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Introduction
The purpose of this study was to find out the perceptions and experiences

of faculty members about the concept of professional identity. Professional
identity provides an understanding of how and why particular teaching and
learning approaches are used and shapes one's self-image as a faculty
member and provides a framework for them on how to act and how perceive
their work and role in society.

Methodology
The Approach of study was qualitative and research method was

phenomenography and it was conducted in Kurdistan University. The
sampling method was purposive with maximum diversity and according to
the theoretical saturation, by using semi-structured interview sample size
arrived 14 peoples. The Sjostrom and Dahlgren (2002) seven-stage method
used to coding and analyzing data.

Results
The result of data analyze was elicitation five classes of description

categories include: professional identity as (professional independence),
(being ethical), (acting beyond boundaries), (creation) and (professional
interaction).

Discussion
The diversity of the classes reflected the qualitative differences in the
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perceptions of the professors about the concept of professional identity and
how they played multiple professional roles. They held or thought about
themselves, but what matters most to the individual in a particular time
frame or position or context is his or her dominant professional identity. It
should be noted that each professor possessed all or some of these
professional identities, but what was more important to them in a particular
time or position or context shape their dominant professional identity.

Keywords: Professional Identity, Faculty Members, Phenomenography,
Professors

Author Contributions: Shabnam Bahrami, general framework planning, content
editing and analyzing, submission and correction, and corresponding author,
collaboration in general framework planning, selection of approaches;
preliminary review ,integration. Dr. Zabardast, comparison of approaches,
conclusions. Dr. Salimi, final review. All authors discussed the results,
reviewed and approved the final version of the manuscript.

Acknowledgments: The authors thank all dear colleagues and professors who have
helped us in this research.

Conflicts of Interest: The authors declare there is no conflict of interest in this
article. This article extracted from the PhD thesis, with the guidance of Dr
Zabardast and with the consultation of Dr. Salimi.

Funding: This research has been done at the expense of researchers and no financial
support has been received for it.



24/08/1398مقاله:دریافتتاریخ
22/04/1399مقاله:پذیرشتاریخ

اهوازچمرانشهیددانشگاهتربیتیعلوميمجله
27سالششم،يدوره،1399بهار و تابستان
203- 220ص:ص،1يشماره

1ايتحلیل کیفی تجارب اساتید دانشگاه از مفهوم هویت حرفه

شبنم بهرامی

زبردستامجدمحمد 

جمال سلیمی

چکیده
علمی از مفهوم هویت پژوهش حاضر باهدف آگاهی از تجارب و برداشت اعضاي هیئت

اي صورت گرفت. رویکرد پژوهش تفسیري و راهبرد انجام آن پدیدار نگاري و میدان حرفه
گیري هدفمند بود و با رعایت حداکثر تنوع صورتتحقیق دانشگاه کردستان بود، روش نمونه

گرفت. حجم نمونه با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و با توجه به مالك رسیدن به 
ايها با روش کدگذاري هفت مرحلهنفر رسید. کدگذاري و تحلیل داده14اشباع نظري به 

Sjöström & Dahlgren ها، استخراج پنج طبقه توصیف انجام شد. حاصل تحلیل داده(2002)
، »مدارياخالق«، »اياستقالل حرفه«عنواناي بهاي شامل: هویت حرفههویت حرفهاز مفهوم 

هاي کیفی برداشت اساتید که بیانگر تفاوتبود»ايتعامل حرفه«و »آفرینش«، »بدون مرز بودن«
اي چندگانه توسط آنان بود. هاي حرفهاي و نحوه ایفاي نقشاز مفهوم هویت حرفه

علمی، پدیدار نگاري، اساتیداي، اعضاي هیئتیت حرفههو: ي کلیديهاواژه

علمی از دریچه اي اعضاي هیئتاین مقاله مستخرج از رساله دکتري با عنوان (واکاوي تشکیل هویت حرفه1
در دانشگاه کردستان است.1397پدیدارنگاري)، در سال 

دانشجوي دکتري مدیریت آموزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
نویسنده مسئول)(دانشگاه کردستان، سنندج، ایران،استادیارmzabardast@yahoo.com

دانشگاه کردستان، سنندج، ایران،دانشیار
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مقدمه
مفهوم هویت در متون مختلف معانی متفاوتی دارد، وجه اشتراك این تعاریف، این است که 

از تصور فرد یبخشت،یهونسبی است.اي هویت یک ویژگی ثابت فرد نیست بلکه پدیده
است، مشخص گرانیا و مجزا از دجدیشخصنکهیاز اوي یدرباره خود است و با آگاه

,Slay & Smith)شودیم 2011, cited by Valizadeh & Ghorbani, 2015).مفهوممروزه ا
عنوان یک سازه با چندین مشخصه افراد، بلکه بهو ثابتخاص یژگیویکعنوانبهنهتیهو
مل مختلف، شناختهتأثیرپذیري از عواو تیموقعوابستگی به ، تعاملی بودن،ییایپوجمله: از

نخواهد بود یفرد همانتیهو)، بدین معنی که Beauchamp & Thomas, 2009(استشده 
Mc Cormic(ابدییکرده و گسترش مرییتغيویکه در حال حاضر دارد، بلکه در طول زندگ

& Pressley, آن را شود،یآگاه مخودتیمداوم، از هویابیواسطه خودارزفرد به،)1997
آن را گسترش گرانیو در طول زمان و با تعامل با دکندیداده و اصالح میل باره تشکدو
Cooper(دهدیم & Olson, هاي موجود درباره هویت، دو بعد فردي و جمعی نظریه).1996

). بعد فردي هویت، داراي Graça,Cardoso, Batista &2014(دهندبه این مفهوم نسبت می
هاي اجتماعی و ماعی است، جنبه شخصی با درون سازي موقعیتدو جنبه شخصی و اجت

هاي عاطفی فردي در آن دخیل است، جنبه ها توسط فرد ارتباط دارد و مؤلفهمعانی آن
استاجتماعی به تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی در تعیین هویت فرد در یک گروه مربوط 

)Giddens, قق اهداف مشترك گروه مربوط است، ). بعد جمعی هویت به تالش براي تح1997
اي به جنبه اجتماعی هویت فردي مربوط است که در آن فرد هویت خود را با هویت حرفه

شدن به هاي اعضاي گروه براي تبدیلکمک گرفتن از تواناییاي و باعضویت در گروه حرفه
).2014açaBatista, & GrCardoso ,(کندریزي میخواهد باشد، طرحآنچه در آینده می

اياي، باید ذکر شود که نحوه تعریف افراد حرفهپیش از تشریح مفهوم هویت حرفه
ها ازاین، فرد تنها پس از تکمیل تمامی آموزشبرانگیز بوده است، پیشهمواره موضوعی چالش

ها ها و مدارك تحصیلی مربوط به شغل و البته درونی کردن ارزشو دستیابی به همه گواهینامه
Vanعنوان نمونهشد، بهاي محسوب میعنوان فردي حرفهو هنجارهاي مربوط به آن به

Maanen and Barley ها و اي را فردي با توانایی، یک فرد داراي هویت حرفه(1984)
سازي این اند. اخیراً محققان شروع به سادهفرد تعریف کردههاي کمیاب و منحصربهمهارت

هاي ها براي انجام فعالیتداشتن یک سري مهارت و اخذ برخی آموزشمعیارها کرده و تنها به
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,Ibarra(کنندتأکید میايحرفه اي تحت تأثیر شرایط گسترش معناي هویت حرفه).1999
هاي اجتماعی اقتصادي، فناوري، اجتماعی اقتصادي امروزي است که شامل تغییر مداوم زمینه

Skorikov(ره جامعه استهاي فرهنگی روزماستخدام و زمینه & Vondracek, و ) 2011
اي تعریف و تفسیر هویت حرفه،رونیازااي را دچار تغییر کرده است ساختار هویت حرفه

,Dobrow & Higgins(استمورد مجادله  ). آنچه امروزه پژوهشگران درباره هویت 2005
طور می ایستا نیست بلکه بهاي مفهواند، این است که هویت حرفهاي به توافق رسیدهحرفه

هاي متناقض مانند توسعه و تغییر است. دلیل عمده آن نیز موقعیتحالپیوسته و فعال، در
نیازمند این است که افراد هویت خود را دوباره ساخته، شکل داده و تغییر سازمانی است که

,Ylijoki & Ursin(درباره آن بحث کنند انداز تئوري هویت و اي از چشم). هویت حرفه2013
Field& Duffy(استشده تئوري هویت اجتماعی توصیف & Huggins, 2013.( تئوري

مراتبی و به ترتیب اهمیت طور سلسلههاي گونان یک فرد بهکند که هویتهویت فرض می
,Stryker & Burke(اندمرتب شده به اي فردبنابراین میزان اهمیت هویت حرفه؛)2000

هاي فردي وابسته است. تئوري هویت اجتماعی فرض مراتب هویتن در سلسلهجایگاه آ
کنند و هویت بندي میکند افراد خود و دیگران را در طبقات اجتماعی مختلفی دستهمی

,Low, Davey & Davey(شونداي به حرفه دیگر متمایز دهد اعضا از حرفهاي اجازه میحرفه

کند تا به تصور مثبتی از با یک حرفه ارزشمند به افراد کمک میشناخته شدن ،روازاین)،2012
,Haslamابندخود دست ی پیوسته دارد، جزء فردي که هماي دو جزء بههویت حرفه. )(2004

ها، گیرد و جزء میان فردي که به فرهنگ، دانش، مهارتادراك افراد از خودشان را در نظر می
,Sutherland & Markauskaite(ردداها و باورهاي فرد ارتباط ارزش 2012( .

اي که ممکن است در آینده گونهاي مثبت بسیار مهم است بهبرخورداري از هویت حرفه
شان برآیند، به همین دلیل فهم این افراد را یاري دهد تا از عهده لحظات بحرانی در حرفه

توجه بسیاري از نند موردکموضوع که افراد در حرفه موردنظر، چگونه درباره خود فکر می
اي افراد موضوعی حرفهتیهو.)(Caza & Creary, 2016استتحقیقات آموزشی پیشین بوده 

ها،بخشند و نگرشاست، زیرا روشی اساسی است که توسط آن، به خود معنا میتیاهمبا
,Siebert & Siebert(دهندو تمایالت کاري خود را شکل میرفتارها دانشگاه اساتید. )2005

,Bojarczyk(هستندخط مقدم حفظ کیفیت سازمانی و داراي جایگاه ممتازي  با ) و2008
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اي توجه به تأثیرگذاري آنان در تربیت نسل جوان و نیروي انسانی موردنیاز جامعه، هر مطالعه
اهمیت است. باید به این که منجر به شناخت و واکاوي بیشتر هویت آنان در حرفه شود، با

، مربی، پژوهشگر، معلم)، مانند والد(دارنداي هاي چندگانهکته توجه کرد که اساتید هویتن
هاي مختلفی برجسته ها ممکن است در زندگی و زمینه شغلی آنان در زمانهویتهمه این

,Deem(اي اساتید در دانشگاه به پژوهش و تدریس اشاره دارد باشند، هویت حرفه 2006 .(
ها اي خود و نحوه رسیدن به آنسازد تا اهداف حرفهاي، افراد را قادر میرفهبر هویت حتأمل

McMahon, Forde(باشنددهی مسیر شغلی خود اثرگذار را روشن ساخته و بنابراین بر شکل

& Martin, هاي کافی براي ایجاد توافق قطعی دهد که پژوهش). بررسی متون نشان می2010
,Hong(استنشده اي انجاماصلی هویت حرفهدرباره تعریف و مفروضات  هاي ). یافته2010

اي تواند به پیشرفت دانش در این زمینه و بازنگري در مورد هویت حرفهاین پژوهش می
اي اساتید بنابراین بررسی هویت حرفه؛علمی و تسهیل و گسترش آن مفید باشداعضاي هیئت

هاي آنان در محیط ها و نگرشو باورها، ارزشو شناخت نحوه نگرش اساتید به خود در حرفه 
اي است که در این پژوهش درصدد پی بردن به آن خواهیم بود، زیرا این باورها و کاري، مسئله

سازد.اي و طرز عمل آنان را میهاست که هویت حرفهنگرش

چهارچوب مفهومی
اي اره هویت حرفهکه در متون مربوط به آموزش عالی تعریف موردتوافقی دربحالیدر

Bridges, Macklinوجود ندارد، and Trede ، بر اساس یک فرا تحلیل، سه خصوصیت (2012)
ها، ها، مهارتاي از اطالعات، دانشکنند: نخست، مجموعهاي استنتاج میبراي هویت حرفه

هاي مشترك بین اعضاي حرفه وجود دارد، دوم، این اشتراکات آنان را ازها و ارزشروش
کنند. شان تعریف میکه آنان خود را با حرفهکند و سوم اینهاي دیگر متمایز میحرفه

اي اساتید تحت هویت حرفهکهاند اي اساتید نشان دادههاي مربوط به هویت حرفهپژوهش
تأثیر سه عامل است، عوامل درونی که از تجارب زندگی یا تدریس یا یادگیري آنان ناشی 

اي که ناشی از برنامه آموزشی و دوره تحصیلی مؤسسات آنان است و نامهشود، عوامل برمی
& Samuel)شودگذاري ناشی میی مربوط به سیاستآموزشفرااي که از محیط عوامل زمینه

Stephens, 2000) .هویت اساتید یک سازه واحد نیست، بلکه وابسته به زمینه و عالوهبه ،
هاي مربوط به محل کار فرد، دوم، ت: نخست، نشانهرشته و حداقل داراي سه نشانه اس
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تر مربوط به خصوصیات افراد هاي عمومی و کلیهاي مرتبط با رشته فرد و سوم، نشانهنشانه
,Aronowitz(آکادمیک است.  1997, 102 cited by Taylor, 1999( .

ت مبناي نظري انجام پژوهش حاضر دیدگاه تلفیقی به تئوري هویت و تئوري هوی
Stetsاي اساتید بود. منظور واکاوي چندجانبه هویت حرفهاجتماعی به and Burke (2000)

هاي تئوري هویت و تئوري هویت اجتماعی تئوري کنند که با اجتماع ویژگیاظهار می
شود که بر پایه هر دو جنبه فردي و گروهی است، سازي میي مفهوماحرفهتیهوتري از جامع

هاي مختلف به ته از فردي است که با ایفاي نقش در گروه و در موقعیتزیرا هویت برخاس
دهد، اي چگونه عمل اساتید را شکل میکه هویت حرفهی و آگاهی از اینبررسرسد.تعادل می

تر و هدفمندتر عمل کنند.تواند به آنان کمک کند تا در حرفه پر چالش خود اثربخشمی

پیشینه پژوهشی
شوند، نخست؛ مطالعاتی اي در تدریس به سه دسته تقسیم میهویت حرفهها دربارهپژوهش
اند، دوم؛ مطالعاتی که بر شناسایی خصوصیات اي متمرکزشدهگیري هویت حرفهکه بر شکل
اي را با روایات اي تمرکز دارند و دسته سوم مطالعاتی هستند که هویت حرفههویت حرفه

، Beijaard, Meijer & Verloop, 2004.(Fairweather (2008)(اندکنندگان نشان دادهمشارکت
ترجیحات دانشکده، دریافت که871استاد در 25780ازوري پژوهش اي درباره بهرهدر مطالعه
اي اساتید تواند بر هویت حرفهدهی به پژوهش یا تدریس میهاي دانشگاه در اولویتو ارزش

صرف زمان کمتر براي یشتر براي بهبود تدریس به، صرف زمان بآنانازنظرتأثیر بگذارند، 
,Ferguson, Haley &Starrشود.پژوهش و به درگیري کمتر اساتید در اصالحات منجر می

Quirk (2003)شناختی شامل: دانش، اي اساتید را عوامل روانعوامل تأثیرگذار بر هویت حرفه
ها، نگرش، عالیق، طرابها، اضتخصص، تاریخچه زندگی، شخصیت، عواطف، نگرانی

شناختی شامل: فرهنگ، مدارس، و امیدها و عوامل جامعهاهایرؤنفس،انگیزش، تعهد، اعتمادبه
هاي اصالحی و روابط با فراگیران همکاران و کارکنان ذکر ها، حرکتمشیمؤسسات، خط

خاب نقش گرفتند که اساتید بین انتجهینت، Schuster and Finkelstein (2006)کنند. می
دهند پژوهش انجام دهند حتی اگر براي توجه بیشتر پژوهشگر یا آموزشگر، بیشتر ترجیح می

شود.ی در کارشان میمنفاثرو به تدریس فشار روي آنان باشد و این باعث ایجاد اضطراب
Lown, Newman & Hatem (2009) بررسی اثر هدفبااستاد دانشگاه را 40تأثیر تعامل
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جمله نتایج آن افزایش عنوان معلم بررسی کردند که ازدر گروه بر هویت آنان بهعضویت 
,Starr, Haley, Mazor, Fergusonنفس ناشی از همکاري بود. بهاحساس هویت و اعتماد

Philbin and Quirk (2006) ،اي اساتید را گیري هویت حرفهشش مؤلفه اساسی در شکل
دانش و مهارت، احساس تعلق به گروه همکاران، احساس رضایت درونی از تدریس، داشتن 

مسؤولیت نسبت به تدریس، اشتراك تخصص با دیگران و دریافت پاداش براي تدریس 
Abu-Alruz & Khasawneh.دهندپیشنهاد می اي اعضاي ، براي بررسی هویت حرفه(2013)

شغلی و هویت هیئت به چهار عامل شامل هویت مربوط به خود، هویت مهارتی، هویت 
شان تعهد داشته و عالقه شدیدي به تدریس و مربوط به شاگردي دست یافتند. آنان به حرفه

عنوان اعضاي ها و تجارب خود با دیگر اساتید داشتند و به شناخت اجتماعی که بهاشتراك ایده
Bolandhematan and Mohammadiمند بودند.کردند عالقهعلمی از جامعه دریافت میهیئت

علمی که تجربه تحصیل در خارج از کشور را ، با بررسی تجربه زیسته اعضاي هیئت(2015)
داشتند به بررسی هویت استادي پرداختند، بر اساس نتایج، این اساتید یک نظام فکري ویژه به 

Forotan and Reshadatjoo.داشتند»پرستی آکادمیکمیهن«نام  در پژوهشی با عنوان ، (2015)
ل ماعوافتند که شامل: ی، به پنج مضمون دست علمیهیئتاي اعضاي هپردازي هویت حرفمفهوم
يدکتر. در رساله اي و سیاسی اقتصادي بوداي، شخصی، فرهنگی اجتماعی، حرفهزمینه

Mohrbacher (2015)،پروژه توسعه اي اساتید، مشغول شدن در یک درباره هویت حرفه
هاي مهم اي ذکر شد و ارزشهاي توسعه حرفهعنوان نشانهبهاي یا کارهاي گروهی اغلبحرفه

پذیري مطرح شد.اي شامل داشتن استقالل، آزادي و انعطافمرتبط با هویت حرفه
تواند منبع مهمی از معنا توان استنباط نمود که حرفه یک فرد میآنچه ذکر شد، میبربنا

د قادرند براي خود، هدف و معنا تعریف اي افراواسطه ساخت هویت حرفهبراي وي باشد، به
اي جدید زمینه آموزش عالی؛ حوزهویژه دراي مربیان آموزشی؛ بهکنند، همچنین، هویت حرفه

اي معلمان و هاي پیشین بیشتر بر هویت و هویت حرفهاهمیت از پژوهش است. پژوهشو با
وط به آموزش عالی و اساتید هاي مربدانشجو معلمان قبل از خدمت تمرکز داشتند و در نمونه

ها در خصوص هویت چنین در بسیاري از پژوهشبودند. همنشده یا بسیار اندكانجام
اند که نیاز به مطالعات بیشتري است که پیچیدگی سازه هویت اي، مؤلفان پیشنهاد کردهحرفه
تر عمیقهاي کیفی و توسط خود اظهارياي را با استفاده از مشاهدات مستقیم و روشحرفه
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دست در کشور، اینسازي کنند با توجه به مطالعات و پیشینه اندك تحقیقات ازمفهوم
تواند به پیشرفت دانش در این زمینه و بازنگري در مورد هویت هاي این تحقیق مییافته

هاي کیفی علمی کمک کند. هدف پژوهش حاضر استخراج شیوهاي اعضاي هیئتحرفه
اي و دستیابی هاي ذهنی اساتید دانشگاه کردستان از مفهوم هویت حرفهمتفاوت ادراك و الگو

به اطالعات عمیق از تجارب آنان در این زمینه بود. با توجه به اهداف فوق پرسش پژوهش به
قرار زیر بود:

اي چیست؟علمی از مفهوم هویت حرفهبرداشت و تجارب اعضاي هیئت-
؟ن به چه صورت استتنوع طبقات توصیف حاصل از تجارب آنا-

شناسیروش
اي کیفی و به روش پدیدار نگاري بود. هدف اصلی پژوهش پدیدار پژوهش حاضر، مطالعه

فهم سازي، تفسیر ونگاري تشخیص معانی کیفی متفاوت از پدیده مورد تجربه، مفهوم
ان بود و هایی از جهان است، بستر این پژوهش دانشگاه کردستها یا جنبهاي از پدیدهمجموعه
صورت هدفمند از میان اساتید دانشگاه کردستان انتخاب کنندگان در این تحقیق بهمشارکت

هاي کیفی آنچه بیش از تعداد نمونه اهمیت دارد، منابع کامل و غنی از شدند. در تحقیق
کنندگان با توجه به رعایت تنوع اطالعات است، به همین منظور سعی شد تا در انتخاب شرکت

ن، سابقه تدریس، مرتبه علمی، نوع رشته و دانشکده آنان حداکثر تنوع در نظر گرفته در س
نفر از اساتید دانشگاه کردستان انتخاب 14نهایت با توجه به رسیدن به اشباع نظري، شود. در

کنندگان ارایه شده است.خصوصیات مشارکت1شدند. در جدول 
ه ساختاریافته انجام شد، این نوع مصاحبه به ها با یک منشور مصاحبه نیمآوري دادهجمع

-دهد که تعدادي موضوع کلی را براي کمک به کشف دیدگاه مشارکتپژوهشگر اجازه می
هایشان را کنندگان پاسخهایی که مشارکتحال به روشکنندگان کاوش کند درعین

,Marshall & Rossmanگذارد (کنند احترام میبندي و ساختاردهی میچارچوب هنگام ). 2014
ها صوت براي ثبت مصاحبهکنندگان از دستگاه ضبطها با کسب اجازه از مشارکتانجام مصاحبه

دقیقه متغیر بود که به اصول رازداري و محرمانه 60تا 40زمان مصاحبه از استفاده شد. مدت
فرد شوندگان توجه شد. درروش پدیدار نگاري یک تکنیک منحصربهمصاحبهبودن اطالعات 
,Martom(نداردها وجود براي تحلیل داده اي مرحله)، در این پژوهش از روش هفت1986
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.Table1خصوصیات شرکت کنندگان.  1جدول  The characteristic of participants
کد
شوندهمصاحبه

Participant code

سن
Age

سابقه تدریس
Teaching

experience

رشته تدریس
Teaching field

زمان مصاحبهمدت
Interview time

42شناسیگیاه15224
50دام و طیور25723
45زبان انگلیسی33713
60شناسیروان4389
56زبان و ادبیات فارسی54820
48کشاورزي64612
55ادبیات انگلیسی74012
43شناسی ورزشیآسیب83312
68صنایع96440

55وپرورشفلسفه آموزش104212
60مهندسی برق115423
70ریزي آموزشیبرنامه125530
43ریاضی محض136030
56شیمی محض145330

Sjöström and Dahlgren ها استفاده شد: نخست، مرحله آشنا سازي بود براي تحلیل داده(2002)
ن بار خوانده شدند تا آشنایی کامل با محتوا صورت گیرد، مرحله هاي مصاحبه چندیکه رونویس

هاي ها و شباهتدوم، مرحله گردآوري بود و به تمرکز در خواندن بیشتري نیاز داشت تا تفاوت
ها شناسایی شدند. در مرحله ها مشخص گردد، در این مرحله عناصر باارزش در پاسخرونوشت
که براي هدف پژوهش مهم بودند انتخاب شدند و اطالعات هاییسازي، خالصهخالصهسوم یعنی

بندي بندي مقدماتی با قرار دادن و طبقهغیرضروري کنار گذاشته شد. در چهارمین مرحله گروه
بندي اولیه انجام شد که چند بار مورد بازبینی قرار گرفتند و طبقات مشابه هاي مشابه در گروهپاسخ

ها مقایسه شده و مرز بنديمقایسه مقدماتی طبقات انجام شد، طبقهتلفیق شدند. در مرحله پنجم، 
گذاري بر اساس ماهیت گذاري طبقات بود، نامها مشخص شد. مرحله ششم، مرحله نامبین آن

ها انجام شد. در مرحله هفتم، با توجه به روابط درونی، هاي بین گروهگروهی و تفاوتصفات درون
اعضاي توسطهادادهیی پژوهش با همسوسازيرواگرفتند. طبقات در فضاي نتیجه جاي 

کننده با دعوت از یک پژوهشگر خارج از گروه مطالعـه و علمی، همسوسازي بررسیهیئت
گران آموزش مصاحبهو با شدبررسیهاي مختلف همسوسـازي نظریه با در نظر داشتن دیدگاه

مولد در مصاحبه آزمایشی، تنظیم عالئم هاي همکار، اسـتفاده از راهنمـاي مصـاحبه و پرسش
نظر درباره شیوه تفسیر و روش ها، تبادلسازي مصـاحبهبرداري و پیادهقراردادي براي یادداشت
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د پایایی شگرفته تالش ارزیابی مجدد مقوالت شکلکدگذاري مجدد متن مصاحبه و کدگذاري و 
یابد.ها افزایش داده

هاهیافت
روش هاي متفاوت تجربه یک پدیده دراین پژوهش؛ که روشطبقات توصیف حاصل از 

مداري، بدون مرز اي، اخالقعنوان استقالل حرفهاي بهپدیدار نگاري است؛ شامل: هویت حرفه
تفصیل بیان توضیحات مربوط به مقوالت به2در جدول اي بود. تعامل حرفهبودن، آفرینش و

.شده است

هر مقولهصر ارجاعی و ساختاري عناتوصیف و مقوالت.2جدول 
Table 2. Description categories and reference and structural elements

ايهویت حرفه
عنوانبه

Professional
identity As

معنی آنچه درك شده)(ابعاد ارجاعی
Reference Dimensions

ابعاد ساختاري
چه چیزي درك شده)(

Structural
Dimensions

اياستقالل حرفه
professional

independence

وجود هدف و تالش در راستاي آن، پشتکار، 
کوشی، عدم تأثیر گرفتن کیفیت کار از نوسانات سخت

مداخله سازمان در نحوه تدریسعدماجتماعی و سیاسی،

عدم تأثیر مداخالت سازمانی و 
اجتماعی در استقالل - سیاسی 

استاد و کیفیت کار وي

مداريالقاخ
being ethical

تعهد و وجدان کاري، ملزم کردن خود به رشد اخالقی، 
خویی همراه با صراحت، عدم حسادت بردباري و نرم

رعایت اخالق پژوهشیبه همکاران،

توجه و التزام استاد به 
معیارهاي اخالقی و انسانی در 

ابعاد علمی و انسانی حرفه
بدون مرز بودن

acting beyond
boundaries

هاي دیگر، محدود نشدن به ها و حوزهآشنایی با رشته
حوزه تخصصی، محدود نشدن به حصار دانشگاه،

ها در محیطکاربرد آموخته

عبور از مرزهاي ارتباطی 
فیزیکی و نامحسوس دانشگاه 

کسب و کاربرد دانشدرزمینه

آفرینش
creation

تربیت بندي دانشگاه،تأثیرگذار بودن در ارتقاي رتبه
نیروي انسانی توانمند، تحقیقات پیوسته و مفید، ایجاد 
دانش انباشته در رزومه علمی، افزایش انگیزه و عالقه 

در دانشجویان، تأثیرگذاري بر محیط و تغییر آن

تولید دانش جدید و نیروي 
انسانی توانمند و ایجاد تغییر 

مثبت در سازمان و افراد
ايتعامل حرفه

professional
interaction

انجام کار گروهی و همکاري در کسب خبرگی، تعامل 
با دانشجویان در ایجاد رزومه علمی، آگاهی به حقوق و 

هاي خود و همکاران نسبت به هممسئولیت

تعامل در محیط کاري و تبادل 
آرا و تجارب و التزام به گروه 

ايحرفه

در این مقوله سه جنبه از استقالل اي: عنوان استقالل حرفهاي بهتنوع نخست: هویت حرفه
قدم بودن و بود، نخست استقالل در امور تحصیلی و مربوط به رشد شخصی مانند ثابتکیتفکقابل

سیاسی، نه به معناي تأثیر - هدف داشتن، دوم، استقالل از مسائل بیرونی و تغییرات اجتماعی
نپذیرفتن، بلکه به معناي عدم تداخل امور بیرونی در کیفیت کاري و سومی، استقالل به معناي عدم 

ها و عناوین آموزشی بود. توجه و احترام زمان در نحوه تدریس، عمل و انتخاب سرفصلتداخل سا
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تواند در حفظ استقالل شخصی و آکادمیک و توسعه هویت به حریم علمی و شخصی اساتید می
اي آنان مؤثر باشد.حرفه
- اد میها در سیستم اداري ثبات رویه وجود نداره که در کار استادي تداخل ایجبعضی وقت«
و تولید و پژوهشدن و در برهه دیگر به اي از زمان به کمیت و مقدار اهمیت میدر برههمثالًکنه، 
.1)4(ش.»گیرهها مقداري زیاد از آزادي عمل و وقت استاد رو میاین

اي رو تحت تأثیر قرار داده و دانشگاه رو از معناي گذاري وزارت خانه هویت حرفهسیاست«
ست، شده نمیدونه چکارهه، استاد در این دوره که دانشگاه به پژوهشگاه تبدیلخودش تهی کرد

ست و وظایف سازمانی و تدریس کنه کارش چاپ مقالهقرار میگیره، فکر میالشعاعتحتفعالیتش 
).10(ش.«کشههم مجال این کار رو بهش نمیدن پس دانشجوها رو به کار می

اخالق مقولهریزمداري شامل دو : اخالقمدارياخالقعنوان اي بهتنوع دوم: هویت حرفه
شخصی و اخالق پژوهشی بود. در این مقوله مواردي چون داشتن تعهد و وجدان کاري و عدم 

مفهوم اخالق شخصی در این طبقه با . اي مورد تأکید بودهاي حرفهکاري و لزوم توجه به مسئولیتکم
روابط با همکاران و دانشجویان، حسادت نکردن به خویی در هایی چون بردباري و نرمویژگی

هاي چون رعایت مواردي همکاران و خوشحالی از رشد آنان در حرفه و اخالق پژوهشی با ویژگی
کنندگان ها موردتوجه مشارکترایت و مالکیت فکري و سهم افراد در انجام پژوهشمانند حق کپی

قرار داشت.
اخالقی قرار تیمعذوري رو رعایت کنن و دانشجوها رو در اي استاداساتید باید شأن حرفه«

گم که هیچ وقت نه بگیرن یا کاري براشون انجام بدن، با قاطعیت مینامهانیپاندن که باهاشون 
که خود دانشجو مراجعه طور صریح و ضمنی و نه با گوشه و کنایه و اجبار و اکراه، غیر از اینبه

).12ش(»م تا باهام پایان نامه برداره ...کرده باشه کسی رو وادار نکرد
یک کارگر تولید دیتا ازش استفاده عنواناي دانشجو را شریک کنه و صرفاً بهباید تااندازه«

... اگر از فکر و هاي علمی و اخالقی رو رعایت کنیمنکنه، انتظار بیشتري میره که چهارچوب
).14ش(»لک ایده بشناسیم و ازش نام ببریمعنوان ماکنیم اون رو بهایده کسی استفاده می

اي در این مقوله اساتید با هویت حرفهعنوان بدون مرز بودن: اي بهتنوع سوم: هویت حرفه
هاي علمی دیگر آشنایی داشته ها و حوزهباال، عالوه بر رشته تخصصی خود باید تا حدي با رشته

است.4اره شمشوندهمصاحبهمنظور -1
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ویان محدود نشوند بلکه با محیط بیرونی نیز باشند، همچنین فقط به دانشگاه و روابط با دانشج
ها کنند کاربرد آموختهتعامل داشته و در جامعه تأثیرگذار باشند، این اساتید هنگام آموزش سعی می

-را در محیط به دانشجویان آموزش داده و خود نیز در این مورد فعال باشند. این دسته از مشارکت

المللی داشتند.ي تغییر جهان و رشد در سطوح بینانداز وسیعی براکنندگان رسالت و چشم
استاد با زیست و ...احساس مسئولیت نسبت به جامعه، نسبت به ملت و نسبت به مردم و محیط«

کنه، پرسیدن این سؤال از اساتید توجه به عمق آگاهی و رسالتش این مسئولیت رو بیشتر احساس می
چه حد با مدارس ارتباط داره یا یک استاد شیمی که چند صد یک استاد علوم تربیتی تا مثالًمهمه که 

).11(ش.»ي یا داروسازي یا ... ارتباط دارهسازرنگتا چه اندازه با یک کارخانه مقاله معتبر داره
من از چاردیواري دانشگاه بیرون اومدم، اساتیدي هستن که ازنظر پژوهشی از من سرترند اما «

مشکل ما اینه که صاحبنظران، اساتید و نخبگان ...رو نمیشناسهچون نمیان بیرون کسی اونا 
).10(ش.»خودشون رو در دانشگاه محصور کردن

اي به در این طبقه توصیف، هویت حرفهعنوان آفرینش: اي بهتنوع چهارم: هویت حرفه
و بندي دانشگاه، خلق تحقیقات جدید و پیوسته معناي تأثیرگذاري اساتید در ارتقاي رتبه

عالقه و انگیزه در فراگیران براي ادامه جادیاگسترش دانش انباشته در حوزه تخصصی،
طور مثبت بود.یادگیري، تربیت نیروي انسانی توانمند و در کل تأثیرگذاري و تغییر محیط به

براي تربیت یک نیروي انسانی خوب، باید پژوهشگر خوبی هم باشیم و با پیدا کردن «
قاتمون رو انجام بدیم، این امر باعث شادابی روح و جوان ماندن انسان موضوعات خوب تحقی

ات تونه در چهارچوب توسعه منطقهمیدرصدچندکنی تا و اینکه این علمی که تولید میمیشه
).2(ش.»قرار بگیره

باید تالش کنیم نیازهاي مملکت رو رفع کنیم، در علوم محض، اختراعاتی انجام بدیم یا «
بحث هاي نوین انجام بدیم، در علوم انسانی هم امکان تضارب آرا ودید یا آزمایشکارهاي ج

).10(ش.»و مطرح کردن نظریات جدید رو فراهم کنیمهانظریهنظرات و به چالش کشیدن 
هاي بین فردي : در این مقوله جنبهايعنوان تعامل حرفهاي بهتنوع پنجم: هویت حرفه

اي انجام کارگروهی و تعامل با براي تشکیل و توسعه هویت حرفهاي مدنظر بود، هویت حرفه
ي کسب تجربه بیشتر و توسعه رزومه علمی و نیز آگاهی به حقوق و براهمکاران و دانشجویان 

هاي خود در قبال همکاران و دانشجویان الزم و ضروري است.مسئولیت
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ي که در حرفه استادي داره، چیزبه نظر من یک استاد منزوي بخشی از هویتش خدشه«
).3(ش.»مهمه کار تیمی هست

بینی، دي آموزش هم میکه آموزش میي تعامل داري، در حین اینهمکارباوقتی «
).8(ش.»تونی دیگران رو هم راهنمایی کنییادگیري روشناییه و در روشناییه که می

گیريبحث و نتیجه
استدانشگاهیان و قدردانی از آنان ها تا حد وابسته به شناخت هویتموفقیت دانشگاه

)Whitchurch, 2007 در این راستا پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی و تفسیري و با ،(
اي اساتید استفاده از راهبرد پدیدار نگاري، درصدد ارائه اطالعاتی عمیق درباره هویت حرفه

ها و تجارب وبی از برداشتها، چارچهاي پژوهش، با نشان دادن تنوع در دیدگاهبود، یافته
ها پنج دسته تجربه از مفهوم هویت اي ایجاد کرد. بر اساس یافتهاساتید از مفهوم هویت حرفه

مداري، بدون اي، اخالقعنوان استقالل حرفهاي بهاي بازنمایی شد که شامل: هویت حرفهحرفه
اي بودند.مرز بودن، آفرینش و تعامل حرفه

اي شامل استقالل در رشد شخصی و پیشبرد اهداف، استقالل فرد از مقوله استقالل حرفه
بود. ازجمله حقوق اولیه اساتید، تالش براي استقالل و یسازمانی و استقالل رونیبمسائل 

خودگردانی، آزادي آکادمیک، بودن در جمع پژوهشگران و آزادي در انجام پژوهش است و 
شود بندي و نامشخص میط سازمان) دوباره اولویتهاي عملی آنان (توسهراندازه که مسئولیت

کنند و این منتج به از دست رفتن مقداري از استقالل و اقتدار بر بازسازي هویتشان تمرکز می
,Clarkشود (آنان می ). در این رابطه توجه و احترام دانشگاه به حریم علمی و 327 ,1987

تواند در حفظ استقالل و توسعه انی میهاي سازمشخصی اساتید و ثبات رویه در بخشنامه
مداري شامل عنوان اخالقاي بهاي آنان مؤثر باشد. تحلیل مقوله هویت حرفههویت حرفه

خویی در روابط اخالق کاري و اخالق پژوهشی بود، اخالق کاري مواردي چون بردباري و نرم
رشد آنان و اخالق با همکاران و دانشجویان و عدم حسادت به همکاران و خوشحالی از 

رایت و مالکیت فکري و سهم آنان در انجام هاي چون رعایت حق کپیپژوهشی با ویژگی
عنوان بدون مرز بودن به فرا رفتن اساتید از دانش اي بهشد. هویت حرفهها را شامل میپژوهش

در صرف در حوزه رشته خود و فراتر رفتن از روابط با دانشگاه و حضور فعال و اثرگذار 
Caza and Crearyمحیط مربوط بود.  تر شدن ساختار ، بر این باورند که به دلیل پیچیده(2016)
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شود اي، فرایند ساخت آن تنها به یک گروه کاري که فرد عضو آن است ختم نمیهویت حرفه
کنند، هویت خود هاي چندگانه که ایفا میبلکه افراد بر اساس تعامالت کاري مختلف و نقش

دهند، بر همین اساس، ممکن است انگیزه فعالیت افراد از مرزهاي یک ساخته و توسعه میرا 
هاي چندگانه حرفه مشخص فراتر رود و همین انگیزه آنان را وادار سازد تا در ایفاي نقش

و طیمحعنوان آفرینش، مواردي مانند تأثیرگذاري بر اي بهمشغول شوند. در مقوله هویت حرفه
اي عنوان تعامل حرفهاي بهطور مثبت موردتوجه بودند. در مقوله هویت حرفهبهتغییر محیط 

اي همچون، تعامل با همکاران و دانشجویان و آگاهی به هاي بین فردي هویت حرفهبیشتر جنبه
هاي خود در قبال همکاران و دانشجویان موردتوجه بودند. آگاهی اساتید از حقوق و مسئولیت

به آن تعلق دارد و تعامل با آنان، اقدامی ارزشمند در راستاي توسعه آنان اجتماعات کاري که
هاي مشترك، روابط متقابل، زبان مشترك و اعمال، است، اجتماعات کاري با اهداف و ارزش

,Wenger(شودهاي مشترك مشخص میروایات و مراسم McDermott, & Synder, 2002(.
اي هاي کیفی برداشت اساتید از مفهوم هویت حرفهتشده، بیانگر تفاوتنوع طبقات حاصل

اي چندگانه توسط آنان بود، باید در نظر داشت که هر یک از هاي حرفهو نحوه ایفاي نقش
اندیشیدند، اما اي را در خود داشتند یا به آن میهاي حرفهاساتید همه یا ابعادي از این هویت

ا زمینه خاص، در اولویت و درجه اهمیت بیشتري آنچه براي فرد در بازه زمانی یا موقعیت ی
هاي کنندگان دیدگاهداد. مشارکتاي مسلط و غالب وي را تشکیل میقرار داشت، هویت حرفه

براي نمونه هویت (طبقاتطبعاً بین برخی متفاوت و گاه مشترکی درباره این پدیده داشتند
پوشانی یا اي) همعنوان تعامل حرفهاي بهعنوان بدون مرز بدون و هویت حرفهاي بهحرفه

به Caza and Creary (2016)خورد و این تنوع و همپوشانی از دیدگاهارتباط به چشم می
اي و پویایی محیط کاري امروزي مربوط است و خاصیت تفسیري و ذهنی مفهوم هویت حرفه

هاي پژوهش یافتهاي خاص خود را بسازند. بر اساس سازد تا هویت حرفهافراد را قادر می
اي سازوکارهایی شود با توجه به اهمیت تعامل در توسعه هویت حرفهحاضر، پیشنهاد می

منظور کار و باتجربه بهتوسط دانشگاه براي فراهم کردن زمینه تبادل تجربه بین اساتید تازه
ساتید بر هاي مرتبط با ارتقاي ااي آنان صورت گیرد، در قوانین و بخشنامهتوسعه هویت حرفه

اي اساس تعداد مقاله اصالح و بازنگري صورت گیرد تا اضطراب و تعارض هویت حرفه
هاي متفاوتی چون بررسی تأثیرات زمینه اي پژوهشهویت حرفهاساتید کاهش یابد و درزمینه
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اي استادیاران با اي اساتید یا بررسی و مقایسه هویت حرفهو تغییرات موقعیتی بر هویت حرفه
انجام شود.... براي توسعه دانش موجودو) هااستاد تمام(ارانیشدان

موضوع را مورد بررسی قرار داده و تدوین چارچوب امجد زبردستدکتر :سهم مشارکت نویسندگان
ها، ها، تحلیل دادهجمع آوري دادهشبنم بهرامی نظري و هدایت روند کلی پژوهش را برعهده داشت. 

ها و بسط و تفسیر به صورت گیري از یافتهرش مقاله را بر عهده داشت. نتیجهها و نگاگزارش یافته
مشترك و با بحث و تبادل نظر نویسندگان انجام شد.

نویسندگان مراتب تشکر خود را از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکمیل این پژوهش سپاسگزاري:
دارند.اند اعالم میموثر بوده
.نداردوجودمنافعیتعارضنوعهیچمقالهایندرکهکنندمیاذعاناننویسندگتضاد منافع:
گونه حمایت مالی این پژوهش با هزینه پژوهشگران انجام شده است و براي انجام آن هیچمنابع مالی:

دریافت نشده است.
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