 
 
 
 

631/1 

 
 
 
 
 

951/1 

983/1  روانی

 شرایط عّلی

965/1  شرایط بیرونی
937/1  شکل تولید
926/1  ساختاری
928/1  پذیریجامعه
992/1  کل
927/1  دانش تخصصی

ای هوی  حرفه
921/1  تعلقاا
959/1  دکترای ناقص
963/1 سطح علمی
987/1  کل

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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برازش الگوی کلی  ابعاد سازه

 کنش علمی 681/1
 ایکنش حرفه 687/1 ایشرایط زمینه

 کل 668/1
 شرایط مالی - 961/1
 هایردراه - 989/1
 بحران علو  اجتماعی 919/1

 آیندۀ نامعلو  علو  اجتماعی 665/1 پیامد
 رضای  از دورۀ دکتری 921/1
 کل 983/1

 

های اید  پدژوهش، اثدر مسدتقیم  مطابق یافته. ج( برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم، و کل
آمده بیشدتر از  دس  به ار با توجه به بوده و ای  مقد 988/1متغیر راهیرد بر متغیر پیامد برابر 

دار اس . گفتنی اس  که اید  متغیدر بیشدتری   و کمتر معنی 16/1و در سطح  35/8مقدار 
تیثیر را بر متغیر وابسته داشته و نوه تیثیر آن نیز مثی  و مستقیم اس . متغیدر مدذکور تدیثیر 

الگوی سداختاری تحقیدق اثدر غیرمستقیم بر متغیر وابسته ندارد. سایر متغیرهای حاضر در 
شدان بدرآورد شدده اسد . اثدر مستقیمی بر متغیدر وابسدته نداشدته و تن دا اثدر غیرمسدتقیم

بدوده و بدا توجده بده  879/1ای بر متغیر پیامد برابر با غیرمستقیم )کل(، متغیر هوی  حرفه
دن اثدر بوده و ای  نشان از معنداداربو 35/8، باالتر از 91/9ضری  معناداری حاصل یعنی 

بوده  816/1ای بر متغیر وابسته برابر با ای اس . تیثیر متغیر شرایط زمینهمتغیر هوی  حرفه
آمده معنادار اس . متغیر شرایط عّلی نیدز بدا توجده بده  دس  به و مقدار حاصل با توجه به 
تر تدیثیر معنداداری بدر متغیدر  و کوهک 16/1(، در سطح 12/2ضری  معناداری حاصل )

بدرآورد شدده  815/1داشته اس . همهنی ، اثر متغیر شرایط مالی بدر متغیدر پیامدد  وابسته
و بدا  16/1تر از  شده در سطح معناداری کوهک حاصل اس  که مقدار حاصل با توجه به 

درصد معنادار بوده اس . گفتنی اس  که اثر تمامی متغیرهای حاضر در الگو،  36اطمینان 
درصدد از  93اند  ، متغیرهدای حاضدر در الگدو توانسدتهمثی  و مستقیم اسد . درمجمدوه

 (. 2و نمودار شمارۀ 1تغییراا متغیر وابسته را تییی  کنند )جدول شمارۀ 
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(. تحلیل مسیر میزان پیامد بر مبنای الگوی ساختاری 1جدول شمارۀ )

 متغیر مستقل
نوع اثر

 شده اثرات تبیین
 () 

اثرات 
 نشده تبیین

  اثر کل غیرمستقیماثر  اثر مستقیم

93/1 68/1 

 72/1 888/1-888/1هاراهیرد

 91/9 879/1 879/1 - ایهوی  حرفه

 11/2 816/1 816/1 - ایشرایط زمینه

 12/2 818/1 818/1 -شرایط عّلی

 88/2 815/1 815/1 - شرایط مالی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ای براساس الگوی معادالت ساختاری تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر هویت حرفه (. تعیین مسیر2نمودار شمارۀ )

 بحران علو 

 آینده می م

رضای  از 
 دکتری

 پیامد
(531/1) 

 استراتژی ها
(283/1) 

-هوی  حرفه
 ای

(672/1) 

 

شرایط زمینه 
 ای

 شر ایط علی

 شرایط مالی

 کنش علمی

 کنش حرفه ای

 دانش تخصصی

 تعلقاا

 دکتری ناقص

 سطح علمی

 شرایط بیرونی

 جامعه پذیری

 روانی

 ساختاری

 شکل تولید

12 

8/
162 

118/
1 

812/
1 866/

1 
88 

217 
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 گیری حث و نتیجهب. 8

ای دانشدجویان دکتدرای  پدیدۀ محوری حاصدل از مطالعدۀ کیفدی در مدورد هوید  حرفده
اس  که در مطالعۀ مزبور مورد آزمون « ای خود نامنسجم حرفه»تخصصی علو  اجتماعی 

تخاز مف و  مزبور در تحقیق و مطالعۀ حاضر به ای  دلیل اس  کده هوید  قرار گرف . ان
هدا از خدود  بودن بده تعرید  آن ای  دانشجویان نامنسجم و پراکنده اسد . اید  نامنسدجم

کندد و  تری  نقش را ایفدا می در تعری  هوی  فرد م م« خود»شد.  شان مربوط می ای حرفه
نیز نامنسجم خواهد بود. اما، با توجه به اینکده  ای وی اگر خود، نامنسجم باشد، خود حرفه

گیری ای  خود ماثر هسدتند  نقش عوامل ساختاری نیز به اندازۀ نقش عوامل فردی در شکل
استفاده شد. مف و  توازن، باالن  یا میلۀ تعادلی اس  کده میدان سدطح « نامتوازن»از واژۀ 

 سازد.  تیادر میساختار اجتماعی و سطح کنشگر فردی را توأمان به ذه  م
ای به همان اندازه که به حوزۀ ساختار اجتماعی متعلق اس  به حدوزۀ  خود نامنسجم حرفه

عنوان پژوهشدگر یدا  کنشگر فردی نیز تعلق دارد. برای نمونه، اب ا  در تعری  فدرد از خدود بده
دن بدو شناختی به شاخۀ دیگر، آشفتگی پدارادایمی یدا می م رفت  از یک شاخۀ نظری و معرف 

آورد و فدرد دهدار  بینی نیس  به وجدود مدی وضعی  شغلی فرد در آیندۀ نزدیکی که قابل پیش
شود. در تما  ای  موارد، وضعی  فرد هم بده  اعتمادی به متولیان اشتغال و آموزش عالی می بی

شود هم به کنش کنشگر فردی. گرهده در برخدی مدوارد ممکد   ساختار اجتماعی مربوط می
حال، ای  دو  اجتماعی بیشتر شود و در برخی دیگر نقش کنش فردی. باای  اس  نقش ساختار

 کنند.  سطح در تعامل با یکدیگر هستند که ای  وضعی  را ایجاد می
هدای  اب ا  اس . ای  اب ا  در کل شاکلۀ فعالی « ای خود نامنسجم حرفه»صف  بارز 

ی  اس ؛ مانندد اب دا  تخصصی دانشجو و در خود ساختار آموزشی و دانشگاهی قابل رؤ
ای خود، اب ا  فرد در مورد وضعی  علمی خدود،  ریزی فرد از آیندۀ شغلی یا حرفه در برنامه

عنوان یک  اب ا  از جایگاه فرد در موقعی  ساختاری نظا  آموزشی، اب ا  در تعری  خود به
 فرد با مدرک دکترای تخصصی علو  اجتمداعی، و اب دا  در انتخداز موضدوعاا نظدری و

شود فرد از داشدت  یدک رویکدرد منسدجم و  شناختی. همی  اب ا  اس  که باعث می روش
مشخص در رشتۀ علمی خود عاجز بماند. ای  اب ا  در ساختار آموزشی و دانشدگاهی نیدز 
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تری  اب ا  ای  اس  که تعری  مشخصی از نیاز جامعده بده متخصدص  مش ود اس . م م
به سلیقۀ افراد یا تمایالا مدیری  دانشدگاه دانشدجو علو  اجتماعی وجود ندارد و با توجه 

التحصیل بیکار مواجه  سو، جامعه با آمار بسیار زیاد دانشجویان فارغ شود. از یک جذز می
ای ایجاد شده که در آن هر سال نسی  به سال  ها سامانه اس   و از سوی دیگر، در دانشگاه
گی آموزشدی کده  برنامده فافی  یدا بیشود. اید  عدد  شد قیل دانشجوی بیشتری پذیرفته می

تن ا در علدو   تری  معضل کنونی نظا  آموزش تحصدیالا تکمیلدی کشدور اسد ، نده م م
های تحصیلی وجود دارد. واقعاا مشخص نیس  کده در جامعده  اجتماعی که در بیشتر رشته

 التحصیل دکترای تخصصی هه کار باید انجا  دهند.  ای  همه فارغ
گی  برنامده برندد و بی رد و هم ساختار در حالتی از اغما و اب ا  به سر میدر شرایطی که هم ف

ای متدوازن  به تما  سطوح آموزشی و پژوهشی نفوذ کرده اس ، توقا از داشت  یک هوی  حرفده
گرایی، داندش تخصصدی  رسد. در هنی  وضعیتی، هرخۀ باطل مددرک و ب نجار بعید به نظر می

ی از کاربس  دانش تخصصدی خدود در جامعده، احسداس قدرت عمق و نحی ، احساس بی کم
شناختی بدون دارابودن برنامۀ تحقیقاتی در درون یک پارادایم  غیرمفیدبودن، داشت  عینک جامعه

ای و نیز احساس دکترای ناقص بعد از اتما  دورۀ دکترای علو  اجتماعی و سدایر  برای آیندۀ حرفه
اعتیاری  آیند. هون فرد در وضعی  داغ بی ار به شمار نمیای دور از انتظ موارد مشابه دیگر، پدیده

بدرد. فدردی کده بده هندی  حدالتی دهدار  اعتیاری )به تعییر گافم ( به سدر می یا داغ احتماالا بی
کند. اگر ساختار آموزش عالی قادر به تربی  نیدروی  شود، خود را با آن ساختار هماهنگ می می

و دارای داندش عمیدق نیاشدد و نتواندد یدک هوید   انسانی متخصص، خالق، میتکر، متع دد،
هدای مدوقتی از  آوری بده کنش ای متوازن و منسجم را به فرد بدهد، فرد نیز درمقابل، با روی حرفه

کندد. در سدطح  نوعی جنیۀ رفا تکلی  دارد، خود را بدا سداختار یکدی می حوزۀ تخصصی که به
افزارهدای آمداری علدو   صدی، نر علمی، فرد دانش تخصصی خدود را در یدادگیری زبدان تخص

های  علو  اجتماعی تعری  می کندد. در سدطح  های تحقیق کّمی، و ... نظریه اجتماعی، روش
التحصدیالن و موقعید  شدغلی کدامالا  ای و شغلی نیز عد  توازن واقعدی بدی  تعدداد فارغ حرفه

که برای خود قاودل  مش ود اس . فرد هه به دالیل فردی و هه به دالیل ساختاری، تن ا جایگاهی
 شدن اس .  تواند متصور باشد، هی   علمی اس  یا می
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ای نامتوازن بدرای سداختار اجتمداعی  ای یا همان هوی  حرفه مف و  خود نامنسجم حرفه
ریزی مددون و مشخصدی  رود. در سطح آموزش عدالی برنامده ناب نجار و بیمارگونه به کار می

ای دانشجویان دکترای علو  اجتماعی نیز به تناس   رفهنگری نشده اس ، بنابرای  خود ح آینده
شود. خود و هوی  فرد در درون سداختار اجتمداعی معدی   نظمی می آن دهار نامتوازنی و بی

کندد  ای ویدژۀ خدود را بازتولیدد می ای خاص، هوی  حرفده گیرد و هر ساختار حرفه شکل می
 نیاز به درمان دارد، تکرار خواهد شد. )آموزش عالی(. ای  هرخۀ بازتولید نیز با سیستمی که 

 
 پیشنهادات . 9

شود. میانگی  سنی دانشجویان دکتدرای علدو   در بخش پایانی تحقیق، گزارۀ م می مطرح می
د. امدا شو ای از روند زندگی فرد که دوران ثیاا هویتی آغاز می سال اس ؛ دوره 23اجتماعی 

اجتمداعی یعندی انتخداز دوبدارۀ رشدتۀ علدو  به رشتۀ علدو   تعلق ۀگویهای  دادهبازگش  به 
روند نکتۀ م مدی را  درصد از افراد از انتخاز دوبارۀ آن طفره می 27اجتماعی که در آن تقرییاا 

( ای  گزارۀ نظری 8339کند. در اینجا، بازگش  دوباره به ت وری پروت ی  خود لیفتون ) بیان می
مهنان با وجود شرایط بیرونی رشتۀ علدو  نشده و ه  کند که خود منسجم تشکیل را تقوی  می

اجتماعی، تشکیل نخواهد شد و افراد تحقیق انتظار دارند از آن دوری کنند؛ یعنی از انتخداز 
 91، همهنی  گویۀ رضای  از رشتۀ علدو  اجتمداعی کده در آن 1دوبارۀ رشتۀ علو  اجتماعی

تی همیسددتگی آمدداری انددد و ایدد  نارضددای درصددد از دانشددجویان دورۀ دکتددری ناراضددی بوده
 ( با شرایط بیرونی رشتۀ علو  اجتماعی دارد.داری ) معنی
عنوان برونداد آمدوزش عدالی در  بهای( )هوی  حرفه 2اگر ت وری پروت ی  خود لیفتون   

های پژوهشدی  توان پی برد که داده دورۀ دکترای علو  اجتماعی در نظر گرفته شود، آنگاه می
ای دانشدجوی  آمده از مطالعۀ مزبور در مسیر کامالا متفاوتی قرار دارند. خود حرفده دس  به

کند. هرهند آندان بده  دکترای علو  اجتماعی در ای  رشته از یک مرکزی  واحد پیروی نمی
مندند، اما تولیدداا علمدی آندان در  نوه خاصی از فلسفۀ شناخ  در علو  اجتماعی عالقه

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 ای حرفده هوید  تکامدل فرایندد در شدده وارد آسدی  روی بدر تمرکدز مطالعده اید  در و نیس  گویان پاسخ تمامی برای نتایر .1
 اس . اجتماعی علو  دکترای دورۀ دانشجویان

کند. می پیروی واحد مرکزی  از خود .2
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تدوان از  برآن، می گی، آشفتگی، و اب اماا پارادایمی اس . عالوهمسیر دیگر و دهار پراکند
شناسدی رویکدرد مدورد  شناسی، و روش شناختی، شناخ  های هستی احاطۀ دقیق بر فرض

عالقۀ دانشجوی دکترای علو  اجتماعی ساال کرد. بدرای مثدال، دانشدجوی دکتدرای علدو  
دق  بر مسداول علمدی و عملدی و  اجتماعی در رشتۀ خود به هه میزان و گستردگی و با هه

شناسدی حدوزۀ  هدای فلسدفی، روشدی، و معرف  همهنی  منابا رویکرد مورد عالقه و بنیان
تخصصی خود احاطه دارد. بنیان علو  اجتماعی در کشور بر همی  فرض بسیار سداده امدا 

 شود: دارای برد بسیار قوی استوار اس . بنابرای  پیشن اد می
هدای  صدورا جددی در گروه عنوان یدک واحدد درسدی به ی بده( فلسفۀ علو  اجتمداع8

 های کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش داده شود. آموزشی علو  اجتماعی در دوره
شود در درون یک پدارادایم و  ( به دانشجویان دورۀ دکترای علو  اجتماعی پیشن اد می2

دهندگی و خاصدی   عل  داشت  صف  وحدا طرح تحقیقاتی خاص کار کنند. پارادایم به
ای دانشدجویان دکتدرای علدو   تواندد هوید  حرفده انتظا  و نظدم در داندش تخصصدی می

 اجتماعی را قوا  دهد.
صدورا یدک واحدد الزامدی در دورۀ  شناسی معرفد  به های مربوط به جامعه ( بحث9

هدای  گسدیخته از پارادایم های ازهم شناسی آموزشی دکتری آموزش داده شود. وجود معرف 
های تکه پداره در درون  صورا هوی  وناگون علو  اجتماعی دانشجویان رشتۀ مزبور را بهگ

 دهد. دانش تخصصی رشد می
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