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  چکیده

احساس غربت و میزان حمایت اجتمـاعی  میان ارتباط تعیین این پژوهش با هدف 
مطالعـه   اسـت.  شـده  وارد با سالمت روان آنهـا انجـام   دانشجویان تازه  هشد ادراك

هـاي ایـن پـژوهش را     آزمودنی ع همبستگی است.حاضر به شیوه مقطعی و از نو
مقطـع کارشناسـی     غیـر بـومی   پسر) 36 و دختر 84( دانشجوي دختر و پسر 120

اسـاس روش   ند که بـر ا هداد می تشکیل  1388- 89دانشگاه گیالن در سال تحصیلی 
 هاي احساس غربت فارسی، نامه به کمک پرسش ،شده نمونه گیري تصادفی انتخاب

سالمت روان مورد پرسشی  12نامه  مایت اجتماعی واکسی و پرسشنامه ح پرسش
ـ   داده ند.ا هگرفت ارزیابی قرار آمـده بـا اسـتفاده از روش همبسـتگی      دسـت  ههـاي ب

  نمرهمیان داد که  ها نشان این بررسی .ندشد گام تحلیل به پیرسون و رگرسیون گام
کـل    هنمـر میان دار و سالمت روان رابطه منفی و معنا  هکل حمایت اجتماعی و نمر

هاي  دارد و نیز متغیر رابطه مثبت و معنادار وجود ،احساس غربت و سالمت روان
دلتنگی براي خـانواده و احسـاس تنهـایی     مقیاس کل حمایت اجتماعی، سازگاري،

وارد  کننده میـزان سـالمت روان دانشـجویان تـازه     بینی ترتیب  پیش توانند به می
وارد بـا   دهد که سالمت روان دانشجویان تازه می نشان آمده دست هنتایج ب باشند.
کردن احساس غربت  و با تجربه شده افزایش رفتن میزان حمایت اجتماعی ادراك باال

   .یافت خواهد بیشتر، کاهش
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  مقدمه
ند کـه هـر سـاله تعـداد     ها، مراکـزي هسـت   دانشگاه
کننــد.  مــی تــوجهی از جمعیــت جــوان را جــذب قابــل

دانشجویان خوابگاهی و دور از خانواده به همان انـدازه  
ــت   ــجویی فرص ــیط دانش ــه در مح ــد را   ک ــاي جدی ه

هـایی ماننـد احسـاس     ها و فشار کنند با چالش می تجربه
غربت، تنهایی، فقـدان حمایـت اجتمـاعی و نظـایر آن     

. قبولی در دانشـگاه و سـازگاري   )2و1( شوند مواجه می
تعـدادي از دانشـجویان    هاي جدید زنـدگی،  با موقعیت

گرچـه بعضـی    ؛کنـد  میدچـار مشکالتی  بهوارد را  تازه
 70تـا   60کنند حدود  نمی آسانی به این مشکل اعتراف به

شـوند و در دانشـگاه    جـا مـی   هدرصد از کسانی که جاب
 7کنند و حدود  می هرا تجرب کنند احساس غربت می اقامت

غربت  در زمینۀتر  جدي یمشکالت بادرصد از آنها  10تا 
  .)3( شوند میمواجه 

  هاسـت از وضـعیت پیچیـد    عبـارت  ،احساس غربت
 هـاي  شناختی، انگیزشی و هیجانی خاص که بـا اشـتغال  

و تمایل به بازگشت به  پیشینمحیط  بارةذهنی فراوان در
 ماننـد منفی  آثاريداراي  اغلب، سمت آن همراه است و

تنهــایی، غــم و دشــواري در ســازگاري اســت. افــراد  
گیـري و   ضعف در تصمیم نظیرهایی  زده با ویژگی غربت
دادن  با خانواده و نشان  هاي مطالعه، ارتباط دائمی مهارت

ـ گ  ههـاي اجتمـاعی و کنـار    اضطراب در موقعیت از  يری
  . )4و5( شوند می بخش شناخته هاي لذت فعالیت

هـاي   یجی که براي توضـیح شـروع بیمـاري   مدل را
اسـت   1اسـترس  –پذیري  شده، مدل آسیب روانی معرفی

 نیز 2زاي اجتماعی زاي هیجانی، استرس که عوامل استرس
زا احسـاس   اسـترس این عوامـل   یکی از ؛شوند می نامیده

اثر نقل  بربه دیار، خانواده و دوستانی است که  غربت نسبت
 3شـده  حمایت اجتماعی ادراك اند و دیگري شده مکان ترك
تواند بر میزان احساس غربت و سـالمت روان   است که می
  .)6و2( ثر باشدؤدانشجویان م

کند که  می همچنین نظریه استرس شناختی مطرح     
واسـطه عوامـل    بـه  )عوامل پیشایند (مـوقعیتی و فـردي  
هـاي آنـی و    به پیامد )میانجی شناختی (ارزیابی و مقابله

شوند. بر این اسـاس، تـرك خانـه بـه      می جرمنبلندمدت 
خوردن تعادل میان منابع فردي و مطالبات موقعیـت   برهم

سپس فرد به ارزیابی این عدم تعادل  ؛دشو می منجرجدید 

پردازد و در صورت تلقی تهدید،  می )مشکل در سازش(
آمیـز،   زنـد و اگـر مقابلـه موفقیـت     مـی  دسـت به مقابله 
همان عالئم احساس غربـت   هاي آن پیامد ،نگیرد صورت
ـ  است )احساس تنهایی(مانند  ـ  هو در صورت ادام افتن ی

احساس غربت، آثار بلندمـدت آن، یعنـی افسـردگی و    
  .)7( گیرد می اضطراب شکل

هـاي جسـمی، عـاطفی و     نشانه ،پژوهشگران مختلف
هـاي   نشانه ؛اند داده شناختی را براي احساس غربت شرح

اشتهایی  وده، سردرد، بیمشکالت معده، ر«مانند   جسمی
افکـار  «هـاي شـناختی شـامل     نشـانه  ؛»و اختالل خواب
محیط خانواده، ناتوانی در تمرکـز   خصوصوسواسی در
هاي روزانه، ارزیابی منفی از محـیط جدیـد و    بر فعالیت

 ،هاي عـاطفی  و نشانه »پیشینمحیط  بارةافکار آرمانی در
را  »ابیهـاي خلقـی و اضـطر    اختالل«هایی از قبیل  نشانه
  1  .)10و 9، 8، 1(گیرد  دربرمی

شده از ارزیابی شناختی فرد  حمایت اجتماعی ادراك
ــکل  ــران ش ــا دیگ ــیط و روابطــش ب ــی از مح ــرد.  م گی

 کننـد  می بیانشده،  پردازان حمایت اجتماعی ادراك نظریه
تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایـت اجتمـاعی   

باط اجتمـاعی منـابع   دیگر، ارت بیان د بهنشو محسوب نمی
عنـوان   حمایت اجتماعی نیست، مگر آنکه فرد آن را بـه 

منبعی در دسـترس یـا مناسـب بـراي رفـع نیـاز خـود        
بنابراین نه خود حمایت بلکه ادراك فـرد از   ؛کند ادراك

نتـایج   یکـی از  .)11( دارد حمایـت اسـت کـه اهمیـت    
شـده مطلـوب، سـالمت روان     حمایت اجتمـاعی ادراك 

اسـاس تعریـف سـازمان جهـانی      د. بـر شـو  مـی  قلمداد
سـالمت عبـارت اسـت از وضـعیت کامـل       ،4بهداشت

جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط عدم وجود بیمـاري  
هاي بسیاري نشان از آن دارند که  . پژوهش)12( و نقص
از حمایـت اجتمـاعی مطلـوب، فـرد را بـه       منـدي  بهره

 کنــد مـی  و بهزیسـتی روانـی هـدایت     سـالمت جسـمی  
دارد کـه حمایـت    این اعتقاد وجـود  ؛ همچنین)14و13(

اجتماعی از جانب دوستان، خـانواده و سـایر افـراد بـه     
بــر ســالمت روانــی  ،شــدهمنجرکــاهش فشــار روانــی 

  .)15( گذارد می ثیرأت

                                                                 
1- Vulnerability-stress model 
2- Social stressors 
3- perceived Social support 
4- WHO 
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عامـل اصـلی در    ،اند که غربـت  داده ها نشان پژوهش
مشـکالت مربـوط بـه      هکنند بینی بیزاري اجتماعی و پیش

مسـتقیم بـا   طـور   بهت. احساس غربت سالمت روان اس
دارد و افرادي کـه   دادن حمایت اجتماعی ارتباط دست از
 بهکنند،  هاي اجتماعی بیشتري را تجربه توانند حمایت می

 ،متعـدد  یهای . پژوهش)5( شوند میدچار غربت کمتري 
احساس غربـت و   میانوجود رابطه تنگاتنگ   دهنده نشان

همچنـین   ؛)7( تندافسردگی، اضـطراب و اسـترس هسـ   
درصـد افـراد    70تـا   50 ،شـود کـه درمجمـوع    می بیان
احساس غربت را  ،عمر خویشطول بار در  یک کم دست
درصد دانشجویان دختر و پسر  60تا  30اند.   کرده تجربه

کنند کـه در طـول سـال اول دانشـگاه      می انگلیسی بیان
احسـاس غربـت در    .)16و7(انـد   داشتهاحساس غربت 

دانشــجویان ســال اول اســترالیایی و چینــی گروهــی از 
داد کـه همگـی بـه درجـاتی از      شد و نتایج نشان بررسی

ــتند   ــتال هس ــت مب ــاس غرب ــین  ؛)18و17( احس همچن
درصـد   19خـود دریافتنـد کـه      هپژوهشگران در مطالع

اي  درصد دانشـجویان ترکیـه   77مریکایی و آدانشجویان 
ــال اول در رد ــت    هدر س ــاس غرب ــه احس ــان ب  مبتالی

  .)19( گیرند قرارمی
عوامـل   خصوصگروهی از پژوهشگران، مطالعاتی در

هـاي   هـاي فـردي و محیطـی و متغیـر     ساز، ویژگـی  زمینه
دادند و به ایـن   ثیرگذار بر پیدایش احساس غربت، انجامأت

هایی ماننـد افسـردگی، اضـطراب،     نتیجه رسیدند که نشانه
ـ  گونـه  یـک بـه   هـر  ،جسمانی هاي وسواس و اختالل ا اي ب

همچنین در )؛ 21و 20، 9، 8( دارند احساس غربت ارتباط
نوجوانان مبتال به احساس تنهـایی، مشـکالت هیجـانی و    

شــد. تجربــه اســترس و  شــناختی بســیاري مشــاهده روان
مانند سیگارکشیدن و استفاده  ،خطر اضطراب، رفتارهاي پر

از مواد مخدر، گریز از مدرسـه، افسـردگی و اعتیـاد بـه     
ـ یـی و جر رو الکل، کم ورزي پـایین را در نوجوانـان    تئ

  .)23و22( ستا دهش داراي احساس تنهایی گزارش
 دارند حکایتنتایج مطالعات داخلی و خارجی از آن 

مثبـت   اي رابطـه  ،که حمایت اجتماعی با سـالمت روان 
کنند افرادي که  می . پژوهشگران بیان)26و 25، 24( دارد

ایـت اجتمـاعی   وقتـی از حم  ،کننـد  مـی  فقدان را تجربه
آیند و بهبودي از تجربـه   باشند بهتر با آن کنارمی مند بهره

همچنـین   ؛گیـرد  مـی  سوگ با سـهولت بهتـري صـورت   

م افسردگی پس از سوگ ئحمایت اجتماعی در بهبود عال
ادبیات پژوهشـی   ،کلی طور گذارد و به معناداري میثیر أت

بیانگر ایـن مهـم اسـت کـه      ،در زمینه حمایت اجتماعی
هـاي   در برابـر آسـیب  » يسـپر «مانند  ،یت اجتماعیحما

 ؛کنـد  مـی  هاي زندگی عمـل  روانی و جسمانی و استرس
سـطح بهینـه حمایـت    کـه  انتظارداشت  توان رو می این از

 باشد داشته اجتماعی با افزایش سطح سالمت روان ارتباط
  .)28و 27(

تحصــیالت   هشــدت اســترس در دور بــا توجــه بــه
آن دسته از دانشـجویانی   ،ارداشتانتظ توان دانشگاهی می
کننـد کـه از حمایـت     مـی  پذیرترند یا احساس که آسیب

ویـژه دانشـجویان    نیسـتند، بـه   مند بهرهاجتماعی مطلوب 
گیرند و   هاي روانی قرار بیشتر در معرض آسیب ،وارد تازه

اسـاس   افتـد. بـر   خطـر  و روانی آنها  بـه   سالمت جسمی
اس غربـت، حمایـت   شده در زمینه احسـ  مطالعات انجام
شده و سـالمت روانـی و اهمیـت ایـن      اجتماعی ادراك

وارد و با توجـه   عوامل بر کیفیت زندگی دانشجویان تازه
نوجـوانی و جـوانی در زنـدگی و      هبودن دور به حساس

اجتماعی و شـغلی ایـن افـراد، پـژوهش حاضـر        هآیند
گانـه را در دانشـجویان    این عوامل سـه   هدارد رابط قصد

 ؛دهـد  جدید و خوابگاهی مـورد ارزیـابی قـرار   ورودي 
پذیري وضـعیت سـالمت روان    بینی رو بررسی پیش این از

عناصـر احسـاس    ماننـد این دانشجویان از روي عواملی 
شده آنها مـورد هـدف    غربت و حمایت اجتماعی ادراك

  گرفت. قرار
  

 روش  
  جامعه آماري، حجم نمونه

ـ  120 ،هاي پژوهش حاضر نمونه  ومیدانشجوي غیرب
که  گیرد را دربرمی )نیمسال اولدر پسر  36دختر و  84( 

ادبیات عرب، ادبیات فارسی، مشـاوره و  «  هدر چهار رشت
ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه     هدانشکد »شناسی روان

شـاغل بـه تحصـیل     1388-89گیالن در سال تحصیلی 
 هستندبودند. منظور از دانشجویان غیربومی، دانشجویانی 

از ورود به دانشگاه در خارج  پیشسکونت آنها  که محل
) از طریق n=120این حجم نمونه ( ه؛از استان گیالن بود

سـپس نسـبت    شـد؛  بـرآورد  1کریستی –جدول مورگان 
جنسیتی در این چهار رشته مشخص و با توجه به نسبت 
                                                                 
1- morgan-cristy 
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موجود میان جمعیت دانشجویان دختر و پسـر، پـژوهش   
همبستگی طراحی شد و  و از نوع مقطعی  هحاضر به شیو

ربـط در   هاي الزم با مسئوالن ذي پس از انجام هماهنگی
اي  گیري تصادفی طبقه ها به شیوه نمونه دانشگاه، آزمودنی

هـاي   نامـه  آنهـا پرسـش   یک از هر ،شدهوارد پژوهش  به
احساس غربت، حمایـت اجتمـاعی و سـالمت روان را    

  . کردند تکمیل
  
  هاي پژوهش   ابزار

ـ ن الف) پرسش : بـراي  1احسـاس غربـت فارسـی     هام
ـ  سنجش احساس غربت از پرسش احسـاس غربـت     هنام

. )7( شد استفاده ،است  ساخته ، آن راون ولیتفارسی که 
عبارت است کـه در   39نامه غربت فارسی شامل  پرسش

اسـت و احسـاس    شده اي لیکرت تنظیم درجه مقیاس پنج
یـل  دلتنگـی بـراي خـانواده، م   «غربت را در پنج عامـل  

، سـازگاري، احسـاس   پیشینبازگشت به محل سکونت 
سـنجد.   مـی » دلتنگی براي افراد و محیط آشنا و تنهایی 

عامل دلتنگی براي خانواده و سـازگاري شـامل هشـت    
منظـور   چهار گویه دارند. به یک، هر عواملگویه و سایر 

 تمـامی آوردن نمره کل احساس غربت، نمـرات   دست هب
نمره باالتر بـه   شوند و با هم جمعبایست  ها می زیرمقیاس

اي و  اژهمعنــی داشــتن احســاس غربــت بیشــتر اســت. 
ــاران ــن، همک ــون را ای ــه و    آزم ــی ترجم ــه فارس ب
نامـه   . ضرایب آلفاي کرونباخ این پرسشکردند اعتباریابی

، 89/0، 90/0ترتیب عبارت از  شده به براي پنج عامل یاد
ش نیـز  در ایـن پـژوه   ؛)29( است 0/ 69، 84/0، 85/0

 94/0نامـه بـا روش آلفـاي کرونبـاخ      پایایی این پرسش
  آمد. دست هب

ــش ــ ب)پرس ــاعی  هنام ــت اجتم ــی و : 2حمای واکس
. سـاختار  )30(  اند کرده تهیه رانامه  این پرسش ،همکاران

بر این توصیف است که حمایـت   نظري این مقیاس مبتنی
از محبت، مساعدت و توجه  مندي بهرهاجتماعی به میزان 

دارد.  اعضـاي خـانواده، دوسـتان و سـایرین بسـتگی     به 
مقیـاس   نامه حمایت اجتمـاعی داراي سـه خـرده    پرسش
 یـک  مقیاس حمایت خانواده و دوسـتان هـر   خرده ؛است

مقیاس حمایت سایرین هفـت   داراي هشت گویه و خرده
به فارسی ترجمه  را آزمون این، قوام ابراهیمیگویه دارد. 
کـرد و   آزمودنی اجـرا  300 روي 1و  0گذاري  و با نمره

و  90/0نامه را در دانشجویان  آلفاي کرونباخ کل پرسش

ــه   ــایی آن را پــس از شــش هفت ــاز آزم ــایی ب  81/0پای
نامـه بـا    . در این پژوهش پایایی پرسش)31( کرد گزارش

  آمد. دست هب 67/0روش آلفاي کرونباخ 
 رانامـه   : این پرسـش 3سالمت عمومی  هنام پرسش ج)

با اجراي فـرم   معتمدي. کردند معرفی یلیامزگلدبرگ و و
میـزان   ،نفـري  200روي یک نمونـه    GHQپرسشی 12

و میزان اعتبار  87/0ضریب آلفاي کرونباخ آن را معادل 
نامـه   است. در این پرسش کرده محاسبه 77/0آن را معادل 

است نمره باالتر به معنی وخامت وضعیت سالمت روان 
نامه با روش آلفـاي   پرسش در این پژوهش پایایی .)32(

  1  آمد. دست هب 88/0کرونباخ 
  

  هاي پژوهش روش تحلیل داده
هـاي آمـار    هاي آماري شاخص انجام تحلیل منظور به

معیار و  توصیفی شامل درصد، فراوانی، میانگین، انحراف
ـ   بـراي . نـد رفت کـار  ترسیم جداول به  میـان   هتعیـین رابط

از همبسـتگی   )وانبین و مالك (سالمت ر هاي پیش متغیر
شـده متغیـر    پیرسون و براي تعیین میزان واریانس تبیـین 

سـاخت   ،نهایـت  دربـین و   هاي پیش مالك از روي متغیر
کننـده سـالمت روان از روش رگرسـیون     بینی مدل پیش
هـاي ایـن    داده تمـامی شـد.   استفاده 4گام به گام  هچندگان

رد ) مـو ver.16) SPSSافـزار   پژوهش با استفاده از نـرم 
  گرفت.    تحلیل قرار و تجزیه
  
  نتایج

شود، دامنه سنی  می مالحظه 1که در جدول  طور همان
 09/19سال و میانگین سنی آنها  22تا 18ها بین  آزمودنی

نفر است.  6/3سال است. میانگین تعداد فرزندان خانواده 
ــر ــودنی ب ــا  اســاس نســبت جنســیتی آزم درصــد  70ه

 5/82همچنین  ؛بودند درصد پسر 30پاسخگویان دختر و 
هاي دانشگاه ساکن  کنندگان در خوابگاه درصد از شرکت

اي  مستقل یا اجاره  هدرصد از آنها خان 5/17بودند و تنها 
  . داشتند

هاي احسـاس غربـت،    متغیر میانبراي تعیین ارتباط 
ضـریب    ،حمایت اجتمـاعی و میـزان سـالمت عمـومی    

  س همبستگی، ماتری2 جدول شد. همبستگی پیرسون اجرا
                                                                 
1- Scale - Farsi Homesickness 
2- The Social Support Appraisals Scale 
3- General Health Questionnair-12 
4- stepwise 
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  )n=120( هاي اصلی پژوهش هاي دموگرافیک و متغیر ویژگی هايتغییر  انحراف استاندارد و دامنه میانگین، .1جدول 
  انحراف استاندارد           میانگین                                                                هادامنه تغییر                                ها                 متغیر

  87/0                                              09/19                                  18 – 22سن(به سال)                                    
  88/1                                              6/3                                      1 – 9تعداد فرزندان خانواده                        

  25/7                                                18/1                                    0 – 34    سالمت روان                               
  05/1                                                15/4                                     1 – 7حمایت خانواده                                 
  60/1                                                97/5                                     2 – 8حمایت دوستان                                 

  49/1                                                97/5                                     1 – 8                     حمایت دیگران            
  47/26                                              8/38                                    30 – 136  احساس غربت                            

  13/6                                             78/19                                     6 – 38          دلتنگی براي خانواده               
                                               71/8                                      1 – 16        پیشینمیل برگشت به محل سکونت 

60/3  
  60/6                                             10/21                                      2 – 32سازگاري                                     
  50/3                                             76/3                                       0 – 16احساس تنهایی                               

  89/3                                             64/8                                        0 – 16        دلتنگی براي افراد آشنا              
  14/0                                             70/15                                       5 – 21حمایت اجتماعی                            

  
  )n=120ها در کل نمونه ( ماتریس همبستگی میان متغیر .2جدول 

       13            12            11           10            9            8            7          6           5            4            3             2             1ها                                     خرده مقیاس
  1سن                                                -1
  1        0/ 10تعداد فرزندان خانواده                       -2
  1    -16/0    -03/0      سالمت روان                           -3
                     1   -11/0    -04/0      -08/0حمایت خانواده                               -4
          1   18/0*    -40/0     12/0     -00/0حمایت دوستان                               -5
  1     54/0**   22/0*   -42/0     09/0     -08/0حمایت دیگران                              -6
   1       -19/0*     -15/0     09/0     20/0   -04/0      -10/0دلتنگی براي خانواده                      -7
  1     67/0**     09/0        -09/0    20/0*     09/0      09/0    -09/0      پیشینمیل برگشت به محل سکونت -8
  1      47/0** 59/0**  -35/0**   -37/0**    0/ 02    63/0**    -04/0     -16/0سازگاري                                    -9

  1   83/0**     43/0**0/ 49** -34/0**    -34/0**   -01/0    62/0**   -08/0      -08/0احساس تنهایی                           -10
  1       38/0**   48/0**     45/0**0/ 70**    -14/0        -01/0     05/0        14/0    08/0       -04/0دلتنگی براي لفراد آشنا                -11
  1      74/0**   74/0**  83/0**    75/0** 86/0**  -22/0*      -21/0*     0/ 13     43/0**     -0/0      -14/0احساس غربت                          -12
         1   -17/0   -05/0   -34/0**   34/0**      06/0   -13/0    83/0**      83/0*   53/0**    -44/0**     9/0       -07/0حمایت اجتماعی                        -13

*p< ٠۵/٠ ; **p< ٠١/٠  
 

هاي آنهـا را در کـل نمونـه     مقیاس ها و خرده متغیر میان 
دهد. با توجه به ایـن جـدول، بـین نمـره کـل       می نشان

احساس غربت و سالمت روان رابطه مثبت و معنـادار و  
نمره کـل حمایـت اجتمـاعی و سـالمت روان      میاننیز 

کـه نتـایج    طـور  همـان  شد. معنادار مشاهده رابطه منفی و
رفتن میزان دهد با باال می ماتریس ضریب همبستگی نشان

حمایـت اجتمـاعی، احسـاس غربـت کـاهش و سـطح       
  یابد. می سالمت روانی دانشجویان افزایش

کننده سالمت  بینی ترین عامل پیش براي تعیین قوي
   شـد.  گـام اسـتفاده   بـه  گام  هروان از رگرسیون چندگان

)، خطـاي  ²Rنتایج این تحلیـل شـامل ضـریب تعیـین (    
   و سطح tر ـ، مقادیβریب ـ)، ضSEE( رآوردـاستاندارد ب
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  هاي احساس غربت و حمایت اجتماعی بینی سالمت روان با استفاده از مقیاس گام براي پیش به گام  . تحلیل رگرسیون چندگانه3جدول 
  ها شاخص  ها متغیر

  تلرانس β  t sigضریب   هاي منتخب متغیر
  25/0  001/0  53/3  50/0  سازگاري

  86/0  002/0  -15/3  -52/0  حمایت اجتماعی
  64/0  006/0  -80/2  -27/0  دلتنگی براي خانواده
  30/0  024/0  28/2  56/0  احساس تنهایی

       Beta in  شده هاي حذف متغیر
  94/0  63/0  47/0  03/0  سن
  91/0  66/0  -43/0  -03/0  جنس

  98/0  09/0  -66/1  -11/0  تعداد فرزندان
  98/0  98/0  01/0  -00/0  بودن خوابگاهی
  98/0  98/0  -01/0  -00/0  خانه مستقل

  66/0  75/0  31/0  02/0  حمایت خانواده
  28/0  67/0  42/0  05/0  حمایت دوستان
  30/0  44/0  -77/0  -09/0  حمایت دیگران
  07/0  87/0  15/0  03/0  احساس غربت

  48/0  13/0  -15/1  -14/0  میل برگشت به وطن
  48/0  49/0  -68/0  -06/0  دلتنگی براي افراد آشنا

 R² = 0/49  خالصه مدل
SEE = 5/19 
P<0/0001 

  = سالمت روان   constant (187/17+( 509/0(سازگاري)  -520/0
  +(حمایت اجتماعی)274/0(دلتنگی براي خانواده) -569/0(احساس تنهایی) 

  
کـه در   طـور  همـان  است. شده ارائه 3معناداري در جدول 

 ،گـام  به گام  هرگرسیون چندگان ،دشو می مالحظه 3جدول 
ي سازگاري، حمایت اجتمـاعی، دلتنگـی بـراي    ها متغیر

هاي انتخـابی   عنوان متغیر خانواده و احساس تنهایی را به
این چهار ؛ است کرده بینی سالمت روان انتخاب براي پیش
درصد واریانس مشترك  ²R (49= 49/0 ( تنهایی متغیر به

همچنین نتایج حاصـل از   ؛نندک می سالمت روان را تبیین
ــیون دو متغ ــت   رگرس ــاس غرب ــل احس ــره ک ــر، نم    ی

)17/0 =²R شـده  ) و نمره کل حمایت اجتمـاعی ادراك( 
19/0 =²R( درصـد از   19درصـد و   17طـور مجـزا    به

در ایـن   کنـد.  مـی  بینـی  سالمت روان دانشجویان را پیش
 ؛متغیر معنادار بـود  هر چهار بارةضریب بتا در خصوص،

داد  خطی پیرامون مدل نیز نشـان  همچنین نتایج تحلیل هم

خطی  آنها هم بین، هاي پیش متغیر میانکه با وجود ارتباط 
  کدیگر ندارند.ی  هب نسبت Co - Linearity)( باالیی

  
  گیري و نتیجه بحث

احسـاس   میانمطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط 
شـده و میـزان سـالمت     غربت، حمایت اجتماعی ادراك

 120 شـد کـه در آن   وارد انجـام  دانشجویان تازه  عمومی
ــومی ــتند.  شــرکت  دانشــجوي نیمســال اول و غیرب داش

کل حمایـت    هنمر میان ،هاي مطالعه حاضر اساس یافته بر
منفـی و معنـادار و     هسالمت روان رابط  هاجتماعی و نمر

ـ  ،کل احساس غربـت و سـالمت روان    هنمر میان   هرابط
دهـد   می  آمده نشان دست هشد. نتایج ب مثبت معنادار یافت

ت روان دانشجویان با باالرفتن میـزان حمایـت   که سالم
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کـردن احسـاس    شده، افزایش و با تجربه اجتماعی ادراك
  . یافت خواهد غربت بیشتر، کاهش

داد  گام نیز نشـان  به نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام
هاي سازگاري، مقیاس کل حمایـت اجتمـاعی،    که متغیر

اننـد از  تو دلتنگی براي خانواده و احسـاس تنهـایی مـی   
هـاي معنـادار میـزان سـالمت روانـی       کننـده  بینـی  پیش

ها بـا   این یافته؛ )>0001/0p(وارد باشند  دانشجویان تازه
و  13، 9، 8، 7، 5( همسو است پیشینهاي  نتایج پژوهش

  کرد. توان آنها را با چندین احتمال تبیین و می )28تا  15
ـ   ی  هاز آنک پیشامروزه نقل مکان  ه ک اسـتثنا باشـد ب

هاي خاص خود مبـدل   بخشی از زندگی روزمره با پیامد
 .)29( ها احساس غربت اسـت  کی از این پیامدی  هشده ک

اي از احساسات ناخوشایند و  مجموعهبه احساس غربت 
همچنین مطـابق   ؛)33( شود می گاه غیرقابل تحمل اطالق

هـاي   هـاي نظریـه اسـترس شـناختی، پیامـد      با دستاورد
ت عبارت از اضطراب، اسـترس و  بلندمدت احساس غرب

  .)6(افسردگی است 
ترین نشانه سـالمت   عنوان مهم سازگاري اجتماعی به

شناسان  روان از مباحثی است که توجه بسیاري از جامعه
است. شـرایط ورود   کرده شناسان را به خود جلب و روان

توانـد   به دانشگاه و سازگاري با محیط جدید، خود مـی 
نـی باشـد کـه قـدرت انطبـاق و      یک منبع فشارآور روا

 بـا و فـرد را    هاي جدیـد را طلـب   آمدن با موقعیت کنار
تـرین   مهـم  ،. رشد اجتمـاعی )29( کند می مواجهاسترس 

شـود و معیـار    جنبه رشد وجود هر شخص محسوب می
گیري رشد اجتمـاعی هـر فـرد، سـازگاري او بـا       اندازه

بـا  فرد تنها در سازگاري  دیگران است. رشد اجتماعی نه
ثر است، بلکه در میـزان موفقیـت شـغلی و    ؤاطرافیان م

ـ  ثیردارد. دانشـجویان بـا دورشـدن از    أتحصیلی او نیز ت
ــد یخــانواده و حضــور در مکــان هــا و  اســترس ،جدی

کنند و  می هاي مختلف تجربه متعدد را از جنبه یهای فشار
داشتن منابع حمایتی که بتواند به آنهـا در سـازگاري بـا    

  .)34( شود می یک اصل دانسته کند  مکها ک این فشار
همچنین پژوهشگران معتقدند که حمایـت اجتمـاعی   

کنـد   تنی پیشگیري –هاي روان  تواند از ایجاد بیماري می

 ،. حمایـت اجتمـاعی  )35( رسـاند  یا به بهبود آنها یاري
هـاي روابـط اجتمـاعی اسـت و      ترین شکل یکی از مهم

همچنین نیاز بـه  و ادراك حمایت اجتماعی و  مندي بهره
آن با توجه به سن، جـنس، شخصـیت و حتـی فرهنـگ     

چـه فـرد از    هـر  ،درنتیجه ؛)20( تواند متفاوت باشد می
 ،باشـد  منـد  بهـره تـري   اجتمـاعی وسـیع    هروابط و شبک

. طـی  )26( کنـد  مـی  احساس غربت کمتـري را تجربـه  
هاي اجتمـاعی   پژوهشی رابطه احساس تنهایی و مهارت

داد  نتـایج نشـان   و شـد  بررسـی  در جمعیت دانشـجویی 
هـاي   افرادي که احساس تنهایی مزمن دارند در مهـارت 

افرادي بودند که  تر از ضعیف ،طور معناداري اجتماعی به
ضـمن اینکـه    داشـتند؛ احساس تنهایی متوسط یا پایین 
 دارنـد  دیگـران بـه   نسـبت  شبکه دوستی محدودتري نیز

ـ   اي دیگر نیز گـزارش  در مطالعه ؛)36( رادي کـه  شـد اف
کنند، زمانی کـه از حمایـت    می احساس تنهایی را تجربه

آینـد و   باشند، بهتر با مشکالت کنارمی مند بهرهاجتماعی 
 پـذیر اسـت   بهتـر امکـان   یسالمت روانی آنها با سهولت

)37( .  
شـده در خصـوص احسـاس     هاي ارائه اساس مدل بر

کنند، بـه   می تنهایی، افرادي که احساس تنهایی را تجربه
هاي اجتماعی الزم در برقراري روابط  دلیل فقدان مهارت

در  اغلـب خورند. این افـراد   می دوستانه نزدیک شکست
هـا،   هاي اجتماعی، شـرکت در گـروه   دادن فعالیت انجام
ها و کنترل محیط با مشـکل مواجـه    بردن از مهمانی لذت
ارزش،  آنها همچنین خود را افـرادي منفـی، کـم    ؛هستند

داننـد   اشتنی و از نظر اجتماعی ناالیق میند حقیر، دوست
ـ   نفس پایین و عزت ایـن عوامـل در     هتري دارند کـه هم
و سـالمت   نـد ثرؤکردن احساس غربت و تنهایی م تجربه

  .)38( کرد دنروان دانشجویان را دستخوش تغییر خواه
روابـط  کـه  گفـت   تـوان  هـا مـی   در توجیه این یافته

د سـپري در  نتوان میحال  در همه یتقریبطور  بهاجتماعی 
کـه  باشـند  هـاي فشـارآوري    مقابل حـوادث و رویـداد  

است  آور اضطراب هاکنند و فقدان آن می دانشجویان تجربه
کنـد. حمایـت    مـی  و مشکالتی را در سـازگاري ایجـاد  

دهـد و در فـرد احسـاس     مـی  اجتماعی انزوا را کـاهش 
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سایر پژوهشـگران   ؛کند می نفس و ارزشمندي ایجاد عزت
چـه دریافـت شـخص از میـزان      اند هر کرده رشنیز گزا

کند بیشتر باشـد   می حمایتی که از سوي دیگران دریافت
 منــد بهــرهبــه همــان نســبت از ســالمت روان بــاالتري 

  . )26و27( بود خواهد
به  وارد نسبت طورکه مطرح شد دانشجویان تازه همان

دارنـد و بـا   اضطراب هاي باالتر، بیشتر  دانشجویان سال
شـوند. مـزمن و    روانی بیشـتري مواجـه مـی    هاي چالش

تواند با مشکالت شـناختی   شدیدشدن احساس غربت می
هـاي حافظـه و تمرکـز ضـعیف      فزاینده از جمله لغزش

همراه باشد و به بروز مشکالت تحصیلی در دانشـجویان  
. بررسی پدیده غربت همراه بـا مـداخالت   )7( شودمنجر

همـواره   ،ع آنمنظور پیشگیري از شدت و شیو درمانی به
ها و مداخالت درمـانی   مدنظر پژوهشگران بوده و روش

متعددي براي کاهش شدت و شـیوع تنیـدگی ناشـی از    
هـاي   است. نتایج پـژوهش  شده انتقال به دانشگاه پیشنهاد
آمـوزش ابـراز وجـود و     ماننـد موجود بـر مـداخالتی   

هـاي   زدایی، آموزش مهـارت  ورزي، آموزش تنش تئجر
نتــرل شــده، توقــف فکــر، انجــام اجتمــاعی، تــنفس ک

اي و  هاي مقابلـه  هاي مورد عالقه، آموزش مهارت فعالیت
همچنین مراکز مشاوره  دانشـجویی   ؛)39( دارند کیدأ... ت
هـاي عملـی ایجـاد روابـط اجتمـاعی و       تواننـد راه  می

 ،دهند تا از این طریـق  یابی را آموزش هاي دوست مهارت
عدیل و همچنین میزان احساس غربت و عوارض آن را ت

گیـري   سالمت روانی آنان را ارتقـا بخشـند و از شـکل   
پیشـگیري   ،هـاي عـاطفی   مشکالت روانی و ناسازگاري

هاي آموزشی  در این زمینه برگزاري کارگاه ؛آورند عمل به
 و تشکیل جلسات آشنایی، با فضا و امکانـات دانشـگاه،  

هاي علمی، سیاسی و فرهنگی موجـود    آشنایی با انجمن
  د. نثر واقع شوؤد منتوان وارد نیز می ي دانشجویان تازهبرا

ازآنجاکه پژوهش حاضـر از نـوع همبسـتگی اسـت     
ها  رتبیین علی براي ارتباط میان متغی  هدهند تواند نشان نمی

همچنین در این پژوهش، فاصله جغرافیایی افـراد   باشد.
با محل سکونت و تعداد مسافرت و جـدایی از خـانواده   

ها ممکن اسـت بـر نتـایج     است و این متغیر  نشده کنترل

ــژوهش اثرگذاشــته ــه در  پیشــنهادمی ؛باشــند پ شــود ک
ــی ــدي  بررس ــاي بع ــر أت ،ه ــن متغی ــذاري ای ــا  ثیرگ ه
  شود. درنظرگرفته

  
  تقدیر و تشکر
کسانی که ما را در  تمامیدانیم از  الزم می ،در پایان

ایرج شاکري  ویژه دکتر کردند، به انجام این پژوهش یاري
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