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 The faculty members of the universities have a key role in training 
the professional and efficient human resources needed by the 
society and creating insight in them, so it is very important to pay 
attention to their professional identity. The present study sought 
to identify important factors in the process of formation and 
development of their professional identity by studying the lived 
experience of faculty members and used qualitative research 
method and phenomenological strategy.  Study population was 
faculties of Kurdistan University who were selected by purposive 
sampling method and the sample size reached 14 people due to 
saturation of opinions. The data collection tool was a semi-
structured interview and using the data coding, the relevant 
findings were categorized and placed in the main and sub-
categories and themes. Data were analyzed by using the seven-
step Colizzi method. The result of the analysis was the extraction 
of semantic units embedded in the experiences of faculty 
members that were important in the formation and development 
of their professional identity and included five main themes 
"creation and effectiveness", "effective teaching", "Attention to 
environment", "classified audience" and "organizational 
coordination". These topics expressed the depth of experiences of 
university professors in relation to the phenomenon of 
professional identity and the extent of development of these cases 
was a measure of their work success. Attention to the findings of 
this study can provide insights to higher education institutions to 
better understand professional identity of faculties and create the 
ground to strengthen the important issues in its formation and 
development and thus in training quality and efficient human 
resources to be more effective. 
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    مقاله پژوهشی     

  ی اعضا  یاحرفه  تیو توسعه هو  لیتشک  ندیمطالعه عوامل اثرگذار بر فرا
 ی علم ئتیه

 3یمیجمال سل، 2محمد امجد زبردست،   *1یشبنم بهرام
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نقشی اساسی در ارتقای کیفیت آموزش عالی و تربیت    اعضای هیئت علمی دانشگاه 
و کارآمد موردنیاز جامعه و ایجاد بینش در آنان دارند؛   نیروی انسانی متخصص

ای آنان و تالش برای شناخت عوامل توسعه هویت  رو توجه به هویت حرفهازاین
شناسایی عوامل  ای، از اهمیت باالیی برخوردار است. پژوهش حاضر به دنبال  حرفه

ای آنان بود. روش تحقیق کیفی و  مهم در فرایند تشکیل و توسعه هویت حرفه
روش   بود.  کردستان  دانشگاه  استادان  پژوهش  جامعه  و  پدیدارشناسی  راهبرد 

نفر رسید.    14گیری هدفمند بود و حجم نمونه با توجه به اشباع نظرات به  نمونه
ها با استفاده از روش  اختاریافته بود و داده سها مصاحبه نیمهابزار گردآوری داده 

ای کالیزی تحلیل شدند. نتیجه تحلیل استخراج پنج مضمون اصلی:  هفت مرحله
تأثیرگذاری،    -1 و  اثربخش،    -2خلق  محیط،    -3تدریس  به  مخاطب    -4توجه 

و  بندیطبقه مضامین    -5شده  این  بود.  استادان  تجارب  از  سازمانی،  هماهنگی 
ت هویت بیانگر عمق  تشکیل  در  موارد مهم  با  ارتباط  در  دانشگاه  استادان  جارب 

  ای آنان بود،و میزان توسعه این موارد معیار موفقیت کاری و حرفه ای بودندحرفه
یافته  توجه این پژوهش میبه  آموزش عالیهای  ارائه    تواند به مؤسسات  بینشی 

مینه برای تقویت موارد ای استادان و ایجاد زبا شناخت بیشتر هویت حرفهدهد تا 
و   کیفی  انسانی  نیروی  تربیت  در  درنتیجه  و  آن  توسعه  و  تشکیل  در  بااهمیت 
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 مقدمه 
ای  رو توجه به هویت حرفه ها اساسی است، ازاین نقش استادان در تربیت نیروی انسانی و ارتقای سطح دانشگاه 

آنان که شامل باورهای آنان درباره ماهیت تدریس و یادگیری است و رفتار و طرز عمل آنان در محیط کاری را تشکیل  
ای استادان پرداخته است.  دهد، بااهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به مطالعه و واکاوی عمیق هویت حرفه می 

های اخیر، به  سال   . در ۱(۲۰۱۵براون،  )   است خود  در متون، توافق وجود دارد که هویت تأمل و احساس افراد درباره  
ت، از دالیل این  اس ترین مفاهیم در مطالعات سازمانی بوده  درباره هویت توجه زیادی شده و جزو محبوب   پژوهش 

  است دنیای اجتماعی کنونی  گیری هویت و لزوم تثبیت دیدگاهی منسجم درباره خود در  عالقه پویایی موجود در شکل 
   . ۲(۲۰۱۱  ، و همکاران   اشفورث ) 

  ، و همکاران   نگارد ی ل ) است   کاری ها و ادراکات از حرفه یا نقش یک فرد درزمینه  ای به معنای باورها، نگرش هویت حرفه 
های  توسعه و تغییر است. دلیل عمده آن نیز موقعیت طور پیوسته و فعال، درحال و مفهومی ایستا نیست بلکه به   3( ۲۰۰۲

  کنند نیازمند این است که افراد هویت خود را دوباره شکل داده و درباره آن بحث   مانند تغییر سازمانی است که   متناقض 
  است شده  توصیف انداز تئوری هویت و تئوری هویت اجتماعی  ای از چشم . هویت حرفه 4( ۲۰۱3  ن، ی و اورس   ی جوک ی ل ی ) 
مراتبی و به ترتیب  طور سلسله های گونان یک فرد به کند که هویت فرض می   ی هویت تئور   . ۵( ۲۰۱3  و همکاران   لد ی ف ) 

مراتب  آن در سلسله   گاه ی جا   به   ای فرد بنابراین میزان اهمیت هویت حرفه   ، 6( ۲۰۰۰ورک،  ب   و   کر ی استرا ) اند  شده اهمیت مرتب  
کند افراد خود و دیگران را در طبقات اجتماعی مختلفی  های فردی وابسته است. تئوری هویت اجتماعی فرض می هویت 
رو شناخته شدن  ، ازاین شوند ای به حرفه دیگر متمایز  دهد اعضا از حرفه ای اجازه می کنند و هویت حرفه بندی می دسته 

ای تنها جواب این پرسش  . هویت حرفه ابند کند تا به تصور مثبتی از خود دست ی کمک می   با یک حرفه ارزشمند به افراد 
انداز  ، یعنی چشم شوم خواهم چه کسی  دهد که من اکنون چه هستم، بلکه پاسخ این سؤال نیز هست که من می را نمی 

 . 7( ۲۰۱۲  ، و همکاران   ی و ل )   شود می   شامل   ز ی ن آینده فرد از خود را  

کنند موردتوجه بسیاری از تحقیقات آموزشی  فهم این موضوع که افراد در حرفه موردنظر، چگونه درباره خود فکر می  
ای سه خصوصیت  هویت حرفه  9( ۲۰۱۲  ، و همکاران  ترد ) فراتحلیل  اساس  ر . ب 8( ۲۰۱6 ، ی کازا و کرر )  است بوده پیشین  
  دارد های مشترک بین اعضای حرفه وجود  ها و ارزش ها، روش ها، مهارت دانش   ای از اطالعات، مجموعه   - ۱دارد:  اصلی  

شان تعریف  افراد خود را با حرفه  - 3 کند و های دیگر متمایز و مجزا می این اشتراکات آنان را از حرفه  - ۲بین فردی(، ) 
ای آنان باید به زمینه و بافت کاری آنان  در حرفه و شناخت هویت حرفه کنند. برای پی بردن به فهم استادان از خود  می 

 ها رجوع شود. یعنی دانشگاه 
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هایی از  معلمی، پژوهشگری، مشارکت در اداره دانشگاه و فراهم کردن خدمات اجتماعی همه جنبه هایی چون  هویت 
اند که هم عوامل درونی مثل باورها و تجارب پیشین و هم عوامل  ها نشان داده طورکلی پژوهش به .  هستند هویت استادان  

  بگذارند ای استادان تأثیر  توانند بر هویت حرفه می های اداری عواملی هستند که  بیرونی مانند انتظارات اجتماعی و زمینه 
وری  ای توسط آنان، بهره های حرفه ای بر انتخاب نقش العاده ای استادان تأثیر فوق هویت حرفه   . ۱( ۲۰۱3بوالروز و خساونه،  ا ) 

ای آنان است  ویت حرفه ای استادان گامی اساسی در توسعه ه حرفه   دارد. رشد و توسعه   دانشگاهی، انگیزش و رضایت آنان 
عنوان معلم، آموزشگر،  ها و رفتارشان به دهند تا دانش، مهارت علمی انجام می هایی است که اعضای هیئت و شامل فعالیت 

رهبر و مدیر و پژوهشگر و محقق در زمینه گروهی و فردی بهبود یابد. استادان دانشگاه خط مقدم حفظ کیفیت سازمانی  
با توجه به    های انسانی و فکری جامعه ترین سرمایه از بزرگ   ، آنان ۲( ۲۰۰8  ک، ی بوجارس )   هستند   و دارای جایگاه ممتازی 

ای که منجر به شناخت و واکاوی بیشتر  هر مطالعه   موردنیاز جامعه تأثیرگذاری آنان در تربیت نسل جوان و نیروی انسانی  
مانند والد،  )   دارند ای  های چندگانه آنان در حرفه شود، بااهمیت است. باید به این نکته توجه کرد که استادان هویت   هویت 

 . 3( ۲۰۰6  م، ی د ) دارد  ای استادان در دانشگاه به پژوهش و تدریس اشاره  مربی، پژوهشگر، معلم(، هویت حرفه 

کند و  ها را روشن می ای خود و نحوه رسیدن به آن سازد تا اهداف حرفه ای، استادان را قادر می بر هویت حرفه   تأمل 
های کافی برای ایجاد توافق  دهد که پژوهش بررسی متون نشان می   . باشند دهی مسیر شغلی خود اثرگذار  بنابراین بر شکل 

تواند  این پژوهش می   های . یافته 4( ۲۰۱۰هانگ،  )   است نشده    ای انجام قطعی درباره تعریف و مفروضات اصلی هویت حرفه 
علمی، عوامل مهم در تسهیل و توسعه  ای اعضای هیئت به پیشرفت دانش در این زمینه و بازنگری در مورد زندگی حرفه 

ای استادان و شناخت نحوه نگرش اعضای هیئت علمی به  بنابراین بررسی هویت حرفه  ؛ ای آنان مفید باشد هویت حرفه 
ای است که در این پژوهش درصدد پی بردن به  ای، مسئله کیل و توسعه هویت حرفه زندگی استادی و موارد مهم در تش 

 .آن خواهیم بود 
به  اجتماعی  تئوری هویت  و  هویت  تئوری  به  تلفیقی  دیدگاه  حاضر  پژوهش  انجام  نظری  واکاوی  مبنای  منظور 

ای استادان بود.  های مهم در تشکیل و توسعه هویت حرفه چندجانبه خصوصیات زندگی اعضای هیئت علمی و مؤلفه 
های تئوری هویت و تئوری هویت اجتماعی تئوری  کنند که با اجتماع ویژگی ، اظهار می ۵( ۲۰۰۰ورک،  ب استتس و  ) 

زیرا هویت برخاسته از  شود که بر پایه هر دو جنبه فردی و گروهی است؛ سازی می ی مفهوم ا حرفه  ت ی هو تری از جامع 
که هویت  ی و آگاهی از این بررس   رسد. های مختلف به تعادل می در گروه و در موقعیت   فردی است که با ایفای نقش 

تر و  تواند به آنان کمک کند تا در حرفه پرچالش خود، اثربخش دهد، می ای چگونه عمل استادان را شکل می حرفه 
 هدفمندتر عمل کنند. 

 پيشينه پژوهشی 
بر شکل   - ۱ای در تدریس سه دسته هستند:  ها درباره هویت حرفه پژوهش  ای  گیری هویت حرفه مطالعاتی که 
مطالعاتی هستند که هویت   - 3ای تمرکز دارند و  مطالعاتی که بر شناسایی خصوصیات هویت حرفه  - ۲اند.  متمرکزشده 

 . 6( ۲۰۰4،  و همکاران   جارد ی ب )   اند کنندگان نشان داده مشارکت   ای را با روایات حرفه 

 
1 Abu-Alruz & Khasawneh 
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علمی که تجربه تحصیل در خارج از کشور را  با بررسی تجربه زیسته اعضای هیئت  ( ۲۰۱۵ ، ی بلندهمتان و محمد ) 
پرستی  میهن » یک نظام فکری ویژه به نام    ، بر اساس نتایج، این استادان   . داشتند به بررسی هویت استادی پرداختند 

که همراهی با جامعه، از راه پدید آوردن ارتباطی پویا با جامعه و بازاریابی برای دانشگاه و کار کردن   داشتند   « آکادمیک 
 د. های اصلی آن بودن برای جامعه، با آموزش نیروی انسانی و تولید دانش مفید و مرتبط برای حل مشکالت جامعه از مؤلفه 

ترجیحات    دانشکده، دریافت که   87۱استاد در    ۲۵78۰  از وری پژوهش  ای درباره بهره ، در مطالعه ۱( ۲۰۰8  رودر، ی ف )  
،  آنان   نظر   از ای استادان تأثیر بگذارند.  تواند بر هویت حرفه دهی به پژوهش یا تدریس می های دانشگاه در اولویت و ارزش 

حات منجر  تر برای پژوهش و به درگیری کمتر استادان در اصال صرف زمان کم صرف زمان بیشتر برای بهبود تدریس، به  
به پنج  «،  علمی هیئت ای اعضای  ه هویت حرف پردازی  »مفهوم در پژوهشی با عنوان  ،  ( ۲۰۱۵فروتن و رشادت جو،  )   شود. می 

و    استار ) . ای و سیاسی اقتصادی بود ای، شخصی، فرهنگی اجتماعی، حرفه افتند که شامل: عوامل زمینه ی مضمون دست 
شناختی شامل: دانش، تاریخچه زندگی،  ای استادان را عوامل روان ، عوامل تأثیرگذار بر هویت حرفه ۲( ۲۰۰3  ، ران همکا 

شناختی شامل فرهنگ، مؤسسات،  نفس و عوامل جامعه ها، نگرش، عالیق، تعهد، اعتمادبه شخصیت، عواطف، اضطراب 
، اظهار کرده است که با وجود  3( ۲۰۰4کورتاگن،  ) کنند.  کارکنان بیان می ها و روابط با فراگیران، همکاران و  مشی خط 

ای قوی، مستعد  بسیار اهمیت دارد، مربیانی با هویت حرفه آور کنونی، نحوه نگرش مربیان آموزشی به خود  تغییرات شگفت 
آیند و در تدریس خود از ابتکار و نوآوری استفاده  ای بیشتری هستند و بهتر از عهده تغییرات آموزشی برمی پیشرفت حرفه 

ای استادان را رضایت درونی از  گیری هویت حرفه مؤلفه اساسی در شکل   ، شش 4( ۲۰۰6  ، و همکاران   استار )   کنند. می 
س مسؤولیت نسبت به تدریس، اشتراک تخصص  ا تدریس، داشتن دانش و مهارت، احساس تعلق به گروه همکاران، احس 

ای  کند که شناخت هویت حرفه می   استدالل ،  ( ۲۰۱۰هانگ،  ) دهند.  می با دیگران و دریافت پاداش برای تدریس پیشنهاد  
ای مانند خود کارآمدی، انگیزش، احساس خوشایند، رضایت  های مختلف زندگی حرفه برای کسب بینش درباره جنبه 

 شغلی، تعهد و اثربخشی ضروری است. 
خود،  ای اعضای هیئت به چهار عامل شامل هویت مربوط به هویت حرفه  بررسی  ی برا  ، ( ۲۰۱3ابوالروز و خساونه، ) 

شان متعهد بودند  هویت مهارتی، هویت شغلی و هویت مربوط به شاگردی دست یافتند. استادان در این پژوهش به حرفه 
عنوان  ها و تجارب خود با دیگر استادان داشتند و به شناخت اجتماعی که به و عالقه شدیدی به تدریس و اشتراک ایده 

 مند بودند. القه کردند ع علمی از جامعه دریافت می اعضای هیئت 
  ای ماهیتی پویا و متغیر دارد گیرند که هویت حرفه در پژوهش خود نتیجه می   ، ۵( ۲۰۱4  ، ی نگزل ی کردل و ک - چانگ ) 

 . ابد ی ی ای فرد ادامه م د و در تمام دوره زندگی حرفه و ش می   که از زمان آموزش شروع 
برانگیز دانست؛  چالش   ای را حرفه   ت ی هو کنندگان، تعریف افراد از  بر اساس نظر مشارکت   ، در پژوهشی 6( ۲۰۱4  ، ی ر ی ن ) 

صورت مطلق و قطعی تعریف  ای خود را به کسانی که هویت حرفه   - ۱بندی انجامید:  ایجاد سه دسته ها به  زیرا پاسخ 
کسانی که پاسخ به این پرسش را دشوار    - 3کسانی که در پاسخ به این سؤال با تردید مواجه بودند و    - ۲کردند،  می 
داشت که افراد را در توانایی تعریف هویت  ای اشاره  ماهیت چندموضوعی هویت حرفه ها به دانستند. گوناگونی پاسخ می 

 
1 Fairweather 
2 Starr 
3 Korthagen 
4 Starr 
5 Chang-Kredl & Kingsley 
6 Neary 
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ای استادان، مشغول شدن استادان در  ، با بررسی هویت حرفه ۱( ۲۰۱۵مهرباچر، ) کرد. شان با مشکل مواجه می ای حرفه 
های مهم  ای بیان کرد و ارزش های توسعه هویت حرفه عنوان نشانه ای یا کارهای گروهی را اغلب به یک پروژه توسعه حرفه 
، در پژوهش خود  ( ۲۰۱6  ، ی کازا و کرر ) کند.  پذیری مطرح می ای را شامل استقالل، آزادی و انعطاف مرتبط با هویت حرفه 

فرایند ساخت آن تنها به یک گروه کاری که فرد عضو آن    کنند که ای استدالل می با بررسی نحوه تشکیل هویت حرفه 
های چندگانه، هویت خود را ساخته و توسعه  شود بلکه افراد بر اساس تعامالت کاری مختلف و ایفای نقش است ختم نمی 

ای استادان فشار ناشی از تدریس و  موردی درباره هویت حرفه   در یک مطالعه   ، ۲( ۲۰۱7رابرت و کارلسن،  ) دهند.  می 
جای تدریس  پژوهش بر چهار استاد تمام را با روش کیفی تحلیل و توصیف کردند که تأکید دانشگاه بر انجام پژوهش به 

نان سلب کرد  آموختگی را از آ قرار داد و اهداف کاری و اشتیاق در طول تجارب دانش   ر ی تأث ای آنان را تحت  هویت حرفه 
 و صرف زمان بیشتر برای انجام تحقیق سوق دهد.   ارزش و ممکن است آنان را به تدریس کم 

واسطه  تواند منبع مهمی از معنا برای وی باشد. به توان استنباط کرد که حرفه یک فرد می آنچه بیان شد می   بر   بنا 
ویژه  ای مربیان آموزشی؛ به چنین، هویت حرفه تعریف کنند، هم ای افراد قادرند برای خود، هدف و معنا  ساخت هویت حرفه 

ای  های پیشین بیشتر بر هویت و هویت حرفه ای جدید و بااهمیت از پژوهش است. پژوهش در زمینه آموزش عالی؛ حوزه 
نشده یا  ام های مربوط به آموزش عالی و استادان انج معلمان و دانشجو معلمان قبل از خدمت تمرکز داشتند و در نمونه 

اند که نیاز به  ای، مؤلفان پیشنهاد کرده ها در خصوص هویت حرفه چنین در بسیاری از پژوهش بودند. هم   بسیار اندک 
های کیفی و توسط  ای را با استفاده از مشاهدات مستقیم و روش مطالعات بیشتری است که پیچیدگی سازه هویت حرفه 

های  دست در کشور، یافته وجه به مطالعات و پیشینه اندک تحقیقات از این سازی کنند با ت تر مفهوم خوداظهاری عمیق 
علمی کمک کند.  ای اعضای هیئت تواند به پیشرفت دانش در این زمینه و بازنگری در مورد هویت حرفه این تحقیق می 

یابد  گرفته و رشد می علمی شکل ای در دوره زندگی کاری اعضای هیئت اطالعات موجود در مورد اینکه چگونه هویت حرفه 
علمی به حرفه و هویتشان چگونه نگاه  بنابراین فهم این مطلب که اعضای هیئت  ؛ اطالعات موجود محدود و اندک است 

. هدف پژوهش حاضر، استخراج ادراک و تجارب ذهنی  ( ۲۰۱9  ، و همکاران   فروتن )   کنند دارای اهمیت زیادی است می 
و دستیابی به اطالعات عمیق از  ای  شناسایی عوامل مهم و برجسته در تشکیل و توسعه هویت حرفه استادان با هدف  

 قرار زیر بود: تجارب آنان در این زمینه بود. با توجه به اهداف فوق پرسش پژوهش به  
 ای چیست؟ ااهمیت در تشکیل و توسعه هویت حرفه درک و تجربه استادان از موارد ب   

 ی روش شناس 
در    تی بااهم رویکرد کیفی انجام و هدف آن کشف تجارب و ادراکات استادان دانشگاه از موارد    با   حاضر   پژوهش 

انجام شد. با توجه به هدف پژوهش حاضر که کشف   3بود که با روش پدیدارشناسی  ی ا حرفه تشکیل و توسعه هویت 
ی در زندگی استادی بود از این  ا حرفه یت در تشکیل و توسعه هویت  بااهم تجارب و ادراکات استادان دانشگاه از موارد  

های مشترک خود  ها چگونه به تجربه روش استفاده شد؛ زیرا در رهیافت پدیدارشناسی تمرکز بر این است که انسان 
بود و معیار  گیری هدفمند  نمونه   کنند. روش طور فردی و جمعی به آگاهی تبدیل میها را به بخشد و آن می معنا  

کنندگان  مشارکت   کنندگان تجربه پدیده موردنظر و رسیدن به درکی شخصی از موضوع تحقیق بود. انتخاب مشارکت 
سال  به  در  کردستان  دانشگاه  استادان  میان  از  هدفمند  جدول    ۱398صورت  در  شدند.  مشخصات    ۱انتخاب 

 شده است. کنندگان در پژوهش ارائه مشارکت 

 
1 Mohrbacher 
2 Robert & Carlsen 
3 Phenomenology 



 شبنم بهرامی و همکاران   13-26(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی

19 

 

 کنندگان . مشخصات مشارکت1 جدول
 زمان مصاحبه مدت  رشته تدریس  سابقه تدریس  سن  شوندهکد مصاحبه

 4۲ شناسی گیاه  ۲4 ۵۲ 1

 ۵۰ دام و طیور  ۲3 ۵7 2

 4۵ زبان انگلیسی  ۱3 38 3

 6۰ شناسی روان  9 37 4

 ۵6 زبان و ادبیات فارسی  ۲۰ 48 5

 48 کشاورزی  ۱۲ 46 6

 ۵۵ ادبیات انگلیسی  ۱۲ 4۰ 7

 43 شناسی ورزشی آسیب  ۱۲ 33 8

 68 صنایع  4۰ 64 9

 ۵۵ وپرورش فلسفه آموزش  ۱۲ 4۲ 10

 6۰ مهندسی برق  ۲3 ۵4 11

 7۰ ی آموزش   ی ز ی ر برنامه  3۰ ۵۵ 12

 43 ریاضی محض  3۰ 6۰ 13

 ۵6 شیمی محض  3۰ ۵3 14

 
گیری تا جایی ادامه یافت که رسیدن به  ساختاریافته استفاده شد و نمونه ها از مصاحبه نیمه آوری داده ی جمع برا 

های موردنظر، هیچ داده جدید و  گیرد که در رابطه با مقوله اشباع نظری حاصل شود. اشباع نظری هنگامی صورت می 
در    نرسد موردعالقه ضروری به نظر    ی دیگری برای توضیح پدیده مرتبطی در حال ظهور نباشد، یا تدوین هیچ مقوله 

کنندگان  ها با مشارکت نفر رسید. در طول چهار هفته مصاحبه   ۱4نهایت با توجه به رسیدن به اشباع نظری، حجم نمونه به  
انداز متفاوتی نگاه  با رشته، موقعیت و سابقه تدریس مختلف انجام شد و این گوناگونی باعث شد که به پدیده از چشم 

ساختاریافته انجام شد، با اطمینان از محرمانه بودن اطالعات و رعایت اصول اخالقی و رازداری،  طور نیمه حبه به شود. مصا 
 دقیقه متغیر بود.   7۰تا    4۰ها بین  زمان انجام مصاحبه ها ضبط شدند و مدت مصاحبه 

  ۱ای کالیزی وش هفت مرحله ها دارد. در این پژوهش، از ر های متنوعی در تحلیل داده رویکرد پدیدارشناسی، روش 
احساس  کنندگان برای هم های شرکت ترتیب زیر هستند: وظیفه اولیه پژوهشگر خواندن تمام توصیف استفاده شد که به 

ها و جمالت مربوط به پدیده موردمطالعه را استخراج  ها است. سپس واژه منظور درک آن کنندگان به شدن با شرکت 
کند به هرکدام از جمالت مهم  بعد تالش می   مرحله   در  نامد. ند استخراج جمالت مهم می کند که کالیزی آن را فرای می 

شده تکرار کرد،  شده، مفهوم خاصی ببخشد. پژوهشگر، مرحله سوم را برای هرکدام از جمالت مهم استخراج استخراج 
له، پژوهشگر قادر به ترکیب  کند. در این مرح های خاص، موضوعی مرتب می شده را به درون دسته سپس مفاهیم فرموله 

شده به درون یک توصیف جامع و کامل شامل همه جزئیات پدیده تحت مطالعه است. سپس توصیف  تمام عقاید استنتاج 
کنندگان در  شرکت   کند. در مرحله پایانی، پژوهشگر به خالصه می جامع از پدیده را به یک توصیف واقعی و ضروری  

از یافته منظور تصریح کردن عقا پژوهش به  و    ان ی ارمحمد ی )   کند می ها رجوع  های پژوهش و موثق کردن یافته یدشان 
 . ( ۲۰۰7  ، همکاران 

 
1 Colizzi 
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تفاسیر،    پژوهش و   ، مستلزم توانایی محقق برای متقاعد کردن جامعه مرتبط با تحقیق است که روش ۱ی روایی بررس 
اند. البته با توجه به کیفی بودن پژوهش، نیازی به جستجوی یک تفسیر  شده درستی نتیجه گرفته منتج از نتایج پژوهش به 

ست و پایایی از نظر پژوهش کیفی، به تکرارپذیری نتایج  ها دنبال تفسیری قابل دفاع از داده نیست بلکه محقق به    درست 
هاست.  شناختی برای اطمینان از کیفیت و سازگاری تحلیل داده کارگیری شیوه مناسب روش واسطه به گردد و این به برمی 

کننده با دعوت از یک پژوهشگر خارج  بررسی سوسازی  علمی، هم اعضای هیئت   توسط   ها داده   سوسازی روایی پژوهش با هم 
اسـتفاده از    پژوهش حاضر با   در .  های مختلف استفاده شد سوسـازی نظریه با در نظر داشتن دیدگاه از گروه مطالعـه و هم 

پرسش  و  مصـاحبه  برای راهنمـای  قراردادی  عالئم  تنظیم  آزمایشی،  مصاحبه  در  مولد  مصـاحبه پیاده   های  ها،  سازی 
 یابد. ها افزایش  د پایایی داده ش گرفته تالش  ارزیابی مجدد مقوالت شکل مجدد متن مصاحبه و    کدگذاری 

 ها یافته
دست آمد  ای استادان، پنج مضمون اصلی به در خصوص موارد برجسته و بااهمیت در تشکیل و توسعه هویت حرفه 

 شوند. مشاهده می   ۱که در شکل  

 
 ای اعضای هیئت علمیتوسعه هویت حرفه. موارد مهم در تشکیل و 1شکل 

 
 
 

 

 
1 Validity 

موارد مهم در 
حرفه

توجه به 
محیط

تدریس 
اثربخش

مخاطبان 
طبقه 

بندی شده

هماهنگی 
سازمانی

خلق و 
تآثیرگذاری
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 ی رگذاری تأث: خلق و 1 ی اصلمضمون    
دانستند، آن را شامل ایجاد انگیزه ادامه یادگیری به  ترین رسالت حرفه می خلق و اثرگذاری را مهم   استادانی که 

دهی به دانشجو،  گذاشتن و شخصیت دانشجویان، طرح و اجرای کارهای پژوهشی نو، تالش برای ارتقای مؤسسه، احترام  
 دادن خط فکری و افق دید گسترده به دانشجو افزایش امید و عالقه در آنان بود. 

م خیلی برام مهمه و دوست دارم  تغییر محیط و تأثیرگذاری بر اون و ارتقای مؤسسه » :  7  شماره کننده  مشارکت   
مه و برای ارتقاش  ور باشه پس هویت من هویت مؤسسه بهترین دانشکده و دانشگاهم بهترین دانشگاه کش   ام دانشکده 

 . « کنم تالش می 
انجام کارهای پژوهشی ناب و گسترش بدنه دانش در حوزه و در بخش آموزش، توضیح  » :  ۱۰  شماره کننده  مشارکت 

 «. مطلب براساس دالیل کامل طوری که دانشجو متوجه بشه 
سال پیش    3۰های جدیدی مطرح کرد، مثاًل اگر کتابی مال  ایده باید کارهای پژوهشی و  »   : ۱4شماره  کننده  مشارکت 

 . « بوده اآلن دیگه قدیمی شده و باید از کارهای جدید هم خبر داشته باشن 

 : تدریس اثربخش 2 ی اصلمضمون 
کنندگانی که بیشتر از موارد دیگر به مقوله تدریس و اثربخشی تدریس اشاره داشتند، داشتن طرح درس،  مشارکت 

روز بودن و تسلط و تخصص و کیفیت تدریس و تعامل با دانشجویان  طالب بر مبنای دالیل کامل و مستدل، به توضیح م 
 نمود. و مشارکت آنان در امر تدریس و پژوهش مهم می 

باشه و تعامل   تدریس، نوعی انتقال پیام و در انتقال پیام باید فرستنده به مطلب مسلط » : ۱شماره کننده مشارکت 
کننده  دانشجو وجود داشته باشه و دانشجو احساس نکنه ابزار یادگیریه و اگر درس بهش تحمیل بشه خسته   دوجانبه با 

 « شه، توجه به توانایی دانشجوها هم اهمیت داره. می 
می » :  ۲  شماره کننده  مشارکت  کالس سعی  و  کنم  باشم  نداشته  خشکی  ارتباط  دانشجوهام  با  و  باشه  شاد  هام 

لذت ببرن، شوخی با دانشجو، سربه سر گذاشتنشون، خوندن یک شعر به شکلی که کالسم فضای  دانشجوهام از کالس  
 « کنم در یک کالس، سه چهار بار با صدای بلند با دانشجوهام بخندم و اونام بخندن. خشکی نداشته باشه، سعی می 

و افق دید و انگیزه به    کنم و دادن خط فکری کیفیت آموزشی و منابعی که تدریس می » :  4  شماره کننده  مشارکت 
 . « دانشجوهام مهمه 

ترین مورد برای من مشارکت فعال دانشجوها و افزایش انگیزه و عالقه  در امر تدریس، مهم » :  6  شماره کننده  مشارکت 
 . « نامه اونهاست و راهنمایی دانشجوهای تحصیالت تکمیلی در امر مقاله و پایان 

د انگیزه برای دانشجویان و یادگیری اونهاست اگر یاد بگیرن و به دنبال  ترین چیز ایجا مهم » :  9  شماره کننده  مشارکت 
 . « ادامه یادگیری برن موفق شدم 

 : توجه به محیط 3 یاصلمضمون  
دانستند که با تعامل و توجه به محیط و نیازسنجی  برخی دیگر از استادان در حرفه استادی، توجه به محیط را مهم می 

محتوای تدریس و پژوهش و ارائه مطالب کاربردی به دانشجویان و انجام گفتمان واقعی در علوم  جامعه برای گزینش  
 شد. انسانی تا حدی این امر محقق می 

هویت من علمی اجرایی هست، من در محیط بیرون خیلی کار کردم و بسیاری از  »   ۱۱شماره  کننده  مشارکت 
هایی که داشتم اجرایی کردم و سعی کردم در تدریسم هم اونایی رو به دانشجو  پروژه های دانشگاهی و علمی رو در  فرمول 

 . « بیشتر تأکید کنم که در زمینه کار و محیط بیرونی به دردشون بخوره و استفاده کنن 
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 : هماهنگی سازمانی4مضمون اصلی 
خودسرانه مطالب و رعایت نظم  حذف  ها و عدم در مقوله هماهنگی سازمانی، استادان بیشتر عمل بر اساس سرفصل 

 دانستند. و سکوت در کالس را برای امکان انتقال کامل محتوا الزم و مهم می 
کنن به نظرم یک قانون بد از  ها رو حذف می متأسفانه خیلی از استادان بعضی سرفصل »   3  شماره کننده  مشارکت 

با اون اشکال کارکنم تا اینکه خودسرانه حذفش کنم  دم قانونی بهتر، اگر واقعًا اون بخش اشکال داره من ترجیح می بی 
درصد در تعیین یا تغییرش    3۰تا    ۲۰تونیم تا  ها مصوب هستن و البته می این برای من خط قرمزه و اون سرفصل 

 « خودمختاری داشته باشیم. 
ر لباس و رفتار  شناس باشیم و به تدریس و آموزش متعهد، بعد از نظ باید درجه اول وقت »   ۱شماره  کننده  مشارکت 

 « اجتماعی و برخورد با اطرافیان و با خانواده و دانشجو مواردی رو رعایت کنیم. 

 شدهبندی: مخاطب طبقه 5 ی اصلمضمون 
شده، استادان، نظرات متفاوت و گاهی مخالفی داشتند؛ برای نمونه برخی از آنان،  بندی در مقوله مخاطبان طبقه 

دانستند و برخی نیز برعکس، لزوم انجام وظایف متناسب با هر دو  ی و توجه بیشتر به افراد سرآمد را مهم می پرور نخبه 
گرفتن توانایی دانشجو به    نظر دانستند، برخی نیز با تأکید بر در  می   گروه نخبه و عادی و توجه متناسب به هر دو را الزم 

 دادند. ارائه محتوای متناسب با سطح کالس، اهمیت بیشتری می   بندی کالس و سطح 
از  ، من در تدریس نخبه دارم   رو من روش خاص خودم  »   ۵  شماره کننده  مشارکت  گرا هستم؛ یعنی به چند نفر 

دم دلیلش  کنم و دوست دارم اونا پیشرفت کنن و بیشتر وقتم رو براشون اختصاص می ی دانشجوهای نخبه توجه خاصی م 
خونه ولی من بهش  گرده این دیدگاه البته یه مقدار رادیکاله و با دیدگاه همکارای دیگه نمی بینی بنده برمی به جهان 
 « معتقدم. 

کنن  طورجدی دنبال می درس رو به   یک کالس دو بخش داره، کسایی که نخبه هستن و »   7  شماره کننده  مشارکت 
ها مسئولیتی داره و در  ای از دانشگاه دارن و این هم برای من محترمه، استاد در قبال نخبه ای هم انتظارات دیگه و عده 

 « شده داره. بندی قبال بقیه هم مسئولیتی داره، کالس محیطیه که مخاطبان طبقه 
الس و ارائه دروس طبق سطح دانشجوها مهمه، من نیازهای  بندی علمی ک بحث سطح »  ۱۱  شماره کننده  مشارکت 
 « گم که خودم بیرون استفاده کردم و به کار اومده. سنجم و مطالبی رو می جامعه رو می 
هایی دارن که به دالیل خانوادگی و اجتماعی، نمود پیدا نکرده  برخی دانشجوها توانایی »   ۱3  شماره کننده  مشارکت 

 « مشکالت توانشان رو بیرون بکشیم کار مفیدی کردیم. الی  ما اگر بتونیم البه 

 ای در حرفه استادیو توسعه هویت حرفه لیتشک موارد مهم در  .2جدول  
 موارد  مضامین اصلی 

 خلق و تأثیرگذاری 
دهی به  دادن انگیزه ادامه یادگیری به دانشجو، طرح کارهای پژوهشی نو، ارتقای مؤسسه، احترام و شخصیت 

 دادن افق دید گسترده و خط فکری به دانشجو، افزایش امید و عالقه در دانشجو دانشجو،  

 تدریس اثربخش 
روز بودن و تسلط و تخصص و کیفیت تدریس،  داشتن طرح درس، توضیح مطالب بر مبنای دالیل کامل، به 

 تعامل با دانشجو مشارکت وی 

 کاربردی، انجام گفتمان واقعی در علوم انسانی نیازسنجی جامعه و ارائه مطالب   توجه به محیط 

 حذف خودسرانه مطالب، سکوت در کالس و رعایت انضباط ها و عدم عمل بر اساس سرفصل  هماهنگی سازمانی 

 شده بندی طبقه مخاطبان  
  نظر ی و توجه بیشتر به آنان، در  پرور نخبه انجام وظایف متناسب با هر دو گروه نخبه و عادی و توجه به هر دو،  

 بندی کالس، ارائه متناسب با سطح کالس گرفتن توانایی دانشجو سطح 
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 گيریبحث و نتيجه 
،  ۱( ۲۰۰7  تچورچ، ی و )   است شناخت هویت دانشگاهیان و قدردانی از آنان  ها تا حد زیادی، وابسته به  موفقیت دانشگاه 

  ی ادده ی ی کردها ی که چگونه و چرا رو سازد  فراهم می را  موضوع    ن ی ا   ق ی عم   یی درک توانا ای، استادان  ر هویت حرفه ب   تأمل 
و باورهای آنان در انتخاب روش تدریس و رفتار با فراگیران و   گیرد مورداستفاده قرار می توسط آنان   ی خاص  ی ر ی ادگ ی و 

به اهمیت شناخت    (. با توجه ( ۲۰۱۵فروتن و رشادت جو،  ) ، به نقل از  ۲میر دهد ) می شکل    در حرفه از خود    آنان را   تصویر 
ای استادان و موارد بااهمیت در فرایند تشکیل و توسعه آن، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و واکاوی  هویت حرفه 

ای با مرور عمیق ادراک و تجارب  علمی دانشگاه از موارد بااهمیت در تشکیل و توسعه هویت حرفه تجارب اعضای هیئت 
عضو هیئت علمی دانشگاه با    ۱4آنان بود. بدین منظور با استفاده از روش کیفی پدیدارشناسی به بررسی تجربه زیسته  

و پی بردن به    بر اساس این پژوهش با واکاوی عمیق ساختاریافته صورت گرفت.  های عمیق نیمه استفاده از مصاحبه 
ای پنج مضمون اصلی در خصوص موارد مهم و برجسته در تشکیل  احساسات و تجارب استادان در زمینه کاری و حرفه 

و    « هماهنگی سازمانی »   ، « تدریس اثربخش »   ، « خلق و تأثیرگذاری » شامل    ای استخراج شد که و توسعه هویت حرفه 
 ، ( ۲۰۱9فروتن و همکاران، )   ، ( ۲۰۱۵ ، ی بلندهمتان و محمد )   ، های بود که با نتایج پژوهش   « شده بندی مخاطب طبقه » 
،  ( ۲۰۱3ابوالروز و خساونه،  ) ،  ( ۲۰۰6استار و همکاران،  ) ،  ( ۲۰۰4کورتاگن،  )  ، ( ۲۰۱۰هانگ،  ) ،  ( ۲۰۰3استار و همکاران،  ) 

پژوهش  هم  با  هم ( ۲۰۱۵مهرباچر،  ) چنین  و  ،  متون  درخواست  به  پاسخ  شد  انجام  پژوهش  این  در  آنچه  راستاست. 
ها بر هویت  ای با روش کیفی و خوداظهاری بود، بیشتر پژوهش میق هویت حرفه پژوهشگران پیشین بر لزوم تحلیل ع 

رنگ  ای استادان درزمینه و بافت دانشگاهی کم ای دانشجو معلمان و معلمان تمرکز داشتند و بررسی هویت حرفه حرفه 
اولین مضمون بااهمیت در تشکیل  مانده بود که با انجام پژوهش حاضر گامی در شناخت بیشتر و واکاوی آن برداشته شد.  

ای مهم  خلق و تأثیرگذاری را برای توسعه هویت حرفه   استادانی که   تأثیرگذاری بود.  ای و توسعه آن خلق و هویت حرفه 
دانستند، آن را شامل ایجاد انگیزه ادامه یادگیری به دانشجویان، طرح و اجرای کارهای پژوهشی نو، تالش برای ارتقای  می 

دهی به دانشجو، دادن خط فکری و افق دید گسترده به دانشجو افزایش امید و عالقه  رام گذاشتن و شخصیت مؤسسه، احت 
کنندگانی که بیشتر از موارد دیگر به مقوله تدریس و اثربخشی تدریس اشاره داشتند، داشتن طرح  در آنان بود. مشارکت 

دن، تسلط، تخصص، کیفیت تدریس و تعامل با دانشجویان  روز بو درس، توضیح مطالب بر مبنای دالیل کامل و مستدل، به 
نمود. در مقوله هماهنگی سازمانی، استادان بیشتر عمل بر اساس  و مشارکت آنان در امر تدریس و پژوهش مهم می 

حذف خودسرانه مطالب و رعایت نظم و سکوت در کالس را برای امکان انتقال کامل محتوا الزم و مهم  ها و عدم سرفصل 
شده استادان، نظرات متفاوت و گاهی مخالفی داشتند برای نمونه برخی از آنان  بندی مقوله مخاطبان طبقه   در   دانستند. می 

دانستند و برخی نیز برعکس، لزوم انجام وظایف متناسب با هر دو  ی و توجه بیشتر به افراد سرآمد را مهم می پرور نخبه 
گرفتن توانایی دانشجو به    نظر دانستند، برخی نیز با تأکید بر در  ا الزم می گروه نخبه و عادی و توجه متناسب به هر دو ر 

دادند. توجه ویژه به کیفیت کار اعضای  ارائه محتوای متناسب با سطح کالس اهمیت بیشتری می   بندی کالس و سطح 
قرار گیرد. توجه شایسته به  ها  های دانشگاه ها باید در اولویت برنامه هیئت علمی و ارتقای سطح دانش نظری و مهارتی آن 

منظور تشویق، ترغیب و حتی الزام  هایی به نامه جذب نیروهای علمی توانا و همچنین، تدوین و اجرای راهکارها و آیین 
حوزه اعضای هیئت  در  فنی  و  علمی  آخرین دستاوردهای  با  مستمر  آشنایی  به  علمی، ضرورتی  علمی  گوناگون  های 

مفهومی ایستا نیست،    کند و پیوسته تغییر می   طور به ای  زیرا هویت حرفه ؛  ( ۲۰۱6  ، و همکاران   ی بنکدار ) است  انکارناپذیر  
نیازمند این است که افراد هویت خود را دوباره   های متناقض مانند تغییر سازمانی است که دلیل عمده آن نیز موقعیت 

 
1 Whitchurch 
2 Mear 
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تواند با فراهم آوردن زمینه  رو دانشگاه نیز می ازاین   ( ۲۰۱3  ن، ی و اورس   ی جوک ی ل ی )   کنند بسازند، شکل دهند و بازسازی  
 . و تکامل آن نقش داشته باشد   ای مناسب در تسهیل توسعه هویت حرفه 

انجام تحقیق کمی برای  ای استادان، لزوم  ای و باالخص هویت حرفه های داخلی در زمینه هویت حرفه کمبود پژوهش 
های تخصصی  ای استادان با درجات علمی یا رشته بررسی جداگانه هویت حرفه پذیری نتایج حاضر و عدم تسهیل تعمیم 

شود سازوکارهایی  های پژوهش حاضر، پیشنهاد می رو و بر اساس یافته های پژوهش بود؛ ازاین ازجمله محدودیت   مختلف، 
مهم در تشکیل و توسعه آن ایجاد شود و    به عوامل   ای و اهمیت ه توسعه هویت حرفه توسط دانشگاه برای ایجاد زمین 

ای استادان یا بررسی و مقایسه  های متفاوتی چون بررسی تأثیرات زمینه و تغییرات موقعیتی بر هویت حرفه پژوهش 
ها بر  انجام شود. بسیاری از پژوهش   د ... برای توسعه دانش موجو   و (  ها استاد تمام )   اران ی دانش ای استادیاران با  حرفه هویت  

شده است. الزم  نگرند نادیده گرفته  اند و این پرسش که دیگران، من و حرفه من را چگونه می ادراکات افراد، تمرکز کرده 
  تر ضعیف   جامعه،   به   ، است پژوهشی کّمی برای بررسی مقوالت حاصل از این پژوهش انجام شود؛ زیرا تعمیم پژوهش کیفی 

 . است   کمی   یق تحق   از 

 تشکر و قدردانی
ها مشارکت داشتند تشکر و  وسیله از استادانی که در انجام مصاحبه این مقاله حاصل رساله دکتری است. بدین 

 کنیم. قدردانی می 
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