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 مسئله طرح و مقدمه
افرادبرایرااساسیهایچالش،رودمیپیشبهکههمچنان،داریسرمایهجامعةومدرنیتهدوران

بروزموجبوکنددورجامعهازرافرداستممکنکهیهایچالش؛آوردمیوجودبهجامعه

آوردپدیدجامعهافرادبرای1انزوانوعی،درنهایتوشوداجتماعیهایرویکجوهاناهنجاری

ذهنواندبودهمبتالآنبهبسیاریجوامعکهمعاصردورانمعضالتازیکی(.1389:79،ستوده)

محسنی)استآنگوناگونهایشکلو2بیگانگی،استکردهمشغولخودبهرامتعددیمتفکران

بهنیستندقادرکههستندیکسان،شوندمیشناختهبیگانهعنوانبهکهافرادی(.134:1381،تبریزی

 (.2009:4،اسین)شوندتبدیلجامعهازبخشی
برایکهاستاصطالحی،بیگانگیاشکالازیکیعنوانبه3دانشگاهییاتحصیلیبیگانگی

یاوضعیتراآنورودمیکاربهیادگیریفرایندازآموزاندانشیادانشجویانجداییتوضیح

تعلقآنبهبایدفردکهکنندمیتعریفدانشگاهییاتحصیلیگروهیکازبودنمنزویةتجرب

(.2005:179،جانسون)باشدآندرگیریاباشدداشته

،دانشةتوسعدرحیاتیومرکزیمرجعیتیوجایگاه،دانشگاهۀایدوواقعیت،مدرنةجامعدر

.استدانشجدیدمعبدهایستونازیکی،توانمندومؤثردانشگاهیفرهنگ.دارداجتماعوفرهنگ

.کندمیتولیدعلیلوضعیفدانشگاهیهویتوانسان،دانشگاهیناکارآمدوضعیففرهنگ

؛1379،رادقانعی)اندگرفتهصورتایراندرعالیآموزشفرهنگوپژوهیعلمةزمیندرکهمطالعاتی

پذیریجامعهگرنشانهمگی،(1381،فاضلی؛1378،طایفی؛1378،طباطباییقاضی؛1381،پوررفیع

(.1393:1،ذکایی)هستندایرانهایدانشگاهدانشجویانمیاندردانشگاهیمنفعلوناکارآمد

کنکوردرقبولیبرایراخودتالشهمةآناناینکهباکهاستآنگواه،دانشجویانجمعیرفتارهای

احساسدانشگاهوآموزشیمحیطشرایطازتدریجبه،دانشگاهمحیطبهورودازبعد،دهندمیانجام

وتحصیلازنوعیبهویابدمیکاهشتحصیلودرسبههاآنةعالق،کنندمیبیزاریوانزجار

توانمیرادانشگاهازبیگانگیهایزمینهآغازاگرچه(.1390:38،موسوی)شوندمیبیگانهدانشگاه

(.2011،اگردوتینا)دانستدبیرستانومدرسهدوران

،درسکالسدرعذابوخستگیمانندهایینگرشوهااحساسدهدمینشانواهدش

آثارازبرداریکپیوعلمیسرقت،غیرموجههایغیبت،کالسیمباحثدرعمیقشدنندرگیر

                                                                                                                                              
1.Isolation 
2.Alienation 
3.Academic alienation 
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احساس،نامهپایانتکمیلفرایندشدنطوالنی،استادبهمقالهیاکارنوشتةارائبرایدیگران

زندگیداشتن،هنامپایاندادنانجامدررغبتیبی،انسانیعلومهایرشتهدرتحصیلازبیهودگی

هویتوزندگیبهفردیکنترلنداشتناحساس،ایرانةجامعهایواقعیتطرد،غیرواقعیوذهنی

استشدهدانشگاهوتحصیلازدانشجویانبیگانگیبروزموجب،عواملدیگرواجتماعی-فردی

(.1388:56،ذکایی)

سومیکیعنیدرصد31بهنزدیک،تحصیلیعالیقزمینةدرهاگزارشوآماربراساس

دانشگاهدرشخصیرغبتومیلبایاندارندخودیتحصیلةرشتبهایعالقهیا،ایرانیدانشجویان

دروسبهنگرشدر.دارنددانشگاهوتحصیلازپنهانبیگانگینوعیبه،درواقع.کنندنمیتحصیل

در.نیستروزبهتحصیلیهایرشتهدرسیمحتوایکهمعتقدنددانشجویاندرصد72،دانشگاهی

هایتشکلدرعضویتبهاشتیاقیهیچدانشجویاندرصد61،ییدانشجوهایفعالیتبهنگرش

امنیتاحساسدانشگاهدرنیزدانشجویاندوپنجمیادرصد40بهنزدیکوندارندیدانشجوی

امروزهدهدمینشانپیشینهایپژوهش(.498-1380:494،جواناننگرشووضعیت)کنندنمی

نداشتنارتباط،گراییمدرک،انسانینیرویناکارآمدیمانندیمسائلباایراندانشجوییةجامع

وانفعال،عالیتحصیالتبهنسبتنداشتندلگرمی،جامعهواقعینیازهایبادرسیمحتوای

روستهروبعلمیهایفعالیتدادنانجامدررغبتیبیوگروهیهایفعالیتدرانگیزگیبی

(.1383:17،رادقانعی)

اقتصاد،فرهنگ،علم،زندگیدرموردهاییایدهوهنجارها،هاارزشکنندۀتقویتدانشگاهنهاد

مؤثرعواملونگیردصورتدرستیبهدانشگاهیپذیریجامعهاگر.استمردموجامعهمسائلو

فرهنگیةسکتباایرانةجامع،نشودبررسیدانشجویاندرمؤثرپذیریجامعهنبودوبیگانگیبر

،ذکایی)استغریبگیوجداییاحساسباهمراهزندگی،آنپیامدهایازیکیکهشودمیروهروب

دلزدگیوبیگانگیدچار،آنۀکردتحصیلودانشجوقشرویژهبهجامعهیکجواناناگر(.1393:7

،دانشگاهبهتنهانهایعالقهوالتزام،تعهدهیچ،قشرهمینقطعطوربه،شونددانشگاهوتحصیلاز

وفعالنسلیحضورومشارکتازجامعه،درنتیجه.داشتنخواهندنیزجامعهوفرهنگبهبلکه

دنبالبه(هیسترسیس)بوردیوناسازیةنظریکارگیریبهبا،حاضرتحقیق.شدخواهدمحرومپویا

پژوهشاین،اساسبراین.استدانشجویانمیاندردانشگاهیبیگانگیۀپدیدشناختیجامعهتحلیل

.پردازدمیدانشگاهیبیگانگیبردانشگاهیمیدانتأثیربررسیبه
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 پژوهش ةپیشین
سویکازنظریهایایدهانتخابجملهازیمختلفدالیلبهمعمولطوربه،تجربیمطالعاتمرور

.گیردمیصورتدیگرسویازنیازموردآماریهایتکنیکازاستفادهوروشمطالعةو

مروربه،پژوهشاینعزیمتةنقطتعیینوشناختیروش،نظریابعادتقویتبرای،ترتیببدین

پژوهشنیادرنیشیپیخارجمطالعاتیبررس.پردازیممیخارجیوداخلیتجربیهایپژوهش

میداخلقاتیتحقمرورو2014-1995یزمانیهادورهیهاپژوهشانیمدر مطالعاتانیدر

هاییپژوهشازدستهآن،پیشینهایپژوهشمیاندر.استگرفتهانجام1393-1382یهاسال

.ندشومیبررسی،دارندنظرموردموضوعبابیشتریقرابتکه

روابطونهادهاازجوانقشراجتماعیبیگانگیبه،داخلیتحقیقاتبیشتردر،هابررسیبقاطم

انزوایوهنجاریبی،یمعنایبی،قدرتیبیابعادبهبیگانگیلحاظبهو،خودازبیگانگیواجتماعی

،اجتماعیاعتمادیبیهایمؤلفهبرتأکیدبیشترین،داخلیتحقیقاتدر.استشدهاشارهاجتماعی

ةسرمایضعف،اقتصادینظامضعف،زندگیازیرضایتنا،اجتماعینواییهم،اجتماعییاعتنایبی

ةنظریازهمچنین.ندمؤثربیگانگیۀپدیدگسترشدرکهاستجمعیتعهدتضعیفواجتماعی

شدهاستفادهداخلیتحقیقاتنظریچارچوبعنوانبه،آنابعادوبیگانگیزمینةدرسیمنملوین

بهکه(1393)جعفریو(1393)ذکایی،(1390)موسویپژوهشجز،داخلیتحقیقاتدر.است

بررسیبهکهیافتتوانمیراایمطالعهکمتر،اندپرداختهدانشجویانتحصیلیبیگانگیبحث

داخلیتحقیقاتتأکیدبیشترکهصورتبدین.باشدپرداختهتحصیلیودانشگاهیبیگانگیعمیق

دانشگاهمحیطواستاد،دانشجوبینتعامالتبهکمترواستجواناناجتماعیبیگانگیبهمربوط

.استشدههدادنشانتوجهدانشگاهیبیگانگیبهدهیشکلدر

مؤلفه بر تأکید بیشترین تحقیقاتخارجی، جامعه،در به احساستعلق نداشتن مانند هایی

شدنافرادموردتأکیدبودهاست.اقتصادی،دربیگانه-اجتماعیوتأثیرپایگاهاجتماعیتعهدیبی

شدهمطابقبررسی کالناشاره و خرد رویکرد میاندو تمایز مطالعاتخارجیبه بیشتر در ها،

است.مطالعاتیکهباچارچوبکالنبهرابطةمیانبیگانگی،شرایطاجتماعی،فرهنگی،اقتصادیو

کنند،اماآندستهازپردازند،درواقعمفهومبیگانگیرادرقالبطرداجتماعیتحلیلمیاسیمیسی

دانشپژوهش یا دانشجویان تجربیات و آموزشی تحصیلی، بعد بر که درکهایی برای آموزان

می تأکید بیگانگی احتمالی گروهالگوهای درواقع، مانندکنند، مشخص بستر در کوچک های

اند.هیامدرسهرابررسیکردهدانشگا
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 یگانگیب یداخل یقاتتحق یشناخت. مشخصات روش1جدول 
/ محقق

 محققان
 تحقیق روش مطالعات حوزۀ

 حجم
 نمونه

 شیوۀ
 گیری نمونه

 آوری جمع ابزار
 اطالعات

 بیگانگی بر مؤثر عوامل

فاضلی
(1382)

آموزشناکامی
دانشگاهی

-توصیفی
متفاوتدانشگاهیفرهنگایکتابخانه--تحلیلی

ستوده
آموزشیناکامی(1387)

-آزمایشغیر
425همبستگی

ایطبقه
پرسشنامهنامتناسب

اهداف،درسیمطالب
استادانهایویژگیآموزشی

نژادصالح
(1388)

تصادفی371پیمایشاجتماعیبیگانگی
هدفمند

،قدرتیبی،فرهنگیةسرمایپرسشنامه
هنجاریبی،معناییبی

تصادفی300پیمایشاجتماعیبیگانگی(1388)زکی
روابطونهادهاازبیگانگیپرسشنامهساده

اجتماعی
وموسوی
حیدرپور

(1390)
359پیمایشتحصیلیبیگانگی

گیرینمونه
پرسشنامهایدومرحله

ایدئولوژیک،گراییمدرک
،آموزشیظامنبودن

هنجاریهایمحدودیت
خانیزکی
(1389)

نایمدربیگانگی
دانشجویان

-موردی
پیمایش

تصادفی118
ساده

سطح،جنسیت،هنجاریبیپرسشنامه
تحصیالت

پوررحمان
(1389)

اجتماعیبیگانگی
384پیمایشجوانان

گیرینمونه
پرسشنامهایخوشه

،جمعیارتباطوسایل
محدودیت،فردگرایی
افرادبرایانتخاب

وذکایی
اسماعیلی

(1390)
کیفیتحصیلیبیگانگی

(پدیدارشناسی)
40

گیرینمونه
-نظری
هدفمند

میدانی-مصاحبه

فاصله،فرهنگسیاست
ونیازهامیانتعادل،گزینی
،اقتصادیانگیزۀ،هاارزش

آموزشیفرهنگ
فاطمهبنی
ایطبقه387پیمایشاجتماعیبیگانگی(1390)

پایگاه،اجتماعیاعتمادپرسشنامهمتناسب
اقتصادی-اجتماعی

وتوفیقیان
حسینی

(1391)
گیرینمونه360پیمایشاجتماعیبیگانگی

ایطبقه
پرسشنامه

هایگرایش،اجتماعیاعتماد
ازرضایت،نواییهم،مذهبی

زندگی

مجیدی
(1391)

اعتناییبی
374پیمایشاجتماعی

ایطبقه
بامتناسب
حجم

پرسشنامه
یاثربخش،اجتماعیبیگانگی

اجتماعیاعتماد،اجتماعی

وطالبی
برزگری

(1391)

واعتماد
گیریکناره

اجتماعی
گیرینمونه361پیمایش

پرسشنامهایطبقه
وفردیبیناعتمادکاهش
پایگاه،یافتهتعمیماعتماد

اجتماعی-اقتصادی
ووثوقی
ساری

(1392)

اجتماعیبیگانگی
جوانان

گیرینمونه375پیمایش
ایچندمرحله

پرسشنامه
اعتمادیبی،معناییبی،هنجاریبی

،اقتصادینظامضعف،اجتماعی
جمعیتعهدتضعیف

حمدی
719پیمایشتحصیلیبیگانگی(1392)

تصادفی
پرسشنامههدفمند

،معناییبی،قدرتیبی
جنسیت،هنجاریبی
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 یگانگیب یداخل یقاتتحق یشناخت. مشخصات روش1جدول 
/ محقق

 محققان
 تحقیق روش مطالعات حوزۀ

 حجم
 نمونه

 شیوۀ
 گیری نمونه

 آوری جمع ابزار
 اطالعات

 بیگانگی بر مؤثر عوامل

جعفری
(1393)

تصادفی137پیمایشتحصیلیبیگانگی
هدفمند

پرسشنامه

تربیتایهبرنامهناکارآمدی
،آموختگاندانشجذبو

منزلتومقامبودنپایین
تواناییضعف،تحصیلی
،توسعهایجاددردانشگاه
وتسهیالتبودنپایین

دانشگاهدرتجهیزات
 

 شناختی تحقیقات خارجی بیگانگی. مشخصات روش2جدول 

 تحقیق روش مطالعات حوزۀ محقق نام
 حجم
 نمونه

 شیوۀ
 گیری نمونه

 ابزار
 آوری جمع

 بیگانگی بر مؤثر عوامل

اکسلزوفراسر
(1995)

بیگانگی
تحصیلی

1372پیمایش
ایخوشه

ایچندمرحله
پرسشنامه

،تحصیلیرفتاروانگیزه
والدیندخالت،روانیسالمت

لیایجن
(2003)

بیگانگی
تحصیلی

پرسشنامه--پیمایش

نبود،فرهنگییاعتمادبی
نداشتن،اجتماعیحمایت
نارضایتی،بخشیاثراحساس

شخصی
هاکائوشی

(2004)
بیگانگیعوامل

تحصیلی
550پیمایش

گیرینمونه
ایطبقه

پرسشنامه
،اقتصادی-اجتماعیپایگاه

خانوادهبهتعلق
وروایی

همکاران
(2005)

دربیگانگی
جامعه

117پیمایشی
تصادفی
هدفمند

پرسشنامه
پایگاه،مجازیآموزش
قومیت،اقتصادی-اجتماعی

جانسون
(2005)

بیگانگی
دانشجویان

پیمایش
گیرینمونه
ایطبقه

پرسشنامه
،دانشگاهبهتعلقاحساسنداشتن

رشتهبهعالقگیبی
سیسین

(2006)
وبیگانگی
بیزاری

300پیمایش
تصادفی
هدفمند

پرسشنامه
،پرخاشگریمیزان،جنسیت
اقتصادی-اجتماعیپایگاه

ورایس
همکاران

(2008)

جوانب
بیگانگی

5205پیمایش
ایطبقه

ایچندمرحله
پرسشنامه

قابلیتکمبود،انزوااحساس
ناتوانیواعتماد

(2011)کومار
بیگانگی
تحصیلی

400پیمایش
ایطبقه

بامتناسب
حجم

بصریمشکالتواختالالتپرسشنامه

پورصفی
(2011)

بیگانگی
اجتماعی

444پیمایش
تصادفی
هدفمند

پرسشنامه
بهنبودنپایبند،مهاجرت

هنجارها

 ادامة
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 شناختی تحقیقات خارجی بیگانگی. مشخصات روش2جدول 

 تحقیق روش مطالعات حوزۀ محقق نام
 حجم
 نمونه

 شیوۀ
 گیری نمونه

 ابزار
 آوری جمع

 بیگانگی بر مؤثر عوامل

کیویتیسی
(2011)

بیگانگی
تحصیلی

پرسشنامهسادهتصادفی500پیمایش
،تحصیلازسرکشی

حمایتنداشتن،عالقگیبی
خانوادهحمایتواجتماعی

(2012)آتنافو
بیگانگی
تحصیلی

پیمایش
گیرینمونه

تصادفی
هدفمند

پرسشنامه
،پایینتحصیلیسطح،جنسیت

اجتماعیحمایتنداشتن

واوزمیر
رحیمی

(2013)

احساس
بیگانگی

60کیفی
تصادفی
هدفمند

مصاحبه
میانطارتباوتعاملنبود

دانشگاهواندااست،دانشجو

رودولف
(2014)

بیگانگی
اجتماعی

1221کیفی
تصادفی
هدفمند

هامصاحبه
عمیقی

،پرخاشگری،همساالن
هاارزشبهنبودنپایبند

 

 پژوهش نظری چارچوب
یبررسویدانشگاهیگانگیبییچرابهپاسخدررا1ویبوردرییپیناسازةینظر،حاضرپژوهش

ومؤثرترینازیکی،دورکیمامیلازپسبوردیو.گذاردیمآزمونبهیدانشگاهدرونیهادانیم

بهارجاعضمنبوردیو.رودمیشماربهفرانسهاجتماعیعلومنظرانصاحبترینمعروف

وفالسفهافکاروآثاربا،وبرماکسودورکیمامیل،مارکسکارلمانندکالسیکنظرانصاحب

.استبودهآشنانیز...وبودنریمون،هوسرلادموند،سارترپلژانجملهازمعاصرشناسانجامعه

قواعدواصولوتفکررایجوایکلیشههایشیوهاو.داردانتقادیخصلتیبوردیوشناسیجامعه

.استسیاستوتبعیضوقدرترسمیهایقالبمنتقد،حالدرعین.کشدمیچالشبهرامرسوم

یو4ۀوارعادتو3دانیمبهمربوطیهاهینظرةرمجموعیزدرویبورد(2سیسترسیه)یناسازةینظر

حیتوضیبرارایهنجاریباصطالحمیرکودویگانگیباصالحمارکسکهگونههمان.داردقرار

درشکافوگسستحیتوضیبرایناسازاصطالحاززینویبورد،رندیگیمکارهبجامعهبافرداختالف

،گرنفل)ندارندتطابقوتناظرگریکدیباکهکندیمفادهاستدانیمساختارووارهعادتمتقابلةرابط

سربهیسازگارحالتدردانیمووارهعادت،یاجتماعویفردثباتطیشرادر.(1388:207-208

                                                                                                                                              
1. Bourdieu 
2. Hysteresis 
3.Field 
4.Habitus 

 ادامة
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نینمادةیسرماایکندفیتعریدیجدیهاتیموقع،دانیمیعنی،شودحاصلرییتغهرگاهاما،برندیم

یاناسازی(.1392:93،ی)وثوقاستدادهرخیگانگیباییناسازمییگویم،شودتحولدچارفرد

هایمنشنایمانفصالیافرهنگیافتادگیعقببرتأکیدبرایبوردیوکهاستاصطالحی،هیسترسیس

عبارتبه.استبردهکاربهمیدانبهمربوطملزوماتوتغییرکنندهقواعدوهاوارهعادتیاعادتی

،مواردیچنیندر.نامدمیناسازییاهیسترسیسرامیدانوهاوارهعادتبینانفصالبوردیو،تردقیق

وهمیشگیتعریفیخودشانازآنباهاآنکههاییتالشوشودمیافرادکژکارکردیموجبمقررات

مک)شوندورغوطهشکستوناکامیدربیشترهرچههاآنکهشودمیموجب،دهندمیارائهمعمولی

(.2،2012:362پالزیرو1دونوچ

کاربهاجتماعیواقعیتساختدراجتماعیکنشگرفعالنقشبرتأکیدبرایراوارهعادتبوردیو

،هاارزیابی،احساسات،فکرطرز،تصوراتازتلفیقیزبان،درگرامرماننددرستوارهعادت.استهبرد

،3والتر)دهدمیتشکیلراشخصعملیوشفاهی،بیانیظاهرکلکهاستکنشیوصحبتطرز

این.نیستندهمیشگیوابدیاما،هستندبادوامعمدتاًهاوارهعادتاستمعتقدبوردیو(.2014:12

منطبقشدهاصالحمیدانیشرایطباهاوارهعادتکهشودختمواقعیتاینبهاستممکنگاهینگرش

(.5،2014:125کوتراسکیو4آسیماکی)نامدمیهیسترسیساثرراآندیوبورکهنیستند

وورزش،اقتصاد،دانشگاهقبیلازیهایمیدان؛گویدمیسخن6اجتماعیهایمیدانازبوردیو

میداندر.نیستندداریسرمایهمانندتربزرگمنطقیسیستمبهیایکدیگربهتقلیلقابلکهمدارس
وتخصصیهایرشته،هادانشگاهوسیلةبهشدهتنظیماجتماعیروابطبراساسافرادی،دانشگاهی

،(دانشواجتماعیپیوندهایمانند)دسترسشاندرمنابعازاستفادهباکهاندگرفتهجایهادانشکده
نوعبه،میدانیهرکهدارداصراربوردیو.دارندرقابتیکدیگرباپرستیژوقدرت،مرجعیتسربر

،7صالحیتودانشیافرهنگیةسرمای،مثالبرای؛دهدمینشاناهمیتمنابعیاسرمایهازخاصی

کسببرایتالشدرکلیدیعاملیودوشمیتلقیارزشمنداقتصادازبیشآکادمیکۀحوزدر

توضیحبهنوعیبه8دانشگاهیانساندربوردیو(.1386:198،سیدمن)آیدمیحساببهبرتری

نظراز.کندمیتحلیلرادانشگاهدرقدرت،دانشگاهیمیداندرنظرگرفتنبااو.پردازدمیناسازی

                                                                                                                                              
1.McDonough 
2.Polzer 
3.Walter 
4. Asimaki 
5. Koustourask 
6. Social fields 
7. Credentials 
8. Homo Academia 
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اما،یافتهافزایششدتبهدانشجویانتعداد.استدادهرخدانشگاهمیداندرواقعیتغییرنوعی،او

درهمچنیناو(.1988،بوردیو)استهشدناسازیموجبکارکنانواستادانجایگزینیبحران

ۀنحواینکهبرعالوهناسازیةدرنتیج.کندمیاشارهوارهعادتناسازیبه،1عملةنظریازطرحی
بطوری.گذاشتخواهدمنفیثیرأتهمهاکنشبردهدمیقرارتأثیرتحتراوارهعادتگیریشکل

کهوارهعادتناسازی.(1995:78،بوردیو)کردخواهدمشکلدچارراواقعیمحیطباانطباقکه

تأخرهایبنیانازیکی،استوارهعادتدرساختارهابازتولیداجتماعیشرایطذاتیویژگی
(.83:همان)هاستآنفهمبراینیازموردتمایالتوهافرصتمیانساختاری

دراینکهاول.دهدمیرخهادانشگاهدرصورتدوبه،بوردیونظریاتدرناسازیةمسئل
نمادینخشونتهاانساندرموردها،آندرکههستندایعمدهنهادهادانشگاه،بوردیونظریات

درها،آندرکهکندمیتلقیمیدانیراهادانشگاهبوردیواینکهدوم(.1389،ریتزر)شودمیاعمال
ازافراد.آیدمیوجودبهیهایناسازیوهاکشمکش،میداندرونهایجایگاهوکنندگاناشغالنایم

بهبودیاکنندحفظمیداندرخودجایگاهکنندمیتالشذهنیساختمانیاوارهعادتطریق

توضیحدانشگاهیمکانیاعادتمفهومبا،استدانشجویانهویتۀسازندراآنچهبوردیو.ندبخش

ةسلیقوذوق،ذهنیساختمانومنش،عادتدیگرعبارتبهووارهعادت،بوردیونظراز.دهدمی
فرددر،دانشگاهیزیستعناصرو(آکادمیککنش)مناسبۀحوزاموردیگرودانشگاهیفرد

،مختلفجوامعدر،روایناز.گیردمیشکلاومعیناجتماعیساختاربامتناسب،دانشگاهی
(.1382:107،فاضلی)آیدمیوجودبهمختلفدانشگاهیهایهوارعادت

فرهنگیةسرمایةنظریباتوانمیرادانشگاهیازخودبیگانگیودانشگاهیفرهنگنسبتمقولة

ةسرمای،بوردیونظراز.دکربررسیاجتماعیفرهنگیمیدانیکعنوانبهدانشگاهوبوردیو
فردزندگیهایشانسۀکنندتعیین(دانشگاهنوعوتحصیلیةرشت،تحصیلیمدارکانندم)فرهنگی
به.دهدمیسامانرااجتماعیمراتبسلسله،تحصیلیودانشگاهیساالریشایستهنظامدرواست

نایمةفاصلو،اقتصادیتاداردفرهنگیماهیتبیشتر،جامعهدرنابرابریمنبع،بوردیواعتقاد

نظامدرهاآنموفقیتتعییندرمهمیعامل،شاگرداناجتماعیخاستگاهومدرسهفرهنگ

ازواندقدرتساختمندفضاهایسویکازکه(1386:85،پورشارع)شودمیمحسوبآموزشی
براندازییاحفظپیدرکهآیندمیشماربهکنشگرانیهایناسازیوکشاکشةصحن،دیگرسوی

(.1381:336،واکووانت)اندسرمایهتوزیعموجودنظام

                                                                                                                                              
1. outline of theory of practice 



 1396بهار  ،1 شمارة ،6 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    10

عینیوضعیتمیانآشکارپیوندی،تحلیلیابزاریةمثاببهناسازیکهگفتتوانمی،درمجموع

جایگزینۀوارعادتایجادوفکریتحولةدرنتیجتغییراتبهواکنشو(میدانتحول)ندمنظامتغییرات

کهگونهآنراآنپیامدهایومیدانتغییراتذاتدرکامکانمفهومیچنین،روایناز.کندمیبرقرار

ۀدهندتوضیحنوعیبه،بوردیوناسازیةنظری.ددهمیمابه،کندمیتجربهاجتماعیواقعیدنیایدرفرد

تناسبوارهعادتومیدانوضعیتنایم،تعادلشرایطدر.استوارهعادتومیدانبیننامتعادلروابط

خودپذیریتطبیققدرت،تعادلدادنازدستباوارهعادت،کندمیتغییرمیدانکههنگامیاما،داردوجود

در،بوردیوةنظریبراساس.دهدمیرخبیگانگییاناسازی،وضعیتایندرودهدمیدستازرا

ةسرمای،استکردهاحاطهراهاآنکههاییمیدانوضعیتازپذیریتأثیربادانشجویان،ناسازیشرایط

وضعیتدردانشجو،درحقیقت.استآنبابیگانگیهاآنواکنشوبینندمیخطردرراخودفرهنگی

دچاررااو،تطابقوضعیتاینکهگیردمیقراراقتصادیواجتماعی،فرهنگیهایمیداننامتعادل

.دهدمیشاننناسازییابیگانگیحالتدرراخود،وضعیتاین.کندمیچالش

میدانهایمؤلفهازدستهآنبررسیبه،بوردیوناسازیةینظرازاستفادهبا،پژوهشایندر

.ندمؤثردانشگاهوتحصیلفرایندازدانشجویانبیگانگیبرکهپردازیممیدانشگاهیدرون

آندرفرهنگیةسرماییارتقاوکسببرایدانشجوکهشودمیگرفتهدرنظرمیدانی،دانشگاه

کهشودمیمنشیگیریشکلموجبودهدمیرختغییراتیهامیدانایندراما،کندمیتالش

بوردیوناسازیةنظریمطابقنظریمدل،اساسبراین.نامدمیبیگانگییاناسازیراآنبوردیو

ویادگیریفرایندازدانشجویانجدایافتگیمعنایبهدانشگاهیبیگانگیۀساز.استشدهطراحی

دانشگاهیمیدانۀسازوشدبررسیهنجاریبیومعناییبی،قدرتیبی،انزوابعدچهاردرآموزش

اختاللوضعیفآموزشیپذیریجامعه،محدودکنندههنجارهایبعدسهدر،مستقلمتغیرعنوانبه

 .استآمدهدانشگاهیبیگانگیساختاریمدل1شکلدر.شدسنجشومطالعهرابطه

 

 فرضیات پژوهش
انداز:براساسچارچوبنظریتحقیقومدلبرآمدهازآن،فرضیاتعبارت

 ناسازیدرمیداندانشگاهی،بربیگانگیدانشگاهیتأثیردارد. .1

 هنجارهایمحدودکنندۀدانشگاهیبربیگانگیدانشگاهیتأثیردارند. .2

 پذیریآموزشیضعیف،بربیگانگیدانشگاهیتأثیردارد.جامعه .3

 .ای)فرسایشسرمایةاجتماعیدانشجویان(بربیگانگیدانشگاهیتأثیردارداختاللرابطه .4
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 پژوهش نظری مدل


  دانشگاهی بیگانگی و دانشگاهی میدان ساختاری مدل. 1 شکل

 تحقیق های یافته: منبع
 

 پژوهش شناسی روش
دانشجویانتمامیازاستعبارتآنآماریةجامع.است2مقطعینوعازو1پیمایشیحاضرپژوهش

افرادتعداد.اندبودهتحصیلبهمشغول94-93تحصیلیسالدرکه(نفر11،377)مازندراندانشگاه

روشازپژوهش،ایندر.شدتعیینفرن390،کوکرانیریگنمونهفرمولازاستفادهبا،نمونه

ازاستفادهبا،تحقیقنیازموردیهاداده.شداستفادهحجمبامتناسبیاطبقهتصادفییریگنمونه

ازروشاعتباریی،رواواعتبارمیزانارزیابیبرای.ندشدآوریجمعمیدانیروشبهپرسشنامهابزار

برایصور پایزانسنجشمیو و بررسیاس،مقیاییاعتماد یکپرسشنامهیپساز نمونةدر
 

 پژوهش یها شاخص یآلفا بیضر .3 جدول

 آلفا ضریب ها گویه تعداد شاخص

573/0قدرتیبی
571/0معناییبی
679/0هنجاریبی

578/0انزوااحساس
577/0محدودکنندههنجارهای

572/0ضعیفآموزشیپذیریجامعه
575/0ایرابطهاختالل

                                                                                                                                              
1. Survey 
2. Cross – sectional 
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طیف40 تمامی آلفای ضریب شد. استفاده کرونباخ آلفای از استفادهنفری، اینهای در شده

قابل محدودۀ در تحقیق، بیشاز تحلیلداده7/0قبولو و تجزیه نرماست. با ها وSPSSافزار

انجامگرفت.AMOSآزمونمدلنظریبامدلساختاری

 

 متغیرها تعریف
میدانهمچنین.شدسنجشبعدچهاردرکهاستدانشگاهیبیگانگی،تحقیقایندروابستهمتغیر

عملیاتیونظریتعریف.شدآزمونبعدسهبا،بیگانگیبرارذگتأثیرمتغیرعنوانبهدانشگاهی

.شودمیمشاهده4جدولدرپژوهشیمتغیرها
 

 . تعریف مفاهیم متغیر وابسته و متغیرهای مستقل4جدول 
 عملیاتی تعریف نظری تعریف متغیر

هنجارهای
محدودکننده

وسیاسی،فرهنگی،اجتماعیهایمحدودیت
دانشگاهجانبازآموزشیحتی

،دوستانجنسیتانتخابدرمحدودیت
ودانشجویانعقایدوافکار

رفتاریهایمحدودیت

پذیریجامعه
ضعیف
آموزشی

درستةاشاعوپرورشدرناتوانی
وعلمیهایمحیطدردانشگاهیهنجارهای
سیستمطریقازهنجارهادننشدرونی

دانشجویاننایمدردانشگاهآموزشی

آموزشیسیستمکاراییدرضعف
وهاارزشدننشدرونی،تعاملی
شکاف،دانشجویاننایمدرهنجارها
دانشجویانیادگیریفرهنگمیان

اختالل
ایرابطه

،اجتماعیروابطچگالیمیزانبودنپایین
تعدد،اجتماعیروابطقرینگی،فرهنگی
واجتماعیروابطشدت،اجتماعیروابط

اجتماعیروابطدرهاهویتتنوع

بادانشجویانتعامالتمیانکهزمانی
واستادازاعمدانشگاهیهاینقش
ارتباطاتآموزشیواداریهاینقش

باشدبرقرارضعیفی

بیگانگی
دانشگاهی

فرایندازدانشجویانوآموزاندانشجدایی
تحصیلویادگیری

دانشجویاندلزدگیوجداییاحساس
ناتوانی،یدانشگاهوتحصیلیفراینداز

دیگرانبامعنادارارتباطبرقراریدر

احساس
قدرتیبی

عملتأثیریبیبهفردانتظاریااحتمال
تحققبهقادراورفتاراینکهتصوریاخویش

بودنخواهدانتظارشموردنتایج

ودانشگاهیاموردادنانجامدرتوانینا
درسیمشکالتدربرابرناتوانی،تحصیلی

عالئقواهدافبهرسیدندرناامیدیو

احساس
معناییبی

ابهاموتردیددچارخودۀعقیدوباوردرفرد
چهبهکهدهدتشخیصتواندنمیوشودمی

باشدداشتهتعلقبایدچیزی

وقعیتموجایگاهازفهمودرکنبود
وتحصیلیهدفیبی،دانشگاهی

درسیهایفعالیتدرگمیرسرد
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 . تعریف مفاهیم متغیر وابسته و متغیرهای مستقل4جدول 
 عملیاتی تعریف نظری تعریف متغیر

احساس
هنجاریبی

گروهدرتنها،دلخواهاهدافبهدستیابی
اجتماعینظرازکهاسترفتارهاییواعمال

نباشدپسندیدهومقبول

،دانشگاهقوانینازنکردنپیروی
هنجارهایوقوانینبهیعتنایابی

دانشگاهی

احساس
انزوا

هنجارهایوهاارزشازفردشدنبیگانه
احساسشخصکهصورتاینبه،جامعه

دیگرانازخواهدمیوکندمیتنهایی
کندگیریکناره

دادنانجامدردیگرانبانکردنهمکاری
وضعیفتعامالت،تحصیلیامور

علمیهایگروهدرنکردنشرکت
دانشگاه

 

 پژوهش متغیرهای اجمالی توصیف

 تحلیل و تجزیه (الف

94-93تحصیلیسالدرمازندراندانشگاهدانشجویانازنفر390نایمدرپژوهشاینهایداده

اطالعاتبراساس.استشدهگردآوری(درصد5/68)زن240و(درصد5/38)مرد150با

مجرد(درصد4/86)دانشجویانازنفر337.استسال24پاسخگویانسنیمیانگین،آمدهدستبه

ۀدانشکدودرصد8/21بااجتماعیوانسانیعلومۀدانشکد.اندمتأهل(درصد6/13)نفر53و

رانمونهنفر390نایمازپاسخگویانسهمکمترینوبیشترینترتیببهدرصد0/5بادریاییعلوم

،ترتیببهدرصد6/22بادومترمودرصد6/25باارشدکارشناسیچهارترمدانشجویان.دارند

ساکن(درصد7/77)دانشجویانازنفر303.دهندمیتشکیلراتحقیقةنمونحجمبیشترین

خودوالدینبا(3/13)نفر52تنهاوهستندشخصیمنزلدارای(درصد0/9)نفر35وخوابگاه

متعلقراخود(درصد1/4)نفر16،(باالومتوسط،پایین)اقتصادیةطبقبراساس.کنندمیزندگی

ةطبقبهمتعلقراخود(درصد8/22)نفر89ومتوسطةطبق(درصد1/73)نفر285،باالةطبقبه

،میلیونیکازکمترراخودۀخانواددرآمد،درصد9/36همچنین.اندکردهعنوانپاییناقتصادی

سهازبیشدرصد1/3تنهاومیلیونسهتادوبیندرصد5/9،میلیوندوتایکبیندرصد9/47

.اندکردهعنوانمیلیون

بیگانگی،جنسبرحسبدانشگاهیبیگانگیکلشاخصدرصدیوفراوانیتوزیعبراساس

کلشاخصمیانگینودرصد7/38پسرانمیاندر،درصد3/61دختردانشجویاننایمدردانشگاهی

،معناییبی،قدرتیبی)دانشگاهیبیگانگیابعادنتایج.استدرصد95/24دانشگاهیبیگانگی

قدرتیبیشاخص،ترتیببهباالهایشاخصمیاندردهدمینشانجنسبرحسب(انزواوهنجاریبی

 ادامة
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شاخصودرصد2/38باهنجاریبیشاخص،درصد7/44بامعناییبیشاخص،درصد4/62با

کلنتایج.اندداشتهدانشجویاندانشگاهییبیگانگدرراسهمبیشترین،درصد6/44باانزوااحساس

ۀمحدودکنندهنجارهایمیزان،دانشجویانازدرصد7/9دهدمینشانمحدودکنندههنجارهایشاخص

7/5تنها.اندکردهعنوانباالراهنجارهااینمیزاندرصد1/44ومتوسطدرصد9/47،پایینراخود

ومتوسطحددردرصد1/53،کمرادانشگاهدرضعیفآموزشیپذیریجامعه،دانشجویانازدرصد

متغیردرموردهمچنین.دانندمیزیادرادانشگاهدرضعیفآموزشیپذیریجامعهمیزاندرصد4/39

راخود(اجتماعیةسرمایفرسایش)ایرابطهاختاللمیزان،دانشجویانازدرصد9/15،ایرابطهاختالل

.اندکردهعنوانباالراآن،درصد9/32تنهاومتوسطحددردرصد2/51،پایین


 پژوهش فرضیات آزمون (ب

آزمون5جدول.شداستفادهپیرسونۀآماراز،SPSSافزارنرمازاستفادهبافرضیاتآزمونبرای

،ضعیفآموزشیپذیریجامعه،محدودکنندههنجارهای)تحقیقاصلیمتغیرهاینایمهمبستگی

.دهدمینشانرادانشگاهیبیگانگیو(ایرابطهاختالل


دانشگاهیبیگانگیومستقلمتغیرهایمیانبستگیهمآزمون.5جدول

 معناداری سطح بستگیهم میزان مستقل متغیر

37/000/0محدودکنندههنجارهای
29/000/0ضعیفآموزشیپذیریجامعه

12/0-08/0ایرابطهاختالل



نشانرادانشگاهیبیگانگیباتحقیقمستقلمتغیرهاینایمبستگیهممیزانبیانگر5جدول

هنجارهایشاملدانشگاهیمیدانمتغیرهای،آیدبرمیجدولاینازکهگونههمان.دهدمی

هایمعناداریسطحبهتوجهبا،=29/0rضعیفآموزشیپذیریجامعه،=37/0rمحدودکننده

ةرابط.است(دانشگاهیبیگانگی)وابستهمتغیرربمثبتیومستقیمتأثیردارای(Sig=00/0)موجود

.نیستمعناداربیگانگیوایرابطهاختاللمیان

 

نظری مدل آزمون

ومستقلمتغیرهاینایمروابطAMOSافزارنرمبراساستحقیقایندرشد،اشارهکهگونههمان
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برایروشی،ساختاریةمعادلسازیمدل.شدارائهتجربیمدلیصورتبهوابستهمتغیربرتأثیرشان

.دنگیرمیقرارمدنظرتحلیلدرهماحتمالیخطاهای،آندرکهاستنظریهایمدلآزمون

هنجارهای)ابعادشهمراهبهدانشگاهیمیدانۀساز،استآمده2شکلدرکهگونههمان

بیگانگیبرمستقیمطوربه(ایرابطهاختاللوضعیفآموزشیپذیریجامعه،محدودکننده

باالییومثبتتأثیر،دانشگاهیمیداندهدمینشان(Beta=63/0)بتاضریب.دارندتأثیردانشگاهی

تغییراتازدرصد40تنهایکدیگربامتغیرهااینةهم،حالدرعین.دارددانشگاهیبیگانگیبر

.کنندمیتبیینرا(دانشگاهیبیگانگی)وابستهمتغیر
 


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

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


دانشگاهیبیگانگیودانشگاهیمیداننایمةرابطبرازشیهاآماره.6جدول

Chi-square NFI RFI IFI CFI x
2 

84/25 90/0 89/0 93/0 91/0 40/2 



داردتناسباینمونههایدادهبانظریمدلآیادهدمینشانساختاریةمعادلدربرازشهایآماره

تجربیمدلبرازشبیانگراینونیستدارامعناسکوئرکایۀآمارشود،میمشاهدهکهطورهمان.خیریا

تحلیلیمدلوسیلةبهتولیدشدههایدادهواینمونههایدادهنایمچندانیتمایزکهمعنابدین.باالستدر

و(RMSEA=05/0)برآوردخطایمربعاتمیانگیندومةریشۀآمارنتایجهمچنین.نداردوجود

.استمسیرمدلقبولقابلبرازشبیانگر،مطلقو(CFI=91/0)مقصدتطبیقیبرازششاخص

 .استهشدتأییداینمونهیهادادهوسیلةبهمانظریمدلدهدمینشانهاآمارهاین،طورکلیبه
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 گیری نتیجه و بحث
توضیحبرایکهاستاصطالحی،بیگانگیاشکالازیکیعنوانبهدانشگاهییاتحصیلیبیگانگی

ةتجربیاوضعیتراآنوشودمیاستفادهیادگیریفرایندازآموزاندانشیادانشجویانجدایی

باشدداشتهتعلقآنبهبایدفردکهاندکردهتعریفدانشگاهییاتحصیلیگروهیکازبودنمنزوی

تالشهمةآناناینکهباکهمدعاستاینگواه،دانشجویانجمعیرفتارهای.باشدآندرگیریا

شرایطازتدریجبهدانشگاهمحیطبهورودازبعد،دهندمیانجامکنکوردرقبولیبرایراخود

کاهشتحصیلودرسبههاآنةعالق،کنندمیبیزاریوانزجاراحساسدانشگاهوآموزشیمحیط

ممکنفرصتهرازکهدانشجویانیرفتار.شوندمیبیگانهدانشگاهوتحصیلازنوعیبهویابدمی

؛استتحصیلةادامبهاجبارنوعیبیانگر،کنندمیاستفادهغیبتودرسکالسازخروجبرای

.باشدشدهآغازدبیرستانومدرسهدورانازاستممکندانشگاهازبیگانگیهایزمینههرچند

بررسیکلیصورتبهراجواناناجتماعیبیگانگیوبیگانگیعمدتاً،گذشتهتحقیقاتومطالعات

ودانشگاهیدرونهایمیدانسطحدرناسازینایمةرابطتحلیلبهحاضرتحقیقبنابراین،؛اندکرده

.استپرداختهدانشجویانبیندردانشگاهیبیگانگی

برایتحقیقنظریمدل،پیشینمطالعاتوبوردیوناسازیةنظریازاستفادهبا،پژوهشایندر

وابستهمتغیرعنوانبهدانشگاهیبیگانگی،اساسبراین.شدطراحیدانشگاهیبیگانگیبررسی

اختاللوضعیفآموزشیپذیریجامعه،محدودکنندههنجارهایمتغیرهایوشدهگرفتدرنظر

از،درنهایت.شدندمعرفیلمستقمتغیرهایعنوانبهدانشگاهیدرونهایمیدانسطحدر،ایرابطه

درصد9/2حدود،هایافتهمطابق.شدگرفتهبهرهرهامتغیازهریکسنجشبرایمناسبهایگویه

زیاددرصد1/44ومتوسطدرصد1/53،کمدانشگاهازراخودبیگانگیمیزاندانشجویاناز

دانشگاهدانشجویاننایمدردانشگاهیبیگانگیمیانگین،هایافتهبهتوجهبا.اندکردهعنوان

هنجارهایمتغیر،تحقیقهمبستگیآزمونهاییافتهبراساس.استدرصد95/24مازندران

مدلآزمونبرازشنتایجنیزو000/0معناداریسطحو37/0همبستگیمیزانبامحدودکننده

ازدانشجویانرسدمینظربه،(Beta=64/0)محدودکنندههنجارهایمتغیربرایساختاری

-میتأثیردانشگاهجانبازوپاگیردستمقررات،ساختاریفشارهای،محدودکنندههنجارهای

.شوندمیبیگانهدانشگاهوتحصیلفرایندباوپذیرند

شدنبیگانهبررادانشگاهیمیدانتأثیرنیزتحصیلیبیگانگیةزمیندرتجربیتحقیقاتنتایج

،ستوده)پیشینهایپژوهشنتایجباحاضرتحقیقنتایج.دهدمینشاندانشگاهازدانشجویان
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؛1995،واکسلزفراسر؛1390،رپورحیدوموسوی؛1390،ذکایی؛1382،فاضلی؛1387

.داردمطابقتتحصیلیبیگانگیوبیگانگیةزمیندر(2011،رحیمیواوزمیر؛2011،کیوتیستی

باالبودنودانشگاهوسیلةبهشدهاعمالهایمحدودیت(1390)حیدرپوروموسویتحقیقدر

شاهددانشگاهدانشجویانتحصیلیبیگانگیبردانشگاهیدرونعواملعنوانبه،گراییمدرکمیزان

تواناییضعفدهدمینشان(1393)جعفریتحقیقهاییافتههمچنین.استبودهتأثیرگذار

هایابزاروتجهیزاتوتسهیالتبودنپایین،کانونیهایشایستگیةتوسعایجاددردانشگاه

بجنوردنشگاهدادانشجویانبیگانگیبر،دانشگاهیدرونعواملعنوانبهدانشگاهدرتخصصی

.داردهمخوانیحاضرپژوهشهاییافتهباکهاستبودهتأثیرگذار

تحصیلیمقاطعدرریشهشایددانشگاهودانشجونایمناسازیوتحصیلیبیگانگیۀپدید

،علوموزارتسویازکارشناسانهوکالنهاییپژوهشگرفتنانجامبا.باشدداشتهترپایین

وبردپیبحراناینایریشهعواملبهتوانمیپرورشوآموزشوزارتنیزوفناوریواتقتحقی

بینآموزشی-علمیتعامالتومشارکتگسترش.کردجلوگیریباالترمقاطعدرآنتشدیداز

،کالسیهایکارنوشتةارائدرویاندانشجهایمندیعالقهۀحوزکردنسهیمودانشجوواستاد

دانشجویاننایمدرعلمیهایرقابتوهانشستایجادبرایمناسبشرایطوبستربودنفراهم

وتحصیلفرایندازهاآندلزدگیروندازها،آندرانگیزهایجادبرعالوه،مختلفهایدانشکده

درانتخابقدرت،دانشجوعالئقبهبیشتریسهمبایدهادانشگاهدر.کندمیجلوگیریدانشگاه

نظامةپایوستون،قویدانشگاهیفرهنگ.باشدفراهمدانشجوبرای،استادوهادرسنوع

بهبودبهتوانمیحوزهایندرهاضعفکردنبرطرفوتقویتباواستکشورهرآموزشی

.کردکمککشورهایدانشگاهدرآموزشی-ساختاریمشکالت



 منابع
 نشرنی:تهران،چاوشیانحسنةترجم،اجتماعی های پژوهش طراحی،(1392)نورمن،بلیکی. 

 دانشجویانبیندراجتماعیبیگانگیمیزانبررسی»،(1390)زهره،رسولیوحسین،فاطمهبنی
 .26-41:1ۀشمار،کاربردی شناختی جامعه ةفصلنام،«آنبامرتبطعواملوتبریزدانشگاه

 اجتماعیعواملوجواناناجتماعیبیگانگیبررسی»،(1391)احمد،حسینیوحسن،فرتوفیقیان
 .58-8:45ۀشمار،جوانان شناختی جامعه مطالعات ةفصلنام،«آنبامرتبط

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان بین در تحصیلی بیگانگی و اجتماعی عوامل،(1393)نسترن،جعفری 
 .مازندراندانشگاه،ارشدکارشناسیۀدورةنامپایان،بجنورد شهرستان پزشکی علوم دانشگاه
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