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هاي  هدف ایــن پــژوهش تعیــین نقــش ســبک :دهیچک
بینــی احســاس غربــت در  آوري در پیش اي و تاب مقابله

انجام همبستگی به روش  هش حاضرپژودانشجویان بود. 
دانشــجویان  را کلیــه آمــاري ایــن پــژوهش ۀ. جامعشد

 دانشگاه کردستان در ســال هاي ساکن خوابگاهغیربومی 
 200 آنها،ین باز که  ندداد تشکیل می 92-93 تحصیلی

(نیمی دختر  ندانتخاب شداي  طبقه صورت تصادفی به نفر
پرسشــنامه  آوري اطالعــات از براي جمــع .و نیمی پسر)

-CD( آوري و مقیــاس تــاب، (UHS-F) احساس غربــت

RIS(،  ــارکر  ســبکو پرسشــنامۀ ــدلر و پ ــه ان هاي مقابل
)CISS( دست آمده با استفاده از  . اطالعات بهاستفاده شد

تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیره و رگرسیون چندگانه 
آوري  تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین تاب

ود ـاداري وجـــغربت همبستگی منفــی معنــ سو احسا
اي  لهـابـربت و سبک مقـبین احساس غ ،همچنین .دارد

 ودـرابطه مثبت و معناداري وج ،یـمدار و اجتناب انـجـهی
  اي لهـابـمق  کـاي سبـرهـیـغـمتکه  اي گـونـه  هـبـ ،دارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  29/9/94له: دریافت اصالح نهایی مقا

  16/12/94: مقاله پذیرش

 
 
 

Abstract: The purpose of the present study 
was to determine the role of coping styles and 
resilience in predicting students' homesickness. 
The method of the study was correlational. The 
entire population of the study consisted of non-
native students in Kurdistan University in the 
academic year 2013-2014. Out of this popu-
lation, 200 students were randomly selected 
who were staying at Kurdistan University dor -
mitories. Of these students 50% (n=100) were 
female, and the other half were male. In order 
to collect data, the translated version of Home -
sickness Questionnaire (UHS-F), the Resilien-
cy Scale (CD-RIS), and Endler and Parker’s 
Coping Questionnaire (CISS), were used. The 
data obtained were analyzed using multivariate 
analysis of variance and multiple regression 
analysis. The results showed that there was a 
significant negative correlation between resi-
liency  and  homesickness.  Furthermore,  there  

ـــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ  ــــــــ
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اس ـوانستند احسـجنسیت تو  ،آوري مدار)، تاب (هیجان
ــ ــ یشـت را پـغرب ــدـب ــین). 2R=33%( ینی کنن  ،همچن

ــزان  ــه می ــدمتغیره نشــان داد ک ــانس چن ــل واری تحلی
هاي احساس غربت (دلتنگی براي خــانواده، میــل  لفهؤم

و ســازگاري) در دانشــجویان  ،براي برگشت به خــانواده
 ). P>01/0(طور آماري متفاوت است  دختر و پسر به

 
  
  
 
 
 
  
 
 

was a significant positive correlation between 
emotional and avoidant coping styles. The two 
variables of coping styles, and resilience were 
quite able to predict homescikness. There also 
existed a significant relationship between home-
sickness and emotion-based and avoidant coping 
styles. Variables of coping style (emotion-based), 
resiliency, and gender predicted homesickness 
(R2=33%). Analysis of multivariate data indicated 
that the elements of homesickness (nostalgia for 
the family, the desire to return to family, and 
adjustment) were different statistically (P<0/01) in 
male and female students. 

 

 

 آوري  اي؛ تاب هاي مقابله احساس غربت؛ سبک ها: واژهدیکل
  

Keywords: homesickness; coping styles; resi-
liency 

 
 

کنند، اما ایــن اتفــاق بــا تغییــرات  غالباً اتفاقی مهم و مثبت تلقی میرا رغم اینکه ورود به دانشگاه  علی
دوستانی جدید، آشناشدن با محیط دانشگاه، کردن در شهر جدید، یافتن  بسیاري از قبیل تنها زندگی

، 1بدون حضور والدین و دوستان قدیمی همراه است (بِرنیِــر  زندگی  ها، و شیوه سازگارشدن با موقعیت
توانند با ایجاد استرس شــدید در فــرد، بــه بــرهم  این تغییرات می ۀ). مجموع2005، 3و ویپل، 2لَروس

ـام احســاس  ت بیرونی منجر شــوند و بــروز پدیــدهخوردن تعادل بین منابع درونی و مقتضیا ایی بــه ـن
ـ  2001، 5تیولیند (وَنرا در پی داشته باش 4غربت ). احســاس غربــت بیــانگر یــک حالــت انگیزشــی

ـارة خــانواده، دوســتان، و محــیط  شناختی پیچیده است که در اصل بر احساس فقدان و دلتنگی درـب
وجود بیــاورد  افراد جــوان، تجربــه بســیار پرتنشــی را بــهتواند براي  زندگی مبتنی است که معموالً می

). دلتنگی یا احساس غربت که یک مؤلفۀ مهــم در شــوك فرهنگــی 2005، 8، و آیرونز7، گیلبرت6(بِن
اوقــات بــه شــکل  هاي آشناي خود است که گاهی است، بیانگر آرزو و اشتیاق فرد به حضور در محیط

تواند بــر همــۀ افــراد از  این پدیده می). 2007، 10و لوپِز 9ازلیکند (پویر ی پیدا میعالئم افسردگی تجلّ
                                                
1- Bernier    2- Larose 
3- Whipple    4- homesickness 
5- Van Vliet    6- Benn 
7- Gilbert    8- Irons 
9- Poyrazli    10- Lopeze 
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اي بحرانــی  معموالً دو ماه اول ورود به دانشــگاه دوره تأثیر بگذارد. هاي سنی مختلف  و گروه ها فرهنگ
) کــه طــی آن، بیشــترین آنهــا دســتخوش 2005براي دانشجویان سال اولی است ( بن و همکــاران، 

کننــد،  شوند. بسیاري از دانشجویان به سادگی به این مسأله اعتــراف نمی دلتنگی و احساس غربت می
هاي خارج از شهر محــل ســکونت خــود  درصد افرادي که براي ادامه تحصیل به دانشگاه 70تا  60اما 
) 1999، 3هــوك نو ، و2گِرهوتز ، وین1تیلبرگ شوند (وان کنند به احساس غربت دچار می مکان می نقل

، 4گردد (اِئورلینگز ـ بونتکــو رصد این عده، انواع شدیدي از احساس غربت مشاهده مید 10تا  7که در 
) احســاس غربــت را 2011( 10، و آن9، روزِن8). هندریکســون1998، 7نسس، و دویژ6، ورشیور5بروئرز

، 12ماننــد مشــکالتی در معــده و روده 11هاي بدنی اند: نشانه ها توصیف کرده اي از نشانه داراي مجموعه
؛ 17مانند اشتیاق بازگشت بــه خانــه 16هاي انگیزشی ؛ نشانه15، و اختالل خواب14اشتهایی ، بی13ردردس

هــاي  ، نــاتوانی در تمرکــز بــر فعالیت19شامل افکار وسواســی در مــورد خــانواده 18هاي شناختی نشانه
ایی ـهــ هـنشان؛ 22لیـانی در مــورد محــیط قبـــکار آرمـ، و اف21ط جدیدـ، ارزیابی منفی از محی20روزانه

اس ـاً احســـوصـمخص 25رابیـطـو اض 24لقیـهاي خُ اللـوط به اختـهاي مرب انهـابه نشـمش 23عاطفی
گان و ـ، بستــ28انوادهـماس بــا خـــراي حفــظ تـــالش بـمانند ت 27اريـاي رفتـه انهـ؛ نش26ردگیـافس

، 31و هـِـرمَن 30حجــت( 29نفس پــایین توانــد موجــب عــزت بر این، احساس غربــت می دوستان. عالوه
گردد که بــه بــروز مشــکالت تحصــیلی و  ) 2001ت، یِیول )، اضطراب، افسردگی، و استرس (ون1985

شــناختی و  روانعوامــل  مطالعــۀهمین علت،  شود. به مشکالت هیجانی در دانشجویانِ مبتال منجر می

                                                
1- VanTilburg     2- Vingerhoets 
3- VanHeck     4- Eurelings-Bontekoe 
5- Brouwers     6- Verschuur 
7- Duijsens     8- Hendrickson 
9- Rosen      10- Aune 
11- somatic symptoms    12- gastrointestinal problems 
13- headache     14- anorexia 
15- sleep disorder     16- motivational symptoms 
17- desire to return home    18- cognitive 
19- preoccupation about family   
20- inability to concentrate on daily activities 
21- negative assessment of the environment 
22- daydreaming about previous environment 
23- affective     24- mood disorder 
25- anxiety disorders    26- depression 
27- behavioral     
28- seeking to maintain contact with family   29- low self-esteem 
30- Hojat     31- Herman 
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کاستن از عواقــب  توانند به اي که می کننده کنندة احساس غربت و عوامل محافظت بینی پیش محیطیِ
  رسد.  نظر می ناخوشایند آن کمک کنند، ضروري به

تــوان بــه ویژگــی  بینی احساس غربت، می شناختیِ مطرح شده در پیش در زمینۀ عوامل روان    
آوري یکی از عوامل محافظتی در مقابــل عوامــل خطرســاز  اشاره کرد. تاب 1آوري شخصیتی تاب

شناسی، ظرفیت مثبت افراد براي سازگارشدن با اســترس و  شود. در روان آینده درنظرگرفته می
حوادث ناگوار و بر آوري را توانایی غلبه  بسیاري از پژوهشگران تاب اند. آوري نامیده فجایع را تاب

کند و از آنان در  اند که به افراد در هنگام مواجهه با نامالیمات کمک می گذار از آنها تعریف کرده
، و 3و، بلینکــ2کنــد (هــارت آیــد محافظــت می طول زندگی بــه وجــود میبرابر خطرهایی که در 

خــود برحســب  کنترل سطح سازگار ساختن توانایی آوري، تاب )، به بیان دیگر،2007، 4توماس
هــا دیــده  آوري بــاال، ایــن ویژگی افرادِ برخوردار از تــابدر ). 2001، 5است (والر شرایط محیطی

هــاي ارتبــاطی، و  : تفاهم، انعطاف، همدلی، مهربانی، مهارت(مانند 6) کفایت اجتماعی1شود:  می
(هویــت،  8) خــودگرایی3ریزي، تفکر انتقــادي)؛  (برنامه 7هاي حل مسأله ) مهارت2طبعی)؛  شوخ

گزینی،  بــه آینــده (هــدف 10بینی و خــوش 9) هدفمنــدي4 خودکارآمدي، تسلط بــر وظــایف)؛ و
). پژوهش محمدي، آقاجــانی، و 1990، 13مِزي، و گار12، بست11بینی، و معنویت) (ماستِن خوش
اال، دســتخوش اضــطراب، اســترس، و ـآوري بــ ) نشان داد که افرادِ داراي تــاب1390ور (پ زهتاب

) 2008( 17کیـسویـــ، و ت16رگـنبِـایـ، ف15اتـ، اسک14فـایـد. فـونـش ري میـمتـی کـردگـافس
ايِ  لهـابـــهاي مقدرـفاده از راهبـــبه استشتري ـمایل بیـآور ت ابـراد تـافتند که افـدریچنین هم
ش و ـرا کاهــ يارـاي، احتمال بیم هاي مقابله د و اینکه استفاده از این سبکـدارن 18محور ألهـمس

آوري  ابـطور کلــی، تــ هـد. بـــدهــ زایش میـالمت را افـــدمات سـافت خـراد به دریـل افـمایـت
گیرانه ـاي پیش ؤلفهـوان مـعن هـده، بـم شجاـهاي ان ژوهشــخش است که در پـدبـومی امیـمفه

  )،2010 ،22رنرـو ت ،21وِرـ، بی20لـِگـ(دِی 19ونتـله خشـاعی از جمـاي اجتمـه بـۀ آسیـدر زمین

                                                
1- resilience    2- Hart 
3- Blincow    4- Thomas 
5- Waller    6- social competence 
7- problem-solving skills   8- egoism 
9- meaningfulness   10- optimism 
11- Masten    12- Best 
13- Garmezy    14- Fife 
15- Scott    16- Fineberg 
17- Zwickl    18- problem-focused coping style 
19- harshness    20- Daigle 
21- Beaver    22- Turner 
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و  5، وین2010(حدادي و بشارت،  4اختالالت روانیو  ،)2008، 3سانتیاگو، و 2ورثز(واد 1اعتیاد 
کننــده و  بینی تواننــد نقــش پیش مینیــز اي  هاي مقابلــه اســت. ســبک شدهمطرح ) 2008، 6هال

اي  هاي مقابلــه ســبک ا عواقــب آن مــرتبط باشــند.و بــ میانجی را براي احساس غربت ایفا کنند
هاي فکري، هیجانی، و رفتاريِ فرد در هنگام روبرو شــدن بــا فشــارهاي روانــی  عبارتند از تالش

). به عبارت دیگر، آنچــه 1376فعی، دا( آنهاتحمل یا کاهش و بر عوارض استرس  منظور غلبه به
هاي برخورد با مسائل است (محمــدزاده و  شود روش اي مطرح می هاي مقابله عنوان مهارت  تحت

(یعنــی، حــل مشــکل از  7مدار ســبک مســأله). برخی افراد به استرس در قالــب 1391خسروي، 
صــورت  (به 8ارمــد هاي هیجان و برخی دیگر بــه ســبک ،طریق منطقی و بررسی زوایاي مختلف)

ايِ  هاي مقابلــه دهند. در صورت استفاده از ســبک واکنش نشان می )1998، 9هیجانی) (کالینُکِه
و همکاران،  10روستیديگُپیریا زوگردد ( رطرف میـرس بـوند و استـش ل میـمؤثر، هیجانات تعدی

ی، گــزارش کردنــد کــه بــین ســالمت عمــوم )1390الدینی زرنــدي ( ضیغمی و پوربهاء). 2007
اي منفــی و معنــادار وجــود دارد.  مــدار، رابطــه ايِ هیجان هاي مقابله پیشرفت تحصیلی، و سبک

اي گــزارش  هاي مقابله همچنین، در تحقیقات مختلف ارتباط نزدیکی بین سالمت روانی و سبک
بــدون ) 1391؛ محمدزاده و خســروي، 1387زاده  کریم؛ 1386پور،  بهروزیان و نعمتاست ( شده

هاي مقابله با استرس، خســتگی و فرســودگی عــاطفی و از دســت  آمیز از سبک موفقیتاستفاده 
   .محتمل استسالمت  دادن 

افراد به هنگام دوري از خانه، خانواده، دوستان، و محیط آشنا، با تهدیدات و مشکالتی     
هایی  سبکاند،  اي هاي مقابله شوند که با ایجاد چالش و استرس مستلزم کاربرد سبک مواجهه می

اي غیرمؤثر، فرد به  هاي مقابله توانند مؤثر یا غیرمؤثر باشند. در صورت استفاده از سبک که می
توان آنها را درمجموع، احساس غربت  استرس، انزوا، و دیگر مشکالتی دچار خواهد شد که می

احساس غربت  هایی دارد که فردِ برخوردار از آن در برابر آوري ویژگی نامید. از طرف دیگر، تاب
اي مؤثرِ بیشتري استفاده خواهد کرد. با توجه به  هاي مقابله تر خواهد بود و از سبک ایمن

آوري  متقابل دارند؛ به عبارت دیگر، افرادِ داراي تاب يا تحقیقات انجام شده این دو متغیر رابطه
هاي  ي که از سبککنند. از طرف دیگر، در افراد اي مؤثر استفاده می هاي مقابله باال از سبک

بهتر ، آنها که در نتیجهشود  آوري تقویت می کنند، ویژگی تاب اي مؤثر استفاده می مقابله

                                                
1- addiction    2- Wadsworth 
3- Santiago    4- mental disorders 
5- Vane     6- Hall 
7- problem- oriented coping  8- emotional-oriented coping 
9- Kleinke    10- Zupiria Gorostidi 
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ؤال ـن رو، سـربت، کنار بیایند. ازهمیـواقب احساس غـاسترس، و خصوصاً با عبا  توانند می
در ، و جنسیت چه نقشی  هاي مقابله کـآوري، سب که تـاب استژوهش حاضر این ـلی پـاص

  احساس غربت دانشجویان دارند.
  

  روش
ساکن دانشجویان غیربومی  را کلیه . جامعه آماري این پژوهشاستهمبستگی  روش پژوهش حاضر

 200 آنهاین باز که . دهند تشکیل می 91- 92 تحصیلی دانشگاه کردستان در سالهاي  خوابگاه
. این دانشجویان که پسر) 100دختر و  100( ندانتخاب شد اي طبقه صورت تصادفیِ بهدانشجو 

شناسی، حقوق،  تربیتی، روان هاي علوم همگی در مقطع کارشناسی در حال تحصیل بودند، از رشته
، و میانگین و انحراف 35و  19الهیات، و عمران انتخاب شدند. دامنۀ سنی نمونه مورد مطالعه بین 

  متأهل بودند.نفر  71نفر مجرد و  129 ، که) بود47/4( 06/25معیار سن آنها 
  

  ابزار
ترجمه شدة براي سنجش احساس غربت، از نسخه : UHS-F(1(ت کرِ یوتپرسشنامه احساس غربت  - 1

). این 1387اي، دهقانی، گنجوي، و خداپناهی،  شد (اژه  ت استفادهیِولی نپرسشنامۀ پنج عاملیِ و
داده پاسخ  4فر تا اي لیکرت از ص درجه 5در مقیاس  که به آن عبارت است 33پرسشنامه داراي 

عبارتند از: دلتنگی براي خانواده، میل که  کرونباخ براي هریک از عواملِ آن شود. ضریب آلفاي می
ترتیب برابر با  برگشت به زادگاه، سازگاري، احساس تنهایی، و دلتنگی براي افراد و محیط آشنا، به

ه همسانی درونی باالي آنهاست دهند است که نشان گزارش شده 69/0، و 84/0، 85/0، 89/0، 90/0
). اعتبار همزمان این آزمون با آزمون پرسشنامه سالمت 1387اي، دهقانی، گنجوي، و خداپناهی،  اژه(

  ).1383دست آمده است که قابل قبول است (فرهادي،  به 50/0 ،٢)GHQ- 28( 28ـ  عمومی
 5و دیویدســون 4کــانرایــن مقیــاس ســاختۀ : CD-RIS(3(کانر ـ دیویدسون آوري  مقیاس تاب - 2
اســت. ایــن  آوري، به معناي توانایی مقابله با اســترس، ســاخته شده ) است و براي آزمودن تاب2003(

همیشــه «اي لیکرت از  درجه 5روي مقیاس آزمودنی به هر عبارت عبارت است که  25مقیاس داراي 
آوري  مقیــاس گویــاي تــاب هاي باال در ایــن دهد. نمره ) پاسخ می4» (کامالً درست«) تا 0» (نادرست

اســت (کــانر و دیویدســون،  گــزارش شده 86/0این پرسشنامه، ضریب آلفاي کرونبــاخ  . براي ندبیشتر
بــین آن را  و همسانی درونی) هنجاریابی کرده است 1384). این مقیاس را در ایران، محمدي (2003

                                                
1- Utrecht Homesickness Scale, Five-Factor  
2- General Health Questionnaire-28  3- Conner-Davidson Resilience Scale 
4- Connor    5- Davidson 
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، ســت آمــد (محمــديد به 89/0ضــریب آلفــاي کرونبــاخ نیــز . نموده است گزارش 64/0تا  41/0
). در پژوهش حاضر نیز، ضــریب آلفــاي کرونبــاخ بــراي ایــن 1385، جزایري، جوکار، پورشهباز

  دست آمد. به 84/0پرسشنامه 
در سال  3و پـارکر 2انـدلر: CISS(1اندلر و پـارکر ( با استرسِ هاي مقـابـله  سبـکپرسشنامه  -3

ـــش روش 1990 ـــراي سنـج ـــرسشنامه را ب ــن پ ــاي مقاب ای ــاالن در ه ــان و بزرگس ــه نوجوان ل
ــی ســاخت موقعیت ــراي 1388راد ( مــاده اســت. قریشــی 48و داراي  ندهــاي فشــارزا و بحران ) ب

هاي  اعتباریابی این مقیاس در نمونه ایرانی، با اســتفاده از تحلیــل عــاملی نشــان داد کــه مؤلفــه
روایی همزمــانِ ایــن  کنند. او در محاسبۀ از واریانس کل مقیاس را تبیین می 58دست آمده % به

مقیــاس مقابلــه  را بــراي خرده 62/0، ضــریب همبســتگی 5و مــوس 4مقیاس با مقیاس بیلینگــز
دست آورد. پایایی این پرسشنامه نیز بــا  مدار به مقیاس هیجان را براي خرده 40/0مدار، و  مسأله

و اجتنابی بــه  مدار، مدار، هیجان هاي مسأله مقیاس خرده 83/0روش بازآزمایی، براي کل مقیاس 
  ). 1390خباز، بهجتی و ناصري، ( بود 55/0، و 83/0، 85/0ترتیب 

و احســاس غربــت در دو جــنس در  ،هاي مقابلــه آوري، سبک ها در متغیرهاي تاب نمرات آزمودنی    
  .اند آورده شده 1جدول 

  1جدول 
  ها  میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی

  تدر متغیرها به تفکیک جنسی
  

 متغیرها  مرد  زن
SD M SD M 

56/19  48/147  

  

 احساس غربت  17/133  82/19
  سازگاري  55/21  60/4  15/23  63/4
  احساس تنهایی  85/9  01/3  47/10  68/2
  دلتنگی براي محیط آشنا  83/9  68/2  93/9  17/3
  دلتنگی براي خانواده  15/36  53/6  88/42  94/5
  میل برگشت به وطن  57/30  34/5  16/34  44/4
هاي مقابله سبک 47/61 94/11  93/62 70/14  

مدار هیجان ۀسبک مقابل  28/48  73/9 11/52 49/6   
مدار مسأله ۀسبک مقابل 55/53 62/7 73/50 36/6   
مدار اجتناب ۀسبک مقابل 14/46 98/9 94/46 12/8   

  

  .اند آورده شده 2ر جدول هاي دو به دوي متغیرهاي پژوهش د همبستگی    
                                                
1- Coping Inventory for Stressful Situations  2- Endler  
3- Parker     4- Billings    
5- Moos 
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  2 جدول
  متغیرهاي مورد مطالعهبین ماتریس ضریب همبستگی  

 

                                                                            01/0 <P**   05/0 <P*  
  

 معنــادار طور بــه جنســیتو  ،هاي مقابلــه بکآوري، ســ تــاب متغیرهــاي اینکــهبراي آزمودن     
 اســتفاده همزمان رگرسیون روش از ،کنند بینی پیش دانشجویان احساس غربت را در توانند می
 میــزان ایناست.  33/0 با برابر بین پیش متغیرهاي )2R( تعیین ضریب که داد نشان نتایج .شد

 ،بنــابراین. اســت معنــادار >01/0P ســطح در F)5،189(=58/18بــا  تعیــین ضــریب و همبســتگی
طــور کــه در همــان .کنند بینی پیش را مالك متغیر تغییرات از 33/0 قادرند بین پیش متغیرهاي

مدار سهم بیشــتري  آوري، جنسیت، و سبک مقابلۀ هیجان شود، متغیرهاي تاب مالحظه می 3جدول 
  در تبیین احساس غربت دارند. 

  3 جدول
  و جنسیت ،هاي مقابله و سبک ،آوري ص کلی، تاببینی احساس غربت از روي شاخ پیش

  

  مدل
  ضریب استاندارد نشده

β  t P   B خطاي معیار    
  000  849/7      445/13  537/105    ثابت

  003/0  054/3  206/0    121/0  369/0    آوري تاب

  000/0  -165/4  258/0    59/2  - 826/10    جنسیت

                هاي مقابله سبک

  911/0  112/0  009/0    206/0  023/0    رمدا مسألهسبک مقابلۀ   

  000/0  68/5  402/0    178/0  011/1    مدار هیجانسبک مقابلۀ   

  328/0  981/0  069/0    160/0  157/0    مدار اجتنابسبک مقابلۀ   
  

  

هاي احساس غربت، از تحلیل واریانس چند  براي بررسی تفاوت دانشجویان دختر و پسر در مؤلفه    
هاي کوواریانس (که  براي ارزیابی همگن بودن ماتریس ابتدا. شدفاده ) استMANOVAمتغیره (

  مدار اجتناب  مدار هیجان  مدار مسأله  سبک مقابله  غربت  احساس  آوري تاب  متغیر
            -   آوري تاب

         -   - 160/0*  احساس غربت

        -   374/0**  218/0**  هاي مقابله سبک
      -   650/0**  049/0  597/0**  مدار مسأله  

    -  051/0  671/0**  511/0**  - 254/0**  مدار هیجان  
  -   413/0**  - 125/0**  831/0**  261/0**  132/0  مدار اجتناب  
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 ۀمفروض کار برده شد که نشان داد به 1باکس  آزمون امِ ،)ستهاي استفاده از مانووا شرط ز پیشیکی ا
، 05/0P>، 198/1=Fهاي کوواریانس براي هریک از متغیرهاي وابسته، برقرار است ( تجانس ماتریس

66/30=Box's M.(   
  4جدول 

 متغیره براي آزمون تفاوت چند MANOVAنتایج  ۀخالص
  هاي احساس غربت دختر و پسر در مؤلفه بین دانشجویان

  

  

                  195,3=df*     
 

هاي احساس غربت در دانشجویان دختر و  دهد که بین ترکیب مؤلفه نشان می 4نتایج جدول     
 2µالمبـدا). مقـدار =F، 72/0)10و2µ، 01/0P<، 17/6=)389=147/0پسر تفاوت معناداري وجـود دارد (

 کند. متغیر ترکیبی را جنسیت دانشجویان مورد مطالعه تبیین می واریانس 15دهد که % نشان می
هاي  هاي احساس غربت، آزمون هاي مورد مطالعه در هریک از مؤلفه براي بررسی تفاوت گروه    

  .ندا آورده شده 5ها در جدول  . نتایج این آزمونکار برده شد بهتک متغیره 
  

  5جدول 
 راي آزمون تفاوت هاي تک متغیره ب خالصه نتایج آزمون 

  هاي احساس غربت دختر و پسر در مؤلفه بین دانشجویان
 
 
 
 
 
 
 

197,2=df*   
     

هاي دلتنگی براي خانواده،  میزان مؤلفه ،در دانشجویان دختر و پسر ،5نتایج جدول  برمبناي
 و در همۀ موارد F)2،197(=58/32، 49/11 ،57/3 ترتیب با سازگاري بهو ، خانهمیل برگشت به 

                                                
1- Box’s M test 

 اثر ارزش *٢µ F سطح معناداري
  اثر پیالیی 087/0 19/6 138/0 000/0
  المبداي ویلکس  91/0  65/6  147/0 000/0
  اثر هتلینگ  095/0  11/6  156/0 000/0
  ترین ریشه رويبزرگ  095/0  98/6  265/0 000/0

٢µ سطح معناداري  F* متغیر وابسته 

 دلتنگی براي خانواده  58/32 000/0 0249/0
  میل برگشت به وطن 49/1 000/0 104/0
  سازگاري  57/3  030/0  305/0
  احساس تنهایی  50/1  224/0  015/0
  راي محیطِ آشنادلتنگی ب  11/0 896/0 001/0
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)01/0<P( میزان دلتنگی براي خانواده، میل  ،عبارت دیگر به .آماري متفاوت است لحاظ به
  سازگاري در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.و ، خانهبرگشت به 

  

  گیري بحث و نتیجه
آوري و احساس غربت  د که همبستگی منفی معناداري بین تابنهد مینتایج این پژوهش نشان 

) همخوانی دارد. 1391، و بابایی (پزشکی، ابوالقاسمی، صادقی ۀاین نتایج با یافت .وجود دارد
دهد  میبه فرد امکان  ست؛بنیادي اکنترل احساس  کهآوري  تابکه پژوهشگران بر این باورند 

که  درنظر بگیرد دسازن میپذیر  برایش امکانرا  مدنکه از عهده برآ یفهرستی از راهبردهای تا
مواجه با حوادث فشارزاي نقش مهمی در  ،منبع مقاومت و سپر محافظ منزلۀ خود به ،این

). افرادي که 2001، 1(الزاروس کند ایفا میهاي ناشی از احساس غربت  آسیب و ازجملۀزندگی 
 خود بافردي، اعتماد به نفس، و عملکرد تحصیلی  شوند در روابط بین میدچار احساس غربت  به

 ندستنهایی ه اي ویژگیآوري باال دار تاب رخوردار ازافراد ب ،در مقابل .ندگرد میمواجه مشکل 
  د. نگذار میتأثیر مثبتی بر پیامدهاي احساس غربت   که
اي  هاي مقابلــه بین احساس غربت و سبککه د هند مینشان حاضر نتایج پژوهش  ،همچنین    

ت، ییــلو ون، 2بوکــه اســتر مدار و اجتنابی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بــه طوري هیجان
)؛ و اســبقی، پورجلــو، و 2007( 7رتگـِـا، و ر6، نیجهــوف5)؛ کــارین2002( 4یس، و ویلــ3ستنیوه

کننــد احســاس  مــدار اســتفاده می هاي هیجان ی که از ســبککسان) نشان دادند، 1392اسبقی (
  .یندهاي تحقیق حاضر همسو که با یافتهنتایجی  ،دشو می دامنگیرشانغربت بیشتري 

رابطه  ،آوري مدار و تاب لهأاي مس مقابله  سبکبین د که هند میمچنین، نتایج پژوهش نشان ه    
)؛ 2006( 10ینا، و است9، کوهن8زلیس ـ لـایج کمبـ. این یافته با نتمثبت و معناداري وجود دارد

) و خبــاز، بهجتــی، و ناصــري 2010، و کوهن (14، کوستر13رسموند، ا12ُ)؛ لین2006( 11چاتمن
اي  اســتفاده از راهبردهــاي مقابلــه هشــتري بــآور تمایــل بی ) همخــوانی دارد. افــراد تــاب1390(

باعث کاهش استرس، اضــطراب، و مقابله این سبک  ).2008و همکاران،  فایف(مدار دارند  لهأمس
 یرـآوري تأث ابـش تـزایـبر اف ،رمستقیمـطور غی به ،واملـش این عـاهـود که کـش ردگی میـافس

                                                
1- Lazarus    2- Strobe 
3- Hewstone    4- Willis 
5- Karin     6- Nijhof 
7- Rutger    8- Cambell-Sills 
9- Cohen    10- Stein 
11- Chatman    12- Lin 
13- Orsmond    14- Coster 
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 ،آوري مدار و تاب هیجان ايِ هاي مقابله سبکبین که د هند مینتایج نشان  ،طور د. همیننارگذ می
 ،1)؛ ویلیــامز2010که با نتــایج لــین و همکــاران ( اي ؛ نتیجهرابطه منفی و معناداري وجود دارد

از و هاي خبـّـ همســو و بــا یافتــه )1384) و محمــدي (2007( 4، و کابات ـ زین3، سِگال2لیزدتی
  ) ناهمسو است.1390همکاران (

بین دو گروه  ،متغیر احساس غربت لحاظ بهد که هند میین پژوهش نشان نتایج ا بعالوه،    
و  ،خداپناهیدهقانی، ها ( دانشجوي دختر و پسر تفاوت معناداري وجود ندارد. اگرچه اکثر یافته

)، 2002؛ استروب و همکاران، 1387؛ یعقوبی، فرهادي، قنبري، و کاکابرایی، 1387، گنجوي
حاضر، با ولی نتایج پژوهش  کنند، میمردان احساس غربت  شتر ازبیاست که زنان   بیانگر این

) و 1998( 7تلِو ف 6یسزتن) کازا2002( 5ونزاهاي د تایج پژوهشن آن نتایج موافقت ندارد، بلکه با
   .) همسو است2002داونز (

 هاي مقابله آوري و سبک د که تابهند مینشان حاضر باید گفت نتایج پژوهش  ،نهایتدر    
  احساس غربت هستند. ةکنند بینی پیش

  

  ها:  محدودیت
علت  ۀرابط ،توان بین متغیرهاي مورد مطالعه نمی درنتیجه، ،استاین تحقیق از نوع همبستگی 

تنهــا از روش  ،ها نیز، براي ارزیابی احساس غربــت آوري داده و معلولی را استنباط کرد. در جمع
هــاي  پژوهشســایر  هماننــدن تحقیــق نیــز در ایــ در نتیجــه، .اســت خودگزارشی اســتفاده شده

 خــود از تــرس از قبیــلدلیل مســائلی  مــورد مطالعــه بــه ۀهاي نمونــ دقت پاســخ ،اي پرسشنامه
. این تحقیق فقط روي دانشجویان دانشگاه کردســتان قرارگیردید ردمورد تتواند  میسازي،  فاش

 ا تعمیم داد. دست آمده ر توان به راحتی نتایج به نمی به همین دلیل، .اجرا شد
 

  :پیشنهادها
هاي دیگر نیز  ها در بین دانشجویان بومی و همچنین در بین فرهنگشود این متغیر پیشنهاد می

اي در  آوري و راهبردهاي مقابله ثیر بسزایی که تابأبررسی شود و همچنین با توجه به نقش و ت
 بهاي  راهبردهاي مقابله آوري و هاي تاب شود به آموزش مهارت احساس غربت دارد پیشنهاد می

 دانشجویان غیربومی پرداخته شود. دانشجویان و خصوصاً
  

                                                
1- William    2- Teasdale 
3- Segal     4- Kabat-Zinn 
5- Downs    6- Kazantzis 
7- Flett 
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