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تحلیلی بر بیگانگی تحصیلی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن

تاریخ دریافت95/03/23 :

رضا همتی

1

زهرا پیرنیا

2

تاریخ پذیرش95/11/08 :

چکیده
بیگانگی تحصیلی به جدایی عاطفی یا شناختی از جنبههای مختلف بستر آموزشی مانند فرایند
تحصیل و یادگیری ،فضای دانشگاه ،استادان ،دانشجویان دیگر و احساس جدایی از تولیدات
علمیشان و در یک کالم ،انسان دانشگاهی مطلوب اشاره دارد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی
میزان بیگانگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مؤثر بر آن است.
این پژوهش با روش پیمایشی روی دانشجویان رشتههای مختلف مقاطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد صورت گرفته است .یافتههای حاصل از اندازهگیری بیگانگی تحصیلی در پنج بعد بیقدرتی،
بیمعنایی ،بیهنجاری ،بدبینی و انزوای اجتماعی نشان میدهد میانگین بیگانگی تحصیلی
دانشجویان کمی باالتر از حد متوسط است و میزان احساس بیقدرتی و بدبینی دانشجویان در
مقایسه با ابعاد دیگر بیشتر است .همچنین ،براساس نتایج تعامل با استادان ،انگیزة تحصیلی و
دیدگاه دیگران مهم به تحصیل تأثیر مستقیم بر کاهش بیگانگی تحصیلی دانشجویان دارند و
رضایت از رشتة تحصیلی ،نگرش به آیندة شغلی و خودپندارة تحصیلی تأثیر غیرمستقیم بر کاهش
بیگانگی تحصیلی دانشجویان دارند.
واژههای کلیدی :بیگانگی تحصیلی ،تعامل با استادان ،خودپندارة تحصیلی ،دیدگاه دیگران مهم به
تحصیل ،رضایت از رشته ،نگرش به آیندة شغلی.

 .1استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان (نویسندة مسئول)r.hemati@ltr.ui.ac.ir ،
 .2کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگzahra.pirniya@yahoo.com ،
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مقدمه
بیگانگی تحصیلی( 1دانشگاهی) بهعنوان یکی از شکلهای بیگانگی ،اصطالحی است که از آن برای
توضیح «جدایی دانشجویان یا دانشآموزان از فرایند یادگیری» استفاده میشود .برخی از نشانهها و
مصادیق بیگانگی دانشگاهی عبارتاند از :احساس و نگرش بیقدرتی ،بیهنجاری ،انزوای
اجتماعی و درکل بیگانگی از خود ،فرایند تحصیل ،فضای دانشگاه ،استادان ،دانشجویان دیگر و
احساس جدایی از انسان دانشگاهی مطلوب و ایدهآل (ذکائی و اسماعیلی .)1390 ،بیگانگی
تحصیلی هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی پیامدهای منفی فراوانی دارد .در سطح فردی،
نتایج منفی بیگانگی شامل ازدسترفتن خالقیت و رکود پیشرفت فردی ،بیانگیزهشدن و نارضایتی،
احساس بیفایدگی ،کشمکش و انزوا ،مقاومت دربرابر تغییر حتی زمانیکه تغییر برای بهترشدن
باشد ،کمکاری ،بیارادگی ،استعمال مواد مخدر و قرصهای روانگردان ،فعالیت گروهی
نابهنجارانه ،خشونت ،وندالیسم 2،غیبت 3و ...است (گاربارینو1973 ،؛ اسکابرس و کوپر2003 ،؛
براون و همکاران .)2003 ،در محیط بیگانهکننده ،دانشجویان خارج از فعالیتهای کالسی
تعریفشده عالقهای به سایر فعالیتهای دانشگاهی نشان نمیدهند و آن را تلفکردن وقت و
امری بیهوده میدانند ،کمتر در فعالیتهای جمعی مشارکت میکنند و درمجموع احساس
تعلقخاطر به درس و تحصیل و محیط علمی ندارند .کسانیکه فقط به دانشگاه رفتوآمد میکنند
آن را مکانی میدانند که مجبورند برای اخذ مدرک دلخواه خود در آن حضور داشته باشند و هرچه
زودتر از «شر» آن خالص شوند .از اینرو ،دانشگاه نه بهعنوان مکانی برای علمآموزی یا مفید
واقعشدن برای اجتماع ،بلکه فقط برای کسب درآمد و شغل در آینده ،به تأخیر انداختن دورة
سربازی برای پسران و چشموهمچشمی اهمیت دارد که نتیجة آن ازدسترفتن خالقیت و نوآوری
در دانشگاههاست« .مشاهدة رفتار جمعی دانشجویان نشان میدهد که با اینکه آنان تمام تالش خود
را برای قبولی در کنکور انجام میدهند ،بعد از ورود به محیط دانشگاه کمکم نسبت به شرایط
موجود در محیط آموزشی احساس انزجار و بیزاری نموده ،عالقة آنان به درس و تحصیل کاهش
یافته و بهعبارت دیگر از تحصیل و دانشگاه بیگانه میشوند» (موسوی و حیدپورمرند.)1390 ،
در پژوهشهای متعدد (طائفی1378 ،؛ قاضی طباطبایی و ودادهیر1380 ،؛ رفیعپور1383 ،؛
زمانی و عظیمی1383 ،؛ قانعیراد1385 ،؛ فاضلی1387 ،؛ گدازگر و علیزاده اقدم1387 ،؛ محسنی
1. Academic alienation
2. Vandalism
3. Absenteeism
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تبریزی و همکاران1389 ،؛ همتی )1392 ،در حوزة آموزش عالی و علمپژوهی مشخص شده است
این نهاد ضعفهای جدی در جامعهپذیری و درونیسازی ارزشها و شکلدهی به هویت
دانشگاهی و ایجاد عادتوارههای ضروری برای انسان دانشگاهی دارد .ناکارایی فضای دانشگاهی
ایران در ایجاد و پرورش هنجارها و تبلور آن در رفتارها و گفتارهای دانشگاهیان ،ضعف در
همکاریهای گروهی ،عدم انگیزة کافی برای سختکوشی و تحمل مرارتهای علم ،ضعف در
خالقیت ،ضعف روحیة پژوهشگری و تحقیق ،ضعف فرهنگ مشارکت و روحیة علمگرایی ،ضعف
تعامل علمی دانشجویان با استادان و دانشجویان خارج از کشور ،نبود نقد و نقدپذیری ،گرایش به
پیروی از ضد هنجارهای علم ،سرقت علمی ،درگیرنشدن عمیق در مباحث کالسی ،احساس
خستگی و عذاب در کالس درس ،فردگرایی در آموزش ،موفقیت و پیشرفت تحصیلی ،بیانگیزگی
و ...از جمله مواردی است که در این پژوهشها مشاهده میشود .این ویژگیها در دانشجویان
بیگانه از تحصیل و دانشگاه نیز وجود دارد .زمانیکه دانشجو احساس میکند تالشهای علمی وی
امری بیحاصل و بیمعناست و وارد سامانهای شده است که در آن بین دوغ و دوشاب تفاوت
محسوسی وجود ندارد و درنهایت هر دانشجویی که وارد آن میشود دیر یا زود با مدرک
دانشگاهی از آن خارج میشود (سیطرة کمیتساالری) و اهمیت عوامل دیگر برای ورود به بازار
کار بیشتر از تحصیل و مدرک دانشگاهی معتبر است (ضعف شایستهساالری و تخصص) ،نمیتوان
از آن دانشجو انتظار سختکوشی و فعالیت صادقانه و پایبندی به هنجارها و آداب علم را داشت.
همچنین ،زمانیکه دانشجویان به کارآمدی و اثربخشی آموختهها و دانش خود نگاه تردیدآمیزی
دارند و نمیتواند نتایج تالشهای علمی و تحصیلی خود را ببیند ،نتیجه چیزی بهجز یأس،
سرخوردگی ،بیانگیزگی و بالتکلیفی نیست .با توجه به این توضیحات ،پرسشهای پژوهش به
اینصورت است .1 :میزان بیگانگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان چقدر است؟
 .2کدام عوامل اجتماعی و روانشناختی و زمینهای (جمعیتشناختی) تفاوت در میزان بیگانگی
تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان را تبیین میکند؟

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
درکل ،در زمینة «بیگانگی تحصیلی» یا «بیگانگی دانشگاهی» پژوهشهای زیادی در داخل صورت
نگرفته است ،درحالیکه چندین دهه از ورود این موضوع به بحثهای آموزش عالی و پژوهشهای
مرتبط با آن در خارج از کشور میگذرد و هنوز هم یکی از دغدغههای اصلی اندیشمندان در این حوزه
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محسوب میشود؛ برای مثال ،دستهبندی سیمن -که در دهة  1960تا  1970بهکار رفت -در متون
آموزش عالی در سالهای  2009تا  2013بیش از  50بار مورد استناد بوده است (بارنهارت و گینز،
 .)2014نتایج پژوهش موسوی و حیدرپورمرند ( )1390در زمینة وضعیت بیگانگی تحصیلی و برخی از
عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه شاهد نشان میدهد در سطح کالن ،متغیرهایی چون
مدرکگرایی ،ایدئولوژیک و انباشتیبودن نظام آموزشی؛ در سطح میانه ،متغیرهایی چون بوروکراسی
اداری ،محدودیتهای اعمالشده توسط دانشگاه ،سبک مدیریت گروه آموزشی و اعتبار اجتماعی
دانشگاه و در سطح خرد نیز متغیر سرمایة فرهنگی با میزان بیگانگی تحصیلی رابطه دارند .ذکایی و
اسماعیلی ( )1390با انجامدادن پژوهش کیفی به شیوة نظریة زمینهای در میان  40نفر از دانشجویان
تحصیالت تکمیلی علوم انسانی و اجتماعی شهر تهران ،نشان دادند مؤلفههای اصلی تجربة بیگانگی
تحصیلی و دانشگاهی ضمن ارتباط و تأثیرپذیری مستقیم از سیاست فرهنگ ،آثار و پیامدهای اجتماعی،
روانی و اقتصادی مهمی در زندگی دانشجویان دارد .فاصلهگزینی یا بیگانگی دانشگاهی هدفمند ،تطابق
گزینشی با انتظارات و هنجارهای شناختی دانشگاهی و ایجاد هماهنگی و تعادل بین نیازها و ارزشهای
شخصی با خود دانشگاهی و رسمی (خردهفرهنگ شاگرداولیها) گونههای عمدة تجربة بیگانگی و
راهبردهای مواجهه با آن برای دانشجویان محسوب میشوند .نتایج پژوهش بیرامی و همکاران ()1393
نشان داد درصورتیکه فرهنگ سازمانی دانشگاه از خودمختاری دانشجویان حمایت کند ،آنها بیگانگی
تحصیلی کمتری را تجربه میکنند .در پژوهش جانعلیزاده چوببستی و جعفری ( )1393مشخص
شد از میان عوامل برون دانشگاهی ،ناکارآمدی برنامهای تربیت و جذب دانشآموختگان دانشگاهی و
پایینبودن مقام و منزلت تحصیل ،علم و عالم و از میان عوامل دروندانشگاهی ،ضعف توانایی دانشگاه
در ایجاد و توسعة شایستگیهای کانونی ،پایینبودن تسهیالت و تجهیزات و ابزار کار تخصصی در
دانشگاه با متغیر بیگانگی تحصیلی رابطه داشتهاند .پژوهشهای دیگری نیز در زمینة بیگانگی صورت
گرفته است که فقط به بیگانگی تحصیلی مربوط نمیشود ،اما ابعاد دیگری از این مسئله را در میان
دانشجویان روشن میسازد که از آن جمله میتوان به این پژوهشها اشاره کرد :بیگانگی اجتماعی
جوانان (ابراهیمی لویه و همکاران1393 ،؛ بنی فاطمه و رسولی ،)1389 ،ازخودبیگانگی در میان
دانشجویان (کلدی و صفیپور ،)1381 ،رابطة بین ازخودبیگانگی و بزهکاری نوجوانان (سلیمانی و
نایبی ،)1391 ،احساس آنومی اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در میان جوانان (مرجایی1382 ،؛ دانش و
علیپور )1392 ،و احساس بیگانگی و خودپنداره در دانشجویان (نویدیان ،ساالر و گنجعلی.)1380 ،
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اشمیت و سدالک )1970( 1در بررسی متغیرهای مرتبط با بیگانگی دانشجویان در دانشگاه
مریلند نتیجه گرفتند که میزان بیگانگی تازهواردها کمتر است .همچنین ،دانشجویانی که بیشترین
احساس بیگانگی را داشتند کسانی بودند که تقریباً با هیچ استادی آشنایی نداشتند و کسانی که
کمترین بیگانگی را داشتند ،افرادی بودند که شش نفر از استاد یا استادان بیشتری را میشناختند.
همچنین ،بیگانگی دانشجویان براساس میزان دشوار تلقیکردن سازگاری با دانشکده ،متفاوت بود.
تحصیالت پدر رابطة معنیداری با بیگانگی داشت و دانشجویانی که پدران آنها در گذشته در
دانشگاه مریلند بودند کمتر احساس بیگانگی میکردند .سریواستوا )1981( 2در بررسی اثر
خودپنداره و عملکرد دانشگاهی بر بیگانگی دانشجویان مرد رشتة مهندسی در دانشکدة فناوری
کانپور هند نتیجه گرفتند دانشجویانی که خودپندارة پایینی دارند ،احساس بیگانگی بیشتری داند.
همچنین ،دانشجویانی که خودپندارة باالتری داشتند ،اما عملکرد دانشگاهی پایینی داشتند ،بیگانگی
بیشتری را در مقایسه با کسانی تجربه کرده بودند که هم خودپنداره و هم عملکرد دانشگاهی
باالیی داشتند .با اینحال ،در بین دانشجویان با خودپندارة پایین ،عملکرد دانشگاهی ارتباطی با
تجربة بیگانگی نداشت .کلیفتون و همکاران )1994( 3با تحلیل محتوای دیدگاههای دانشجویان
دوره لیسانس رشتة دبیری در یکی از دانشگاههای کانادا مشاهده کردند که در بیش از  90درصد
نظرها ،تجربة جنبههای مختلف بیگانگی به چشم میخورد .دانشجویان از استادان ،مدیران و درکل
از دانشکدة خود بیگانه بودند .از نظر دانشجویان ،کار علمی آنها چالشبرانگیز نیست و آنها
حمایت کافی برای ایجاد تغییرات مدنظر خود دریافت نمیکنند .کلومگا )2003( 4عوامل اجتماعی
مؤثر بر تجربة بیگانگی  94دانشجوی بینالمللی آمریکا را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که
ارتباطات اجتماعی با ثابت درنظرگرفتن سن و جنس ،رابطة معنیداری با بیگانگی دارد .کیس

5

( )2007در تحقیقی بیگانگی و تعهد دانشجویان مهندسی شیمی را درمورد تجربة آموزشی آنها
بررسی کرد .در این پژوهش ،بیگانگی براساس نبود رابطة مورد نظر دانشجویان تعریف شد .با
توجه به این موضوع ،شش نوع رابطة ممکن شناسایی شد :رابطه با مطالعات فرد (زیاد تالشکردن
و یا تالش زیاد را کار پرزحمت تلقیکردن ،)6رابطه با زندگی گستردة دانشگاهی (زمانیکه
1. Montk and sedlacek
2. Srivastava
3. Clifton,Manduzk and Roberts
4. Klomegah
5. Case
6. Drudgery
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احساس میکنند بهجز درسخواندن کار دیگری نمیتوان کرد) ،رابطه با خانه (زمینة فرهنگی و
اقتصادی -اجتماعی خانوادگی دانشجو) ،رابطه با حرفه (حرفة مهندسی شیمی) ،رابطه با
همکالسیها (عضویت در گروههای کوچک کالسی) و رابطه با استاد .در هر طبقهبندی ،دامنهای از
تجربة بیگانگی و تعهد دیده گزارش شد.
از لحاظ فضای مفهومی ،هرچند بیگانگی در رشتههای مختلف مشاهده شده است ،اجماع
نظری در زمینة ابعاد اساسی آن وجود ندارد (ویلیامسون و کالینگفورد .)1994 ،سازة بیگانگی طی
قرنها از دکترینهای مسیحی ،اندیشههای فلسفی ،جامعهشناسی معاصر و روانشناسی اجتماعی
سر برآورد (مائو 1992 ،به نقل از رووای و وایتینگ .)2005 ،در قرون وسطی ،بیگانگی داللت بر
نبود ارتباط بین فرد و هستارهای مهمی چون خدا ،جامعه و اجتماع و همینطور انفکاک درونی
بین بخشهای مختلف «خود» داشت .در اواسط قرن بیستم ،مفاهیم دیگری چون آنومیک،
حاشیهای ،بیتعلق و بیهنجار وارد بخش عمدهای از پژوهشها و نظریهپردازی در جامعهشناسی و
روانشناسی شد (بارنهارت و گینز .)2014 ،حال این پرسش مطرح میشود که بیگانگی پدیدهای
روانشناختی است یا اجتماعی .برخی واژهها مانند زوال شخصیت ،1بیهنجاری و بیقدرتی بر
وضعیتی داللت دارند که فرد اتخاذ یک رفتار منطقی را برای خود دشوار مییابد (اجتماعی).
همچنین ،اصطالحاتی همچون فراموشکردن خود ،2بیتفاوتی و بدبینی بیانگر حاالت روانی مؤثر
بر فرد است ،درحالیکه روانشناسان اهمیت زمینة اجتماعی را نادیده میگیرند و جامعهشناسان نیز
توجه کافی به ابعاد شخصیتی این مسئله ندارند .در هر حال ،برای درک بیگانگی دانشجویان باید
رویکردی روانی -اجتماعی بهکار برد (هوی.)1972 ،
بیگانگی انواع مختلفی دارد و در بسترهای متفاوت ظهور و بروز مییابد .یکی از شکلهای
اصلی بیگانگی در حوزة آموزش عالی« ،بیگانگی تحصیلی» یا «بیگانگی دانشجویان از تحصیل»
است .نهادهای آموزشی به سه روش با بیگانگی مرتبطاند .نخست نهادهای آموزشی ممکن است
بهواسطة ساختارها یا سیاستهایشان بهطور مستقیم بر بیگانگی تأثیر بگذارند .دوم نهادهای
آموزشی ممکن است تحت تأثیر عوامل و شرایط بیرونی موجب بیگانگی شوند .سوم نهادهای
آموزشی ممکن است بهعنوان عامالن انسجام اجتماعی برای مبارزه با بیگانگی در اجتماع و جامعه
عمل کنند (گاربارینو .)1973 ،همچون بیگانگی ،تعاریف زیادی درمورد بیگانگی تحصیلی وجود

1. depersonalization
2. loss of self
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دارد .بیشتر این تعاریف بر این موضوع تأکید دارند که دانشجویان بیگانه ارزش زیادی برای
تحصیل قائل نیستند ،یادگیری برای آنها بیمعناست و آنها توانایی همذاتپنداری با محیط
آموزشی خود را ندارند و بهتدریج بهلحاظ عاطفی از اهداف و ارزشهای تحصیلی جدا میشوند
(هاچر و هاگنائر .)2010 ،مان ( )2005 ،2001بیگانگی را «وضعیت یا تجربة انزوا و جدایی از
گروه تحصیلی یا فعالیت آموزشی که شخص باید به آن تعلق داشته باشد یا در آن مشارکت کند»
تعریف میکند .دانشجوی بیگانه توانایی مشارکت معنادار و نوآورانه و براساس استعدادها و
نیازهای یادگیری را ندارد .هاچر و هاگنائر ( )2010از منظر پدیدارشناختی ،بیگانگی را جدایی
عاطفی یا شناختی از جنبههای مختلف بستر آموزشی تعریف میکنند .سیمن ( )1959بیگانگی را
تفاوت بین انتظارات و پاداش دریافتی در بستر جامعة مدرن تعریف میکند .مفهومسازی وی از
بیگانگی شامل شش بعد انزوای اجتماعی ،بیگانگی فرهنگی ،انزوای خویشتن ،بیقدرتی ،بیمعنایی
و بیهنجاری است (هوی .)1972 ،دین ( )1961بیگانگی را سازة موقعیتی درنظر میگیرد که شامل
روابط مستقل بین افراد و محیطش است .عوامل موقعیتی مشخص میسازد که چرا یک دانشجو در
یک وضعیت بیگانه میشود ،اما در وضعیت دیگر این اتفاق نمیافتد .دین ( )1961براساس کار
سیمن و بازسازی آن ،بیگانگی را در سه بعد انزوای اجتماعی ،بیقدرتی و بیهنجاری مفهومسازی
میکند .از نظر النگ ( ،)1977بیگانگی دانشگاهی شامل پنج بعد است .1 :احساس بدگمانی دربارة
ارزشهای آکادمیک و معانی بهدستآمده از طریق همین ارزشها؛  .2احساس بیمعنایی دربارة
اهداف و فعالیتهای سیستم دانشگاهی؛  .3احساس بیقدرتی یا ناکارایی در روند ادارة دانشگاه؛
 .4احساس منفی در ارزیابی مدیران دانشگاه؛  .5ارزیابی مدیرانی که عملکرد ضعیف و ویژگیهای
نامطلوب دارند .نیومن ( 1981به نقل از جانسون )2005 ،برای بیگانگی دانشجویان چهار بعد
بیقدرتی ،بیهنجاری ،بیمعنایی و انزوای اجتماعی درنظر میگیرد .از نظر مائو ( ،)1992بیگانگی
تحصیلی چهار بعد دارد :بیهنجاری ،بیمعنایی ،بیقدرتی ،انزوای اجتماعی .به باور مائو (،)1992
دانشجویان هنگام قرارگرفتن در یک موقعیت سرکوبگرانه احساس بیقدرتی میکنند؛ زمانیکه
هنجارهای رسمی دانشگاه را رد میکنند ،بیهنجاری را تجربه میکنند؛ بیمعنایی را زمانی تجربه
میکنند که بین فعالیتهای دانشگاهی با شغل و حرفة خود در آینده ارتباطی نمیبینند؛ انزوای
اجتماعی زمانی اتفاق میافتد که آنان احساس میکنند جدا افتادهاند و در فعالیتهای دانشگاهی
شرکت نمیکنند و درنهایت این دانشجویان نگرش مثبتی به دانشگاه ندارند.
در شکلگیری پدیدة بیگانگی ،عوامل متعدد فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و شخصی
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نقش دارند که با وامگیری از ادبیات جامعهشناسی نهادی علم( 1جامعهشناسی قدیم علم) میتوان
آنها را به دو دسته «عوامل دروندانشگاهی» و «عوامل بروندانشگاهی» تقسیم کرد .عوامل
بروندانشگاهی تأثیرات جامعه را بر فضای علم نشان میدهد؛ مثل سیاست فرهنگی ،تودهایکردن
آموزش عالی 2و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه در شکل کلی آن .این عوامل در ایجاد فضای
یأس و سرخوردگی یا سرزندگی و احساس ناامیدی یا امید در میان دانشجویان نقش تعیینکنندهای
دارند .همچنین ،عوامل دروندانشگاهی ناظر بر سازوکارهای درونی نهاد علم و ساختارهای آن
است؛ مانند فرهنگ دانشگاهی ،سرمایة اجتماعی ،جامعهپذیری علمی ،هویت علمی ،رشتههای
علمی و ...که این عوامل نیز بهصورت کم و بیش مستقل یا در تعامل با عوامل بیرونی بر انگیزهها
و احساس بیگانگی دانشجویان تأثیر میگذارد .مان ( )2001هفت رویکرد را برای فهم بیگانگی در
حوزة آموزش عالی مطرح کرده است که شش رویکرد اول ناظر بر شرایط شکلگیری بیگانگی
تحصیلی است و رویکرد هفتم ،بیگانگی را راهبرد مقاومت درنظر میگیرد که برای حفظ معنای
خود اتخاذ شده است .این شش رویکرد به اختصار عبارتاند .1 :شرایط پستمدرن -بسترهای
اجتماعی– فرهنگی؛  .2قرارگیری بهعنوان سوژه /ابژه -اهمیت گفتمان؛  .3دانشجو بهمثابة بیگانه؛
 .4محرومیت از قابلیت خالقیت؛  .5نبود مالکیت بر فرایند یادگیری؛  .6منضبطشدن به
فرمانبرداری -شیوههای ارزیابی؛  .7بیگانگی بهمثابة راهبردی برای حفظ خود.

چارچوب نظری
درمورد بیگانگی و تبیین علل شکلگیری آن نظریههای مهم و شایانتوجهی در حوزة جامعهشناسی
وجود دارد ،ولی این نظریهها درمورد بیگانگی تحصیلی کارایی چندانی ندارند؛ بنابراین ،برخالف
بیگانگی در معنای اعم درمورد بیگانگی تحصیلی نظریههای مشخصی وجود ندارد .با اینحال،
نظریهها و رویکردهای مربوط به فرهنگ دانشگاهی ،سرمایة دروندانشگاهی ،نظریة دیگران مهم،
نظریههای رضایت تحصیلی ،انگیزة تحصیلی و خودپندارة تحصیلی چارچوب نظری این پژوهش
را تشکیل میدهند که در ادامه توضیح داده میشود.
3

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بیگانگی دانشجویان« ،فرهنگ دانشگاهی» است .درواقع،

)1. Institutional sociology of science /Old Sociology of Science (OSS
2. massification of higher education
3. Academic Culture
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الگوهای جمعی ارزشها ،هنجارها ،باورها و مفروضاتی که فرهنگ دانشگاهی را شکل میدهند ،یکی
از نیروهای بسیار نیرومند در شکلدهی به رفتارها و تجارب اعضای هیئتعلمی ،کارکنان و
دانشجویان در مؤسسات دانشگاهی هستند .درحقیقت ،فرهنگ دانشگاهی بر تمام اتفاقات در دانشگاه
تأثیر میگذارد (موزیس .)2007 ،آدامز و همکاران ( 2000به نقل از وایت و لونتال )2011 ،دریافتند
دانشجویانی که احساس هویت دانشگاهی نیرومندی دارند ،روشهایی را پیدا میکنند تا درگیر طیف
گستردهای از تجربیات دانشگاهی شوند .آنها برای یادگیری و پیشرفت تالش میکنند و میتوانند
ارتباط مؤثری با استادان و دانشجویان همتای خود داشته باشند .ارتباط دانشجویان با استادان ،یکی از
عرصههای مهم و تأثیرگذار تعامل دانشگاهی است .تعامل در کالس درس و رفتار بین شخصی
استاد -دانشجو در آموزش و یادگیری اهمیت زیادی دارد .از اینرو ،روابط بین استاد و دانشجو (یا به
تعبیری سرمایة اجتماعی دانشگاهی) را باید فراتر از مناسبات درون کالسی و در ابعاد رسمی و
غیررسمی درنظر گرفت (قانعی راد .)1385 ،بهعقیدة مان ( ،)2005یکی از راههای فهم تجربة
بیگانگی در محیط آموزشی این است که آن را نقص ارتباط بین معلم و دانشجو و دانشجویان با
یکدیگر تلقی کنیم .مسئلهای که کمتر به چشم میخورد ،اما شاید اهمیت بیشتری داشته باشد ،ضعف
استاد در درک نیازهای دانشجویان ،عالیق آنها ،ترسهایشان ،روش مطالعه و یادگیری و واکنش
آنها به فرایند آموزش و یادگیری است .روابط ضعیف بین استادان و دانشجویان و وجود استادان
بیعالقه ،گستاخ (بیادب) و غیرمنصف موجب افزایش احساس بیگانگی دانشجویان میشود .در
مقابل ،زمانیکه تدریس براساس روابط مثبت بین استاد و دانشجویان باشد و استادان ،دانشجویان را با
وظایفی پیچیده به چالش بکشند و از موفقیت آنها حمایت کنند ،نیازهای دانشجویان برآورده
میشود .از نظر هاچر و هاگنائر ( ،)2011بیگانگی نتیجة ارتباط منفی بین دانشجو و محیط یادگیری
وی است .دانشجویان بیگانهشده با برنامة تحصیلی احساس ناسازگاری دارند و هیچ فرصتی برای
برقراری پیوندهای معنیدار ندارند .نتایج تحقیقات نشان میدهد تعامالت دوستانة دانشجویان با
همدیگر و دانشجویان با استادان در دانشگاه از احساس بیگانگی میکاهد .زمانیکه روابط دانشجویان
با همدیگر یا روابط دانشجویان و استادان و کیفیت خدمات آموزشی باال باشد ،سطح بیگانگی
دانشجویان کاهش مییابد (محمودی و همکاران.)2015 ،
در محیط دانشگاهی و در زمینة علمی بهویژه برای دانشجویان ،استادان گروهی شناخته
میشوند که مرجعیت اصلی را دارند یا میتوانند داشته باشند .به زعم ودادهیر ( ،)1377استادان
بهعنوان «الگوهای نقش مهم» دانایی ،تجربیات و عالیق خویش را در جریان جامعهپذیری به
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دانشجویان منتقل میکنند .هنجارهای حرفهای در میان دانشجویان بهطور عمومی بهصورت
غیررسمی از طریق ارتباط با استادان ،مشاهده و بحثهای گروهی منتقل میشوند (قانعی راد،
 .)1385از نظر ذکایی و اسماعیلی ( ،)1390در کاهش عالقه و رضایت دانشجویان ،قدرت دیگران
مهم و افکار عمومی تأثیر زیادی دارد .مصاحبهشوندگان اغلب به عدم دریافت انگیزه یا حمایت از
دیگر دانشجویان بهعنوان مراجع و «دیگران مهم» خویش اذعان داشتهاند .ویلیامسون و کولینگفورد
( )1998در پژوهش خود نشان دادند بیگانگی بهشدت تحت تأثیر عدم عالقة خانواده ،معلمان و
همساالن به پیشرفت تحصیلی است .اعتقادات و ارزشهای والدین و محیط خانواده در پرورش
باورها و رفتارهای آکادمیک مثبت نقش مهمی برای جوانان دارد تا آنها فعاالنه در فعالیتهای
آموزشی شرکت کنند .از نظر هاچر و هاگنائر ( ،)2011والدین و همساالن در ارتباط دانشجویان با
دانشگاه اهمیت دارند و بهویژه اهداف ،هنجارها و ارزشهای دانشگاهی آنها بر تعهد دانشجویان
و پیشرفت آنان اثر میگذارد .سابقة منفی والدین در تحصیل ،اهداف یادگیری ناچیز و ارزش
قائلنشدن به تحصیل ،موجب افزایش بیگانگی دانشجویان میشود .آرزوهای تحصیلی ،هنجارها،
ارزشهای دوستان و والدین بر تعهد دانشجویان به دانشگاه و دستاوردهای آنها تأثیر دارد.
نگرشهای منفی همتایان به دانشگاه و یادگیری نیز بر بیگانگی تأثیرگذار است .یکی از پیامدهای
مستقیم وجود تعامالت مثبت و سازنده بین دانشجویان و استادان ،ایجاد رضایتمندی از رشتة
تحصیلی است .میزان عالقهمندی و تسلط استادان بر موضوعات درسی و شیوة تدریس آنها بر
احساس تعلق و اطمینان دانشجویان به رشتهها و درسها تأثیر میگذارد .از طریق رضایت از رشتة
تحصیلی میتوان باورهای دانشجویان را در زمینة رشتة تحصیلی و امکانات آموزشی سنجید.
امروزه معضل بیکاری ،مبهمبودن آیندة شغلی ،عدم تناسب و بیارتباطی میان رشتة تحصیلی یا
تخصص با شغل ،عالوهبر آثار و تبعات منفی بر بخشهای اجتماعی -اقتصادی جامعه ،پیامدهای
منفی دیگری نیز دارد که مهمترین آن کاهش انگیزة تحصیلی است (خجیر .)1387 ،انگیزة
تحصیلی به یادگیرنده انرژی میدهد و فعالیتهای او را هدایت میکند (ظهیری ناو و رجبی،
 .)1388اگر دانشجویان قابلیت نداشته باشند ،اگر انگیزههای ضعیفی داشته باشند یا به نتایج مورد
انتظارشان از تالشهای تحصیلی خود بیاعتماد باشند ،بیگانگی حاصل میشود .دانشجویانی که
انگیزة درونی پایینی دارند ،بیشتر در معرض بیگانگی قرار دارند .همچنین ،محدودیتهای بیرونی
افراد را از فعالیت یادگیری ،بیگانه میسازد (هاچر و هاگنائر .)2010 ،روسر و همکاران ( )1994در
تحقیقی نشان دادند دانشجویان بیگانه از فرایند تحصیل ،دیدگاه منفیتری در ارزیابی قابلیتهای

تحليلي بر بيگانگي تحصيلي دانشجویان و عوامل مرتبط با آن 101

خود ،رفتن به دانشگاه و احساس تعلق به دانشگاه دارند .بیگانگی تحصیلی با مفهوم خودپندارة
تحصیلی دانشجویان کامالً مرتبط است و چیزی بهجز خودپندارة معیوب و خودارزیابی منفی از
خود دانشگاهی نیست .دانشجویانی که بیشتر احساس بیگانگی میکنند ،نسبت به دانشجویانی که
کمتر این احساس را دارند ،خودپندارة ضعیفتری دارند (شفیعآبادی و ولی نوری1373 ،؛
سریواستوا1981 ،؛ نویدیان و همکاران .)1380 ،اگر دانشجویان دچار ضعف خوداثربخشی باشند و
توانایی برآوردهکردن انتظارات تحصیلی را نداشته باشند ،به احتمال زیاد به محیط آموزشی خود
تعلقخاطری نخواهند داشت (هاچر و هاگنائر .)2010 ،با توجه به این توضیحات ،دو دسته
متغیرهای جامعهشناختی (شامل تعامل با استادان ،نگرش به آیندة شغلی ،رضایت از رشتة تحصیلی
و دیدگاه دیگران مهم دربارة تحصیل) و متغیرهای روانشناختی (شامل انگیزه تحصیلی و
خودپندارة تحصیلی) برای تبیین بیگانگی تحصیلی درنظر گرفته شدند و تالش شد توان تبیینی این
متغیرها در کنار برخی از متغیرهای زمینهای آزمون شود .با توجه به این توضیحات فرضیههای زیر
مطرح میشود:
 .1میانگین تحصیلی دانشجویان متفاوت از میانگین فرضی است.
 .2بین سرمایة اجتماعی دروندانشگاهی دانشجویان و بیگانگی تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .3بین انگیزة تحصیلی دانشجویان و بیگانگی تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .4بین دیگران مهم دانشجویان و بیگانگی تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .5بین خودپندارة تحصیلی دانشجویان و بیگانگی تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .6بین نگرش به آیندة شغلی دانشجویان و بیگانگی تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .7بین طرز تلقی جامعه از رشتة تحصیلی دانشجویان و بیگانگی تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .8بین رضایت از رشتة تحصیلی دانشجویان و بیگانگی تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .9بین متغیرهای زمینهای و بیگانگی تحصیلی رابطه وجود دارد.
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عوامل روانشناختی
انگیزة تحصیلی
خودپندارة تحصیلی
عوامل جامعهشناختی
تعامل با استادان
بیگانگی تحصیلی

نگرش به آیندة شغلی
رضایت از رشتة تحصیلی
دیدگاه دیگران مهم به تحصیل
عوامل جمعیتشناختی
سن ،جنسیت ،مقطع تحصیلی ،رشتة
تحصیلی ،سال ورود ،معدل

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
طرح پژوهش حاضر کمی و راهبرد آن پیمایش است .برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه
استفاده شده است که رایجترین ابزار گردآوری در پژوهشهای پیمایشی است .جامعة آماری
پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان دختر و پسر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  1395 -1394است که طبق آمار معاونت آموزشی دانشگاه،
بهترتیب برابر با  5639و  4093نفر است .انتخاب نمونهها از بین رشتههای مختلف که فرهنگهای
متفاوتی بر هریک از آنها حاکم است ،براساس سنخشناسی بچر (( )1973جدول  )1و با روش
نمونهگیری طبقهای متناسب صورت گرفت.
بچر )1989( 1رشتههای دانشگاهی را از لحاظ بعد شناختی به قلمرو سخت /نرم و محض/
کاربردی تفکیک کرده است .در قلمرو سخت محض (مثل فیزیک) دانش انباشتی و ذرهگرا 2است
و هدف آن کشف قواعد کلی و تبیین پدیدههاست .در مقام مقایسه ،حوزة کاربردی سخت (مثل
مهندسی) ماهیتی عملگرایانه دارد و هدف از آن غلبه و چیرگی بر محیط فیزیکی بهواسطة
محصوالت و فنون جدید است .دانش محض نرم (مثل تاریخ) با خصوصیات و ویژگیهای جزئی

3

1. Becher, T
2. atomistic
3. particularities
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و معینی ارتباط دارد که هدف از آن فهم و تفسیر پدیدههاست .درنهایت ،حوزة کاربردی نرم (مثل
علوم تربیتی) با دانش کاربردی با هدف ارتقا و بهبود شیوههای تخصصی از طریق روشها و
رویههاست .شایان ذکر است حوزههای شناختی ،نمونههای آرمانی هستند که هیچ نوع مصداق و
نمونة عینی 1در دنیای بیرونی ندارند .ممکن است تفاوتهای زیادی بین رشتههای واقع در یک
قلمرو وجود داشته باشد یا شاخههای مختلفی از یک رشتة واحد به قلمروهای متفاوتی وابسته
باشند .بچر در بعد اجتماعی نیز بین دو شیوة پژوهش شهری و روستایی 2و همگرا یا واگرا 3تمایز
قائل میشود.
برای برآورد حجم نمونه از نرمافزار  SPSS Sample Powerاستفاده شد .در این نرمافزار ،برای
روشهای تحلیلی آماری مبتنیبر رگرسیون ،مطلوبترین مقدار درصد خطا  ،0/05توان  0/80و
حجم اثر  0/10است .با مد نظر قراردادن حداکثر متغیر مستقل اثرگذار بر متغیر وابستة پژوهش،
درصد خطا  ،0/05توان  0/87و حجم اثر  0/05تعداد  329نفر برآورد شد.
جدول  .1حجم نمونه برحسب رشته و مقطع تحصیلی کارشناسی
گروه آموزشی

نرم محض
نرم کاربردی
سخت محض
سخت کاربردی

مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان

درصد از جمعیت

تعداد نمونه

کارشناسی

2296

50

82

کارشناسی ارشد
کارشناسی

2027
821

50
15

74
29

کارشناسی ارشد
کارشناسی

594
1016

15
18

22
36

کارشناسی ارشد
کارشناسی

612
1505

15
27

23
54

کارشناسی ارشد

835

20

31

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
 .1بیگانگی تحصیلی« :وضعیت یا تجربة منزویبودن از یک گروه تحصیلی یا یک فعالیت آموزشی
که شخص باید به آن تعلق داشته باشد یا درگیر آن باشد» (مائو .)2001 ،در تحقیق حاضر ،برای
1. straightforward counterpart
2. rural vs. urban
3. convergent vs. divergent
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سنجش بیگانگی تحصیلی از گویههای مقیاس استاندارد مائو ( ،)1992بورباچ ( )1972و النگ
( )1977الهام گرفته شد که شامل خردهمقیاسهای بیهنجاری ،بیمعنایی ،بیقدرتی ،انزوای
اجتماعی و بدبینی دربارة دانشگاه میشود .هریک از این موارد درادامه توضیح داده میشود:
الف) انزوای اجتماعی به احساس جداماندن از گروههای مهم و ارتباطنداشتن با دیگران گفته
میشود و دانشجویان احساس میکنند کسی به آنها توجه نمیکند (روی و وایتینگ،
 .)2005این بعد با سه گویه در مقیاس پنجدرجهای لیکرت اندازهگیری شد؛ برای مثال،
«دوستان خوبی دارم که میتوانم بهراحتی مشکالتم را با آنان مطرح کنم».
ب) بیقدرتی به این معناست که فرد ارزش زیادی برای مجموعهای از اهداف قائل است ،در عین
حال انتظار کمی برای رسیدن به این اهداف دارد .این بعد با دو گویه اندازهگیری شده است؛
برای مثال ،در دانشگاه ،در بحث آموزش اصالً به نیازها و عالیق دانشجو توجه نمیشود.
ج) بیمعنایی به نبود ارتباط بین امروز و آینده اشاره دارد (مانهایم .)1954 ،دانشجویان زمانی
احساس بیمعنایی میکنند که فعالیتهای کالسی آنها با فعالیتهای آیندهشان ارتباطی
نداشته باشد (مائو .)1992 ،این بعد با پنج گویه اندازهگیری شده است که دو نمونه از آن به
این شرح است« :مسائل اداری این دانشگاه سرسامآور ،گیجکننده و بیمعناست»« ،بیشتر
کارهایی که در دانشگاه انجام میدهم ،واقعاً بیمعناست».
د) بیهنجاری زمانی اتفاق میافتد که نظام ارزشی دانشجو با هنجارهای دانشگاه یا هنجارهای
گروه اکثریتی که در دانشگاه ثبتنام کردهاند ،در تضاد باشد (رووی و وایتینگ .)2005 ،این
بعد با دو گویه اندازهگیری شده است؛ برای مثال ،اگر دیگران متوجه نشوند ،ایرادی ندارد
دانشجو گاهی از قوانین دانشگاه تخطی کند.
هـ) بدبینی به دانشگاه 1بهمعنای نوعی نگرش منفی دربارة ارزشهای اساسی دانشگاهی و
ابزارهایی است که این ارزشها بهواسطة آنها شکل گرفتهاند (النگ .)1977 ،این بعد با سه
گویه اندازهگیری شده است؛ برای مثال ،استادان دانشگاه بیشتر به خواستههای مسئوالن رده
باال توجه میکنند نه نیازهای دانشجویان.
 .2تعامل با استادان :این مسئله به روابط و مناسبات بین مربیان و استادان با دانشجویان درون
و بیرون کالسهای درس اطالق میشود (قانعی راد .)1385 ،این متغیر با الهام از پژوهش
قانعی راد ( )1385با ده گویه و از طریق سویة علمی -تحصیلی با متغیرهایی چون

1. Cynicism
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تأثیرگذاری ،میزان موفقیت ،گروهسازی ،مولدسازی ،شوقآفرینی ،امیدوارسازی سنجیده
شده است .نمونهای از گویههای ارتباط با استادان بدین شرح است :تا چه اندازه میتوانید
بهراحتی و سهولت با استادانتان ارتباط داشته باشید؟ استادانتان تا چه اندازه شما را به آیندة
رشتة تحصیلیتان امیدوار میکنند؟
 .3انگیزة تحصیلی :طبق نظر پینتریچ و زاشو ( )2002انگیزة تحصیلی به فرایندهای درونی
اطالق میشود که فعالیتهای را برمیانگیزد و استمرار میبخشد که هدف آن دستیابی به
اهداف آموزشی خاص است .انگیزة تحصیلی براساس مقیاس انگیزة تحصیلی 1آرویدسو و
همکاران ( )2013که شامل  11گویه است ،اندازهگیری میشود و مشخص میکند که چرا
دانشجویان به دانشگاه میروند .این مقیاس شامل سه خردهمقیاس انگیزة درونی ،انگیزة
بیرونی و خردهمقیاس بیانگیزه است که نمونهای از گویههای آن به این شرح است :انگیزة
درونی (از درسخواندن و یادگیری مطالب جدید ،احساس لذت و رضایت خاطر میکنم)؛
انگیزة بیرونی (تحصیالت دانشگاهی موجب میشود در آینده درآمد بیشتری داشته باشم).؛
بیانگیزشی (واقعاً احساس میکنم عمرم در دانشگاه هدر میرود).
 .4دیدگاه دیگران مهم دربارة تحصیل :دیگران مهم گروهی است که دانشجویان برای ارزیابی
ویژگیها ،شرایط ،نگرشها و رفتارها به آن رجوع میکنند .مفهوم دیگران مهم نزدیک به
مفهوم گروه مرجع است که برای تعین خودهویتیابی ،نگرشها و مناسبات اجتماعی
اهمیت دارد و معیار و محکی برای مقایسه و ارزیابی گروهها و ویژگیهای شخصی است
(تامسون و حایکی 2005 ،به نقل از همتی و دیگران .)1393 ،در تحقیق حاضر ،از میزان
تأثیرگذاری نظرهای استادان ،دانشجویان و خانواده درمورد تحصیل و دانشگاه بهعنوان
معرف دیدگاه دیگران مهم به تحصیل استفاده شده است؛ برای مثال ،همکالسیهایم چندان
ارزشی برای درسخواندن و تحصیل دانشگاهی قائل نیستند.
 .5خودپندارة تحصیلی :این موضوع به دیدگاه افراد درمورد کارآمدی آنها در موضوعات
تحصیلی اشاره دارد (مک گرو .)2008 ،این متغیر براساس مقیاس خودپندارة تحصیلی لئو و
وانگ ( )2005اندازهگیری میشود و شامل یازده گویه در دو بعد «اعتمادبهنفس تحصیلی
دانشجویان» و «تالش تحصیلی دانشجویان» است .اعتمادبهنفس تحصیلی دانشجویان
بهمعنای احساس و دیدگاه آنان دربارة قابلیت و توانایی تحصیلی آنهاست؛ مانند این گویه:

1. The Academic Motivation Scale
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«اغلب در امتحانات ،نمرات پایینی میگیرم» .تالش تحصیلی بهمعنای تعهد دانشجویان به
مشارکت و عالقهمندی در کارهای تحصیلی است؛ برای مثال« ،معموالً کارهای درسیام را
سرسری و بدون تأمل کافی انجام میدهم».
 .6نگرش به آیندة شغلی :این متغیر عبارت است از برخی دیدگاههای مثبت و منفی دربارة
گذران زندگی در آینده .این متغیر با سه گویه اندازهگیری شده است؛ برای مثال ،اصالً به
پیداکردن شغل متناسب با رشتة تحصیلیام امیدوار نیستم.
 .7رضایت از رشتۀ تحصیلی :این متغیر بهمعنای عملکرد موفقیتآمیز دانشجویان در تجربة
یادگیری و رضایتمندی از تجربة خود است (سینکلیر .)2011 ،این متغیر با چهار گویه و با
الهام از مقیاس رضایت از رشتة تحصیلی مؤدی ( )2010اندازهگیری شده است؛ برای مثال،
بهطورکلی از انتخاب رشتهام راضیام.
برای بررسی اعتبار گویهها و مقیاسهای بهکاررفته ،از اعتبار محتوا و اعتبار عاملی استفاده شد.
برآوردهای مربوط به مدل عاملی (جدول  )2بیان میکند همة معرفهای مربوط به متغیرهای
تحقیق بار عاملی تقریباً مطلوبی دارند و این مدلها از سوی دادههای گردآوریشده حمایت
میشوند .برای پایایی گویهها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .مقادیر آلفای مربوط
به هریک از متغیرها به این ترتیب است :بیگانگی تحصیلی ()0/83؛ رضایت از رشتة تحصیلی
()0/80؛ انگیزة تحصیلی ()0/85؛ خودپندارة تحصیلی ()0/91؛ ارتباط با استادان ()0/86؛ نگرش به
آیندة شغلی ()0/84؛ دیدگاه دیگران مهم دربارة تحصیل (.)0/72
جدول  .2شاخصهای ارزیابی کلیت مدل عاملی متغیرهای تحقیق
متغیرها

بیگانگی تحصیلی
انگیزة تحصیلی
خودپندارة تحصیلی
نگرش به آیندة شغلی
دیدگاه دیگران مهم دربارة
تحصیل
ارتباط با استادان
رضایت از رشتة تحصیلی

کای اسکوئر
نسبی

شاخص نیکویی

شاخص

برازش

برازش

اصالحشده

تطبیقی

شاخص برازش
تطبیقی مقتصد

ریشۀ میانگین
مربعات خطای
برآورد

2/17
2/55
2/72
11/01
3/03

0/90
0/91
0/90
0/86
0/91

0/92
0/94
0/96
0/95
0/95

0/67
0/70
0/61
0/31
0/60

0/06
0/06
0/07
0/17
0/07

3/34
1/47

0/88
0/97

0/93
0/99

0/66
0/16

0/08
0/03
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یافتهها
از لحاظ سنی ،حدود نیمی از پاسخگویان در ردة سنی  22تا  25سال بودهاند و متوسط سن آنها
 23/04سال بوده است که حداقل سن پاسخگویان  18و حداکثر آن  36سال بوده است .از لحاظ
جنس ،حدود  65درصد از پاسخگویان را دختران و بقیه را پسران دانشجو تشکیل دادهاند .از لحاظ
تأهل ،تقریباً  90درصد پاسخگویان متأهل بودهاند .از لحاظ رشتة تحصیلی ،بیشترین تعداد
پاسخگویان ( 36/8درصد) در گروه نرم محض و کمترین تعداد ( 14درصد) در گروه نرم کاربردی
قرار داشتهاند .بیش از نیمی ( 53/5درصد) از پاسخگویان در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل
بودهاند .از لحاظ ترم تحصیلی ،بیشتر دانشجویان در سالهای اول تحصیل ( 28/3درصد) و
کمترین تعداد آنها در سال چهارم تحصیل ( 15/2درصد) بودهاند و همچنین بیشتر پاسخگویان
( 78/7درصد) در خوابگاه دانشجویی سکونت داشتهاند.
همانطورکه جدول  3نشان میدهد ،بیشتر دانشجویان به ارتباط آموختههای خود با مسائل
واقعی زندگیشان و همینطور امکان شکلگیری تفکر و اندیشه در فضای دانشگاه کم و بیش
بدبین هستند .میزان احساس بیهنجاری دانشجویان نیز در حد متوسط است .آنها کمتر احساس
بیمعنایی و انزوا دارند و در عین حال احساس میکنند قدرت کافی برای تغییر شرایط تحمیلی از
سوی دانشگاه ندارند .درمجموع ،شاخص ترکیبی احساس بیگانگی نشان میدهد میزان احساس
بیگانگی دانشجویان در حد متوسط است و به مرز بحرانی نرسیده است .نتایج نشان میدهد
پاسخگویان تا حدی زیادی از انگیزة درونی یا بیرونی برخوردارند و بیانگیزه نیستند .همچنین،
بیشتر دانشجویان پاسخگو تصور تقریباً خوبی دربارة تالش و اعتمادبهنفس تحصیلی خود دارند.
در زمینة دیدگاه دیگران مهم به تحصیل ،بیشتر پاسخگویان اظهار کردهاند که در مقایسه با جامعه
در وهلة اول از خانواده و سپس از دوستان خود الگو و انگیزه میگیرند .همچنین ،بیشتر
دانشجویان از رشتة تحصیلی خود رضایت دارند .درکل ،آنها ارتباط تقریباً خوبی با استادان خود
دارند و نگرش تقریباً بینابینی در زمینة آیندة شغلی خود دارند.
نتایج تحلیلهای دو متغیری (جدول  )4در زمینة رابطة سن و بیگانگی تحصیلی نشان میدهد
تفاوت معنیداری بین گروههای مختلف سنی و بیگانگی تحصیلی وجود دارد ،بهاینترتیب هرچه
بر سن دانشجویان افزوده میشود ،میزان بیگانگی تحصیلی آنها افزایش مییابد .از لحاظ جنس نیز
میزان بیگانگی پسران بیشتر از دختران است .همچنین ،میزان بیگانگی در میان دانشجویان رشتههای
نرم کاربردی و سخت کاربردی بیشتر از سایر رشتههاست .از لحاظ مقطع تحصیلی نیز دانشجویان
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جدول  .3آمارههای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
ابعاد

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

بیگانگی تحصیلی
بدبینی
بیهنجاری
بیمعنایی
بیقدرتی
انزوا
انگیزة تحصیلی
انگیزة درونی
انگیزة بیرونی
بیانگیزه
خودپندارة تحصیلی
تالش تحصیلی
اعتمادبهنفس تحصیلی
دیدگاه دیگران مهم دربارة تحصیل
خانواده
دوستان
جامعه
رضایت از رشتة تحصیلی
ارتباط با استادان
نگرش به آیندة شغلی

3/05
3/35
3/06
2/95
3/32
2/73
3/83
3/97
3/75
3/65
3/40
3/3
3/5
3/49
4/18
3/3
3
3/78
3/15
3/23

0/58
0/75
0/78
0/75
0/73
0/78
0/59
0/61
0/74
0/87
0/58
0/69
0/66
0/66
0/75
0/84
1
0/93
0/81
0/92

-012
0/13
0/13
0/29
0/81
0/27
- 0/21
- 0/18
- 0/44
- 0/39
- 0/16
- 0/35
- 0/23
- 0/19
- 0/74
- 0/21
- 0/09
- 0/06
- 0/37
- 0/35

- 0/14
- 0/28
- 0/14
- 0/44
- 0/51
- 0/49
- 0/39
- 0/31
0/49
- 0/44
- 0/16
- 0/12
- 0/37
- 0/22
- 0/25
- 0/50
- 0/70
- 0/70
- 0/16
- 0/30

جدول  .4رابطۀ بین متغیرهای زمینهای و احساس بیگانگی تحصیلی

متغیر

آزمون

سن

تحلیل واریانس

جنسیت

تفاوت میانگینها

فرهنگ رشتهای

تحلیل واریانس

مقطع

تفاوت میانگینها

گروه سنی
18-21
22-25
25+
پسران
دختران
نرم محض
نرم کاربردی
سخت محض
سخت کاربردی
کارشناسی
ارشد

میانگین
2/94
3/05
3/22
3/20
2/96
2/95
3/08
2/99
3/19
3/03
3/11

سطح معناداری
0/013
0/000

0/023

0/08
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کارشناسی ارشد احساس بیگانگی بیشتری در مقایسه با دانشجویان کارشناسی داشتند .همچنین،
بین بیگانگی تحصیلی و متغیرهایی چون عضویت انجمنی ،ترم تحصیلی ،محل سکونت ،معدل و
وضعیت تأهل رابطة معنیداری مشاهده نشد.
مقادیر ضریب پیرسون بیان میکند همة متغیرها همبستگی معکوس معنیداری با بیگانگی
تحصیلی دارند .همچنین ،همبستگی متغیرهای نگرش به آیندة شغلی ،انگیزة درونی ،خودپنداره
(اعتمادبهنفس تحصیلی) ،دیدگاه خانواده به تحصیل با بیگانگی تحصیلی در حد ضعیف است.
همبستگی متغیرهای دیدگاه دوستان به تحصیل ،خودپنداره (تالش تحصیلی) ارتباط با استادان،
رضایت از رشته در حد متوسط است .درنهایت ،همبستگی متغیرهای دیدگاه جامعه به تحصیل و
بیانگیزگی با متغیر بیگانگی تحصیلی تقریباً قوی است.
جدول  .5همبستگی بین متغیرهای مستقل و احساس بیگانگی تحصیلی و ابعاد آن
بیقدرتی

بیمعنایی

بیهنجاری

بدبینی

شاخص

انزوا
**

-0/157 **-0/308 *-0/084 **-0/346 **-0/299
رضایت از رشته
**
**
**
**
**
-0/225 -0/346
0/304
-0/477 -0/337
ارتباط با استادان
**
**
**
**
0/02
-0/138 -0/154
-0/348 -0/264
انگیزة بیرونی
**
**
-0/073
-/037
-0/213
-0/215 -0/066
انگیزة درونی
**
**
**
**
**
-0/240 -0/422 -0/400
-0/613 -0/377
بیانگیزگی
**
**
**
**
-0/08
-0/193 -0/185
نگرش به آیندة شغلی -0/253 -0/187
*
*
**
**
-0/110 -0/111
-0/221
دیدگاه خانواده به تحصیل -0/188 -0/012
**
**
**
**
-0/248 -0/350 -0/142
دیدگاه دوستان به تحصیل -0/313 -0/069
**
**
**
**
-0/214 -0/447 -0/283
دیدگاه جامعه به تحصیل -0/501 **-0/356
**
-0/134 *-0/100 **-0/173 **-0/187 -0/080
خودپنداره
(اعتمادبهنفس تحصیلی)
**
**
**
**
**
-0/163 -0/268 -0/458
-0/424 -0/215
خودپنداره
(تالش تحصیلی)

ترکیبی

**

-0/415
**
-0/458
**
-0/298
**
-0/155
**-0/583
**
-0/246
**
-0/203
**
-0/392
**
-0/534
**
-0/173
**

-0/396

** معنیداری در سطح  99درصد * معنیداری در سطح  95درصد

بهمنظور بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر بیگانگی تحصیلی و تعیین سهم تبیینی هریک از آنها ،از
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد ،متغیرهای مستقل و بیگانگی تحصیلی بهصورت متغیرهای
مکنون و در قالب مدلهای عاملی مرتبة اول وارد مدل ساختاری شدند .شایان ذکر است این مدل
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بهترین مدلی است که پس از چندینبار آزمون مسیرهای مختلف و اصالح شاخصها بهدست آمده
است .نتایج شکل  2نشان میدهد از بین متغیرهای اصلی پژوهش فقط سه متغیر تعامل با استادان ،انگیزة
تحصیلی و دیدگاه دیگران مهم دربارة تحصیل تأثیر مستقیم بر بیگانگی تحصیلی دارند و بقیة متغیرها
بهصورت غیرمستقیم و از طریق متغیرهای یادشده بر بیگانگی تحصیلی تأثیر دارند.
شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادلة ساختاری با مدنظر قراردادن دامنة مطلوب این
شاخصها (جدول  )6درمجموع نشان میدهند مدل مفروض تدوینشده تا حدودی توسط
دادههای پژوهش حمایت میشود و همة شاخصها بر مطلوبیت نسبی مدل داللت دارند.

شکل  .2مدل معادلۀ ساختاری اثر متغیرهای مستقل بر بیگانگی تحصیلی
جدول  .6شاخصهای ارزیابی کلیت مدل ساختاری
شاخصها
شاخص نیکویی برازش اصالحشده
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش تطبیقی مقتصد
ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

CMIN/DF
AGFI
CFI
PCFI
RMSEA

دامنۀ قابلقبول

برآورد

1-5
0/90-1
0/90-1
0/50-1
0 -0/08

2/87
0/81
0/86
0/74
0/075
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان
بود .در این راستا ،با توجه به چهارچوب نظری تحقیق ،دو دسته متغیر اصلی (روانشناختی و
جامعهشناختی) و یک دسته متغیر فرعی (زمینهای یا جمعیتشناختی) مدنظر قرار گرفت .متغیرهای
جامعهشناختی عبارت بودند از تعامل با استادان ،نگرش به آیندة شغلی رضایت از رشتة تحصیلی و
دیدگاه دیگران مهم دربارة تحصیل .متغیرهای روانشناختی نیز شامل انگیزة تحصیلی و خودپندارة
تحصیلی بودند .همچنین ،سن ،جنسیت ،رشتة تحصیلی ،معدل کل ،وضعیت تأهل ،مقطع تحصیلی
و سال ورود متغیرهای جمعیتشناختی یا زمینهای پژوهش را تشکیل دادند.
میزان بیگانگی تحصیل در پژوهش حاضر کمی بیشازحد متوسط است و هنوز با وضعیت
بحرانی فاصله دارد .از میان متغیرهای زمینهای ،سن پاسخگویان ارتباط معناداری با میزان بیگانگی
تحصیلی آنان داشت ،زیرا افراد جوانتر انتظارات باالتر و بیشتری از دانشگاه ،استادان و مسئوالن
دارند و خوشبینتر از باسابقهها هستند .نتایج تحقیق اشمیت و سدالسک ( )1970نشان میدهد
بیگانگی دانشجویان تازهوارد کمتر بوده است .در پژوهش حاضر ،عدم تفاوت معنیدار در میزان
بیگانگی میان دانشجویان متأهل و مجرد با تحقیق موسوی و حیدرپور مرند ( )1390همسو است.
همچنین ،احساس بیگانگی تحصیلی بیشتر پسران در مقایسه با دختران ،با نتایج پژوهشهای دیگر
(برای مثال ،موسوی و حیدرپور مرند1390 ،؛ هاچر و هاگنائر2011 ،؛ راسر و دیگران199 ،؛ لین و
داگرتی2000 ،؛ ویلیامسون و کولینگفورد )1998 ،همسو است .این نتیجه ممکن است معلول
سرخوردگی بیشتر پسران در مقایسه با دختران در زمینة کارآمدبودن تحصیالت دانشگاهی برای
رسیدن به اهداف آنها باشد .همچنین ،برخالف نتایج پژوهش آویتزاک ،)1987( 1تفاوت
معنیداری بهلحاظ بیگانگی در میان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده نشده
است .برایناساس ،هرچند ممکن است دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه بهدلیل تغییر شرایط
محیطی و جذابیت اولیة محیط دانشگاهی احساس بیگانگی نکنند ،درادامه و بهتدریج از این محیط
بیگانه میشوند و این احساس بیگانگی را با خود وارد مقاطع بعدی میکنند .در زمینة متغیر رشتة
تحصیلی ،نتایج پژوهش نشان میدهد پایینترین میزان احساس بیگانگی تحصیلی مربوط به
رشتههای نرم محض و سخت محض و باالترین میزان احساس بیگانگی تحصیلی متعلق به
دانشجویان رشتة نرم کاربردی و سخت کاربردی است .نتایج نشان داد هرچه نگرش دیگران مهم
1. Avi-Itzha
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به دانشگاه و تحصیل مثبت باشد و دانشجویان بازخوردهای مثبتی از محیط اطراف خود در زمینة
تحصیل دریافت کنند ،از میزان احساس بیگانگی تحصیلی آنها کاسته میشود .این موضوع در
پژوهشهای دیگر (ذکایی و موسوی1390 ،؛ ویلیامسون و کولینگفورد )1998 ،نیز تأیید شده است.
هرچه نگاه دیگران مهم به علم ،علمورزی و تحصیل دانشگاهی مطلوب باشد به همان اندازه
دانشجویان به دانشگاه دلگرم میشوند .همچنین ،هرچه دانشجویان انگیزة باالتری برای پیشرفت و
موفقیت داشته باشند ،کمتر احساس بیگانگی تحصیلی میکنند .یافتههای پژوهش روسر و همکاران
( )1994و ویلیامسون و کولینگفورد ( )1998نیز مؤید همین مطلب است .نتایج پژوهش حاضر
همسو با یافتههای اشمیت و سدالک ( )1970و کلومگا ( )2003نشان میدهد هرچه ارتباط
دانشجویان با استادان خود مثبت باشد ،از بیگانگی تحصیلی آنان کاسته میشود .رضایت از تحصیل
نه بهصورت مستقیم بلکه بهصورت غیرمستقیم و با افزایش انگیزة تحصیلی بر کاهش میزان
احساس بیگانگی تحصیلی تأثیر میگذارد .خودپندارة تحصیلی نیز بهشکل غیرمستقیم و از مسیر
متغیر انگیزة تحصیلی و تعامل با استادان ،بر کاهش احساس بیگانگی تحصیلی تأثیر میگذارد.
شواهد پژوهشهای دیگر (شفیعآبادی و ولی نوری1373 ،؛ آسامن و بری1987 ،؛ نویدیان و
همکاران )1380 ،نیز نشان میدهد دانشجویانی که بیشتر احساس بیگانگی میکنند ،خودپندارة
ضعیفتری دارند .درنهایت ،نگرش به آیندة شغلی نیز نه بهصورت مستقیم ،بلکه از طریق کاهش
اعتمادبهنفس و انگیزة تحصیلی بر احساس بیگانگی تحصیلی دانشجویان تأثیر میگذارد .نگرانی از
آیندة شغلی و تشکیل خانواده ،زمینههای یأس ،انفعال ،بیمعنایی و جدایی از فرایند آموزش و
یادگیری را برای دانشجویان بهدنبال دارد (ذکایی و اسماعیلی.)1390 ،
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود بهمنظور کاهش بیگانگی تحصیلی،
مناسبات و تعامالت رسمی و غیررسمی دانشجویان با همدیگر و با دیگر استادان تقویت شود و
فضای دوستانه و غیرسلسلهمراتبی در انجامدادن کارهای علمی ایجاد شود .برگزاری اردوهای
علمی ،جلسات ماهانه بین دانشجویان مقاطع مختلف و فراهمکردن امکان آشنایی و تبادلنظر بین
دانشجویان سطوح مختلف و استادان ،شرکتدادن دانشجویان در همایشها و کنفرانسهای علمی،
ضمن کمک به فرایند «جامعهپذیری علمی» و شکلگیری «انرژی عاطفی» ممکن است به رشد
عاطفی -اجتماعی دانشجویان کمک کند .اصالح فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ دپارتمانی با تأکید
بر درگیرکردن دانشجویان در امور و توجه به نظرها و دیدگاههای آنها در تصمیمگیریهای سطوح
مختلف دانشگاه و در برنامهریزیهای درسی و شیوة تدریس و همچنین فعالکردن انجمنهای
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علمی و تشویق دانشجویان برای فعالیت در این انجمنها به کاهش احساس بیقدرتی آنها کمک
میکند .البته پیشنیاز بخش عمدهای از این تغییرات در سطح کالن و ساختاری ،توجه به مقولة
«سیاستزدایی از دانشگاه» و توجه به «استقالل دانشگاهی» و خودمختاری نسبی دانشگاهها در
ادارة امور داخلی خود است .تغییر در سازوکارهای جذب دانشجو ،تأکید بر کیفیت در مقابل
کمیت در دورة پساتودهایشدن آموزش عالی ،توجه به مقولة فراموششدة شاگردپروری و
منتورینگ 1و تعریف سازوکار اجراییشدن این موضوع بهویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی ،تأکید
بر ایفای صحیح نقش حرفهای توسط استادان بهعنوان مرجع و الگوی ارزشی دانشجویان ،توجه به
مقولة عرضه و تقاضا در بازار کار و جذب دانشجویان با توجه به تقاضاهای بیرونی ،تالش برای
ارتقای شأن علم و عالم در جامعه ،تأکید بر کارآمدی و پاسخگویی و مسئولیتپذیری دانشگاه در
قبال جامعه ،تالش کنشگران علمی برای ترویج علم و ارتقای فهم عامه از علم و فناوری ،نگاه
جامعه را به اهمیت علم ،علمورزی و نقش دانشگاه در تحوالت اجتماعی و فناوری بهبود
میبخشد و انرژی و انگیزة الزم را برای دانشجویان بهمنظور پیشرفت و تحمل مرارتهای علم
آموزش فراهم میآورد .همچنین ،فرایندهای یادگیری باید اصالح شود ،بهطوریکه بهجای آموزش
سطحی ،غیرانتقادی و غیرمشارکتی ،یکسویه و انفعالی بر آموزش عمیق ،انتقادی ،مشارکتی و
فعاالنه و مرتبط با واقعیتهای زیستشدة خود دانشجویان تأکید شود که این اقدامات تأثیر زیادی
بر بهبود خودپندارة دانشجویان از عملکرد تحصیلی آنها میگذارد.
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