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چکیده :این مطالعه با تأکید بر چارچوب نظری وایدمن در ارتباط با جامعهپذیری دانشجویان تحصیالت
تکمیلی از طریق مدلسازی ساختاری -تفسیری به دنبال طراحی مدلی مبتنی بر دستهبندی و تفکیک
عوامل مرتبط با تعهد دانشجویان به نقش حرفهای در قالب پایبندی به هنجارهای علم است .جامعه
آماری مورد بررسی استادان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان هستند که بر اساس نمونهگیری
هدفمند از نظرات  10تن از آنان برای اجرای پژوهش استفاده شد .بر اساس نتایج پژوهش ،شکلگیری
هویت دانشجویی در سطح اول عوامل مرتبط با تعهد به نقش حرفهای دانشجویان قرار گرفته است.
جامعهپذیری علمی شامل متغیرهای فرهنگ آموزشی دانشکده ،تعامل با دوستان ،جامعهپذیری
دانشگاهی و عضویت در اجتماعات حرفهای در سطح دوم اثرگذاری و بهعنوان متغیر پیونددهنده
شناسایی شده است.
واژگان کلیدی :تعهد به نقش ،هنجارهای علم ،جامعهپذیری ،هویت دانشجویی.

استناد :شفائیمقدم ،الهام؛ نیازی محسن؛ صادقی آرانی ،زهرا ( .)1400طراحی مدل ساختاری -تفسیری عوامل مرتبط با تعهد به نقش حرفهای و پایبندی
به هنجارهای علم .نامه آموزش عالی ،)53( 14 ،صفحه .24
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مقدمه

يكي از هدف های كالن نظام علم و فناوري كش��ور «اس��تقرار جامعه دانش بنیان ،عدالت محور و برخوردار از انسان های
شايسته ،فرهيخته و نخبه براي احراز مرجعيت علمي در جهان» (نقشه جامع علمي كشور )13 :1389،است كه بر اساس

آن در بند  6از راهبردهاي ملي راهبرد كالن  21نقشه ( )29 :1389بر «ارتقاي سطح مشاركت دانشمندان و نقش آفرینان

در عرصه علم و فناوري در ايفاي رسالت های اجتماعي با تعميق ،ترويج و احترام به ارزش هاي اصيل اسالمي و ايراني و

اخالق حرفه ای و بهره برداري از ذخاير غني فرهنگي» تأكيد شده است .از اقدامات ملي در اين زمينه تأكيد بر «طراحي
سازوكار اجرايي و تعيين متولي تدوين ،ترويج و نظارت بر اخالق حرفه ای و معيارها و ضوابط رفتاري در محيط هاي علمي

و پژوهشي» و همچنين «نهادینه سازی تعهد و انضباط اجتماعي و قانون مداري و روحيه تالش براي گسترش عدالت و

رفاه و سالمت جامعه در دانش آموختگان با مشاركت معلمان و استادان» است (نقشه جامع علمي كشور 29 :1389،و .)30

اف��زون بر این ،تحليل محتواي نقش��ه جامع علمی کش��ور ( )1389بيانگر تأكيد ب��ر دو اصل و ارزش مهم «حاكميت
جهان بيني توحيدي اس�لام در تمام ابعاد علم و فناوري» و همچنين« ،ارتقاي س��طح مطلوب توليد علم ،به ویژه توليد و
عرضه دانش برمبنای اهداف ،مباني اس�لامي و نيازهاي جامعه» برای تحقق هدف ها و سياس��ت هاي كلي رشد و توسعه
علمي كش��ور اس��ت .به عنوان مثال در ماده  4و  5سياست هاي كلي نظام براي رش��د و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور
( )1383در بخش آموزش عالي و مراكز پژوهشی به ترتيب بر «اهتمام به اصل پرورش در كنار آموزش وپرورش ،ارتقاي
كيفي��ت عقيدت��ي ،علمي و عملي هیئت علمي موجود و تربيت اس��تادان و معلمان مؤمن به اس�لام و متعهد به انقالب و
عالقه مند به اعتالي كش��ور» و «س��اماندهي به نظام اعتبارس��نجي و رتبه بندي دانش��گاه ها مبتني بر توانايي ،كارايي و
اثربخشي و سازمان دهی به نظام ارتقاي هیئت علمي و ارزيابي پژوهشگران با معيار توليد علم و فعاليت هاي کاربردی و
توسعه اي و رفع نيازها و مشكالت علمي و فني كشور» تأكيد شده است.
با توجه به اينكه دانش��گاه ها و مراكز آموزش عالي هر جامعه معرف و مبين باالترین س��طح تفكر و علم آن جامعه
محسوب می شوند و اصول جهان بيني و نظام اعتقادي و ارزشي جامعه را در خود متجلي مي سازند و با تربيت متفكران و
دانش��مندان و مديران آينده ،در جهت بخشيدن به حركت هاي گوناگون فكري ،اعتقادي ،فرهنگي و سياسي جامعه مؤثر
واقع می ش��وند .می توان گفت دانش��گاه هاي مختلف جهان ،عالوه بر اش��تراكاتي كه به اعتبار دانشگاه بودن ،با يكديگر
دارند ،به اعتبار تعلق به جوامعي با بينش ها و ارزش های مختلف واجد خصوصياتي هستند كه آنها را از يكديگر متفاوت و
متمايز مي سازد .جامعه ايراني كه در انقالب اسالمي خود با رويكردي الهي و معنوي ،جهان بینی و نظام ارزشي اسالمي
را مبناي شئون اسالمي گوناگون زندگي خود قرار داده ،خواهان آن است كه دانشگاه هایی متناسب با مباني و معيارهاي
خودآگاه��ي و ش��ناخت دقيق ت��ر و ژرف تر حاصل كند و هم با تربيت متفكران و مديران ب��ر وفق آن مباني و معيارها ،به
 .1توجه به علم و تبديل آن به يكي از گفتمانهاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مساعد ،شكوفا و مولد علم و فناوري برمبنای آموزههاي اسالمي از طريق
توسعه و تعميق و بهکارگیری مؤلفههای فرهنگي ،اجتماعي و سياسي (نقشه جامع علمي كشور ،1389 ،ص)29
نامه آموزش عالی ،سال  ،14شماره  ،53ص.26-3 .

4
ترويج و تعميم آنها در كل جامعه مبادرت کند (مجموعه قوانين ومقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،اصول حاكم بر

دانشگاه اسالمي ،1377 ،ص .)398بر اين اساس ،توجه به علم و تبديل آن به يكي از گفتمان هاي اصلي جامعه و ايجاد
فضاي مس��اعد براي ش��كوفايي و توليد علم و فناوري برمبنای آموزه هاي اس�لامي و منطبق با نيازهاي جامعه می تواند

به عنوان يكي از معيارهاي اخالق علم و انسان آكادميك ایدئال در ايران قلمداد شود.

در این راس��تا ،نظ��ام جامعه پذیری علمی بس��تری برای امکان تحقق وظایف ذاتی دانشگاه هاس��ت .تربیت انس��ان

دانش��گاهی و انتقال دانش و هنجارهای حرفه ای به اعضا و آماده س��ازی آنها برای بر عهده گرفتن مش��اغل حرفه ای از

مهم ترین وظایف ذاتی دانشگاه هاست .بر این مبنا ،تعامل اعضای دانشگاه با یکدیگر ،زیست در فضای فرهنگی دانشگاه،

تبادل دانش و اطالعات در قالب چرخه یادگیری و یاددهی و تبعیت از آداب ،قوانین و هنجارهای علم بخشی از سیستم
دانشگاهی تلقی می شود که در بستر جامعه پذیری دانشگاهی صورت می پذیرد (مرجائی ،1396 ،ص.)9

بریم ( ،1966ص )3جامعه پذیری را فرایندی تعریف کرده است که طی آن فرد دانش ،مهارت ها و مقرراتی را درونی

می کند که به واسطه آن ،به عضوی مفید یا غیرمفید در جامعه تبدیل می شود .این تعریف با مفهوم درس خواندن سنتی
دانشجویان که مرتون ،1957( 1ص )41به عنوان آموختن نقش حرفه ای توسط دانشجویان می دانند سازگار است .آنان در

این زمینه به فرایندی اش��اره کرده اند که به وس��یله آن دانشجویان معلومات جزئی و مهارت ها ،نگرش ها و ارزش هایشان

را ترکیب می کنند تا بتوانند به شیوه قابل قبول اجتماعی و تخصصی نقش حرفه ای خود را ایفا کنند.

وایدمن )1989( 2مفهوم جامعه پذیری را در قلمرو دانش��جویی به کار گرفته اس��ت .وی جامعه پذیری دانش��جویان را

فراین��دی توصی��ف کرده که در آن افراد دانش ،مهارت و ارزش های الزم برای ورود موفقیت آمیز به حرفه تخصصی خود
را که نیازمند س��طح باالیی از دانش و مهارت تخصصی اس��ت ،کس��ب می کنند .از نظر وی فرایند جامعه پذیری مسیری

پرمخاطره برای دانش��جویان تحصیالت تکمیلی اس��ت که در چند مرحله اتفاق می افتد و فرایندی تکاملی است که آنها
را از نقش دانش��جوی مبتدی تازه کار به نقش های حرفه ای و تبدیل ش��دن به عضوی از جامعه حرفه ای هدایت می کند

(مهدیه و همکاران ،1395 ،ص 48و  .)49درواقع ،از نظر وی ،جامعه پذیری دانش��گاهی را می توان به عنوان فرایندی از
کنش متقابل دانشجویان با سایر اعضای اجتماع دانشگاهی در گروه ها یا سایر زمینه هایی که به وسیله درجات متنوعی از

فشارهای هنجاری مشخص می شود در نظر گرفت .این کنش متقابل اشکال متفاوتی از جامعه پذیری را که ممکن است
به انواع گوناگونی از سازگاری تازه واردها با سازمان منجر شود ،نتیجه می دهد (رستگارخالد ،1389 ،ص.)140

در راس��تای جامعه پذیری و تعهد به نقش حرفه ای ،س��ه دسته نظریات جامعه شناختی مطرح شده است .دسته اول بر

فرایند اجتماعی شدن مجدد علمی دانشجویان از طریق فرهنگ و زندگی دانشگاهی متمرکز است .در گروه دیگر نظریات

جامعه شناختی ،مدل سنتی جامعه پذیری علمی دانشجویان سطوح باالی آموزش عالی به عنوان طرحی استاندارد به وسیله
1. Merton
2. Weidman
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دیاگرام خطی مطرح شده است .بر اساس سومین دیدگاه ،جامعه پذیری دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
به شیوه غیرخطی رخ می دهد و از عوامل متعددی متأثر است .توسعه یافته ترین چارچوب نظری در این گروه از نظریات،

رویک��رد وایدم��ن و همکاران )2001( 1اس��ت .در این چارچوب ،جامعه پذیری در برنامه ه��ای تحصیالت تکمیلی روندی
غیرخطی اس��ت که طی آن تعهد و هویت نقش از طریق تجربه جنبه های رس��می فرهنگ دانش��گاه و گروه های مرجع

حرفه ای و ش��خصی توس��عه می یابد .اثرات عناصر متنوع روند جامعه پذیری و نتایج مورد انتظار ،متفاوت و به طور پیوسته
در حال توسعه هستند .نقشی که به سمت آن جامعه پذیری هدایت می شود ،از یک نقش هنجاری به مفهوم سازی نقش

م��ورد انتظ��ار حرکت می کند که هم انتظارات اجتماعی مورد نیاز و هم انتظارات ،توانایی ها و انتظارات ش��خصی را بیان
می کن��د که فرد برای تجرب��ه جامعه پذیری فراهم می آورد .نتیجه جامعه پذیری انتقال یک نقش اجتماعی نیس��ت ،بلکه
شناسایی و تعهد به نقش است که به طور هنجاری و نیز انفرادی تعریف شده است.

با توجه به مباحث فوق ،در این مطالعه با در نظر گرفتن مدل جامعه پذیری دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارائه شده

توسط وایدمن و همکاران ( ،)2001این رویکرد با روش ساختاری -تفسیری بررسی شده است.
مبانی نظری

جامعه پذیری در نهاد علم ،بیش��تر در جهت پرورش افرادی اس��ت که ارزشها و هنجارهای غالب در نهاد علم را بیاموزند

(نی��ازی و کارکنان نصرآب��ادی ،1389 ،ص .)28بنابراین ،انتظار ميرود تا اين ارزشه��ا و هنجارها در فرايند جامعهپذیری

دانشگاهي و در جريان همکنشي علمي دانشپژوهان با ديگران به دانشجويان انتقال یابد و در سطح آگاهي و شناخت ،از
آنها اطالع پيدا كنند ،در سطح نگرشها ،آنها را باور كنند و در سطح كنش و عمل به آن عامل شده و در روابط علمي خود

از اين اصول و قواعد پیروی کنند (مرجائي .)140 ،1391 ،در این راستا ،دو ویژگی جامعه پذیری مبنی بر فرایندی بودن و

ارتباط عناصر اصلی و معین با توس��عه و تکوین تعهد و هویت حرفه ای ،به ویژه برای درک پویایی برنامه های حرفه ای و

فارغ التحصیلی ،برجسته و مهم است .درواقع ،هدف اصلي در سطوح باالي آموزش عالي ،ايجاد هويت حرفه ای و تعهد به

حرفه و شغل در قالب پایبندی به هنجارهای علم است که در طول مراحل جامعه پذیری ،متكامل و در هر مرحله شديدتر
می شود (وایدمن و همکاران ،2001 ،ص.)11-15

در ارتب��اط با جامعه پذیری و تعهد به هنجارهای علم و نقش حرفه ای آینده نظریه های جامعه ش��ناختی افرادی مانند

هاگستروم ،وایتلی ،کالینز و بوردیو به فرایند اجتماعی شدن مجدد علمی دانشجویان از طریق فرهنگ و زندگی دانشگاهی

اش��اره کرده اند .تأکید این گروه بر نقش فرهنگ دانش��گاهی اس��ت که از طریق ارتباطات و تعامالت وس��یع تر «اجتماع
علمی »2توضیح داده می شود .بر اساس این نظریات ،اجتماع علمی هنجارها ،قواعد ،روال ها و روش های خود را به وجود
1. Weidman et al.
2. Scientific Community
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می آورد و اخالقیات و منش خاصی را ایجاد می کند و اختیارات و سلس��له مراتبی را مش��روعیت می بخش��د که مضامین

معرفت شناختی ،اخالقی و حرفه ای دارد.

گروه دیگر نظریات جامعه شناختی ،مدل سنتی (خطی) جامعه پذیری علمی دانشجویان تحصیالت تکمیلی است .مدل

خطی روندی را نشان می دهد که به موجب آن گروه آموزشی بر اساس معیارهایی دانشجویان را پذیرش و آنها را با شیوه

تجویز شده جامعه پذیر می کنند و پس از اینکه دانشجو یک برنامه ویژه را تکمیل کرد دانش آموخته می شود.
بر اساس رویکردهای سنتی (خطی) صرف ًا یک راه برای اجتماعی کردن دانشجویان تحصیالت تکمیلی یا شکل دهی

تجربیات آنها وجود دارد .در این رویکرد تصور می شود که همه دانشجویان تحصیالت تکمیلی باید در یک نوع شغل و به
مانند افراد دیگر در رشته یا زمینه تحصیلی اجتماعی شوند و موفقیت آینده آن ها با توجه به گستره درونی شدن استانداردها

و هنجارهای س��نتی زمینه تخصصی س��نجیده می ش��ود (مرجائی ،1396 ،ص59؛ مهدیه و هم��کاران ،1395 ،ص.)50

در این رویکرد جامعه پذیری به عنوان فرایندی عقالنی در نظر گرفته می شود .یک بینش عقالنی بیان می دارد که افراد

دانش را کسب می کنند ،جامعه پذیری فرایندی یک طرفه است و دربرگیرنده پیشرفت های مداوم در مسیر مجموعه ای از
فعالیت های خاص اس��ت .به عبارت دیگر ،جامعه پذیری فرایندی از همگونی است .دپارتمان و برنامه های دانشکده ها در
ارتباط با دانش��جویان تحصیالت تکمیلی و اس��تادان به عنوان عامل اصلی در جامعه پذیری کالسیک محسوب می شوند.

فرایندهای جامعه پذیری در محیط آموزشی دانشگاهی به دنبال آماده سازی دانشجویان برای پذیرش نقش های تخصصی

و علمی در آینده و همچنین ،درونی کردن ارزش های حرفه ای در آنها است (مرجائی ،1396 ،ص 156و .)157

ب��ا توج��ه به نقای��ص مدل های خطی جامعه پذی��ری ،مدل های غیرخطی مطرح می ش��وند که نس��بت به نهادهای

بیرون دانش��گاهی ،زمینه خانوادگی ،گروه های همس��االن و بازخوردهای بروندادی آموزشی حساس هستند .این مدل ها

جامعه پذیری را به مثابه قطاری در حال ترک ایستگاه می دانند که برای مقصد مشخصی در راه است (از مرحله کنکور تا

اخذ مدرک) در طی آن فرد طیفی از تجارب متفاوت از دیگران را درک می کند و هر مرحله از این سفر خصوصیات خاص
خود را دارد و هیچ دو دانشجویی این دوران را به صورت کام ً
ال یکسان تجربه نمی کنند.
این رویکرد مش��ارکت های منحصربه فردی را در نظر می گیرد که هر یک از افراد تازه وارد به دانش��گاه ها با خود به

همراه دارند و به دنبال این هس��تند که افراد تازه وارد را به درون عادت ها ،هنجارها و رفتارهای دانش��گاهی کالس��یک

جذب کنند و در عین حال مشارکت آنها را به شیوه هایی که وجودشان را برای تغییرات در دانشکده توانمند جلوه دهد ،در

نظر می گیرد .این رویکرد مش��خص می س��ازد در حالی که یک سازمان (دانشگاه) نیاز دارد تا به افراد تازه وارد نشان دهد
که چه چیزهایی برای رس��یدن به موفقیت مورد نیاز هس��تند ،همچنین می تواند تفاوت را ارزش گذاری کند و فرایندهای

جامعه پذیری را به عنوان فرصتی برای خلق مجدد فرصت ها نسبت به بازآفرینی فرهنگ مورد استفاده قرار دهد (تیرنی،1

 .)1997این رویکرد همچنین نشان می دهد که کنش هایی که افراد تازه وارد با افراد دیگر در دانشگاه دارای هستند دارای
1. Tierney
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پتانسیل مناسبی در شکل دهی تجربیات افراد تازه وارد و همچنین ایجاد تغییرات در دانشگاه است (مرجائی.)159 ،1396 ،
در این ارتباط ،استاتون و دارلینگ )1989( 1و همچنین استاتون و همکاران )1987( 2بر این موضوع تأکید می کنند که

دانشجویان تازه وارد جامعه پذیری را در متن فرهنگ دانشکده و رشته های تحصیلی خود تجربه می کنند و نیاز دارند تا با
افراد دیگر در جهت خلق نقش های خود به کنش بپردازند .در این ارتباط ،اس��تاتون و دارلینگ ( )1989مش��اهده و توجه
به کنش متقابل اعضای دانش��کده ،همساالن ،خانواده و دوستان را از اجزای مهم فرایند جامعه پذیری می دانند (آستین،3

2002؛ نیکوئیس��ت و هم��کاران .)1999 ،4به عبارت دیگ��ر ،فرایند جامعه پذیری یادگیری قوانین ،جس��تجوی بازخورد و

پیشنهاد ها از طریق کنش های متقابل را به وجود می آورد (مرجائی ،1396 ،ص.)45

آستین ( )2002معتقد بود که جامعه پذیری دانشجویان دوره دکتری به شیوه غیرخطی رخ می دهد و از عوامل متعددی

متأثر است .این فرایند به شکل مراحل پی درپی نیست و شامل مواردی مانند مشاهده ،گوش دادن و تعامل با استادان و
همتایان و مناسبات بین شخصی با خانواده و دوستان بیرون از دانشگاه است (مهدیه و همکاران ،1395 ،ص.)49

نتایج تحقیق طولی در زمینه تجربه دوره دکتری در مورد اش��تیاق به دانش��گاه (آستین2002،؛ نیکوئیست و همکاران،

 )1997نش��ان دهنده آن اس��ت که جامعه پذیری اس��تادان بالقوه در آموزش عالی فرایند خطی ساده ای نیست ،در عوض
«جامعه پذیری فرایندی جاری اس��ت و نتیجه وقایع موقعیتی نیست» (آس��تین ،2002 ،ص .)103اعضای بالقوه دانشگاه
از آغاز تجربه فارغ التحصیلی خود تالش می کنند تا مش��اغل علمی و دانشگاهی و زندگی آکادمیک را مسیرهای منطقی

بالقوه ای برای آینده خود جلوه دهند.

کامل تری��ن چارچوب برای درک جامعه پذیری دانش��جویان تحصیالت تکمیلی و متخصص در گروه س��وم نظریات

جامعه شناختی ذکر شده از سوی وایدمن و همکاران ( )2001توسعه یافته است .چارچوب نظری آنها تجربیات جامعه پذیری

همه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و فارغ التحصیالنی را دربر می گیرد که حتی عالقه ای به استاد شدن ندارد (مرجائی،

 ،1396ص .)51آنها تأکید کردند که جامعه پذیری امری پیچیده و توس��عه یافتنی اس��ت و نباید روندی تک خطی را پی
گی��رد .از نظر آنها افراد می توانند هم زمان تجربیات خود را ش��کل دهند و همچنین ،انتظارات هنجاری جامعه تخصصی
(دانش��گاه) را تغییر دهند .بر این اس��اس آنان معتقدند «پیامدهای جامعه پذیری تغییر نقش اجتماعی نیست ،بلکه شناخت

تعهد به نقش است که به صورت شخصی و هنجاری تعریف شده است» (وایدمن و همکاران ،2001 ،ص .)36آنها نشان
داده اند که جامعه پذیری در زمینه ای فرهنگی (فرهنگ دانش��گاه) و فضایی که از س��وی همس��االن ایجاد می ش��ود ،رخ

می دهد .دانش��جویان تحصیالت تکمیلی به نحوی اجتماعی می ش��وند که دانش و مهارت های مورد نیاز در فعالیت های
تخصصی را فرامی گیرند ،با دانشجویان و دیگر اعضای دانشکده کنش متقابل برقرار می کنند و خودشان را در فعالیت های

1. Staton & Darling
2. Staton et al
3. Austin
4. Nyquist et al.
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زمینه تحصیلی خود درگیر می س��ازند .از دیدگاه آنها اجتماعات تخصصی دربرگیرنده افرادی می ش��ود که در حال انجام

دادن فعالیت های حرفه ای و تخصصی هس��تند و اس��تانداردهایی برای پذیرش و در برخی زمینه ها ملزوماتی برای تأیید

دارند و همچنین ،برای دانش��جویان تحصیالت تکمیلی فرصت هایی برای کنش متقابل با همس��االن و اعضای باتجربه

در زمینه ای خاص را فراهم می آورند (مرجائی ،1396 ،ص .)57به عبارت دیگر ،آنچه در دیدگاه آستین و وایدمن (1989

و  )1990به طور ضمنی بیان می شود ،اهمیت فرهنگ در آموزش عالی است که به عنوان الگوهای گروهی ،شکل دهنده
متقابل از هنجارها ،ارزش ها ،عقاید و فرضیاتی است که رفتار افراد و گروه ها را در مؤسسه آموزش عالی هدایت کرده و

یک س��اختار از مرجع را ایجاد می کند که در آن معنای رخدادها و عملکردها درون و بیرون دانش��گاه تفسیر می شود (کاه

و ویت ،1988 ،1ص.)12

از دیدگاه وایدمن و همکاران ( )2001دانشجو می تواند ارزش ها و هنجارهای گروه یا دانشکده را شکل دهد .درواقع،

این چارچوب معتقد اس��ت برای جامعه پذیری دانش��جویان تحصیالت تکمیلی بیش از یک راه وجود دارد .اگرچه احتمال
بیش��تری وجود دارد که مفهوم و فنون غالب به ش��یوه های نس��بت ًا اس��تاندارد یا سنتی آموزش داده ش��وند .با این وجود
باید توجه داش��ت که در مراحل جامعه پذیری ،رش��ته ها و حوزه های حرفه ای مطابق با مش��غولیت ساختاری دانشجویان

تحصیالت تکمیلی ،هویت و تعهد به نقش حرفه ای مربوطه را شکل می دهند.

از س��وی دیگر ،دانش��جویان پس از برخورداری از منابع اطالعاتی در س��طوح اولیه شامل س��اختارها و استانداردهای

آکادمیک ،نظارت و نقش اعضای هیئت علمی دانش��گاه و فرهنگ دانش��گاهی به توس��عه توانایی خود در فهم دانش با
فرهنگ آکادمیک و عمل به انتظارات نقش می پردازند .این اکتساب دانش بیش از ساختارهای سازمانی ازجمله اعضای

هیئت علمی و فرهنگ دانشگاهی از خود دانشجویان حاصل می شود (مرجائی ،1396 ،ص.)64

وایدم��ن و آس��تین )2003( 2مس��یری را که افراد از طریق مراح��ل جامعه پذیری حرفه ای ط��ی می کنند و همچنین

ویژگی های فردی و زمینه های آموزشی و خواسته های مرتبط با انگیزه ادامه دادن کار در حرفه و پیامدهای جامعه پذیری
حرفه ای موفق را نشان می دهد .عنصر دیگر ،محیط نهادی دانشگاه یا سایر نهادهای آموزش عالی است که آماده سازی
حرفه ای در آن صورت می گیرد که ش��امل فرهنگ دانش��گاهی و فرهنگ همتایان و نیز سه سازوکار جامعه پذیری یعنی
تعامل با دیگران ،حس یگانگی با چشمداشت گروه و همتایان و یادگیری دانش و مهارت های الزم برای عملکرد حرفه ای

اثربخش است (مهدیه و همکاران ،1395 ،ص.)49

درمجم��وع از دیدگاه وایدم��ن و همکاران ( )2001مراح��ل جامعه پذیری نباید به صورت خطی باش��د .رویکرد آن ها

چارچوبی پویا و متقابل است به گونه ای که معتقدند «هویت تخصصی و تعهد در سطحی محدود محقق نمی شود و باید
به رش��د و تکامل خود ادامه دهد .جامعه پذیری بدون آغاز و یا پایانی مش��خص ،پویا و جاری است» (وایدمن و همکاران،
1. Kuh & Whitt
2. Weidman & Stein
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 ،2001ص .)40از دیدگاه آنان جامعه پذیری یک پروس��ه توس��عه ای پیچیده است که می تواند چه در سطح گروه و چه در
س��طح انفرادی تحلیل ش��ود .آنان عالوه بر این پیچیدگی ،روند جامعه پذیری را با مطرح کردن ارتباط میان ویژگی های

پیش زمینه دانش��جویان ،تجربیات دانشگاهی ،نتایج جامعه پذیری و عناصر واسطه از قبیل جوامع حرفه ای و شخصی چه
قبل و چه در طول تجربه محل تحصیل فرد فارغ التحصیل توصیف می کند (آستین.)1992 ،

عناص��ر موجود در چارچوب آس��تین و وایدم��ن ( 1989و  ،)1990به صورت دووجهی با هم ارتب��اط دارند .یک رابطه

متقاب��ل از تأثیرات بر دانش��جو وج��ود دارد اینکه بافت و روندهای تجربه آموزش��ی بر یکدیگر تأثی��ر می گذارند و نتایج

جامعه پذیری بر بافت هنجار بنیاد محیط آموزش عالی که دانشجویان تجربه می کنند ،اثر می گذارد (کرچوخوف.)1976 ،

روند جامعه پذیری این گونه درک می شود که نشان دهنده تعامل بین عناصر تشکیل دهنده متفاوت است ،یک پدیده خطی

تصادفی نیست و نیز همان طور که مطرح شد روندی توسعه ای است.
پیشینه پژوهش

مضمون رایج در بررسیهای مرتبط با آموزش دکتری و تحقیقات متعدد در کشورهای مختلف در سالهای اخیر (نیکوئیست

و هم��كاران1999 ،؛ گل��د و دور2001 ،1؛ آس��تین 2002؛ نیراد و همکاران2004 ،2؛ وولف و همكاران )2004 ،3این اس��ت که

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در طول دوره تحصیلی خود برای ایفای نقشهای علمی و دانشگاهی (و همچنین نقشهای

غیردانشگاهی) بهطور کامل آماده نمیشوند و جامعهپذیری دانشگاهی و درونی شدن هنجارهای ناظر بر کنشگران و کنش
علمی در سطح مطلوب نیست.

در بررسی پیشینه ،عمده پژوهشهای مرتبط با موضوع شامل مطالعاتی است که با تأکید بر هنجارهای علم دانشگاهی،

رابط��ه جامعهپذیری علمی و دانش��گاهی با پایبندی به اخالق علم بهص��ورت کلی و همچنین ،اخالق پژوهش بهطور اخص
انجام گرفته است« .بررسي ارزشهای حرفهای و مسائل اخالقي در تحصيالت تكميلي دانشمندان و مهندسان» (اندرسون

و همکاران« ،)1994 ،تأثیر فرهنگها در پذيرش و رعايت اخالق علمي» (اس��چلجميچ و روبرس��ون« ،)1995 ،4تأثير كيفيت

گروه آموزشي تحصيالت تكميلي در توبيخ تحريفات علمي» (براگستون« ،)1991 ،5جامعهپذیری دانشجویان دکتری نسبت به
هنجارهای دانشگاهی» (وایدمن و آستین« ،)2003 ،مفهومسازی جامعهپذیری ادبیات دانشگاهی در یک فضای بین فرهنگی»

(سلونی« ،)2008 ،6آگاهیهای اخالقی دانشجویان و مفهوم اخالق پژوهش» (لوفستروم« ،)2012 ،7جامعهپذیری دانشجویان
1. Golde & Dore
2. Nerad et al.
3. Wulff et al.
4. Schlegemilch & Roberson
5. Braxton
6. Seloni
7. Lofstrom
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تحصیالت تکمیلی در ارتباط با رفتار پژوهشی مسئوالنه» (فیشر و همکاران« ،)2013 ،1مهارتهای اخالق پژوهش دانشجویان
و دانشگاه بهعنوان محیط یاددهنده» (رایزانن و لوفستروم« ،)2014 ،2جامعهپذیری اولیه حرفهای دانشجویان دانشگاه روسیه

با روش کمی و کیفی» (کیچروا و همکاران« ،)2015 ،3بررس��ي عوامل دانش��گاهي و دپارتماني مؤثر بر پيروي دانش��جويان

تحصي�لات تكميلي دانش��گاههای ايران از هنجارها و ضد هنجارهاي علم در دانش��گاه تبريز» (ودادهي��ر« ،)1377 ،اخالق
علمي :رمز ارتقاي آموزش عالي ،جايگاه و س��ازوكارهاي اخالقیات حرفهای علمی در تضمين كيفيت آموزش��ي عالي ايران»

(فراستخواه« ،)1385 ،عوامل مؤثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفهای در اجتماع علمی ایران» (مرجائی،)1390 ،

«تأثیر فرهنگ س��ازمانی گروههای آموزشی بر پیروی دانشجویان تحصیالت تکمیلی از اخالق علم» (یوسفی اقدم،)1392 ،
«بررسی نقش عوامل مؤثر در درونی شدن اخالق علم در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی» (نیازی و همکاران،)1394 ،

«اخالق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی ایران» (قاراخانی و میرزایی« ،)1393 ،فضای هنجاری آموزش علوم اجتماعی

در ایران» (قاراخانی و میرزایی« ،)1394 ،فرایند جامعهپذیری دانش��گاهی دانش��جویان دکتری» (مهدیه و همکاران،)1395 ،

«مس��ائل و چالشهای جامعهپذیری علمی دانشجویان در محیط دانش��گاه» (منصوری و همکاران« ،)1395 ،بررسی نقش

جامعه پذیری علمی در درونی سازی هنجارهای دانشگاهی و پسا دانشگاهی» (شفائی مقدم )1396 ،و «بررسی رابطه بین
فرایند جامعه پذیری دانشگاهی با پایبندی به اخالق پژوهش» (عباس زاده و همکاران .)1397 ،این مجموعه نقش اخالق

را برای کارکرد علم و توس��عه آن اساس��ی میداند ،بهگونهای که در صورت رعایت نکردن مس��ائل اخالقی در مجامع علمی،

علم و تحقیقات علمی به جای کش��ف حقیقت به ابزاری جهت دستیابی به منافع اقتصادی و منزلت اجتماعی پژوهشگران

تبدیل میش��ود .بهطور کلی در این پژوهشها فرایندهای مؤثر بر جامعهپذیری و درونی شدن هنجارهای علم در دانشگاهها

بیشتر تحت تأثیر مؤلفههای درون دانشگاهی ازجمله فرهنگ سازمانی دانشگاه ،فرهنگ رشتهای ،تعامل استادان و دانشجویان،
فرهنگ آموزشی ،کنشگری علمی و اجتماعی دانشجویان ،ساختار اجتماعات علمی و  ...است.

در اغلب مطالعات مذکور توصیفهایی از فرهنگ علم ،شیوههای تولید علم قدیم و جدید و آداب و اخالقیات ناظر علم ارائه

شده است ،در مطالعات انجام گرفته (جز تعداد اندکی از آنها مانند مطالعه ودادهیر ،1377 ،مرجائی 1390 ،و شفائیمقدم)1396 ،
در چارچوب نظريهاي روشن و منسجم ،جامعهپذیری علمی و درونی شدن هنجارهای علم بررسی نشده  ،بلكه عمدت ًا به ذكر

مصاديق و مؤلفههاي خاص مؤثر بر آن اکتفا ش��ده است .همچنین ،بیش��تر مطالعات در ارتباط با عوامل مرتبط با پایبندی

ب��ه هنجارهای علم به منظور بررس��ی تأثیر آن انجام گرفته اس��ت ،در حالی که در پژوهش حاض��ر با تأکید بر چارچوب
جامعه پذیری دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارائه شده توسط وایدمن و همکاران ( ،)2001ابعاد تازه ای از عوامل مرتبط با

تعهد به نقش حرفه ای و پایبندی به هنجارهای علم بررسی شده است و تالش بر این است با ایجاد یک ادراک مفهومی
بین متخصصان این حوزه ،الیه های مش��خصی از عوامل مرتبط شناس��ایی ش��ود .همچنین ،روش طراحی مدل تحلیل

1. Fisher et al.
2. Rissanen & Lofstrom
3. Kicherova et al.
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س��اختاری -تفس��یری ( )ISMکمتر در حیطه های جامعه شناسی استفاده شده است و این پژوهش درصدد آن است تا از

منظر روش اجرای کار نیز شیوه جدیدی از روش های اجرای تحقیق را در این رشته برای تولید محتوای بیشتر مهیا کند.
ب��ا توجه به مباح��ث فوق ،در این مطالعه عوامل مرتبط با پایبندی دانش��جویان به هنجاره��ای علم و تعهد به نقش

حرفه ای بر اساس مدل جامعه پذیری دانشجویان تحصیالت تکمیلی وایدمن و همکاران ( )2001بررسی می شود .بر این

اساس ،اگرچه کانون تمرکز بر متغیرهای درون دانشگاهی ازجمله فرهنگ آموزشی دانشکده (الگوي معاني نهفته در صور

نمادي��ن ،ازجمل��ه کنش ها ،گفته ها و تمامي مقوله های معنی داري كه افراد دانش��گاهي به كمك آن با هم ارتباط برقرار

می کنند و در تجارب ،دریافت ها و باورهاي مشترك با يكديگر سهيم می شوند (فاضلي ،1387 ،ص ))92و جامعه پذیری
دانش��گاهی (فرایند یادگیری که از خالل آن ،افراد دانش و مهارتها ،ارزشها و طرز نگرش و عادات و ش��یوههای تفکری
که به آن تعلق دارد را کسب میکند (محسنی تبریزی و همکاران ))81 ،1388 ،است ،ولی با توجه به مدل یادشده متغیر
عضویت در س��ازمان ها و مؤسس��ات تخصصی و پژوهش��ی به عنوان اجتماعات حرفه ای بیرون از دانشگاه (مؤسسه های
آموزش��ی و پژوهش��ی خصوصی و دولتی بیرون از دانشگاه) ،تعامل دانش��جویان با دوستان (آن دسته از روابط دوستانه و
جمعي اس��ت كه دانش��جويان به عنوان افراد جامعه و در ضمن زندگي عادي خود در آن وارد می شوند (قانعي راد،1385 ،
ص ))139به عنوان اجتماعات ش��خصی (درمجموع با عنوان جامعه پذیری علمی) و همچنین ،هویت دانش��جویی (نوعی
آگاهی که هر دانشجو در فرایند اجتماعی شدن و تعامل با دیگران دانشگاهی و غیردانشگاهی درباره خود کسب می کند
و واس��طه بین دنیای درونی و برونی فرد اس��ت که در میدان تعامالتی دانش��گاه ،رابطه او را با خود و دیگران ،تنظیم و
کنش های��ش را هدایت می کند (بقائی س��رابی و اس��ماعیلی ،1388 ،ص 180و  ))181و درنهای��ت رابطه این متغیرها بر
درونی شدن هنجارهای علم (کل یا ترکیب موزونی از ارزش ها و هنجارهای احساسی و عاطفی که تعهد و التزامی برای
دانشمند ایجاد می کند .هنجارها به شکل اوامر ،منع ها ،ترجیحات و اجازه ها تجلی می یابند و بر مبنای ارزش های نهادی
مش��روعیت پیدا می کنند (مرتن ،1957 ،ص ))551به عنوان برونداد آموزش��ی به صورت دانشجوی حرفه ای شده و دارای
تعهد و شناخت مورد بررسی قرار گرفته است.
روش پژوهش ،جامعه آماری و حجم نمونه

این مطالعه به روش کیفی بوده با توجه به هدف مطرح ش��ده از تکنیک مدل سازی ساختاری -تفسیری ( )ISMاستفاده

ش��ده است .ایده اصلی این مدل سازی تجزیه یک سیس��تم پیچیده به چند زیرسیستم با استفاده از تجربه عملی و دانش

خبرگان جهت س��اخت یک مدل ساختاری چندسطحی است .درواقع ،این تکنیک یک روش سیستماتیک و ساختاریافته
برای ایجاد و فهم روابط بین عناصر یک سیس��تم پیچیده اس��ت که توس��ط وارفیلد 1در س��ال  1974معرفی شدISM .

تکنیک��ی مناس��ب ب��رای تحلیل تأثیر یک عنصر بر عناصر دیگر اس��ت و به ایجاد و جهت دادن ب��ه روابط پیچیده میان

1. Warfield
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عناصر یک سیس��تم کمک می کند (علی اکبری و اکبری ،1396 ،ص .)10این تکنیک از یک س��و ،تفس��یری است ،زیرا

قضاوت گروهی از خبرگان مش��خص می کند کدام متغیرها و چگونه با هم ارتباط داش��ته باشند ،از سوی دیگر ،ساختاری
اس��ت ،زیرا س��اختار کلی از مجموعه پیچیده ای از متغیرها را بر اساس ارتباطات استخراج می کند .افزون بر این ،به دلیل

نمایش روابط ویژه بین متغیرها و ساختار کلی آنها در یک مدل گرافیکی ،یک تکنیک مدل سازی نیز است (خائف الهی

و حسینی ،1397 ،ص.)188

جامعه آماری پژوهش ،اس��تادان دانش��کده علوم انسانی دانشگاه کاشان هس��تند .با توجه به اینکه در تکنیک ISM

هدف تعمیم نتایج مطرح نیس��ت از روش نمونه گیری هدفمند اس��تفاده شده است .تعداد نمونه در این تکنیک در راستای
کس��ب اطمینان از جامعیت دیدگاه های مختلف در پژوهش اس��ت .بر این اساس ،حجم نمونه مورد بررسی شامل  10تن

از استادان به عنوان افراد خبره و متخصص بود که تمایل به مشارکت داشتند.

در این مطالعه ،با توجه به اینکه شاخص ها از نظریه وایدمن و همکاران ( )2001استخراج شده  ،روایی سازه آنها مورد

تأیید قرار گرفته اس��ت .بدین صورت که بر اس��اس روش تعیین روایی سازه ،نخست سازه یا متغیر مورد نظر تعریف شد و
سپس برای بررسی آن ،ماتریس مربوط به عوامل در اختیار استادان قرار گرفت.

یافتههای پژوهش

در این بخش ،نخس��ت س��یمای پاس��خگویان و پس از آن یافته های پژوهش برمبنای مراحل مدل س��ازی س��اختاری-
تفسیری ارائه شده است.

سیمایپاسخگویان

بر اس��اس يافته هاي پژوهش 38.9 ،درصد از اس��تادان مورد بررس��ی در این پژوهش در گروه سني  31-40سال55.6 ،

درصد در گروه سني  41-50سال و  5.6درصد در گروه سني بیش از  50سال قرار دارند .رتبه  6.1درصد از استادان مورد

بررس��ي مربی 66.7 ،درصد اس��تادیار و  27.3درصد دانشیار و استاد تمام بوده است .سابقه تدریس  5.7درصد از استادان
پاس��خگو کمتر از  5س��ال 34.3 ،درصد از آنها بین  31.4 ،5-10درصد بین  ،11-15س��ال و  28.6درصد از آنها بیش از

 15سال سابقه تدریس داشته اند.

مدلسازی ساختاری -تفسیری عوامل مرتبط با پایبندی به هنجارهای علم

طراحی مدل س��اختاری -تفس��یری دارای چند مرحله اس��ت که در این بخش توضیح هر مرحله و نتایج حاصل از آن در
قالب یافته های پژوهش ارائه می شود.

در مرحله اول طراحی مدل ،نظر  10اس��تاد دانش��گاه به عنوان متخصص درباره رابطه متغیرهای مؤثر بر درونی شدن

هنجارهای علم و تعهد به نقش حرفه ای بر اساس یک ماتریس به ابعاد متغیرها که در سطر و ستون اول آن متغیرها به
ترتیب ذکر ش��ده اس��ت ،مورد بررسی قرار گرفت .به گونه ای که از آنها خواسته شد رابطه دوبه دوی متغیرها را با نمادهای
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( Vدر صورتی که سطر ( )iبه ستون ( )jمنجر می شود)( A ،در صورتی که ستون ( )jبه سطر ( )iمنجر می شود) X ،رابطه

دوسویه  iو  jو نماد  Oبرای نشان دادن نبود رابطه معتبر بین متغیرها مشخص کنند .بر این اساس ،ماتریس خودتعاملی

ساختاری برای هر یک از متخصصان تهیه شد .سپس با استفاده از قانون جایگذاری  0و  1به شرح جدول ذیل هر یک

از ماتریس های خودتعاملی ساختاری ( )SSIMبه ماتریس دستیابی اولیه تبدیل شد.
جدول ( )1نحوه تبدیل روابط مفهومی به اعداد
نماد مفهومی

تبدیل نمادهای مفهومی به اعداد

V

خانه مربوط به این زوج در ماتریس دستیابی اولیه عدد  1و خانه قرینه آن عدد  0قرار می گیرد.

A

خانه مربوط به این زوج در ماتریس دستیابی اولیه عدد  0و خانه قرینه آن عدد  1قرار می گیرد.

X

خانه مربوط به این زوج در ماتریس دستیابی اولیه عدد  1و خانه قرینه آن عدد  1قرار می گیرد.

O

خانه مربوط به این زوج در ماتریس دستیابی اولیه عدد  0و خانه قرینه آن عدد  0قرار می گیرد.

منبع( :جتیش تاکار و همکاران)2017 ،

پس از آن از شاخص «مد/نما» برای تشکیل ماتریس دستیابی اولیه استفاده شد .بهگونه ای که از بین چهار گونه رابطه

ممکن بین شاخصها ،رابطه ای که بیشترین فراوانی را از نظر متخصصان داشت در جدول نهایی قرار داده شد.
جدول ( )2ماتریس دستیابی اولیه رابطه دوبهدوی متغیرهای مؤثر بر تعهد به نقش حرفهای
متغیرها

هویت
دانشجویی

تعامل با
دوستان

جامعه پذیری
دانشگاهی

عضویت در
اجتماعات حرفه ای

فرهنگ آموزشی
دانشکده

هویت دانشجویی

1

0

0

0

0

تعامل با دوستان

0

1

1

1

1

جامعه پذیری دانشگاهی

0

1

1

0

1

عضویت در اجتماعات حرفه ای

0

1

1

1

1

فرهنگ آموزشی دانشکده

1

1

1

1

1

سپس از قانون بولین برای رساندن ماتریس دستیابی اولیه به حالت پایداری و تشکیل ماتریس دستیابی نهایی یا اصالح

ش��ده اس��تفاده شد .بر اساس این قانون 1

به صورت (* )1نشان داده شده است.
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جدول ( )3ماتریس اصالح شده رابطه دوبهدوی متغیرهای مؤثر بر تعهد به نقش حرفهای
متغیرها

هویت
دانشجویی

تعامل با
دوستان

فرهنگ آموزشی
دانشکده

عضویت در
جامعه پذیری
دانشگاهی اجتماعات حرفه ای

هویت دانشجویی

1

0

0

0

0

تعامل با دوستان

*1

1

1

1

1

جامعه پذیری دانشگاهی

*1

1

1

*1

1

عضویت در اجتماعات حرفه ای

*1

1

1

1

1

فرهنگ آموزشی دانشکده

1

1

1

1

1

پس از تش��کیل ماتریس نهای��ی به منظور تعیین روابط متغیره��ا ابتدا مجموعه خروجی( 1قابل دس��تیابی) ،مجموعه

ورودی( 2مجموعه مقدم) و عناصر مشترک 3شناسایی و نمره تعیین سطح و مجموعه دستیابی و مجموعه پیش نیاز برای

هر متغیر تعیین ش��د .مجموعه دس��تیابی هر متغیر شامل متغیرهایی می شود که از طریق آن متغیر می توان به آنها رسید

و مجموعه پیش نیاز ش��امل متغیرهایی می ش��ود که بر طبق آنها می توان به این متغیر رس��ید .سپس اشتراکات مجموعه

دس��تیابی و پیش نیاز همه عوامل تعیین ش��د و در صورت یکس��ان بودن مجموعه دستیابی با مجموعه اشتراک آن عامل
به عنوان س��طح یا الیه های طراحی ش��ده مدل نهایی در نظر گرفته شد .برای به دست آوردن سایر الیه ها ،سطوح قبلی
از ماتریس ،جدا و فرایند تکرار شد.

جدول ( )4سطحبندی متغیرهای مؤثر بر تعهد به نقش حرفهای
متغیرها

مجموعه قابل دستیابی

مجموعه مقدم

اشتراک

سطح

 .1هویت دانشجویی

1

1,2,3,4,5

1

1

 .2تعامل با دوستان

1,2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

 .3جامعه پذیری دانشگاهی

1,2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

 .4عضویت در اجتماعات حرفه ای

1,2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

 .1مجموعه خروجی برای یک متغیر عبارت است از خود آن متغیر به انضمام سایر متغیرهایی که از آن تأثیر میپذیرند ،به عبارت دیگر ،متغیرهایی که از
طریق این متغیر میتوان به آنها رسید.
 .2مجموعه ورودی برای هر متغیر شامل خود آن متغیر به انضمام سایر متغیرهایی است که بر آن تأثیرگذارند.
 .3عناصر مشترک به ابعاد اشتراکی مجموعه خروجی و ورودیهای متغیرها در مدل ساختاری ،تفسیری ( )ISMبهعنوان متغیر سطح باال اشاره دارد.
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همان گونه که جدول ( )4نش��ان می دهد اولین س��طح متغیر هویت دانشجویی است که به دلیل یکسان بودن عناصر

خروجی و عناصر مشترک ،به عنوان اولین سطح شناسایی شده است.

جدول ( )5ادامه سطحبندی متغیرهای مؤثر بر تعهد به نقش حرفهای
متغیرها

مجموعه قابل دستیابی

مجموعه مقدم

اشتراک

سطح

 .2تعامل با دوستان

2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2

 .3جامعه پذیری دانشگاهی

2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2

 .4عضویت در اجتماعات حرفه ای

2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2

 .5فرهنگ آموزشی دانشکده

2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

2

بر اساس جدول ( ،)5چهار متغیر تعامل با دوستان ،جامعه پذیری دانشگاهی ،عضویت در اجتماعات حرفه ای و فرهنگ

آموزشی دانشکده (که درمجموع با عنوان جامعه پذیری علمی نامیده می شود) در سطح دوم قرار گرفته اند.

بر اس��اس یافته های پژوهش ،مدل س��اختاری -تفسیری عوامل مؤثر بر تعهد به نقش حرفه ای در دو سطح شناسایی

و تدوین شد.

نمودار ( )1مدل ساختاری -تفسیری عوامل مؤثر بر تعهد به نقش و پایبندی به هنجارهای علم
نامه آموزش عالی ،سال  ،14شماره  ،53ص.26-15 .

16
پس از به دس��ت آمدن مدل ساختاری -تفسیری ،برای تفکیک نتایج به دست آمده از نظر متخصصان قدرت هدایت

(مجموع امتیاز  1به دس��ت آمده از س��طر) و قدرت وابس��تگی (مجموع امتیاز  1به دست آمده از ستون) را مشخص شده
است.

جدول ( )6قدرت هدایت و وابستگی عوامل مؤثر بر تعهد به نقش و پایبندی به هنجارهای علم بر اساس ماتریس
سازگاری

متغیرها

هویت
دانشجویی

تعامل با دوستان

جامعه پذیری
دانشگاهی

عضویت در
اجتماعات
حرفه ای

فرهنگ آموزشی
دانشکده

هدایت

1

5

5

5

5

وابستگی

5

4

4

4

4

پس از مشخص شدن قدرت وابستگی و هدایت متغیرها ،نمودار  MICMACبا دو محور افقی (میزان وابستگی) و

محور عمودی (میزان هدایت) تشکیل شده است.

متغیر پیونددهنده
عضویت در اجتماعات حرفه ای

جامعه پذیری دانشگاهی

متغیرهای کلیدی

5
4
3

هویت دانشجویی
متغیرهای خودمختار
متغیرهای وابسته
6

5

2

قدرت هدایت

فرهنگ آموزشی

تعامل با دوستان

6

1
4

3

2

1

میزان وابستگی

نمودار ( )2تحلیل MICMAC

در نمودار  MICMACمتغیرهای تحقیق بر اس��اس س��طوح تأثیرگذاری و دو بعد قدرت هدایت و میزان وابس��تگی

به چهار دس��ته متغیرهای وابسته ،پیونددهنده ،خودمختار و کلیدی دسته بندی می شوند (آذر و همکاران ،2010 ،ص.)23
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همان طور که در نمودار ( )2دیده می ش��ود هیچ یک از متغیرها در دو گروه متغیرهای خودمختار و کلیدی قرار نگرفتند.

متغیرهای فرهنگ آموزش��ی دانش��کده ،تعامل با دوس��تان ،عضویت در اجتماعات حرفه ای و جامعه پذیری دانشگاهی در

گروه متغیرهای پیونددهنده قرار میگیرند .به عبارت دیگر ،متغیرهای مذکور از قدرت هدایت باال و تا حدی از وابس��تگی
باال برخوردار هستند .همچنین ،مشخص شد متغیر هویت دانشجویی در گروه متغیر وابسته قرار می گیرند .به این معنا که
این متغیر از قدرت هدایت کم و وابستگی باالیی برخوردار است.

نتیجهگیری

هدف از اجرای این پژوهش ،طراحی مدل تحلیل ساختاری -تفسیری عوامل مؤثر بر پایبندی به هنجارهای علم و تعهد

آهَسش
62به نقش حرفه ای برمبنای چارچوب جامعه پذیری دانشجویان تحصیالت تکمیلی وایدمن و ًاهِ
عالیاز
بود .پس
همکاران ()2001
شناسایی عوامل مؤثر در این چارچوب نظری ،از طریق تشکیل ماتریس دستیابی تالش شد الیه های مؤثر در این ارتباط

چبضچَة یبزقسُ هسل
زضٍالغ
قَز.
اضتجبط
درواقع باایي
هؤثط زض
الیِّبی
ثط ( )3بررسی شد.
تأویسشکل
پژوهش ثبدر قالب
تجربی
ثطضؾي مدل
چارچوب یادشده
تأکید بر
بررسی شود.
تدطثي پػٍّف زض لبلت قىل ( )3ثطضؾي قس.

پژٍّص
نمودار)3()3هذل
ًوَدار (
مدل پژوهش

اٍل
زاًكدَیي زض
َّیت
گفت ،ثبیس
زؾتبایدآهسُ
ًتیدِ ثِ
ؾغحعبارت
شناسایی شد ،به
اول متغیر مؤثر
اگطچِدر سطح
گفت،دانشجویی
اگرچه هویت
دس��ت آمده
تحلیلنتیجه به
زضدر تحلیل
تعهد
َّیتبه هنجارهای علم
دانشجویان
زیگط،پایبندی
ػجبضتاساسی در
عنوان عاملی
دانشجویی
کسب هویت
نقشي
نسبت بهػبهل
ػٌَاى
زاًكدَیي و ثِ
وؿت
قس،به ثِ
قٌبؾبیي
دیگر،هؤثط
هتغیط
گویای آن
اس��ت .نتایج
ػلنبهٍعناصر
وابس��ته
زاًكدَیبى بهثِعنوان متغیری
پبیجٌسیاما این متغیر خود
حرفه ایزضآنان اس��ت
آًبى
حطفِای
علمیًمف
پذیری ثِ
تؼْسجامعهًؿجت
ٌّدبضّبی
اؾبؾي
اؾت اهب ایي هتغیط ذَز ثِػٌَاى هتغیطی ٍاثؿتِ ثِ ػٌبنط خبهؼِپصیطی ػلوي اؾت.
نامه آموزش عالی ،سال  ،14شماره ،53
.26-17ػٌبنط خبهؼِپصیطی ػلوي (فطٌّگ آهَظقي زاًكىسُ ،تؼبهل
اؾتص .وِ
ًتبیح گَیبی آى
ثب زٍؾتبى ،ػضَیت زض هؤؾؿبت ترههي ٍ خبهؼِپصیطی زاًكگبّي) اظ هَضَػبت
هْن ٍ لبثل تأهل زض تؼْس ثِ ًمف ّؿتٌس ،ثِگًَِای وِ ثِ ًؿجت قىلگیطی َّیت
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اس��ت که عناصر جامعه پذیری علمی (فرهنگ آموزش��ی دانشکده ،تعامل با دوس��تان ،عضویت در مؤسسات تخصصی و

جامعه پذیری دانش��گاهی) از موضوعات مهم و قابل تأمل در تعهد به نقش هس��تند ،به گونه ای که به نسبت شکل گیری
هویت دانشجویی در بین دانشجویان به عنوان متغیر محرک قلمداد می شود.

با توجه به تعریف فرهنگ دانشگاهی مبنی بر «الگوی معانی نهفته در صور نمادین ازجمله کنش ها ،گفته ها و تمامی

مقوله های معنی داری که افراد دانش��گاهی به کمک آن با هم ارتباط برقرار می کنند و در تجارب ،دریافت ها و باورهای

مش��ترک با یکدیگر سهیم می ش��وند» (فاضلی ،1387 ،ص )92و مهم ترین کارکرد آن تعیین و ایجاد نوع خاصی هویت

برای انس��ان دانش��گاهی و به دنبال آن تعهد به باورها و نمادها و هنجارها است .می توان چنین تبیین کرد که این معانی
ذهنی در عمل و در تعامل با عناصر و فرایند جامعه پذیری دانش��گاهی ازجمله تعامالت دانش��جو با اس��تاد ،دس��تیاری و

همکاری با استاد و مشارکت علمی دانشجویان مطلوبیت خود را کسب می کند؛ به گونه ای که مدل جامعه پذیری علمی از

حالت سنتی و خطی که به موجب آن گروه آموزشی بر اساس معیارهایی ازجمله امتیازات آموزشی و پژوهشی دانشجویان

را پذیرش و آنها را با ش��یوه های تجویز ش��ده جامعه پذیر می کنند و پس از اینکه دانشجو یک برنامه ویژه را تکمیل کرد،

دانش آموخته می ش��ود ،خارج ش��ده و به صورت غیرخطی درمی آید .بدین گونه که دانش��جو خود در شکل دهی به هویت
دانش��جویی اش و فضای علمی و فرهنگی دانشکده مش��ارکت دارد و به عنوان کنشگری خنثی دیده نمی شود که خود را
با رویه های ش��ناختی (مهارت ها و دانش) و احساس��ی نقش حرفه ای خود تطبیق دهد و توانایی هیچ نوآوری در عرصه

ش��ناختی علم را نداش��ته باشد .درواقع ،ارزیابی دانشجویان از برنامه های ارائه ش��ده در گروه و واکنش آنها به استادان و
برنامه های گروه آموزش��ی در نظر گرفته ش��ده و دانش��جویان میزان تناسب برنامه های ارائه ش��ده از گروه آموزشی را با
س��طح استعداد و عالقه مندی خود و احس��اس نیاز به برنامه ها برای ایفای نقش های حرفه ای می سنجند و به استادان و
پذیرندگان دانشجویان انعکاس می دهند و بدین ترتیب در تعین به هویت دانشجویی خود مشارکت می کنند.

تعامالت دانش��جویان با یکدیگر نیز می تواند احس��اس تعهد و مسئولیت را در دانش��جویان ارتقاء دهد .افزون بر این،

تعامالت علمی می تواند گس��تره انتظارات را برای دس��تیابی به نتیجه ای کارآمدتر حتی در امور فردی یعنی موضوعی که
به عنوان خوداثربخش��ی ش��ناخته می ش��ود ،ارتقاء دهد .این اثربخش��ی غالب ًا از طریق ایجاد هویتی خاص در دانشجویان

امکان پذیر می ش��ود؛ بنابراین ،چنانچه چنین ارتباطاتی در یک محیط دانش��گاهی وجود نداشته باشد ،احتمال شکل گیری
هویت آکادمیک در آن کاهش یافته و می توان انتظار داش��ت مش��کالت و مسائلی که نظریه پردازان این زمینه و به ویژه

بوردیو مطرح کرده اند ،در آینده ای نه چندان دور پیش روی دانشجویان قرار گیرد.

ارتباطات میان دانشجویان ،انگیزه های شخصی و گرایش آنان به کسب اعتبار و شهرت حرفه ای را نیز تقویت می کند

و این انگیزه ها ،رفتارهای افراد را در جهت س��ازگاری با هنجارهای علمی مورد نیاز جامعه امروزی برمی انگیزد .درواقع،

نظام کنترل اجتماعی مبتنی بر پاداش دهی ،عامل پایبندی به هنجارهای علم است .دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیشتر

از طریق ش��بکه های روابط رسمی و غیررسمی در گروه های دوس��تی دانشگاهی در پی کسب و تأیید هویت دانشجویی
نامه آموزش عالی ،سال  ،14شماره  ،53ص.26-18 .
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و به دنبال آن پذیرش و تعهد به هنجارهای علمی متناس��ب با نیازهای جامعه هس��تند .گروه های دوس��تی دانش��گاهی

به موازات روابط صمیمی و طوالنی مدت افراد با یکدیگر ،منبع اصلی همکاری و رقابت با یکدیگر هستند .این گروه ها در

گسترش زمینه های حرفه ای ،آگاهی از ایده ها و منابع فکری رشته ای و تغییر و تحوالت در آنها برای دانشجویان ازجمله

باارزش ترین منابع هس��تند .دانشجویان در این شبکه ها ضمن آشنایی با منابع علمی به روز دانشگاهی و غیردانشگاهی و

بحث های مطرح شده در هر حوزه ،تاکتیکی تدافعی در مقابل منابع دیگر شناسایی هویت حرفه ای خود (استادان و گروه
آموزشی) برمی گزینند و به این صورت خود را از نظر ذهنی به اجتماعات علمی بیرون از دانشگاه ها و حتی خارج از کشور

پیوند می دهند و عالقه مند به مشارکت در این اجتماعات هستند (امین مظفری و یوسفی اقدم.)1388 ،

نتایج حاصل از مطالعه ،تأییدکننده مدل جامعه پذیری دانش��جویان تحصیالت تکمیلی ارائه ش��ده توس��ط وایدمن و

همکاران ( )2001اس��ت .با توجه به اینکه مطالعه مش��ابهی در این موضوع با تکنیک ساختاری -تفسیری صورت نگرفته
اس��ت ،س��طح بندی متغیرها را نمی توان با س��ایر پژوهش ها مقایس��ه کرد .اما با توجه به نتایج حاصل از تأثیرگذاری و

تأثیرپذیری متغیرها ،این نتایج با یافته های ودادهیر ()1377؛ گدازگر و علیزاده اقدم ()1378؛ طایفی ()1378؛ اندرس��ون

( )2000و اندرس��ون و همکاران ( )1994همس��و اس��ت .مطابقت یافته ها بیانگر آن اس��ت که با وجود گذش��ت چندین
س��ال و تغییرات صورت گرفته در نظام آموزش��ی ،همچنان جامعه پذیری علمی به ویژه فرهنگ دانشگاهی پرورش دهنده

هنجارهای دانش��گاهی هس��تند .یکی از دالیل آن را می توان استادان حاضر در دانش��گاه ها دانست ،چراکه هنوز درصد

باالیی از اس��تادان همان پیشکس��وتان هس��تند .همچنین ،اقتدارطلب و آمرانه بودن فضای آموزشی و همراه نبودن نظام

آموزشی با تغییرات جهانی را می توان مزید بر علت دانست.

با توجه به ابعاد شناسایی شده ،متغیرهای فرهنگ آموزشی دانشکده ،تعامل با دوستان ،عضویت در اجتماعات حرفه ای

و جامعه پذیری دانش��گاهی از قدرت هدایت باال برخوردار هس��تند ،بدون شک علمی ش��دن فرهنگ دانشگاهی ،تعریف
و شفاف س��ازی هویت دانش��گاهی برای دانشجویان ،ارزش قائل شدن برای ش��ئون اخالقی ،اصالح نحوه جامعه پذیری

دانشجویان ،تلفیق معیارهای فرهنگی ،اخالقی و علمی -آموزشی می تواند موجب تقویت این عناصر جامعه پذیری علمی
شود .در این راستا ،استادان نقش انگیزشگر را در فعالیت های پژوهشی دانشجویان ایفا می کنند و با ارتقای توانایی علمی

آنان ،روحیه پژوهشگری و تحقیق دانشجویان نیز تقویت می شود که البته این کار در گرو این است که استادان اطالعات

و دانش خود را همسو با نیازهای دانشی و مهارتی دانشجویان روزآمد کنند و مهارت های تعاملی خود را گسترش دهند و
همچنین ،از روش تدریس متناسب با ایجاد باور و انگیزه در دانشجویان برای فعالیت های پژوهشی استفاده کنند .عالوه
ب��ر ای��ن ،تعهد به هنجارهای عل��م با ایجاد نظام پاداش -تنبیه مبتنی بر فعالیت گروه��ی و جمعی در حوزه های علمی و

پژوهشی از طریق تأکید بر توانایی ها و شایستگی های افراد ،اعطای پاداش به پژوهشگران موفق و حفظ اعتبار و منزلت
آنان می تواند تقویت شود.

با توجه به همکاری نکردن برخی از استادان و شناخت نداشتن آنان از رویکرد ساختاری -تفسیری ،امکان بهره گرفتن
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از دیدگاه ها و نظرات تعداد کثیری از استادان در ارتباط با موضوع پژوهش میسر نشد؛ از این رو ،پیشنهاد می شود به جهت

افزایش الیه های اطالعاتی بیشتر درباره موضوع با روش های دیگر ازجمله روش های کیفی موضوع مورد مطالعه مجدداً

بررسی شود .به نظر می رسد تکمیل این الیه های روشی و اطالعاتی در پژوهش های آینده مفید خواهد بود.
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