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 چکیده

 فرایندمانند  آموزشیمختلف بستر  های جنبهبه جدایی عاطفی یا شناختی از  یلیتحص یگانگیب
 اتتولید از جدایی احساس و دیگر ، دانشجویاناستاداندانشگاه،  ، فضایو یادگیری تحصیل

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اشاره دارد. مطلوب  دانشگاهی انسان ،و در یک کالم شان علمی
. است آنبر  مؤثرعوامل برخی از میزان بیگانگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان و 

کارشناسی و کارشناسی مختلف مقاطع  های رشتهپیمایشی روی دانشجویان  با روشاین پژوهش 
، قدرتی بیبیگانگی تحصیلی در پنج بعد  گیری اندازههای حاصل از  یافته. استصورت گرفته ارشد 

یگانگی تحصیلی بانگین می دهد نشان می، بدبینی و انزوای اجتماعی هنجاری بی، معنایی بی
و بدبینی دانشجویان در  قدرتی یبمیزان احساس  و دانشجویان کمی باالتر از حد متوسط است

تحصیلی و انگیزة ، استادانتعامل با  نتایجهمچنین، براساس مقایسه با ابعاد دیگر بیشتر است. 
و دارند بر کاهش بیگانگی تحصیلی دانشجویان  مستقیم یرتأث تحصیل به گران مهمیدگاه دید

کاهش بر  یرمستقیمغ یرتأثتحصیلی خودپندارة شغلی و آیندة نگرش به تحصیلی، رشتة یت از رضا
 .دارنددانشجویان بیگانگی تحصیلی 

به  گران مهمیددگاه ید خودپندارة تحصیلی،، استادانتعامل با بیگانگی تحصیلی،  :کلیدی های هواژ
 .شغلیآیندة نگرش به ، ، رضایت از رشتهتحصیل
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  مقدمه
 یبرااز آن  هک است یاصطالح ،یگانگیب های شکل از یکی عنوان به)دانشگاهی(  1یلیتحص یگانگیب

 و ها نشانهبرخی از . شود یم استفاده «یریادگی ندیفرا از آموزان دانش ای انیدانشجو ییجدا» حیتوض

 ، انزوایهنجاری یب ،قدرتی یب نگرش و احساس :از اند عبارت دانشگاهی بیگانگی مصادیق

 و دیگر ، دانشجویاناستاداندانشگاه،  تحصیل، فضای خود، فرایند از بیگانگی درکل و اجتماعی

بیگانگی . (1390 آل )ذکائی و اسماعیلی، ایدهمطلوب و  دانشگاهی انسان از جدایی احساس

 دارد. در سطح فردی،فراوانی سازمانی پیامدهای منفی فردی و هم در سطح هم در سطح تحصیلی 

، یرضایتناو شدن  انگیزه بیرفتن خالقیت و رکود پیشرفت فردی،  نتایج منفی بیگانگی شامل ازدست

که تغییر برای بهترشدن  حتی زمانی ، کشمکش و انزوا، مقاومت دربرابر تغییرفایدگی بیاحساس 

، فعالیت گروهی گردان روان یها قرصاستعمال مواد مخدر و ، ارادگی یب، یکار کمباشد، 

؛ 2003؛ اسکابرس و کوپر، 1973)گاربارینو،  است ...و 3غیبت 2،وندالیسمهنجارانه، خشونت، ناب

کالسی  های یتفعالکننده، دانشجویان خارج از  بیگانهدر محیط . (2003براون و همکاران، 

و وقت کردن   تلفرا  آنو  دهند ینمدانشگاهی نشان  های یتفعالبه سایر  یا عالقه شده تعریف

احساس  درمجموعو  کنند یمجمعی مشارکت  های یتفعالکمتر در ، دانند یمهوده امری بی

کنند  می وآمد رفتکه فقط به دانشگاه  کسانیبه درس و تحصیل و محیط علمی ندارند.  خاطر تعلق

حضور داشته باشند و هرچه  آنکه مجبورند برای اخذ مدرک دلخواه خود در دانند  میرا مکانی  آن

یا مفید  یآموز علممکانی برای  عنوان بهدانشگاه نه  ،رو یناص شوند. از خال آن «شر»زودتر از 

دورة انداختن  یرتأخبرای کسب درآمد و شغل در آینده، به فقط که بلبرای اجتماع،  شدن واقع

رفتن خالقیت و نوآوری  ازدست آن ةنتیج هاهمیت دارد ک یچشم هم و سربازی برای پسران و چشم

 خود تالش تمام آنان هکنیا با هک دهد یمان نشان یدانشجو یجمع رفتار ةمشاهد». ستاه دانشگاهدر 

 طیشرا به نسبت کم کم دانشگاه طیمح به ورود از بعد ،دهند یم انجام ورکنک در یقبول یبرا را

 اهشک لیتحص و درس به آنان ةنموده، عالق یزاریب و انزجار احساس یآموزش طیمح در موجود

 .(1390 )موسوی و حیدپورمرند،« شوند یمگانه یب دانشگاه و لیتحص از ارت دیگرعب به و افتهی

؛ 1383، پور یعرف؛ 1380ر، یو وداده ییطباطبا ی؛ قاض1378طائفی، ) متعدد یها پژوهشدر 

 یمحسن؛ 1387زاده اقدم، یگدازگر و عل؛ 1387، ی؛ فاضل1385راد،  یقانع؛ 1383، یمیو عظ یزمان
                                                                                                                                              
1. Academic alienation 

2. Vandalism 

3. Absenteeism 
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 مشخص شده است پژوهی علمآموزش عالی و حوزة  رد (1392، یهمت؛ 1389و همکاران،  یزیتبر

ت یبه هو یده شکلو  ها ارزش سازی یدرونو  یریپذ جامعهدر  یجد یها ضعف نهادن یا

 یدانشگاه یفضا ییناکارا .دارد یانسان دانشگاه یبرا یضرور یها واره عادتجاد یو ا یدانشگاه

ان، ضعف در یدانشگاه یتبلور آن در رفتارها و گفتارهاجاد و پرورش هنجارها و یران در ایا

 در ضعف، علم یها مرارتو تحمل  یکوش سخت یابر یکاف ةیزانگ، عدم یگروه های یهمکار

، ضعف ییگرا علم ةیروحفرهنگ مشارکت و  ضعفق، یو تحق یپژوهشگر ةیروح ضعف ،خالقیت

ش به یگرا ،یرینقد و نقدپذنبود شور، ان خارج از کیو دانشجو استادانان با یدانشجو یتعامل علم

شدن عمیق در مباحث کالسی، احساس نسرقت علمی، درگیرعلم،  یاز ضد هنجارها یرویپ

 انگیزگی یب، یلیشرفت تحصیت و پیدر آموزش، موفق ییفردگراکالس درس،  رخستگی و عذاب د

دانشجویان  در ها یژگیواین  .شود مشاهده می ها پژوهشن یاست که در ا یاز جمله موارد.. .و

علمی وی  های تالشکند  میدانشجو احساس  که زمانی .وجود داردنیز  و دانشگاه بیگانه از تحصیل

بین دوغ و دوشاب تفاوت  نآ درشده است که  ای سامانهو وارد  ستمعنا بیو  حاصل بیامری 

مدرک  دیر یا زود با شود می نآ واردهر دانشجویی که درنهایت محسوسی وجود ندارد و 

ساالری( و اهمیت عوامل دیگر برای ورود به بازار  کمیت ة)سیطر شود میخارج  آندانشگاهی از 

 توان نمیو تخصص(،  ساالری شایستهکار بیشتر از تحصیل و مدرک دانشگاهی معتبر است )ضعف 

شت. علم را دا آدابو فعالیت صادقانه و پایبندی به هنجارها و  کوشی سختدانشجو انتظار  آناز 

 تردیدآمیزیو دانش خود نگاه  ها آموختهدانشجویان به کارآمدی و اثربخشی  که زمانی همچنین،

یأس، جز  بهچیزی  هنتیجرا ببیند،  خود تحصیلیعلمی و  های تالشنتایج  تواند نمیدارند و 

  به پژوهش های پرسش ،توضیحات با توجه به ایننیست.  و بالتکلیفی انگیزگی بی، سرخوردگی

  است؟ چقدر اصفهان دانشگاه دانشجویان میان در تحصیلی بیگانگی میزان. 1 :است صورت نای

 بیگانگی میزان در تفاوت (شناختیجمعیت) ای زمینه و شناختی روان و اجتماعی عوامل کدام. 2

 کند؟ می تبیین را اصفهان دانشگاه دانشجویان تحصیلی

 
 پژوهشپیشینۀ مبانی نظری و 

زیادی در داخل صورت  های پژوهش« بیگانگی دانشگاهی»یا  «بیگانگی تحصیلی»زمینة در  ،رکلد

 های پژوهشآموزش عالی و  های بحثاز ورود این موضوع به چندین دهه که  درحالی ،نگرفته است

اصلی اندیشمندان در این حوزه  های دغدغهیکی از و هنوز هم  گذرد میدر خارج از کشور  آنمرتبط با 
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ر متون د -رفتکار  هب 1970تا  1960 ةکه در ده -سیمن بندی دسته ،برای مثال ؛شود میمحسوب 

)بارنهارت و گینز،  استبوده بار مورد استناد  50بیش از  2013تا  2009 های سالموزش عالی در آ

از  یو برخ یلیتحص یگانگیب تیوضع زمینةدر ( 1390موسوی و حیدرپورمرند ). نتایج پژوهش (2014

چون  ییرهایمتغ ،النک سطحدر  دهد مینشان ان دانشگاه شاهد ین دانشجویدر ب آنبر عوامل مؤثر 

 یراسکبورو چون ییرهای، متغانهیم سطح در ؛یبودن نظام آموزش انباشتیو  یکدئولوژی، اگرایی مدرک

 یاجتماع اعتبارو  یآموزش گروه تیریمد کسب ،توسط دانشگاه شده اعمال های محدودیت، یادار

ذکایی و  .دارندرابطه  یلیتحص یگانگیزان بیبا م یفرهنگ ةسرمای متغیرز ین خرد سطح در و دانشگاه

 دانشجویان از نفر 40در میان  ای زمینهشیوة نظریة پژوهش کیفی به  دادن با انجام (1390) اسماعیلی

 انگیبیگتجربة  اصلی های مؤلفه دادند نشان ،تهران اجتماعی شهر و انسانی علوم تکمیلی تحصیالت

 اجتماعی، پیامدهای و آثار فرهنگ، سیاست از مستقیم تأثیرپذیری و ارتباط ضمن دانشگاهی تحصیلی و

 تطابق هدفمند، دانشگاهی بیگانگی یا گزینی فاصله. دارد دانشجویان زندگی در مهمی اقتصادی و روانی

 های ارزش و نیازها بین تعادل و هماهنگی ایجاد و دانشگاهی شناختی هنجارهای و انتظارات با گزینشی

 و بیگانگیتجربة  عمدة های گونه (ها شاگرداولی فرهنگ خرده) رسمی و دانشگاهی خود با شخصی

 (1393بیرامی و همکاران )نتایج پژوهش . شوند می محسوب دانشجویان برای آنبا  مواجهه های راهبرد

 یگانگیب ها آن کند، حمایت جویاندانش خودمختاری از دانشگاه سازمانی فرهنگ که درصورتی دادنشان 

مشخص  (1393) و جعفری بستی چوبزاده  علی جانپژوهش در  .کنند می تجربه را کمتری تحصیلی

دانشگاهی و  آموختگان دانشتربیت و جذب  ای برنامه ناکارآمدیاز میان عوامل برون دانشگاهی،  شد

ضعف توانایی دانشگاه ، دانشگاهی امل درونعومیان و از بودن مقام و منزلت تحصیل، علم و عالم  پایین

بودن تسهیالت و تجهیزات و ابزار کار تخصصی در  پایینکانونی،  های شایستگی ةتوسعدر ایجاد و 

صورت بیگانگی  زمینة ی نیز دردیگر های پژوهش. اند داشتهدانشگاه با متغیر بیگانگی تحصیلی رابطه 

در میان را  مسئلهدیگری از این  ابعاداما  ،شود نمیط به بیگانگی تحصیلی مربوفقط که است گرفته 

: بیگانگی اجتماعی اشاره کرد ها پژوهشبه این  توان میجمله  آنکه از  سازد میروشن دانشجویان 

در میان  ازخودبیگانگی ،(1389؛ بنی فاطمه و رسولی، 1393لویه و همکاران، ابراهیمی جوانان )

بیگانگی و بزهکاری نوجوانان )سلیمانی و بین ازخودرابطة ، (1381پور،  صفیکلدی و )دانشجویان 

؛ دانش و 1382 اقتصادی در میان جوانان )مرجایی،احساس آنومی اجتماعی، سیاسی و (، 1391نایبی، 

 .(1380در دانشجویان )نویدیان، ساالر و گنجعلی،  خودپندارهاحساس بیگانگی و و  (1392، پور علی
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ر بررسی متغیرهای مرتبط با بیگانگی دانشجویان در دانشگاه ( د1970) 1اشمیت و سدالک

دانشجویانی که بیشترین  ،کمتر است. همچنین واردها تازهمیزان بیگانگی گرفتند که مریلند نتیجه 

با هیچ استادی آشنایی نداشتند و کسانی که  تقریباًاحساس بیگانگی را داشتند کسانی بودند که 

. شناختند میرا  یبیشتر استاداناستاد یا نفر از افرادی بودند که شش  کمترین بیگانگی را داشتند،

کردن سازگاری با دانشکده، متفاوت بود.  تلقیبیگانگی دانشجویان براساس میزان دشوار همچنین، 

 در گذشته در ها آن پدران که دانشجویانی و داشت بیگانگی با داری معنی رابطةتحصیالت پدر 

 ( در بررسی اثر1981) 2سریواستوا .کردند می بیگانگی احساس کمتر دبودن مریلند دانشگاه

 اوریدانشکدة فنمهندسی در  ةو عملکرد دانشگاهی بر بیگانگی دانشجویان مرد رشت خودپنداره

 .نددابیشتری احساس بیگانگی  ،پایینی دارندخودپندارة ویانی که جدانش گرفتندکانپور هند نتیجه 

اما عملکرد دانشگاهی پایینی داشتند، بیگانگی  ،باالتری داشتندخودپندارة دانشجویانی که  ،همچنین

کرد دانشگاهی و هم عملخودپنداره که هم تجربه کرده بودند کسانی  در مقایسه بابیشتری را 

پایین، عملکرد دانشگاهی ارتباطی با خودپندارة حال، در بین دانشجویان با  اینبا باالیی داشتند. 

دانشجویان  های دیدگاه( با تحلیل محتوای 1994) 3همکاران و کلیفتون نداشت. بیگانگیتجربة 

درصد  90کانادا مشاهده کردند که در بیش از  های دانشگاهدبیری در یکی از  ةرشتدوره لیسانس 

 رکلد، مدیران و استادان. دانشجویان از خورد میمختلف بیگانگی به چشم  های جنبهتجربة ا، هنظر

 ها آنو نیست  برانگیز چالش ها آنکار علمی  ،خود بیگانه بودند. از نظر دانشجویان ةاز دانشکد

( عوامل اجتماعی 2003) 4. کلومگاکنند نمیدریافت  خود مدنظرتغییرات ایجاد برای حمایت کافی 

و به این نتیجه رسید که را بررسی کرد آمریکا  المللی بیندانشجوی  94بیگانگی  ةتجرببر  مؤثر

 5کیس. با بیگانگی دارد داری معنی ةرابطات اجتماعی با ثابت درنظرگرفتن سن و جنس، ارتباط

ها  آن آموزشیتجربة درمورد را سی شیمی ( در تحقیقی بیگانگی و تعهد دانشجویان مهند2007)

. با تعریف شددانشجویان ة مورد نظر رابطنبود بیگانگی براساس پژوهش، . در این بررسی کرد

کردن  زیاد تالش) ممکن شناسایی شد: رابطه با مطالعات فردرابطة شش نوع  ،موضوعتوجه به این 

که  زمانی) دانشگاهیگستردة با زندگی رابطه (، 6کردن تلقیکار پرزحمت و یا تالش زیاد را 

                                                                                                                                              
1. Montk and sedlacek 

2. Srivastava 

3. Clifton,Manduzk and Roberts 

4. Klomegah 

5. Case 

6. Drudgery 
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فرهنگی و  ةزمین) با خانهرابطه کرد(،  توان نمیی رخواندن کار دیگ درس جز به کنند میاحساس 

رابطه با مهندسی شیمی(،  ةحرف) با حرفهرابطه اعی خانوادگی دانشجو(، اجتم -اقتصادی

از  ای دامنه ،بندی طبقهاستاد. در هر  رابطه باکوچک کالسی( و  های گروهعضویت در ) ها کالسی هم

 گزارش شد.بیگانگی و تعهد دیده  ةتجرب

اجماع  ،ستا مشاهده شدهمختلف  یها رشتهدر بیگانگی هرچند از لحاظ فضای مفهومی، 

انگی طی گبیسازة . (1994)ویلیامسون و کالینگفورد،  وجود ندارد آنابعاد اساسی زمینة در  ینظر

اجتماعی  یشناس روانمعاصر و  یشناس جامعهفلسفی،  های یشهاندمسیحی،  های یندکتراز  ها قرن

داللت بر انگی بیگ ،قرون وسطیدر  .(2005به نقل از رووای و وایتینگ،  1992)مائو،  سر برآورد

درونی انفکاک  طور ینهمارتباط بین فرد و هستارهای مهمی چون خدا، جامعه و اجتماع و نبود 

، ن بیستم، مفاهیم دیگری چون آنومیک. در اواسط قرداشت «خود»مختلف  یها بخشبین 

و  یناسش جامعه در پردازی یهنظرو  ها پژوهشاز  یا عمدهوارد بخش  هنجار یبتعلق و  بی، ای یهحاش

 ای یدهپدبیگانگی که شود  حال این پرسش مطرح می(. 2014)بارنهارت و گینز، شد  یشناس روان

 بر قدرتی یبو  هنجاری یب، 1ها مانند زوال شخصیت هواژاست یا اجتماعی. برخی  یشناخت روان

(. )اجتماعی یابد یمدشوار رفتار منطقی را برای خود  اتخاذ یککه فرد  دندارداللت وضعیتی 

مؤثر حاالت روانی بیانگر و بدبینی  تفاوتی یب، 2کردن خود فراموشاصطالحاتی همچون  همچنین،

نیز شناسان  و جامعه گیرند یماجتماعی را نادیده زمینة  اهمیتشناسان  روانکه  است، درحالیفرد بر 

باید جویان درک بیگانگی دانش برای ،. در هر حالندارندابعاد شخصیتی این مسئله  توجه کافی به

 (.1972)هوی، برد کار  هاجتماعی ب -ی روانیرویکرد

 های د. یکی از شکلبای میو بروز ظهور متفاوت بیگانگی انواع مختلفی دارد و در بسترهای 

 «بیگانگی دانشجویان از تحصیل»یا  «بیگانگی تحصیلی» ،آموزش عالیحوزة بیگانگی در اصلی 

ممکن است  آموزشینهادهای  نخست. اند مرتبطیگانگی با بروش به سه  آموزشی. نهادهای است

دوم نهادهای  .گذارندب تأثیربیگانگی  رمستقیم بطور  به انهایش سیاستساختارها یا  ةواسط به

د. سوم نهادهای نبیرونی موجب بیگانگی شوو شرایط عوامل  تأثیرممکن است تحت  آموزشی

اجتماع و جامعه  ی برای مبارزه با بیگانگی درعامالن انسجام اجتماع عنوان بهممکن است  آموزشی

لی وجود یبیگانگی تحصدرمورد تعاریف زیادی همچون بیگانگی، (. 1973)گاربارینو، عمل کنند 

                                                                                                                                              
1. depersonalization 

2. loss of self 



 97    آن با مرتبط عوامل و دانشجویان تحصيلي بيگانگي بر تحليلي

 برایارزش زیادی بیگانه دانشجویان که دارند  تأکیدموضوع  این تعاریف بر اینبیشتر  .دارد

پنداری با محیط  ذات همها توانایی  آنو  تمعناس بی ها آنائل نیستند، یادگیری برای قتحصیل 

 شوند میجدا تحصیلی  های ارزشعاطفی از اهداف و لحاظ  به تدریج بهو را ندارند خود  آموزشی

از  انزوا و جدایی ةتجربا یت یوضع»را  بیگانگی (2005، 2001مان )(. 2010، هاگنائر)هاچر و 

 «مشارکت کند آندر ا ی باشد تعلق داشته آند به یه شخص باک یت آموزشیا فعالی یلیگروه تحص

و اساس استعدادها و بر مشارکت معنادار و نوآورانه توانایی دانشجوی بیگانه .کند یمف یتعر

بیگانگی را جدایی  ،( از منظر پدیدارشناختی2010) هاگنائرهاچر و  .را نداردنیازهای یادگیری 

 را( بیگانگی 1959سیمن ). کنند میعریف ت آموزشیمختلف بستر  های جنبهعاطفی یا شناختی از 

ی از و یساز مفهوم. کند یممدرن تعریف جامعة بستر  رددریافتی و پاداش  اوت بین انتظاراتتف

 معنایی یب، قدرتی یب، خویشتن انزوای اجتماعی، بیگانگی فرهنگی، انزوایشش بعد  شاملبیگانگی 

که شامل  گیرد یمموقعیتی درنظر  ةرا ساز ( بیگانگی1961(. دین )1972وی، ه) است هنجاری یبو 

که چرا یک دانشجو در  سازد یم. عوامل موقعیتی مشخص استروابط مستقل بین افراد و محیطش 

( براساس کار 1961دین ) .افتد این اتفاق نمیاما در وضعیت دیگر  ،شود یمیک وضعیت بیگانه 

 یساز مفهوم هنجاری یبو  قدرتی یباعی، سه بعد انزوای اجتمدر ، بیگانگی را آنو بازسازی  سیمن

دربارة احساس بدگمانی . 1 بیگانگی دانشگاهی شامل پنج بعد است: ،(1977) النگنظر از . کند یم

دربارة  معنایی یباحساس  .2؛ ها ارزشهمین از طریق آمده  دست به آکادمیک و معانی یها ارزش

؛ دانشگاه ةکارایی در روند ادارنایا  قدرتی یباحساس . 3؛ سیستم دانشگاهی های یتفعالاهداف و 

 های یژگیوکه عملکرد ضعیف و   یارزیابی مدیران. 5دانشگاه؛  مدیران ارزیابی در منفی احساس .4

بیگانگی دانشجویان چهار بعد برای ( 2005به نقل از جانسون،  1981نیومن ). دارند نامطلوب

بیگانگی  ،(1992) مائونظر  از. گیرد یمدرنظر  اعیو انزوای اجتم معنایی یب، هنجاری یب، قدرتی یب

 ،(1992)مائو  به باور .، انزوای اجتماعیقدرتی یب ،معنایی یب، هنجاری یب :دارد چهار بعدتحصیلی 

 که زمانی ؛کنند یم قدرتی یب احساس گرانه سرکوب موقعیت یک در هنگام قرارگرفتن دانشجویان

 تجربه زمانی را معنایی یب ؛کنند یم تجربه را هنجاری یب ،دکنن یم رد را دانشگاه رسمی هنجارهای

 انزوای ؛بینند ینم ارتباطی آینده درة خود حرف و شغل با دانشگاهی های یتفعال بین که کنند یم

 دانشگاهی های یتفعال در و اند افتاده جدا کنند یم احساس آنان که افتد یم اتفاق زمانی اجتماعی

 .ندارند دانشگاه به مثبتی این دانشجویان نگرش تیدرنها و کنند ینم شرکت

 شخصی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، متعدد عوامل ،بیگانگی پدیدة گیری شکلدر 
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 توان میقدیم علم(  شناسی جامعه) 1نهادی علم شناسی جامعهاز ادبیات  گیری وامبا  کهنقش دارند 

عوامل  .کرد تقسیم «دانشگاهی برونعوامل » و «دانشگاهی درون عوامل» دسته دو بهرا  ها آن

 کردن ای توده فرهنگی، مثل سیاست ؛دهد می نشان علم فضای بر را جامعه تأثیرات دانشگاهی برون

 فضای ایجاد . این عوامل درآندر شکل کلی  وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعهو  2عالی آموزش

 ای کننده تعیین نقش دانشجویان میان در میدا یا احساس ناامیدی و سرزندگی یا سرخوردگی و یأس

آن و ساختارهای سازوکارهای درونی نهاد علم بر دانشگاهی ناظر  درونعوامل  همچنین،. دارند

 های رشتهعلمی، هویت علمی،  پذیری جامعهاجتماعی، سرمایة فرهنگ دانشگاهی،  ؛ ماننداست

 ها انگیزهبر یا در تعامل با عوامل بیرونی مستقل  کم و بیش صورت بهعلمی و... که این عوامل نیز 

برای فهم بیگانگی در هفت رویکرد را ( 2001مان )گذارد.  می تأثیرو احساس بیگانگی دانشجویان 

یگانگی ب یریگ شکلشش رویکرد اول ناظر بر شرایط مطرح کرده است که عالی  آموزشحوزة 

که برای حفظ معنای  گیرد یمدرنظر  مقاومت راهبردبیگانگی را  ،رویکرد هفتمو است تحصیلی 

بسترهای  -مدرن پستشرایط . 1: اند عبارتبه اختصار این شش رویکرد خود اتخاذ شده است. 

 ؛بیگانه ةمثاب بهدانشجو . 3اهمیت گفتمان؛  -ابژه سوژه/ عنوان به یریقرارگ. 2 ؛فرهنگی –اجتماعی

به  شدن . منضبط6؛ ند یادگیریمالکیت بر فراینبود . 5 ؛خالقیت قابلیتمحرومیت از . 4

 .برای حفظ خود یراهبرد ةمثاب بهبیگانگی . 7؛ ارزیابی های یوهش -فرمانبرداری

 

 چارچوب نظری
 یشناس جامعهحوزة در  یتوجه شایانمهم و  های یهنظر یری آنگ شکلدرمورد بیگانگی و تبیین علل 

برخالف  ،بنابراین؛ ی چندانی ندارنددرمورد بیگانگی تحصیلی کارایها  یهنظراین ولی  ،وجود دارد

 ،حال  یناوجود ندارد. با  مشخصی های یهنظر یلیتحصبیگانگی  دبیگانگی در معنای اعم درمور

دیگران مهم، نظریة دانشگاهی،  سرمایة درونو رویکردهای مربوط به فرهنگ دانشگاهی،  ها یهنظر

صیلی چارچوب نظری این پژوهش تحو خودپندارة  تحصیلیانگیزة لی، یرضایت تحص های یهنظر

 .شود میکه در ادامه توضیح داده  دنده یمرا تشکیل 

 ،درواقعاست.  3«فرهنگ دانشگاهی»بیگانگی دانشجویان، تأثیرگذار بر عوامل  ترین مهمیکی از 

                                                                                                                                              
1. Institutional sociology of science /Old Sociology of Science (OSS) 

2. massification of higher education 

3. Academic Culture 
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 یکی، دنده میرا شکل  یکه فرهنگ دانشگاه ی، هنجارها، باورها و مفروضاتها ارزش یجمع یالگوها

، کارکنان و علمی هیئت یبه رفتارها و تجارب اعضا دهی شکلرومند در یار نیبس یروهایاز ن

در دانشگاه تمام اتفاقات بر  یفرهنگ دانشگاه ،قتی. درحقهستند یدانشگاه مؤسساتان در یدانشجو

افتند ی( در2011ت و لونتال، یبه نقل از وا 2000آدامز و همکاران ) .(2007س، ی)موز گذارد می تأثیر

ف یر طیدرگتا  کنند میدا یرا پ هایی روشدارند،  یرومندین یت دانشگاهیکه احساس هو یانیجودانش

 توانند میو  کنند میتالش  پیشرفتو  یریادگی یبرا ها آنشوند.  یات دانشگاهیاز تجرب ای گسترده

یکی از  ،داناستاارتباط دانشجویان با  خود داشته باشند. یان همتایو دانشجو استادانبا  یارتباط مؤثر

تعامل دانشگاهی است. تعامل در کالس درس و رفتار بین شخصی  تأثیرگذارو  مهم های عرصه

)یا به روابط بین استاد و دانشجو  ،رو ایناز  .داردو یادگیری اهمیت زیادی  آموزشدانشجو در  -استاد

در ابعاد رسمی و را باید فراتر از مناسبات درون کالسی و ( دانشگاهی اجتماعیسرمایة تعبیری 

تجربة فهم  های راه ی ازیک ،(2005ان )معقیدة  به (.1385 درنظر گرفت )قانعی راد، غیررسمی

نقص ارتباط بین معلم و دانشجو و دانشجویان با  را آناین است که  آموزشیگی در محیط بیگان

 ، ضعفداشته باشد اهمیت بیشتریاما شاید  ،خورد میکه کمتر به چشم  ای مسئله. تلقی کنیمیکدیگر 

 ، روش مطالعه و یادگیری و واکنشهایشان ترس، ها آن عالیق، دانشجویان نیازهای درکاستاد در 

 استادانو دانشجویان و وجود  استادانروابط ضعیف بین  و یادگیری است. آموزشبه فرایند  ها آن

. در شود میویان ( و غیرمنصف موجب افزایش احساس بیگانگی دانشجادب بی، گستاخ )عالقه بی

، دانشجویان را با استادانکه تدریس براساس روابط مثبت بین استاد و دانشجویان باشد و  زمانی، مقابل

حمایت کنند، نیازهای دانشجویان برآورده  ها آن وظایفی پیچیده به چالش بکشند و از موفقیت

 یریادگی طیمح و دانشجو نیب یمنف ارتباط نتیجة یگانگیب ،(2011. از نظر هاچر و هاگنائر )شود می

فرصتی برای  هیچاحساس ناسازگاری دارند و  تحصیلیبرنامة شده با  بیگانهاست. دانشجویان  یو

 بادانشجویان دوستانة تعامالت  دهد مینتایج تحقیقات نشان  .ندارند دار معنیبرقراری پیوندهای 

روابط دانشجویان  که زمانی .کاهد مینگی احساس بیگااز در دانشگاه  استاداندانشجویان با  همدیگر و

بیگانگی  باال باشد، سطح آموزشیو کیفیت خدمات  استاداندانشجویان و روابط یا  با همدیگر

 .(2015)محمودی و همکاران،  یابد میدانشجویان کاهش 

 شناخته گروهی استادان دانشجویان، یبرا ویژه به علمی زمینة در و دانشگاهی محیط در

 استادان ،(1377) ودادهیر زعم به. باشند داشته توانند می یا دارند را اصلی مرجعیت کهشوند  می

 به پذیری جامعه جریان در را خویش عالیق و تجربیات دانایی، «مهم نقش یالگوها» عنوان به
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 صورت به یعمومطور  به دانشجویان میان در ای حرفه یهنجارها. کنند می منتقل دانشجویان

 راد، قانعی) شوند می منتقل گروهی های بحث و مشاهده ،استادان با ارتباط طریق از غیررسمی

کاهش عالقه و رضایت دانشجویان، قدرت دیگران در  ،(1390)و اسماعیلی  ذکاییاز نظر . (1385

 از حمایت یا انگیزه دریافت عدم به اغلب شوندگان مصاحبهزیادی دارد.  تأثیرافکار عمومی و  مهم

 . ویلیامسون و کولینگفورداند داشته اذعان خویش «مهم دیگران» و مراجع عنوان به ویاندانشج دیگر

معلمان و  ،خانوادهعالقة عدم  تأثیرتحت  شدت بهنشان دادند بیگانگی  پژوهش خود( در 1998)

محیط خانواده در پرورش والدین و  های ارزشاعتقادات و . استهمساالن به پیشرفت تحصیلی 

 های فعالیتفعاالنه در ها  آنتارهای آکادمیک مثبت نقش مهمی برای جوانان دارد تا باورها و رف

ارتباط دانشجویان با در والدین و همساالن  ،(2011از نظر هاچر و هاگنائر )شرکت کنند.  آموزشی

بر تعهد دانشجویان ها  آن  دانشگاهی های ارزشو  اهداف، هنجارها ویژه بهاهمیت دارند و دانشگاه 

منفی والدین در تحصیل، اهداف یادگیری ناچیز و ارزش سابقة . گذارد میپیشرفت آنان اثر  و

لی، هنجارها، یتحص آرزوهای. شود مینشدن به تحصیل، موجب افزایش بیگانگی دانشجویان  قائل

دارد.  تأثیر ها های آندوستان و والدین بر تعهد دانشجویان به دانشگاه و دستاورد های ارزش

یکی از پیامدهای  .است تأثیرگذارمنفی همتایان به دانشگاه و یادگیری نیز بر بیگانگی  ایه نگرش

رشتة مندی از یت، ایجاد رضااستادانمستقیم وجود تعامالت مثبت و سازنده بین دانشجویان و 

بر  ها آنتدریس شیوة و تسلط استادان بر موضوعات درسی و  مندی عالقهتحصیلی است. میزان 

رشتة رضایت از از طریق . گذارد می تأثیر ها درسو  ها رشتهلق و اطمینان دانشجویان به احساس تع

 .سنجیدتحصیلی و امکانات آموزشی زمینة رشتة باورهای دانشجویان را در  توان می تحصیلی

تحصیلی یا رشتة میان  ارتباطی بیشغلی، عدم تناسب و آیندة بودن  مبهممعضل بیکاری،  هامروز

پیامدهای ، جامعه اقتصادی -اجتماعی های بخشبر  آثار و تبعات منفیبر  عالوهغل، ص با شتخص

انگیزة (. 1387 )خجیر، است تحصیلیانگیزة کاهش  آن ترین مهمکه دارد یز گری نیدمنفی 

، یو رجبو نا یریظه) کند می تیهدا را او های فعالیت و دهد می یرنده انرژیادگی بهتحصیلی 

ضعیفی داشته باشند یا به نتایج مورد  های انگیزهاگر  ،باشندنداشته ان قابلیت اگر دانشجوی .(1388

دانشجویانی که . شود میباشند، بیگانگی حاصل  اعتماد بیتحصیلی خود  های تالشانتظارشان از 

بیرونی  های محدودیت همچنین، .ندقرار دار بیگانگیبیشتر در معرض  ،دندرونی پایینی دارانگیزة 

در  (1994) همکاران و روسر(. 2010، هاگنائر)هاچر و  سازد میبیگانه  ،از فعالیت یادگیریافراد را 

 های قابلیتدر ارزیابی  تری منفی دیدگاه ،از فرایند تحصیلبیگانه تحقیقی نشان دادند دانشجویان 
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رة خودپندابیگانگی تحصیلی با مفهوم خود، رفتن به دانشگاه و احساس تعلق به دانشگاه دارند. 

معیوب و خودارزیابی منفی از خودپندارة جز  بهتحصیلی دانشجویان کامالً مرتبط است و چیزی 

نسبت به دانشجویانی که  ،کنند میدانشجویانی که بیشتر احساس بیگانگی خود دانشگاهی نیست. 

؛ 1373 و ولی نوری، آبادی شفیع)دارند  تری ضعیف ةخودپندارکمتر این احساس را دارند، 

و باشند ضعف خوداثربخشی دچار اگر دانشجویان (. 1380؛ نویدیان و همکاران، 1981ستوا، سریوا

 خود آموزشیبه محیط زیاد احتمال به باشند، را نداشته لی یکردن انتظارات تحص برآورده توانایی

با توجه به این توضیحات، دو دسته  (.2010، هاگنائر)هاچر و  خواهند داشتن خاطری تعلق

تحصیلی رشتة شغلی، رضایت از آیندة ، نگرش به استادان)شامل تعامل با  شناختی جامعه متغیرهای

تحصیلی و ه )شامل انگیز شناختی روانتحصیل( و متغیرهای دربارة و دیدگاه دیگران مهم 

د توان تبیینی این شو تالش  تحصیلی( برای تبیین بیگانگی تحصیلی درنظر گرفته شدندخودپندارة 

 زیر های فرضیه توضیحاتبا توجه به این  .شودآزمون  ای زمینهکنار برخی از متغیرهای در متغیرها 

 :شود میمطرح 

 میانگین تحصیلی دانشجویان متفاوت از میانگین فرضی است.. 1

 دارد. وجود رابطه بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی دانشجویان درون یاجتماع سرمایة بین. 2

 دارد. وجود رابطه بیگانگی تحصیلی و اندانشجوی تحصیلیانگیزة  بین. 3

 دارد. وجود رابطه بیگانگی تحصیلی و دانشجویان دیگران مهم بین. 4

 دارد. وجود رابطه بیگانگی تحصیلی و دانشجویان تحصیلیخودپندارة  بین. 5

 دارد. وجود رابطه بیگانگی تحصیلی و دانشجویان شغلیآیندة نگرش به  بین. 6

 دارد. وجود رابطه بیگانگی تحصیلی و دانشجویان تحصیلیرشتة عه از طرز تلقی جام بین. 7

 دارد. وجود رابطه بیگانگی تحصیلی و دانشجویان تحصیلیرشتة رضایت از  بین. 8

 دارد. وجود رابطه و بیگانگی تحصیلی ای زمینهبین متغیرهای . 9
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 پژوهش شناسی روش
از ابزار پرسشنامه  ها دادهگردآوری  یش است. برایمایپ آنو راهبرد  یطرح پژوهش حاضر کم

 یآمار ةمعجااست.  یشیمایپ های پژوهشدر  یابزار گردآور ترین رایجاستفاده شده است که 

مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دختر و پسر  دانشجویان تمامپژوهش حاضر شامل 

دانشگاه،  آموزشیاست که طبق آمار معاونت  1395 -1394دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 

 های فرهنگمختلف که  های رشتهاز بین  ها نمونه. انتخاب استنفر  4093و  5639ترتیب برابر با  به

 و با روش (1)جدول ( 1973) بچر شناسی سنخ براساس ،حاکم است ها آنمتفاوتی بر هریک از 

 گرفت. صورت متناسب ای طبقه گیری نمونه

قلمرو سخت/ نرم و محض/  به یاز لحاظ بعد شناختدانشگاهی را  های رشته( 1989) 1بچر

است  2گرا ذرهو  یک( دانش انباشتیزیمحض )مثل ف . در قلمرو سختکرده است تفکیک یکاربرد

سخت )مثل  یکاربردحوزة  سه،یاست. در مقام مقاه پدیدهن ییو تب یو هدف آن کشف قواعد کل

 ةواسط به یکیزیط فیبر مح یرگیو هدف از آن غلبه و چدارد  یانهگرا عمل یتی( ماهیمهندس

 3یجزئ های ویژگیات و یخ( با خصوصینرم )مثل تار د است. دانش محضیمحصوالت و فنون جد

                                                                                                                                              
1. Becher, T 

2. atomistic 

3. particularities 

 شناختیروان عوامل

 تحصیلی انگیزة

 تحصیلیخودپندارة 

 بیگانگی تحصیلی

 شناختیجمعیتعوامل 

رشتة سن، جنسیت، مقطع تحصیلی، 

 تحصیلی، سال ورود، معدل

 شناختیجامعهعوامل 

 استادانامل با تع

 شغلیآیندة نگرش به  

 تحصیلیرشتة رضایت از 

 دیدگاه دیگران مهم به تحصیل
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نرم )مثل  یکاربرد ةحوز ،تینهادر است.ه پدیدهر یکه هدف از آن فهم و تفسارتباط دارد  ینیو مع

و  ها روش از طریق یتخصص های شیوها هدف ارتقا و بهبود ب ی( با دانش کاربردیتیعلوم ترب

چ نوع مصداق و یهستند که ه یآرمان های نمونه، یشناخت های حوزه شایان ذکر استاست. ه رویه

ک یدر واقع  های رشتهن یب یادیز های تفاوت . ممکن استندارند یرونیب یایدر دن 1ینیعنمونة 

وابسته  یمتفاوت یواحد به قلمروها ةک رشتیاز  یختلفم های شاخها یقلمرو وجود داشته باشد 

ز یتما 3ا واگرایو همگرا  2ییو روستا یپژوهش شهرشیوة ن دو یز بین یباشند. بچر در بعد اجتماع

 .شود قائل می

 یبرا، افزار نرمدر این . شداستفاده  SPSS Sample Power افزار نرمبرآورد حجم نمونه از  برای 

و  80/0، توان 05/0مقدار درصد خطا  ینتر مطلوب ،ونیبر رگرس مبتنی یارآم یلیتحل یها روش

پژوهش، وابستة ل اثرگذار بر متغیر با مد نظر قراردادن حداکثر متغیر مستق است. 10/0حجم اثر 

 .شدنفر برآورد  329تعداد  05/0و حجم اثر  87/0، توان 05/0درصد خطا 

 
 حصیلی کارشناسیرشته و مقطع ت برحسبحجم نمونه  .1 جدول

 تعداد نمونه درصد از جمعیت تعداد دانشجویان مقطع تحصیلی آموزشیگروه 

 نرم محض
 82 50 2296 کارشناسی

 74 50 2027 کارشناسی ارشد

 نرم کاربردی
 29 15 821 کارشناسی

 22 15 594 کارشناسی ارشد

 سخت محض
 36 18 1016 کارشناسی

 23 15 612 کارشناسی ارشد

 اربردیسخت ک
 54 27 1505 کارشناسی

 31 20 835 کارشناسی ارشد

 

 مفهومی و عملیاتی متغیرها تعریف
 یآموزش تیفعال یک ای یلیتحص گروه یک از بودن منزوی تجربة ای تیوضع»تحصیلی:  بیگانگی. 1

 برای ،حاضر تحقیق . در(2001مائو، ) «باشد آن ریدرگ ایباشد  داشته تعلق آن به دیشخص با هک

                                                                                                                                              
1. straightforward counterpart 

2. rural vs. urban 

3. convergent vs. divergent 



 1396 بهار ،1 شمارة ،6 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    104

النگ  و( 1972)بورباچ  ،(1992) مائو اس استانداردیمقهای  گویه از یلیتحص یگانگیب سنجش

 یانزوا ،قدرتی بی ،معنایی بی ،هنجاری بی های مقیاس خرده شامل کهلهام گرفته شد ا( 1977)
 :شود داده میتوضیح هریک از این موارد درادامه  .شود می دانشگاه دربارة ینیبدب و یاجتماع

 گفته یگرانبا د نداشتن ارتباط و مهم های گروه از جداماندنبه احساس اجتماعی  انزوای( الف

 وایتینگ، و روی) کند نمی توجه ها آنکسی به  کنند میان احساس یدانشجوو  شود می
 ،برای مثال؛ شد گیری اندازه لیکرت ای درجه پنج مقیاس (. این بعد با سه گویه در2005

 «.مشکالتم را با آنان مطرح کنم راحتی به توانم میدوستان خوبی دارم که »

 عین در است، قائل اهداف از ای مجموعه برای زیادی ارزش فرد که معناست این به قدرتی بی( ب

؛ شده است گیری اندازه گویه دواین بعد با  .دارد اهداف این به رسیدن برای کمی انتظار حال
 .شود ینمق دانشجو توجه یازها و عالیالً به ناص آموزشدر دانشگاه، در بحث  ،برای مثال

 زمانی دانشجویان (.1954 مانهایم،) اشاره دارد آینده و امروز بین ارتباط نبود معنایی به بی( ج
 ارتباطی شان آینده های فعالیت با ها آن کالسی های فعالیت که کنند می معنایی بی احساس

به  آنشده است که دو نمونه از  گیری اندازهگویه  پنجاین بعد با  (.1992 مائو،) باشد نداشته
شتر یب»، «استمعن یبو  کننده یجگ، آور سرسامن دانشگاه یا یمسائل ادار»این شرح است: 

 .«معناست یب، واقعاً دهم یمکه در دانشگاه انجام  ییکارها

 هنجارهای ای دانشگاه هنجارهای با دانشجو ارزشی نظام که افتد می اتفاق زمانی هنجاری بی( د
این  (.2005 وایتینگ، و رووی) باشد تضاد در ،اند کرده نام ثبت دانشگاه در که اکثریتی گروه

 ندارد یرادیا ،گران متوجه نشوندید اگر ،برای مثال ؛شده است گیری اندازهگویه  دوبعد با 

 .کندن دانشگاه تخطی یاز قوان یگاهدانشجو 

 و دانشگاهی اساسی های ارزش دربارة منفی نگرش ینوع معنای به 1دانشگاه به ینیبدب( ـه

سه این بعد با . (1977)النگ،  اند گرفته شکل ها آن ةواسط به ها این ارزشابزارهایی است که 

مسئوالن رده  های خواستهشتر به یدانشگاه ب استادان ،برای مثال؛ شده است گیری اندازهگویه 
 .انیدانشجو یازهاینه ن کنند میباال توجه 

 با دانشجویان درون استادانروابط و مناسبات بین مربیان و به این مسئله  :استادانتعامل با . 2

وهش الهام از پژ امتغیر ب (. این1385 )قانعی راد، شود میاطالق  درس های کالس بیرون و

چون  متغیرهایی با تحصیلی -علمی ةاز طریق سویبا ده گویه و ( 1385قانعی راد )

                                                                                                                                              
1. Cynicism 
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 سنجیده امیدوارسازی ،آفرینی شوق ،مولدسازی سازی، گروه موفقیت، یزان، متأثیرگذاری

 توانید می اندازه چه بدین شرح است: تا استادانهای ارتباط با  گویهاز  ای نمونه. شده است

آیندة  به را شما اندازه چه تا استادانتانباشید؟  داشته ارتباط تاناستادان با سهولت و راحتی به
 ؟کنند می امیدوار تان تحصیلی رشتة

ونی ربه فرایندهای دانگیزة تحصیلی ( 2002یچ و زاشو )رطبق نظر پینت :تحصیلی انگیزة. 3

دستیابی به  آنکه هدف  بخشد میو استمرار  انگیزد برمیرا  های فعالیتکه  شود میاطالق 

و  آرویدسو 1تحصیلیانگیزة تحصیلی براساس مقیاس انگیزة خاص است.  آموزشی اهداف

که چرا  کند میو مشخص شود  می گیری اندازه ،استگویه  11که شامل  (2013)همکاران 

انگیزة  درونی،انگیزة مقیاس  خرده. این مقیاس شامل سه روند میدانشجویان به دانشگاه 
: انگیزة به این شرح است آنهای  گویهاز  ای است که نمونه انگیزه بیمقیاس  خردهبیرونی و 

(؛ کنم میاندن و یادگیری مطالب جدید، احساس لذت و رضایت خاطر خو درسدرونی )از 
در آینده درآمد بیشتری داشته باشم.(؛  شود میموجب  یالت دانشگاهیبیرونی )تحصانگیزة 

 .(رود میعمرم در دانشگاه هدر  کنم می)واقعاً احساس  شیانگیز بی

 ارزیابی یبرا دانشجویان که است گروهیدیگران مهم : تحصیلدربارة  دیگران مهمدیدگاه . 4

مفهوم دیگران مهم نزدیک به . کنند می رجوع آن به رفتارها و ها نگرش شرایط، ،ها ویژگی

 اجتماعی مناسبات و ها نگرش یابی، خودهویت تعین یبرا مرجع است که مفهوم گروه
 است شخصی های ویژگی و ها گروه ارزیابی و مقایسه یبرا محکی و معیار دارد و اهمیت

 میزاناز  ،در تحقیق حاضر .(1393 دیگران، و همتی از نقل به 2005 حایکی، و تامسون)

 عنوان بهدانشگاه  و تحصیل درمورد خانواده و دانشجویان ،استادان یاهنظر تأثیرگذاری

 چندان هایم کالسی هم ،برای مثال؛ استفاده شده استگران مهم به تحصیل یدگاه دیدمعرف 

 نیستند. قائل دانشگاهی تحصیل و ندنخوا درس برای ارزشی

 موضوعات در ها آن کارآمدی درمورد افراد دیدگاهاین موضوع به  :تحصیلی خودپندارة. 5

 و لئو تحصیلیخودپندارة مقیاس  براساس متغیر (. این2008 )مک گرو، اشاره دارد تحصیلی

 تحصیلی نفس مادبهاعت»بعد  دو درگویه  یازدهو شامل  شود می گیری اندازه( 2005) وانگ

 دانشجویان تحصیلی نفس اعتمادبه. است «دانشجویان تحصیلی تالش» و «دانشجویان

 :مانند این گویه ؛استه آن تحصیلی توانایی و قابلیت دربارة آنان دیدگاه و معنای احساس به

                                                                                                                                              
1. The Academic Motivation Scale 
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 به دانشجویان تعهدمعنای  به تحصیلی تالش .«گیرم میاغلب در امتحانات، نمرات پایینی »

را  ام درسیمعموالً کارهای » ،برای مثال ؛است تحصیلی کارهای در مندی عالقه و شارکتم

 .«دهم میکافی انجام  تأملسرسری و بدون 

 دربارة و منفی مثبت های دیدگاه برخی از است عبارتاین متغیر  :شغلی آیندة به نگرش. 6

اصالً به برای مثال،  ؛است شده گیری اندازهآینده. این متغیر با سه گویه  در زندگی گذران
 امیدوار نیستم. ام تحصیلی ةپیداکردن شغل متناسب با رشت

 ةدانشجویان در تجرب آمیز موفقیتعملکرد معنای  این متغیر به :یلیحصت رشتۀ از رضایت. 7

گویه و با  رهاچبا  متغیر این .(2011 )سینکلیر، استخود  ةتجربمندی از یتو رضایادگیری 
 ،برای مثال ؛استشده  گیری اندازه (2010) مؤدی تحصیلی ةرشت از رضایت سمقیاالهام از 

 .ام راضی ام رشتهاز انتخاب  طورکلی به
 .دشستفاده و اعتبار عاملی ا اعتبار محتوااز  ،کاررفته هب های مقیاسها و  گویهاعتبار  برای بررسی

 یرهایمربوط به متغ های معرف ةهمکند  می انیب( 2)جدول  یمربوط به مدل عامل یبرآوردها

ت یحما شده گردآوری های دادهاز سوی  ها مدلن یدارند و ا یمطلوبتقریباً  یبار عامل تحقیق

مربوط  یکرونباخ استفاده شده است. مقادیر آلفا یریب آلفاها نیز از ض گویهبرای پایایی  .شوند می
تحصیلی  رشتة از رضایت (؛83/0) تحصیلی بیگانگی :به این ترتیب استبه هریک از متغیرها 

 نگرش به(؛ 86/0) استادان با (؛ ارتباط91/0تحصیلی ) خودپندارة(؛ 85/0تحصیلی ) انگیزة(؛ 80/0)
 .(72/0)تحصیل دربارة گران مهم یدگاه دید(؛ 84/0شغلی ) آیندة

 
 تحقیق یرهایمتغ یت مدل عاملیلک یابیارز های شاخص .2 جدول

 متغیرها
وئر کاس یاک

 ینسب

 کوییشاخص نی
برازش 

 شده اصالح

شاخص 
برازش 
 تطبیقی

برازش  شاخص
 مقتصد یقیتطب

ن یانگیمریشۀ 
 یمربعات خطا

 برآورد
 06/0 67/0 92/0 90/0 17/2 بیگانگی تحصیلی

 06/0 70/0 94/0 91/0 55/2 تحصیلیانگیزة 
 07/0 61/0 96/0 90/0 72/2 تحصیلیخودپندارة 

 17/0 31/0 95/0 86/0 01/11 شغلی ةنگرش به آیند
 ةدربار دیگران مهمدیدگاه 

 تحصیل
03/3 91/0 95/0 60/0 07/0 

 08/0 66/0 93/0 88/0 34/3 استادانارتباط با 
 03/0 16/0 99/0 97/0 47/1 تحصیلیرشتة رضایت از 
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 ها یافته
 ها آنمتوسط سن و اند  بودهسال  25تا  22سنی ردة حدود نیمی از پاسخگویان در  ،از لحاظ سنی

. از لحاظ استبوده سال  36 آن و حداکثر 18 سن پاسخگویانه حداقل ک است بوده سال 04/23

. از لحاظ اند دادهدرصد از پاسخگویان را دختران و بقیه را پسران دانشجو تشکیل  65جنس، حدود 

 تعداد بیشترین ،تحصیلیرشتة . از لحاظ اند بوده متأهلدرصد پاسخگویان  90تقریباً  ،تأهل

 نرم کاربردی گروه در( درصد 14) تعداد کمترین و در گروه نرم محض( درصد 8/36) انپاسخگوی

پاسخگویان در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل  درصد( از 5/53از نیمی ) . بیشاند داشته قرار

درصد( و  3/28)تحصیل اول  های سالدر بیشتر دانشجویان  ،از لحاظ ترم تحصیلی .اند بوده

بیشتر پاسخگویان همچنین  و ندا هدرصد( بود 2/15)تحصیل سال چهارم ها در  نآکمترین تعداد 

 ند.ا هدرصد( در خوابگاه دانشجویی سکونت داشت 7/78)

خود با مسائل  های آموختهبه ارتباط بیشتر دانشجویان  ،دهد مینشان  3 که جدولطور همان

کم و بیش در فضای دانشگاه شه یتفکر و اند گیری شکلامکان  طور همینو  شان زندگیواقعی 

کمتر احساس  ها آن. دانشجویان نیز در حد متوسط است هنجاری بی. میزان احساس بدبین هستند

تحمیلی از قدرت کافی برای تغییر شرایط  کنند میو انزوا دارند و در عین حال احساس  معنایی بی

میزان احساس  دهد میشاخص ترکیبی احساس بیگانگی نشان  ،درمجموعندارند. سوی دانشگاه 

 دهد مینتایج نشان بیگانگی دانشجویان در حد متوسط است و به مرز بحرانی نرسیده است. 

 ،. همچنیننیستند انگیزه بیو  برخوردارنددرونی یا بیرونی انگیزة از پاسخگویان تا حدی زیادی 

ی خود دارند. لیحصت نفس اعتمادبهتالش و دربارة خوبی تقریباً  تصوربیشتر دانشجویان پاسخگو 

که در مقایسه با جامعه  اند کردهپاسخگویان اظهار ر ، بیشتگران مهم به تحصیلیدگاه دیدزمینة در 

بیشتر  ،. همچنینگیرند میدوستان خود الگو و انگیزه از اول از خانواده و سپس وهلة در 

خود  استادانخوبی با  تقریباًارتباط ها  آن ،رکل. دتحصیلی خود رضایت دارندرشتة دانشجویان از 

 .شغلی خود دارندزمینة آیندة بینابینی در تقریباً و نگرش  دارند

دهد  ( در زمینة رابطة سن و بیگانگی تحصیلی نشان می4های دو متغیری )جدول  نتایج تحلیل

ترتیب هرچه  این های مختلف سنی و بیگانگی تحصیلی وجود دارد، به داری بین گروه تفاوت معنی

یابد. از لحاظ جنس نیز  ها افزایش می شود، میزان بیگانگی تحصیلی آن انشجویان افزوده میبر سن د

های  میزان بیگانگی پسران بیشتر از دختران است. همچنین، میزان بیگانگی در میان دانشجویان رشته

 نهاست. از لحاظ مقطع تحصیلی نیز دانشجویا نرم کاربردی و سخت کاربردی بیشتر از سایر رشته
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 توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش های آماره .3 جدول

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین ابعاد
 - 14/0 -012 58/0 05/3 بیگانگی تحصیلی

 - 28/0   13/0 75/0 35/3 بدبینی
 - 14/0 13/0 78/0 06/3 هنجاری یب
 - 44/0 29/0 75/0 95/2 معنایی یب
 - 51/0 81/0 73/0 32/3 قدرتی یب

 - 49/0 27/0 78/0 73/2 نزواا
 - 39/0 - 21/0  59/0 83/3 تحصیلیانگیزة 

 - 31/0 - 18/0 61/0 97/3 درونیانگیزة 
 49/0 - 44/0 74/0 75/3 بیرونیانگیزة 

 - 44/0 - 39/0 87/0 65/3 انگیزه یب
 - 16/0   - 16/0 58/0 40/3 تحصیلیخودپندارة 

 - 12/0 - 35/0 69/0 3/3 تالش تحصیلی
 - 37/0  - 23/0 66/0 5/3 تحصیلی نفس اعتمادبه

 - 22/0 - 19/0 66/0 49/3 دیدگاه دیگران مهم دربارة تحصیل
 - 25/0 - 74/0 75/0 18/4 خانواده
 - 50/0 - 21/0  84/0 3/3 دوستان
 - 70/0 - 09/0   1 3 جامعه

 - 70/0 - 06/0 93/0 78/3 تحصیلیرشتة رضایت از 
 - 16/0 - 37/0 81/0 15/3 اناستادارتباط با 

 - 30/0 - 35/0  92/0 23/3 شغلیآیندة نگرش به 
 

 و احساس بیگانگی تحصیلی ای زمینهبین متغیرهای رابطۀ  .4 جدول

 سطح معناداری میانگین گروه سنی آزمون متغیر

 تحلیل واریانس سن
21-18 94/2 

013/0 25-22 05/3 
+25 22/3 

 000/0 20/3 پسران ها ینمیانگتفاوت  جنسیت
 96/2 دختران

 تحلیل واریانس ای رشتهفرهنگ 

 95/2 نرم محض

 08/3 نرم کاربردی 023/0
 99/2 سخت محض

 19/3 سخت کاربردی

 08/0 03/3 کارشناسی ها میانگینتفاوت  مقطع
 11/3 ارشد
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ویان کارشناسی داشتند. همچنین، کارشناسی ارشد احساس بیگانگی بیشتری در مقایسه با دانشج

، محل سکونت، معدل و تحصیلی بیگانگی تحصیلی و متغیرهایی چون عضویت انجمنی، ترم بین

 داری مشاهده نشد. وضعیت تأهل رابطة معنی

بیگانگی با  داری معنیهمبستگی معکوس  متغیرها ةهمکند  می انیرسون بیب پیر ضریمقاد

درونی، خودپنداره  ةانگیز شغلی، ةبه آیند نگرش یرهایمتغهمبستگی  ،دارند. همچنین تحصیلی

 است. ضعیف حد دربا بیگانگی تحصیلی دگاه خانواده به تحصیل ید، (تحصیلی نفس اعتمادبه)

، استادانتالش تحصیلی( ارتباط با خودپنداره )دگاه دوستان به تحصیل، یدمتغیرهای همبستگی 

و دگاه جامعه به تحصیل یدهمبستگی متغیرهای  ،درنهایت است. متوسط در حدرضایت از رشته 

 .استقوی  تقریباًبا متغیر بیگانگی تحصیلی  انگیزگی بی

 
 آنمستقل و احساس بیگانگی تحصیلی و ابعاد رهای یغتهمبستگی بین م .5 جدول

 انزوا بدبینی هنجاری بی معنایی بی قدرتی بی 
شاخص 
 ترکیبی

 **-415/0 **-157/0 **-308/0 *-084/0 **-346/0 **-299/0 رضایت از رشته
 **-458/0 **-225/0 **-346/0 **304/0 **-477/0 **-337/0 استادانارتباط با 
 **-298/0 02/0 **-138/0 **-154/0 **-348/0 **-264/0 بیرونیانگیزة 
 **-155/0 -073/0 -/037 **-213/0 **-215/0 -066/0 درونیانگیزة 

 -583/0** -240/0** -422/0** -400/0** -613/0** -377/0** انگیزگی بی
 **-246/0 -08/0 **-193/0 **-185/0 **-253/0 **-187/0 شغلیآیندة به  نگرش
 **-203/0 *-110/0 *-111/0 **-221/0 **-188/0 -012/0 لیبه تحص خانوادهدیدگاه 

 **-392/0 **-248/0 **-350/0 **-142/0 **-313/0 -069/0 لیدیدگاه دوستان به تحص
 **-534/0 **-214/0 **-447/0 **-283/0 **-501/0 **-356/0 لیدیدگاه جامعه به تحص

 خودپنداره
 تحصیلی( نفس اعتمادبه)

080/0- 187/0-** 173/0-** 100/0-* 134/0-** 173/0-** 

 خودپنداره
 )تالش تحصیلی(

215/0-** 424/0-** 458/0-** 268/0-** 163/0-** 396/0-** 

 درصد 95داری در سطح  درصد * معنی 99اری در سطح د ** معنی
 

از ، ها آنهریک از  ینییتبسهم و تعیین  بیگانگی تحصیلیبر  مستقل یرهایر متغیتأث یبررس منظور به

 یرهایمتغ صورت به بیگانگی تحصیلیمستقل و  یرهای، متغشداستفاده  یساختار تمعادال یساز مدل

ذکر است این مدل  شایان .دندش یاول وارد مدل ساختار ةرتبم یعامل یها مدلمکنون و در قالب 
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آمده  دست به ها شاخص بار آزمون مسیرهای مختلف و اصالح چندینبهترین مدلی است که پس از 

انگیزة ، استادانتعامل با سه متغیر فقط از بین متغیرهای اصلی پژوهش  دهد یمنشان  2نتایج شکل است. 

متغیرها بقیة مستقیم بر بیگانگی تحصیلی دارند و  یرتأثتحصیل دربارة م تحصیلی و دیدگاه دیگران مه

 .ندردا یرتأثبر بیگانگی تحصیلی  یادشدهو از طریق متغیرهای  یرمستقیمغ صورت به

مطلوب این  ةساختاری با مدنظر قراردادن دامن ةارزیابی کلیت مدل معادل یها شاخص

توسط تا حدودی  شده یندل مفروض تدوم دهند نشان میدرمجموع ( 6)جدول ها  شاخص

 مدل داللت دارند.نسبی ها بر مطلوبیت  شاخصو همة  شود یپژوهش حمایت م یها داده

 

 
 بیگانگی تحصیلیمستقل بر  یرهایاثر متغ یساختار ۀمعادلمدل  .2شکل 

 
 یت مدل ساختاریکل یابیارز یها شاخص. 6جدول 

 برآورد قبول قابلدامنۀ  ها شاخص

- CMIN/DF 5-1 87/2 
 AGFI 1-90/0 81/0 شده اصالحبرازش  ییکویشاخص ن

 CFI 1-90/0 86/0 یقیشاخص برازش تطب

 PCFI 1-50/0 74/0 مقتصد یقیشاخص برازش تطب

 RMSEA 08/0- 0 075/0 برآورد ین مربعات خطایانگیمریشة 
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 گیری یجهنتبحث و 
در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان بر بیگانگی تحصیلی  مؤثرهدف پژوهش حاضر بررسی عوامل 

و  شناختی روانبود. در این راستا، با توجه به چهارچوب نظری تحقیق، دو دسته متغیر اصلی )

شناختی( مدنظر قرار گرفت. متغیرهای  جمعیتیا  ای زمینه( و یک دسته متغیر فرعی )شناختی جامعه

تحصیلی و رشتة شغلی رضایت از آیندة به  نگرش، استادانتعامل با عبارت بودند از  شناختی جامعه

خودپندارة تحصیلی و انگیزة نیز شامل  شناختی روانمتغیرهای  .لیتحصدربارة گران مهم یدیدگاه د

تحصیلی، معدل کل، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی رشتة سن، جنسیت،  ،تحصیلی بودند. همچنین

 .دادندا تشکیل پژوهش ر ای زمینهشناختی یا  جمعیتو سال ورود متغیرهای 

با وضعیت هنوز و  متوسط است ازحد بیشبیگانگی تحصیل در پژوهش حاضر کمی میزان 

میزان بیگانگی با تباط معناداری پاسخگویان ارسن ، ای زمینهمتغیرهای  ناز میا. بحرانی فاصله دارد

و مسئوالن  تاداناسانتظارات باالتر و بیشتری از دانشگاه،  تر جوانافراد  زیرا ،داشتتحصیلی آنان 

 دهد می( نشان 1970. نتایج تحقیق اشمیت و سدالسک )هستند ها سابقهاز با تر بین خوشدارند و 

میزان در  دار معنیتفاوت عدم در پژوهش حاضر، . بوده استکمتر  وارد تازهدانشجویان بیگانگی 

. استهمسو ( 1390) موسوی و حیدرپور مرند قیقبا تح و مجرد متأهل دانشجویان بیگانگی میان

دیگر  های پژوهشبا نتایج احساس بیگانگی تحصیلی بیشتر پسران در مقایسه با دختران،  همچنین،

لین و ؛ 199، راسر و دیگران؛ 2011، هاچر و هاگنائر ؛1390، موسوی و حیدرپور مرند ،)برای مثال

ن است معلول . این نتیجه ممکاست( همسو 1998، ویلیامسون و کولینگفورد؛ 2000، داگرتی

کارآمدبودن تحصیالت دانشگاهی برای زمینة سرخوردگی بیشتر پسران در مقایسه با دختران در 

تفاوت (، 1987) 1برخالف نتایج پژوهش آویتزاک ،همچنین. باشد ها آن رسیدن به اهداف

ه نشدلحاظ بیگانگی در میان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده به داری معنی

شرایط دلیل تغییر  بهد به دانشگاه ودر بدو ور ندانشجویاممکن است  هرچنداساس،  است. براین

از این محیط  تدریج بهو درادامه  ،محیط دانشگاهی احساس بیگانگی نکننداولیة و جذابیت  یطیمح

رشتة یر متغ زمینةدر  .کنند میمقاطع بعدی را با خود وارد و این احساس بیگانگی  شوند میبیگانه 

مربوط به  یلیتحص یگانگیباحساس زان یم ترین پایین دهد مینتایج پژوهش نشان  ،تحصیلی

متعلق به  یلیتحص یگانگیباحساس زان ین میو باالتر و سخت محض نرم محض های رشته

هرچه نگرش دیگران مهم نتایج نشان داد . استسخت کاربردی نرم کاربردی و رشتة دانشجویان 

                                                                                                                                              
1. Avi-Itzha 
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زمینة و دانشجویان بازخوردهای مثبتی از محیط اطراف خود در مثبت باشد  تحصیلو  به دانشگاه

در . این موضوع شود میکاسته  ها آن  تحصیلیبیگانگی احساس میزان از تحصیل دریافت کنند، 

شده است.  تأییدنیز ( 1998؛ ویلیامسون و کولینگفورد، 1390دیگر )ذکایی و موسوی،  های پژوهش

به همان اندازه  باشدمطلوب ی دانشگاهتحصیل و  ورزی علمعلم، ن مهم به نگاه دیگراهرچه 

برای پیشرفت و باالتری انگیزة هرچه دانشجویان  ،همچنین .شوند میگرم به دانشگاه دلدانشجویان 

 روسر و همکارانپژوهش  های یافته. کنند میبیگانگی تحصیلی احساس تر کم ،داشته باشندموفقیت 

نتایج پژوهش حاضر همین مطلب است.  مؤیدنیز ( 1998) ون و کولینگفورد( و ویلیامس1994)

ارتباط هرچه  دهد می( نشان 2003( و کلومگا )1970های اشمیت و سدالک ) هیافتهمسو با 

رضایت از تحصیل  .شود میخود مثبت باشد، از بیگانگی تحصیلی آنان کاسته  استاداندانشجویان با 

تحصیلی بر کاهش میزان انگیزة غیرمستقیم و با افزایش  صورت بهمستقیم بلکه  صورت بهنه 

 از مسیرشکل غیرمستقیم و  به تحصیلی نیزخودپندارة . دگذار می تأثیر تحصیلیاحساس بیگانگی 

. گذارد می تأثیرلی یکاهش احساس بیگانگی تحص بر، استادانتعامل با تحصیلی و انگیزة متغیر 

؛ نویدیان و 1987؛ آسامن و بری، 1373و ولی نوری،  دیآبا شفیعدیگر ) های پژوهششواهد 

 ةخودپندار، کنند میدانشجویانی که بیشتر احساس بیگانگی  دهد می( نیز نشان 1380همکاران، 

بلکه از طریق کاهش  ،مستقیم صورت بهشغلی نیز نه آیندة نگرش به  ،نهایتدردارند.  تری ضعیف

از  نگرانی. گذارد می تأثیردانشجویان تحصیلی بیگانگی  احساس برلی یتحصانگیزة و  نفس اعتمادبه

و  آموزشو جدایی از فرایند  معنایی بییأس، انفعال،  های زمینهشغلی و تشکیل خانواده،  ةآیند

 (.1390)ذکایی و اسماعیلی،  دنبال دارد بهیادگیری را برای دانشجویان 

 ،کاهش بیگانگی تحصیلیمنظور  هبشود  می  پیشنهادهای پژوهش حاضر،  با توجه به یافته 

و  شودتقویت  استادانمناسبات و تعامالت رسمی و غیررسمی دانشجویان با همدیگر و با دیگر 

. برگزاری اردوهای شودایجاد ی کارهای علم دادن مراتبی در انجام غیرسلسلهفضای دوستانه و 

بین  نظر تبادلو  آشناییکان ام کردن فراهمجلسات ماهانه بین دانشجویان مقاطع مختلف و ، علمی

 ،علمی های کنفرانسو  ها همایشدادن دانشجویان در  شرکت، استاداندانشجویان سطوح مختلف و 

رشد به ممکن است « انرژی عاطفی» گیری شکلو « علمی پذیری جامعه»ضمن کمک به فرایند 

 تأکیدبا  تمانیدانشگاهی و فرهنگ دپارکمک کند. اصالح فرهنگ اجتماعی دانشجویان  -عاطفی

سطوح  های گیری تصمیم رد ها آن های دیدگاها و هو توجه به نظردر امور درگیرکردن دانشجویان بر 

 های انجمنکردن  فعال و همچنین تدریسشیوة و  درسی های ریزی برنامهدر و  مختلف دانشگاه
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کمک  ها آن رتیقد بیبه کاهش احساس  ها انجمنعلمی و تشویق دانشجویان برای فعالیت در این 

مقولة در سطح کالن و ساختاری، توجه به  تغییراتاز این  ای عمدهبخش  نیاز پیشکند. البته  می

در  ها دانشگاهو خودمختاری نسبی  «استقالل دانشگاهی»و توجه به  «از دانشگاه زدایی سیاست»

فیت در مقابل بر کی تأکیدجذب دانشجو،  های سازوکارتغییر در  .استامور داخلی خود ادارة 

شاگردپروری و  ةشد فراموشمقولة توجه به شدن آموزش عالی،  ای دورة پساتودهکمیت در 

 تأکیددر مقاطع تحصیالت تکمیلی، ویژه  بهشدن این موضوع  اجراییو تعریف سازوکار  1منتورینگ

وجه به تارزشی دانشجویان، و الگوی مرجع  عنوان به استادانتوسط  ای حرفهایفای صحیح نقش بر 

اهای بیرونی، تالش برای و جذب دانشجویان با توجه به تقاض کار بازارعرضه و تقاضا در مقولة 

دانشگاه در  پذیری مسئولیتو بر کارآمدی و پاسخگویی  تأکیدن علم و عالم در جامعه، شأارتقای 

نگاه ، ریفهم عامه از علم و فناوارتقای برای ترویج علم و  یقبال جامعه، تالش کنشگران علم

بهبود  نقش دانشگاه در تحوالت اجتماعی و فناوریو  ورزی علمجامعه را به اهمیت علم، 

علم  های مرارتو تحمل پیشرفت منظور  بهالزم را برای دانشجویان انگیزة و انرژی و  بخشد می

وزش آم جای به که طوری بهباید اصالح شود،  فرایندهای یادگیریهمچنین، آورد.  میفراهم آموزش 

و انفعالی بر آموزش عمیق، انتقادی، مشارکتی و  سویه یکسطحی، غیرانتقادی و غیرمشارکتی، 

زیادی  تأثیر که این اقدامات شود تأکیدخود دانشجویان ة شد زیست های واقعیتفعاالنه و مرتبط با 

 .گذارد می ها آن تحصیلیدانشجویان از عملکرد خودپندارة بر بهبود 

 
 منابع
 بیگانگی اجتماعی جوانان و »(، 1393، همایون )زاده رضایی، علی؛ ها صحبتیویه، عادل؛ ابراهیمی ل

بررسی مسائل «. شهرستان خدابنده( ةسال 30تا  20عوامل مؤثر بر آن )مورد مطالعه: جوانان 
 .17-1: 1شمارة ، اجتماعی ایران

 ان ین دانشجویدر ب یعاجتما یگانگیزان بیم یبررس»(، 1390، حسین و رسولی، زهره )فاطمه بنی
 .26-1: 1 ةشمار ،یاربردک شناسی جامعه ،«عوامل مرتبط با آن ز ویدانشگاه تبر

 ( 1393بیرامی، منصور و دیگران ،)« تحصیلی  ازخودبیگانگیفرهنگ سازمانی دانشگاه و
 .194-177: 28شمارة ، راهبرد فرهنگ، «دانشجویان

 تحصیلی بیگانگی و اجتماعی عوامل(، 1393جعفری، نسترن ) حیدر و ،بستی چوب جانعلیزاده :
 مازندران. دانشگاه ارشد کارشناسینامة  پایان، شناختی جامعه تحلیلی

                                                                                                                                              
1. mentoring 
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 ( 1387خجیر، یوسف،) «کار بازار به نگرش بررسی) تحصیلی پیشرفت انگیزة و کار بازار 
 .65-59: 5 شمارة، هنر ۀرهپوی«. (تحصیلی آنان پیشرفت انگیزة بر دانشجویان

  ،عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان مطالعة »(، 1392، پروین )پور علیپروانه و دانش
مطالعات و تحقیقات اجتماعی  ۀفصلنام، «موردی دانشجویان دانشگاه تهران(مطالعة دانشجویان )

 .224-202: 2شمارة ، در ایران

 ( 1390ذکایی، محمدحسین و اسماعیلی، محمدجواد ،)«یو دانشگاه یلیتحص یگانگیجوانان و ب» ،
 .90-55: 4 ةشمار ،یفرهنگ قاتیتحق مۀفصلنا

 انتشار. یتهران: شرکت سهام ،آن های حل راهران و یا یموانع رشد علم(، 1383) ، فرامرزپور رفیع 
 د یان در تولیمشارکت دانشجو ۀنیدر زم یپژوهش(، 1383) یمی، عشرت و سید امین عظیزمان

 .یآموزش عال ریزی برنامهپژوهش و مؤسسة تهران:  ،داریه پاو توسع یش آموزش عالیهما ،علم
 بین از خودبیگانگی و بزهکاری نوجوانان ةتبیین رابط»(، 1391) سلیمانی، مهدی و نایبی، هوشنگ 

، مطالعات امنیت اجتماعی ۀفصلنام، («تهران های دبیرستانسال  18تا  12موردی، نوجوانان  ةمطالع)
 .112-89: 32 ةشمار

 یخودپندار و بیگانگی احساس بین ةرابط»(، 1373، ابوالفضل )نوری ولی، عبداهلل و بادیآ شفیع» ،
 .34-20: 5 شمارة ،روانشناختی های پژوهش

 فصلنامۀ ، «و تنگناها( ها قابلیتپژوهشی ایران )بررسی ـ  فرهنگ علمی»(، 1378علی ) ،طایفی
 .53-47 :21شمارة  ،سیاست علمی و پژوهشی رهیافت

 زش یاهش انگکرها با یاز متغ یارتباط گروه یبررس»(، 1388)سوران  ،یو رجب ژنیب، اون یریظه
 .80-69: 36 ةشمار ،دانشگاه شاهد ۀدوماهنام، «یات فارسیزبان و ادبة رشت انیدانـشجو یلیتحص

 تهران: ثالث. ،یشناسی و مطالعات فرهنگ انسان یفرهنگ و دانشگاه: منظرها(، 1387) اهلل نعمت، یفاضل 

 های پژوهشدر  یو اخالق یهنجار یریسوگ»(، 1380) ریوداده ی، محمود و ابوعلییطباطبایقاض 
 ۀجلم«. رانیا های دانشگاه یلیالت تکمیان تحصیامور مربوط به دانشجو یقیتطب : مطالعةیدانشگاه

 .226-187: 4مارة ش، یات و علوم انسانیادب ةدکدانش

 ۀرشت در یمورد بررسی علمی؛ ۀجامع در ارتباطات و تعامالت ،(1385)محمدامین  ،راد قانعی 
 اجتماعی. و فرهنگی مطالعات ةانتشارات پژوهشکد: تهران ،اجتماعی علوم

  ،از خودبیگانگی در میان  شناختی جامعهتحلیل » ،(1381، جالل )پور صفی و رضا علیکلدی
 .180-149: 35 شمارة، شناخت ،«دانشجویان

 نسبت به علم در  یهنجار یها یریسوگ یبررس»(، 1387)، محمدباقر اقدمزادهین و علیگدازگر، حس
دانشگاه اصفهان )علوم  یپژوهش ۀمجل ،«د علمیو نقش آن در تول یمئت علیه ین اعضایب

 .22-1: 1شمارة ، (یانسان
 بررسی انزوای ارزشی  ؛فرهنگی-بیگانگی اجتماعی شناسی آسیب»(، 1381) علیرضا ،تبریزی محسنی

file:///C:/farsi%20Articles/normative%20orientation%20in%20science.pdf
file:///C:/farsi%20Articles/normative%20and%20scientific%20production.pdf
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-119: 26 ةشمار، در آموزش عالی ریزی برنامهپژوهش و  ۀفصلنام ،«دولتی ایران های دانشگاهدر 
182. 

 تأثیر مسائل و »(، 1389) سیدهادی، یمرجائو  ، محمودطباطبایی قاضی؛ رضایعل ،تبریزی محسنی
 ،یدر آموزش عال یزیر وهش و برنامهپژ ،«دانشگاهی پذیری جامعهمحیط علمی بر  های چالش
 .67-45 :55شمارة 

 ( 1382مرجایی، سید هادی ،)«5شمارة ، مطالعات جوانان، «سنجش و بررسی آنومی در بین جوانان :
23-60. 

  ،یلیتحص یگانگیب شناختی جامعهل یتحل» (،1390و حیدرپور مرند، سکینه ) الدین کمالموسوی 
، علوم اجتماعی فصلنامۀ، «1387 ـ 88 تحصیلیاه شاهد در سال : دانشگیمورد ةمطالع انیدانشجو
 .71-35: 56شمارة 

 ،در هویتی و نگرشی تحوالت بررسی» ،(1385) حسین ،آبادی لطف و ساکتی، پرویز مهرام، بهروز 
 .65 -80 :21 شمارة ،روانشناسی و فرهنگی مطالعات ۀنشری ،«مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویان

 احساس بیگانگی و  ةبررسی رابط»(، 1380) رضا علیو گنجعلی،  رضا علیالر نویدیان علی؛ سا
، طب و تزکیه، «78-79خودپنداره در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال تحصیلی 

 .19-10: 43شمارة 

 ( 1393همتی، رضا، کیانپور، مسعود و اصالنی، شهناز،) «و ارتباط آن هویت دانشگاهی  شناسی گونه
 .586-559: 13شمارة ، یفرهنگ در دانشگاه اسالم، «یابی هویتدانشگاهی  ا منابع درونب

 ات یدر تجرب یران: تأملیدر ا یدانشگاه یو زندگ یشدن آموزش عال ای توده»(، 1392) ، رضایهمت
 .156-127: 1شمارة  ،یت در دانشگاه اسالمیریمد ۀفصلنام«. انیدانشگاه ةستیز
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