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چکيده

جامعهپذیریازنشانایراندردانشگاهیفرهنگحوزهدرانجامشدهتجربیمطالعات•
وفراینداختار،سازآنهابيگانگیوجداییودانشجویانمنفعلوناکارآمددانشگاهیفرهنگپذیری

درویاجتماعانزوای،هنجاریبی،قدرتیبینگرشواحساس.داردمطلوبدانشگاهیفرهنگ
درفزایندهطوربهاندانشجویدیگرواساتيددانشگاه،فضایتحصيل،فرایندخود،ازبيگانگیکل

اجتماعیوانسانیعلومتکميلیتحصيالتدانشجویانازتوجهیقابلطيفاحساسواندیشه
.استیافتهرواج



چکيده

بيگانگیجربهتپدیدارشناسیتااستآندنبالبهتلفيقیروششناسیازالهامباحاضرپژوهش•
وازسازیبآنهاروایتوزیستهتجربهاساسبرودانشجویانمنظرازرادانشگاهیوتحصيلی

،تجربهاینبرمؤثربيرونیودرونیاجتماعیعواملوویژگیدادننشانضمنوکردهتشریح
ندانشجویاواکنشواستراتژیهانهایتدرودادهدستبهآنميزانونوعازسنخشناسی

.سازدآشکارراتجربهاینبه

یگانگیپدیدارشناسی تجربه ب
تحصیلی و دانشگاهی



چکيده

40حدودبامبناییظریهنسنتدرکهاستکيفینيمهساختيافتةمصاحبههایمبتنيبرتحقيقطراحی•
نتایج.ستاشدهانجامتهرانشهراجتماعیوانسانیعلومتکميلیتحصيالتدانشجویانازنفر

وارتباطنضمدانشگاهیوتحصيلیبيگانگیتجربهاصلیهایمؤلفهميدهدنشانتحقيق
درمهمیادیاقتصوروانیاجتماعی،پيامدهایوآثارفرهنگ،سياستازمستقيمتأثيرپذیری

.دارددانشجویانزندگی



:چکيده

شناختینجارهایهوانتظاراتباگزینشیتطابقهدفمند،دانشگاهیبيگانگییاگزینیفاصله•
سمیرودانشگاهیخودباشخصیارزشهایونيازهابينتعادلوهماهنگیایجادودانشگاهی

برایآنبامواجههاستراتژیهایوبيگانگیتجربهعمدةهایگونه(هااولیشاگردفرهنگخرده)
ميشوندمحسوبدانشجویان

انتظارات و هنجارهای شناختی 
دانشگاهی



واژه های کلیدی

،دانشگاهیبيگانگی •
،تحصيلیبيگانگی •
،دانشگاهیفرهنگ •
هویت رشته ای•
هدفمند،بيگانگی •



مسئلهطرح 

وهنگفردانش،توسعهدرحياتیومرکزیمرجعيتازدانشگاهایدهوواقعيتمدرن،جامعهدر•
کليدینقشکهنهادیعنوانبهدانشگاهکارکردمهمترین.استشدهبرخوردارملتیهراجتماع

انسانتوليددارد،مدرنجامعهمسائلحلوتمدنوفرهنگتوسعهدانش،فهموتوليددر
شاهنگانپيعنوانبهکهاستافرادیدرتوانمندزایا،فرهيخته،دانشگاهیهویتودانشگاهی

دریا(د،دانشمنومتخصصانسان)باشيممتخصصتوليددرصددکهکنندمیعملفرهنگ
وکاربلدیا(اخالقیوفرهنگیانسان)خردمندوحکيمفرزانه،فرهيخته،انسانپرورشتکاپوی
دیوانساالریوتسياسميدانکارگزارانمکانيکیتکثيربهميلیاو(اقتصادیانسان)تکنسين

(سياسی،انسان)



استاديوندپآن،درکهباشيمداشتهمولدیومؤثردانشگاهیسازمانوفرهنگاجتماع،استالزم•
خود،زاشدهبيگانهانسانامابداند،دانشوفهمتوليدراخودرسالتواصلیدغدغهدانشجوـ

کنشبرایمبناوافقیکمنزلهبهـایدئالدانشگاهیانسانباغریبهوتحصيلفرایندازبيگانه
سائلمبرای«راهحل»دهندهارائهوفرهنگوعلم«مولد»مؤثرنقشميتواندچگونهـدانشجویان

؟کندایفاراجامعه

الانسان دانشگاهی ایدئ



جایبهکهميکندمشخصاخير،دههدوطیایراندانشگاههایمورددرصورتگرفتهپژوهشهای•
ثر،مؤومطلوبدانشگاهیجهانیفرهنگبامناسبهنجارهایونگرشهاارزشها،درونيکردن

عرصهزارانکارگدلخواهمورددانشگاهیفرهنگوفرایندساختار،ازدانشجویانبيگانگیشاهد
نگرشواساحسقالبدردانشگاهیبيگانگیمصادیقوهانشانه.هستيمانسانیـاجتماعیعلوم

دانشگاه،فضایتحصيل،فرایندخود،ازبيگانگیکلدرواجتماعیانزوایبيهنجاری،بيقدرتی،
وشهاندیدرایدئال،ومطلوبدانشگاهیانسانازجداییاحساسودیگردانشجویاناساتيد،

جریانیاجتماعوانسانیعلومارشدکارشناسیمقطعدانشجویانازتوجهیقابلتعداداحساس
.داردمخربی

نشانه ها و 
مصادیق



در.استمرتبطالکام ًدانشجویان«دانشگاهیـتحصيلیخودپنداری»مفهومبادانشگاهیبيگانگی•
انشگاهیدخودازمنفیخودارزیابیومعيوبخودپنداریجزچيزیتحصيلیبيگانگیواقع،
در)راخودوقتیدانشجوکهاستهاییارزیابیومعانیمجموعهتحصيلی،خودِازتصور.نيست
اززمانمروربهکهاستبرداشتیونگرش.یابدمیدهدمیقرارتأملمورد(دانشجویکنقش
وخودازفرداتمشاهدبراستمبتنیخودنوبهبهنگرشاینوميکندپيداهستکسیچهاینکه

درونهچگدیگرانواستکداماميالشوآرزوهاهست،کسیچهاینکهمورددراستنباطهایی
.ميکنندرفتاردانشگاهياندیگرواوبرابر



«مهمراندیگ ِ»،استکولی«آیينهسانخود»پایهبرکهانعکاسیارزیابیفرایندطریقاز•
بهدانشگاهیوجودانشنگاهشيوهبرارزیابیاینکهميکنندمنتقلدانشجویانازراخودارزیابيهای

دیگری،وخودميانشناساییبرونیـدرونیدیالکتيکنظریهدرجنکينز.گذاردمیتأثيرخود
خودازویرتصبهاستممکنعمومیانگارهوهستندکنندهتعييندیگرانکهميکندتأکيد

رادانشگاهیـیدانشجویهویتفقطدیگرانجنکينز،نظرمبنایبرلذا،شود؛تبدیل(دانشگاهی)
ميسازندراآنفعاالنهایطوربهحالعيندربلکهنميکننددرک

درونی نظریه دیالکتیک
یان ـ برونی شناسایی م
خود و دیگری



واحساسدهدمینشانمحققانزیستةتجاربو(1382)فاضلی(1378)طائفیپژوهشهای•
درعميقدنشدرگيرعدمورغبتیبیدرس،کالسدرعذابوخستگیاحساسنظيرنگرشهایی

رائهابرایدیگرانآثارازبرداریکپیوعلمیسرقتغيرموجه،غيبتهایکالس،مباحث
ساختاروجودانشبرایکهنامهپایانتکميلفرایندشدنطوالنیاستاد،بهمقالهیاکارنوشت

انسانی،علومتهرشدرتحصيلفعاليتازبيهودگیاحساساست،شدهمسئلهسازدانشگاهسازمانی
زندگیسيطرهد،ارشکارشناسیتحصيلیمقطعبامتناسبنامهپایانانجامدربيرغبتیوکراهت

وردیفزندگیبرفردیکنترلعدماحساسایران،جامعهواقعيتهایطردوغيرواقعیوذهنی
يگانگیخودباز»تعبيربارارفتاریونگرشیهاینشانهاینهمهپژوهش،ایندرکه)اجتماعی

(ميکنيم،پردازیمفهوم«دانشگاهی



مصادیقوالئمازعیکی.ميخوردچشمبهتکميلیتحصيالتدانشجویانازوسيعیطيفمياندر•
کهاستهاجرتیمرفتارروزافزونرشداجتماعی،ـدانشگاهیبيگانگیونگرانکنندةبرمالکننده

ایرانل،پوالمللیبينصندوقآماراساسبر.شودمیبردهناممغزهافرارعنوانتحتآنازگاه
داردرااولمقاممغزها،فرارنظراز،نيافتهتوسعهوتوسعهدرحالکشور91بيندر



ارهایرفتوروحياتنگرشها،بربازاندیشیوتأملآموزش،وتدریسامردرزیستهتجربة•
درعالیآموزشفرهنگوپژوهشیعلممورددرکهمطالعاتیوتکميلیتحصيالتدانشجویان

منفعلودناکارآمدانشگاهیپذیریفرهنگوپذیریجامعهازنشاناست،گرفتهصورتایران
ونقادانهبرخوردازپرهيزتقليدگرایی،بهتوانمیآنویژگيهایجملهازکهدارددانشجویان

لمی،عتوليدامردرجدیتالشبرایتمایلعدموعلمیوفرهنگیخوریآمادهپرسشگرانه،
خالقيتدرضعفجمعی،کاروهمکاریروحيهضعفپرسشگری،اخالقوروحيهضعف



آموزشیرایندفدرعميقمشارکتازگریزمستقل،اندیشهایپرورشبراینفسبهاعتمادفقدان•
کرداشارهنبودتأملیغيروایستاییمنفعل،یادگيریوتکصداییمشارکتی،غيرآموزشو

گریز از مشارکت
عمیق



طبقهبندیدکهداردشخصیواجتماعیاقتصادی،سياسی،فرهنگی،متعددعواملبيگانگیپدیدة•
عوامل:استتقسيمقابلدانشگاهیبرونودانشگاهیدرونعواملبخشدوبهکلی

عواملعلمجامعهشناسیدرچهارچوب.دهدمینشانراعلمفضایبرتأثيراتجامعه،بروندانشگاهی
ایتودهنظيرـدولتمداردانشگاهیفرهنگوعلمسياستفرهنگی،سياستمثلمتعددیسياسی
اینااميدیاحساسوسرزندگییاسرخوردگیویأسفضایایجاددرـعالیآموزشکردن

داردایکنندهتعييننقشدانشجویانمياندراميداحساس



عالیزشآموکردنایتودهبهتوانمیایراندرفرهنگوعلمسياستهایمهمترینازیکیمورددر
ازرحاليکهدیافته؛گسترششتابانیطوربهکمیحيثازعالیآموزشاخيردههدودر.کرداشاره
ایراندردانشنظامناموزونتوسعة.استنامطلوبیوضعيتدارایاجتماعیتوزیعشاخصهایحيث

.استپذیرفتهتأثيرکشورتوسعةناموزونالگویازخودنوبهبه

شورالگوی ناموزون توسعة ک شتوسعة ناموزون نظام دان



نرخایشافزبينارتباطفقدانایران،درعالیآموزششدنایتودههایویژگیمهمترینازیکی
شدانخود،توسعهضمندرکشورعالیآموزش.استاقتصادیرشدودانشگاههادرنامثبت

شورکصنعتیوپژوهشیآموزش،نهادهایناتوانیسبببهکهميدهدپرورشراآموختگانی
یابندنمیمرزهاسویآنبهمهاجرتجزچارهای

یش فقدان ارتباط بین افزا
اهها و نرخ ثبت نام در دانشگ

رشد اقتصادی است



فرایندنشجویی،داخوداز)بيگانگیچگونگیودالیلشناساییوکشفپژوهشایناصلیمسئله•
و(شگاهیداناجتماعوفرهنگکلدرودانشگاهیانسانودیگردانشجویانواساتيدتحصيل،

موقعيتهایبهجویاندانشاستراتژیهایوواکنشهااصلی،مسئلهاینکناردر.استبيگانگیپيامدهای
وتهامحدودیموانع،توانمیفوقمواردبررسیازپس.شدخواهدبررسینيزکنندهبيگانه

داديحتوضوکشفرافعالکمتروناکارامؤثر،غير«دانشگاهیپذیریجامعه»بسترهای

يگانگیکشف و شناسایی دالیل و چگونگی ب



نزدیکگاهدانشودولتجامعه،ازبيگانگیمنظرازمغزهافرارومهاجرتیرفتاربهپژوهشایندر•
درتنهادانش،ولمععرصهدراجتماعیبيگانگیپدیدهکهاستآنبرانگيزترتأملمسئله.ميشویم

باکهداشتهدانشگاهیبيگانگیتجربهنيزاساتيداست؛ندوانيدهریشهعادیدانشجویانميان
وضعيتهکرادقانعیوخاورخسروپژوهشبربنا.استمرتبطکامال ًدانشجویانبيگانگی

ميانرداجتماعیازخودبيگانگیاحساس،انددادهقراربررسیموردراایراندرعلمیاجتماعات
.داردجدیحضورینيزنخبهدانشمندان

یگانگی دانشجویان ً اساتید نیز تجربه بیگانگی دانشگاهی داشته که با ب
کامال مرتبط است



سطحدرلیوبرخوردارندعلمیمسائلدرباالییکنشگریوکاراییسطحازاگرچهطوریکهبه•
رایبتالشجایبهودهندنمینشانقبولیقابلکاراییخودازاداری،حتییاوسياسی

کنندمیتلقیظالمرانظامومظلومراخودجامعهاداریومدیریتیسياسی،نظامدرتأثيرگذاری
برخورداعیاجتممعضالتباشدیدیبدبينیباتاميشودباعثمواردبسياریدربرخورداینو

برمالرایاجتماعبيگانگیازدیگریابعاددانشمندانازبرخیباانجامشدهمصاحبههایکنند
.ميسازد

در سطح سياسی و یا حتی اداری



قدرازومالیمنابعازکهاندافتادهجداومنزویمردمانیدانشمندان.عمومیتلقیدرآنهانظراز•
عنوانبهدولتوجامعهسویازدانشمندانکهباورنداینبربسياری.نيستندمندبهرهمنزلتو

.اندنشدهشناختهرسميتبهدانشمند

دانشمندان مردمانی منزوی و جدا افتاده اند



اجتماعیگیبيگانميانچندطرفهوچندبعدیپيوندهایبررسیدنبالبههمچنينمطالعهایندر•
منظوراینرایب.هستيمدانشگاهیبيگانگیبا(دولتوجامعهازغریبگیوجداییانزوا،احساس)

ازخودبيگانگیهمیتفتبيينطریقازرادانشگاهیبيگانگیبراجتماعیازخودبيگانگیتأثير
دادخواهيمقرارتأملموردتکميلیتحصيالتدانشجویاناجتماعی

تبیین تفهمی



وقتنيمهطوربهاندکیعدهوبودهبيکارارشدکارشناسیدانشجویانغالبميدهدنشانشواهد•
ادامه»تسياس«بيکاری،»موقعيتبهرغمچراکهپرسيدميتواناینجادر.هستندکارمشغول

نمودهاند؟اتخاذرا«تحصيل
دارند؟دانشگاهودانشحوزهدرقدرتیبیاحساسآیا•
هویتازیعبارتبهیاودانشگاهیزندگیعرصهدردانشجویکعنوانبهخویشموفقيتازآیا•

د؟ميکننتجربهرا«بيمعناییحس»نوعیودارنداندکیفهمخوددانشگاهیدانشجویی



ينیعـذهنیوهنجاریاغتشاشدارایواستبارزآنهادرناامنیواطمينانعدمحسميزانچهتا•
؟هستند

حصيل،تفرایندازتهرانشهردولتیدانشگاههایانسانیعلومواجتماعیعلومدانشجویانآیا•
منزویوتنهاراخودتحصيلیدورةوميگيرندفاصله«دانشگاهیميدان»واساتيددانشجویان،سایر

ميرسانند؟پایانبه
؟استاکمحدانشگاهیفضایواساتيدودانشجویانبيناجتماعیوآموزشیتعاملیاینکهیا•
معنایهببودنمنزویتهران،شهردانشگاههایوجامعهاقتصادیـفرهنگیخاصشرایطدرآیا•

؟استبيگانگیعدممعنایبهدیگرانباداشتنارتباطواستبيگانگی
بيگانگیوعیندانشگاه،نهادعناصرسایرویکدیگربادانشجویانکنشگریتعاملپسدرآیا•

است؟نکردهالنهنامرئی،وظریف



نظرازآنهاآیاچيست؟تهرانشهردولتیدانشگاههایاجتماعیعلومدانشجویانکارمحصول•
مفهومتماعی،اجعلومدانشجویبرایباشد؟آنهاازبيگانهوجداکهميکنندتوليدچيزیخودشان

ناییمعچه(فرهنگقلمروعنوانبه)ایرانیدانشگاهودانشعرصهدر«شغلوکار»واقعيتو
وبينشگرش،نميکنند؟همدلیوقرابتاینهمانی،احساستحصيلیفرایندبادانشجویانآیادارد؟

وحققتاحساسآیااست؟چگونهدانشگاهيشاندانشجوییهویتمورددردانشجویاناحساس
شدتی؟چهباوابعادی؟چهدرميکنند؟فردیشکوفایی

ت و احساس اینهمانی، قراب
همدلی



پرسشهای اصلی پژوهش

مياندررادانشگاهیوتحصيلیازخودبيگانگیميزانونوعازسنخشناسیچه-1•
؟کرداستخراجوشناساییميتوانتکميلیتحصيالتدانشجویان

زندگیدربيگانهکنندهخودازموقعيتهایایجادبرمؤثربرونیـدرونیاجتماعیعوامل-2•
یخودبيگانگازمؤثرزمينههایدانشجویانمنظرازکدامند؟تکميلیتحصيالتدانشجویان

؟استکدامایرانعالیآموزشنظامشرایطدردانشگاهیوتحصيلی

اجتماعیـهیدانشگاازخودبيگانگیپدیدهبهدانشجویانفکریورفتاریبرخوردهایواستراتژیها-3
است؟چگونه



چهارچوب مفهومی

ـحصيلیتبيگانگی»چندسویةوپيچيدهپدیدهوفرایندبرآغازینتأمالتواوليهحدسهای•
وبهایچهارچتلفيقبهکندمیملزمرامازیسته،تجارببازاندیشیوواکاویو«دانشگاهی

تراتژیهایاسوپيامدهاچگونگی،چرایی،،هازمينههریککهبپردازیممتعددیومتنوعمفهومی
.دهدمیتوضيحرابيگانگیتجربه



ق حول چند تحقيتوضيح پرسشهای و چهارچوب مفهومی اوليه مورد استفاده برای فهم  نظریه ها •
:استمحور 

(  و سيمن،زیمل مانهایم مارکس، وبر، )ازخودبيگانگی نظریه های •
؛ 1987، ؛ بچر1999؛ تيلور، 1994داوسون، )فرهنگ، انسان و هویت دانشگاهی نظریه های •

(1988؛ بوردیو، 1997؛ کورتازی، 1994، گالتونگ
( 1381؛ 1986)بوردیو نظریه کنش سرمایه فرهنگی و نظریه •
(1993همکاران،؛ دیمور و 1381کرایب،)انتخاب عقالنی نظریه •
و ( 1382،1378)نظریه ارزشهای مادی و فرامادی اینگلهارت •
؛ برگر و 2000؛ بک، 1382و 1378گيدنز، )و سياست زندگی مدرنيته، هویت ، نظریه جهانی شدن•

.(همکاران، 



راخودشکارینيروتوليدباانسانیموجودکار،وانسانیطبيعتبابدرمارکسبينشپایهبر•
برایفرصتیارک.ميگيردصورتتوليدآنطریقازکهاستفعاليتیکاروميکندخارجیوعينی

عاملسهداریسرمایهنظامدراما.استهدفیکخودخودیبهواست«خویشتنتحقق»
ازکارگريشودمموجبکاالیکبهکارنيرویشدنتبدیلکار،تقسيمنظامخصوصی،مالکيت

شودبيگانهانساننوعازومحصول،ازکارگرنتيجهدروباشدجداتوليدابزار

دن نيروی مالکيت خصوصی، نظام تقسيم کار، تبدیل ش
کار به یک کاال



جایبهوندميکنفیراخودبلکهرساندنمیاثباتبهراخودتنهانهکردنکارحيندرکارگر•
کندمیرکاکههنگامیوکندنمیکارکهداردآسایشهنگامیميکند؛رنجاحساسخرسندی

.نداردآسایشحساس



گاهانه است، خصلت نوعی فعاليت انسان فعاليت آزاد و آمارکسطبق انسانشناسی فلسفی •

فعاليت آزاد و آگاهانه



بلکهنيستوليدتابزارازکارگرجداییصرفامسئلهداردمیابرازمارکسنظریهبسطونقدباوبر•
ازوليدیتواداریمتوسططبقهکل،درودانشمندانوپژوهشگرانمعلمان،کشيشان،سربازان،
تبدیلوهاهنجاروقواعدشدنمحاسبهپذیروروابطشدنمکانيزهباوشدهاندجداتوليدابزارهای

تهيشدنوجهاناز«زداییافسون»باوبوروکراسیآهنينقفسدر«ناچيزمهره»بهمدرنکارمندان
راآنچههنوشدهواگذارمابهکهدهيممیِانجامراآنچهما»(عقالنيشدنفرایند)معناازانسانروح

؛1990اسالم،)استشدهظاهرشدهبيگانهخودازمدرنانسانلذاو«دهيمانجامداریمدوستکه
مدرنانانسبيگانگیعامل ِرابوروکراسیوشدنعقالنینيرویدووبرماکس(1385کيویستو

داندمی



،نخستدرجهدررابيگانگیدالیلزیمل،ومارکسوبر،هایاندیشهتلفيقبامانهایمکارل•
فرایندازاشیندوموانسانکارشدهعينینيرویتحميلوفردیارادهبرفرهنگاستبدادوتحميل

دستنزماطیدروکندمیتوليدرادولتوعلمهنر،کارش،واسطهبهانسان.ميداندعقالنيت
کهميشودميلتحفردیارادهبروکندمیپيداخودتوليدکنندگانازمستقلحياتهایشساخته
استانسانخالقروحخاموشیآن،نتيجة



و«ایدئولوژی»کهميسازدمطرحراایدهاین(1378)اتوپیاوایدئولوژیکتابدرمانهایم•
اجتماعیروهاینيبرابردرناتوانیاثربر«اکنونواینجا»طردباوواقعيتانکاروطردبا«اتوپيا»

انگیبيگبهمارکسگفتتوانمیکلیطوربه.ميسازدراذهنيایوتخيلیجهانموجود
توليدکنندگانانگیبيگبهمانهایمو«متوسططبقه»باالخصاقشارهمهبيگانگیبهوبر«،کارگران»

می(مردمودهتبيگانگیبهانگلستاندرخودمتأخرآثاردرو)«روشنفکران»باالخصفرهنگ
.پردازد

کارل مانهایم



ملوین.(همان)ميکنندیپيشبينکهندارندراچيزیکنترلوتغييرتواناییروشنفکرانمانهایم،درنظر•
ابعاد،مرتونترابرنظریهوکالسيکشناسانجامعهبيگانگیهاینظریهتلفيقبا(1961)سيمن

:ميکندبندیتقسيمبعدپنجدرراازخودبيگانگی
نيروهایربرابدرعجزاحساسوکنشوفردیمسيررویبرکنترلفقدان)بيقدرتیاحساس•

؛(اجتماعی
نظرازالهامابکارکردیعقالنيتپایبهپاذاتیعقالنيتهماهنگرشدعدم)بيمعناییاحساس•

؛(مانهایم
و؛(وسایلواهدافناهماهنگی)بيهنجاری•
استشدههبيگانخودشازاوميکند،تجربهغریبهیکعنوانبهراخودشفردکهبيگانگی•



هایزمينه.داردشخصیواجتماعیاقتصادی،سياسی،فرهنگی،متعددعواملبيگانگیپدیده•
ودانشگاهیگفرهنهاینظریهبارادانشگاهیبيگانگیسياسیواقتصادیاجتماعی،،فرهنگی

.داديحتوضميتوانارزشهاجامعهشناسیوعقالنیانتخابوفرهنگیسرمایهآن،شدنجهانی

نظریه های فرهنگ 
دانشگاهی و جهانی 

شدن آن



متقابلتأثروتأثيرنوعیعلمفضایوجامعهبينکهميگویدمابهکالسيکعلمشناسیجامعه•
ـمعرفتیتیّوضعيمنزلهبهدانشجویانبيگانگیوضعيتواجتماعیساخترابطة.استبرقرار

نشانرادههتجوکنندهترغيبسازگاری،رابطهنوعیبلکهنيستعلیتعييننوعازرفتاری،
ومنافعساختویدانشگاهبيگانگیوضعيتميانگزینشیقرابتنوعیوبری،تعبيربه.ميدهد

برقرار،غيردانشگاهیودانشگاهیساختارهایودانشگاهياندانشجویان،توسطافرادارزشهای
؛استشده

ننده نوعی رابطه سازگاری، ترغیب ک
و جهت ده



تقسيماهیبروندانشگودروندانشگاهیعواملبخشدوبهرادانشگاهیبيگانگیعواملازاینرو،•
بچهارچودر.ميدهدنشانراعلمفضایبرجامعهتأثيراتبروندانشگاهیعوامل.کردهایم

دانشگاهیگفرهنوعلمسياستفرهنگی،سياستمثلمتعددیسياسیعواملعلم،جامعهشناسی
وندگیسرزیاسرخوردگیویأسفضایایجاددرـعالیآموزشکردنایتودهنظيرـدولتمدار
.داردتعيينکنندهاینقشدانشجویانمياندراميداحساسیانااميدیاحساس

توده ای کردن آموزش عالی



درچقدررهاساختاعملکردودانشگاهفرهنگیسياستهایکهميشودطرحپرسشایناینجا،در•
دارند؟مؤثرینقشسوژگیبهبود



عف آن؟منجر ميشوند یا انقياد و ض« سوژگی دانشگاهی»سياستهای علم به توليد و تقویت •



ه بررسی که در بيگانگی دانشجو نقش مؤثری دارند ببرون دانشگاهی در ميان عوامل فرهنگی •
:خواهيم پرداختموارد زیر 

این مسئله؛فرهنگی متفاوت دانشجویان و غفلت استادان به زمينه های (1•
؛نگاه ارزشمندمدارانه به تحصيل در فضای جامعهتقليل ( 2•
فرهنگ»ولهمقدانشگاهیبيگانگیدرونیعواملمهمترینازیکیدرسیکتبدرموجودمواد(3•

تمامیوتههاگفکنشها،جملهازنمادینصوردرنهفتهمعانیالگویميتوانکهاست«دانشگاهی
درودميکننبرقرارارتباطهمباآنکمکبهدانشگاهیافرادکهدانستمعناداریمقوالت
ميشوندسهيمیکدیگربامشترکباورهایودریافتهاتجارب،



برای دانشگاهی تعيين و ایجاد نوع خاص هویتکارکرد فرهنگ مهمترین •
تمایزی دانشگاهی را ميتوان بر اساس سطوح مهویت انسان دانشگاهی است 

:کرددسته بندی 
، می دهدهویتی که دانشگاه و محل کار فرد به عضو دانشگاهی ( الف•
رشته ای،هویت ( ب•
آزادی»و«دانشگاهیاستقالل»چونمعيارهاییباجهانیهویت(ج•

ازعبارتندکهمرتنرابرت«نهادیالزامهای»معيارهایو«دانشگاهی
همازتهسازمانيافشکوعاطفیبيطرفی،گراییاشتراکجهانگرایی،

دانشگاهيانيانمدرمشترکاتسطحباالترینگلدنر،عقيدهبهکردتفکيک
است«انتقادیگفتمانفرهنگ»



کهریکهميکندمطرحرا«فکریسبکهای»ودانشگاهیفرهنگنوعچهار(1994)گالتونگ•
ونگیچگنظراز«سازمانیفضای»نوعچندراستا،هميندروداشتخواهندمشخصیپيامدهای

پژوهشیوآموزشیفرایندهایدرفعالمشارکتویادگيریممانعتیاترغيببرایکارمحيط
تکنندهدرخواسفضایدانشگاه،یکدرآرمانیومطلوبفرهنگیفضای.استشدهشناسایی

برایيشتربکاروتالشبهملزمرادانشگاهيانودانشجویانمحيطهایمؤلفهکهفضاییاست؛
ميکنددانشگاهیارزشهایتحقق



که ن سنتی نظریهپردازادر دیدگاه تعليم و تربيت پسامدرن از جمله در آراء هنری جيرو، برخالف •
؛ ازاینرو تسياسی اسآموزش و پرورش را موضوعی بيطرف می ً دانند، تعليم و تربيت ذاتا روندی 

تربيت انتقادی تعليم وعمومی دموکراتيک نگریست جایی که حوزه های باید به دانشگاه به عنوان 
منجر به شهروندان انتقادی شود



بهبلکهنيستاطالعاتانتقالصرفاآموزشفرایندپسامدرن،انتقادیتربيتوتعليمرویکرددر•
وسياسیکالاشتغييرومبارزهبرایراانتقادیظرفيتتااستدانشجویانبهدادنفرصتمعنای

انتقادی،پسامدرنپردازاننظریهدهند،گسترشآنهاباصرفسازگاریجایبهموجوداجتماعی
وتعليم.کندبترغيوتأیيدرادانشجویانفرهنگیگوناگونیکهدانندمیضروریراییادگيریا

شودشنيدههمدیگرصداهایآندرکهاستتربيتیوتعليم،پسامدرنمطلوبتربيت

یظرفیت انتقاد جویانگوناگونی فرهنگی دانش



وفرهنگیرمایهسنظریهباميتوانرادانشگاهیازخودبيگانگیودانشگاهیفرهنگنسبتمقولة•
تمایزابکتدربوردیو.دادقراربررسیمورداجتماعیـفرهنگیميدانیکعنوانبهدانشگاه

ازستهبرخاتربيتوآموزشطریقازکهميآوردحساببهدانشیرافرهنگیسرمایه(1984)
.ميشودانباشتهاجتماعیپایگاه

پایگاه اجتماعی



بهیفرهنگومادیهای ِ فرآوردهومصنوعاتکاالها،شکلسهدررافرهنگیسرمایهبوردیو•
میعلآموزشیهایگواهينامهمدارج)افرادتجاربومهارتدانش،ذخيرةشدهشناختهرسميت

صتخصومهارتاندوختنوپيشرفتدرراآنهاکهافرادهایوارهعادتسرانجامو(حرفهایو
(1986،بوردیو)بيندمیمتجلی،رساندمییاریبيشتر



ميتواندرنظاینازواستافرادمختلفهایسليقهوعالئقتمایالتزمينهسازفرهنگیسرمایه•
رشتهحصيلی،تمدارکمثل)فرهنگیسرمایهبوردیو،نظراز.گيردقرارآنهازندگیسبکمبنای

ساالریتهشایسنظامدروبودهفردزندگیهایشانسکنندهتعيين(دانشگاهنوعوتحصيلی
ميدانهابهفرهنگیسرمایهارزش.ميدهدسامانرااجتماعیمراتبسلسلهتحصيلی،ودانشگاهی

داردبستگیزندگیمتفاوتوگوناگونهایحوزهعنوانبه(سياسیوعلمیهنری،مانند)

میدان ارزش سرمایه 
فرهنگی



حوزههاآنواردکهکسانیبرراخاصیشرایطکهقدرتاندساختمندفضاهایسو،یکازکه•
یاحفظیپدرکهاستکنشگرانیکشاکشصحنهدیگر،سویازوميکنندتحميلميشوند

استراتژیکنشکوعقالنیانتخابنظریهمنتقدبوردیوهستندسرمایهتوزیعموجودنظامبراندازی
دليلبهسبوقمفعلشانکهقاصدندوعالِممخلوقاتیآدميان،عقالنیانتخابنظریهاساسبر.است

.استعاقالنهسنجشو

اب نظریه انتخ
عقالنی



قواعدوانتخاببرحاکمقواعدوباورهاواعتقاداتاهداف،بایدکنشگریککنشدرکبرای•
مقولة،ميگذاردتأثيرکنشگرتصميمبرآنچهازبزرگیبخشکهبشناسيمراتصميمگيری

شکلیشهاگرااساسبرکنشگرانرفتارهای.عقایدندوخواستههاشکلدهندةارزشها.ارزشهاست
.دهندتوضيحراگرایشهاازمجموعهایميتوانندکههستندارزشهااینوميگيرد



تأملفصرنهوميکندعملعملیعقالنيتمنطقبرمبنیافرادکنشبوردیو،دیدگاهازاما•
ازصرفاافرادنشک.استگریمحاسبهونظریعقالنيتمشخصةبيشترکهبازاندیشانهوعقالنی

ویدميگگرافایدهعقالنیانتخابنظریهکهآنطوربرنميخيزداقتصادیمنافعسوی

ری و مشخصة عقالنیت نظ
محاسبه گری



اینگلهارترونالدراارزشهادگرگونیالگویازنوعی.ميکنندتغييروميشونددگرگونارزشها•
دوازاستفادهاباینگلهارت.فرامادیگرایانهومادیگرایانهارزشهایبينتضاد:استکردهبرجسته
ومسائلسمتازیصنعتپيشرفتجامعهکهميدهدتوضيحشدناجتماعیفرضيهوکميابیفرضيه

وعقيدهابراززادی،آبربيشترتأکيدسویبهجانیواقتصادیامنيتپيرامونمادیدلبستگيهای
.کردخواهدپيداگرایشفرامادیارزشهاییازندگیکيفيت

ارزشهای فرامادی ترونالد اینگلهار



همچنيناو.ندهستترفرامادیباشند،ترتحصيلکردههرچهافرادميدهدنشاناینگلهارتبررسی•
ميداندتشدهتثبيورسمیارزشهایازافرادبيگانگیتوضيحدهندةرا«فرهنگیرادیکاليسم»

امادی تر افراد هرچه تحصیلکرده تر باشند، فر
هستند



«ازاندیشانهبتجدد»نظریهازخاصیجنبهمتأخر،مدرنيتهدوراندرفرامادیارزشهایشدنرنگپر•
ممکنومييابدنامعمدرنيتهبستردرفرامادیارزشهایدیگر،عبارتبهاست؛بکاولریشوگيدنز
بازاندیشانهروژةپاین.ميشودتبدیلبازاندیشانهپروژهایبهفردیهویتمدرنيتهشرایطدر.ميشود

جدیدتدائماً انگارانهحالشرحهایروایتحالعيندرومنسجمهویتیحفظبهکهشخصيت
سازدمیراهمفراچندگانهانتخابهایامکانکهگيردمیشکلبستریدرميشود،منجرشدهنظر

«تجدد بازاندیشانه»نظریه 



طرحبابکاولریشوگيدنزآنتونی.مييابدویژهاهميتیزندگیسبکمفهوممتنی،چنيندر•
مازندگیایطشرکهاستجامعهای«بازاندیشانه،جامعه»کهميدهندتوضيح«بازاندیشانهمدرنيته»

ایندهایفزنحوبهماکنشهایمتقابالوماستخودکنشهایمحصولفزایندهاینحوبهآندر
ایمکردهخلقخودکهاستفرصتهاییوخطراتباچالشمدیریتبهمعطوف

جامعه 
هبازاندیشان



سش،پرطرح)مدرنيتهاصولبهروزمرهزندگیدرهایشدنگشودهشاهدماگيدنزعقيدهبه•
هستيم(تصميمگيریحقوانتخابداشتن

گشوده شدن درهای زندگی روزمره
به اصول مدرنیته



درافرادروزمرهزندگیپيشامدرنشرایطبرخالف(1381)همکارانشوبرگرپيترنظریهبرنا•
.ميکندمرتبطناسازگارغالباومتفاوت ًکامالتجربیومعناییهای ًجهانبهراآنهامدرنيتهشرایط
شدهچندگانهوبندیتقسيمشدیدیبسياراندازةدرمعموالًمدرنزندگی

.استودهگشوبازمشخصاوشدهتفکيکیافته،فردیتبازاندایشانه،مدرنهویتواست

جهان ً های معنایی و تجربی



درنیتهمکتابدروی.کرداشارهگيدنز«زندگیسياست»مفهومبهتوانمیراستاهميندر•
یشخصهویتو«خود»بهمربوطمسائل»کهميکندتأکيددرستیبه(1378)تشخصو
مسائلوتهافعاليساختارتجدیدبااینازمهمتربلکهدارندبردرسياسیهاییالتزامفقطنه

دارندارتباطهممدرنيتهکنونیمرحلهدرمهمینهایتبیسياسی

التزام هایی سياسی
مسائلتجدید ساختار فعاليتها و

سياسی



طرزیبهکهطیمحيدرخویشتنساختنمتحققسياستیعنیزندگیسياستگيدنز،تعبيربه•
.زندگیبهربوطمهایگيریتصميمسياستیعنیزندگیسياستاست،یافتهسامانبازاندیشانه

نیزماکهجهانی»درکهاستاینمورددر«است،انتخابوهویتسياست»زندگیسياست
تصميمآنارةدربوکردانتخابشانکموبيشبایداکنونوبود(سنتییا)طبيعیآندرهمهچيز
شرحبرایوبوردیپييرعملنظریهازميتوانجمعبندیدرکنيم؟زندگیبایدچگونهگرفت،
کرداستفادهآنبامواجهاستراژیهایودانشگاهیبيگانگیچگونگیوچرایی

شتنمتحقق ساختن خوی سیاست زندگی



فرهنگ)دانشگاه«ميدان»درحضوربا،اجتماعیکنشگرانعنوانبهدانشگاهيانودانشجویان•
سياست)سياسیو(دوستانگروهوخانواده)اجتماعیميدانهایو(دانشگاهیاجتماعودانشگاهی

اشتغالعيتوضواقتصادیشرایط)اقتصادیو(علوموزارتآموزشیسياستهایودولتفرهنگی
یدانشجویوارةعادتومنشو«عملیحس»بهدارند،وآمدرفتآندرکه(فارغالتحصيالن

نندکمیتجربهرادانشگاهیبيگانگینوعیویافتهدستموجودميدانهایبامتناسب

منش و عادت وارة 
دانشجویی



مشکلدچارادیاقتصسرمایهبهسرمایهاینتبدیلومطلوبفرهنگیسرمایهبهدستيابیدرزیرا•
بيگانهدانشگاهیفردهای ِویژگیوهواوحالکهآمدهدستبهدانشگاهیعادتوارهاما.ميشوند

باقابلهمبرایمتعددیومتفاوتاستراتژیهایوداردهمراهبهخودباراعلمودانشگاهميدانبا
انتخابنظریهمنطقابدانشگاهی،بيگانگیبامواجهاستراتژیهای.کندمیاتخاذسازبيگانهوضعيت
بارهاـکسمارازالهامباـبوردیوکههمانطوراگرچهدارد،انطباقنيزبازاندیشانههویتوعقالنی
تأملصرفنهوميپذیردصورتعملی،عقالنيتمنطقبرمبنیدانشجویانکنشميکندگوشزد
استگریمحاسبهونظریعقالنيتمشخصةبيشترکهبازاندیشانهوعقالنی



پیشینه پژوهشی

هغرببکشورهایدرویژهبهوگذشتهدههدودرعالیآموزشاجتماعیوفرهنگیمطالعات
اورتمجاستشدهتبدیلنظریهایسازیمفهوموایرشتهبينپژوهشهایبرایجاذبحوزهای

ایران،عالیزشآموبستردرشدهحادثکيفیوکمیگستردةتحوالتهمچنينوآثاراینانتقالبا
هاینمونهیمعرفبهناچاربهحاضرمجالدرکهبودهایمالحظهقابلپژوهشیفعاليتهایساززمينه

.شودمیبسندهمنتخبی

معرفی نمونه
های منتخبی



ژوهشیپ:المللیبينهایمهاجرتوجهانيشدنجوانان،»عنوانباپژوهشیدرذکاییمحمدسعيد•
ومعناتفسير،ساختنروشندنبالبهمبنایینظریهرویکردازاستفادهبا«جواننخبگانمياندر

رفتاراینبرثرمؤاجتماعیزمينههایوانگيزههاوهویتيابیبرجواننخبگانمهاجرتیرفتاراهميت
شهردانشگاههایساله30تا18دانشجویانبایافتهساختنيمهمصاحبه35انجامباذکایی.است
ختلفممقاطعوهارشتهدروبودهتهرانشهرآنهابيشترخانوادگیسکونتمحلکهتهران

شدهاند،التحصيلفارغیابودهتحصيلبهمشغول



اینشهایارزوگرایشهابرجهانوطنیارزشهایوجهانيشدنفرایندهایکهميرسدنتيجهاینبه•
بکهایسوهاسليقهحفظبهتمایلنيزفردیسطحدروداردآشکاریتأثيرجوانانازگروه

محرکحرفهایوفکریتوانایيهایاثباتبهنيازوتحصيلیوحرفهایمهارتهایارتقایوزندگی
.ميشودمحسوبمهاجرتیرفتارهایانتخابدرمهمی



وصيلیتحبيگانگیبامواجههبرایایاستراتژیمهاجرتپژوهش،اینهای ْیافتهاساسبر•
عامليت،بکسدنبالبهمهاجرتبهمتمایلجوان ِنخبگانوشود ِمیمحسوبایراندردانشگاهی

استراتژیایدبایرامهاجرتذکایی،هاییافتهبربنا.هستندفردگرایانهارزشهایوعملاستقالل
ميروندخویشرتیبيقدوبيگانگیحاشيهنشينی،بامصافبهآنکمکبهجوانانکهکردتلقی

کسب عامليت، استقالل عمل و ارزشهای 
فردگرایانه



(1381)آنحلهایراهوایرانعلمیرشدموانععنوانباپوررفيعفرامرزکتابازبخشی•
ایرانالیعآموزشنظامدردانشگاهیفرهنگشناختزمينهدرگستردهایقومنگارانةمطالعهکه

بهسياسینظامتوجهیبیپوررفيع.استدانشگاهیتحصيلیبيگانگیتوصيفکننده،است
آموزشاموردرقدرتمراکزنابجایدخالتگراییمدرکوساالریمدرکعالم،وعلممنزلت
هایرنامهببودنناکارآمدعلم،راهدرسختکوشیوتالشبرایدانشجویانانگيزهفقدانعالی،
شماردبرمیایراندرعلمیرشدموانعجملهازرادانشگاههاآموزشیودرسی

هبی توجهی نظام سياسی ب
منزلت علم و عالم



وعلمدریهنجارسوگيری»عنوانباودادهيروطباطباییقاضیتجربیبررسیدیگر،مطالعه•
اندانشجویمياندرو«پيمایشی»روشبهکهمطالعهاین.است(1378)ایراندانشگاهیتحقيقات

تکميلیالتتحصيدانشجویانکهميدهدنشاناستشدهانجامکشورارشدکارشناسیودکتری
حصيالتتدانشجویانمنظراز:دیگربيانبه.هستند«شناختیجامعهسویگیدو»دچارکشور

باباطارتدروآموزشیگروهدرواقعيشانرفتاردرآنهااساتيدکهميرسدنظربهتکميلی
کنندیماقتداعلمهنجارهایبهکمتروهستندعلمهنجارهایضدپایبندبيشتردانشجویان

ضدهنجارهای علم



عنوانابطایفیعلیکهاستمطالعهایایراندانشگاهیفرهنگمطالعهزمينهدردیگر،نمونه•
درنيزطایفی.استدادهانجام(1378)«تنگناهاوقابليتهابررسی:ایرانپژوهشیـعلمیفرهنگ»

آنازیبخشکهميدهدارائهجامعیفهرستکشور،پژوهشیوعلمیفرهنگضعفنقاطزمنيه
ازپرهيز،دگراییتقلي:استکنندهبيگانههایموقعيتودانشگاهیوتحصيلیبيگانگییادآور

بهبيتوجهی،یکدیگربهدانشگاهیافراداعتمادیبیوفردیتپرسشگرانه،ونقادانهبرخورد
دمعیاعلمیوفرهنگیآمادهخوریدیگران،مطالبعلمیسرقتمانندعلمیاخالقهنجارهای

جمعیرکاوهمکاریروحيهضعفخالقيت،ضعفعلمی،توليدراهدرجدیتالشبرایتمایل
مشابهمواردو

اد فردیت و بی اعتمادی افر
دانشگاهی به یکدیگر



فرهنگکمترایراندردانشگاهیآموزشازبيگانگییاوچالشهازمينهدرانجامشدهمطالعات•
رهنگفوانددادهقرارخودکاراساس(فرهنگیمطالعاتسنتازالهامباویژهبه)رادانشگاهی

یهاپژوهشبرایموضوعیکمترایرانعالیآموزشنظامدریادگيریهایسبکوآموزش
هبراعالیآموزشبحرانهایازخروجراههایمطالعاتایناغلبواستبودهسيستماتيک

.کنندنمیارائهعملياتیصورت

پژوهش های 
سيستماتيک



معدودملهجاز«بریتانياوایراندانشگاهیفرهنگتطبيقیبررسی»عنوانبا(1382)فاضلیمقاله•
پس،اهیدانشگدرونعواملبرتمرکزوبودنغيرتجربیرغمبهکهاستارزشمندیهاینمونه

دبياتاایران،دانشگاهیفرهنگبهمربوطمطالعاتوپژوهشیـعلمیگفتماننقدومروراز
خارجدرشدهانجامپژوهشهایاساسبرنيزپایاندروکردهارائهوآوریجمعرامناسبینظری

،«آسياییاهیدانشگفرهنگبااروپاوبریتانيادانشگاهیفرهنگمقایسه»موضوعباکشوراز
ولحراهنيزگيرینتيجهبخشدرواستکردهگزارشراتأملبرانگيزینکاتوایدهها

مطلوبتراهیدانشگپذیریجامعهودانشگاهیفرهنگارتقایوزداییبيگانگیجهتراهبردهایی
.استدادهارائه

ارزشمند در معدود نمونه های 
مقاالت مختلف



داردسعی«؟بدانندبایدراچيزهاییچهمعلماندانشجویان،فرهنگهویت»مقالهدر(2005)ليسا•
وهویتکهندکنفراهمرایادگيریایمحيطهایميتوانندمعلمانواساتيدچگونهکهدهدتوضيح

بایداتيداسکهاستآنليساتوصيه.شودشناختهرسميتبهدانشجویانفرهنگیمشارکت
.کنندأیيدترادانشجویانفرهنگیهویتوببينند«فرهنگیموجودات»عنوانبهرادانشجویان

ویربرآکادميکموفقيتوباورها«نژادیهویت»عنوانباپژوهشیدر(2006)توکمنوهارپر
ازبرداشتازیاساسبخشیبودنسياه»کهميدهندنشانیامریکاییـافریقاییدانشجوینفر289
قابلتأثيرآکادميکموفقيتدربودنسفيدپوستوبودنپوسترنگينیاسياهواستخود

.داردتوجهی



در«وسطهمتوابتداییمدارسدرتحصيلیهویتارتقای»عنوانباطولیپژوهشیدر(2004)زیرکل
طریقازنيزوبودندرنگينپوستنيمیوسفيدپوستنيمیکهدانشآموزانیازنفره85اینمونه

هویتبرمثبتیيرتأثآکادمیبهداشتنتعلقوپيونداحساسکهميگيردنتيجهوالدینبامصاحبه
.داردآکادميک



واجتماعبهقتعلاحساسپرورشکهميکنداستداللتجربیایمطالعهاساسبرنيز(2005)کالبک•
برزیادیتأثيرحصيلی،ترشتهودانشگاهیهویتودانشکدهبابيشترهمبستگیوانسجامبهتشویق

اغلببغردرآسياییدانشجویانکهدهندمینشانمطالعاتازانبوهی.داردتحصيلیعملکرد
والسکدرانتقادیوجدیمشارکتبرایتمایلعدمکردن،حفظووارطوطییادگيریدچار

برایافیکنفسبهاعتمادفقدانشخصی،دیدگاههایوپرسشهاطرحبرایبيميلی،سمينارها
درعميقتمشارکازگریزوتحليلیوانتقادیبحثارائهازاجتنابمستقل،اندیشهایپرورش

هستندآموزشیفرایند



روش تحقیق

ـتحصيلیانگیبيگ»مسئلهچندسویگیوپيچيدگیشرحوشناساییدنبالبهحاضرتحقيقدر•
بسيارفرایندهایطریقاینازتاهستيمواقعیمبنایوبستردرتحقيقانجامو«دانشگاهی

ويامدهاپمکانيسمها،فرایندها،،هاچرایی،هازمينهتبييندرراغيرمنتظرهمتغيرهایوظریف
.کنيمرفیمعوردیابیدانشگاهیـتحصيلیبيگانگیبانسبتدرکنشگراناستراتژی



رداشتهایبواحساساتونگرشهاارزشها،برمبتنیتحقيق،پرسشهایاصلیتمهایازآنجاکه•
بنابرواستفرهنگسياستودانشگاهیفرهنگودانشجوییزندگیفرایندازدانشجویان

روشواتژیاسترمناسبتریتحقيق،مسئلهوموضوعومحققزیستهتجاربوپژوهشیتجارب
نظریهروشابکهاستکيفیاطالعاتازبرآمدهحاضرمقاله.استکيفیتحقيقروشتحقيق،
تحصيالتدانشجوی40رویبرمحورمسئلهاستانداردنيمههایمصاحبهازاستفادهباومبنایی

استشدهانجاماجتماعیوانسانیعلومهایرشتهدرتکميلی



بهرایمضامينوپرسشهاکهشدهاستفادهمصاحبهراهنمایجدولیکازمصاحبههاانجامبرای•
انشگاهی،دفرهنگدانشجویی،زندگیازپاسخگویانتفسيروانگيزههامورددرکلیصورت
رویبراملکصورتبههامصاحبهتمامی.استداشتهبردرزندگیسياستوفرهنگسياست

نظریدگذاریکشيوهازهادادهتحليلوتجزیهبرای.استشودهمنتقلمتنبهسپسوضبطنوار
گفتهازرفتهبرگوزندهصورتبهکدهاییپاسخها،درمستقيمهایداللتاساسبروشدهاستفاده

ستقيمممراجعهبابعدمرحلةدر.استآمدهدستبهشدهساختهکدهایوپاسخگویانخودهای
وکردهدیطبقهبنمجدداً(تریانتزاع)عامترسطوحدرراآنهاکدها،بررسیومصاحبهها،متنبه

.برسيمهاگزارهبهمفاهيمازتاایمکردهتالش

سطوح عامتر



انميدرهدفمندونظرینمونهگيریشيوههایازتلفيقیحاضرپژوهشدرگيرینمونه•
تربيتهشتی،بشهيدطباطبایی،عالمهتهران،دانشگاه)تهرانشهردولتیدانشگاههایدانشجویان

برهانمونهتحقيقمفهومیچهارچوبونظریتمهایبهتوجهبا.است(معلمتربيتومدرس
بهواقتصادیموقعيتومذهبیگرایشهایقوميت،تحصيلی،رشتهفرهنگی،سرمایهميزاناساس

اندشدهانتخابجنسيتمبنایبرودانشگاههابينمساویطور

، قومیت، میزان سرمایه فرهنگی، رشته تحصیلی
گرایشهای مذهبی و موقعیت اقتصادی



یافتههای پژوهش

عواملشناسایی،دانشگاهبيگانگیمعنایوچگونگیچيستی،شناساییدنبالبهحاضرپژوهش•
آنهااستفادهمورداستراتژیهایودانشجویانبيگانگیجلوههایازسنخشناسیارائهآن،برمؤثر
ایندر،ژوهشپاصلیاهدافمبنایبر.استبودهبيگانگیاینازگيریفاصلهیاومواجههبرای

کردهيمخواارائهراپاسخهاییوتفاسيرنظریومفهومیتوصيفی،گزارههایقالبدربخش

فاصله گیری از این
بیگانگی



جلوهها و سنخهای بيگانگی دانشگاهی

آشکارجویاندانشمياندررابيگانگیمختلفسویههایتجربهمصاحبههاازبهدستآمدهاطالعات•
اهداف،وئقعالبهرسيدندرنوميدیاحساسکلی،معنایدربيگانگیبيقدرتیبُعد:ميسازد
نسبتنارضایتیودانشگاهیانتخابهایبرخیازبودنمحروم،ناپذیریبينیپيش،ناپذیریکنترل

شاملرايلیتکمتحصيالتدانشجویانتحصيلیتجربهازمهمیوجهدرسی،عناوینومحتوابه
(استآندیفروجهازشدیدترآنجمعیتجلیکه)بيقدرتیاحساسميدهدنشاننتایج.ميشود
دانشجویانگیزنددرمهمیاقتصادیـروانیپيامدهایوداشتهفرهنگسياستبامستقيمیپيوند
ييراتتغایجاددردانشجویانانفعالاحساس،عالیآموزشدرساختارگرایانهنگاهغلبة.دارد

دارددنبالبهرافردگرایانهاستراتژیهایانتخابو(تغييرایجاددرعامليت)مناسب

ری، محروم کنترل ناپذیری، پیش بینی ناپذی
بودن



ارتقایالبغطوربهخودبرایرادانشگاهیتحصيالتنتيجةدانشجویان،اگرچهفردیسطحدر•
کيفيتوسطحنبودنقابلومفيدلحاظبهحالاینبادانستهاندعميقتربينشومهارتهاواطالعات
متحمماتزحبادانشگاهیتحصيالتپاداشنبودنمتناسبوآنهانبودنکاربردیدانستهها،

سرمایه،جویاندانشمعناییبیفراینددر.یافتآنهادرميتوانراشدیدیمعناییبیاحساس،لشده
حرفهایایگاهجوکردهمقایسه(بازاریانمثال)دیگرهایگروهاقتصادیسرمایهباراخودفرهنگی
آنومیبرایاینشانهرادانشجویانبيرویةکمیرشدویابند، ّ میمبهمکاربازاردرراخویش

مطالعاتنشجویانداازیکی.دانندمیفرهنگیسرمایهبهاقتصادیسرمایهتبدیلبحرانواقتصادی
ميگویدخودشغلیآیندهمورددرفرهنگی

ی احساس بی معنای
شدیدی



بهمالیشغپستهیچشدهطراحیمنبرایکهدرسیچارتبهتوجهبا»
یکدهنشپیشبینیاصالًاینکهیعنیندارد،وجودرشتهاینازای

راکاری...دهدانجامکاریچهاستقرارفرهنگیمطالعاتفارغالتحصیل
دارمدوستکههستمآدمیمن.آورمدستبهنمیتوانمدارمدوستکه

تولیدباواقعدریعنیکنم،زندگیبتوانمنوشتنمبادارمدوستوبنویسم
.دارمراآندغدغةومیورزمعشقآنبهکهچیزی



،تحصيلولمحصاز،قدرتیبی»ابعاددر«دانشگاهیبيگانگی»دانشجواینراحساسپُعباراتدر•
طریقازذهنوهاندیشبهعينيتبخشیوآزادانهکارطریقازخویشتنتحققمثابهبهانساننوعاز

در«مقدبهقدم»وداردبرنمیمبارزهوتالشازدستهرچند.ميشودمشاهدهوضوحبهنوشتن،
.کندمیحرکتخودای ِحرفهآرزوهایواهدافراستای



عقالنيتویحقيقعقالنيتميانراتضادیمطالعهمورددانشجویانغالبپژوهش،نتایجاساسبر•
خویشرایب(دانشگاهوتحصيلاز)معناخلقدربحرانآننتيجةکهميکنندتجربهکارکردی

.ددهنمینمایشیکدیگربارامتقابلیرابطةهمچنينقدرتیبیومعناییبی.است



انشگاهدازخارجمکانیبهرادانشجویانفکریوعلمیمراجعگاههمچنينمعناییبیتجربة•
:ميکندتصویرچنينراتجربهاینزنانمطالعاتارشددانشجویالهام،.ميکشاند

دانشگاهچوقتهیاصلیامفضایچوننداشتهمعناییمنبرایاصالًدانشجوییزندگی»
میشد،شروعتهشساعتکالسهایمیابودگوشمدرهدفونکالسهاازبعضیسر.نبوده

حتیومیکردمحبتصفالنیدکتریا...دکترباساعتهامیرفتمولیمیرفتمنُهساعتمنو
.میرفتم...دکترکارشناسیکالسهای



وناامنیطمينان،اعدماحساسنيزبيگانگیتجربهازدیگرسویهایمثابهبهآنومیاحساستجربه•
وهنجاریشاشاغتبابتآنهاازبسياریوداشتههمراهبهدانشجوجوانانازطيفیبرایراآشفتگی

ناامنیوینارضایتدرریشهآنومیاحساس.دارندگالیهارائهقابلمشاغلوتخصصتناسبعدم
دانشجویاناتفاقهبقریبکهداردنمادینسرمایهواقتصادیسرمایهبهفرهنگیسرمایهتبدیلبرای

بهکه)سياسیواجتماعی ِهاسرمایهآنومیاینبرعالوه.دانستهاندخودمشکلمهمترینراآن
نهادبادولترابطةومهمدیگرانوجامعهازکافیتشخصواعتباردریافتعدمبهترتيب

درهامابکناردرکهشودمیمحسوبدانشجویانجدینگرانيهایاز(ميشودمربوطدانشگاه
افزایدمیآنهامشکالتبرآنهاایحرفهنقشجایگاهوچگونگی

اغتشاش هنجاری و عدم 
لتناسب تخصص و مشاغ



یاوجتماعانظرازمقبولاهدافندانستنپيگيریقابلودانشجوییزندگیمکانوزمانانکار•
.ميدهدشرحانزواقالبدررادانشجوییبيگانگیوتجربهازدیگریبخشخيالیآرمانهایخلق

نسبیطوربهودانستهجدیددوستانیافتنرادانشگاهیتحصيالتدستاورددانشجویانعموم
ازآنضمنیانکارشاهددیگرسطحدراینحالبا،انددیدهمناسبرادانشجویانبااساتيدبرخورد

.هستيمدانشجویانجانب



درجاتیرکيبتبابرخیپذیرند؛میمنفعالنهرادانشگاهیـدانشجوییمشکالتوشرایطبرخی،•
جزبه.ارنددمشکلآنپذیرشباعميقاًنيزدستهایوميشوندمواجهآنبافعالگریوانفعالاز

مومعدارند،دانشگاهودانشبهمحورمسئلهوانتقادینگرشیکهدانشجویانازایدسته
.ينندبمیتالشوپيگيریارزشآندروپذیرفتهراآموزشینظاممقبولاهدافدانشجویان

•

ئله نگرشی انتقادی و مس
اهمحور به دانش و دانشگ



اقتصادیآنومیزااستعباتتحصيلیـدانشگاهیبيگانگیآنومیبُعدمصادیقومضامينبرخی•
احترامومنزلت)نمادینسرمایهواقتصادیسرمایهبهفرهنگیسرمایهتبدیلبحرانقالبدر

،جامعهمسئولينعمومی،افکارنزداجتماعی



تماعیاجآنومی،خصوصیودولتیکارفرمایانوپزشکیـمهندسیدانشگاهیفرهنگخرده•
ميانهنجاریاغتشاش(دولت،وجامعهنزداجتماعیوانسانیعلوممبهمومغشوشجایگاه

هنجارها،ميانخلطایران،درسياستوعلمنهادارزشهایوهنجارها



نوعیوعلمبرسياستاستيالیسياسی،کنشمنطقوهنجارهاوعلمیکنشمنطقواخالق•
اماوادسکماساتيدجامعه،نيازهایبادروسمحتوایتناسبعدم(فرهنگی،)دانشگاهیآنومی

وعریفتدردوسویگینوعیواغتشاشدانشگاهی،کاریمحافظهسياسی،سرمایهازبهرهمند
درطخلواغتشاشوابهام،(زنانمطالعاتوفرهنگیمطالعاتهمچون)هارشتهبرخیمحتوای

پرورشیتربيتیروشنفکری،سياستمداری،دانشمندی،نقش

اساتید کم سواد اما
یبهرهمند از سرمایه سیاس



راشگاهیدانبرونو(دانشگاهینظاموفرهنگ)دروندانشگاهیعواملنقشتفکيک،بهادامهدر•
دهيممیقراربحثمورددانشگاهوتحصيلازدانشجویانبيگانگیدر



فرهنگ و عوامل درونی بيگانگی دانشگاه

وتظاراتانبردانشگاهیدرونسازندهبيگانهعواملازمهمصورتیعنوانبهدانشگاهیفرهنگ•
جامعهینيازهابارادروسنوعومحتوادانشجویانغالب.استتأثيرگذاردانشجویانکنشهای

کنندسبکتوانندنمیآنازراکاربازاربهورودبرایالزمهایمهارتمعتقدندونميدانندمنطبق
.ميگيرندننظردرجدیچندانجامعهتوسعهوتحولدررادانشگاهیآموزشهایتأثيرنتيجهدرو



معرفتشناختیبيگانگینيزگفتوگوییوانتقادیدانشگاهیفرهنگنگرفتنشکلنشاندهندةنتایج•
ياستسدردانشجویان،اغلبنظراز.است(اجتماعیـانسانیعلومازآنهاتلقیواسطهبه)آنها
حرفهمفهدرونداردچندانیبهایگراییتخصصاجتماعی،وانسانیعلومدانشگاههایدرعلم

آیدمیچشمبهجدینارساییآنهنجارهایبهپایبندیواستادی

داردتخصص گرایی بهای چندانی ن



اساتيدغریبگیوبيتفاوتیجدایی،مورددربهشتیشهيددانشگاهازاقتصاددانشجوی•
:ميگویددانشجویانبهنسبت

دانشگاهازونبیربیشترمااساتیدچوننیست،خوبخیلیدانشجویانبااساتیدبرخورد»
بیتفاوتدانشجوهبنسبتودانشجوبراینمیگذارندوقت.استشلوغسرشانومیکنندکارهم

وبدهندانگیزهودانشجبهندارندعالقهچندانونیستمهمبرایشاندانشجونبودوبود.هستند
برایمیدهندیزهانگکهاساتیدیهستندتوکوتک.تحقیقوکارودرسسراغبفرستندرااو

.«تحقیقومطالعه



رشتهواردشناختوعالقهباواستشاغلکهاستدانشجویینظراتاینکهاستآنتوجهقابل•
ومختلط،متناقضسياستنوعینظری،بحثودانشنداشتنمرجعيتپيامداستشدهاقتصاد

عواملبروهعالآنهایزمينهکهاستتجربیدانشمندحرفهودانشگاهجایگاهبهنسبتدوسویه
خوددروندرآننطفهکهداردنيزشناختیمعرفتمبناییدانشسياسیواجتماعیاقتصادی،

یاندانشجوازطيفی.استشدهمنعقدعلمسياستوآموزشفرهنگتوسطوعلمیاجتماع
هب.دارندغربیجهانشمولهاینظریهبهنسبتراایدوگانهنگرشواحساسمطالعهمورد
ازدیگرسویازوميدانندبيگانهجامعهخاصنيازهایومسائلباراآنهاسویکازدیگربيان

دارندگلهناقصوضعيفدانشوآگاهیانتقال

انتقال آگاهی و دانش ضعيف و ناقص



دانشگاهآموزشفرهنگدرکنندهایتعيينبسيارمعرفتشناختیسویهشدنجهانیترتيببدین•
نشود،بازتعریفوبازپرداختخاصمفاهيموعاممفاهيمچهارچوبدراگرکهداردملی

شدخواهددانشگاهودانشازآندنبالبهوجامعهازدانشجویانبيگانگیاصلیزمينهساز



نشانهميتواند،اساتيباویکدیگربادانشجویانآکادميکتعامالتدرنيزدرونسازمانیسطحدر•
حمایتیاوزهانگيدریافتعدمبهاذعانغالباشوندگانمصاحبه.دیدرابيگانگیازآشکاریهای

انشجویاندبااساتيدتعامل.اندداشتهخویش«مهمدیگران»ومراجععنوانبهدانشجویاندیگراز
رحاليکهدترتيببدین.استکنندهتعيينآموزشیمحتوایوفرمعمقیوظاهریسطحدودر

جویاندانشاجتماعیموقعيتو(روانیروحی،)زندگیوشناختیوضعيتبهاساتيدبرخی
عرصهدرراایستانهدوونزدیکپيوندخودشخصیبينشوسليقهبربنادیگردستهبيتفاوتند،

کنندمیبرقراردانشجویانباعملیزندگیوشناختی
•.

آموزشی تعامل اساتید با دانشجویان در دو سطح ظاهری و عمقی فرم و محتوای
تعیین کننده است



منطقوهنجاریکدیگربادانشجویاننيزودانشجویانبااساتيدتعامالتمجموع،در•
تابعهشکلگرفتغيررسمیورسمیروابطونداردهدفمندیومنظمتعریفشده،ساختاری
اساتيدنگرشورفتارومنشکهاستحالیدراین.استمحيطیزمينههایوتجاربسليقهها،

مشارکتودتهعیابيگانگیاحساسبرمهمیتأثيراجتماعیـانسانیعلوماصحابورشتهبه
جویاندانشاینکه.داردآنهاتحصيلیـنظریزندگیفراینددردانشجویانهمدالنةوفعاالنه



بهعطوفمایدئولوژیکروشنفکردیوانساالر،کارمندنقشدردانشگاهاستادانکننداحساس•
توليدبههکفرهنگلباسدربازاریدولتمدار،وسياستمرداجتماعی،مصلحسياسی،پيکار
کهميشودظاهرخانواریسرپرستوشاغلپدرنقشدریادانشتوليدتاميپردازدثروت

يگانگیبنوعوسطحبراست،خانوادهاعضایارتقایوآبرومندانهزندگیوبقااشاصلیدغدغه
گذاردمیمعناداریتأثيردانشجویانتحصيلیـدانشگاهی



شوقوورشوداردارتقاومعاشدغدغةبيشتراستادشميکندمشاهدهکهدانشجوییمثال،برای•
انگيزگیبیوهودگیبیاحساساست،اندکوپایيناودرمطالبتفهيموتدریسوآموختن

دولتیندکارمیکبيشتراواستادکنداحساسکهدانشجوییسانهمانبه.ميشودایجاداودر
وشنر.شدخواهدبرخوردارکمتریمندیانگيزهومندیعالقهازاست،الزمشأنواقتداربدون
تغييرانشگاهدعلمیاعضاینيازهایتأمينوجایگاهارتقایبرعالوهمسئلهاینرفعبرایکهاست

مؤثرایفایبهآنهاهدایتوترغيبراستایدردانشگاهمدیریتیفرهنگدرگيریهاجهتبرخی
استضروریخودنقش



نهاداتی در پيشدر مورد مدیریت و فرهنگ سازمانی مرتبط با مسئله اساتيد و در پاسخ به ارائه •
استارتقای فرهنگ سازمانی دانشگاه، دانشجوی دانشگاه شهيد بهشتی معتقد 

میکنند،نظارتدانشجوروینهاددههااالن.میگذاشتنداساتیدرویاصولینظارتیباید»
بدهند،درسدجدیمطالبمیکردندمجبورشانباید.نمیکندنظارتاساتیدرویهیچکساما

رینظنهمیخواستندآنهاازکاربردیبحثهایومیکردندکنترلرادرسیواحدهای



نيزجامعهتهایواقعيواولویتهانيازها،باآنانطباقودانشگاهدرعلمسياستتصحيحسانهمانبه•
بيشترراههارشتبرخیدرارائهشدهدروسنوعومحتواآنهاازطيفیوبودهدانشجویانتأکيدمورد
وضعيفاطارتبخودکهمعضلییافتهاند،دروندانشگاهیسازمانیمالحظاتومصلحتهاازمتأثر
العاتمطدانشجوی.ميدهدنشانراآنتاریخیواجتماعیمتنباایرانیدانشگاهریشهدارغير

ومحتوا»بههتوجباایراندررااجتماعیـانسانیعلومسياستطباطباییعالمهدانشگاهفرهنگی
:ميکندترسيمچنين«دروسنوع



سازماندهیتهرشعنواناساسبراینکهازبیشتر.رشتهعنوانونامبانیستمطابقاصالً
کپییکحالتبهتریندربقیهاششده،طبقهبندیاستادهاموجودیاساسبرباشدشده

در.بومیدانشنوعجدیدحصولبرایواحدهایییااستغربدرآکادمیازبردارد
ومیرسنهادهایبهتاآنجاکه.استاسالمیدانشهمانبومی،دانشازمنظورمامملکت
«گرددبرمیهاگیرندهتصمیمارگانها



عوامل برونی بيگانگی دانشگاهی

بهوطمربعواملورشتهایفرهنگبرعالوهدانشگاهتحصيلدستاوردهایکهاستبدیهی•
بکسفردی،هویتهایدانشجویان،ارزشیاولویتهایازدانشگاهسازمانکنشگرانتعامالت
ونهمچ)کالنسطحدرجامعهساختاریوفرهنگیشرایطنيزوآکادميک(هویت)زندگی
.پذیردمیتأثير(کشوردرعلمسياستوفرهنگسياست

•



رااقتصادیهسرمایبه(ارشدکارشناسیمدرک)تحصيلنهاییدستاوردتبدیلدانشجویان،عموم•
وارائهابلقکارآمد،فرهنگیسرمایهرادانشگاهیتحصيلنتيجةآنانازطيفی.ميداننددشوار
خوشبين،جامعهةتوسعوتحولدردانشگاهالتحصيالنفارغتأثيربهنسبتونميدانندبازاردارای
بالتکليفیوگيزگیبيانخستگی،یأس،توليدعاطفیلحاظازارزیابیواحساسایننتيجة.نيستند

استآنهازمعدودیبرایهدفسازیوعالقهارتباط،آگاهی،مقاومت،توليدواکثریتبرای



سياست»نابربونداشتهانفعالحالتموجودشرایطبهنسبتمطالعهمورددانشجویانغالباگرچه•
پاداشهاغيابدرکهداشتهاندتأکيدباوراینبروميکنندخلقبازاندیشانهطرحیخویش«زندگی

اوردهایدستوجایگاهپذیرشدرتردیدهابرخیوجامعهفرهنگیوساختاریمحيطجاذبههایو
زندگیسياستوفردیعامليتتابععلمیهایانگيزهحفظوایجادانسانی،واجتماعیعلوم

.استدانشجویان



ازایرانامعهجدرتاریخیپدیدهایمثابهبهسياستازدانشاستقاللعدمودانشگاهاستقاللعدم•
ـاجتماعییگيرفاصلهوبيمعناییایدئولوژیک،آموزشفرهنگبيقدرتی،مهمزمينههایجمله

مدیریتلمشک ًمهمتریندانشجویانکهایگونهبهميآید؛شماربهدانشجویانانزوایوعاطفی
گفتمانوليدتوتعریفدردانشگاهیاستقاللخواهانعمدتاودانستهآنبودنسياسیرادانشگاه

.ندهستاساتيدبرآموزشنظارتافزایشودانشجویانبرفرهنگینظارتکاهشودانش
ورکودعاملراایدئولوژیکدخالتدانشگاه،توليددردولتسهمبهاعتقادرغمبهدانشجویان

دانندمیدانشگاهسياستزدگی

فرهنگ آموزش 
ایدئولوژیک



بيگانگیازریدیگشاخصدانشگاهی،فضایبامنطبقویکسانریزیبرنامهوهااستراتژینبود•
شخصیتخابانباآنکهرغمبهدانشجویانغالبآننتيجةدرکهاستدانشگاهیهویتبهنسبت

اظهارودختحصيلیرشتهانتخابازوشدهدانشگاهواردفردیتوانایيهایوعالئقاساسبرو
اندداشتهاشارهتحصيلفراینددرهاانگيزهوعالیقکاهشبهاما،اندکردهرضایت

انتخاب رشته 
تحصیلی

ها کاهش عالیق و انگیزه
در فرایند تحصیل



مفهومدرکارفرمایانوعمومیافکارمهم،دیگرانقدرتدانشجویان،رضایتوعالقهکاهشدر•
درتماعیاجمراتبسلسلهوجوداندیشهتأیيددرونمونهبرای.ميکندبازنماییراخود«جامعه»

اعتقاداینبراندانشجویازبعضیآنها،اقتصادیومنزلتیسرمایهتوليدقدرتوعلومازارزشيابی
پزشکیـیفنهایرشتهعينیونمادینحامیوطرفدارجامعهغالبگفتمانوذهنيتکههستند
کلمهونندکبرقرارایهمدالنهکنشوارتباط«روشنفکران»باتوانندنمیمردمآنهانظراز.است

استمعناداروبودهفهمترقابلآنهابرای«متخصص»

یارتباط و کنش  همدالنه ا



:زنان دانشگاه تهران در این زمينه ميگویددانشجوی مطالعات •
ظراز ن. اصالً مردم در زندگی روزمرهشان درکی از کسانی که به آنها فکر ميکنند، ندارند»•
اصالً بهمردم. مردم، روشنفکرها یعنی کسانی که خودش را ميگيرند و باالتر تصور ميکند•
«.ردندروشنفکران فکر نميکنند چون روشنفکران خودشان را خيلی جدا از مردم تعریف ک•



وحرفهایزندگیسمتبهیافتهجهتکه)دانشگاهیغيرخودودانشگاهیخودبينازآنجاکه•
ـاقتصادیگانگیبيودانشگاهیبيگانگینتيجهدردارد،وجودمتقابلرابطة(استجامعهدرشغلی

بخشدرنانکهچآن،ابرازنحوهوبيگانگیاینتجلیاگرچهمرتبطند؛یکدیگربانيزاجتماعی
.دهدمینشانراتفاوتهاییمختلفگروههایمياندرداد،خواهيمنشانبعدی

هیخود غیر دانشگا خود دانشگاهی



گاهعمده دانشجویان با انگیزه اقتصادی و تحرک اجتماعی از طریق دانش قدم به دانش•
ستند با معیارهای دانشجویی واقعی آشنا ه( ایدئال)میگذارند و بهرغم آنکه در سطح ذهنی 

اما
ان در عمل استراتژی بقای مادی ـ اجتماعی و عاطفی و فاصلهگیری از فرهنگ و انس

ایدئال
. دانشگاهی را پیشه میکنند



محاسبهاساسبردانشجوجوانانکهاستاستراتژیایجوانیدورهکردنطوالنيتروتحصيلادامة•
وتحصيلواشتغالهمزمانی.ميکنندانتخابجامعهموجودساختاریشرایطبهتوجهباوعقالنی
فرایندازیجدایومعناییبی،انفعالیأس،هایزمينهخانواده،تشکيلوشغلیآیندهازنگرانی

رهنگفوعلمسياستنوعاین،برعالوه.دارددنبالبهدانشجویانبرایرایادگيریوآموزش
واریکمکبرایراموجهیدليلیاوبهانهتحصيلیمدارکهمهدیدنیکسانبادانشگاهی
.ميدهددستبهدانشجویانازطيفیبودنکمانگيزه

ایی از زمینه های یأس، انفعال، بی معنایی و جد
فرایند آموزش و یادگیری



ادینهمحيطدانشجویان،فردیشرایطنيزوساختاریوکالناجتماعیهایزمينهکناردر•
زیادیتتأثيراهمزمانآن،ازبرآمدههنجاریفشاروانتظاریجامعهپذیریواسطهبهنيزخانواده

شجویانداناظهاراتبربناخانوادهاعضایعمده.گذارندمیجایبردانشجویانبيگانگیبررا
مثبتراشخویتحصيلیموفقيتدروالدینسهمغالباواندبودهفرزندانشانتحصيالتحامی

.اندکردهارزیابی



متوسطونپایيخانوادههایبهمتعلقدانشجویانتحصيلی،امتيازاتومنافعلحاظبهحالاینا•
بازتوليدباال،ومتوسطخانوادههایبهمتعلقگروهواجتماعیتحرکوبقاانگيزهاقتصادی،
.اندردهکتلقیمهمتررا(دانشگاهیتحصيالت)فرهنگیبازتوليدطریقازخانوادهاجتماعی



استآنجوانیژیکاستراتساختنطوالنیودانشگاهیبيگانگیبرخانوادهتأثيردیگرمکانيسم•
راتحصيلطوالنیسالهایازپسجواناناقتصادیاستقاللانتظاروهنجاریفشارزمينهخودکه

بهفرهنگیایهسرمتبدیلبهوادارتلویحایاآشکارارادانشجویانترتيببدینوسازد ًمیفراهم
ازدواجسنرتأخيواسطهبههنجاریفشارایندختران،ازطيفیمورددر.ميکننداقتصادیسرمایه

.گرددمیمضاعف

ی به تبدیل سرمایه فرهنگ
سرمایه اقتصادی



احساسیحصربيانیبامجرد،واستوقتپارهشاغلکهانسانشناسیرشتهآخرترمدانشجوی•
:سازدمیآشکارزمينهایندرراخود

منتوضعيدانشجویکعنوانبهکهاستاینداردوجودکهمشکلی»
مقطعبهومهستهممجرددختریککهحاالمخصوصاًنيست،تثبيتشده

مثالًد،نميشناسرسميتبهمراوضعيتهيچکسآمدهام،ليسانسفوق
اجازدوزمانیچهاینکهیاکنی؟کارچهآیندهدرميخواهیميگویند
ندميخوادرسکهدانشجویکعنوانبهمنموقعيتانگارميکنی؟

دادهرشپروانگلواررامننيزاقتصادیلحاظاز....نيستپذیرفتهشده
.نيستخوبیزندگی.استداشتهنگهراضیحداقلبهیعنی



ودانشجویییزندگوهویتبودن«جنسيتی»وضوحبهنيزسالهوپنجبيستدختراینسخناندر•
و«ریهنجافشار».استمشهوددانشگاهیبيگانگیمورددرآنپيامدودخترانخاصمسائل

تحصيالتهتجربخانواده،بهاقتصادیوابستگیودخترانمورددراطرافيانوخانوادهانتظارات
بهکهدهدمینشانوکندمیروبهرومشکلباپسرانازبيشتردخترانازدواجبرایراتکميلی

راتحصيالتی،شغلوتحصيلیمسيرانتخابدردانشجویانعامليتنقشبودنکنندهتعيينرغم
کردمحسوبنيزخانوادگیارزشیباید



تماعی،اجوانسانیعلومبادانشجویانارتباطوفهمبرمؤثراجتماعیعينیزمينههایازفارغ•
نيزمیعموافکارنزددرانسانیواجتماعیعلوممورددرموجودقضاوتهایوتصویربازنمایی،

تعيينشدهاراعتبوارزشگذاری،دانشجویانبيشترنظراز.استبودهتحقيقنمونههایتوجهمورد
کمتراجتماعیعلومفارغالتحصيالنبرای



آنهاعقيدهبهواستمهندسیوپزشکیحوزةفارغالتحصيالنبرایتصویرشدهکاراییواعتباراز•
دانشجوی.دکننپيدا(متخصصانباقياسدر)روشنفکرانباهمدالنهایارتباطنميتوانندمردم

:دهدمیرخبجامعهدرانسانیعلومصالحيتوکاراییبه«بياعتمادی»ازاجتماعیپژوهشگری

یککهنشدهایجادنگرشاینمخصوصاانسانی،علومرشتهدر»
دبخشهاییومیتوانکندبازروگرهیمیتواندهمانسانیعلوممتخصص
رااجتماعیمعلونظریاتهنوز.کنداشغالروکشورمدیریتیازپُستهای

.جادمیکندایاشکالجامعهدرامرهمینواندنشناختهنیازیکعنوانبه
واعیاجتمعلومکارشناسانبایدکهوپستهاییمشاغلازخیلی

میکنندفکروشدهاشغالدیگههایرشتهتوسطبدهندانجامپژوهشگری
«بدهندانجامراکارهااینمیتوانندهمآنها



التحصيالنفارغغالبناکافیمهارتوکاراییبرعالوهانسانیواجتماعیعلومحاشيهایجایگاه•
ونگرشدرتیمعرفتشناخبهویژهوسياسیفرهنگی،تاریخی،عواملبه(فنیعوامل)هارشتهاین

ـاجتماعیومعلمشروعيتبحران.استمربوطنيزانسانیواجتماعیعلومبهدولتوجامعهبينش
اینویاندانشجشدهموجبانسانیواجتماعیعلومعلماینقشوجایگاهساختاریابهاموانسانی

داشتنکهاستاینواقعيت.کنندبسندهآنباهمراهتحصيلی(منزلت)عنوانومدرکبهحوزهها
واستنیانساواجتماعیعلومرشدبرایالزمیشرطسياسی،ـفرهنگیمشروعيت(استنباط)

.کندیمتوليدراآنبابيگانهدانشجویان،هارشتهاینازدولتوجامعهبيگانگیازاینرو

بحران مشروعيت علوم اجتماعی ـ 
انسانی



بحرانوميآوردنپایيرافارغالتحصيالنعملکردوکاراییخودنوبهبهنيزدانشگاهیبيگانگی•
.استفارغالتحصيالناشتغالبحرانآنپيامدکهداردهمراهبهعلوماینبرایرامشروعيت
وندهپاداشدهانسانیواجتماعیعلومحوزهاهالیبرایرادولتوجامعهمطالعه،مورددانشجویان

الگویومدلیکعنوانبهغربیدانشگاهیعلمبينکهتضادیوشکافونميدانندانگيزهبخش
اینجانفی،اميدویأسدوگانةاحساسنوعیميکنند،مشاهدهایرانیدانشگاهعلمواقعيتبامرجع

وفرهنگازجداییوبياعتمادیآننتيجهکهآوردهپدیدآنهادرراآیندهوآنجاتأیيدواکنونو
ایرانیاستادودانشگاهیعلم



مواجهه با بیگانگیاستراتژی های 

زندگیباملگرایانهعرابطةدانشجویاناستراتژیمهمترینواصليترینبيگانگیپدیدهبامواجههدر•
راآنزنيهامصاحبهنتایجکهپژوهشپيمایشیبخشاطالعات.استاجتماعیومادیواقعی
رفاهمحوریتبرترتيلبه(غاییارزشهای)دانشجویانارزشیگيریهایجهتدادنشانکرد،تأیيد

قراریزندگازبردنلذتوزندگیدرپيشرفتورشدتداومدرونی،آرامشکسبآسایش،و
واههار)خودهایخواستهبهرسيدندردانشجوجوانانابزاریاستراتژیهایمبناهمينبر.دارد

داشتنوجاهطلبی(،فردیعاملی)اندیشهوفکرازاستفادهخداوند،بهاتکایازپس(روشها
.استپشتکاروسختکوشیآندنبالبهوبزرگآرزوهای



نگرشوفتمعربرمنافعوارزشهاتقدمبيانگرآشکاراارزشیانتخابهایواولویتهااینمالحظة•
سرمایهبهاهنگدردانشجویانمختلفتحصيلیهایفرهنگخردهاگرچهاستتحصيلبهابزاری

.دهندمینمایشراتفاوتهاییاقتصادیسرمایهبهآنتبدیلمکانيسموخویشفرهنگی
بندینخسعمدهگروهچنددرميتوانرادانشجویانبيگانگیتجربهحاضرتحقيقپایهبر

ونبودهانحصاریضرورتاهاگروهازهریکبهمربوطویژگيهایومعيارهااگرچهکرد
تهایدسراییافتآنهادرهاگيریجهتبرخیزمينهدررامشترکیومتداخلمرزهایميتوان

«خویشتحقق»نيزورشتهبهوشدهرشتهواردآگاهانهوعالقهباکه
ودشمیاختيارهدفمندصورتبهدانشگاهیبيگانگییاگزینیفاصلهدارند،تعهد



دانشگاهنسازماوروابطفرهنگ،دارد،تعلقدانشجویانمقاومتیخردهفرهنگبهکهگروهاین.•
درقيتموفازاینروویابندنمیهمسوخودارزشهایوانتظاراتباراجامعهاجتماعیفضاینيزو

مراجعهامقاومتی.دانندمیفردیعامليتوارادهبهوابستهکامالوفردییاپروژهرادانشگاه
وشيوههبانتقادنگاهیباویابندنمیعلمیهيئتاعضایودانشگاهدرضرورتاراخودعلمی

عنوانبههميشهنههرچند)رادانشجهانیاستانداردهایایرانی،دانشگاهآموزشیمحتوای
گروهاینقویعامليت.پسندندمیایرانجامعهمسائلبرای(دقيقوکافینسخهای

پيوندفرهنگیسرمایهحداکثریکسببهاقتصادیاستقاللازبيشراآنهارضامندیهای
ميزند

اراده و عامليت فردی



خود و نيز صی فکری شخساله ساکن تهران که بسيار عالقمند به تعقيب پروژه 26دانشجوی متأهل . •
«  ی اما فعال های آموزشاز هنجار ًبيگانه »به اندیشه فلسفی ـ انتقادی است و او را ميتوان در دسته 

:می دهدود در مورد نيازهای ختوضيح متفاوتی ( که اصطالحا آنها را مقاومتيها ميخوانيم،)قرار داد 

•
اگرنچوندارد،برایماولویتیاقتصادیـمادیارزشهایونيازها»

وجودیخوددیگرباشمنداشتهخاطرتعلقعالئقمبهاستقرار
شرطشد،باداشتهوجودمالیمسائلیتاباشمخودمبایدمنندارد،
دورهاست،عالئقبهرسيدنوخواندنتومن«خود»تحقق

«کنیگذرانکهدربياریپولاینقدربایددانشجویی



الشتفرهنگعرصهدراوليهاشاگرد.خوانداوليهاشاگردخردهفرهنگميتوانرادومدسته•
سمیرودانشگاهیخودبا(شخصیارزشهایونيازها)خودميانراتعادلیوهماهنگیميکنند
يزنعلوموزارتودانشگاهسازمانمطلوبوایدئالدانشجویانکهگروهاین.سازندبرقرار

ارتباطودانشگاهدرموفقيتبرایخودابزاریعقالنيتازمطلوبینفعبهميشوند،محسوب
.ميبرنداستفادهدانشگاهکارکنانومدیراناساتيد،بامطلوب



دانشگاهیدگیزنسبکایدئال،آکادميکفرهنگودانشگاهازخودانتظارتقليلبااوليهاشاگرد•
موفقيتشترینبيدانشگاهیارزشهایبااصطکاککمترینباتاميکنندهدایتگونهایبهراخود

بهآنهادردانشکسبودرسبرایوافریانگيزهواشتياقاگرچهازاینروبرند؛آنازراامتيازو
اینبادارند،اهدانشگمسائلبهنسبتنيزبازاندیشانهونقادانهنگاهیشرایطیدرو،ميخوردچشم
.آنهاستزندگیدرمهمیاولویتتحصيل،مسيرازاجتماعیجدیتحرکحال


