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  مقاله پژوهشی

و  ي، اقتصادیفرهنگ يها هیسرمات یش وضعیان با استفاده از پایدانشجو یلیتحص یگانگیب یبررس
  92- 93 یلیه در سال تحصیاروم یان دانشگاه علوم پزشکیدانشجو یاجتماع

  

  3يم سامري، مر2يمحمد حسن ،*1يرقاسميدجمال ميس
  

 01/03/1394تاریخ پذیرش  08/12/1393تاریخ دریافت 

  چکیده
، يليتحصـ  يگانگيگوناگون آن است. ب يها شکلو  يگانگيب مسئلهبدان مبتال بوده است،  يارياز معضالت دوره معاصر که جوامع بس يکي و هدف: هنیزم شیپ

 يبا هدف بررسق حاضر يتحق رو نيازا. شود يماستفاده  يريادگيند يان از فرايدانشجو ييح جدايتوض ياست که برا ياصطالح ،يگانگيب يها شکلاز  يکي عنوان به
  ان انجام شده است.يدانشجو يه اجتماعيو سرما يه اقتصادي، سرمايه فرهنگيت سرمايش وضعيان با استفاده از پايدانشجو يليتحص يگانگيب

ه در سـال  ياروم يدانشگاه علوم پزشک يان ورودينفر از دانشجو ۶۱۶ دپژوهش تعدا ياست. جامعه آمار يليتحل -يفيق حاضر از نوع توصيتحق :ها روشمواد و 
، چهار پرسشنامه ها داده يآور جمعانتخاب شدند. ابزار  ينمونه آمار عنوان به ينسب يا طبقه يريگ نمونهنفر با استفاده از روش  ۲۳۷بودند که  ۹۲-۹۳ يليتحص
 افـزار  نـرم توسـط   ها داده ليوتحل هيتجزقرار گرفت.  دييتأو مورد  يبررس ها آن ييايو پا ييبودند که روا يليتحص يگانگيو ب ي، اجتماعي، اقتصاديه فرهنگيسرما

SPSS18.0  يآمار يها آزمونو با استفاده از t طرفه کيانس يوار ليمستقل، تحل )ANOVAرسون انجام شد.يپ يب همبستگي) و ضر  
ن يو بنـابرا  باشد يمدر حد متوسط  باًيتقره ياروم يشکدانشگاه علوم پز دالوروديجدان يدانشجو يليتحص يگانگيزان بيق نشان داد که ميتحق يها افتهي :ها افتهی

وجود  دار يمعنتفاوت  يوابسته به پزشک يها رشتهو  يپزشک يها رشتهان يدانشجو يليتحص يگانگين بيب وجود نيبااقرار نگرفته است.  يت بحرانيهنوز در وضع
ـ   دار يمعنآنان رابطه  يليتحص يگانگيبا ب انيدانشجو يه اجتماعيو سرما يه فرهنگيسرما يرهاين متغين بيدارد. همچن ه ين سـرما يو معکوس وجود دارد امـا ب

  وجود ندارد. يدار يمعنآنان رابطه  يليتحص يگانگيان و بيدانشجو ياقتصاد
بـر آن   رگذاريتأثو عوامل  يليتحص يگانگيزان بيو توجه بر م يير است که شناسايناپذ انکار يتيان واقعين دانشجويدر ب يليتحص يگانگيب :يریگ جهینتبحث و 

   ه در کشور باشد.يالت عاليزان تحصيبرنامه ر يراهگشا تواند يم
  اني، دانشجويه اجتماعي، سرمايه اقتصادي، سرمايه فرهنگي، سرمايليتحص يگانگيب :ها دواژهیکل
  

 417-424 ص، 1394 مردادماه ،70درپی  پی، پنجم ، شمارهزدهمیس ه، دورهیاروم ییو ماما يمجله دانشکده پرستار
  

    ۰۹۱۲۴۳۹۲۷۱۰ تلفن:، هي، واحد اروميدانشگاه آزاد اسالم آدرس مکاتبه:
Email: s_mirghasemi@yahoo.com 

 

                                                
 سنده مسئول)ي(نو هي، واحد ارومي، دانشگاه آزاد اسالميدرس يزيرکارشناس ارشد برنامه  1
 هي، دانشگاه اروميات و علوم انساني، دانشکده ادبيتيار، گروه علوم تربيدانش ٢
 رانيه، اي، اروميتيه، گروه علوم تربي، واحد اروميار دانشگاه آزاد اسالمياستاد 3

  مقدمه
بـدان مبـتال    يارياز معضالت دوره معاصر که جوامع بس يکي

را به خـود مشـغول کـرده اسـت،      ين متعدديبوده و اذهان متفکر
ــانگيب مســئله ــا و شــکل يگ ــت. در ادب يه ــاگون آن اس ــگون ات ي
، احساس يزاريا بيتنفر  عنوان به يگانگياز مفهوم ب شناختي جامعه

اد يـ گـران، جامعـه و کـار    يو دور افتادن از خود، د ييانفصال، جدا
در  يانگگـ ين اسـت کـه امـروزه ب   ي). آنچه مسلم است ا۱( اند کرده
. شـود  يمده يد يبه نوع ياجتماع ي، طبقات و قشرهاها گروهتمام 

گانه شود، دانشمند يک کارگر ممکن است از کارش بيهمچنان که 

س و ي، استاد از کار تـدر ياز موضوع دانش خود، کارمند از کار ادار
  ).۲شود (گانه يل و دانشگاه بياز تحص تواند يمز يدانشجو ن يتاًنها

، يگــانگيب يهــا شــکلاز  يکــي عنــوان بــه يليصــتح يگــانگيب
ا دانـش  يـ ان يدانشـجو  ييح جـدا يتوضـ  ياست کـه بـرا   ياصطالح

 يليتحصـ  يگـانگ يب .شـود  يمـ اسـتفاده   يريادگيـ ند يآموزان از فرا
در آن  بايـد  يمکه  يليک گروه تحصيفرد از  يجدا افتادگ صورت به

آن روه ه گيمثل بق بايد يمکه  يت آموزشيک فعاليا از يعضو باشد 
ا ي يذهن تواند يم ين جدا افتادگيکه ا باشد يمانجام دهد مطرح  را

 ).۳باشد ( يرفتار
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دو  يران طـ يـ ا يهـا  دانشـگاه قات صورت گرفته در مورد يتحق
ـ  يجـا  بـه کـه   کنـد  يمر مشخص يدهه اخ ، هـا  ارزشکـردن   يدرون
مطلـوب   يدانشگاه يمناسب با فرهنگ جهان يو هنجارها ها نگرش

نـد و فرهنـگ   يان از سـاختار، فرا يدانشـجو  يگـانگ ي، شاهد بمؤثرو 
 يمورد دلخواه کارگزاران عرصـه علـوم دانشـگاه    يدانشگاه يجهان
سـته  يانجام گرفتـه و تجـارب ز   يها پژوهشن ي). همچن۴( ميهست

ر احسـاس  يـ نظ ييهـا  نگـرش احسـاس و   دهـد  يمـ ان محققان نشـ 
ر شـدن  يـ و عـدم درگ  يرغبت يبو عذاب در کالس درس،  يخستگ

 يعلمـ  يهـا  سـرقت رموجه، يغ يها بتيغق در مباحث کالس، يعم
 يگــانگياز ب ياز رفتـار و نگــرش ناشـ   ييهــا نمونـه  يو... کـه همگــ 

ان بـه چشـم   ياز دانشـجو  يعيف وسـ يـ ان طيـ اسـت در م  يليتحص
، هـا  نگـرش بـر   يشـ يو بازاند تأمـل ). عـالوه بـر آن،   ۵،۶( خورد يم

کـه در مـورد علــم    يان و مطالعـات يدانشـجو  يات و رفتارهـا يـ روح
ران صورت گرفته است، نشـان  يدر ا يو فرهنگ آموزش عال يپژوه

ان يناکارآمـد و منفعـل دانشـجو    يريو فرهنگ پـذ  يريپذ جامعهاز 
ن يـ ان گواه بر ايدانشجو ي). چنانچه مشاهده رفتار جمع۷-۹دارد (

در کنکـور   يقبول يآنان تمام تالش خود را برا نکهيباامدعاست که 
نسـبت بـه    کم کمط دانشگاه ياما بعد از ورود به مح دهند يمانجام 

نمـوده   يزاريـ احساس انزجار و ب يط آموزشيط موجود در محيشرا
ل و ياز تحصـ  يو به نوع افتهي کاهشل يعالقه آنان به درس و تحص

  ).۳( شوند يمگانه يب دانشگاه
 يگـانگ يه "بيده و چند سـو يچيند پيبر فرا تأملن و ييجهت تب

). ۴( ١ده اسـت يـ مطرح گرد يات گوناگوني" نظريدانشگاه-يليتحص
 يگـانگ يات، موضـوع ب يـ ن نظريـ ان مجموعه اين پژوهش از ميدر ا
 يموردبررسـ و يـ بورد يه فرهنگـ يه سـرما يـ در قالـب نظر  يليتحص

شـتر  يدر جامعـه ب  يو منبع نـابرابر يتقاد بورداست. به اع قرارگرفته
ـ  يدارد تا اقتصاد يت فرهنگيماه ن فرهنـگ مدرسـه و   يو فاصله ب

 هـا  آنت يـ ن موفقييدر تع يشاگردان عامل مهم يخاستگاه اجتماع
و مدرسـه  يـ ده بوردي). به عق۱۰( شود يممحسوب  يدر نظام آموزش

که  يا هيسرمان ياست که ارزشمندتر يط و عرصه اجتماعيک محي
اسـت. در   يه فرهنگـ يدر آن داشته باشد همان سـرما  تواند يمفرد 

از: داشـتن   عبـارت اسـت   يه فرهنگـ يو منظـور از سـرما  ينگاه بورد
، نظـم  يشناس وقتمطلوب ( يا عادات فرهنگي ها واژهعادت  يکسري

ات، هنـر و  يـ بـا شـعر و ادب   يين آشـنا ي، مطالعه) و همچنانضباطو 
                                                

 هاي یهنظرمن)، یم و سیمل، مانهایمارکس، وبر، ز( یگانگیخودباز  هاي یهنظر ١
؛ 1987؛ بچر، 1999لور، ی؛ ت1994داوسون، ( یدانشگاهت یفرهنگ، انسان و هو

و  یه فرهنگیه سرمای)، نظر1988و، ی؛ بورد1997، ي؛ کورتاز1994گالتونگ، 
مور و  ي؛ د1381ب،یکرا( یعقالنه انتخاب ی)، نظر1986( یودبوره کنش ینظر

) 1382، 1378( ینگلهارتا يو فراماد يماد يها ارزشه ی)، نظر1993همکاران، 
؛ 1382و  1378دنز، یگ( یزندگاست یت و سیته، هویشدن، مدرن یه جهانیو نظر

  ).1381، برگر و همکاران، 2000بک، 

، ي، زبــان و ســخنورهــا کتابخانــها و وهي، آرشــهــا مــوزه، يقيموســ
و ... . فرزنـدان   يخـارج  يهـا  ، مهارت در زبـان يارتباط يها مهارت
 شوند يموارد مدرسه  ياجتماع-ياقتصاد ازنظرمتفاوت  يها خانواده
ـ    يه فرهنگـ يسـرما  ين دارايو بنابرا  متأسـفانه  ينـابرابر هسـتند ول

 يمســاون دانـش آمــوزان را برابـر و   يـ ا يه فرهنگــيمدرسـه سـرما  
. دانش آموزان وابسته به طبقات متوسـط و بـاال در نظـام    سازد ينم

و دو يـ به نظـر بورد  مسئلهن يو ا ترند موفق غالباً يا مدرسه يآموزش
 ياز امکانات مـاد  يبرخوردار واسطه بهنکه يا يکيعلت عمده دارد. 

نسبت بـه دانـش آمـوزان     يشتريب يه فرهنگيشتر خانواده سرمايب
ن يـ ا ينکه فرهنگ خـانوادگ ين دارند و دوم اييت پاوابسته به طبقا

سـازگارتر و   يط آموزشـ يدانش آموزان بـا فرهنـگ مدرسـه و محـ    
و يـ د توجه داشت که اگرچه نظـرات بورد ي). با۱۱است ( تر هماهنگ

مطرح شده محدود به  يها يژگيواند اما  متوجه مدارس بوده عمدتاً
قابـل مشـاهده   ز يـ ن يآموزشـ  يهـا  طيمحگر يمدرسه نبوده و در د

  هستند. 
کـه   رسـد  يمـ ن خصوص به نظر يو در ايه بورديبا توجه به نظر

مشـکالت   يدر بـروز برخـ   يعامـل مهمـ   تواند يم يه فرهنگيسرما
ن يـ ل باشد. هرچقـدر ا يشاگردان از تحص يگانگيب ازجمله يآموزش
با مناسبات  تر راحت ها آنشتر باشد يدر شاگردان ب يه فرهنگيسرما

ط يرتباط برقـرار نمـوده و خـود را بـا فرهنـگ محـ      ا ينظام آموزش
ان ين آشنا نبودن دانشجوي). همچن۳کرد (سازگار خواهند  يآموزش

از خـانواده، عـدم    يو دور ييط دانشـگاه، جـدا  يدر بدو ورود به مح
ط ير افـراد در محـ  يبـا سـا   ي، ناسـازگار يعالقه به رشـته دانشـگاه  

 يطيشـرا  ازجمله يدو اقتصا ينبودن امکانات رفاه يخوابگاه و کاف
 يليو افت تحصـ  يروان يها يناراحتمشکالت و  تواند يمهستند که 

، ي، اجتمـاع يفـرد  يبـر زنـدگ   ريتأثکه ضمن  )۱۲( دينماجاد يرا ا
نده کشور يزان آير ران و برنامهيت مديآنان در ترب يو شغل يليتحص

  ). ۱۳بود (خواهد  رگذاريتأثز ين
 سؤاالتبه اهداف پژوهش، نه پژوهش و با توجه يشيپ يبا بررس

  ده است:ير مطرح گرديز
ه يو سـرما  يه اقتصـاد ي، سرمايه فرهنگين سرمايا بي. آ۱سؤال

تفـاوت   يو وابسته به پزشک يپزشک يها رشتهان يدانشجو ياجتماع
 وجود دارد؟ يدار يمعن

ـ يـ . آ۲سؤال  يهـا  رشـته ان يدانشـجو  يليتحصـ  يگـانگ ين بيا ب
 وجود دارد؟ يدار يعنمتفاوت  يو وابسته به پزشک يپزشک

ه ي، سـرما يه اقتصـاد ي، سـرما يه فرهنگين سرمايا بي. آ۳سؤال
وجـود   يدار يمعنـ ان رابطه يدانشجو يليتحص يگانگيو ب ياجتماع
 دارد؟
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  مواد و روش کار
 ياسـت. جامعـه آمـار    يلـ يتحل -يفيق حاضر از نوع توصيتحق

، يپزشـک  يهـا  رشته يان ورودينفر از دانشجو ۶۱۶پژوهش تعداد 
 يراپزشـک يپ، بهداشـت،  يي، ماماي، پرستاري، داروسازيپزشک نداند
، علـوم  يولـوژ ي، رادياطالعات سالمت، هوشبر ياتاق عمل، فناور(

ه يشهرستان اروم يدانشگاه علوم پزشک ي) دانشکده هايشگاهيآزما
حجـم   ١بوده و بر اساس فرمول کـوکران  ۹۲-۹۳ يليدر سال تحص

هـا بـا اسـتفاده از     يکه آزمـودن  دين گرديينفر تع ۲۳۷نمونه برابر 
انتخاب و به سواالت پاسخ دادنـد.   ينسب يا طبقه يريگ نمونهروش 

مـورد مخـدوش بودنـد در     ۱۱ع شده يپرسشنامه توز ۲۳۷ان ياز م
ده يـ اسـتفاده گرد  يآمار ليوتحل هيتجزنمونه در  ۲۲۶جه تعداد ينت

ان، پسـر و  يپاسـخگو  درصـد ۶/۳۷نمونه معادل  ۸۵است که تعداد 
ان، دختــر بودنـد. ابــزار  يپاسـخگو  درصــد۴/۶۲معـادل  نمونـه  ۱۴۱

ه ين پژوهش شـامل چهـار پرسشـنامه سـرما    يها در ا داده يگردآور
ــ ــرما٢يفرهنگ ــادي، س ــرما٣يه اقتص ــاعي، س ــانگيو ب ٤يه اجتم  يگ

 يواحـد و در چهـار بخـش سـازمانده     صورت بهاست که  ٥يليتحص
  شده است. 

با توجـه بـه    ياقتصاده ي، سرمايه فرهنگيسرما يها پرسشنامه
 صـورت  بـه ق يـ و در نظر گرفتن اهـداف تحق  ينظر يات و مبانيادب

 يـي شـامل روا  هـا  آن يمنطقـ  ييو روا دهيمحقق ساخته طرح گرد
 دييتأد و متخصصان مربوطه يتوسط اسات ييمحتوا ييو روا يظاهر

ه ياز پرسشـنامه سـرما   يه اجتمـاع يسنجش سـرما  يشده است. برا
) اســتفاده شــده اســت. ۱۴دم و همکــاران (زاده اقــيــعل ياجتمــاع

ان از پرسشـنامه  يدانشجو يليتحص يگانگيسنجش ب ين برايهمچن
  ) استفاده شده است.۱۵جانسون ( يليتحص يگانگيب

 ياز روش آلفـا  هـا  داده يابـزار گـرداور   ييايـ پا يجهت بررسـ 
ک يـ هر  يبرا شده محاسبه ييايب پايد و ضريکرونباخ استفاده گرد

ه ي، سـرما يه اقتصـاد ي، سـرما يه فرهنگـ يسـرما  ياهـ  پرسشـنامه از 
و  ۸۸/۰، ۷۵/۰، ۸۲/۰ب برابر يبه ترت يليتحص يگانگيو ب ياجتماع

الزم  ييايـ ب پايحـداقل ضـر   کـه  نياد. نظر به يمحاسبه گرد ۹۰/۰
جـه  يتـوان نت يباشـد، لـذا مـ   يم ۷/۰ يپژوهش يها پرسشنامه يبرا

الزم برخـوردار   ييايـ مـورد اسـتفاده از پا   يها پرسشنامهگرفت که 
  است.

 يفياز آمـار توصـ   هـا  داده ليـ وتحل هيـ تجز يق براين تحقيدر ا
رها يدر خصوص متغ يو پراکندگ يمرکز يها شاخصان يب منظور به
 يدر بخش آمار استنباط ؛ واستفاده شده است موردنظر يها آمارهو 

                                                
1 Cochran 
2 cultural capital 
3 economical capital 
4 social capital 
5 Academic alienation 

ــوناز  ــا آزم ــار يه ــتقل، تحل tيآم ــمس ــوار لي ــانس ي ــه کي  طرف
)ANOVAافـزار  نـرم رسون با اسـتفاده از  يپ يستگب همبي) و ضر 

SPSS18.0 د.ياقدام گرد  
   

  یافته ها
در  ۹۲ســال يان وروديدانشــجو يع فراوانــيــ، توز۱در جــدول

ن يـ ه ارائه شده است. بـر ا ياروم يعلوم پزشک دانشگاه يها دانشکده
نفر مربـوط بـه    ۵۴، يپزشکمربوط به رشته  نفر ۱۷۰اساس تعداد 

نفـر   ۸۸، ينفر مربوط به رشـته داروسـاز   ۳۱، يپزشک دندانرشته 
نفـر   ۷۰، يينفر مربوط به رشته ماما ۳۳، يمربوط به رشته پرستار

 يهـا  رشـته نفـر مربـوط بـه     ۱۷۰بهداشـت و   يها رشتهمربوط به 
  بودند. يراپزشکيپ
  

 ۹۲سال يان وروديع دانشجويتوز ):1جدول (
  هيدر شهرستان اروم يعلوم پزشک دانشگاه ياه دانشکده

  تعداد  نام دانشگاه  فيرد

  ۱۷۰  )الملل نيبروزانه و ( يپزشک  ۱

  ۵۴  )الملل نيبروزانه و ( يپزشک دندان  ۲

  ۳۱  يداروساز  ۳

  ۸۸  يپرستار  ۴

  ۳۳  ييماما  ۵

  ۷۰  ط)ي، محيا حرفه، يعمومبهداشت (  ۶

۷  
مت، اطالعات سال ياتاق عمل، فناور( يراپزشکيپ

  )يشگاهي، علوم آزمايولوژي، راديهوشبر
۱۷۰  

  ۶۱۶  جمع

  
مختلـف   يهـا  رشتهان در يپاسخگو يع فراواني، توز۲در جدول

معـادل  ان ينفـر از دانشـجو   ۵۹ن اساس تعداد يارائه شده است. بر ا
مربوط به  اند شدهق مشارکت داده يان تحقي) که در جردرصد۱/۲۶(

) مربــوط بــه رشــته ددرصــ۰/۸معــادل (نفــر  ۱۸، يرشــته پزشــک
، ي) مربوط به رشته داروسازدرصد۰/۴معادل (نفر  ۹، يپزشک دندان

نفـر   ۱۴، ي) مربوط بـه رشـته پرسـتار   درصد۴/۱۶معادل (نفر  ۳۷
ــه رشــته مامــادرصــد۲/۶معــادل ( معــادل نفــر  ۲۶، يي) مربــوط ب

معـادل  نفـر   ۶۳بهداشـت و   يهـا  رشـته ) مربـوط بـه   درصد۵/۱۱(
  .اند بوده يراپزشکيپ يها رشته) مربوط به درصد۹/۲۷(
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  انيدانشجو يليبر اساس رشته تحص ينمونه آمار يع فراوانيتوز): 2جدول (
  يتجمع يدرصد فراوان ينسب يدرصد فراوان  يفراوان  رشته

  ۱/۲۶  ۱/۲۶  ۵۹  )الملل نيبروزانه و ( يپزشک

  ۱/۳۴  ۰/۸  ۱۸  )الملل نيبروزانه و ( يپزشک دندان

  ۱/۳۸  ۰/۴  ۹  يداروساز

  ۴/۵۴  ۴/۱۶  ۳۷  يرپرستا

  ۶/۶۰  ۲/۶  ۱۴  ييماما

  ۱/۷۲  ۵/۱۱  ۲۶  ط)ي، محيا حرفه، يعمومبهداشت (

، علوم يولوژي، رادياطالعات سالمت، هوشبر ياتاق عمل، فناور( يراپزشکيپ
  )يشگاهيآزما

۶۳  ۹/۲۷  ۰/۱۰۰  

    ۰/۱۰۰  ۲۲۶  جمع

  
و  يه اقتصـاد ي، سـرما يه فرهنگـ يتفاوت در سرما يبررس يبرا
و وابسـته بــه   يپزشــک يهـا  رشـته ان يدانشــجو ياعه اجتمـ يسـرما 
) استفاده ANOVA( يعاملک يانس يل واري، از آزمون تحليپزشک
نشان داده شده اسـت، در خصـوص    ۳که در جدول گونه همانشد. 
 يبا درجه آزاد ۸۹/۲۳برابر  F، اندازه آزمون يه فرهنگير سرمايمتغ

ن انـدازه  ياسـت. همچنـ   دار يمعنـ  ۰۰۰/۰که در سطح  باشد يم ۶

بـه   يه اجتمـاع يو سرما يه اقتصاديسرما يرهايمتغ يبرا Fآزمون 
کـه در   باشـد  يمـ  ۶ يبا درجـه آزاد  ۱۹۵/۴و  ۳۴۳/۸ب برابر يترت

ــ ۰۰۱/۰و  ۰۰۰/۰ســطح  ــابرااســت.  دار يمعن ــ نيبن ه ين ســرمايب
ــ ــرمايفرهنگ ــادي، س ــرما يه اقتص ــاعيو س ــجو يه اجتم ان يدانش

، يدر دانشـگاه علـوم پزشـک    يو وابسته به پزشک يپزشک يها رشته
  وجود دارد.  دار يمعنتفاوت  يآمار ازلحاظ

  
 يو وابسته به پزشک يپزشک يها رشتهان يدانشجو يه اجتماعيو سرما يه اقتصادي، سرمايه فرهنگيوجود تفاوت در سرما يبررس): 3جدول (

 هياروم يدانشگاه علوم پزشک
 يدار يمعنسطح  F مجذوراتن يانگيم  يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  هينوع سرما

  ۰۰۰/۰  ۸۹۴/۲۳  ۳۳۴/۲۹۶  ۶  ۰۰۵/۱۷۷۸  يه فرهنگيسرما

  ۰۰۰/۰  ۳۴۳/۸  ۴۳۲/۱۷  ۶  ۵۹۱/۱۰۴  يه اقتصاديسرما

  ۰۰۱/۰  ۱۹۵/۴  ۱۶۸/۸۵۱  ۶  ۰۱/۵۱۰۷  يه اجتماعيسرما

  
 يه فرهنگير سرمايدر خصوص متغ يتوک يبيجه آزمون تعقينت
ـ  دهد يمنشان   يهـا  رشـته ان يدانشـجو  يه فرهنگـ ين سـرما يکه ب
ان يدانشـجو  يه فرهنگـ يبا سرما يو داروساز يپزشک ، دندانيپزشک

، يپرسـتار  يهـا  رشـته شـامل   يوابسته بـه پزشـک   يها رشتهه يکل
وجود دارد. آزمون  يدار يمعنتفاوت  يراپزشکي، بهداشت و پييماما
 دهـد  يمـ نشـان   يه اقتصادير سرمايدر خصوص متغ يتوک يبيتعق

بـا   يپزشـک  دندانو  يان رشته پزشکيانشجود يه اقتصادين سرمايب
شـامل   يوابسته بـه پزشـک   يها رشتهان يدانشجو يه اقتصاديسرما
تفـاوت   ييمامـا  رازيغ به يراپزشکي، بهداشت و پيپرستار يها رشته

ان رشـته  يدانشجو يه اقتصادين سرماياما ب؛ وجود دارد يدار يمعن
وجـود   دار يمعنـ تفـاوت   يوابسته به پزشـک  يها رشتهبا  يداروساز

ز ين يه اجتماعير سرمايدر خصوص متغ يتوک يبيندارد. آزمون تعق
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بـا   يان رشـته پزشـک  يدانشجو يه اجتماعين سرمايب دهد يمنشان 
شـامل   يوابسته بـه پزشـک   يها رشتهان يدانشجو يه اجتماعيسرما
تفـاوت   يراپزشکيو پ ييماما رازيغ بهو بهداشت  يپرستار يها رشته
ان يدانشــجو يه اجتمــاعين ســرمايامــا بــ؛ ردوجــود دا يدار يمعنــ

 يوابسته به پزشک يها رشتهبا  يو داروساز يپزشک دندان يها رشته
  دار وجود ندارد. يتفاوت معن

ان يدانشـجو  يليتحصـ  يگـانگ ين بيوجود تفاوت ب يبررس يبرا
از  يوابسـته بـه پزشـک    يهـا  رشتهان يو دانشجو يپزشک يها رشته

ن نمـرات  يانگي، م۴با توجه به جدولمستقل استفاده شد.  tآزمون 
و  ۷۴/۳۱برابـر   يپزشـک  يهـا  رشـته ان يدانشجو يليتحص يگانگيب

باشـد کـه ايـن ميـانگين از ميـانگين       يمـ  ۱۱/۶ار برابر يانحراف مع
 يگانگين بيانگيدهد م بوده و نشان مي تر نييپا) ۳۲فرضيه تحقيق (

سـت.  ا تـر  نييپـا ان از حـد متوسـط   ين گروه از دانشجويا يليتحص
 يهـا  رشـته ان يدانشجو يليتحص يگانگين نمرات بيانگين ميهمچن

باشد  يم ۰۸/۶ار برابر يو انحراف مع ۴۸/۳۳برابر  يوابسته به پزشک
) باالتر بوده و نشان ۳۲تحقيق (که اين ميانگين از ميانگين فرضيه 

ان از حـد  ين گـروه از دانشـجو  يـ ا يليتحص يگانگيدهد ميزان ب مي
نشـان داده شـده    ۵کـه در جـدول   طـور  همان متوسط باالتر است.
، ۲۱۰ياسـت کـه بـا درجـه آزاد     -۰۱/۲برابر  tاست، اندازه آزمون 

نکـه  يبه دست آمده است. بـا توجـه بـه ا    ۰۴۵/۰ يدار يمعنسطح 
ــســطح  ــده   يدار يمعن ــت آم ــه دس ــکب ــر کوچ ــت  ۰۵/۰از  ت اس

)P<0.05 ،( ــ  تــوان يمـ ان يدانشــجو يليتحصــ يگـانگ ين بيگفـت ب
وجـود   يدار يمعنـ تفـاوت   يو وابسته به پزشـک  يپزشک يها رشته
  دارد.

  
  يوابسته به پزشک يها رشتهان يو دانشجو يپزشک يها رشتهان يدانشجو يليتحص يگانگيار بين و انحراف معيانگيم ):4جدول (

 اريانحراف مع  هين فرضيانگيم نيانگيم  تعداد  دانشجو

  ۱۱/۶  ۳۲  ۷۴/۳۱  ۸۰  يپزشک

  ۰۸/۶  ۳۲  ۴۸/۳۳  ۱۳۲  يوابسته به پزشک

  
 يگانگيوجود تفاوت در ب يبررس يبرا tجه آزمون ينت ):5جدول (

 يها رشتهان يو دانشجو يپزشک يها رشتهان يدانشجو يليتحص
  يوابسته به پزشک

  يدرجه آزاد  يدار يمعنسطح  tاندازه آزمون

۰۱/۲-  ۰۴۵/۰  ۲۱۰  

  
نشان داده شده است، اندازه ضـريب   ۶که در جدول گونه همان

بستگي بين متغيرهاي سـرمايه فرهنگـي، سـرمايه اقتصـادي و     هم
ان، يدانشجو يليتحص يگانگيسرمايه اجتماعي دانشجويان و متغير ب

باشد که در سطح  مي -۱۵۵/۰و   -۰۹۵/۰، -۱۶۶/۰به ترتيب برابر 
به  يدار يمعناست. چون سطح  دار يمعن ۰۳۱/۰و  ۱۷۷/۰، ۰۱۷/۰

 يه اجتمـاع يو سـرما  يهنگـ ه فريسرما يرهايمتغ يدست آمده برا
 يه فرهنگين سرمايتوان گفت ب ) است، ميp<0.05(۰۵/۰كمتر از 

آنـان رابطـه    يليتحصـ  يگـانگ يان و بيدانشـجو  يه اجتماعيو سرما
و  يمنف يب همبستگيل وجود ضريوجود دارد که به دل يدار يمعن

؛ گـردد  يمـ  يابيارز ين رابطه معکوس و قويباال، ا يدار يمعنسطح 
ــا توجــه بــه ســطح يه اقتصــادير ســرمايــصــوص متغامــا در خ ، ب

ه ين سرمايب يدار يمعن)، رابطه p>0.05آمده (به دست  يدار يمعن
  ان وجود ندارد.يدانشجو يليتحص يگانگيو ب ياقتصاد

فرهنگي، اقتصادي و  يها هيسرمابررسي رابطه بين  ):6جدول (
  انيدانشجو يليتحص يگانگياجتماعي دانشجويان با ب

  يب همبستگيرض  ريمتغ
سطح 

 يدار يمعن

  ۰۱۷/۰  - ۱۶۶/۰  يليتحص يگانگي/بيه فرهنگيسرما

  ۱۷۷/۰  -۰۹۵/۰  يليتحص يگانگي/بيه اقتصاديسرما

  ۰۳۱/۰  -۱۵۵/۰  يليتحص يگانگي/بيه اجتماعيسرما

  
  یريگ یجهبحث و نت

خـود   يل بـرا يو تحصـ ان از درس يدانشـجو  يگانگيب ديترد يب
 آورد يمـ را به وجـود   يز مشکالتين يگران و نظام آموزشيو د ها آن

و از دست رفـتن   ي، عدم مشارکت در مسائل علميليکه افت تحص
است.  يگانگين نوع بيسالمت جسم و روان خودشان و... از تبعات ا

ل ياگر از تحص ژهيو بهشوند و  يگانگيک مملکت دچار بياگر جوانان 
، التـزام و عالقـه   يچ تعهد، وابستگيه مسلماًگانه شوند يهش بو پژو

احسـاس   يو اجتماع يو اهداف توسعه آموزش ها برنامههم در قبال 
ا يـ فعـال و پو  يجـه جامعـه از مشـارکت نسـل    ينخواهند کرد و درنت

ه يـ بر آن شد تا بـر پا  ين پژوهش سعي). در ا۳شد (محروم خواهد 
ان از منظـر  يدانشـجو  يليصـ تح يگـانگ يو موضـوع ب يـ ات بوردينظر
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 يان بررسـ يدانشـجو  يو اجتمـاع  ي، اقتصـاد يفرهنگـ  يها هيسرما
  گردد. 
ـ  دار يمعنـ ق نشانگر وجود تفاوت يتحق يها افتهي ه ين سـرما يب

ــ ــرمايفرهنگ ــادي، س ــرما يه اقتص ــاعيو س ــجو يه اجتم ان يدانش
 يوابسته به پزشـک  يها رشتهر يان سايو دانشجو يپزشک يها رشته

) اسـت.  ۱۶( يرقاسـم يم يهـا  افتـه يجـه موافـق   يتن نيـ است کـه ا 
از  يگـانگ يزان بيآن است که م دهنده نشانق يج تحقين نتايهمچن
 يدانشـگاه علـوم پزشـک    دالوروديـ جدان ين دانشـجو يل در بيتحص
ت ين هنـوز در وضـع  يو بنابرا باشد يمدر حد متوسط  باًيتقره ياروم

ر وجـود تفـاوت   انگيـ ، بهـا  افتهين يقرار نگرفته است. همچن يبحران
و  يپزشـک  يهـا  رشـته ان يدانشـجو  يليتحص يگانگين بيب دار يمعن

 ين تفاوت به نحـو ياست. ا يوابسته به پزشک يها رشتهان يدانشجو
وابسته به  يها رشتهان يان دانشجويدر م يليتحص يگانگياست که ب

ن يـ بـاالتر اسـت. ا   يان پزشکيدانشجو يليتحص يگانگياز ب يپزشک
 ييطباطبا ي) و قاض۶( يفاضل)، ۴( ييذکا يها افتهيج همسو با ينتا
ـ  يليتحصـ  يگـانگ يوجـود ب  دييتأ) از جهت ۹( ان ين دانشـجو يدر ب

ه يسـرما  يرهـا ين متغيق نشان داد بـ يج تحقي، نتاتيدرنها ؛ واست
آنـان   يليتحصـ  يگانگيان با بيدانشجو يه اجتماعيو سرما يفرهنگ
ش يکـه بـا افـزا    ين معنـ يو معکوس وجود دارد. بد دار يمعنرابطه 

ان کـاهش  يدانشـجو  يليتحصـ  يگانگيرها نمرات بين متغينمرات ا
و  يموسـو  يها افتهيهمسو با  جهت نيازاق يتحق يها افتهي. ابدي يم
ن يق نشان داد بـ يج تحقين نتاي. همچنباشد يم) ۳مرند (درپور يح

آنــان رابطــه  يليتحصــ يگــانگيان و بيدانشــجو يه اقتصــاديســرما
درپور يـ و ح يموسـو  يهـا  افتـه يندارد که موافق وجود  يدار يمعن

  ) است.۳مرند (
ن يق، چنـ يتحق يها افتهيمطرح شده و  ينظر يبر اساس مبان

 يو اجتماع يه فرهنگيکه از سرما يانيکه دانشجو شود يماستنباط 

ن يـ ان کـه از ا يگـر دانشـجو  يبرخوردار هستند نسبت بـه د  يباالتر
کمتر  يليتحص يگانگيوضوع بهستند از م مند بهرهکمتر  ها هيسرما
 يآموزشـ  يهـا  طيمحـ ان در ين دانشـجو يـ جـه ا يدر نت برند يمرنج 

شـتر بـه   يب يمند عالقهبا  که ينحو بهند يعمل نما تر موفق توانند يم
  ل علم بپردازند.يامر تحص

ان ينکـه دانشـجو  يسـاخت نظـر بـه ا    خاطرنشاند يان بايدر پا
در  يا عمـده سـهم   تواننـد  يمـ کشـور   يملـ  يهـا  هيسـرما  عنوان به

ن يـ فا کنند، الزم است بـا توجـه بـه ا   يشرفت جامعه ايو پ يبازساز
ان امـروز کشـور   يان دانشـجو يـ در م يليتحصـ  يگانگيت که بيواقع
ن يـ پـرداختن بـه ا   اوالًل گشته اسـت،  يع تبديشا يزمان به امريعز

کـه باعـث    يو عـوامل  يليتحصـ  يگانگيزان بيم ييموضوع و شناسا
 توانــد يمــ شــود يمــل و دانشــگاه ياز تحصــ انيدانشــجو يگــانگيب

ه يـ الت عاليتحصـ  گذاران استيسو  يزان آموزشيبرنامه ر يراهگشا
بــه  يســتين پــرداختن بايــدر ا اًيــثانو کشــور باشــد و  يدانشــگاه

کـه   يآموزشـ  يهـا  ينـابرابر و به دنبـال آن   ياجتماع يها ينابرابر
و  يصـاد ، اقتيفرهنگ گانه سه يها هيسرمامحصول وجود تفاوت در 

 يليتحص يگانگيکاهش ب يژه نمود و برايو ياست؛ توجه ياجتماع
و همـت   يزيـ ر برنامـه  برنـد  يم يشتريکه از آن رنج ب يانيدانشجو

  مضاعف گزارده شود.
  

  یتشکر و قدردان
از معاونـت   داننـد  يمـ ق بر خـود واجـب   ين تحقيسندگان اينو

، کارکنان محترم واحد حراسـت و بخـش آمـوزش    يموزشمحترم آ
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Abstract 
Background & Aims: One of the problems in contemporary period that many communities had been 
suffered is the alienation in different forms. Academic alienation as one form of alienation is a term 
that is used to describe separation of students from learning process. Therefore, the purpose of this 
research is to investigate student alienation through monitoring cultural capital, economical capital and 
social capital of students. 
Materials & Methods: This is an analytical and descriptive study. The population was 616 recently 
entered students of Urmia University of Medical Sciences in Academic year 2013-2014. 237 samples 
were selected by stratified sampling method. The data were collected by four questionnaires named 
"cultural capital", "social capital" and "economical capital" and "academic alienation". Their validity 
and reliability were examined and confirmed. Independent Samples T-Test, One-Way ANOVA and 
Pearson Correlation was used for statistical analysis using SPSS18.8 software. 
Results: Findings showed that the alienation of students is almost tolerable and isn’t in critical 
situation. However, there is significant difference between alienation of students of medical sciences 
and students of medical related fields. Also there is significant relationship between "cultural capital" 
and "social capital" and "academic alienation" of students, but there isn’t significant relationship 
between "economical capital" and "academic alienation" of students. 
Conclusion: Academic alienation among students is an undeniable fact. Paying attention to alienation 
and factors affecting on it, can help planners of higher education in the country. 
Key words: academic alienation, cultural capital, economical capital, social capital, students 
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