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چكيده
و  جامعه پذیری  از  نشان  ایران  در  دانشگاهی  فرهنگ  حوزه  در  انجام شده  تجربی  مطالعات 
فرهنگ پذیری دانشگاهی ناکارآمد و منفعل دانشجویان و جدایی و بیگانگی آنها از ساختار، فرایند 
و فرهنگ دانشگاهی مطلوب دارد. احساس و نگرش بی قدرتی، بی هنجاری، انزوای اجتماعی و در 
کل بیگانگی از خود، فرایند تحصیل، فضای دانشگاه، اساتید و دیگر دانشجویان به طور فزاینده در 
اندیشه و احساس طیف قابل توجهی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم انسانی و اجتماعی 
رواج یافته است. پژوهش حاضر با الهام از روش شناسی تلفیقی به دنبال آن است تا پدیدار شناسی 
تجربه بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی را از منظر دانشجویان و بر اساس تجربه زیسته و روایت آنها 
باز سازی و تشریح کرده و ضمن نشان دادن ویژگی و عوامل اجتماعی درونی و بیرونی مؤثر بر این 
تجربه، سنخ شناسی از نوع و میزان آن به دست داده و در نهایت استراتژی ها و واکنش دانشجویان 
به این تجربه را آشکار سازد. طراحی تحقیق مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساخت یافتة کیفی است که 
در سنت نظریه مبنایی با حدود 40 نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم انسانی و اجتماعی 
شهر تهران انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مؤلفه های اصلی تجربه بیگانگی تحصیلی 
و دانشگاهی ضمن ارتباط و تأثیرپذیری مستقیم از سیاست فرهنگ، آثار و پیامدهای اجتماعی، 
روانی و اقتصادی مهمی در زندگی دانشجویان دارد. فاصله گزینی یا بیگانگی دانشگاهی هدفمند، 
تطابق گزینشی با انتظارات و هنجار های شناختی دانشگاهی و ایجاد هماهنگی و تعادل بین نیاز ها و 
ارزش های شخصی با خود دانشگاهی و رسمی )خرده فرهنگ شاگرد اولی ها( گونه های عمدة تجربه 

بیگانگی و استراتژی های مواجهه با آن برای دانشجویان محسوب می شوند. 
واژه های کلیدی: بیگانگی دانشگاهی، بیگانگی تحصیلی، فرهنگ دانشگاهی، هویت رشته ای، بیگانگی هدفمند.

1. مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی با همین عنوان است که به سفارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم انجام شده است.
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طرح مسئله
در جامعه مدرن، واقعیت و ایده دانشگاه از مرجعیت مرکزی و حیاتی در توسعه دانش، فرهنگ 
و اجتماع هر ملتی برخوردار شده است. مهم ترین کارکرد دانشگاه به عنوان نهادی که نقش 
کلیدی در تولید و فهم دانش، توسعه فرهنگ و تمدن و حل مسائل جامعه مدرن دارد، تولید 
انسان دانشگاهی و هویت دانشگاهی فرهیخته، زایا1 و توانمند در افرادی است که به عنوان 
پیشاهنگان فرهنگ عمل می کنند )جانسون، 1378(. چه درصدد تولید متخصص باشیم )انسان 
متخصص و دانشمند(، یا در تکاپوی پرورش انسان فرهیخته، فرزانه، حکیم و خردمند )انسان 
فرهنگی و اخالقی( یا کاربلد و تکنسین )انسان اقتصادی( و یا میل به تکثیر مکانیکی کارگزاران 
میدان سیاست و دیوانساالری )انسان سیاسی(، الزم است اجتماع، فرهنگ و سازمان دانشگاهی 
مؤثر و مولدی داشته باشیم که در آن، پیوند استاد ـ دانشجو دغدغه اصلی و رسالت خود را 
تولید فهم و دانش بداند، اما انسان بیگانه شده از خود، بیگانه از فرایند تحصیل و غریبه با انسان 
دانشگاهی ایدئالـ  به منزله یک افق و مبنا برای کنش دانشجویانـ  چگونه می تواند نقش مؤثر 

»مولد« علم و فرهنگ و ارائه دهنده »راه حل« برای مسائل جامعه را ایفا کند؟
پژوهش های صورت گرفته در مورد دانشگاه های ایران طی دو دهه اخیر، مشخص می کند 
که به جای درونی کردن ارزش ها، نگرش ها و هنجارهای مناسب با فرهنگ جهانی دانشگاهی 
مطلوب و مؤثر، شاهد بیگانگی دانشجویان از ساختار، فرایند و فرهنگ دانشگاهی مورد دلخواه 
کارگزاران عرصه علوم اجتماعی ـ انسانی هستیم. نشانه ها و مصادیق بیگانگی دانشگاهی در 
قالب احساس و نگرش بی قدرتی، بی هنجاری، انزوای اجتماعی و در کل بیگانگی از خود، 
فرایند تحصیل، فضای دانشگاه، اساتید، دانشجویان دیگر و احساس جدایی از انسان دانشگاهی 
مطلوب و ایدئال، در اندیشه و احساس تعداد قابل توجهی از دانشجویان مقطع کارشناسی 
ارشد علوم انسانی و اجتماعی جریان مخربی دارد. بیگانگی دانشگاهی با مفهوم »خودپنداری 
تحصیلی ـ دانشگاهی« دانشجویان کاماًل مرتبط است. در واقع، بیگانگی تحصیلی چیزی جز 
خودپنداری معیوب و خودارزیابی منفی از خود دانشگاهی نیست. تصور از خود2ِ تحصیلی، 
مجموعه معانی و ارزیابی هایی است که دانشجو وقتی خود را )در نقش یک دانشجو( مورد 
تأمل قرار می دهد می یابد. نگرش و برداشتی است که به مرور زمان از اینکه چه کسی هست 
پیدا می کند و این نگرش به نوبه خود مبتنی است بر مشاهدات فرد از خود و استنباط هایی در 

1. Generative
2. Self-concept
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مورد اینکه چه کسی هست، آرزوها و امیالش کدام است و دیگران چگونه در برابر او و دیگر 
دانشگاهیان رفتار می کنند. از طریق فرایند ارزیابی انعکاسی که بر پایه »خود آیینه سان« کولی 
است، »دیگراِن مهم« ارزیابی های خود را از دانشجویان منتقل می کنند که این ارزیابی بر شیوه 
نگاه دانشجو و دانشگاهی به خود تأثیر می گذارد )Burke&stets,1999(. جنکینز در نظریه 
دیالکتیک درونی ـ برونی شناسایی میان خود و دیگری، تأکید می کند که دیگران تعیین کننده 
هستند و انگاره عمومی ممکن است به تصویر از خود )دانشگاهی( تبدیل شود؛ لذا، بر مبنای 
نظر جنکینز، دیگران فقط هویت دانشجویی ـ دانشگاهی را درک نمی کنند بلکه در عین حال 

به طور فعاالنه ای آن را می سازند )جنکینز 1381(. 
می دهد  نشان  محققان  زیستة  تجارب  و   )1382( فاضلی   ،)1378( طائفی  پژوهش های 
احساس و نگرش هایی نظیر احساس خستگی و عذاب در کالس درس، بی رغبتی و عدم درگیر 
شدن عمیق در مباحث کالس، غیبت های غیرموجه، سرقت علمی و کپی برداری از آثار دیگران 
برای ارائه کارنوشت یا مقاله به استاد، طوالنی شدن فرایند تکمیل پایان نامه که برای دانشجو و 
ساختار سازمانی دانشگاه مسئله ساز شده است، احساس بیهودگی از فعالیت تحصیل در رشته 
علوم انسانی، کراهت و بی رغبتی در انجام پایان نامه متناسب با مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، 
سیطره زندگی ذهنی و غیرواقعی و طرد واقعیت های جامعه ایران، احساس عدم کنترل فردی 
بر زندگی فردی و اجتماعی )که در این پژوهش، همه این نشانه های نگرشی و رفتاری را با 
تعبیر »از خودبیگانگی دانشگاهی«1 مفهوم پردازی می کنیم(، در میان طیف وسیعی از دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی به چشم می خورد. یکی از عالئم و مصادیق برمالکننده و نگران کنندة بیگانگی 
دانشگاهیـ  اجتماعی، رشد روزافزون رفتار مهاجرتی است که گاه از آن تحت عنوان فرار مغزها 
نام برده می شود. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، ایران در بین 91 کشور در حال توسعه و 

توسعه نیافته، از نظر فرار مغز ها، مقام اول را دارد )قانعی راد، 1383: 170(. 
تجربة زیسته در امر تدریس و آموزش، تأمل و بازاندیشی بر نگرش ها، روحیات و رفتارهای 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و مطالعاتی که در مورد علم پژوهشی و فرهنگ آموزش عالی در 
ایران صورت گرفته است، نشان از جامعه پذیری و فرهنگ پذیری دانشگاهی ناکارآمد و منفعل 
دانشجویان دارد که از جمله ویژگی های آن می توان به تقلیدگرایی، پرهیز از برخورد نقادانه و 
پرسشگرانه، آماده خوری فرهنگی و علمی و عدم تمایل برای تالش جدی در امر تولید علمی، 
ضعف روحیه و اخالق پرسشگری، ضعف روحیه همکاری و کار جمعی، ضعف در خالقیت، 
1. Academic Alienation
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فقدان اعتماد به نفس برای پرورش اندیشه ای مستقل، گریز از مشارکت عمیق در فرایند آموزشی 
و آموزش غیر مشارکتی، تک صدایی و یادگیری منفعل، ایستایی و غیر تأملی بودن اشاره کرد 

)قانعی راد، 1379؛ رفیع پور، 1381؛ قاضی طباطبایی، 1378؛ طائفی، 1378؛ فاضلی، 1381(. 
پدیدة بیگانگی عوامل متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و شخصی دارد که در 
طبقه بندی کلی به دو بخش عوامل درون دانشگاهی و برون دانشگاهی قابل تقسیم است: عوامل 
برون دانشگاهی، تأثیرات جامعه بر فضای علم را نشان می دهد. در چهارچوب جامعه شناسی علم، 
عوامل سیاسی متعددی مثل سیاست فرهنگی، سیاست علم و فرهنگ دانشگاهی دولت مدارـ  
نظیر توده ای کردن آموزش عالیـ  در ایجاد فضای یأس و سرخوردگی یا سرزندگی و احساس 

ناامیدی یا احساس امید در میان دانشجویان نقش تعیین کننده ای دارد. 
در مورد یکی از مهم ترین سیاست های علم و فرهنگ در ایران می توان به توده ای کردن 
آموزش عالی اشاره کرد. در دو دهه خیر آموزش عالی از حیث کّمی به طور شتابانی گسترش 
یافته؛ درحالی که از حیث شاخص های توزیع اجتماعی دارای وضعیت نامطلوبی است. توسعة 
ناموزون نظام دانش در ایران به نوبه خود از الگوی ناموزون توسعة کشور تأثیر پذیرفته است 
)قانعی راد، 1379: 169(. یکی از مهم ترین ویژگی های توده ای شدن آموزش عالی در ایران، 
فقدان ارتباط بین افزایش نرخ ثبت نام در دانشگاه ها و رشد اقتصادی است. آموزش عالی کشور 
در ضمن توسعه خود، دانش آموختگانی را پرورش می دهد که به سبب ناتوانی نهادهای آموزش، 

پژوهشی و صنعتی کشور چاره ای جز مهاجرت به آن سوی مرزها نمی یابند )همان، 186(. 
مسئله اصلی این پژوهش کشف و شناسایی دالیل و چگونگی بیگانگی )از خود دانشجویی، 
فرایند تحصیل، اساتید و دانشجویان دیگر و انسان دانشگاهی و در کل فرهنگ و اجتماع 
دانشگاهی( و پیامدهای بیگانگی است. در کنار این مسئله اصلی، واکنش ها و استراتژی های 
دانشجویان به موقعیت های بیگانه کننده نیز بررسی خواهد شد. پس از بررسی موارد فوق 
می توان موانع، محدودیت ها و بسترهای »جامعه پذیری دانشگاهی« غیر مؤثر، ناکارا و کمتر 

فعال را کشف و توضیح داد. 
در این پژوهش به رفتار مهاجرتی و فرار مغزها از منظر بیگانگی از جامعه، دولت و دانشگاه 
نزدیک می شویم. مسئله تأمل برانگیزتر آن است که پدیده بیگانگی اجتماعی در عرصه علم و 
دانش، تنها در میان دانشجویان عادی ریشه ندوانیده است؛ اساتید نیز تجربه بیگانگی دانشگاهی 
داشته که با بیگانگی دانشجویان کاماًل مرتبط است. بنا بر پژوهش خسرو خاور و قانعی راد 
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که وضعیت اجتماعات علمی در ایران را مورد بررسی قرار داده اند، احساس از خود بیگانگی 
اجتماعی در میان دانشمندان نخبه نیز حضوری جدی دارد به طوری که اگرچه از سطح کارایی 
و کنشگری باالیی در مسائل علمی برخوردارند ولی در سطح سیاسی و یا حتی اداری، از خود 
کارایی قابل قبولی نشان نمی دهند و به جای تالش برای تأثیرگذاری در نظام سیاسی، مدیریتی 
و اداری جامعه خود را مظلوم و نظام را ظالم تلقی می کنند و این برخورد در بسیاری موارد 
باعث می شود تا با بدبینی شدیدی با معضالت اجتماعی برخورد کنند )خسرو خاور و قانعی راد، 
1386: 199(. مصاحبه های انجام شده با برخی از دانشمندان ابعاد دیگری از بیگانگی اجتماعی 
را برمال می سازد. آز نظر آنها در تلقی عمومی.دانشمندان مردمانی منزوی و جداافتاده اند که 
از منابع مالی و از قدر و منزلت بهره مند نیستند. بسیاری بر این باورند که دانشمندان از سوی 

جامعه و دولت به عنوان دانشمند به رسمیت شناخته نشده اند )همان، 206(. 
در این مطالعه همچنین به دنبال بررسی پیوندهای چندبعدی و چندطرفه میان بیگانگی 
اجتماعی )احساس انزوا، جدایی و غریبگی از جامعه و دولت( با بیگانگی دانشگاهی هستیم. 
برای این منظور تأثیر ازخودبیگانگی اجتماعی بر بیگانگی دانشگاهی را از طریق تبیین تفهمی 

ازخود بیگانگی اجتماعی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مورد تأمل قرار خواهیم داد. 
شواهد نشان می دهد غالب دانشجویان کارشناسی ارشد بیکار بوده و عده اندکی به طور 
نیمه وقت مشغول کار هستند. در اینجا می توان پرسید که چرا به رغم موقعیت »بیکاری«، سیاست 
»ادامه تحصیل« را اتخاذ نموده اند؟ آیا احساس بی قدرتی در حوزه دانش و دانشگاه دارند؟ آیا 
از موفقیت خویش به عنوان یک دانشجو در عرصه زندگی دانشگاهی و یا به عبارتی از هویت 
دانشجویی دانشگاهی خود فهم اندکی دارند و نوعی »حس بی معنایی« را تجربه می کنند؟ تا 
چه میزان حس عدم اطمینان و ناامنی در آنها بارز است و دارای اغتشاش هنجاری و ذهنی ـ 
عینی هستند؟ آیا دانشجویان علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران از 
فرایند تحصیل، سایر دانشجویان، اساتید و »میدان دانشگاهی« فاصله می گیرند و دورة تحصیلی 
خود را تنها و منزوی به پایان می رسانند؟ یا اینکه تعاملی آموزشی و اجتماعی بین دانشجویان 
و اساتید و فضای دانشگاهی حاکم است؟ آیا در شرایط خاص فرهنگی ـ اقتصادی جامعه و 
دانشگاه های شهر تهران، منزوی بودن به معنای بیگانگی است و ارتباط داشتن با دیگران به 
معنای عدم بیگانگی است؟ آیا در پس تعامل کنشگری دانشجویان با یکدیگر و سایر عناصر 
نهاد دانشگاه، نوعی بیگانگی ظریف و نامرئی، النه نکرده است؟ محصول کار دانشجویان علوم 
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اجتماعِی دانشگاه های دولتی شهر تهران چیست؟ آیا آنها از نظر خودشان چیزی تولید می کنند 
که جدا و بیگانه از آنها باشد؟ برای دانشجوی علوم اجتماعی، مفهوم و واقعیت »کار و شغل« 
در عرصه دانش و دانشگاه ایرانی )به عنوان قلمرو فرهنگ( چه معنایی دارد؟ آیا دانشجویان 
با فرایند تحصیلی احساس این همانی، قرابت و همدلی می کنند؟ نگرش، بینش و احساس 
دانشجویان در مورد هویت دانشجویی دانشگاهی شان چگونه است؟ آیا احساس تحقق و 

شکوفایی فردی می کنند؟ در چه ابعادی؟ و با چه شدتی؟

پرسش های اصلی پژوهش
میان  در  را  دانشگاهی  و  تحصیلی  از خود بیگانگی  میزان  و  نوع  از  سنخ شناسی  چه   .1

دانشجویان تحصیالت تکمیلی می توان شناسایی و استخراج کرد؟
2. عوامل اجتماعی درونیـ  برونی مؤثر بر ایجاد موقعیت های از خود بیگانه کننده در زندگی 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی کدامند؟ از منظر دانشجویان زمینه های مؤثر از خودبیگانگی 

تحصیلی و دانشگاهی در شرایط نظام آموزش عالی ایران کدام است؟
از خود بیگانگی  پدیده  به  دانشجویان  فکری  و  رفتاری  برخوردهای  و  استراتژی ها   .3

دانشگاهیـ  اجتماعی چگونه است؟

چهارچوب مفهومی
حدس های اولیه و تأمالت آغازین بر فرایند و پدیده پیچیده و چندسویة »بیگانگی تحصیلی ـ 
دانشگاهی« و واکاوی و بازاندیشی تجارب زیسته، ما را ملزم می کند به تلفیق چهارچوب های 
مفهومی متنوع و متعددی بپردازیم که هریک زمینه ها، چرایی، چگونگی، پیامد ها و استراتژی های 
تجربه بیگانگی را توضیح می دهد. نظریه ها و چهارچوب مفهومی اولیه مورد استفاده برای فهم و 
توضیح پرسش های تحقیق حول چند محور است: نظریه های ازخودبیگانگی )مارکس، وبر، زیمل، 
مانهایم و سیمن(، نظریه های فرهنگ ، انسان و هویت دانشگاهی )داوسون، 1994؛ تیلور، 1999؛ 
بچر، 1987؛ گالتونگ، 1994؛ کورتازی، 1997؛ بوردیو، 1988( نظریه سرمایه فرهنگی و نظریه 
کنش بوردیو )1986؛ 1381( نظریه انتخاب عقالنی )کرایب،1381؛ دی مور و همکاران،1993(، 
نظریه ارزش های مادی و فرامادی اینگلهارت )1378، 1382( و نظریه جهانی شدن، مدرنیته، 

هویت و سیاست زندگی )گیدنز، 1378 و 1382؛ بک، 2000؛ برگر و همکاران، 1381(. 
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بر پایه بینش مارکس در باب طبیعت انسانی و کار، موجود انسانی با تولید نیروی کار 
خودش را عینی و خارجی می کند و کار فعالیتی است که از طریق آن تولید صورت می گیرد. 
نظام  اما در  به خودی خود یک هدف است.  برای »تحقق خویشتن« است و  کار فرصتی 
سرمایه داری سه عامل مالکیت خصوصی، نظام تقسیم کار، تبدیل شدن نیروی کار به یک کاال 
موجب می شود کارگر از ابزار تولید جدا باشد و در نتیجه کارگر از محصول، و از نوع انسان 
بیگانه شود )مارکس، 1375؛ هروکس، 1998(. کارگر در حین کار کردن نه تنها خود را به اثبات 
نمی رساند بلکه خود را نفی می کند و به جای خرسندی احساس رنج می کند؛ هنگامی آسایش 
دارد که کار نمی کند و هنگامی که کار می کند احساس آسایش ندارد )مارکس، 1375: 128(. 

طبق انسان شناسی فلسفی مارکس، خصلت نوعی فعالیت انسان فعالیت آزاد و آگاهانه است. 
وبر با نقد و بسط نظریه مارکس ابراز می دارد مسئله صرفاً جدایی کارگر از ابزار تولید 
نیست بلکه سربازان، کشیشان، معلمان، پژوهشگران و دانشمندان و در کل، طبقه متوسط 
اداری و تولیدی از ابزارهای تولید جدا شده اند و با مکانیزه شدن روابط و محاسبه پذیر شدن 
قواعد و هنجارها و تبدیل کارمندان مدرن به »مهره ناچیز« در قفس آهنین بوروکراسی و با 
»افسون زدایی« از جهان و تهی شدن روح انسان از معنا )فرایند عقالنی شدن( »ما آنچه را انجام 
می دهیم که به ما واگذار شده و نه آنچه را که دوست داریم انجام دهیم« و لذا انسان مدرِن از 
خود بیگانه شده ظاهر شده است )اسالم، 1990؛ کیویستو 1385(. ماکس وبر دو نیروی عقالنی 

شدن1 و بوروکراسی را عامل بیگانگِی انسان مدرن می داند. 
کارل مانهایم با تلفیق اندیشه های وبر، مارکس و زیمل، دالیل بیگانگی را در درجه نخست، 
تحمیل و استبداد فرهنگ بر اراده فردی و تحمیل نیروی عینی شده کار انسان و دوم ناشی 
از فرایند عقالنیت می داند. انسان به واسطه کارش، هنر، علم و دولت را تولید می کند و در 
طی زمان دست ساخته هایش حیات مستقل از تولید کنندگان خود پیدا می کند و بر اراده فردی 
تحمیل می شود که نتیجة آن، خاموشی روح خالق انسان است )اسالم، 1990(. مانهایم در 
کتاب ایدئولوژی و اتوپیا )1378( این ایده را مطرح می سازد که »ایدئولوژی« و »اتوپیا« با طرد 
و انکار واقعیت و با طرد »اینجا و اکنون« بر اثر ناتوانی در برابر نیروهای اجتماعی موجود، 
جهان تخیلی و ذهنی ای را می سازد. به طور کلی می توان گفت مارکس به بیگانگی »کارگران«، 
وبر به بیگانگی همه اقشار باالخص »طبقه متوسط« و مانهایم به بیگانگی تولید کنندگان فرهنگ 

1. Rationalization
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باالخص »روشنفکران« )و در آثار متأخر خود در انگلستان به بیگانگی توده مردم( می پردازد. در 
نظر مانهایم، روشنفکران توانایی تغییر و کنترل چیزی را ندارند که پیش بینی می کنند )همان(.

ملوین سیمن )1961( با تلفیق نظریه های بیگانگی جامعه شناسان کالسیک و نظریه رابرت 
مرتون، ابعاد از خود بیگانگی را در پنج بعد تقسیم بندی می کند: احساس بی قدرتی )فقدان کنترل 
بر روی مسیر فردی و کنش و احساس عجز در برابر نیروهای اجتماعی(؛ احساس بی معنایی 
مانهایم(؛  نظر  از  الهام  با  پای عقالنیت کارکردی  به  پا  )عدم رشد هماهنگ عقالنیت ذاتی 
بی هنجاری )ناهماهنگی اهداف و وسایل(؛ و بیگانگی1 که فرد خودش را به عنوان یک غریبه2 

تجربه می کند، او از خودش بیگانه شده است )دین،3 1961؛ اسالم، 1999(. 
پدیده بیگانگی عوامل متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و شخصی دارد. زمینه های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیگانگی دانشگاهی را با نظریه های فرهنگ دانشگاهی 
و جهانی شدن آن، سرمایه فرهنگی و انتخاب عقالنی و جامعه شناسی ارزش ها می توان توضیح 
داد. جامعه شناسی علم کالسیک به ما می گوید که بین جامعه و فضای علم نوعی تأثیر و تأثر 
متقابل برقرار است. رابطة ساخت اجتماعی و وضعیت بیگانگی دانشجویان به منزله وضعیتی 
معرفتیـ  رفتاری، از نوع تعیین عّلی نیست بلکه نوعی رابطه سازگاری، ترغیب کننده و جهت ده 
را نشان می دهد. به تعبیر وبری، نوعی قرابت گزینشی میان وضعیت بیگانگی دانشگاهی و 
ساخت منافع و ارزش های افراد توسط دانشجویان، دانشگاهیان و ساختارهای دانشگاهی و 
غیردانشگاهی، برقرار شده است؛ ازاین رو، عوامل بیگانگی دانشگاهی را به دو بخش عوامل 
درون دانشگاهی و برون دانشگاهی تقسیم کرده ایم. عوامل برون دانشگاهی تأثیرات جامعه بر 
فضای علم را نشان می دهد. در چهارچوب جامعه شناسی علم، عوامل سیاسی متعددی مثل 
سیاست فرهنگی، سیاست علم و فرهنگ دانشگاهی دولت مدار ـ نظیر توده ای کردن آموزش 
عالیـ  در ایجاد فضای یأس و سرخوردگی یا سرزندگی و احساس ناامیدی یا احساس امید در 
میان دانشجویان نقش تعیین کننده ای دارد. در اینجا، این پرسش طرح می شود که سیاست های 
فرهنگی دانشگاه و عملکرد ساختارها چقدر در بهبود سوژگی نقش مؤثری دارند؟ سیاست های 

علم به تولید و تقویت »سوژگی دانشگاهی« منجر می شوند یا انقیاد و ضعف آن؟
در میان عوامل فرهنگی برون دانشگاهی که در بیگانگی دانشجو نقش مؤثری دارند به بررسی 
1. Estrangement
2. Alien
3. Dean
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موارد زیر خواهیم پرداخت: 1( زمینه های فرهنگی متفاوت دانشجویان و غفلت استادان به این 
مسئله؛ 2( تقلیل نگاه ارزشمندمدارانه به تحصیل در فضای جامعه؛ 3( مواد موجود در کتب درسی. 
یکی از مهم ترین عوامل درونی بیگانگی دانشگاهی مقوله »فرهنگ دانشگاهی« است که 
می توان الگوی معانی نهفته در صور نمادین از جمله کنش ها، گفته ها و تمامی مقوالت معناداری 
دانست که افراد دانشگاهی به کمک آن با هم ارتباط برقرار می کنند و در تجارب، دریافت ها و 
باورهای مشترک با یکدیگر سهیم می شوند. )گریتز، 1983؛1 ُکرتاز،2 1997(. مهم ترین کارکرد 
فرهنگ دانشگاهی تعیین و ایجاد نوع خاص هویت برای انسان دانشگاهی است )فاضلی 
1382؛ تیلور 1999(. هویت دانشگاهی را می توان بر اساس سطوح متمایزی دسته بندی کرد: 
الف( هویتی که دانشگاه و محل کار فرد به عضو دانشگاهی می دهد، ب( هویت رشته ای،3 
ج( هویت جهانی4 با معیارهایی چون »استقالل دانشگاهی« و »آزادی دانشگاهی« و معیارهای 
»الزام های نهادی« رابرت مرتن که عبارتند از جهان گرایی،5 اشتراک گرایی،6 بی طرفی عاطفی و 
شک سازمان یافته از هم تفکیک کرد )به نقل از فاضلی، 1382(. به عقیده گلدنر، باالترین سطح 

مشترکات در میان دانشگاهیان »فرهنگ گفتمان انتقادی« است )گلدنر، 1979(.
گالتونگ )1994( چهار نوع فرهنگ دانشگاهی و »سبک های فکری« را مطرح می کند که 
هریک پیامد های مشخصی خواهند داشت و در همین راستا، چند نوع »فضای سازمانی« از نظر 
چگونگی محیط کار برای ترغیب یا ممانعت یادگیری و مشارکت فعال در فرایندهای آموزشی 
و پژوهشی شناسایی شده است. فضای فرهنگی مطلوب و آرمانی در یک دانشگاه، فضای 
درخواست کننده است؛ فضایی که مؤلفه های محیط دانشجویان و دانشگاهیان را ملزم به تالش 

و کار بیشتر برای تحقق ارزش های دانشگاهی می کند )به نقل از فاضلی، 1382(. 
در دیدگاه تعلیم و تربیت پسامدرن از جمله در آراء هنری جیرو، برخالف نظریه پردازان 
سنتی که آموزش و پرورش را موضوعی بی طرف می دانند، تعلیم و تربیت ذاتاً روندی سیاسی 
است؛ از این رو باید به دانشگاه به عنوان حوزه های عمومی دموکراتیک نگریست جایی که تعلیم 

و تربیت انتقادی منجر به شهروندان انتقادی شود )دهباشی و همکاران 1386: 1 و 5(. 

1. Greetz
2. Cortazzi
3. Disciplinary
4. Cosmopolitan
5. Universalism
6. Communism
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در رویکرد تعلیم و تربیت انتقادی پسامدرن، فرایند آموزش صرفاً انتقال اطالعات نیست 
بلکه به معنای فرصت دادن به دانشجویان است تا ظرفیت انتقادی را برای مبارزه و تغییر 
اشکال سیاسی و اجتماعی موجود به جای سازگاری صرف با آنها گسترش دهند )همان: 
6(. نظریه پردازان پسامدرن انتقادی، یادگیری ای را ضروری می دانند که گوناگونی فرهنگی 
دانشجویان را تأیید و ترغیب کند)دهباشی و همکاران، 1386: 11(. تعلیم و تربیت مطلوب 

پسامدرن، تعلیم و تربیتی است که در آن صداهای دیگر هم شنیده شود )همان: 15(. 
مقولة نسبت فرهنگ دانشگاهی و ازخودبیگانگی دانشگاهی را می توان با نظریه سرمایه 
فرهنگی و دانشگاه به عنوان یک میدان فرهنگی ـ اجتماعی مورد بررسی قرار داد. بوردیو در 
کتاب تمایز )1984( سرمایه فرهنگی را دانشی به حساب می آورد که از طریق آموزش و تربیت 
برخاسته از پایگاه اجتماعی انباشته می شود. بوردیو سرمایه فرهنگی را در سه شکل کاالها، 
مصنوعات و فرآورده های مادی و فرهنگِی به رسمیت شناخته شده ذخیرة دانش، مهارت و 
تجارب افراد )مدارج گواهینامه های آموزشی علمی و حرفه ای( و سرانجام عادت واره های افراد 
که آنها را در پیشرفت و اندوختن مهارت و تخصص بیشتر یاری می رساند، متجلی می بیند 
)بوردیو، 1986(. سرمایه فرهنگی زمینه ساز تمایالت عالئق و سلیقه های مختلف افراد است و از 
این نظر می تواند مبنای سبک زندگی آنها قرار گیرد. از نظر بوردیو، سرمایه فرهنگی )مثل مدارک 
تحصیلی، رشته تحصیلی و نوع دانشگاه( تعیین کننده شانس های زندگی فرد بوده و در نظام 
شایسته ساالری دانشگاهی و تحصیلی، سلسله مراتب اجتماعی را سامان می دهد. ارزش سرمایه 
فرهنگی به میدان ها )مانند هنری، علمی و سیاسی( به عنوان حوزه های گوناگون و متفاوت 
زندگی بستگی دارد که از یک سو، فضاهای ساخت مند قدرت اند که شرایط خاصی را بر کسانی 
که وارد آن حوزه ها می شوند تحمیل می کنند و از سوی دیگر، صحنه کشاکش کنشگرانی است 

که در پی حفظ یا براندازی نظام موجود توزیع سرمایه هستند )واکووانت، 1381: 336(. 
بوردیو منتقد نظریه انتخاب عقالنی و کنش استراتژیک است. بر اساس نظریه انتخاب 
عقالنی، آدمیان مخلوقاتی عالِم و قاصدند که فعلشان مسبوق به دلیل و سنجش عاقالنه است 
)لیتل، 1381: 63(. برای درک کنش یک کنشگر باید اهداف، اعتقادات و باورها و قواعد حاکم 
بر انتخاب و قواعد تصمیم گیری را بشناسیم که بخش بزرگی از آنچه بر تصمیم کنشگر تأثیر 
می گذارد، مقولة ارزش هاست. ارزش ها شکل دهندة خواسته ها و عقایدند. رفتارهای کنشگران 
بر اساس گرایش ها شکل می گیرد و این ارزش ها هستند که می توانند مجموعه ای از گرایش ها 
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را توضیح دهند )دی مور و همکاران، 1993: 22(. اما از دیدگاه بوردیو، کنش افراد مبنی بر منطق 
عقالنیت عملی عمل می کند و نه صرف تأمل عقالنی و بازاندیشانه که بیشتر مشخصة عقالنیت 
نظری و محاسبه گری است. کنش افراد صرفاً از سوی منافع اقتصادی برنمی خیزد آن طور که 

نظریه انتخاب عقالنی فایده گرا می گوید. 
ارزش ها دگرگون می شوند و تغییر می کنند. نوعی از الگوی دگرگونی ارزش ها را رونالد 
اینگلهارت برجسته کرده است: تضاد بین ارزش های مادی گرایانه و فرامادی گرایانه. اینگلهارت 
با استفاده از دو فرضیه کمیابی1 و فرضیه اجتماعی شدن2 توضیح می دهد که جامعه پیشرفته 
صنعتی از سمت مسائل و دلبستگی های مادی پیرامون امنیت اقتصادی و جانی به سوی تأکید 
بیشتر بر آزادی، ابراز عقیده و کیفیت زندگی یا ارزش های فرامادی گرایش پیدا خواهد کرد. 
)اینگلهارت و آبرامسون، 1378: 60 و اینگلهارت، 1382(. بررسی اینگلهارت نشان می دهد 
افراد هرچه تحصیل کرده تر باشند، فرامادی تر هستند )1382: 189( او همچنین »رادیکالیسم 

فرهنگی« را توضیح دهندة بیگانگی افراد از ارزش های رسمی و تثبیت شده می داند. 
پُررنگ شدن ارزش های فرامادی در دوران مدرنیته متأخر، جنبه خاصی از نظریه »تجدد 
بازاندیشانه« گیدنز و اولریش بک است؛ به عبارت دیگر، ارزش های فرامادی در بستر مدرنیته 
معنا می یابد و ممکن می شود. در شرایط مدرنیته هویت فردی به پروژه ای بازاندیشانه تبدیل 
می شود. این پروژة بازاندیشانه شخصیت که به حفظ هویتی منسجم و در عین حال روایت های 
شرح حال انگارانه دائماً تجدید نظر شده منجر می شود، در بستری شکل می گیرد که امکان 
انتخاب های چندگانه را فراهم می سازد )گیدنز، 1378(. در چنین متنی، مفهوم سبک زندگی 
اهمیتی ویژه می یابد. آنتونی گیدنز و اولریش بک با طرح »مدرنیته بازاندیشانه« توضیح می دهند 
که »جامعه بازاندیشانه«، جامعه ای است که شرایط زندگی ما در آن به نحو فزاینده ای محصول 
کنش  های خود ماست و متقاباًل کنش های ما به نحو فزاینده ای معطوف به مدیریت چالش با 
خطرات و فرصت هایی است که خود خلق کرده ایم )پیرسون 1380: 160(. به عقیده گیدنز ما 
شاهد گشوده شدن درهای زندگی روزمره به اصول مدرنیته )طرح پرسش، داشتن انتخاب و 

حق تصمیم گیری( هستیم )گیدنز، 1386: 136(. 
بنا بر نظریه پیتر برگر و همکارانش )1381(، برخالف شرایط پیشامدرن زندگی روزمره 
افراد در شرایط مدرنیته آنها را به جهان های معنایی و تجربی کاماًل متفاوت و غالباً ناسازگار 
1. Scarcity Hypothesis
2. Socialization Hypothesis
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مرتبط می کند. زندگی مدرن معموالً در اندازة بسیار شدیدی تقسیم بندی و چند گانه1 شده 
است و هویت مدرن بازاندایشانه، فردیت یافته، تفکیک شده و مشخصاً باز و گشوده است. 
در همین راستا می توان به مفهوم »سیاست زندگی«2 گیدنز اشاره کرد. وی در کتاب مدرنیته 
و تشخص )1378( به درستی تأکید می کند که »مسائل مربوط به »خود«3 و هویت شخصی 
نه فقط التزام هایی سیاسی در بر دارند بلکه مهم تر از این با تجدید ساختار فعالیت ها و مسائل 
سیاسی بی نهایت مهمی در مرحله کنونی مدرنیته هم ارتباط دارند )گیدنز، 1378: 295(. به 
تعبیر گیدنز، سیاست زندگی یعنی سیاست متحقق ساختن خویشتن در محیطی که به طرزی 
بازاندیشانه سامان یافته است )همان: 299(. سیاست زندگی یعنی سیاست تصمیم گیری های 
مربوط به زندگی. سیاست زندگی »سیاست هویت و انتخاب است«، در مورد این است که در 
»جهانی که زمانی همه چیز در آن طبیعی )یا سنتی( بود و اکنون باید کم وبیش انتخابشان کرد و 
دربارة آن تصمیم گرفت، چگونه باید زندگی کنیم؟ )گیدنز، 1382: 148، فرگوسن، 2001: 42(. 
در جمع بندی می توان از نظریه عمل پی یر بوردیو برای شرح چرایی و چگونگی بیگانگی 
دانشگاهی و استراژی های مواجه با آن استفاده کرد. دانشجویان و دانشگاهیان به عنوان کنشگران 
اجتماعی، با حضور در »میدان« دانشگاه )فرهنگ دانشگاهی و اجتماع دانشگاهی( و میدان های 
اجتماعی )خانواده و گروه دوستان( و سیاسی )سیاست فرهنگی دولت و سیاست های آموزشی 
وزارت علوم( و اقتصادی )شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن( که در آن 
رفت و آمد دارند، به »حس عملی« و منش و عادت وارة دانشجویی متناسب با میدان های موجود 
دست یافته و نوعی بیگانگی دانشگاهی را تجربه می کنند؛ زیرا در دستیابی به سرمایه فرهنگی 
مطلوب و تبدیل این سرمایه به سرمایه اقتصادی دچار مشکل می شوند. اما عادت واره دانشگاهی 
به دست آمده که حال و هوا و ویژگی های فرد دانشگاهِی بیگانه با میدان دانشگاه و علم را با 
خود به همراه دارد و استراتژی های متفاوت و متعددی برای مقابله با وضعیت بیگانه ساز اتخاذ 
می کند. استراتژی های مواجه با بیگانگی دانشگاهی، با منطق نظریه انتخاب عقالنی و هویت 
بازاندیشانه نیز انطباق دارد، اگرچه همان طور که بوردیو ـ با الهام از مارکس ـ بارها گوشزد 
می کند کنش دانشجویان مبنی بر منطق عقالنیت عملی، صورت می پذیرد و نه صرف تأمل 

عقالنی و بازاندیشانه که بیشتر مشخصة عقالنیت نظری و محاسبه گری است. 

1. Pluralized
2. Life Politics
3. Self



فصلنامه علمی - پژوهشی

67
جوانان و بیگانگی 

تحصیلی ... 

پيشينه پژوهشی
مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی در دو دهه گذشته و به ویژه در کشورهای غربی 
به حوزه ای جاذب برای پژوهش های بین رشته ای و مفهوم سازی های نظری تبدیل شده است. 
مجاورت با انتقال این آثار و همچنین تحوالت گستردة کّمی و کیفی حادث شده در بستر 
آموزش عالی ایران، زمینه ساز فعالیت های پژوهشی قابل مالحظه ای بوده که در مجال حاضر به 

ناچار به معرفی نمونه های منتخبی بسنده می شود:
محمدسعید ذکایی در پژوهشی با عنوان »جوانان، جهانی شدن و مهاجرت های بین المللی: 
پژوهشی در میان نخبگان جوان« با استفاده از رویکرد نظریه مبنایی به دنبال روشن ساختن تفسیر، 
معنا و اهمیت رفتار مهاجرتی نخبگان جوان بر هویت یابی و انگیزه ها و زمینه های اجتماعی مؤثر 
بر این رفتار است. ذکایی با انجام 35 مصاحبه نیمه ساخت یافته با دانشجویان 18 تا 30 ساله 
دانشگاه های شهر تهران که محل سکونت خانوادگی بیشتر آنها شهر تهران بوده و در رشته ها 
و مقاطع مختلف مشغول به تحصیل بوده یا فارغ التحصیل شده اند، به این نتیجه می رسد که 
فرایند های جهانی شدن و ارزش های جهان وطنی بر گرایش ها و ارزش های این گروه از جوانان 
تأثیر آشکاری دارد و در سطح فردی نیز تمایل به حفظ سلیقه ها و سبک های زندگی و ارتقای 
مهارت های حرفه ای و تحصیلی و نیاز به اثبات توانایی های فکری و حرفه ای محرک مهمی 
در انتخاب رفتارهای مهاجرتی محسوب می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، مهاجرْت 
استراتژی ای برای مواجهه با بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی در ایران محسوب می شود و نخبگاِن 
جواِن متمایل به مهاجرت به دنبال کسب عاملیت، استقالل عمل و ارزش های فردگرایانه هستند. 
بنا بر یافته های ذکایی، مهاجرت را باید استراتژی ای تلقی کرد که جوانان به کمک آن به مصاف 

با حاشیه نشینی، بیگانگی و بی قدرتی خویش می روند )ذکایی، 1386: 15(. 
بخشی از کتاب فرامرز رفیع پور با عنوان موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن )1381( که 
مطالعه قوم نگارانة گسترده ای در زمینه شناخت فرهنگ دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران 
است، توصیف کننده بیگانگی تحصیلی دانشگاهی است. رفیع پور بی توجهی نظام سیاسی به 
منزلت علم و عالم، مدرک ساالری و مدرک گرایی دخالت نابجای مراکز قدرت در امور آموزش 
عالی، فقدان انگیزه دانشجویان برای تالش و سخت کوشی در راه علم، ناکارآمد بودن برنامه های 

درسی و آموزشی دانشگاه ها را از جمله موانع رشد علمی در ایران برمی شمارد. 
مطالعه دیگر، بررسی تجربی قاضی طباطبایی و ودادهیر با عنوان »سوگیری هنجاری در 
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علم و تحقیقات دانشگاهی ایران )1378( است. این مطالعه که به روش »پیمایشی« و در میان 
دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد کشور انجام شده است نشان می دهد که دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی کشور دچار »دوسویگی جامعه شناختی«1 هستند. به بیان دیگر: از منظر 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی به نظر می رسد که اساتید آنها در رفتار واقعی شان در گروه 
آموزشی و در ارتباط با دانشجویان بیشتر پایبند ضدهنجارهای علم هستند و کمتر به هنجارهای 

علم اقتدا می کنند )همان: 401(. 
نمونه دیگر، در زمینه مطالعه فرهنگ دانشگاهی ایران مطالعه ای است که علی طایفی با 
عنوان »فرهنگ علمی ـ پژوهشی ایران: بررسی قابلیت ها و تنگناها« )1378( انجام داده است. 
طایفی نیز در زمنیه نقاط ضعف فرهنگ علمی و پژوهشی کشور، فهرست جامعی ارائه می دهد 
بیگانه کننده است:  دانشگاهی و موقعیت های  بیگانگی تحصیلی و  یادآور  آن  از  که بخشی 
تقلید گرایی، پرهیز از برخورد نقادانه و پرسش گرانه، فردیت و بی اعتمادی افراد دانشگاهی به 
یکدیگر، بی توجهی به هنجارهای اخالق علمی مانند سرقت علمی مطالب دیگران، آماده خوری 
فرهنگی و علمی یا عدم تمایل برای تالش جدی در راه تولید علمی، ضعف خالقیت، ضعف 

روحیه همکاری و کار جمعی و موارد مشابه. 
مطالعات انجام شده در زمینه چالش ها و یا بیگانگی از آموزش دانشگاهی در ایران کمتر 
فرهنگ دانشگاهی را )به ویژه با الهام از سنت مطالعات فرهنگی( اساس کار خود قرار داده اند 
و فرهنگ آموزش و سبک های یادگیری در نظام آموزش عالی ایران کمتر موضوعی برای 
پژوهش های سیستماتیک بوده است و اغلب این مطالعات راه های خروج از بحران های آموزش 
عالی را به صورت عملیاتی ارائه نمی کنند. مقاله فاضلی )1382( با عنوان »بررسی تطبیقی 
بریتانیا« از جمله معدود نمونه های ارزشمندی است که به رغم  ایران و  فرهنگ دانشگاهی 
ـ  نقد گفتمان علمی  از مرور و  بر عوامل درون دانشگاهی، پس  تمرکز  بودن و  غیرتجربی 
پژوهشی و مطالعات مربوط به فرهنگ دانشگاهی ایران، ادبیات نظری مناسبی را جمع آوری و 
ارائه کرده و در پایان نیز بر اساس پژوهش های انجام شده در خارج از کشور با موضوع »مقایسه 
فرهنگ دانشگاهی بریتانیا و اروپا با فرهنگ دانشگاهی آسیایی«، ایده ها و نکات تأمل برانگیزی 
را گزارش کرده است و در بخش نتیجه گیری نیز راه حل و راهبردهایی جهت بیگانگی زدایی و 

ارتقای فرهنگ دانشگاهی و جامعه پذیری دانشگاهی مطلوب تر ارائه داده است. 

1. Sociological Ambivalence
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لیسا )2005( در مقاله »هویت فرهنگ دانشجویان، معلمان چه چیزهایی را باید بدانند؟« 
سعی دارد توضیح دهد که چگونه اساتید و معلمان می توانند محیط های یادگیری ای را فراهم 
کنند که هویت و مشارکت فرهنگی دانشجویان به رسمیت شناخته شود. توصیه لیسا آن است 
که اساتید باید دانشجویان را به عنوان »موجودات فرهنگی«1 ببینند و هویت فرهنگی دانشجویان 
را تأیید کنند. هارپر و توکمن )2006( در پژوهشی با عنوان »هویت نژادی« باورها و موفقیت 
آکادمیک بر روی 289 نفر دانشجوی افریقاییـ  امریکایی نشانی می دهند که »سیاه بودن بخشی 
اساسی از برداشت از خود است و سیاه یا رنگین پوست بودن و سفید پوست بودن در موفقیت 

آکادمیک تأثیر قابل توجهی دارد«. 
زیرکل2 )2004( در پژوهشی طولی با عنوان »ارتقای هویت تحصیلی در مدارس ابتدایی و 
متوسطه« در نمونه ای 85 نفره از دانش آموزانی که نیمی سفیدپوست و نیمی رنگین پوست بودند 
و نیز از طریق مصاحبه با والدین نتیجه می گیرد که احساس پیوند و تعلق داشتن به آکادمی 
تأثیر مثبتی بر هویت آکادمیک دارد. کالبک3 )2005( نیز بر اساس مطالعه ای تجربی استدالل 
می کند که پرورش احساس تعلق به اجتماع و تشویق به انسجام و همبستگی بیشتر با دانشکده 
و هویت دانشگاهی و رشته تحصیلی، تأثیر زیادی بر عملکرد تحصیلی دارد. انبوهی از مطالعات 
نشان می دهند که دانشجویان آسیایی در غرب اغلب دچار یادگیری طوطی وار و حفظ کردن، 
عدم تمایل برای مشارکت جدی و انتقادی در کالس و سمینارها، بی میلی برای طرح پرسش ها 
و دیدگاه های شخصی، فقدان اعتماد به نفس کافی برای پرورش اندیشه ای مستقل، اجتناب 
از ارائه بحث انتقادی و تحلیلی و گریز از مشارکت عمیق در فرایند آموزشی هستند )ساموئل 

ویتز،4 1997؛  بود،5 1997؛ باالرد و کالنشای،6 1991؛ بردلی،7 1995(.

روش تحقيق
در تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و شرح پیچیدگی و چندسویگی مسئله »بیگانگی تحصیلی 
ـ دانشگاهی« و انجام تحقیق در بستر و مبنای واقعی هستیم تا از این طریق فرایندهای بسیار 
1. Cultural Beings
2. Zirakel
3. Colbeck
4. Samuelowicz
5. Bud
6. Ballard and Clanchy
7. Birdly
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ظریف و متغیرهای غیرمنتظره را در تبیین زمینه ها، چرایی ها، فرایند ها، مکانیسم ها، پیامد ها و 
استراتژی کنشگران در نسبت با بیگانیگی تحصیلیـ  دانشگاهی ردیابی و معرفی کنیم. 

از آنجا که تم های اصلی پرسش های تحقیق، مبتنی بر ارزش ها، نگرش ها و احساسات و 
برداشت های دانشجویان از فرایند زندگی دانشجویی و فرهنگ دانشگاهی و سیاست فرهنگی 
است و بنابر تجارب پژوهشی و تجارب زیسته محقق و موضوع و مسئله تحقیق، مناسب ترین 
استراتژی و روش تحقیق، روش تحقیق کیفی است. مقاله حاضر برآمده از اطالعات کیفی است 
که با روش نظریه مبنایی1 و با استفاده از مصاحبه های نیمه استاندارد مسئله محور بر روی 40 

دانشجوی تحصیالت تکمیلی در رشته های علوم انسانی و اجتماعی انجام شده است. 
و  پرسش ها  که  شده  استفاده  مصاحبه  راهنمای  جدول  یک  از  مصاحبه ها  انجام  برای 
مضامینی را به صورت کلی در مورد انگیزه ها و تفسیر پاسخگویان از زندگی دانشجویی، 
فرهنگ دانشگاهی، سیاست فرهنگ و سیاست زندگی در بر داشته است. تمامی مصاحبه ها به 
صورت کامل بر روی نوار ضبط و سپس به متن منتقل شوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها 
از شیوه کدگذاری نظری2 استفاده شده و بر اساس داللت های مستقیم در پاسخ ها، کدهایی 
به صورت زنده و برگرفته از گفته های خود پاسخگویان و کدهای ساخته شده3 به دست آمده 
است. در مرحلة بعد با مراجعه مستقیم به متن مصاحبه ها، و بررسی کدها، آنها را در سطوح 

عام تر )انتزاعی تری( مجدداً طبقه بندی کرده و تالش کرده ایم تا از مفاهیم به گزاره ها برسیم. 
نمونه گیری در پژوهش حاضر تلفیقی از شیوه های نمونه گیری نظری و هدفمند در میان 
دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران )دانشگاه تهران، عالمه طباطبایی، شهید بهشتی، 
تربیت مدرس و تربیت معلم( است. با توجه به تم های نظری و چهارچوب مفهومی تحقیق 
نمونه ها بر اساس میزان سرمایه فرهنگی، رشته تحصیلی، قومیت، گرایش های مذهبی و موقعیت 

اقتصادی و به طور مساوی بین دانشگاه ها و بر مبنای جنسیت انتخاب شده اند. 

یافته های پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی چیستی، چگونگی و معنای بیگانگی دانشگاهی، شناسایی 
عوامل مؤثر بر آن، ارائه سنخ شناسی از جلوه های بیگانگی دانشجویان و استراتژی های مورد 
1. Grounded Theory
2. Theoretical Coding
3. Constructed Code
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استفاده آنها برای مواجهه و یا فاصله گیری از این بیگانگی بوده است. بر مبنای اهداف اصلی 
پژوهش، در این بخش در قالب گزاره های توصیفی، مفهومی و نظری تفاسیر و پاسخ هایی را 

ارائه خواهیم کرد. 

جلوه ها و سنخ های بيگانگی دانشگاهی
اطالعات به دست آمده از مصاحبه ها تجربه سویه های مختلف بیگانگی را در میان دانشجویان 
آشکار می سازد: بُعد بی قدرتی بیگانگی در معنای کلی، احساس نومیدی در رسیدن به عالئق 
انتخاب های دانشگاهی  از برخی  بودن  اهداف، کنترل ناپذیری، پیش بینی ناپذیری، محروم  و 
از تجربه تحصیلی دانشجویان  به محتوا و عناوین درسی، وجه مهمی  نارضایتی نسبت  و 
تحصیالت تکمیلی را شامل می شود. نتایج نشان می دهد احساس بی قدرتی )که تجلی جمعی 
آن شدیدتر از وجه فردی آن است( پیوند مستقیمی با سیاست فرهنگ داشته و پیامدهای 
آموزش  در  نگاه ساختارگرایانه  غلبة  دارد.  دانشجویان  زندگی  در  مهمی  اقتصادی  ـ  روانی 
عالی، احساس انفعال دانشجویان در ایجاد تغییرات مناسب )عاملیت در ایجاد تغییر( و انتخاب 

استراتژی های فردگرایانه را به دنبال دارد. 
در سطح فردی اگرچه دانشجویان، نتیجة تحصیالت دانشگاهی را برای خود به طور غالب 
ارتقای اطالعات و مهارت ها و بینش عمیق تر دانسته اند با این حال به لحاظ مفید و قابل نبودن 
سطح و کیفیت دانسته ها، کاربردی نبودن آنها و متناسب نبودن پاداش تحصیالت دانشگاهی با 
زحمات متحمل شده، احساس بی معنایی شدیدی را می توان در آنها یافت. در فرایند بی معنایی 
دانشجویان، سرمایه فرهنگی خود را با سرمایه اقتصادی گروه های دیگر )مثاًل بازاریان( مقایسه 
کرده و جایگاه حرفه ای خویش را در بازار کار مبهم می یابند، و رشد کّمی بی رویة دانشجویان 
را نشانه ای برای آنومی اقتصادی و بحران تبدیل سرمایه اقتصادی به سرمایه فرهنگی می دانند. 

یکی از دانشجویان مطالعات فرهنگی در مورد آینده شغلی خود می گوید:
»با توجه به چارت درسی که برای من طراحی شده هیچ پست شغلی ما به ازای این رشته 
وجود ندارد، یعنی اینکه اصاًل پیش بینی نشده یک فارغ التحصیل مطالعات فرهنگی قرار است 
چه کاری انجام دهد... کاری را که دوست دارم نمی توانم به دست آورم. من آدمی هستم که 
دوست دارم بنویسم و دوست دارم با نوشتنم بتوانم زندگی کنم، یعنی در واقع با تولید چیزی 

که به آن عشق می ورزم و دغدغة آن را دارم...«.
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در عبارات پُراحساس این دانشجو »بیگانگی دانشگاهی« در ابعاد »بی قدرتی، از محصول 
تحصیل، از نوع انسان به مثابه تحقق خویشتن از طریق کار آزادانه و عینیت بخشی به اندیشه و 
ذهن از طریق نوشتن، به وضوح مشاهده می شود. هرچند دست از تالش و مبارزه برنمی دارد و 

»قدم به قدم« در راستای اهداف و آرزوهای حرفه اِی خود حرکت می کند. 
بر اساس نتایج پژوهش، غالب دانشجویان مورد مطالعه تضادی را میان عقالنیت حقیقی 
و عقالنیت کارکردی تجربه می کنند که نتیجة آن بحران در خلق معنا )از تحصیل و دانشگاه( 
برای خویش است. بی معنایی و بی قدرتی همچنین رابطة متقابلی را با یکدیگر نمایش می دهند. 
تجربة بی معنایی همچنین گاه مراجع علمی و فکری دانشجویان را به مکانی خارج از 

دانشگاه می کشاند. الهام، دانشجوی ارشد مطالعات زنان این تجربه را چنین تصویر می کند:
»زندگی دانشجویی اصاًل برای من معنایی نداشته چون فضای اصلی ام هیچ وقت دانشگاه 
نبوده. سر بعضی از کالس ها هدفون در گوشم بود یا کالس هایم ساعت هشت شروع می شد، 
و من ساعت نُه می رفتم ولی می رفتم ساعت ها با دکتر... یا دکتر فالنی صحبت می کردم و حتی 

کالس های کارشناسی دکتر... می رفتم«. 
تجربه احساس آنومی به مثابه سویه ای دیگر از تجربه بیگانگی نیز احساس عدم اطمینان، 
ناامنی و آشفتگی را برای طیفی از جوانان دانشجو به همراه داشته و بسیاری از آنها بابت اغتشاش 
هنجاری و عدم تناسب تخصص و مشاغل قابل ارائه گالیه دارند. احساس آنومی ریشه در 
نارضایتی و ناامنی برای تبدیل سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی و سرمایه نمادین دارد که 
قریب به اتفاق دانشجویان آن را مهم ترین مشکل خود دانسته اند. عالوه بر این آنومی سرمایه های 
اجتماعی و سیاسی )که به ترتیب به عدم دریافت اعتبار و تشخص کافی از جامعه و دیگراِن مهم 
و رابطة دولت با نهاد دانشگاه مربوط می شود( از نگرانی های جدی دانشجویان محسوب می شود 

که در کنار ابهام در چگونگی و جایگاه نقش حرفه ای آنها بر مشکالت آنها می افزاید. 
انکار زمان و مکان زندگی دانشجویی و قابل پیگیری ندانستن اهداف مقبول از نظر اجتماع 
و یا خلق آرمان های خیالی بخش دیگری از تجربه و بیگانگی دانشجویی را در قالب انزوا شرح 
می دهد. عموم دانشجویان دستاورد تحصیالت دانشگاهی را یافتن دوستان جدید دانسته و به 
طور نسبی برخورد اساتید با دانشجویان را مناسب دیده اند، با این حال در سطح دیگر شاهد 
انکار ضمنِی آن از جانب دانشجویان هستیم. برخی، شرایط و مشکالت دانشجوییـ  دانشگاهی 
را منفعالنه می پذیرند؛ برخی با ترکیب درجاتی از انفعال و فعالگری با آن مواجه می شوند و 
دسته ای نیز عمیقاً با پذیرش آن مشکل دارند. به جز دسته ای از دانشجویان که نگرشی انتقادی 
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و مسئله محور به دانش و دانشگاه دارند، عموم دانشجویان اهداف مقبول نظام آموزشی را 
پذیرفته و در آن ارزش پیگیری و تالش می بینند. برخی مضامین و مصادیق بُعد آنومی بیگانگی 
دانشگاهی ـ تحصیلی عبات است از آنومی اقتصادی در قالب بحران تبدیل سرمایه فرهنگی 
به سرمایه اقتصادی و سرمایه نمادین )منزلت و احترام اجتماعی نزد افکار عمومی، مسئولین 
جامعه، خرده فرهنگ دانشگاهی مهندسی ـ پزشکی و کارفرمایان دولتی و خصوصی(، آنومی 
اجتماعی )جایگاه مغشوش و مبهم علوم انسانی و اجتماعی نزد جامعه و دولت(، اغتشاش 
هنجاری میان هنجارها و ارزش های نهاد علم و سیاست در ایران، خلط میان هنجارها، اخالق 
و منطق کنش علمی و هنجارها و منطق کنش سیاسی، استیالی سیاست بر علم و نوعی 
آنومی دانشگاهی )فرهنگی(، عدم تناسب محتوای دروس با نیازهای جامعه، اساتید کم سواد اما 
بهره مند از سرمایه سیاسی، محافظه کاری دانشگاهی، اغتشاش و نوعی دوسویگی در تعریف و 
محتوای برخی رشته ها )همچون مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان(، ابهام و اغتشاش و خلط 

در نقش دانشمندی، سیاست مداری، روشنفکری، تربیتی پرورشی. 
و  دانشگاهی(  نظام  و  )فرهنگ  درون دانشگاهی  عوامل  نقش  تفکیک،  به  ادامه  در 

برون دانشگاهی را در بیگانگی دانشجویان از تحصیل و دانشگاه مورد بحث قرار می دهیم. 

فرهنگ و عوامل درونی بيگانگی دانشگاه
فرهنگ دانشگاهی به عنوان صورتی مهم از عوامل بیگانه سازنده درون دانشگاهی بر انتظارات 
و کنش های دانشجویان تأثیرگذار است. غالب دانشجویان محتوا و نوع دروس را با نیازهای 
جامعه منطبق نمی دانند و معتقدند مهارت های الزم برای ورود به بازار کار را از آن نمی توانند 
کسب کنند و در نتیجه تأثیر آموزش های دانشگاهی را در تحول و توسعه جامعه چندان جدی 
در نظر نمی گیرند. نتایج نشان دهندة شکل نگرفتن فرهنگ دانشگاهی انتقادی و گفت وگویی و 
نیز بیگانگی معرفت شناختی آنها )به واسطه تلقی آنها از علوم انسانیـ  اجتماعی( است. از نظر 
اغلب دانشجویان، در سیاست علم در دانشگاه های علوم انسانی و اجتماعی، تخصص گرایی 
بهای چندانی ندارد و در فهم حرفه استادی و پایبندی به هنجارهای آن نارسایی جدی به چشم 
می آید. دانشجوی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی در مورد جدایی، بی تفاوتی و غریبگی اساتید 

نسبت به دانشجویان می گوید:
»برخورد اساتید با دانشجویان خیلی خوب نیست، چون اساتید ما بیشتر بیرون از دانشگاه 
هم کار می کنند و سرشان شلوغ است. وقت نمی گذارند برای دانشجو و نسبت به دانشجو 
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بی تفاوت هستند. بود و نبود دانشجو برایشان مهم نیست و چندان عالقه ندارند به دانشجو 
انگیزه بدهند و او را بفرستند سراغ درس و کار و تحقیق. تک و توک هستند اساتیدی که انگیزه 

می دهند برای مطالعه و تحقیق«.
قابل توجه آن است که این نظراِت دانشجویی است که شاغل است و با عالقه و شناخت 

وارد رشته اقتصاد شده است. 
پیامد مرجعیت نداشتن دانش و بحث نظری، نوعی سیاست متناقض، مختلط و دوسویه 
نسبت به جایگاه دانشگاه و حرفه دانشمند تجربی است که زمینه های آن عالوه بر عوامل 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانش مبنایی معرفت شناختی نیز دارد که نطفه آن در درون خود 
اجتماع علمی و توسط فرهنگ آموزش و سیاست علم منعقد شده است. طیفی از دانشجویان 
مورد مطالعه احساس و نگرش دوگانه ای را نسبت به نظریه های جهان شمول غربی دارند. به 
بیان دیگر از یک سو آنها را با مسائل و نیازهای خاص جامعه بیگانه می دانند و از سوی دیگر از 
انتقال آگاهی و دانش ضعیف و ناقص گله دارند. بدین ترتیب جهانی شدن سویه معرفت شناختی 
بسیار تعیین کننده ای در فرهنگ آموزش دانشگاه ملی دارد که اگر در چهارچوب مفاهیم عام و 
مفاهیم خاص بازپرداخت و بازتعریف نشود، زمینه ساز اصلی بیگانگی دانشجویان از جامعه و 

به دنبال آن از دانش و دانشگاه خواهد شد. 
در سطح درون سازمانی نیز در تعامالت آکادمیک دانشجویان با یکدیگر و با اساتید، می توان 
نشانه های آشکاری از بیگانگی را دید. مصاحبه شوندگان غالباً اذعان به عدم دریافت انگیزه و یا 
حمایت از دیگر دانشجویان به عنوان مراجع و »دیگران مهم« خویش داشته اند. تعامل اساتید با 
دانشجویان در دو سطح ظاهری و عمقی فرم و محتوای آموزشی تعیین کننده است. بدین ترتیب 
درحالی که برخی اساتید به وضعیت شناختی و زندگی )روحی، روانی( و موقعیت اجتماعی 
دانشجویان بی تفاوتند، دسته دیگر بنا بر سلیقه و بینش شخصی خود پیوند نزدیک و دوستانه ای 

را در عرصه شناختی و زندگی عملی با دانشجویان برقرار می کنند. 
در مجموع، تعامالت اساتید با دانشجویان و نیز دانشجویان با یکدیگر هنجار و منطق 
ساختاری تعریف شده، منظم و هدفمندی ندارد و روابط رسمی و غیررسمی شکل گرفته تابع 
سلیقه ها، تجارب و زمینه های محیطی است. این در حالی است که منش و رفتار و نگرش اساتید 
به رشته و اصحاب علوم انسانیـ  اجتماعی تأثیر مهمی بر احساس بیگانگی یا تهعد و مشارکت 
فعاالنه و همدالنة دانشجویان در فرایند زندگی نظری ـ تحصیلی آنها دارد. اینکه دانشجویان 
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احساس کنند استادان دانشگاه در نقش کارمند دیوان ساالر، روشنفکر ایدئولوژیک معطوف به 
پیکار سیاسی، مصلح اجتماعی، مرد سیاست و دولت مدار، بازاری در لباس فرهنگ که به تولید 
ثروت می پردازد تا تولید دانش یا در نقش پدر شاغل و سرپرست خانواری ظاهر می شود که 
دغدغه اصلی اش بقا و زندگی آبرومندانه و ارتقای اعضای خانواده است، بر سطح و نوع بیگانگی 
دانشگاهی ـ تحصیلی دانشجویان تأثیر معناداری می گذارد. برای مثال، دانشجویی که مشاهده 
می کند استادش بیشتر دغدغة معاش و ارتقا دارد و شور و شوق آموختن و تدریس و تفهیم 
مطالب در او پایین و اندک است، احساس بیهودگی و بی انگیزگی در او ایجاد می شود. به همان 
سان دانشجویی که احساس کند استاد او بیشتر یک کارمند دولتی بدون اقتدار و شأن الزم است، 
از عالقه مندی و انگیزه مندی کمتری برخوردار خواهد شد. روشن است که برای رفع این مسئله 
عالوه بر ارتقای جایگاه و تأمین نیاز های اعضای علمی دانشگاه تغییر برخی جهت گیری ها در 
فرهنگ مدیریتی دانشگاه در راستای ترغیب و هدایت آنها به ایفای مؤثر نقش خود ضروری 
است. در مورد مدیریت و فرهنگ سازمانی مرتبط با مسئله اساتید و در پاسخ به ارائه پیشنهاداتی 

در ارتقای فرهنگ سازمانی دانشگاه، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است:
»باید نظارتی اصولی روی اساتید می گذاشتند. االن ده ها نهاد روی دانشجو نظارت می کنند، 
اما هیچ کس روی اساتید نظارت نمی کند. باید مجبورشان می کردند مطالب جدید درس بدهند، 

واحدهای درسی را کنترل می کردند و بحث های کاربردی از آنها می خواستند نه نظری«. 
به همان سان تصحیح سیاست علم در دانشگاه و انطباق آن با نیازها، اولویت ها و واقعیت های 
جامعه نیز مورد تأکید دانشجویان بوده و طیفی از آنها محتوا و نوع دروس ارائه شده در برخی 
رشته ها را بیشتر متأثر از مصلحت ها و مالحظات سازمانی درون دانشگاهی یافته اند، معضلی 
که خود ارتباط ضعیف و غیر ریشه دار دانشگاه ایرانی با متن اجتماعی و تاریخی آن را نشان 
می دهد. دانشجوی مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی سیاست علوم انسانیـ  اجتماعی 

را در ایران با توجه به »محتوا و نوع دروس« چنین ترسیم می کند:
اصاًل مطابق نیست با نام و عنوان رشته. بیشتر از اینکه بر اساس عنوان رشته سازماندهی 
شده باشد بر اساس موجودی استادها طبقه بندی شده، بقیه اش در بهترین حالت یک کپی برداری 
از آکادمی در غرب است یا واحدهایی برای حصول جدید نوع دانش بومی. در مملکت ما 
منظور از دانش بومی، همان دانش اسالمی است. تاآنجاکه به نهادهای رسمی و ارگان ها و 

تصمیم گیرنده ها برمی گردد«. 
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عوامل برونی بيگانگی دانشگاهی
بدیهی است که دستاوردهای تحصیل دانشگاه عالوه بر فرهنگ رشته ای و عوامل مربوط به 
تعامالت کنشگران سازمان دانشگاه از اولویت های ارزشی دانشجویان، هویت های فردی، سبک 
زندگی )هویت( آکادمیک و نیز شرایط فرهنگی و ساختاری جامعه در سطح کالن )همچون 

سیاست فرهنگ و سیاست علم در کشور( تأثیر می پذیرد. 
به سرمایه  ارشد(  نهایی تحصیل )مدرک کارشناسی  تبدیل دستاورد  عموم دانشجویان، 
اقتصادی را دشوار می دانند. طیفی از آنان نتیجة تحصیل دانشگاهی را سرمایه فرهنگی کارآمد، 
قابل ارائه و دارای بازار نمی دانند و نسبت به تأثیر فارغ التحصیالن دانشگاه در تحول و توسعة 
جامعه، خوش بین نیستند. نتیجة این احساس و ارزیابی از لحاظ عاطفی تولید یأس، خستگی، 
بی انگیزگی و بالتکلیفی برای اکثریت و تولید مقاومت، آگاهی، ارتباط، عالقه و هدف سازی 
برای معدودی از آنهاست. اگرچه غالب دانشجویان مورد مطالعه نسبت به شرایط موجود حالت 
انفعال نداشته و بنابر »سیاست زندگی« خویش طرحی بازاندیشانه خلق می کنند و بر این باور 
تأکید داشته اند که در غیاب پاداش ها و جاذبه های محیط ساختاری و فرهنگی جامعه و برخی 
تردید ها در پذیرش جایگاه و دستاوردهای علوم اجتماعی و انسانی، ایجاد و حفظ انگیزه های 

علمی تابع عاملیت فردی و سیاست زندگی دانشجویان است. 
عدم استقالل دانشگاه و عدم استقالل دانش از سیاست به مثابه پدیده ای تاریخی در جامعه 
ایران از جمله زمینه های مهم بی قدرتی، فرهنگ آموزش ایدئولوژیک، بی معنایی و فاصله گیری 
اجتماعی ـ عاطفی و انزوای دانشجویان به شمار می آید؛ به گونه ای که دانشجویان مهم ترین 
مشکل مدیریت دانشگاه را سیاسی بودن آن دانسته و عمدتاً خواهان استقالل دانشگاهی در 
افزایش نظارت  بر دانشجویان و  تولید گفتمان دانش و کاهش نظارت فرهنگی  تعریف و 
آموزش بر اساتید هستند. دانشجویان به رغم اعتقاد به سهم دولت در تولید دانشگاه، دخالت 

ایدئولوژیک را عامل رکود و سیاست زدگی دانشگاه می دانند. 
نبود استراتژی ها و برنامه ریزی یکسان و منطبق با فضای دانشگاهی، شاخص دیگری از 
بیگانگی نسبت به هویت دانشگاهی است که در نتیجة آن غالب دانشجویان به رغم آنکه با انتخاب 
شخصی و بر اساس عالئق و توانایی های فردی وارد دانشگاه شده و از انتخاب رشته تحصیلی 

خود اظهار رضایت کرده اند، اما به کاهش عالیق و انگیزه ها در فرایند تحصیل اشاره داشته اند. 
در کاهش عالقه و رضایت دانشجویان، قدرت دیگراِن مهم، افکار عمومی و کارفرمایان 
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در مفهوم »جامعه« خود را بازنمایی می کند. برای نمونه و در تأیید اندیشه وجود سلسله مراتب 
آنها، بعضی از  اقتصادی  اجتماعی در ارزش یابی از علوم و قدرت تولید سرمایه منزلتی و 
دانشجویان بر این اعتقاد هستند که ذهنیت و گفتمان غالب جامعه طرفدار و حامی نمادین و 
عینی رشته های فنیـ  پزشکی است. از نظر آنها مردم نمی توانند با »روشنفکران« ارتباط و کنش 
همدالنه ای برقرار کنند و کلمه »متخصص« برای آنها قابل فهم تر بوده و معنادار است. دانشجوی 

مطالعات زنان دانشگاه تهران در این زمینه می گوید:
»اصاًل مردم در زندگی روزمره شان درکی از کسانی که به آنها فکر می کنند، ندارند. از نظر 
مردم، روشنفکر ها یعنی کسانی که خودش را می گیرند و باالتر تصور می کند. مردم اصاًل به 

روشنفکران فکر نمی کنند چون روشنفکران خودشان را خیلی جدا از مردم تعریف کردند«. 
ازآنجاکه بین خود دانشگاهی و خود غیر دانشگاهی )که جهت یافته به سمت زندگی حرفه ای 
و شغلی در جامعه است( رابطة متقابل وجود دارد، در نتیجه بیگانگی دانشگاهی و بیگانگی 
اقتصادیـ  اجتماعی نیز با یکدیگر مرتبطند؛ اگرچه تجلی این بیگانگی و نحوه ابراز آن، چنانکه 

در بخش بعدی نشان خواهیم داد، در میان گروه های مختلف تفاوت هایی را نشان می دهد. 
عمده دانشجویان با انگیزه اقتصادی و تحرک اجتماعی از طریق دانش قدم به دانشگاه 
می گذارند و به رغم آنکه در سطح ذهنی )ایدئال( با معیارهای دانشجویی واقعی آشنا هستند اما 
در عمل استراتژی بقای مادی ـ اجتماعی و عاطفی و فاصله گیری از فرهنگ و انسان ایدئال 
دانشگاهی را پیشه می کنند. ادامة تحصیل و طوالنی تر کردن دوره جوانی استراتژی ای است که 
جوانان دانشجو بر اساس محاسبه عقالنی و با توجه به شرایط ساختاری موجود جامعه انتخاب 
می کنند. همزمانی اشتغال و تحصیل و نگرانی از آینده شغلی و تشکیل خانواده، زمینه های یأس، 
انفعال، بی معنایی و جدایی از فرایند آموزش و یادگیری را برای دانشجویان به دنبال دارد. عالوه 
بر این، نوع سیاست علم و فرهنگ دانشگاهی با یکسان دیدن همه مدارک تحصیلی بهانه و یا 

دلیل موجهی را برای کم کاری و کم انگیزه بودن طیفی از دانشجویان به دست می دهد. 
در کنار زمینه های اجتماعی کالن و ساختاری و نیز شرایط فردی دانشجویان، محیط نهادی 
خانواده نیز به واسطه جامعه پذیری انتظاری و فشار هنجاری برآمده از آن، همزمان تأثیرات 
زیادی را بر بیگانگی دانشجویان بر جای می گذارند. عمده اعضای خانواده بنا بر اظهارات 
دانشجویان حامی تحصیالت فرزندانشان بوده اند و غالباً سهم والدین در موفقیت تحصیلی 
خویش را مثبت ارزیابی کرده اند. با این حال به لحاظ منافع و امتیازات تحصیلی، دانشجویان 
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متعلق به خانواده های پایین و متوسط اقتصادی، انگیزه بقا و تحرک اجتماعی و گروه متعلق به 
خانواده های متوسط و باال، بازتولید اجتماعی خانواده از طریق بازتولید فرهنگی )تحصیالت 

دانشگاهی( را مهم تر تلقی کرده اند. 
مکانیسم دیگر تأثیر خانواده بر بیگانگی دانشگاهی و طوالنی ساختن استراتژیک جوانی آن 
است که خود زمینه فشار هنجاری و انتظار استقالل اقتصادی جوانان پس از سال های 
طوالنی تحصیل را فراهم می سازد و بدین ترتیب دانشجویان را آشکارا یا تلویحًا وادار 
به تبدیل سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی می کنند. در مورد طیفی از دختران، این 
فشار هنجاری به واسطه تأخیر سن ازدواج مضاعف می گردد. دانشجوی ترم آخر رشته 
انسان شناسی که شاغل پاره وقت است و مجرد، با بیانی صریح احساس خود را در این 

زمینه آشکار می سازد:
»مشکلی که وجود دارد این است که به عنوان یک دانشجو وضعیت من تثبیت شده 
نیست، مخصوصًا حاال که یک دختر مجرد هم هستم و به مقطع فوق لیسانس آمده ام، 
چه  آینده  در  می خواهی  می گویند  مثاًل  نمی شناسد،  رسمیت  به  مرا  وضعیت  هیچ کس 
کار کنی؟ یا اینکه چه زمانی ازدواج می کنی؟ انگار موقعیت من به عنوان یک دانشجو 
که درس می خواند پذیرفته شده نیست.... از لحاظ اقتصادی نیز من را انگل وار پرورش 

داده یعنی به حداقل راضی نگه داشته است. زندگی خوبی نیست«.
در سخنان این دختر بیست وپنج ساله نیز به وضوح »جنسیتی« بودن هویت و زندگی 
مشهود  دانشگاهی  بیگانگی  مورد  در  آن  پیامد  و  دختران  خاص  مسائل  و  دانشجویی 
وابستگی  و  دختران  مورد  در  اطرافیان  و  خانواده  انتظارات  و  هنجاری«  »فشار  است. 
اقتصادی به خانواده، تجربه تحصیالت تکمیلی را برای ازدواج دختران بیشتر از پسران 
عاملیت  نقش  بودن  تعیین کننده  به رغم  که  می دهد  نشان  و  می کند  روبه رو  مشکل  با 
خانوادگی  ارزشی  باید  را  تحصیالت  شغلی،  و  تحصیلی  مسیر  انتخاب  در  دانشجویان 

نیز محسوب کرد. 
فارغ از زمینه های عینی اجتماعی مؤثر بر فهم و ارتباط دانشجویان با علوم انسانی 
و اجتماعی، بازنمایی، تصویر و قضاوت های موجود در مورد علوم اجتماعی و انسانی 
بیشتر  نظر  از  است.  بوده  تحقیق  نمونه های  توجه  مورد  نیز  عمومی  افکار  نزد  در 
دانشجویان، ارزش گذاری و اعتبار تعیین شده برای فارغ التحصیالن علوم اجتماعی کمتر 
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اعتبار و کارایی تصویرشده برای فارغ التحصیالن حوزة پزشکی و مهندسی است و  از 
به عقیده آنها مردم نمی توانند ارتباط همدالنه ای با روشنفکران )در قیاس با متخصصان( 
پیدا کنند. دانشجوی پژوهشگری اجتماعی از »بی اعتمادی« به کارایی و صالحیت علوم انسانی 

در جامعه خبر می دهد:
»در رشته علوم انسانی، مخصوصاً این نگرش ایجاد نشده که یک متخصص علوم انسانی هم 
می تواند گرهی رو باز کند و می تواند بخش هایی از پُست های مدیریتی کشور رو اشغال کند. هنوز 
نظریات علوم اجتماعی را به عنوان یک نیاز نشناخته اند و همین امر در جامعه اشکال ایجاد می کند. 
خیلی از مشاغل و پست هایی که باید کارشناسان علوم اجتماعی و پژوهشگری انجام بدهند توسط 

رشته های دیگه اشغال شده و فکر می کنند آنها هم می توانند این کارها را انجام بدهند«. 
غالب  ناکافی  مهارت  و  کارایی  بر  عالوه  انسانی  و  اجتماعی  علوم  حاشیه ای  جایگاه 
به ویژه  و  سیاسی  فرهنگی،  تاریخی،  عوامل  به  فنی(  )عوامل  رشته ها  این  فارغ التحصیالن 
معرفت شناختی در نگرش و بینش جامعه و دولت به علوم اجتماعی و انسانی نیز مربوط 
است. بحران مشروعیت علوم اجتماعیـ  انسانی و ابهام ساختاری جایگاه و نقش علمای علوم 
اجتماعی و انسانی موجب شده دانشجویان این حوزه ها به مدرک و عنوان )منزلت( تحصیلی 
همراه با آن بسنده کنند. واقعیت این است که داشتن )استنباط( مشروعیت فرهنگی ـ سیاسی، 
شرط الزمی برای رشد علوم اجتماعی و انسانی است و از این رو بیگانگی جامعه و دولت از 
این رشته ها، دانشجویان بیگانه با آن را تولید می کند. بیگانگی دانشگاهی نیز به نوبه خود کارایی 
و عملکرد فارغ التحصیالن را پایین می آورد و بحران مشروعیت را برای این علوم به همراه 
دارد که پیامد آن بحران اشتغال فارغ التحصیالن است. دانشجویان مورد مطالعه، جامعه و دولت 
را برای اهالی حوزه علوم اجتماعی و انسانی پاداش دهنده و انگیزه بخش نمی دانند و شکاف و 
تضادی که بین علم دانشگاهی غربی به عنوان یک مدل و الگوی مرجع با واقعیت علم دانشگاه 
ایرانی مشاهده می کنند، نوعی احساس دوگانة یأس و امید، نفی اینجا و اکنون و تأیید آنجا و 
آینده را در آنها پدید آورده که نتیجه آن بی اعتمادی و جدایی از فرهنگ و علم دانشگاهی و 

استاد ایرانی است. 

استراتژی های مواجهه با بيگانگی
در مواجهه با پدیده بیگانگی اصلی ترین و مهم ترین استراتژی دانشجویان رابطة عمل گرایانه با 
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زندگی واقعی مادی و اجتماعی است. اطالعات بخش پیمایشی پژوهش که نتایج مصاحبه ها 
نیز آن را تأیید کرد، نشان داد جهت گیری های ارزشی دانشجویان )ارزش های غایی( به ترتیب 
بر محوریت رفاه و آسایش، کسب آرامش درونی، تداوم رشد و پیشرفت در زندگی و لذت 
بردن از زندگی قرار دارد. بر همین مبنا استراتژی های ابزاری جوانان دانشجو در رسیدن به 
خواسته های خود )راه ها و روش ها( پس از اتکای به خداوند، استفاده از فکر و اندیشه )عاملیت 
فردی(، جاه طلبی و داشتن آرزو های بزرگ و به دنبال آن سخت کوشی و پشتکار است. مالحظة 
این اولویت ها و انتخاب های ارزشی آشکارا بیانگر تقدم ارزش ها و منافع بر معرفت و نگرش 
ابزاری به تحصیل است اگرچه خرده فرهنگ های تحصیلی مختلف دانشجویان در نگاه به سرمایه 

فرهنگی خویش و مکانیسم تبدیل آن به سرمایه اقتصادی تفاوت هایی را نمایش می دهند. 
بر پایه تحقیق حاضر تجربه بیگانگی دانشجویان را می توان در چند گروه عمده سنخ بندی 
نبوده و  انحصاری  از گروه ها ضرورتاً  به هریک  اگرچه معیارها و ویژگی های مربوط  کرد 

می توان مرزهای متداخل و مشترکی را در زمینه برخی جهت گیری ها در آنها یافت. 
برای دسته ای که با عالقه و آگاهانه وارد رشته شده و به رشته و نیز »تحقق خویش« 
تعهد دارند، فاصله گزینی یا بیگانگی دانشگاهی به صورت هدفمند اختیار می شود. این گروه 
که به خرده فرهنگ مقاومتی دانشجویان تعلق دارد، فرهنگ، روابط و سازمان دانشگاه و نیز 
فضای اجتماعی جامعه را با انتظارات و ارزش های خود همسو نمی یابند و از این رو موفقیت 
در دانشگاه را پروژه ای فردی و کاماًل وابسته به اراده و عاملیت فردی می دانند. مقاومتی ها 
مراجع علمی خود را ضرورتاً در دانشگاه و اعضای هیئت علمی نمی یابند و با نگاهی انتقادی 
به شیوه و محتوای آموزشی دانشگاه ایرانی، استانداردهای جهانی دانش را )هرچند نه همیشه 
به عنوان نسخه ای کافی و دقیق( برای مسائل جامعه ایران می پسندند. عاملیت قوی این گروه 
رضامندی های آنها را بیش از استقالل اقتصادی به کسب حداکثری سرمایه فرهنگی پیوند 
می زند. دانشجوی متأهل 26 ساله ساکن تهران که بسیار عالقمند به تعقیب پروژه فکری 
انتقادی است و او را می توان در دسته »بیگانه از  شخصی خود و نیز به اندیشه فلسفی ـ 
هنجار های آموزشی اما فعال« قرار داد )که اصطالحاً آنها را مقاومتی ها می خوانیم(، توضیح 

متفاوتی در مورد نیازهای خود می دهد:
»نیازها و ارزش های مادی ـ اقتصادی اولویتی برایم ندارد، چون اگر قرار است به عالئقم 
تعلق خاطر نداشته باشم دیگر خودی وجود ندارد، من باید خودم باشم تا مسائلی مالی وجود 



فصلنامه علمی - پژوهشی

81
جوانان و بیگانگی 

تحصیلی ... 

داشته باشد، شرط تحقق »خود« من تو خواندن و رسیدن به عالئق است، دوره دانشجویی باید 
این قدر پول دربیاری که گذران کنی«. 

دسته دوم را می توان خرده فرهنگ شاگرد اولی ها خواند. شاگرد اولی ها در عرصه فرهنگ 
تالش می کنند هماهنگی و تعادلی را میان خود )نیازها و ارزش های شخصی( با خود دانشگاهی 
و رسمی برقرار سازند. این گروه که دانشجویان ایدئال و مطلوب سازمان دانشگاه و وزارت 
علوم نیز محسوب می شوند، به نفع مطلوبی از عقالنیت ابزاری خود برای موفقیت در دانشگاه 
و ارتباط مطلوب با اساتید، مدیران و کارکنان دانشگاه استفاده می برند. شاگرد اولی ها با تقلیل 
انتظار خود از دانشگاه و فرهنگ آکادمیک ایدئال، سبک زندگی دانشگاهی خود را به گونه ای 
هدایت می کنند تا با کمترین اصطکاک با ارزش های دانشگاهی بیشترین موفقیت و امتیاز را 
از آن برند؛ از این رو اگرچه اشتیاق و انگیزه وافری برای درس و کسب دانش در آنها به چشم 
می خورد، و در شرایطی نگاهی نقادانه و بازاندیشانه نیز نسبت به مسائل دانشگاه دارند، با این 

حال تحرک جدی اجتماعی از مسیر تحصیل، اولویت مهمی در زندگی آنهاست. 
دسته سوم به رغم توجه به کسب دانش و آگاهی انتظارات و ارزش های فرامادی محدودتر و یا 
معلقی دارند و از این رو تطابق گزینشی با هنجار ها و انتظارات شناختی دانشگاه دارند. دانشجویان 
این گروه که آنها را می توان جویندگان سرمایه فرهنگی حداقلی خواند، به رغم تفاوت هایی در 
توجه به »خود دانشگاهی« و توازن نیازهای مادی و غیرمادی، به نیازهای جامعه و شرایط بازار 
کار توجه بیشتری نشان می دهند. این گروه که اکثریت دانشجویان را نیز شکل می دهند، دانشگاه 
را فرصتی جدی برای تحرک اجتماعی و اقتصادی می دانند و اگرچه در مواردی به برخی دروس 
و اساتید عالقمند هستند و به صورت دوره ای روحیه ای مشارکتی اختیار می کنند، با این حال 

آمادگی و انگیزة آن را ندارند تا خود را به صورت جدی وقف ارزش های دانش سازند. 
در سویه دیگر پیوستار قرهنگ دانشجویی، خرده فرهنگ دانشجویان مدرک گرا را نیز می توان 
شناسایی کرد. دانشجویان مدرک گرا دانشگاه را فرصتی برای پر کردن زمان زندگی و استفاده از 
فرصت ها و امتیازات نقشی و اجتماعی و اقتصادی آن می دانند. با این حال استراتژی اصلی آنها در 
مسیر زندگی دانشجویی فرصت طلبی و سرمایه گذاری حداقلی برای نقش دانشجویی است. این 
گروه از دانشجویان با شناسایی یا تقلیل اغلب ارزش های دانشگاه به نمره )حداقلی( و مدرک، از 
ابتکار، ارتباطات و سرمایه های اجتماعی خود در درون و بیرون دانشگاه برای این منظور استفاده 

می کنند. ضعف و اختالل در فرهنگ یادگیری در این گروه در باال ترین سطح است. 
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بدین ترتیب درحالی که طیفی از دانشجویان )مقاومتی ها( خود را متعلق به فرهنگ یادگیری 
با استانداردهای )گفتمان های( جهانی علم و فرهنگ می دانند، دسته دیگر )جویندگان سرمایه 
فرهنگی حداقلی( برخوردی غیرانتقادی و فارغ از پرسش نسبت به آن دارند و آن را بیشتر 
ابزاری برای تبدیل سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی و نمادین می دانند. عالوه بر مالحظات 
مربوط به سیاست علم و فرهنگ در ارزیابی فرهنگ یادگیری، نقش و تلقی دانشجویان از علم 

و یادگیری نیز اهمیت زیادی دارد. 
عادت واره های  و  زندگی  سبک  ارزشی،  جهت گیری های  تأثیر  همچنین  تحقیق  نتایج 
دانشجویان را بر فرهنگ یادگیری آشکار ساخت. ساختار ارزشی دانشجویان پیوند مستقیمی با 
تجربه بیگانگی و استراتژی های آنها در مواجهه با آن را نشان می دهد. گفت وگوهای انجام شده 
فرامادی  ـ  مادی  ارزش های  و  نیازها  عمل  اولویت  و  تقدم  میان  را  قرابتی  دانشجویان،  با 
دانشجویان و ربط ارزشی دانشگاه و معنا، کارکرد و اهمیت آن را برای آنها نشان می دهد. 
عمده دانشجویان با تصرف در معنا، کارکرد و کاربری فضای آموزشی ـ فیزیکی دانشگاه، 
تعریف و معنای خود را به تحصیالت و دانشگاه تحمیل و یا انتساب می کنند. دانشجویان متأثر 
از ارزش های مصلحت گرایانه، رابطه ای عمل گرایانه با محیط اجتماعی ـ فرهنگی دانشگاه و 
زندگی دانشجویی برقرار می کنند و از این رو کنش تولید وسایل ارضای نیازها و تولید زندگی 

مادی، نخستین و مهم ترین کنش اجتماعی زندگی روزمره آنها محسوب می شود. 
نتایج پژوهش آشکارا تأثیر نیازها و تنش های مرتبط با بحران استقالل طلبی )به ویژه اهداف 
و نیاز هایی چون تکمیل تحصیالت، اشتغال و ازدواج( را به عنوان عوامل تسهیل کنندة بیگانگی 
استراتژی های  دانشجویی  مختلف  خرده فرهنگ های  ساخت.  نمایان  دانشجویان  دانشگاهی 
متفاوتی را در قبال این زمینه ها اختیار می کنند. در مورد دانشجویان پرسشگر و خودانگیخته با 
سوگیری های انتقادی، این بیگانگی با نیت اندوختن سرمایه فرهنگی و خودآگاهی و کسب دانش 
به عنوان یک هدف )زندگی برای دانش( است، حال آنکه سیاست زندگی خرده فرهنگ درسخوان 
و جدی اما کمتر انتقادی تلفیق و سازش ارزش های مادی و فرامادی و تأخیر استقالل یابی است. 
به نظر می رسد دانشگاه و دانش برای عمدة دانشجویان پدیده های مرتبط به اقتصاد )دانش برای 
زندگی( محسوب می شوند. دانشگاه و تحصیالت دانشگاهی با توجه به شرایط ساختی همچون 
بیکاری، تورم مدارک دانشگاهی، ارتقای آرزوها و شکل گیری سبک های زندگی جدید، جوانان 

را با بحران استقالل یابی و گذار موفق و امن به بزرگسالی مواجه ساخته است. 
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در مواجهه با پدیده بیگانگی اصلی ترین و مهم ترین استراتژی دانشجویان رابطة عمل گرایانه 
با زندگی واقعی مادی و اجتماعی است. چنانکه اشاره شد، جهت گیری های ارزشی دانشجویان 
)ارزش های غایی( به ترتیب بر محوریت رفاه و آسایش، کسب آرامش درونی، تداوم رشد و 
پیشرفت و لذت بردن از زندگی قرار دارد. بر همین مبنا استراتژی های ابزاری جوانان دانشجو 
در رسیدن به خواسته های خود )راه ها و روش ها( پس از اتکال به خداوند، استفاده از فکر 
و اندیشه )عاملیت فردی(، جاه طلبی و داشتن آرزو های بزرگ و به دنبال آن سخت کوشی و 
پشتکار قرار دارد. مالحظه این اولویت ها و انتخاب های ارزشی آشکارا بیانگر تقدم ارزش ها و 
منافع بر معرفت و نگرش ابزاری به تحصیل است اگرچه خرده فرهنگ های تحصیلی مختلف 
اقتصادی  به سرمایه  آن  تبدیل  مکانیسم  فرهنگی خویش و  به سرمایه  نگاه  در  دانشجویان 

تفاوت هایی را نمایش می دهند. 

نتيجه گيری و پيشنهادات
در مواجهه با پدیدة بیگانگی اصلی ترین و مهم ترین استراتژی دانشجویان، رابطة عمل گرایانه 
با زندگی واقعی مادی و اجتماعی است. ساختار ارزشی دانشجویان پیوند مستقیمی با تجربه 
بیگانگی و استراتژی های آنها در مواجهه با آن نشان می دهد. مالحظة اولویت ها و انتخاب های 
ارزشی آشکارا بیانگر تقدم ارزش های فرهنگی و منافع مادی و ایدئال بر دانش، و نگرش ابزاری 
به تحصیل است؛ اگرچه خرده فرهنگ های تحصیلی مختلف دانشجویان در نگاه به سرمایه 

فرهنگی خویش و مکانیسم تبدیل آن به سرمایه اقتصادی، تفاوت هایی را نمایش می دهند. 
برای دانشجویان درسخوان و استاندارد )با معیارهای نهادینه شده فرهنگی ـ آموزشی در 
دانشگاه(، استراتژی اصلی تطبیق با فرهنگ دانشگاهی، کسب سرمایه فرهنگی حداکثری و به 
تعویق انداختن ذهنیت حداقلی مبتنی بر بقا و کسب مدرک صرف است )عقالنیت ابزاری(. 
دسته دیگر از دانشجویان که به دنبال کسب مدرک و دانش حداقلی هستند، دغدغه و مسائل 
در شکل  ابزاری  عقالنیت  از این رو  و  می دهند  اولویت  نظری  زندگی  بر  را  عملی  زندگی 
فرصت طلبی را برگزیده اند و سرانجام ذهنیت اقلیتی از دانشجویان که کسب سرمایه فرهنگی 
ابزاری فوری را )همچون دسته نخست( برگزیده اند اما  امتیازات عاجل و  جدی و تعلیق 
هنجارهای رسمی آکادمیک را با منظری انتقادی و ناهمنوایانه می نگرند، استراتژی اصلی را 

می توان عقالنیت ارزشی دانست. 
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در مجموع و بر اساس یافته های تحقیق از سویی می توان گفت که برای غالب دانشجویان 
رابطه عاطفی بین تحصیالت و فرهنگ دانشگاهی برقرار نیست و در این معنا بیگانگی دانشگاهی 
حاکم است. از سوی دیگر استراتژی فاصله گیری ذهنی اختیارشده از جانب دانشجویان را 
می توان با تعبیر بیگانگی هدفمند و عامدانه توصیف کرد. ضرورت زندگی عملی دانشجویان 
اهداف  به  برخی  آن  نتیجة  در  که  می کشاند  بیگانه زدایی  استراتژی های  انواع  انتخاب  به  را 
و نتایج مطلوب مورد نظر دست می یابند و دسته ای به عبور استراتژیک از آن می اندیشند. 
دستاورد تحصیالت دانشگاهی تابع سطوح سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خانواده، 
جایگاه رشته در سلسله مراتب بازار کار، فرصت های زندگی، عاملیت فردی و ابتکار عمل و 

ریسک پذیری های دانشجویان است. 
عمده دانشجویان با تصرف در معنا، کارکرد و کاربری فضای آموزشی ـ فیزیکی دانشگاه، 
تعریف و معنای خود را به تحصیالت و دانشگاه تحمیل و یا انتساب می کنند. دانشجویان متأثر از 
ارزش های مصلحت گرایانه، رابطه ای عمل گرایانه با محیط اجتماعیـ  فرهنگی دانشگاه و زندگی 
دانشجویی برقرار می کنند و از این رو کنش تولید وسایل ارضای نیازها و تولید خود زندگی 
مادی نخستین و مهم ترین کنش اجتماعی زندگی روزمره آنها محسوب می شود. به نظر می رسد 
دانشگاه و دانش برای عمده دانشجویان، در زبان وبری، پدیده های مرتبط با اقتصاد )دانش برای 
زندگی( محسوب می شوند. دانشگاه و تحصیالت دانشگاهی با توجه به شرایط ساختی همچون 
بیکاری، تورم مدارک دانشگاهی، رشد هدف و شکل گیری سبک های زندگی جدید جوانان را 
با بحران استقالل یابی و گذار موفق و امن به بزرگسالی مواجه ساخته است. عمده دانشجویان با 
انگیزه اقتصادی تحرک اجتماعی از مجرای دانش، قدم به دانشگاه گذاشته اند و به رغم آنکه در 
سطح ذهنی )ایدئال( با معیارهای دانشجویی واقعی آشنا هستند اما در عمل، استراتژی بقای مادی 

ـ اجتماعی و فاصله گیری از فرهنگ و انسان ایدئال دانشگاهی را پیشه می کنند. 
سویة دیگر بیگانگی دانشگاهی بازنمایی و تصویر علوم اجتماعی و انسانی در نزد افکار 
عمومی است. از نظر بیشتر دانشجویان ارزش گذاری و اعتبار تعیین شده برای فارغ التحصیالن 
اعتبار و کارایی تصویرشده برای فارغ التحصیالن حوزه پزشکی و  از  علوم اجتماعی کمتر 
مهندسی است. به زعم دانشجویان مردم نمی توانند ارتباط همدالنه ای با روشنفکران )در قیاس 
با متخصصان( پیدا کنند. جایگاه حاشیه ای علوم اجتماعی و انسانی عالوه بر کارایی و مهارت 
ناکافی غالب فارغ التحصیالن این رشته ها )عوامل فنی( به عوامل تاریخی، فرهنگی، سیاسی و 
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به ویژه معرفت شناختی در نگرش و بینش جامعه و دولت به علوم اجتماعی و انسانی نیز مربوط 
است. بحران مشروعیت علوم اجتماعیـ  انسانی و ابهام ساختاری جایگاه و نقش علمای علوم 
اجتماعی ـ انسانی موجب شده دانشجویان این حوزه ها به مدرک و عنوان )منزلت( تحصیلی 

همراه با آن بسنده کنند. 
اجتماعی  برای رشد علوم  )استنباط( مشروعیت فرهنگ ـ سیاسی شرط الزمی  داشتن 
و انسانی است و از این رو بیگانگی جامعه و دولت از این رشته ها، دانشجویان بیگانه با آن 
را تولید می کند. بیگانگی دانشگاهی، کارایی و عملکرد فارغ التحصیالن را پایین می آورد و 
بحران مشروعیت را برای این علوم به همراه دارد که پیامد آن بحران اشتغال فارغ التحصیالن 
است. دانشجویان مورد مطالعه جامعه و دولت را برای اهالی حوزه علوم اجتماعی و انسانی 
پاداش دهنده و انگیزه بخش نمی دانند. شکاف و تضادی که دانشجویان بین علم دانشگاهی 
غربی به عنوان یک مدل و الگوی مرجع با واقعیت علم دانشگاه ایرانی مشاهده می کنند نوعی 
احساس دوگانه یأس و امید، نفی اینجا و اکنون و تأیید آنجا و آینده را موجب می شود. پیامد 

این موضوع بی اعتمادی و جدایی از فرهنگ و علم دانشگاهی و استاد ایرانی است. 
بیگانگی دانشگاهی عالوه بر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مبنایی معرفت شناختی 
علم  سیاست  و  آموزش  فرهنگ  توسط  و  علمی  اجتماع  درون خود  در  آن  نطفه  که  دارد 
منعقد شده است. طیفی از دانشجویان مورد مطالعه، احساس و نگرش دوگانه ای را نسبت به 
نظریه های جهان شمول غربی دارند. به بیان دیگر از یک سو آنها را با مسائل و نیازهای خاص 
جامعه بیگانه می دانند و از سوی دیگر از انتقال آگاهی و دانش ضعیف و ناقص گله دارند. بدین 
ترتیب جهانی شدن سویه معرفت شناختی بسیار تعیین کننده ای در فرهنگ آموزش دانشگاه ها 
دارد که اگر در چهارچوب مفاهیم عام و مفاهیم خاص بازپرداخت و بازتعریف نشود، زمینه سازِ 

اصلی بیگانگی دانشجویان از جامعه و به دنبال آن از دانش و دانشگاه خواهد شد. 
پرسشی که اینک می توان طرح کرد این است که کارگزاران اجتماعی کردن دانشگاهی 
با عنایت به ارزش ها، منافع و عالئق دانشجویان و استراتژی همنوایی، فاصله گیری یا کاهش 
بیگانگی نزد آنان، چه استراتژی و سیاست مناسبی را در باب کاهش بیگانگی دانشگاهی ـ 
تحصیلی می توانند اتخاذ کنند؟ به عقیده ما، تنظیم و اجرای راهبردها و برنامه های کاهش 
بیگانگی دانشگاهیـ  تحصیلی را باید بر مبنای چیستی و تجلی های بیگانگی و عوامل مؤثر بر 

آن و استراتژی های دانشجویان در قبال وضعیت بیگانگی، عملی ساخت. 
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با عنایت به مفروض ها و نظرهای مطرح شده در این مقاله و نیز اطالعات و تجربیات 
مستقیم به دست آمده از مصاحبه ها و مشاهده های تحقیق، می توان راهبردها و برنامه های متنوعی 
را برای کاهش بیگانگی دانشگاهی ـ تحصیلی پیشنهاد کرد که اهم آنها مواردی چون امکان 
گزینش دروس و اساتید دلخواه دانشجویان تحصیالت تکمیلی، برقراری تعامل آموزشی و 
پژوهشی بیشتر میان دانشجویان )با انجام نشست های علمی درون و بین دانشکده ای، تقویت 
انجمن های علمی و برنامه های مشابه(، جذب و مشارکت بیشتر دانشجویان در پژوهش های 
مربوط به دانشگاه و دیگر سازمان ها )با هدف بهبود وضع اشتغال و تعادل میان فعالیت علمی 
و اقتصادی(، بازنگری و بازتعریف کار نوشت ها و محصوالت علمی دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی )برای جلوگیری از سطحی نگری و کپی برداری(، ارتقای ارتباط عاطفی و صمیمی میان 
اساتید و دانشجویان )با کاهش شکاف پشت صحنه و جلوی صحنه نقش استادی و دور کردن 
هژمونی نمره و معدل(، تصحیح بازنمایی و تصویر علوم انسانی و اجتماعی و جایگاه حاشیه ای 
آنها در افکار عمومی )در رسانه ها و حوزه عمومی جامعه(، انعطاف پذیری اساتید و سازمان 
دانشگاه در برخورد با خرده فرهنگ های مختلف دانشجویی، تصحیح درک غلط دانشجویان 
از امر نظری، نظریه و مفهوم، )تشریح شباهت ها و تفاوت های میان امر نظری، کاربردی و 
انتزاعی(، تأکید بر اهمیت علوم انسانی و اجتماعی در تولید فهم به جای اصرار در انتظار 
مهندسی اجتماعی از آنها، حساس کردن اساتید به ایفای صحیح نقش حرفه ای خود به عنوان 
مراجع ارزشی دانشجویان، روان کردن و همدل ساختن بوروکراسی دانشگاه، کاستن از دخالت 

ایدئولوژیک و اعطای استقالل بیشتر به دانشگاه را شامل می شود. 
توجه به مسائل فوق به مثابه مهم ترین و اصلی ترین مناقشه ها و دغدغه های سیاست علم 
و دانشگاه و فرهنگ دانشگاهی در ایران سهم مهمی در سوق دادن دانشجویان از استراتژی 

و ذهنیت مبتنی بر بقا و کم کاری تحصیلی با تأکید بر اراده معطوف به دانستن خواهد داشت. 
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