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ناسازی در میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی
(مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه مازندران)
یاصغرفیروزجائیان 1
عل 
حیدرجانعلیزاده 2
بهزادهاشمیان 3
تاریخدریافت95/08/24:

تاریخپذیرش 95/12/17:

چکیده
بهعنوان یکی از اشکال بیگانگی ،اصطالحی برای توضیح جدایی
بیگانگی تحصیلی یا دانشگاهی  ،
دانشجویان یا دانشآموزان از فرایند یادگیری و تجربة منزویبودن از یک گروه تحصیلی یا
دانشگاهی است که شخص باید به آن تعلق داشته باشد یا درگیر آن باشد .پژوهش حاضر با هدف
تحلیل رابطة میان ناسازی در میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی در میان دانشجویان دانشگاه
مازندران انجام گرفته است .روش پژوهش ،پیمایش و جامعة آماری شامل تمامی دانشجویان
طبقهای
نمونهگیری 
آنهابراساس 
دانشگاهمازندراندرسالتحصیلی94-93استکه390نفر از 
آنها توزیع شد .چارچوب نظری این پژوهش،
متناسب با حجم ،انتخاب شدند و پرسشنامه بین  
نظریة ناسازی (هیسترسیس) بوردیو است .پس از جمعآوری اطالعات ،فرضیههای تحقیق در دو
نرمافزارهای  SPSSو  AMOSبررسی شد .مطابق نتایج
سطح توصیفی -استنباطی با استفاده از  
ضریب همبستگی پیرسون ،بین میدان دروندانشگاهی (هنجارهای محدودکننده ،جامعهپذیری
آموزشی ضعیف) با متغیر وابسته (بیگانگی دانشگاهی) تأثیر مستقیم و مثبت وجود دارد .همچنین
مؤلفههای میدان
براساس نتایج آزمون مدل نظری تحقیق که با روش معادالت ساختاری انجام شد  ،
دانشگاهی40،درصدازتغییراتمتغیروابسته(بیگانگیدانشگاهی)راتبیینمیکنند .
واژههای کلیدی :بیگانگی،بیگانگیدانشگاهی،دانشگاه،میدان،ناسازی.

.1استادیارگروهعلوماجتماعیدانشگاهمازندران(نویسندۀمسئول)a.firozjayan@umz.ac.ir،
.2دانشیارگروهعلوماجتماعیدانشگاهمازندران hjc@umz.ac.ir،
.3کارشناسارشدمطالعاتجواناندانشگاهمازندران behzad.hashemi68@gmail.com،
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مقدمه و طرح مسئله
چالشهای اساسی را برای افراد

میرود ،
سرمایهداری ،همچنان که به پیش  

دوران مدرنیته و جامعة 
چالشهایی که ممکن است فرد را از جامعه دور کند و موجب بروز

میآورد؛ 
جامعه بهوجود  
رویهای اجتماعی شود و درنهایت ،نوعی انزوا 1برای افراد جامعه پدید آورد
کج 
ناهنجاریها و  
(ستوده.)79:1389،یکیازمعضالتدورانمعاصر کهجوامعبسیاریبهآنمبتالبودهاندوذهن
شکلهایگوناگون آناست(محسنی
متفکران متعددی را به خود مشغول کرده است ،بیگانگی2و  
میشوند ،کسانی هستند که قادرنیستندبه
تبریزی.)1381 :134 ،افرادی که بهعنوان بیگانهشناخته 
بخشیازجامعهتبدیلشوند(اسین.)4:2009،
بهعنوان یکی از اشکال بیگانگی ،اصطالحی است که برای
بیگانگی تحصیلی یا دانشگاهی  3
میرود و آن را وضعیت یا
توضیح جدایی دانشجویان یا دانشآموزان از فرایند یادگیری بهکار  
تجربة منزویبودن از یک گروه تحصیلی یا دانشگاهی تعریف میکنند که فرد باید به آن تعلق
داشتهباشدیادرگیرآنباشد(جانسون .)179:2005،
در جامعة مدرن ،واقعیت و ایدۀ دانشگاه ،جایگاه و مرجعیتی مرکزی و حیاتی در توسعة دانش،
ستونهایمعبدجدیددانشاست.
فرهنگواجتماعدارد.فرهنگدانشگاهیمؤثروتوانمند،یکیاز 
فرهنگ ضعیف و ناکارآمد دانشگاهی ،انسان و هویت دانشگاهی ضعیف و علیل تولید میکند.
قانعیراد1379،؛
علمپژوهیوفرهنگآموزشعالیدرایرانصورتگرفتهاند( 
مطالعاتیکهدرزمینة 
جامعهپذیری

رفیعپور1381،؛قاضیطباطبایی1378،؛طایفی1378،؛فاضلی،)1381،همگینشانگر

دانشگاههای ایران هستند (ذکایی.)1 :1393 ،

ناکارآمد و منفعل دانشگاهی در میان دانشجویان 
رفتارهایجمعیدانشجویان،گواهآناستکهبااینکهآنانهمةتالشخودرابرایقبولیدرکنکور
میدهند،بعدازورودبهمحیطدانشگاه،بهتدریجازشرایطمحیطآموزشیودانشگاهاحساس
انجام 
بهنوعی از تحصیل و
آنها به درس و تحصیل کاهش مییابد و  
انزجار و بیزاری میکنند ،عالقة  
میتوان
زمینههای بیگانگی از دانشگاه را  
دانشگاه بیگانه میشوند (موسوی .)38 :1390 ،اگرچه آغاز  
دورانمدرسهودبیرستاندانست(تیناوگردا .)2011،
نگرشهایی مانند خستگی و عذاب در کالس درس،

احساسها و 

میدهد 
شواهد نشان  
کپیبرداری از آثار
غیبتهای غیرموجه ،سرقت علمی و  
درگیرنشدن عمیق در مباحث کالسی  ،
1.Isolation
2.Alienation
3.Academic alienation
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پایاننامه ،احساس
دیگران برای ارائة کارنوشت یا مقاله به استاد ،طوالنیشدن فرایند تکمیل  
پایاننامه ،داشتن زندگی
بیرغبتی در انجامدادن  
رشتههای علوم انسانی  ،
بیهودگی از تحصیل در  
واقعیتهایجامعةایران،احساسنداشتنکنترلفردیبهزندگیوهویت

ذهنیوغیرواقعی،طرد
فردی-اجتماعیودیگرعوامل،موجببروزبیگانگیدانشجویانازتحصیلودانشگاهشدهاست
(ذکایی .)56:1388،
یکسوم
براساس آمار و گزارشها در زمینة عالیق تحصیلی ،نزدیک به  31درصد یعنی  
عالقهایبهرشتةتحصیلیخودندارندیابامیلورغبتشخصیدردانشگاه
دانشجویانایرانی،یا 
بهنوعیبیگانگیپنهان ازتحصیلودانشگاهدارند.درنگرشبهدروس
نمیکنند.درواقع ،
تحصیل 
بهروز نیست .در
دانشگاهی 72 ،درصد دانشجویان معتقدند که محتوای درسی رشتههای تحصیلی  
تشکلهای

فعالیتهای دانشجویی 61 ،درصد دانشجویان هیچ اشتیاقی به عضویت در 

نگرش به 
دانشجویی ندارند و نزدیک به  40درصد یا دوپنجم دانشجویان نیز در دانشگاه احساس امنیت
میدهدامروزه
پژوهشهای پیشیننشان 

نمیکنند (وضعیت و نگرش جوانان .)498-494:1380 ،

مدرکگرایی ،ارتباطنداشتن

جامعة دانشجویی ایران با مسائلی مانند ناکارآمدی نیروی انسانی ،
محتوای درسی با نیازهای واقعی جامعه ،دلگرمینداشتن نسبت به تحصیالت عالی ،انفعال و
بیرغبتی در انجامدادن فعالیتهای علمی روبهروست
فعالیتهای گروهی و  

بیانگیزگی در 

قانعیراد .)17:1383،
( 
ایدههایی درمورد زندگی ،علم ،فرهنگ ،اقتصاد
ارزشها ،هنجارها و  

نهاد دانشگاه تقویتکنندۀ 
بهدرستی صورت نگیرد و عوامل مؤثر
جامعهپذیری دانشگاهی  

و مسائل جامعه و مردم است .اگر 
جامعهپذیری مؤثر در دانشجویان بررسی نشود ،جامعة ایران با سکتة فرهنگی

بر بیگانگی و نبود 
میشود کهیکیازپیامدهایآن،زندگیهمراهبااحساس جداییوغریبگیاست(ذکایی،
روبهرو 
تحصیلکردۀآن،دچاربیگانگیودلزدگی

.)7:1393اگرجوانانیکجامعهبهویژهقشردانشجوو
نهتنهابهدانشگاه،
عالقهای 
ازتحصیلودانشگاهشوند،بهطورقطعهمینقشر،هیچتعهد،التزامو 
بلکه به فرهنگ و جامعه نیز نخواهند داشت .درنتیجه ،جامعه از مشارکت و حضور نسلی فعال و
پویا محروم خواهد شد .تحقیق حاضر ،با بهکارگیری نظریة ناسازی بوردیو (هیسترسیس) بهدنبال
جامعهشناختیپدیدۀبیگانگیدانشگاهیدرمیاندانشجویاناست.برایناساس،اینپژوهش

تحلیل
میپردازد .
بهبررسیتأثیرمیداندانشگاهیبربیگانگیدانشگاهی 
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پیشینة پژوهش
ایدههاینظریازیکسو
مرورمطالعاتتجربی،بهطورمعمولبهدالیلمختلفیاز جملهانتخاب 
تکنیکهای آماری مورد نیاز از سوی دیگر صورت میگیرد.

و مطالعة روش و استفاده از 
روششناختی و تعیین نقطة عزیمت این پژوهش ،به مرور
بدینترتیب ،برای تقویت ابعاد نظری  ،

میپردازیم.بررسیمطالعات خارجیپیشیندراینپژوهش
پژوهشهایتجربیداخلیوخارجی 
دورههای زمانی  2014 -1995و مرور تحقیقات داخلی در میان مطالعات
در میان پژوهشهای  
سالهای  1393 -1382انجام گرفته است .در میان پژوهشهای پیشین ،آن دسته از پژوهشهایی

کهقرابتبیشتریباموضوعموردنظردارند،بررسیمیشوند .
بررسیها،دربیشترتحقیقاتداخلی،بهبیگانگیاجتماعیقشرجوانازنهادهاوروابط

مطابق
بیهنجاریو انزوای
بیمعنایی ،
بیقدرتی ،
اجتماعیوبیگانگیاز خود ،وبهلحاظبیگانگیبهابعاد 
بیاعتمادی اجتماعی،
مؤلفههای  
اجتماعی اشاره شده است .در تحقیقات داخلی ،بیشترین تأکید بر  
همنوایی اجتماعی ،نارضایتی از زندگی ،ضعف نظام اقتصادی ،ضعف سرمایة
بیاعتنایی اجتماعی  ،

اجتماعی و تضعیف تعهد جمعی است که در گسترش پدیدۀ بیگانگی مؤثرند .همچنین از نظریة
بهعنوان چارچوب نظریتحقیقاتداخلیاستفاده شده
ملوین سیمندرزمینةبیگانگیو ابعادآن  ،
است.درتحقیقاتداخلی،جزپژوهشموسوی (،)1390ذکایی()1393وجعفری( )1393کهبه
میتوان یافت که به بررسی
مطالعهای را  

پرداختهاند ،کمتر 

بحث بیگانگی تحصیلی دانشجویان 
بدینصورت که بیشتر تأکید تحقیقات داخلی
عمیق بیگانگی دانشگاهی و تحصیلی پرداخته باشد  .
مربوط به بیگانگی اجتماعی جوانان است و کمتر به تعامالت بین دانشجو ،استاد و محیط دانشگاه
شکلدهیبهبیگانگیدانشگاهیتوجهنشاندادهشدهاست .
در 
در تحقیقات خارجی ،بیشترین تأکید بر مؤلفههایی مانند نداشتن احساس تعلق به جامعه،
بیتعهدیاجتماعیوتأثیرپایگاهاجتماعی -اقتصادی،دربیگانهشدنافرادموردتأکیدبودهاست.

مطابق بررسی ها ،در بیشتر مطالعات خارجی به تمایز میان دو رویکرد خرد و کالن اشاره شده
است.مطالعاتیکهباچارچوبکالنبهرابطةمیانبیگانگی،شرایطاجتماعی،فرهنگی،اقتصادیو
پردازند،درواقعمفهومبیگانگیرادرقالبطرداجتماعیتحلیلمیکنند،اماآندستهاز


اسیمی
سی
پژوهشهایی که بر بعد تحصیلی ،آموزشی و تجربیات دانشجویان یا دانشآموزان برای درک
الگوهای احتمالی بیگانگی تأکید میکنند ،درواقع ،گروههای کوچک در بستر مشخص مانند
هیامدرسهرابررسیکردهاند .

دانشگا
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محقق/
محققان
فاضلی
( )1382

جدول  .1مشخصات روششناختی تحقیقات داخلی بیگانگی
ابزار جمعآوری
شیوۀ
حجم
عوامل مؤثر بر بیگانگی
حوزۀ مطالعات روش تحقیق
اطالعات
نمونه نمونهگیری
ناکامیآموزش توصیفی-
کتابخانهای  فرهنگدانشگاهیمتفاوت 

تحلیلی 
دانشگاهی 

ستوده
( )1387

 425

طبقهای
نامتناسب 

پرسشنامه 

مطالبدرسی،اهداف
آموزشیویژگیهایاستادان 

بیگانگیاجتماعی 

پیمایش 

 371

تصادفی
هدفمند 

پرسشنامه 

سرمایةفرهنگی،بیقدرتی،
بیمعنایی،بیهنجاری 

زکی(  )1388بیگانگیاجتماعی 

پیمایش 

 300

پیمایش 

 359

صالحنژاد

( )1388

غیرآزمایش-
ناکامیآموزشی 
همبستگی 

موسویو
حیدرپور بیگانگیتحصیلی 
( )1390
زکیخانی بیگانگیدرمیان موردی-
پیمایش 
دانشجویان 
( )1389
رحمانپور بیگانگیاجتماعی
جوانان 
( )1389

پیمایش 

ذکاییو
کیفی
اسماعیلی بیگانگیتحصیلی 
(پدیدارشناسی) 
( )1390

 118
 384

 40

بیگانگیازنهادهاوروابط
تصادفی
پرسشنامه 
اجتماعی 
ساده 
مدرکگرایی،ایدئولوژیک
نمونهگیری
بودننظامآموزشی،
پرسشنامه 
دومرحلهای 

محدودیتهایهنجاری 
بیهنجاری،جنسیت،سطح
تصادفی
پرسشنامه 
تحصیالت 
ساده 
وسایلارتباطجمعی،
نمونهگیری
فردگرایی،محدودیت
پرسشنامه 
خوشهای 
انتخاببرایافراد 
سیاستفرهنگ،فاصله
نمونهگیری
گزینی،تعادلمیاننیازهاو
نظری -مصاحبه-میدانی 
ارزشها،انگیزۀاقتصادی،

هدفمند 
فرهنگآموزشی 

بنیفاطمه
( )1390

بیگانگیاجتماعی 

پیمایش 

 387

توفیقیانو
حسینی
( )1391

بیگانگیاجتماعی 

پیمایش 

نمونهگیری
 360
طبقهای 

اعتماداجتماعی،گرایشهای
پرسشنامه  مذهبی،همنوایی،رضایتاز
زندگی 

مجیدی
( )1391

بیاعتنایی
اجتماعی 

پیمایش 

طبقهای
متناسببا
حجم 

بیگانگیاجتماعی،اثربخشی
اجتماعی،اعتماداجتماعی 

اعتمادو
کنارهگیری

اجتماعی 

پیمایش 

طالبیو
برزگری
( )1391
وثوقیو
بیگانگیاجتماعی
ساری
جوانان 
( )1392
حمدی
بیگانگیتحصیلی 
( )1392

پیمایش 
پیمایش 

 374

طبقهای
متناسب 

پرسشنامه 

پرسشنامه 

اعتماداجتماعی،پایگاه
اجتماعی-اقتصادی 

کاهشاعتمادبینفردیو
نمونهگیری
تعمیمیافته،پایگاه
اعتماد 
پرسشنامه 
 361
طبقهای 
اقتصادی-اجتماعی 
بیاعتمادی
بیهنجاری،بیمعنایی ،

نمونهگیری

پرسشنامه  اجتماعی،ضعفنظاماقتصادی،
 375
چندمرحلهای 

تضعیفتعهدجمعی 
بیقدرتی،بیمعنایی،
تصادفی
پرسشنامه 
 719
بیهنجاری،جنسیت 
هدفمند 
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ادامة جدول  .1مشخصات روششناختی تحقیقات داخلی بیگانگی
ابزار جمعآوری
شیوۀ
حجم
حوزۀ مطالعات روش تحقیق
اطالعات
نمونه نمونهگیری

محقق/
محققان

جعفری
( )1393

بیگانگیتحصیلی 

پیمایش 

 137

تصادفی
هدفمند 

پرسشنامه 

عوامل مؤثر بر بیگانگی
برنامههایتربیت
ناکارآمدی 
وجذبدانشآموختگان،
پایینبودنمقامومنزلت
تحصیلی،ضعفتوانایی
دانشگاهدرایجادتوسعه،
پایینبودنتسهیالتو
تجهیزاتدردانشگاه 

جدول  .2مشخصات روششناختی تحقیقات خارجی بیگانگی
نام محقق

حوزۀ مطالعات روش تحقیق

فراسرواکسلز
( )1995

بیگانگی
تحصیلی 

پیمایش 

ایجنلی
( )2003

بیگانگی
تحصیلی 

پیمایش 

هاکائوشی عواملبیگانگی
تحصیلی 
( )2004
رواییو
بیگانگیدر
پیمایشی 
همکاران
جامعه 
( )2005
پیمایش 

حجم
نمونه

شیوۀ

ابزار

نمونهگیری جمعآوری

عوامل مؤثر بر بیگانگی

انگیزهورفتارتحصیلی،
خوشهای
پرسشنامه 
 1372
سالمتروانی،دخالتوالدین 
چندمرحلهای 

-

 550
 117

بیاعتمادیفرهنگی،نبود
حمایتاجتماعی،نداشتن
پرسشنامه 
احساساثربخشی،نارضایتی
شخصی 
پایگاهاجتماعی-اقتصادی،
نمونهگیری

پرسشنامه 
تعلقبهخانواده 
طبقهای 

تصادفی
هدفمند 

آموزشمجازی،پایگاه
پرسشنامه 
اجتماعی-اقتصادی،قومیت 

نداشتناحساستعلقبهدانشگاه،
نمونهگیری

پرسشنامه 
بیعالقگیبهرشته 

طبقهای 


جانسون
( )2005

بیگانگی
دانشجویان 

پیمایش 



سیسین
( )2006
رایسو
همکاران
( )2008

بیگانگیو
بیزاری 

پیمایش 

 300

جوانب
بیگانگی 

پیمایش 

احساسانزوا،کمبودقابلیت
طبقهای

پرسشنامه 
 5205
اعتمادوناتوانی 
چندمرحلهای 


تصادفی
هدفمند 

بیگانگی
کومار( )2011
تحصیلی 

پیمایش 

 400

طبقهای
متناسببا
حجم 

بیگانگی
اجتماعی 

پیمایش 

 444

تصادفی
هدفمند 

صفیپور
( )2011

جنسیت،میزانپرخاشگری،
پرسشنامه 
پایگاهاجتماعی-اقتصادی 

پرسشنامه  اختالالتومشکالتبصری 
پرسشنامه 

مهاجرت،پایبندنبودنبه
هنجارها 
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ادامة جدول  .2مشخصات روششناختی تحقیقات خارجی بیگانگی
نام محقق

حوزۀ مطالعات روش تحقیق

کیویتیسی
( )2011

بیگانگی
تحصیلی 

پیمایش 

آتنافو( )2012

بیگانگی
تحصیلی 

پیمایش 

اوزمیرو
رحیمی
( )2013
رودولف
( )2014

حجم
نمونه

شیوۀ

ابزار

نمونهگیری جمعآوری

عوامل مؤثر بر بیگانگی

سرکشیازتحصیل،
بیعالقگی،نداشتنحمایت
  500تصادفیساده  پرسشنامه  
اجتماعیوحمایتخانواده 


نمونهگیری

تصادفی
هدفمند 

جنسیت،سطحتحصیلیپایین،
پرسشنامه 
نداشتنحمایتاجتماعی 

احساس
بیگانگی 

کیفی 

 60

تصادفی
هدفمند 

مصاحبه 

بیگانگی
اجتماعی 

کیفی 

 1221

تصادفی
هدفمند 

مصاحبهها
یعمیق 

نبودتعاملوارتباطمیان
دانشجو،استادانودانشگاه 
همساالن،پرخاشگری،
پایبندنبودنبهارزشها 

چارچوب نظری پژوهش
1

پژوهش حاضر ،نظریة ناسازی پییر بوردیو را در پاسخ به چرایی بیگانگی دانشگاهی و بررسی
یگذارد .بوردیو پس از امیل دورکیم ،یکی از مؤثرترین و
دانهای دروندانشگاهی به آزمون م 
می 
میرود .بوردیو ضمن ارجاع به
صاحبنظران علوم اجتماعی فرانسه بهشمار  

معروفترین 

صاحبنظران کالسیک مانند کارل مارکس ،امیل دورکیم و ماکس وبر ،با آثار و افکار فالسفه و

جامعهشناسانمعاصر ازجملهژانپلسارتر،ادموندهوسرل،ریمونبودنو...نیزآشنابودهاست.
کلیشهای و رایج تفکر و اصول و قواعد

شیوههای 
جامعهشناسی بوردیو خصلتی انتقادی دارد .او  

قالبهایرسمیقدرتوتبعیضوسیاستاست .
درعینحال،منتقد 

مرسومرابهچالشمیکشد.
نظریةناسازی(هیسترسیس)2بوردیودرزیرمجموعةنظریههایمربوطبهمیدان3وعادتوارۀ4وی
یهنجاری را برای توضیح
قرار دارد .همانگونه که مارکس اصالح بیگانگی و دورکیم اصطالح ب 
اختالففردباجامعهبهکارمیگیرند،بوردیونیزازاصطالحناسازیبرایتوضیحگسستوشکافدر
رابطة متقابل عادتواره و ساختار میدان استفاده میکند که با یکدیگر تناظر و تطابق ندارند (گرنفل،
 .)208 -207 :1388در شرایط ثبات فردیو اجتماعی ،عادتواره ومیداندر حالت سازگاری بهسر
1. Bourdieu
2. Hysteresis
3.Field
4.Habitus
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یبرند ،اما هرگاه تغییر حاصل شود ،یعنی میدان ،موقعیتهای جدیدی تعریف کند یا سرمایة نمادین
م
فرد دچار تحول شود ،میگوییم ناسازی یا بیگانگی رخ داده است (وثوقی .)93 :1392 ،ناسازی یا
منشهای
عقبافتادگی فرهنگی یا انفصال میان 
هیسترسیس ،اصطالحیاست که بوردیو برای تأکید بر  
عادتی یا عادتوارهها و قواعد تغییرکننده و ملزومات مربوط به میدان بهکار برده است .به عبارت
مینامد .در چنین مواردی،
دقیقتر ،بوردیو انفصال بین عادتوارهها و میدان را هیسترسیس یا ناسازی  

آنها با آناز خودشانتعریفیهمیشگی و
تالشهایی که  
میشود و 
مقرراتموجب کژکارکردی افراد  
آنهاهرچهبیشتردرناکامیوشکستغوطهورشوند(مک
معمولیارائهمیدهند ،موجبمیشود که 
دونوچ1وپالزیر .)362:2012،2
بوردیوعادتواره رابرایتأکید برنقشفعالکنشگراجتماعیدرساختواقعیتاجتماعیبهکار
ارزیابیها،

بردهاست.عادتوارهدرستمانندگرامردرزبان،تلفیقیازتصورات،طرزفکر،احساسات،
طرز صحبت و کنشی است که کل ظاهر بیانی ،شفاهی و عملی شخص را تشکیل میدهد (والتر،3
 .)12 :2014بوردیو معتقد است عادتوارهها عمدتاً بادوام هستند ،اما ابدی و همیشگی نیستند .این
اصالحشدهمنطبق

وارههاباشرایطمیدانی
نگرشگاهیممکناستبهاینواقعیتختمشودکهعادت 
مینامد(آسیماکی4وکوتراسکی .)125:2014،5
نیستندکهبوردیوآنرااثرهیسترسیس 
میدانهایی از قبیل دانشگاه ،اقتصاد ،ورزش و
میگوید؛  
میدانهای اجتماعی 6سخن  
بوردیو از  
سرمایهداری نیستند .در میدان

بزرگتر مانند 
قابلتقلیل به یکدیگر یا به سیستم منطقی  
مدارس که  
رشتههای تخصصی و
دانشگاهها  ،

تنظیمشده بهوسیلة 
دانشگاهی ،افرادی براساس روابط اجتماعی  
گرفتهاند که با استفاده ازمنابعدردسترسشان (مانند پیوندهای اجتماعیودانش)،
دانشکدهها جای 

برسرمرجعیت،قدرتوپرستیژبایکدیگررقابتدارند.بوردیواصرارداردکههرمیدانی،بهنوع
میدهد؛ برای مثال ،سرمایةفرهنگییا دانشوصالحیت،7
خاصی ازسرمایه یا منابعاهمیت نشان  
در حوزۀ آکادمیک بیش از اقتصاد ارزشمند تلقی میشود و عاملی کلیدی در تالش برای کسب
بهنوعی به توضیح
میآید (سیدمن .)198 :1386 ،بوردیو در انسان دانشگاهی  8
بهحساب  
برتری  
میپردازد .او با درنظرگرفتن میدان دانشگاهی ،قدرت در دانشگاه را تحلیل میکند .از نظر
ناسازی  
1.McDonough
2.Polzer
3.Walter
4. Asimaki
5. Koustourask
6. Social fields
7. Credentials
8. Homo Academia
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او،نوعیتغییرواقعیدرمیداندانشگاهرخدادهاست.تعداددانشجویانبهشدتافزایش یافته،اما
بحران جایگزینی استادان و کارکنان موجب ناسازی شده است (بوردیو .)1988 ،او همچنین در
میکند .درنتیجة ناسازی عالوه بر اینکه نحوۀ
طرحی از نظریة عمل ،1به ناسازی عادتواره اشاره  
شکلگیریعادتوارهراتحتتأثیرقرارمیدهدبرکنشهاهمتأثیرمنفیخواهدگذاشت.بطوری
که انطباق با محیط واقعی را دچار مشکل خواهد کرد (بوردیو .)78 :1995 ،ناسازی عادتواره که
بنیانهای تأخر
ویژگی ذاتی شرایط اجتماعی بازتولید ساختارها در عادتواره است ،یکی از  
آنهاست(همان .)83:
فرصتهاوتمایالتموردنیازبرایفهم 

ساختاریمیان
دانشگاهها رخ میدهد .اول اینکه در

مسئلة ناسازی در نظریات بوردیو ،به دو صورت در 
انسانها خشونت نمادین
عمدهای هستند که در آنها ،درمورد  
دانشگاهها نهاد  

نظریات بوردیو ،
میکند که در آنها ،در
دانشگاهها را میدانی تلقی  

میشود (ریتزر .)1389 ،دوم اینکه بوردیو 
اعمال  
میآید.افراداز
ناسازیهاییبهوجود 

کشمکشها و

جایگاههای درون میدان ،

اشغالکنندگانو 

میان 
طریق عادتواره یا ساختمان ذهنی تالش میکنند جایگاه خود در میدان حفظ کنند یا بهبود
بخشند.بوردیوآنچهراسازندۀهویتدانشجویاناست،بامفهومعادتیامکاندانشگاهیتوضیح
میدهد .از نظر بوردیو ،عادتواره و بهعبارت دیگر عادت ،منش و ساختمان ذهنی ،ذوق و سلیقة

فرد دانشگاهی و دیگر امور حوزۀ مناسب (کنش آکادمیک) و عناصر زیست دانشگاهی ،در فرد
اینرو ،در جوامع مختلف،
میگیرد .از  
دانشگاهی ،متناسب با ساختار اجتماعی معین او شکل  
عادتوارههایدانشگاهیمختلفبهوجودمیآید(فاضلی .)107:1382،
میتوانبانظریةسرمایةفرهنگی
مقولةنسبتفرهنگدانشگاهیوازخودبیگانگیدانشگاهیرا 
بهعنوان یک میدان فرهنگی اجتماعی بررسی کرد .از نظر بوردیو ،سرمایة
بوردیو و دانشگاه  
شانسهایزندگیفرد

تعیینکنندۀ
فرهنگی(مانندمدارکتحصیلی،رشتةتحصیلیونوعدانشگاه) 
میدهد.به
سلسلهمراتباجتماعیراسامان 

شایستهساالریدانشگاهیوتحصیلی،

است ودرنظام
اعتقاد بوردیو ،منبع نابرابری در جامعه ،بیشتر ماهیت فرهنگی دارد تا اقتصادی ،و فاصلة میان
آنها در نظام
فرهنگ مدرسه و خاستگاه اجتماعی شاگردان ،عامل مهمی در تعیین موفقیت  
قدرتاند و از

آموزشی محسوب میشود (شارعپور )85 :1386 ،که از یک سو فضاهای ساختمند 
ناسازیهای کنشگرانی بهشمار میآیند که در پی حفظ یا براندازی

سوی دیگر ،صحنة کشاکش و 
نظامموجودتوزیعسرمایهاند(واکووانت .)336:1381،

1. outline of theory of practice
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بهمثابة ابزاری تحلیلی ،پیوندی آشکار میان وضعیت عینی
میتوان گفت که ناسازی  
درمجموع  ،
تغییراتنظاممند(تحولمیدان)وواکنشبهتغییراتدرنتیجةتحولفکریوایجادعادتوارۀجایگزین
برقرار میکند .از اینرو ،چنین مفهومی امکان درک ذات تغییرات میدان و پیامدهای آن را آنگونه که
بهنوعیتوضیحدهندۀ
فرددردنیایواقعیاجتماعیتجربهمیکند،بهمامیدهد.نظریةناسازیبوردیو ،
روابطنامتعادلبینمیدانوعادتوارهاست.درشرایطتعادل،میانوضعیتمیدانوعادتوارهتناسب
تطبیقپذیریخود
وجوددارد،اماهنگامیکهمیدانتغییرمیکند،عادتوارهباازدستدادنتعادل،قدرت 
را از دست میدهد و در این وضعیت ،ناسازی یا بیگانگی رخ میدهد .براساس نظریة بوردیو ،در
آنهارا احاطه کرده است ،سرمایة
میدانهایی که  
شرایط ناسازی ،دانشجویان با تأثیرپذیریاز وضعیت 
فرهنگی خود را در خطر میبینند و واکنش آنها بیگانگی با آن است .درحقیقت ،دانشجودر وضعیت
میدانهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی قرار میگیرد که این وضعیت تطابق ،او را دچار
نامتعادل  
میدهد .
چالشمیکند.اینوضعیت،خودرادرحالتبیگانگییاناسازینشان 
مؤلفههای میدان
در این پژوهش ،با استفاده از نظریة ناسازی بوردیو ،به بررسی آن دسته از  
درون دانشگاهی میپردازیم که بر بیگانگی دانشجویان از فرایند تحصیل و دانشگاه مؤثرند.
دانشگاه ،میدانی درنظر گرفته میشود که دانشجو برای کسب و ارتقای سرمایة فرهنگی در آن
شکلگیری منشی میشود که
میدهد و موجب  
میدانها تغییراتی رخ  
میکند ،اما در این  
تالش  
مینامد .برایناساس ،مدل نظری مطابق نظریة ناسازی بوردیو
بوردیو آن را ناسازی یا بیگانگی  
طراحی شده است .سازۀ بیگانگی دانشگاهی بهمعنای جدایافتگی دانشجویان از فرایند یادگیری و
بیهنجاریبررسیشدوسازۀمیداندانشگاهی
بیمعناییو 
بیقدرتی ،
آموزشدرچهاربعدانزوا ،
جامعهپذیریآموزشیضعیف واختالل

بهعنوانمتغیرمستقل،درسهبعدهنجارهایمحدودکننده،

رابطهمطالعهوسنجششد.درشکل1مدلساختاریبیگانگیدانشگاهیآمدهاست.

فرضیات پژوهش
براساسچارچوبنظریتحقیقومدلبرآمدهازآن،فرضیاتعبارتانداز :

 .1ناسازیدرمیداندانشگاهی،بربیگانگیدانشگاهیتأثیردارد.
 .2هنجارهایمحدودکنندۀدانشگاهیبربیگانگیدانشگاهیتأثیردارند.
جامعهپذیریآموزشیضعیف،بربیگانگیدانشگاهیتأثیردارد.

.3
اختاللرابطهای(فرسایشسرمایةاجتماعیدانشجویان)بربیگانگیدانشگاهیتأثیردارد.
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مدل نظری پژوهش



شکل  .1مدل ساختاری میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی
منبع :یافتههای تحقیق

روششناسی پژوهش
پژوهشحاضرپیمایشی1وازنوعمقطعی2است.جامعةآماریآنعبارتاستازتمامیدانشجویان
بودهاند.تعدادافراد
دانشگاهمازندران(11،377نفر)کهدرسالتحصیلی94-93مشغولبهتحصیل 
نمونه ،با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران 390 ،نفر تعیین شد .در این پژوهش ،از روش
دادههای مورد نیاز تحقیق ،با استفاده از
طبقهای متناسب با حجم استفاده شد  .
نمونهگیری تصادفی  
جمعآوریشدند.برایارزیابیمیزاناعتبار وروایی،ازروشاعتبار
ابزارپرسشنامهبهروش میدانی 
صوری و برای سنجش میزان اعتماد و پایایی مقیاس ،پس از بررسی پرسشنامه در یک نمونة 
جدول  .3ضریب آلفای شاخصهای پژوهش
شاخص

تعداد گویهها

ضریب آلفا

بیقدرتی 


5

 0/73

بیمعنایی 


5

 0/71

بیهنجاری 


6

 0/79

احساسانزوا 

5

 0/78

هنجارهایمحدودکننده 

5

 0/77

جامعهپذیریآموزشیضعیف 


5

 0/72

رابطهای 
اختالل 

5

 0/75
1. Survey
2. Cross – sectional
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 40نفری ،از آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای تمامی طیفهای استفادهشده در این
تحقیق ،در محدودۀ قابلقبول و بیش از  0/7است .تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSو
آزمونمدلنظریبامدلساختاریAMOSانجامگرفت .

تعریف متغیرها
متغیروابستهدراینتحقیق،بیگانگیدانشگاهیاستکهدرچهاربعدسنجششد.همچنینمیدان
بهعنوان متغیر تأثیرگذار بر بیگانگی ،با سه بعد آزمون شد .تعریف نظری و عملیاتی
دانشگاهی  
متغیرهایپژوهشدرجدول4مشاهدهمیشود .
جدول  .4تعریف مفاهیم متغیر وابسته و متغیرهای مستقل
متغیر

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

محدودیتدرانتخابجنسیتدوستان،
محدودیتهایاجتماعی،فرهنگی،سیاسیو

هنجارهای
افکاروعقایددانشجویانو
حتیآموزشیازجانبدانشگاه 
محدودکننده 
محدودیتهایرفتاری 

ضعفدرکاراییسیستمآموزشی
ناتوانیدرپرورشواشاعةدرست
جامعهپذیری

ارزشهاو

تعاملی،درونینشدن
محیطهایعلمیو
هنجارهایدانشگاهیدر 
ضعیف
هنجارهادرمیاندانشجویان،شکاف
درونینشدنهنجارهاازطریقسیستم
آموزشی 
میانفرهنگیادگیریدانشجویان 
آموزشیدانشگاهدرمیاندانشجویان 
زمانیکهمیانتعامالتدانشجویانبا
پایینبودنمیزانچگالیروابطاجتماعی،
نقشهایدانشگاهیاعمازاستادو

فرهنگی،قرینگیروابطاجتماعی،تعدد
اختالل
نقشهایاداریوآموزشیارتباطات

روابطاجتماعی،شدتروابطاجتماعیو
رابطهای 

ضعیفیبرقرارباشد 
هویتهادرروابطاجتماعی 

تنوع
احساسجداییودلزدگیدانشجویان
جداییدانشآموزانودانشجویانازفرایند
بیگانگی
ازفرایندتحصیلیودانشگاهی،ناتوانی
یادگیریوتحصیل 
دانشگاهی 
دربرقراریارتباطمعناداربادیگران 
ناتوانیدرانجامدادناموردانشگاهیو
بیتأثیریعمل
احتمالیاانتظارفردبه 
احساس
خویشیاتصوراینکهرفتاراوقادربهتحقق تحصیلی،ناتوانیدربرابرمشکالتدرسی
بیقدرتی 
وناامیدیدررسیدنبهاهدافوعالئق 
نتایجموردانتظارشنخواهدبود 
احساس
بیمعنایی 


فرددرباوروعقیدۀخوددچارتردیدوابهام
نمیتواندتشخیصدهدکهبهچه
میشودو 

چیزیبایدتعلقداشتهباشد 

نبوددرکوفهمازجایگاهوموقعیت
بیهدفیتحصیلیو
دانشگاهی ،
فعالیتهایدرسی 

سردرگمیدر
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ادامة جدول  .4تعریف مفاهیم متغیر وابسته و متغیرهای مستقل
متغیر

تعریف نظری

دستیابیبهاهدافدلخواه،تنهادرگروه
احساس
اعمالورفتارهاییاستکهازنظراجتماعی
بیهنجاری 

مقبولوپسندیدهنباشد 
ارزشهاوهنجارهای

بیگانهشدنفرداز
احساس
جامعه،بهاینصورتکهشخصاحساس
انزوا 
میخواهدازدیگران
میکندو 
تنهایی 
کنارهگیریکند 


تعریف عملیاتی

پیروینکردنازقوانیندانشگاه،
بیاعتناییبهقوانینوهنجارهای

دانشگاهی 
همکارینکردنبادیگراندرانجامدادن
امورتحصیلی،تعامالتضعیفو
گروههایعلمی
شرکتنکردندر 
دانشگاه 

توصیف اجمالی متغیرهای پژوهش
الف) تجزیه و تحلیل
دادههای این پژوهش در میان  390نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 94 -93

با  150مرد ( 38/5درصد) و  240زن ( 68/5درصد) گردآوری شده است .براساس اطالعات
دستآمده،میانگین سنیپاسخگویان24سالاست337.نفرازدانشجویان(86/4درصد)مجرد
به 

متأهلاند .دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی با  21/8درصد و دانشکدۀ
و  53نفر ( 13/6درصد)  
علوم دریایی با 5/0درصد بهترتیب بیشترینوکمترینسهمپاسخگویانازمیان390نفرنمونهرا
دارند .دانشجویان ترم چهار کارشناسی ارشد با  25/6درصد و ترم دوم با  22/6درصد بهترتیب،
بیشترین حجم نمونة تحقیق را تشکیل میدهند 303 .نفر از دانشجویان ( 77/7درصد) ساکن
خوابگاه و  35نفر ( 9/0درصد) دارای منزل شخصی هستند و تنها  52نفر ( )13/3با والدین خود
میکنند.براساسطبقةاقتصادی(پایین،متوسطوباال)16،نفر(4/1درصد)خودرامتعلق
زندگی 
به طبقة باال 285 ،نفر ( 73/1درصد) طبقة متوسط و  89نفر ( 22/8درصد) خود را متعلق به طبقة
کردهاند .همچنین  36/9درصد ،درآمد خانوادۀ خود را کمتر از یک میلیون،
اقتصادی پایین عنوان  
 47/9درصدبین یکتا دو میلیون9/5 ،درصدبیندو تا سهمیلیون وتنها 3/1درصدبیش ازسه
کردهاند .
میلیونعنوان 
براساس توزیع فراوانی و درصدی شاخص کل بیگانگی دانشگاهی برحسب جنس ،بیگانگی
دانشگاهی در میان دانشجویان دختر  61/3درصد ،در میان پسران  38/7درصد و میانگین شاخص کل
بیمعنایی،
بیقدرتی  ،
بیگانگی دانشگاهی  24/95درصد است .نتایج ابعاد بیگانگی دانشگاهی ( 
بیقدرتی
شاخصهایباالبهترتیب،شاخص 

میدهددرمیان
بیهنجاریوانزوا)برحسبجنسنشان 
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بیمعنایی با  44/7درصد ،شاخص بیهنجاری با  38/2درصد و شاخص
با  62/4درصد ،شاخص  
احساس انزوا با  44/6درصد ،بیشترین سهم را در بیگانگی دانشگاهی دانشجویان داشتهاند .نتایج کل
میدهد9/7درصدازدانشجویان،میزانهنجارهایمحدودکنندۀ
شاخصهنجارهایمحدودکنندهنشان 
خود را پایین 47/9 ،درصد متوسط و  44/1درصد میزان این هنجارها را باال عنوان کردهاند .تنها 5/7
جامعهپذیری آموزشی ضعیف در دانشگاه را کم 53/1 ،درصد در حد متوسط و
درصد از دانشجویان  ،
جامعهپذیری آموزشی ضعیف در دانشگاه را زیاد میدانند .همچنین درمورد متغیر
 39/4درصد میزان  
رابطهای(فرسایشسرمایةاجتماعی)خودرا
رابطهای15/9،درصدازدانشجویان،میزاناختالل 
اختالل 
کردهاند .
پایین51/2،درصددرحدمتوسطوتنها32/9درصد،آنراباالعنوان 


ب) آزمون فرضیات پژوهش
نرمافزار  ،SPSSاز آمارۀ پیرسون استفاده شد .جدول  5آزمون
برای آزمون فرضیات با استفاده از  
جامعهپذیری آموزشی ضعیف،

همبستگی میان متغیرهای اصلی تحقیق (هنجارهای محدودکننده ،
میدهد .
رابطهای)وبیگانگیدانشگاهیرانشان 
اختالل 

جدول.5آزمونهمبستگیمیانمتغیرهایمستقلوبیگانگیدانشگاهی 
متغیر مستقل

میزان همبستگی

سطح معناداری

هنجارهایمحدودکننده 

 0/37

 0/00

جامعهپذیریآموزشیضعیف 


 0/29

 0/00

رابطهای 
اختالل 

 -0/08

 0/12



جدول  5بیانگر میزان همبستگی میان متغیرهای مستقل تحقیق با بیگانگی دانشگاهی را نشان
برمیآید ،متغیرهای میدان دانشگاهی شامل هنجارهای
همانگونه که از این جدول  
میدهد  .

معناداریهای

جامعهپذیری آموزشی ضعیف  ،r=0/29با توجه به سطح 

محدودکننده  ،r=0/37
موجود()Sig=0/00دارایتأثیرمستقیمومثبتیبرمتغیر وابسته(بیگانگیدانشگاهی)است.رابطة
رابطهایوبیگانگیمعنادارنیست .
میاناختالل 
آزمون مدل نظری 
نرمافزار  AMOSروابط میان متغیرهای مستقل و
همانگونه که اشاره شد ،در این تحقیق براساس  
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مدلسازیمعادلةساختاری،روشیبرای
بهصورتمدلیتجربیارائهشد .
تأثیرشانبرمتغیروابسته 
میگیرند .
مدلهاینظریاستکهدرآن،خطاهایاحتمالیهمدرتحلیلمدنظرقرار 
آزمون 
همانگونه که در شکل  2آمده است ،سازۀ میدان دانشگاهی بههمراه ابعادش (هنجارهای

بهطور مستقیم بر بیگانگی
رابطهای)  
جامعهپذیری آموزشی ضعیف و اختالل  

محدودکننده ،
میدهدمیداندانشگاهی،تأثیرمثبتوباالیی
دانشگاهیتأثیردارند.ضریببتا()Beta=0/63نشان 
درعینحال ،همة این متغیرها با یکدیگر تنها  40درصد از تغییرات

بر بیگانگی دانشگاهی دارد .
متغیروابسته(بیگانگیدانشگاهی)راتبیینمیکنند .

شکل  .2مدل ساختاری تجربی روابط میان میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی 



Degrees of freedom=12 sig=0/11 RMSEA=0.05 R2=0.40


آمارههایبرازشرابطةمیانمیداندانشگاهیوبیگانگیدانشگاهی 
جدول .6
x2

CFI

IFI

RFI

NFI

Chi-square

2/40

0/91

0/93

0/89

0/90

25/84



نمونهایتناسبدارد
میدهدآیامدلنظریبادادههای 
آمارههایبرازش در معادلةساختارینشان 

همانطورکهمشاهدهمیشود،آمارۀکایاسکوئرمعنادارنیستواینبیانگربرازشمدلتجربی
یاخیر .
دادههایتولیدشدهبهوسیلةمدلتحلیلی
نمونهایو 
دادههای 
درباالست.بدینمعناکهتمایزچندانیمیان 
وجود ندارد .همچنین نتایج آمارۀ ریشة دوم میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEA=0/05و
شاخص برازش تطبیقی مقصد ( )CFI=0/91و مطلق ،بیانگر برازش قابلقبول مدل مسیر است.
نمونهایتأییدشدهاست.
دادههای 
میدهدمدلنظریمابهوسیلة 
آمارههانشان 
بهطورکلی،این 
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بحث و نتیجهگیری
بیگانگی تحصیلی یا دانشگاهی بهعنوان یکی از اشکال بیگانگی ،اصطالحی است که برای توضیح
جدایی دانشجویان یا دانشآموزان از فرایند یادگیری استفاده میشود و آن را وضعیت یا تجربة
کردهاندکهفردبایدبهآنتعلقداشتهباشد
منزویبودنازیکگروهتحصیلییادانشگاهیتعریف 
یا درگیر آن باشد .رفتارهای جمعی دانشجویان ،گواه این مدعاست که با اینکه آنان همة تالش
میدهند ،بعد از ورود به محیط دانشگاه بهتدریج از شرایط
خود را برای قبولی در کنکور انجام  
آنهابهدرسوتحصیلکاهش
محیطآموزشیودانشگاهاحساسانزجاروبیزاریمیکنند،عالقة 
میشوند.رفتار دانشجویانی کهاز هرفرصتممکن
بهنوعی از تحصیلو دانشگاه بیگانه 
مییابدو  
میکنند ،بیانگر نوعی اجبار به ادامة تحصیل است؛
برای خروج از کالس درس و غیبت استفاده  
زمینههای بیگانگی از دانشگاه ممکن است از دوران مدرسه و دبیرستان آغاز شده باشد.
هرچند  
بهصورتکلیبررسی
مطالعاتوتحقیقاتگذشته،عمدتاًبیگانگیو بیگانگی اجتماعی جوانانرا 
میدانهایدروندانشگاهیو
کردهاند؛بنابراین،تحقیقحاضربهتحلیلرابطةمیانناسازیدرسطح 

بیگانگیدانشگاهیدربیندانشجویانپرداختهاست .
دراینپژوهش،بااستفادهازنظریةناسازیبوردیوومطالعاتپیشین،مدلنظریتحقیقبرای
بهعنوان متغیر وابسته
بررسی بیگانگی دانشگاهی طراحی شد .برایناساس ،بیگانگی دانشگاهی  
جامعهپذیری آموزشی ضعیف و اختالل

درنظر گرفته شد و متغیرهای هنجارهای محدودکننده ،
بهعنوان متغیرهای مستقل معرفی شدند .درنهایت ،از
میدانهای دروندانشگاهی  
رابطهای ،در سطح  

یافتهها،حدود2/9درصد
گویههایمناسببرایسنجش هریکازمتغیرها بهره گرفته شد .مطابق  

از دانشجویان میزان بیگانگی خود را از دانشگاه کم 53/1 ،درصد متوسط و  44/1درصد زیاد
یافتهها ،میانگین بیگانگی دانشگاهی در میان دانشجویان دانشگاه
کردهاند .با توجه به  
عنوان  
یافتههای آزمون همبستگی تحقیق ،متغیر هنجارهای
مازندران  24/95درصد است .براساس  
محدودکننده با میزان همبستگی  0/37و سطح معناداری  0/000و نیز نتایج برازش آزمون مدل
میرسد دانشجویان از
ساختاری برای متغیر هنجارهای محدودکننده ( ،)Beta=0/64بهنظر  
هنجارهای محدودکننده ،فشارهای ساختاری ،مقررات دستوپاگیر از جانب دانشگاه تأثیر می-
میشوند .
پذیرندوبافرایندتحصیلودانشگاهبیگانه 
نتایج تحقیقات تجربی در زمینة بیگانگی تحصیلی نیز تأثیر میدان دانشگاهی را بر بیگانهشدن
دانشجویان از دانشگاه نشان میدهد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهشهای پیشین (ستوده،
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1387؛ فاضلی1382 ،؛ ذکایی1390 ،؛ موسوی و حیدرپور1390 ،؛ فراسر واکسلز1995 ،؛
کیوتیستی2011 ،؛ اوزمیر و رحیمی )2011 ،در زمینة بیگانگی و بیگانگی تحصیلی مطابقت دارد.
محدودیتهای اعمالشده بهوسیلة دانشگاه و باالبودن

در تحقیق موسوی و حیدرپور ( )1390
بهعنوان عوامل دروندانشگاهیبر بیگانگی تحصیلیدانشجویاندانشگاهشاهد
مدرکگرایی  ،

میزان 
میدهد ضعف توانایی
یافتههای تحقیق جعفری ( )1393نشان  
تأثیرگذار بوده است .همچنین  
شایستگیهای کانونی ،پایینبودن تسهیالت و تجهیزات و ابزارهای

دانشگاه در ایجاد توسعة 
بهعنوان عوامل دروندانشگاهی ،بر بیگانگی دانشجویان دانشگاه بجنورد
تخصصی در دانشگاه  
یافتههایپژوهشحاضرهمخوانیدارد .
تأثیرگذاربودهاستکهبا 
پدیدۀ بیگانگی تحصیلی و ناسازی میان دانشجو و دانشگاه شاید ریشه در مقاطع تحصیلی
پایینتر داشته باشد .با انجامگرفتن پژوهشهایی کالن و کارشناسانه از سوی وزارت علوم،

ریشهایاینبحرانپیبردو
میتوانبهعوامل 
تحقیقاتوفناوریونیزوزارتآموزشوپرورش 
از تشدید آن در مقاطع باالتر جلوگیری کرد .گسترش مشارکت و تعامالت علمی -آموزشی بین
مندیهای دانشجویان در ارائة کارنوشتهای کالسی،
عالقه 
استاد و دانشجو و سهیمکردن حوزۀ  
رقابتهای علمی در میان دانشجویان

نشستها و 

فراهمبودن بستر و شرایط مناسب برای ایجاد 
آنها از فرایند تحصیل و
دانشکدههای مختلف ،عالوهبر ایجاد انگیزه در آنها ،از روند دلزدگی  

دانشگاهها باید سهم بیشتری به عالئق دانشجو ،قدرت انتخاب در

دانشگاه جلوگیری میکند .در 
نوع درسها و استاد ،برای دانشجو فراهم باشد .فرهنگ دانشگاهی قوی ،ستون و پایة نظام
میتوان به بهبود
آموزشی هر کشور است و با تقویت و برطرفکردن ضعفها در این حوزه  
دانشگاههایکشورکمککرد .

مشکالتساختاری-آموزشیدر
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