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بین رضایت از زندگی خوابگاهی و از خودبیگانگی دانشجویان دختر بررسی رابطۀ
)دانشگاه اصفهان: مورديمطالعۀ(خوابگاهی

حمیده ابوترابی زارچی، فاطمه تنها، فاطمه ابوترابی زارچی،جهانگیر جهانگیري

کند و این امر، باعث را ایجاب میساختار نظام آموزشی در کشور پذیرش دانشجویان غیر بومی :چکیده

توان در بین این یکی از مشکالتی که می. شودهاي دانشجویی میام خوابگاههایی به نایجاد محیط
تحقیق حاضر با هدف بررسی سنجش سطح . ها استدانشجویان مشاهده کرد از خودبیگانگی آن

ه از رضایت از زندگی خوابگاهی انجام گرفتانازخودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی و تأثیرپذیري آن
بر اساس فرمول کوکران . جامعۀ آماري شامل کلیۀ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه اصفهان است. است

نامۀ از پرسشواستبندي تصادفیگیري طبقهروش نمونه.نفر برآورد شد330تعداد نمونۀ آماري الزم 
ار ابزار از طریق اعتبار صوري به اعتب. ه استیرهاي تحقیق استفاده شدگیري متغساخته براي اندازهمحقق

گیري با محاسبۀ ضرایب آلفاي کرونباخ متغیرهاي ازخودبیگانگی و رضایت از دست آمد و پایایی ابزار اندازه
معۀ درصد افراد جا3/11شان داد که نتایج تحقیق ن. دست آمدبه768/0و 849/0زندگی به ترتیب برابر با

ها درصد از آن26ها داراي از خودبیگانگی متوسط و درصد از آن7/62آماري داراي از خودبیگانگی پایین، 
همچنین نتایج حاصل، حاکی از وجود رابطۀ آماري منفی بین رضایت از . باشندداراي از خودبیگانگی باال می

نا که با افزایش میزان رضایت از زندگی بدین مع. باشدابعاد آن میاز خودبیگانگی و زندگی خوابگاهی و 
معنایی، احساس عدم تعلق، احساس پوچی و بی(خوابگاهی، میزان از خودبیگانگی دانشجویان و ابعاد آن 

.یابدکاهش می) ستیزيها و جامعهاحساس دوري از ارزش

.رضایت از زندگیخوابگاه،معنایی، احساس عدم تعلق، از خودبیگانگی،احساس پوچی و بی:واژگانکلید
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مقدمه
نظام فرهنگی و آموزشی در ها در سطح کشور، نشان از اهمیت خردهافزایش روزافزون انواع مختلف دانشگاه

از هاعالی نظیر دانشگاهگسترش نهاد آموزش در سطوح. ایران داردسیاستگذاران اجتماعی و مردم جامعۀنزد 
گسترش .گرددشود و هم نوعی چالش محسوب میشناخته میعنوان فرصت براي جامعه یک سو هم به

گردد که به کارکردهاي آن براي اعضاي جامعه توجه یک فرصت تلقی میعنواننظام آموزش عالی زمانی به
پذیري، افزایش تخصص و مهارت نگ، جامعهاز جمله کارکردهاي آموزش عالی، انتقال فره. داشته باشیم

زمانی گسترش اما. است]13[اعی، یگانگی اجتماعی، پرورش و رشد شخصی افراد افراد جامعه، نظارت اجتم
توجه گردد که به کژکاردها و تبعات منفی آن بر جامعه عنوان یک چالش مطرح مینظام آموزش عالی به

وانتشود میدر واقع زمانی که نظام آموزش عالی در رسیدن به اهداف مذکور ناموفق ظاهر می. نشان داده شود
ی دانشجویان یکی از این یابند، از خودبیگانگی گسترش نظام آموزش عالی ظهور میگفت که تبعات منف

.باشدموارد می
ها هستیم که گزینش دانشجو، شاهد پذیرش دانشجویان غیر بومی در دانشگاهخاطر نحوةدر جامعۀ ما به

مهاجرت دانشجویان غیر بومی به شهرهاي دیگر . شوداین امر خود موجب ایجاد مکانی به نام خوابگاه می
باعث انفصال و تواند کند، مینوع متفاوتی از زندگی را طلب میجهت تحصیل و سکونت در خوابگاه که

. بومی و همچنین از شهرمحل تحصیل خود گرددی فرد از جامعۀجدای
که وجود برخی از اول آن: یابدیان خوابگاهی از دو جهت اهمیت میبررسی از خودبیگانگی دانشجو

ذیري و تطابق پهاي منحصر به فرد قشر دانشجو مانند استعداد، تحرك، توان علمی و قابلیت انعطافویژگی
صحیح بیشترین توان خود را جهت استفادةبشري باعث شده است که اغلب کشورهابا شرایط جدید جامعۀ

ل توجهی تعداد قابانشجویان خوابگاهی در هر دانشگاه،کار گیرند و دهاز استعدادهاي این قشر در امر توسعه ب
توجه نشجویانمشکالت این دسته از داها و بنابراین باید نسبت به دغدغه. شونداز دانشجویان را شامل می

.بیشتري را مبذول داشت
مانند سوء . تواند به همراه داشته باشدت که از خودبیگانگی دانشجویان میدیگري از منظر تبعاتی اس

.مصرف مواد مخدر، افزایش میزان طالق، افت تحصیلی و خودکشی
بین رضایت از زندگی خوابگاهی و از خودبیگانگی و ابعاد آن در تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطۀ

.میان دانشجویان دختر خوابگاهی صورت گرفته است
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چارچوب نظري
اما . اندلف اجتماعی بررسی کردههاي مختانواع بیگانگی را از ابعاد مختلف و در بین گروهمطالعات بسیاري 

در ادامه به برخی . انددانشجویان خوابگاهی متمرکز ساختهخاصه ،مطالعات اندکی توجه خود را به دانشجویان
.از این مطالعات اشاره خواهد شد

متغیر دهد که متغیرهاي عدم رضایت از پایگاه اجتماعی و درآمد با نشان می) 1380(نتایج تحقیق رجبی 
.مستقیم داردوابستۀ از خودبیگانگی رابطۀ

تغیر وابستۀ بیگانگی یافت که متغیر میزان رضایت از زندگی با مدر تحقیقی در) 1381(محسنی تبریزي 
. مستقیم داردفرهنگی رابطۀ غیر

ودهن که ناکامی آموزشی و از خودبیگانگی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ر) 1387(نتایج تحقیق ستوده 
از اري، احساس جدایی هنجدهد که در میان ابعاد از خودبیگانگی، احساس بیرا بررسی کرده است، نشان می

قدرتی و احساس انزوا به ترتیب از بیشترین تا کمترین میانگین خویشتن، احساس پوچی، احساس بی
تمامی ابعاد از هاي تحقیق همچنین نشان داد که متغیر مستقل ناکامی آموزشی بایافته. برخوردار بودند

. مستقیم داردخودبیگانگی رابطۀ
عنوان تحقیقی است ) موردي دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهانمطالعۀ(جوانان بیگانگی اجتماعی 

نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میزان بیگانگی . با تکنیک پیمایشی انجام داده است) 1388(که زکی 
، )58/36(، بیگانگی از روابط اجتماعی )33/40(جوانان به ترتیب مربوط به بیگانگی از نهادهاي اجتماعی 

و همچنین بیشترین میانگین ) 10/30(و بیگانگی از کار ) 3/32(، بیگانگی از خود )10/34(بیگانگی از خانواده 
، احساس )97/45(گرایی ، احساس پوچ)08/46(مخاطرگی بیگانگی جوانان به ترتیب در ابعاد احساس بی

یر جنسیت تنها دهد که متغینتایج همچنین نشان م. است) 10/40(ریشگی و احساس بی) 27/41(قدرتی بی
گر ابعاد و معنادار دارد ولی با بیگانگی کل و دیز کار و بیگانگی از خانواده رابطۀبیگانگی ابا دو متغیر وابستۀ

.معناداري نداردموضوعات بیگانگی رابطۀ
می بیگانگی دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسال"در تحقیق خود با عنوان) 1389(خانی زکی

تفاوت . کردمشاهدهرا علوم سیاسی ۀقدرتی و نابهنجاري در میان دانشجویان رشتبیگانگی بی،"واحد کرج
در واقع . ایین مشاهده شدیان با معدل باال و پقدرتی و نابهنجاري دانشجومعناداري در بیگانگی بی

. قدرتی و نابهنجاري دارندشجویان با معدل پایین بیگانگی بیان با معدل باال بیش از داندانشجوی
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بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین "در تحقیق خود با عنوان) 1390(فاطمه و رسولی بنی
دریافتند که متغیرهاي اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی، "آندانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با

. منفی معناداري دارندطۀماعی راباثربخشی اجتماعی و میزان دینداري با بیگانگی اجت
رهبري (، سازمانی )مالکیت شرکت، مکان شرکت(یر عوامل نهادي ثبه بررسی تأ) 2006(1بائو و دیگران

این تحقیق که بر . پردازندو فردي بر از خودبیگانگی در اقتصاد انتقالی چین می) گر با رویکرد ابداعیلتسهی
ی با از خودبیگانگی کارگران منفد که رضایت شغلی رابطۀه، نشان داصنعت چین انجام شد28روي کارگران 

.دارد

رضایت از زندگی و بیگانگی زنان و مردان "با عنوان ) 2007(و دیگران 2نتایج تحقیق باالچاندران
که کنند در حالیزنان سالمند بیگانگی را تجربه میحاکی از این است که مردان سالمند بیش از "سالمند

.تفاوت معناداري در سطح رضایت از زندگی در بین این دو گروه مشاهده نشده است
ندگی با بیگانگی و همچنین با برخی از ابعاد آن زدر تحقیق خود دریافت که رضایت از ) 2009(3اوسین

منفی رابطۀ) حرکتیگرایی و عدم فعالیت و بیقدرتی، پوچاز خودبیگانگی، بیگانگی  از خانواده، بی(مثل
.معناداري دارد

زنان سالمند دو در تحقیقی به بررسی میزان ازخودبیگانگی و رضایت از زندگی مردان و) 2010(4تانوجیا
ان سالمند نتایج این تحقیق حاکی از آن است که زنان سالمند بیش از مرد. شهر کاتاك و بابانسوار  پرداختند

.ن سالمند بیشتر از زندگی خود رضایت دارندکه مرداحالیدهند دراحساس بیگانگی نشان می

بین از خودبیگانگی، رفاه روحی، موقعیت در تحقیقی به بررسی رابطۀ) 2011(5وحیدي و نظري
منفی بین ایج این تحقیق حاکی از وجود رابطۀ اقتصادي و رضایت از زندگی دانشجویان پرداختند نت

.ازخودبیگانگی و رضایت از زندگی بود
وسیلۀعنوان انسان بههاي ما بهاحساس اینکه توانایی: کندگونه تعریف میبیگانگی را این6گیدنز

- توان گفت که نظریهبر اساس این تعریف می]. 784، ص16[موجودات دیگري در اختیار گرفته شده است

1 .Bao et.al
2 .Balachandran
3 . Osin
4 . Tanuja
5 . Vahedi&Nazari
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قدند ساختارهاي نظریاتی که معت. اندموضوع بیگانگی را به بحث گذاشتهخر به نحويپردازان کالسیک و متأ
عنوان یکهاي انسان را بهکند و بدین طریق تواناییکنترل بسیاري را اعمال میاجتماعی بر افراد جامعه

تواند بر افراد اعمال کنترل نماید، یکی از این ساختارها که می. ورندآکنشگر فعال تحت نظارت خود در می
پردازیم که تأثیر نظام آموزشی و یان نظریاتی میادامه به بدر. نظام آموزشی و نظام دانشگاهی است

.اندز خودبیگانگی مطمح نظر قرار دادهثیر رضایت از زندگی را بر اهمچنین تأ
هاي قدرت خرد از طریق چهار تکنیک انضباطی و سه عنوان محیطتوانند بهها میدانشگاه7در نظر فوکو

در نظر فوکو اعمال انضباط و کنترل شدید . کنترل داشته باشندنوع ابزار قدرت تنبیهی بر دانشجویان اعمال 
قدرتی و بیگانگی در افراد سازد و این خود منجر به احساس بیجبات نارضایتی افراد را فراهم میبر افراد، مو

.گرددمی
هاي دانشگاهی از طریق کنترل سازي در محیطانضباط. یک دانشجوي آرمانی، منضبط است: ضباطان
: شوددر سه بعد به هم پیوسته اعمال میجویان و دانش

.دوشخرد در محیط دانشجویان کنترل میهر چیز: مقیاس کنترل.1
.شودبعاد فکري دانشجویان نیز کنترل میانه تنها ابعاد جسمانی، : وع کنترلموض.2
هاي دانشجویان فرایند فعالیتر تطور شدیدتر و اصولی، بلکه بههانه تنها نتیجۀ فعالیت: شیوة کنترل. 3

.شودنیز کنترل می
ها، الزام(هاي آمرانه و مؤکدانه یان به مثابه یک بدن که در محاصرة قدرتبدین طریق دانشجو

دهند، که مطلوب است انجام راشوند که نه تنها هر آنچههستند به نحوي کنترل می) اجبارهاها و ممنوعیت
ساختن دانشجویان در ت مطیعهدف نهایی این نوع اقداما. یین شده عمل کنندتعيهابلکه مطابق با تکینیک

].14[هاي اندیشه و رفتار است قلمرو
:باشندباطی از نظر فوکو به قرار زیر میچهار تکنیک انض

تصاصی کردن یک مکان ناهمگن انضباط گاهی مستلزم حصار است به عبارتی اخ: اصل حصارکشی.1
دانشگاه به انضمام مجتمع هاي دانشکده]. 177، ص14[خود دیگر و بسته به رويهاي با همۀ مکان

6 . Giddens
7 . Foucault
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تواند سازد و میدانشجویان را از ارتباط با جامعۀ بومی دور میاي است کهها مکان محصور شدهخوابگاه
.ویژه دانشجویان غیر بومی اعمال داردین کنترل را بر روي دانشجویان بهبیشتر
یابد و در هر عنا که هر فرد جاي خاص خود را میبدین م: بنديدماتی یا اصل شبکهاصل جادهی مق.  2

- هاي جمعی را تجزیه کرد و کثرتآرایش. هاي گروهی اجتناب کردباید از توزیع. گیردمکانی یک فرد جا می

که به شمار ن انضباطی آن استدر نظر فوکو غایت مکا. ، انبوه یا ناپایدار را تجزیه کردهاي درهم و برهم
هاي هاي نامعلوم و متغیر، غیبتباید اثرهاي توزیعند تقسیم شود،ها یا عنصرهایی که براي توزیع موجودبدن

، 14[شان از بین برود فایده و خطرناكهاي بیت و آمدهاي نامنظم افراد و پیوند، رفکنترل نشدة افراد
هاي مختلف با اختصاص اي تحصیلی و خوابگاههها، رشتهبندي دانشجویان به دانشکدهتقسیم]. 179ص

هاي هایی با ظرقیتادهی دانشجویان خوابگاهی در اتاقهاي دانشجویی و کارت عضویت خوابگاه، جکارت
همچنین حضور و . گیردها صورت میزیاد که این توزیع دانشجویان گاه بر حسب شهر و قومیت آننسبتاً

اه، نوع شان از خوابگل قوانینی براي زمان ورود و خروجاعمان خوابگاه در ساعات پایانی روز، غیاب دانشجویا
سیت مخالف و شرایط مالقات ویژه دانشجویان با جنشان با دیگر دانشجویان بهپوشش و همچنین نوع روابط

.باشدبندي میاي از اصل شبکهها، نمونهدانشجویان خوابگاهی با آنخانوادة
هاي ها را براي استفادهبه این معنا که باید معماري مکان: هاي کارکرديمندي مکاناصل قاعده. 3

یکی ضرورت مراقبت و قطع : اندن در پاسخ به دو ضرورت تبیین شدههایی معیمکان. گوناگون آماده کرد
توان به ن اصل میهاي ایاز نمونه]. 180، ص14[د هاي خطرناك و دیگري ضرورت ایجاد مکانی مفیارتباط

نگهبانی به هايهاي دانشگاه، ایجاد اتاقها در کنار دانشکدهساخت مجتمع خوابگاه: د اشاره کرداین موار
هاي دانشجویان کارشناسی و تحصیالت ها، تفکیک خوابگاهها و خوابگاهفواصل معینی در محوطۀ دانشکده

اي هاي شیشهانشجویان کارشناسی، ساخت اتاقکالورود و دیگر ددانشجویان جدیدتکمیلی و حتی تفکیک
دوستان و تواند رفتار دانشجویان خوابگاهی را به هنگام مالقات با روي اتاق نگهبانی که میدر روبه
. شان کنترل کندآشنایان
بندي ردیفیهاي مختلفها دانشجویان را بر اساس مالكها و خوابگاهدر دانشگاه: سازيمنداصل ردیف. 4

این اقدام امکان . تحصیلینام خوابگاه، مقطع تحصیلی و رشتۀبر اساس سال ورود به دانشگاه،مثالً.کنندمی
.سازدجایگزینی دانشجویان را فراهم میتعویض و

:سه نوع ابزار تنبیهی در نظر فوکو به قرار زیر است
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ه در اعمال نظارت بر دانشجویان توانایی مسئولین دانشگاه و خوابگا: مشاهدة مبتنی بر سلسله مراتب. 1
. ثالی از این مورد باشدتواند مهایی از دانشگاه میهاي مخفی در بخشنصب دوربین. با یک نگاه را گویند

تواند این کارکرد را داشته باشد به نحوي که دانشجویان خود هاي مخفی نیز میحتی شایعۀ وجود دوربین
.مراقب رفتارهاي خود خواهند بود

انی است که هنجارها را رعایت هاي هنجاربخش و مجازات کساعمال داوري: جازات بهنجارسازم. 2
قدام به بهنجارسازي هایی که خود ضروري بدانند اها با اعمال مجازاتدانشگاه]. 562، ص5[کنند نمی

هاي ویژه خوابگاه، بههاي خرده کیفرمندنظامها به مثابه ها و خوابگاهدر واقع دانشگاه. نماینددانشجویان می
توجهی به انگاري و بیسهل(ها ، فعالیت)یر در رسیدن به موقع به خوابگاه و غیبتختأ(دختران در مورد زمان 

هاي ها و در راهروپرحرفی، سر و صداي زیاد در اتاقگستاخی و(، تکلم )ادبی و نافرمانیبی(، رفتارها )قوانین
توجهی به منشور اخالقی نزاکتی و بیحیایی، بیبی(جنسی و مسایل) و اطوارنظافتی و ادابی(بدن ،)خوابگاه

.  ]6، 5، 3[نمایند هاي شدیدي اعمال میدانشجویان مجازات) گاه و دانشگاهخواب
دهند این و ارزیابی کاري است که انجام میگرفتن دانشجویاننظراي است براي زیرشیوه: امتحانات. 3

در نظر فوکو امتحان یک بایگانی کامل و ظریف و . ]6[باشد گیري دو روش قبلی میتلزم به کارامر مس
امتحان از یک سو افراد را در حوزة مراقبت . گیردها و روزها شکل میقیق را در پی دارد که در سطح بدند

هاي حضور و دفتر. ]236، ص14[دهد ها جاي میاي از نوشتهها را در شبکهسوي دیگر آندهد و از قرار می
.باشدغیاب دانشجویان خوابگاهی از جمله این موارد می

اول اینکه در نظر وي . هدتواند رخ دها میبه دو صورت در دانشگاه8از خودبیگانگی در نظر بوردیومسئلۀ
خشونت ]. 6[شود ها اعمال میر آن خشونت نمادین در مورد انساناي هستند که دها نهاد عمدهدانشگاه

هاي ایجاد قوانین متعدد و دستورالعملتر مثل هاي مالیمتحت کنترل درآوردن افراد با شیوهمعناي نمادین به
تواند منجر این مسئله میهاي شدید وجود دارد که هاي دانشجویی نیز اعمال کنترلدر خوابگاه. رفتاري است

دوم اینکه وي . ها شوداز خودبیگانگی آنسازي و حذف خودآگاهی دانشجویان یا به عبارت دیگرقدرتبه بی
هایی هاي درون میدان کشمکشکنندگان جایگاهکند که در بین اشغالها را به مثابه میدانی تلقی میدانشگاه

ن میدان را هاي خود، دروذهنی سعی در حفظ و بهبود جایگاهافراد از طریق هبیتاس یا ساختمان. وجود دارد
ناخودآگاهی اشاره دارد که نحوة کار جهان و نحوة ارزیابی امور را هاي تفسیري عمدتاًهبیتاس به طرح. دارند

8 .Bourdieu
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ا موقعیت ساختاري یدر نظر وي افراد. کندهایی براي کنش ارائه میدهد و دستورالعملبه ما نشان می
، که این ندکند که هبیتاس مشترکی را ایجاد میاي دارهاي مشابه و تکرار شوندهطبقاتی مشترك، تجربه

واقع وي بین میدان و در . ]197ص،11[دهد به اعمال اجتماعی آنان ساختار میخود هبیتاس به نوبۀ
.کندهبیتاس رابطۀ دیالکتیکی برقرار می

تواند به مثابه میدان نبردي هاي دانشجویی میکه در نظر بوردیو خوابگاهتوان گفت میبه بیان دیگر
خوابگاه و دانشجویان، بین دانشجویان از یک قومیت و شهر با دانشجویانی از تلقی گردد که بین مسئولین

با آید و افراد وجود میهایی بهیدالورود و دیگر دانشجویان کشمکشاقوام دیگر و حتی بین دانشجویان جد
هند و بر هاي ذهنی متفاوتی را شکل مییابند، ساختمانها و تجربیات مشترکی که میتوجه به این جایگاه

که زمانی.را در زمینۀ خوابگاه حفظ کننددارند تا جایگاه خودهاي ذهنی سعیاساس این ساختمان
.شونداس انفصال و جدایی میدانشجویان نتوانند در این نبرد موفق شوند دچار از خودبیگانگی و احس

، 2[عی افراد در ارتباط است ی اجتمابا نارضایتمعتقدند که بیگانگی اجتماعی 10و اینگلهارت9وایزنبرگ
. ]7ص

کرده است که در آن ساالري جامعۀ مدرن شرایطی را ایجاد و ابقا، ساختار دیوان11به نظر سیمن
ها قادر به فراگیري نحوه و چگونگی کنترل و مدیریت جامعه بر نظام پاداش اجتماعی هستند به انسان
تواند برقرار کند و در چنین پاداش مأخوذه از جامعه نمیاي است که فرد ارتباطی را بین رفتار خود وگونه

شود و او را به کنشی منفصالنه و ناسازگارانه در قبال جامعه وضعیتی، احساس بیگانگی بر فرد مستولی می
.]144، ص18؛783-91، صص12[دهدسوق می

بی ) 3، معناییبی) 2،قدرتیبی) 1:سیمن بر این باور است که از خودبیگانگی داراي پنج بعد است
در اینجا هر کدام از ابعاد را به اختصار توضیح . ]167، ص1[بیزاري خود) 5، هاجدایی از ارزش) 4،هنجاري

.دهیممی
کنندة دستاوردها یا تواند تعیینقدرتی یعنی اینکه انتظار یا احتمال شخص، نمیبی: قدرتیناتوانی و بی. 1

قدرتی عبارت به بیان دیگر بی. ]409، ص12[کند رفتار خود جستجو مینیروهاي کمکی باشد که در حاصل 

9.Weissberg
10.Inglehart
11.Seeman
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تأثیري عمل خویش و یا تصور این باور که رفتار است از احتمال و یا انتظار متصوره از سوي فرد در قبال بی
دیده او قادر به تحقق و تعیین نتایج مورد انتظار نبوده و وي را به هدفی که بر اساس آن، کنش او تجهیز گر

]. 67-68، صص17[رهنمون نیست
داند به چه فرد در چنین حالتی در باورها و عقاید خود دچار ابهام و تردید شده، نمی: معنایی و پوچیبی. 2

گیري مشخص فراهم یعنی زمانی که حداقل معیارهاي فردي براي تصمیم. چیزي باید اعتقاد داشته باشد
، 12[هاي رفتاري خود در آینده نداردبخش بودن پیش بینیی از رضایتانتظار چندان،به عبارت دیگر. نیست

.]251ص،9؛411ص
رد از انتظار زیادي وجود دارد که ف، وضعیتی است که در آنهنجاروضعیت بی: هنجارياحساس بی. 3

عدر واق. ]413ص،12[یید نشده دست بزند هاي معین به رفتارهاي تأاجتماعی براي رسیدن به هدف
دارد که تنها ذهنی است که فرد این احتمال را به حد مفرطی بر خود مفروض و متصور میـوضعیتی فکري 

.]67- 68، ص17[معه نیستند کید جاسازد که مورد تأهاي هدف نزدیک میهایی فرد را به حوزهکنش
معتبر نوعیدر جامعه بهها یا باورهایی که زمانی است که فرد براي هدف: هاشانزوا یا جدایی از ارز. 4

دهد که شخص احساس کند در واقع انزوا هنگامی رخ می. ]414، ص12[است ارزش پاداش کمی قائل باشد 
ارزشمند و در چنین حالتی فرد خود را با آنچه از نظر جامعه. ها و معیارهاي جامعه بیگانه شده استبا ارزش

.]252، ص9[بیند ده و همسو نمیعقیداراي اعتبار است، هم
بیند و هاي مورد انتظار آتی میهر رفتاري را بر اساس پاداشسیمن میزان و درجۀ: از خود ـ غریبگی. 5

شود که در به نظر وي در دنیاي صنعتی انسان در بسیاري از حرف و مشاغل در روابط تولیدي خاص واقع می
کند بدون اینکه به کار می. سازدو تعالی مورد انتظار رهنمون نمیآن کار و تولید فرد را دیگر به مصرف

زوال و از دست رفتن نتیجۀ. کار خود محظوظ و متمتع شودارزش واقعی کار خود واقف باشد و از نتایج 
.]67- 68، صص17[مفهوم واقعی کار و آغاز نفی خود و تولید است

راد مرتبط است و مثبت با احساس بیگانگی در افبر این باور است که رضایت از زندگی12فردینبرگ
به نظر فردینبرگ . ]4، ص3؛ 101: 1983فردینبرگ، [شود عنوان نارضایتی تلقی مینبودن نتیجۀ عمل به

شودکه وي به نوعی احساس انفصال و جدایی از موضوعات این چنین احساس نارضایتی در فرد سبب می
قبالً پیوند داشت خود را جدا و منفک ببیند و از درون، بین خود و این پیرامونی میل کند و با هر آنچه که 

12.Friedenberg
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فردي که به احساس . کندموضوع نوعی احساس کشمکش، تضاد، ستیز و عدم ارتباط و شناخت تصور می
بیند که بتواند تغییري در وضعیت خود و شرایط محیطی به تر از آن مینارضایتی دچار است خود را ناتوان

فردینبرگ، در بررسی . گرددیاوري و ناامیدي منجر میاحساس نارضایتی به احساس بیوراز این . دجود آورو
به نظر وي محیط آموزشی . کندعلل نارضایتی، توجه خود را عمدتاً به علل نارضایتی نسل جوان معطوف می

که فرد با روه همساالن ـی و ارتباطات فامیلی و نیز کسانی ـ نظیر گو تجارب تحصیلی فرد، زندگی خانوادگ
. باشندبروز نارضایتی نسل جوان میبرند از علل عمده درها در تعامل و کنش متقابل مستمر به سر میآن

اهیم تجریدي و ویژه سروکار مفرط با مفدن فردیت و هتک شخصیت فردي، مشغلۀ فکري بهشسرکوب
و عواطف فرد از جمله عوامل دیگري است که در هاها و احساسات گروه بر ارزشارزشانتزاعی و نیز غلبۀ
- 148، ص18؛ 116-69: 1983فردینبرگ، [بیگانگی و احساس نارضایتی تأثیرگذار است نظر وي در بروز 

147[.
:برگ در صدد آزمون فرضیات زیر استنظریات فوکو، بوردیو و فردیناین پژوهش با ترکیب

.بیگانگی رابطه داردبا از خودایت از زندگی خوابگاهیرض: اصلیفرضیۀ.  1
.رضایت از زندگی خوابگاهی با احساس عدم تعلق رابطه دارد: 1فرضیۀ فرعی .  2
.معنایی و پوچی رابطه داردت از زندگی خوابگاهی با احساس بیرضای: 2فرعی فرضیۀ. 3
.ستیزي رابطه داردها و جامعهاحساس دوري از ارزشرضایت از زندگی خوابگاهی با : 3فرعی فرضیۀ. 4

شناسی تحقیقروش
جامعۀ آماري . و از نوع طرح همبستگی استاین پژوهش با روش کمی و تکنیک پیمایشی انجام گرفت

ل حجم نمونه با استفاده از فرمو. است) نفر2286(دختر خوابگاهی دانشگاه اصفهان دانشجویانتحقیق، کلیۀ
پرسشنامه، تعداد نمونۀ معتبر پژوهش حاضر 10پر شدن یل ناقصاما به دلنفر برآورد گردید،330کوکران 

. ه شده استبندي شده استفادگیري تصادفی طبقهبراي انتخاب افراد نمونه، از روش نمونه. باشدنفر می320
) نژادي و فهمیدهالهدي، نیکدا، علمشه(دانشجویان بر اساس نوع خوابگاه گیري، طبق این نوع از نمونه

ها با بدین معنا که شمارة اتاق. شودهایی به تصادف انتخاب میشوند و سپس در هر خوابگاه نمونهمیتوزیع 
. دشود که پرسشنامه را تکمیل کنز یکی از ساکنین اتاق درخواست میروش ارقام تصادفی انتخاب شده و ا
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راي رفع نواقص و ب. ته اسگیري متغیرهاي تحقیق استفاده شدساخته براي اندازهاز پرسشنامۀ محقق
خاب طور تصادفی انتهاي مختلف بهنفر از دانشجویان در خوابگاه30حدود،مورد استفادهابهامات پرسشنامۀ

-ري جمالت، ابهامات و نواقص گزینهابهام جمالت، نواقص ساختادرجۀ. شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند
گردید در این مرحله نوان مشکالت پرسشنامه ذکر میعایر مواردي که توسط پاسخگویان بههاي پاسخ و س

. گردیداعتبار ابزار پژوهش از طریق اعتبار صوري حاصل. تشخیص داده شد و اصالحات ممکن به عمل آمد
ضرایب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي از خودبیگانگی و رضایت از گیري با محاسبۀسپس پایایی ابزار اندازه

جدول (در حد قابل قبولی است دست آمد که هر دو به768/0و849/0رتیب برابر با زندگی خوابگاهی به ت
:یر استزسنجش متغیرها به شرح نحوة). 1شمارة 

طوري که هرچه نیازها و انتظارات فرد فرد به) انتظارات و نیازها(میال میزان ارضاي ا: رضایت از زندگی
. ضایت و خشنودي فرد از آن شخص یا موقعیت بیشتر خواهد بودها و اشخاص بهتر برآورده شود راز موقعیت
بدین معنا که فرد باید میزان .صورت طیف لیکرت سنجیده شدقیق رضایت از زندگی در سه بعد بهدر این تح

: ز خیلی زیاد تا خیلی کم بیان کندرضایت خود را نسبت به موارد زیر ا
شامل امکاناتی مثل کیفیت غذاهاي خوابگاه، ): فیزیولوژیکیامکانات (ایت از سطح اول نیازها رض.1

هاي بهداشتی و حمام، امکانات اتاق، وضعیت آشپزخانه و سلف به فروشگاه و امکانات آن، سرویسدسترسی
. هارویس، گنجایش و ظرفیت اتاقس

ها، اتاقیتار همشامل رضایت از رف): و تعلقاحترام (رضایت از امکانات مربوط به سطح دوم نیازها .2
.رفتار نگهبانان خوابگاه، برخورد مسئولین خوابگاه، نحوه و شرایط مالقات خانواده با دانشجو

امکانات ورزشی، امکانات شامل): خودشکوفایی(ح سوم نیازها بعد رضایت از امکانات مربوط به سط.3
.کتابخانه، امکانات تفریحی و شرایط و امکانات مطالعه

معنایی، ابعاد از خودبیگانگی شامل احساس پوچی و بیبر اساس تعریف ملوین سیمن: نگیگااز خود بی
هاي مناسب ستیزي و احساس عدم تعلق است که براي سنجش این ابعاد از گویهها و جامعهدوري از ارزش

پاسخگو هاي زیر سنجیده شد کهاد با گویهاین ابع. صورت طیف لیکرت سنجیده شداستفاده شده است و به
. کردها بیان میفقت و مخالفت خود را با این گویهباید موا
وانم آن را بشناسم، گاه تر از آن است که بتبراي من جهان پیچیده: معناییبعد احساس پوچی و بی.  1

رسد پر بار است، به نظر میکنم زندگیم بسیار مفید ومعناست، احساس میکنم زندگی کردن بیاحساس می
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نم، وقتی کهدف خاصی را در زندگیم دنبال نمیکنم شود، گاه احساس میتر میانیت روز به روز ضعیفانس
.هایش ناکام بماند زندگی ارزش ماندن نداردآدم در رسیدن به خواسته

و مار کنم، جامعه براي خواهم همه چیز را تارگاهی اوقات می: ستیزيها و جامعهبعد دوري از ارزش. 2
کردن در ایران برایم بسیار خوشایند است، امروزه اعتماد رده است تا مدیون آن باشم، زندگیکاري نکمن 

یر جامعه است که آدم نتواند خود هستم، تقصمند به مطابقت با جامعۀهچندانی به حکومت ندارم، من عالق
. روشنی براي خودش تصور کندآیندة

چندانی در کنم دلخوشی چیز تعلق ندارم، احساس میبه هیچکنم احساس می: عدم تعلقبعد احساس.3
دوري شدیدي گذشته احساس تنهایی و اند، طی هفتۀکنم دوستان فراموشم کردهزندگی ندارم، احساس می
.کس به من احتیاجی نداردکنم هیچداشتم، اغلب احساس می

ضریب پایایی متغیرهاي تحقیق.  1جدول شمارة 
تعداد گویهضریب پایاییمتغیر

849/017)متغیر وابسته(از خودبیگانگی
768/014)متغیر مستقل(رضایت از زندگی 

هاي تحقیقیافته
آماري بر حسب  متغیر وابسته خواهیم پرداخت و ها در ابتدا به توصیف جامعۀدادهدر بخش تجزیه و تحلیل

.سپس نتایج آزمون فرضیات تحقیق را بیان خواهیم کرد
آمار توصیفی) الف

بیشترین . پردازدمیمیزان از خودبیگانگیبه بیان توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب 2جدول شمارة
از کل پاسخگویان مربوط به دانشجویانی است که از لحاظ ازخودبیگانگی در گروه ) درصد1/61(درصد 

گیرند میزان از ار میپاسخگویان در گروه زیاد قر) درصد9/16(متوسط جاي دارند و کمترین درصد 
.  درصد از کل پاسخگویان در حد اندکی است9/21خودبیگانگی

توزیع پاسخگویان بر حسب میزان از خودبیگانگی. 2ل شمارة جدو
درصد فراوانی میزان از خودبیگانگی

3/11 36 کم
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7/62 200 متوسط

26 83 زیاد
100 319 کل

1/46. پردازدمیمیزان احساس عدم تعلق به بیان توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب 3شمارةجدول 
ها احساس درصد از آن16باشند در حالی که تنها احساس عدم تعلق زیاد میان دارايدرصد از کل پاسخگوی
. باشندداراي احساس عدم تعلق متوسطی میهادرصد از آن9/37عدم تعلق کم دارند و 

توزیع پاسخگویان بر حسب میزان احساس عدم تعلق. 3جدول شمارة 
درصد فراوانی احساس عدم تعلقمیزان 
16 51 کم

9/37 121 متوسط
1/46 147 زیاد

100 319 کل

معناي درصد از افراد نمونۀ آماري داراي احساس پوچی و بی8/23است که حاکی از این4جدول شمارة
درصد افراد 6/22معنایی دارند و درصد افراد به میزان متوسطی احساس پوچی و بی6/53.باشنداندکی می

.کنندمعنایی را تجربه میبیاس پوچی و میزان باالیی از احس
معناییتوزیع پاسخگویان بر حسب میزان احساس پوچی و بی. 4جدول شمارة 

درصد فراوانی معناییپوچی و بیمیزان

8/23 76 کم
6/53 171 متوسط

6/22 72 زیاد
100 319 کل
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از کل ) درصد68(درصد بیشترین توان گفت که ، می5دست آمده از جدول شمارة با توجه به نتایج به
در گروه ستیزيها و جامعهدوري از ارزشپاسخگویان مربوط به دانشجویانی است که از لحاظ احساس

میزان احساس. گیرندپاسخگویان در گروه زیاد قرار می) درصد1/3(متوسط جاي دارند و کمترین درصد 
.در حد اندکی استدرصد از کل پاسخگویان 8/28ستیزيها و جامعهدوري از ارزش

ستیزيها و جامعهتوزیع پاسخگویان بر حسب میزان دوري از ارزش. 5جدول شمارة 

درصد فراوانی ستیزيها و جامعهدوري از ارزشمیزان احساس
8/28 92 کم

68 217 متوسط
1/3 10 زیاد

100 319 کل

آزمون فرضیات) ب
- به) 000/0(و همچنین مقدار سطح آماري ) - 265/0(با توجه به مقدار همبستگی : اصلیآزمون فرضیۀ

منفی وجود دارد بدین ی خوابگاهی و از خودبیگانگی رابطۀتوان گفت که بین رضایت از زندگدست آمده می
یابد و میاز خودبیگانگی دانشجویان کاهش معنا که با افزایش میزان رضایت از زندگی خوابگاهی، میزان 

جدول شمارة(شود توان گفت که فرضیۀ اصلی پژوهش تأیید مینابراین با توجه به این نتایج میب. بالعکس
6.(

دست آمده از جدول هب) 001/0(داري و سطح معنی) -180/0(دار همبستگی مق: 1فرعی آزمون فرضیۀ
ضعیفی منفی نسبتاًخوابگاهی و احساس عدم تعلق رابطۀدهد که بین رضایت از زندگینشان می6شمارة 

حساس عدم تعلق دانشجویان بدین معنا که هرچه میزان رضایت از زندگی خوابگاهی بیشتر باشد ا. وجود دارد
.مذکور استیۀیید فرضاین نتایج حاکی از تأ. د و بالعکسشوکمتر می

دست آمده از جدول به) 022/0(طح معناداري و س) -128/0(مقادیر همبستگی : 2فرعی آزمون فرضیۀ
. باشدمیمعنایی منفی بین رضایت از زندگی خوابگاهی و احساس پوچی و بیحاکی از وجود رابطۀ6شمارة 

معناییتوان گفت که هرچه افراد رضایت از زندگی خوابگاهی بیشتري داشته باشند احساس پوچی و بیدر واقع می
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ندگی را مبنی بر اینکه بین رضایت از ز2فرعی این نتایج فرضیۀ. و بالعکسکنندکمتري را تجربه می
.نمایدیید میمعنایی رابطه وجود دارد، تأخوابگاهی و احساس پوچی و بی

: مقدار همبستگی پیرسون(6شمارةدست آمده از جدول با توجه به نتایج به: 3آزمون فرضیۀ فرعی 
مبنی بر وجود رابطه بین 3فرعی توان گفت که فرضیۀمی) 000/0: مقدار سطح معناداري و- 215/0

. شوددرصد تأیید می99ستیزي با اطمینان ها و جامعهی خوابگاهی و احساس دوري از ارزشندگزرضایت از 
ها و منجر به کاهش احساس دوري از ارزشبدین معنا که افزایش در میزان رضایت از زندگی خوابگاهی 

.گردد و بالعکسر دانشجویان میستیزي دجامعه

همبستگی پیرسون بین رضایت از زندگی خوابگاهی و ازخودبیگانگی و ابعاد . 6جدول شمارة 
آن

متغیر وابسته
رضایت از زندگی خوابگاهی

داريسطح معنیهمبستگی پیرسون

000/0- 265/0ازخودبیگانگی

001/0- 180/0احساس عدم تعلقبعد 

022/0- 128/0معناییبیپوچی و بعد 

000/0- 215/0ستیزيها و جامعهدوري از ارزشبعد 

نتیجه
دهد که هر چه میزان رضایت از زندگی بیشتر شود میزان از خودبیگانگی هاي تحقیق نشان مییافته

احساس عدم تعلق،(تمام ابعاد از خودبیگانگی نین رضایت از زندگی با همچ. شوددانشجویان کمتر می
این . رابطۀ منفی معناداري دارد) ستیزيها و جامعهمعنایی و احساس دوري از ارزشاحساس پوچی و بی

فاطمه و رسولی ، بنی)1387(، ستوده )1381(ریزي ، محسنی تب)1380(هاي رجبی هاي تحقیق با یافتهیافته
باشد همسو می) 2011(و نظري و وحیدي ) 2010(، تانوجیا )2009(، اوسین )2006(، بائو و همکاران )1390(
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ها همچنین نظریات فردینبرگ، این یافته. ناهمسو است) 2007(ان باالچاندران و همکارهاي ولی  با یافته
. کندو اینگلهارت، فوکو و بوردیو را تأیید میوایزنبرگ 

اند و بعد از آن تر احساس عدم تعلق را تجربه کردهبیشمختلف از خودبیگانگی، دانشجویاناز بین ابعاد
ستیزي در بین ها و جامعهاند و احساس دوري از ارزشمعنایی را گزارش نمودهاحساس پوچی و بی

توان گفت که اعمال قوانین بر اساس نظریۀ بوردیو و فوکو می. متوسطی قرار داشتدانشجویان در حد
ن مثل روابط بین فردي، نحوة نشجویاکنترلی شدید در خوابگاه دختران در تمام امور فردي و شخصی دا

گونه احساس نارضایتی داشته باشد و هیچگردد که دانشجو از زندگی در خوابگاه باعث می... پوشش و
هاي خود بیابد خوابگاهیگاه و هماحساس تعلقی به خوابگاه نداشته باشد و خود را در نبرد با مسئولین خواب

. بیندکه دانشجو خود را در این نبرد، ناموفق میشودمعنایی زمانی ظاهر میاحساس پوچی و بی
شنهادات اجرایی و پژوهشی مطرح توان پیشنهادات را در دو سطح پیهاي تحقیق میبا توجه به یافته

باشد، که به شرح زیر مکانات خوابگاه در سه سطح میپیشنهادات اجرایی تحقیق معطوف به بهبود ا. کرد
:است

سترسی به ها، امکان دتأسیس فروشگاه در همۀ خوابگاه(امکانات در سطح اول نیازها یش بهبود و افزا.1
)هاسلف سرویس مجزا براي همۀ خوابگاه

ها، دانشجو با آنخانوادةتسهیل در شرایط مالقات (دوم نیازها بهبود و افزایش امکانات در سطح . 2
هاي مربوط به با دانشجویان، آموزش مهارتبگاهنگهبانان و مسئولین خوابرخورد صحیح و شرافتمندانۀ

)زندگی خوابگاهی به دانشجویان و تسهیل در قوانین مربوط به انتخاب اتاق و هم اتاقی
)سالن مطالعه، مرکز رایانه، امکانات ورزشی و تفریحی(بهبود و افزایش امکانات در سطح سوم نیازها .3

هاي افزایش کتب و مجالت در کتابخانهها واهتأسیس کتابخانۀ مرکزي براي مجتمع خوابگ) الف
.موجود
.هاي مختلفهاي علمی و فرهنگی در بین خوابگاهبرگزاري مسابقات ورزشی و جشنواره) ب

بیگانگی در میان دانشجویان ضوع از خوداي موانگی با روش کیفی و بررسی مقایسهبررسی از خودبیگ
جمله پیشنهادات شجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی، ازپسر و دختر خوابگاهی و همچنین در بین دان

.باشدپژوهشی تحقیق می
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