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تعریفمیشود(تاربرووالتون.)2007،6نیجهافو


مقدمه 
گذر به زندگی دانشجویی غالباً به عنوان یک

اینگلس ،)2007( 7احساس غربت را به عنوان

رویدادمثبتقلمدادمیشود.بااینحال،اینتغییر


حالت هیجانی منفی که با افکار تکراری در رابطه

در صورت دور شدن از منابع حمایت اجتماعی

با خانه،از دست دادن دوستان،تمایل به بازگشت

(خانواده ،دوستان و آشنایان) ،میتواند برای

به محیط قبلی و شکایتهای جسمانی مشخص

دانشجویان فشارزا باشد .این فشار روانی معموالً

میشود ،تعریف میکنند .مهمترین ویژگیهای


موجب احساس غربت 1و بازگشت مکرر به خانه

روانشناختیاحساسغربت،داشتنافکاروسواسی


شود.درحالیکه،احساسغربتاولیهبهوضوح


می

نیرومنددرموردخانه،میلبرایبرگشتنبهخانه،

برایبیشتردانشجویانجدیدالورودمتداولاست،

احساس اندوه عمیق در مورد متعلقات وطن

اگر چنین احساسی دوام پیدا کند میتواند

(خانواده ،دوستان ،آشنایان ،اشیا و مکانها) ،و

مشکلسازشود(یورانیوهمکاران.)2003،2برخی


هیجانهای همزمان غمگینی ،پریشانی ،رنج و


ازدانشجویانپسازورودبهدانشگاهنمیتوانندبا

سردرگمی در مکان جدید را شامل میشود

محیط آن سازگارشوند و معموالً مشکالتی،نظیر:

(سلطانی شال و همکاران .)2011 ،در تحقیق

اضطراب ،افسردگی و احساس غربت را تجربه

زمینهیابی انتقال پاییزی  MAP-WORKSدر سال


میکنند (راجرز و تنیسون .)2009 ،3مطالعات


 2010که بیش از  135000دانشجو شرکت کرده

صورت گرفته نشان میدهد که در بدو ورود به

بودند ،دو نوع احساس غربت شناسایی شد:

دانشگاهفشارروانیبهدالیلیمانندازدستدادن

جدایی 8و پریشانی .9جدایی فرایندی رشدی است

منابع حمایت اجتماعی و مشکالت سازگاری با

که با مستقل شدن شخص از خانواده و دوستان

محیطاجتماعیـفرهنگیناآشنادراوجخوداست

مرتبطاستوپریشانیاحساسپشیمانیبرایترک

(براون و هالووی .)2008 ،4با توجه به وجوه کلی

خانهوتمایلقویبرایبازگشتبهخانهاست .

تحقیقات صورت گرفته احتماالً میتوان به این

جدایی تأثیر منفی کمی دارد ،در حالیکه

نتیجه رسید که احساس غربت میتواند عاملی

پریشانی تأثیر منفی نیرومندی بر دانشجویان
10

بحرانی و تأثیرگذار بر انطباق و سازگاری در بین

).ازویژگیهای

میگذارد(جونز ووُسلی 2012،


دانشجویانباشد(پُالی.)2012،5

میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افراد غربتزده  

احساس غربت به عنوان پریشانی یا اختالل

بیثباتی هیجانی،12
درونگر بودن  ،11
بهطور نسبی  


پیشبینی شده
عملکردی،ناشیازجداییواقعییا 

عزتنفسپایینونفوذناپذیریدربرابرتجربیّات

از خانه و موضوعهای دلبستگی ،از قبیل والدین،

جدید.بهعالوه،آنها تواناییکمتریبرایعملبه

6

Thurber & Walton
Nijhof & Engels
8
separation distress
9
distress
10
Jones & Woosley
11
introspection
12
emotional instability
7

1

homesickness
Urani etal
3
Rodgers & Tennison
4
Brown & Holloway
5
Polay
2
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پیشبینیاحسا


شیوههای مناسب در موقعیتهای تحت فشار


دیگر لذت میبرند .دلبستگی اجتنابی با بدگمانی،

هیجانیوجلوگیریازواکنشهایهیجانیکالمی


فاصلههیجانیازدیگران،تنهاییوخصومتمرتبط


یاحرکتیدارندوفاقدظرفیتالزمبرایانطباقبا

است و دلبستگی دوسوگرا با تعصب شدید،

تغییرشرایطمحیطیهستند(ونهکوهمکاران،1

حسادت ،وابستگی و رابطههای ناپایدار مشخص

 .)2007از ویژگیهای بیان شده برای افراد

میشود(کلین .)1996،11بنوهمکاران)2005( 12


شودکهویژگیهایآنان


زدهچنیناستنباطمی

غربت

نشاندادندکهفرزندپروریحمایتکنندهبااحساس


شبیه افرادی است که دلبستگی ناایمن دارند .از

غربت کمتر ،جایگاه اجتماعی مطلوبتر و اعتماد

رو،احتمالداردکهسبکهایمختلفدلبستگی


این

بین فردی بیشتر ،در حالیکه ،فرزندپروری

تأثیراتمتفاوتیبرتجربهاحساسغربتبگذارند .

طردکننده با احساس غربت و احساس حقارت

در میان پیشرفتهای روز افزونی که

بیشترواعتمادبینفردیکمترهمبستههستند .

روانشناسی در طول سالهای گذشته داشته است،


سبک دلبستگی ایمنِ مهاجران بهطور مثبتی با

این حقیقت روز به روز روشنتر شده است که

عه
نگرشآنهانسبتبهیکپارچگی بااعضایجام 


کیفیت مراقبت پدر و مادر در اولین سالهای

میزبان مرتبط بود؛ در حالیکه ،سبک دلبستگیِ

زندگی طفل در سالمت روحی و روانی آینده او

طورمنفیبایکپارچگیوبهطورمثبتبا


ناایمنبه

اهمیّتحیاتیدارد(بالبی.)1359،2دلبستگی3پیوند

جدایی از اعضای جامعه میزبان ارتباط داشت

عاطفیدیرپاییتعریفشدهاستکهباگرایشبه

(اودنهاونوهوفسترا2006،13؛هوفستراو همکاران،

جست وجووحفظمجاورتبایکوالدخاص؛به


).ازسویدیگر،سبکهایدلبستگیومیزان

2005

ویژه موقع فشار روانی ،4مشخص میشود (بالبی،

تطابقفرهنگمهاجرانباکشورمیزبانباسازگاری

.)1969اینزورثوهمکاران)1978(5درآزمایشگاه

روانشناختی آنان رابطه دارد .در این میان،


خود بر طبق نظریه دلبستگی در موقعیتی به نام

سبکهای دلبستگی مهاجران نسبت به سازگاری


موقعیتناآشنا 6کهخودطراحیکردهبودند،رفتار

اجتماعی ـ فرهنگی آنان سهم بیشتری را در

کودکانرامشاهدهوسهالگویاسبکدلبستگیرا

روانشناختیدارابود(پولِکو
پیشبینی سازگاری 


مشخص کردند :ایمن ،7اجتنابی 8و دوسوگرا 9یا

همکاران.)2010،14باتوجهبهنتیجهاینتحقیقات،

مضطرب .10برخیشواهد وجود داردکه نوجوانان

میتوان گفت که افراد مهاجر با سبک دلبستگی


وبزرگساالنبادلبستگیایمن،ازهماهنگیبیشتر،

ایمن با گرایش به یکپارچگی با اعضای جامعه

رضایت بیشتر و رابطههای صمیمی دیرپا با افراد

میزبان و فرهنگپذیری باال ،از مشکالت

1

Van Heck etal
Bowlby
3
attachment
4
stress
5
Ainsworth etal
6
strange situation
7
secure
8
avoidant
9
ambivalent
10
anxious

روانشناختی؛ به ویژه احساس غربت کمتری در


2

11

Colin
Benn etal
13
Oudenhoven & Hofstra
14
Polek etal
12
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مکانی ناآشنا و غریب نسبت به افرادی که از

توسعه راهبردهای خاص برای رسیدن به این


میبرند .
سبکهایدلبستگیناایمنبرخوردارند،رنج 


اهداف (تفکر گذرگاهی) 4و آغاز و حفظ انگیزش

تحقیقات دیگر نشان میدهد ،اضطراب و

برای به کار بستن این راهبردها (تفکر عامل)5

افسردگی دانشجویان را میتوان از مقدار کیفیت

مشخص میشود .مؤلفههای گذرگاهی و عامل هر

پیشبینی کرد؛بدینصورتکهافراد
دلبستگیآنان 

دوضروریهستند؛امّاهیچیکازایندوبهتنهایی

دلبسته ایمن ،اضطراب و افسردگی کمتری را در


براینگهداریوپیگیریموفقیتآمیزاهدافکافی


مقایسه با اشخاص دلبسته ناایمن تجربه میکنند

اهیوعاملجمعپذیر،مشترک

نیستند.افکارگذرگ

(حدادیکوهساروغباریبناب2011،؛موریسو

و بهطور مثبت به هم مرتبط هستند؛ اما مترادف

همکاران .)2001،1

نیستند(اشنایدروهمکاران .)2003،

طه بین دلبستگی به والدین و
تحقیقی که راب 

تاربر و والتون )2012( 6نشان دادند که افراد

سازگاری و عملکرد روانشناختی دانشجویان

مبتال به احساس غربت ،بهطور معمول افسردگی،

جدیدالورودرابررسیمیکرد،نشاندادکه دلبستگی


اضطراب ،گوشهگیری و دشواری تمرکز بر

ایمنباپیامدهایمثبتبیشتریبرایمردانوزنان

موضوعهای غیرمرتبط به خانه را تجربهمیکنند و


مرتبطاست(هیستروهمکاران .)2009،2

احساس غربت میتواند باعث تشدید اختالالت

احساس غربت مؤلفههایی نظیر :حسرتها،

اضطرابی،کجخلقیومشکالتِجسمانیوروانی

خاطرات ،افکار و هیجانهای مربوط به گذشته را

وگاهیترکتحصیلشود.پوپدیوک،)2009(7پنج

در بردارد؛ در حالیکه امیدواری به عنوان توانایی

تسهیلکننده یا منعکننده سازگاری با محیط

متغیر 

درک مسیرهایی قلمداد میشود که به اهداف

دانشگاه را در دانشجویان جدیدالورود نام برده

مطلوب میانجامد .در امیدواری ،فرد با استفاده از

است )1 :دریافت تشویق؛  )2قدردانی از دیگران؛

تفکر مؤثر خود میتواند مسیرهایی که او را به

)3پذیرفتهشدن؛)4پیداکردندوست؛)5داشتن

اهداف مطلوب هدایت میکنند ،انتخاب کند و به

تفریح با دیگران .هر کدام از این عوامل با

نحو مطلوب به کار بگیرد( .اشنایدر و لوپز،3

احساسات پریشانی مرتبط بودند .در بین این

.)2002درواقع،میتوانگفتامیدواریدرتقابل

عوامل ،نداشتن سرگرمی و تفریح با دیگران ،با

با احساس غربت است .امیدواری تنها چند سالی

احساس غربت شدید و شایع رابطه داشت .عالوه

است که با کارهای اشنایدر وارد مطالعات

بر این ،دانشجویانی که در تشکیل رابطه دچار

نظریه امید ،بخشی از
روانشناختی شده است  .


مشکل بودند؛ تعارضات بین فردی داشتند و از

روانشناسی مثبتنگر است (اشنایدرو لوپز،
رشته  


طرف دیگران طرد یا نادیده گرفته میشدند و

 .)2002بر طبق نظریه امید ،ادراک امیدواری با

احساسات افسردگی ،اضطراب و غربت را تجربه

توجه به استعداد فرد برای تصور روشن اهداف،
4

1

Muris etal
Hiester etal
3
Snyder & Lopez
2

pathway thought
agency thought
6
Thurber & Walton
7
Popadiuk
5
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پیشبینیاحسا


انههای احساس غربت را
میکردند .افرادی که نش 


روانشناختی؛بهویژهدردانشجویانیکهتازهوارد


بروز میدادند ،نمرههای کمتری را در مقیاسهای

دانشگاهشدهاند،رابطهدارد.بنابراین،لزومشناسایی


عزتنفس،هویتِمن 1و منبعکنترلدرونیکسب

عوامل ایجاد احساس غربت و همچنین ،بررسی

میکردند و نشانههایی مانند استفاده از مکانیزم


متغیرهای مداخلهگر بر روی آن به نظر ضروری

دفاعیانکار،اشتیاقبرایدیداردوستان،خانوادهو

میرسد .در پژوهش حاضر دو متغیر سبکهای


دلتنگی برای خانه و وطنشان بروز میدادند

کهازاوایلکودکیدرفردشکلمیگیرند

دلبستگی

(توگنولی .)2003،2

و مربوط به گذشته فرد هستند و امیدواری که

رابطهامیدوارینیزبامتغیرهایمختلفیبررسی

تفکری مثبت و هدفمند است و به عنوان یکی از

شدهاست.ولچوهوسر،)2010( 3روابطمعناداری

عواملتأثیرگذاربرآیندهفرددرنظرگرفتهمیشود،


را بین سبکهای دلبستگی ،امید ،خودافشایی 4و

انتخابوبهبررسیرابطهایندوبااحساسغربت

رضایتازرابطهپیداکردند.دراینپژوهش،افراد

پرداختهشدهاست.ازاینرو،هدف

دردانشجویان 

باسبکدلبستگیایمنبهطورمعناداری،امیدبیشتر،

پیشبینیاحساسغربتبراساس
ازمطالعهحاضر ،

خودافشاییورضایتبیشترازرابطهرانسبتبه

متغیرهایسبکهایدلبستگیوامیدواریاست .


افرادباسبکدلبستگیناایمننشاندادند.همچنین،

بنابراین،فرضیههایپژوهشحاضربهشرحزیر


تحقیقاتصورتگرفتهنشاندادهاندکهامیدبیشتر


سبکهای دلبستگی احساس غربت را
بودند1 :ـ  

با سالمت روانشناختی ،سازگاری بهتر در چندین

یبهطور
میکنند2.ـامیدوار 
پیشبینی 
بهطورمعنادار 


حوزه،افسردگیکمترورضایتاززندگیبیشتررا

میکند.
پیشبینی  
معنادارومنفیاحساسغربترا 

پیشبینی میکند(گیگروون2010،5؛
دربینافراد 

3ـ بینمیانگیناحساسغربتدخترانوپسرانبا

وُنگولیم2009،6؛شیاروچیوهمکاران2007 ،7؛

کنترل متغیرهای امیدواری و سبکهای دلبستگی

واله و همکاران2006 ،8؛ ون .)2002 ،9به عالوه،

آنانتفاوتمعناداروجوددارد .

امیدواری بیشتر با سالمت جسمی و روانشناختی



بهتروموفقیتهایورزشیوتحصیلیمرتبطاست

روشپژوهش 

(اشنایدر2002،؛اشنایدروهمکاران2002،؛ اشنایدر،

آزمودنیهاوروشاجرا 

 .)2000

روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی ـ

مرور مطالعات قبلی نشاندهنده آن است که

مقطعیازنوعهمبستگیبود.جامعه آماریمجموع


احساس غربت با بسیاری از مسائل و مشکالت

دانشجویان جدیدالورود دوره کارشناسی غیربومی
دانشگاهبوعلیسینایهمداندرسالتحصیلی-91

1

ego identity
Tognoli
3
Welch & Houser
4
self-disclosure
5
Geiger & Kwon
6
Wong & Lim
7
Ciarrochi etal
8
Valle etal
9
Kwon
2

 1390تعیین گردید .نمونه مورد پژوهش از 170
دانشجو ( 107دختر 63 ،پسر) تشکیل شد .برای
خوشهای چند

انتخاب نمونه از روش نمونهگیری 
مرحلهایاستفادهشد؛بدین صورتکهابتدا تعداد
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چهار دانشکده از مجموع دانشکدههای دانشگاه

مقیاس امیدواری حوزههای خاص بزرگساالن:3

بوعلی سینای همدان انتخاب و سپس از هر

مقیاس امیدواری حوزههای خاص سیمپسون4

دانشکده بهطور تصادفی ساده دو کالس برگزیده

)برپایه کارهای اشنایدردرزمینه امیدواری

(1999

شدند .متغیرهای پیشبین شامل انواع مختلف

ساخته شده است؛ با این تفاوت که این مقیاس

سبکهایدلبستگیوامیدواری،متغیرمالک شامل


بهطور اختصاصیتر شش حوزه زندگی (اجتماعی،


احساس غربتومتغیرهایتعدیلکنندهشاملسن

تحصیلی ،خانوادگی ،روابط عاشقانه ،اشتغال و

و جنس بود .سه مقیاس دلبستگی بزرگساالن،

هایاوقاتفراغت)رامیسنجد.ازآزمودنی


فعالیت

امیدواریواحساسغربتبهصورتهمزمانوبه

خواستهمیشوداهمیتومیزانرضایتخودرادر

ترتیبذکرشدهدراختیاردانشجویانقراردادهشد

درجهای
اینششحوزهزندگیروییکمقیاس 8


و به آنان در رابطه با شیوه پرکردن پرسشنامهها

(کامالًاشتباه=1؛عمدتاًاشتباه=2؛تاحدیاشتباه=

توضیحاتکاملیدادهشد.همچنین،وقتکافیبه

3؛ کمی اشتباه= 4؛ کمی درست= 5؛ تا حدی

آناندادهشدتابتواننددرنهایتآرامشودقتبه

درست= 6؛ عمدتاً درست= 7؛ کامالً درست= )8

پرسشنامههاپاسخدهند .

اعالم کند .نمرههای جداگانه هر حوزه با جمع



کردن نمره هشت گویه داخل هر حوزه به دست

ابزارهایپژوهش 
پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن ( :1)AAIبرای
سنجش دلبستگی دانشجویان از مقیاس سبکهای
دلبستگیبزرگساالنهازنوشیور)1987(2استفاده
شد .این ابزار شامل  21سؤال است که سه سبک
دلبستگی (ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا) را در یک
مقیاس  5درجهای لیکرت (خیلی کم= 1؛ کم= 2؛
)میسنجد.در
متوسط=3؛زیاد=4؛خیلیزیاد= 5
هنجاریابی این آزمون در ایران آلفای کرونباخ
آزمون  0/64و ضریب بازآزمایی اندازهگیری
مقولهایآن 0/70وضریببازآزمایی  0/40برآورد

شدهاست(خوانینزاده.)1383،درپژوهشحاضر

بهدستآمد .
نیزآلفایکرونباخپرسشنامه 0/65
نتایج گزارش شده حاکی از این است که این
پرسشنامه برای سنجش سبکهای دلبستگی نسبتاً
خوبعملمیکند .

Adult Attachment Inventory
Hazen & Shaver

1
2

میآید (بین  8تا  64نمره) و نمره کلی مقیاس

امیدوارینمرهایاستبین 48تا،384کهباجمع

نمرههای  48گویه به دست میآید .نتایج تحلیل

عاملیاکتشافیوتأییدیدرنمونه ایرانیباحذف

حوزه عاشقانه (به علّت محدودیتهای اجرایی)
وجودپنجحوزهسیمپسونراتأییدکرد.اعتباریابی
این پرسشنامه در ایران توسط احمدی
طهورسلطانی،کرمینیا،احدیومرادی()1389در
بین  1000دانشجو با دامنه سنی  18تا  34سال
صورت گرفته است که در نمونه ایرانی آلفای
کرونباخکلمقیاسباحذفیکیازحوزهها0/95

هادردامنهایاز0/82تا0/92به


وبرایسایرحوزه
دستآمد.همچنین،ضرایبدونیمهکردن(،)0/85

اعتبار همگرا با مقیاسهای سرسختی (،)0/40
)،وبهزیستیروانشناختی(،)0/47

شادکامی(0/64
Adult Domain-Specific Hope Scale
Sympson

3
4


سغربتدانشجویانجدیدالورودبراساسسبکهایدلبستگیوامیدواری 79/

پیشبینیاحسا


اعتبار واگرا با مقیاس ناامیدی بک ( ،)-0/25و

 = 19/42،میانگینسنی))%62/4( 107،نفرازآنان

اعتبار مالکی با مقیاس امیدواری اشنایدر ()0/55

دختر ( = 1/772انحراف استاندارد  =19/25،میانگین

بود.دراینپژوهش،آلفایکرونباخ کلیپرسشنامه

سنی) و  )%37/6( 63نفر پسر ( =1/750انحراف

 0/92به دست آمد که نشاندهنده سنجش خیلی

استاندارد=19/72،میانگینسنی)بودند .


خوبامیدواریدربیندانشجویاناست .

جدول.1ماتریسضرایبهمبستگیپیرسونبینمتغیرهای

پرسشنامه احساس غربت :1برای سنجش

موردپژوهش( )n= 170

احساس غربت دانشجویان از پرسشنامه احساس

متغیرها

1

غربتآرچروهمکاران)1998( 2استفادهشد.این

-1امیدواری

-

پرسشنامه شامل  33گویه است که در مقیاس 5

-2دلبستگی
ایمن

درجهایلیکرت(خیلیکم=0؛کم=1؛متوسط=2؛


-3دلبستگی

زیاد=3؛خیلیزیاد=)4تنظیمشدهاست.همچنین،

اجتنابی

اینپرسشنامهدارایگویههاییاستکهبهصورت


-4دلبستگی

نمرهگذاری
معکوس(،18،15،13،10،5،4و  )33

دوسوگرا

میشوند،واحساسغربترادردوعاملدلبستگی

بهخانهونارضایتیازدانشگاهمیسنجد.اعتباریابی

آزمون در ایران نشان میدهد که آلفای کرونباخ
برای عامل دلبستگی به خانه  0/90و برای عامل
نارضایتی از دانشگاه  0/82است که نشاندهنده
همسانی درونی باالی پرسشنامه است .ضریب
همبستگی بازآزمایی به فاصله سه هفته برای کل
آزمون،0/81برایعاملدلبستگیبهخانه 0/83و
برایعاملنارضایتیازدانشگاه 0/78بهدستآمد
که نشاندهنده پایایی بازآزمایی قابل قبول این
آزمون است (فرهادی .)1383 ،در پژوهش حاضر
آلفایکرونباخپرسشنامه0/85بهدستآمد .

-5احساس
غربت

2

**0/21
***

3

*

-0/19 -0/31

**-0/22

4

5

-

- 0/44*** 0/11

**0/10 0/16* -0/27*** -0/22

-

*

P < 0/05

**

P < 0/01

p>0/001

***

نتایجتحلیلرابطهمتغیرهایپژوهشبااستفاده
از روش آماری همبستگی پیرسون در جدول )(1
درج شده است .همانطور که مشاهده میشود،
احساسغربتباامیدواریودلبستگیایمنرابطه
منفی و با دلبستگی اجتنابی رابطه مثبت دارد .این
بدانمفهوماستکهباافزایشامیدواریودلبستگی
ایمن،احساسغربتکاهشیافتهاستوباافزایش
دلبستگی اجتنابی احساس غربت افزایش یافته
است .از سوی دیگر ،امیدواری با دلبستگی ایمن



ایمثبتوبادلبستگیاجتنابیرابطهایمنفی


رابطه

یافتههایپژوهش 

در این مطالعه از مجموع  170دانشجوی دوره
کارشناسیجدیدالورود(=1/773انحرافاستاندارد

Homesickness Questionnaire
Archer etal

1
2

دارد؛ بدین معنی که با افزایش سن و دلبستگی
ایمن،امیدواریافزایشمییابدوباافزایش دلبستگی

اجتنابی،امیدواریکاهشمییابد .
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میزاناحساسغربتباسبکهایدلبستگیوامیدواری

پیشبینی
جدول.2نتایجآزمونرگرسیونسلسلهمراتبیبرای 
مراحل

متغیرهایپیشبین

گام1

R2

∆R2

0/076

0/076

F
**

t

13/890
-3/727

سبکدلبستگیایمن
گام2

P< 0/001

0/104

*

0/027

بتا

p

-0/276

0/0001

5/102

سبکدلبستگیایمن

-3/189

-0/239

0/002

امیدواری

-2/259

-0/170

0/025

**

*

P< 0/05

با توجه به نتایج جدول ( ،)1برای تعیین سهم

واریانساحساسغربتراتبییننماید.درگامآخر

پیشبین متغیرهای امیدواری ،سبکهای دلبستگی


نیز امیدواری وارد مدل شد که توانست بهطور

پیشبینی میزان
ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا در  

معناداری نزدیک به  3درصد از واریانس احساس

احساس غربت از آزمون رگرسیون سلسله مراتبی

غربت را به تنهایی تبیین کند .برای آزمون

بهگاماستفادهشد.بدینمنظور،درگام
بهروشگام 


فرضیههایاولودومپژوهشازضرایببتادرگام


نخستسبکهایدلبستگیواردمدلشدندکهدر


شدکهنتایجنشاندادازبینسبکهای

آخراستفاده

بینسبکهایمختلفدلبستگی،تنهاسبکایمندر


دلبستگی تنها سبک دلبستگی ایمن (p= 0/002

مدل باقی ماند ،و سبکهای دلبستگی اجتنابی و

 )β= -0/24،و امیدواری ()β= -0/17، p= 0/025

دوسوگرا به علت نداشتن تأثیر معنادار بر روی

پیشبینی
بهطور معنادار و منفی احساس غربت را  


احساسغربتازمدلحذفشدند.سبکدلبستگی

کردند.درنتیجهفرضیهاولتاحدیوفرضیهدوم

ایمن توانست به تنهایی نزدیک به  8درصد از

تحقیقبهطورکاملتأییدشد(ر.ک:جدول .)2


تحلیلکوواریانسبرایمقایسهاحساسغربتدانشجویاندختروپسرباکنترلامیدواریوسبکهایدلبستگیآنان

جدول.3
متغیرها

M

SD

F

مجذورإتا

توانآماری

p

متغیراصلی
جنسیت

دختر

52/72

17/47

پسر

46/60

17/31

8/538

0/049

0/828

0/004

متغیرهایکنترل
امیدواری

3/462

0/021

0/456

0/065

دلبستگیایمن

11/122

0/064

0/912

0/001

دلبستگیدوسوگرا

0/787

0/005

0/143

0/376

دلبستگیاجتنابی

0/718

0/004

0/134

0/398

به منظور مقایسه میزان احساس غربت

آزمون لون نشان داد که واریانس خطای متغیر

دانشجویاندختروپسرازآزمونتحلیلکوواریانس

وابسته در بین گروهها تفاوت معناداری ندارد

(آنکووا) باکنترل متغیرهای امیدواری وسبکهای

).بنابراین،مفروضه

(F)1،168(=0/511،p=0/476

دلبستگی استفاده شد .پیش از اجرای آن نتایج

انجامتحلیلآنکووارعایتشد.نتایجتحلیلآنکووا


سغربتدانشجویانجدیدالورودبراساسسبکهایدلبستگیوامیدواری 81/

پیشبینیاحسا


نشان داد که اثر جنسیت با کنترل امیدواری و

و همکاران2002 ،1؛ بشارت و همکاران1385 ،؛

سبکهای دلبستگی معنادار است (p= 0/004


).براساسنظریهدلبستگی

قنبریوهمکاران1385،

 .)F= 8/538،در نتیجه ،فرضیه سوم تحقیق تأیید

بالبی و اینزورث ( )1969کودکان دارای سبک

شد .با توجه به میانگین باالی احساس غربت در

دلبستگیایمنمیتوانندازنگارهدلبستگیخودبه


بین دختران ( )M= 52/72، SD= 17/47نسبت به

عنوان یک پایگاه امن برای جستجوگری استفاده

پسران ( )M= 46/60، SD= 17/31میتوان نتیجه

کنند؛ در حالیکه افراد ناایمن فاقد چنین ویژگی

گرفت که احساس غربت در دختران بهطور

بوده و در موقعیتهای ناآشنا ،به خصوص در

معناداریباالترازپسراناست .

زادچاردرماندگیمیشوند.از

موقعیتهایاست 
رس


شایانذکراستکهازبینمتغیرهایکمکیتنها

اینرو،افراددارایسبکدلبستگیایمن،خودرابا


اثر سبک دلبستگی ایمن بهطور معنادار بر روی

محیط راحتتر و سریعتر سازگار میکنند .در

احساسغربتتأثیرداشت(،)F=11/122،p=0/001

مقابل ،افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن در

و اثر امیدواری در سطح حاشیهای معنادار بود

محیطهای ناآشنا و جدید ،استرس فزایندهای را


( .)F=3/462،p=0/065

تجربه میکنند که بر سازگاریشان با محیط تأثیر



طلوبیمیگذارد .

نام

بحثونتیجهگیری 


همچنین ،افراد دارای سبک دلبستگی ایمن با

پیشبینی احساس
هدف از پژوهش حاضر  ،

توجهبهاینکههوشهیجانیباالییدارند(قنبری

غربت دانشجویان جدیدالورود به وسیله سبکهای

و همکاران ،)1385 ،افرادی هستند که الگوهای

دلبستگیوامیدواریبود.نتایجبهدستآمدهنشان

انطباقیبیشتریدرشناخت،هیجانورفتاردارندو

داد که سبک دلبستگی ایمن و امیدواری بهطور

میتوانند برای خود دوستان جدیدی پیدا کنند که


پیشبینیکردند .
معنادارومنفیاحساسغربترا 

اقیرادرآنانافزایشمیدهد

اینخودفرایندانطب

بعالوه ،اثر جنسیت بر روی میزان احساس

(ونتیلبرگوهمکاران)1999،وبهتبعبافراهم

غربت با کنترل امیدواری و سبکهای دلبستگی

آوردن منابع حمایتی و تسهیل فرایند انطباقی از

معنادار بود؛ بهطوری که دختران نسبت به پسران

احساسغربتآنانکاستهمیشود .


احساسغربتبیشتریراتجربهمیکردند .


همچنین ،در پژوهش حاضر امیدواری توانست

سبک دلبستگی ایمن بر احساس غربت

پیشبینی
بهطور معنادار و منفی احساس غربت را  


دانشجویان جدیدالورود تأثیر منفی معنادار داشت؛

کند؛بدینمعنیکهباافزایشامیدواریبینافراداز

بدین صورت که با افزایش میزان دلبستگی ایمن

میزاناحساسغربتآنانکاستهمیشود.اینیافته

دانشجویانازاحساسغربتآنانکاستهمیشد .

رامیتوانبهاینصورتتبیینکردکهامیدواریبا


این یافته با نتایج شماری از تحقیقات گذشته

سالمت روانی رابطه دارد و همچنین ،با افزایش

همسوست(سلطانیشالوهمکاران2011،؛ استروب

آرامش و احساسات مثبت ،تجارب روانشناختی
Stroebe etal

1
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خوشایندراافزایشوعالئمروانشناختیراکاهش


احساس غربت بیشتری را تجربه میکنند .آنها

میدهد (فرهادیوهمکاران،)1388 ،وازآنجایی


همچنین بر این باورند که چون زنان در مورد

که احساس غربت دانشجویان با سالمت عمومی

مسائل عاطفی ،خود افشاگری بیشتری دارند،

آنانرابطه منفیدارد(یعقوبیوهمکاران،)1387،


احساس غربت خود را بیشتر بیان میکنند .گروه

میتوان به این نتیجه رسید که امید ممکن است


دومبراینباورندکهچونزنانبیشترازمردانبه

سازگاری روانشناختی در دانشجویان را افزایش

پیوندجوییاجتماعینیازدارند،راحتترمیتوانند


داده و باعث شود که دانشجویان با دید مثبتی به

شبکه اجتماعی جدیدی پیدا کنند و این امر از


خود،زندگیوآیندهبنگرندوافسردگیراکهیکی

کاهد.اینتفاوتدریافتهها

احساسغربتآنهامی


ازعالئممهماحساسغربتاست،کاهشدهد .

تفاوتدرشیوههایتربیتینیز

درنتیجه 

رامیتوان 


بزرگساالنیکهامیدوارترند،بهدیگرانبهعنوان

تبیین کرد؛ شیوههایی که بر اساس آنهها هویت

منابع حمایتی و پایگاههایی که میتوانند به آنها

جنسی زنانه با تسهیل ابراز احساسات و هویت

تکیهنمایندمینگرند،باچالشهاییکهممکناست


جنسیمردانهبابازداریاحساساتمطابقتمیکند .

در زندگیشان با آنها روبهرو شوند سازگار

به این ترتیب ،آشکارسازی بیشتر احساس

میشوند ،شادی باالتری تجربه میکنند و از


غربت در دانشجویان دختر بر حسب نقش هویت

زندگیشانرضایتبیشتریدارند(اشنایدر،)2000،


جنسی آنها تبیین میشود و متقابالً بازداری

که این عوامل ممکن است در کاهش تجربه

احساس غربت در دانشجویان پسر نیز به نقش

احساسغربتافرادمؤثرباشند .


هویتجنسیمردانهنسبتدادهمیشود.اینیافته


نتیجه دیگر پژوهش حاضر این بود که اثر


راهمچنینمیتوانباتوجهبهعواملفرهنگیتبیین

جنسیت بر روی میزان احساس غربت با کنترل

کرد.درپژوهشهاییکهدررابطهبااحساسغربت


امیدواری و سبکهای دلبستگی معنادار بود؛

در ایران صورت گرفته ،همه گویای این بوده که

بهطوریکهدختراننسبتبهپسراناحساسغربت


دختراناحساسغربتبیشتریرانسبتبهپسران

بیشتری را تجربه میکردند .این یافته با نتایج

تجربهمیکنند(بشارتوهمکاران1385،؛یعقوبی

تحقیقات آرچر و همکاران ()1998؛ استروب و

و همکاران1387 ،؛ قنبری و همکاران1385 ،؛

همکاران ( )2002و بروین و همکاران)1989( 1

).اینیافتههاباتوجهبه

دهقانیوهمکاران1387،

همسوست .با وجود این ،یافته با نتایج داونز2

فضای فرهنگی جامعه ایرانی قابل تبیین است .در

( )2002و کازانتزیس و فلت )1998( 3همسو

فضای فرهنگی جامعه ایران ،انتظارات متفاوتی از

نیست .گروه اول استدالل میکنند که چون

دخترانوپسرانمشاهدهمیشود.دخترانباتوجه

افسردگییکیازمؤلفههایاحساسغربتاستو


به محدودیت هایی که جامعه برای آنان در نظر

در زنان بیشتر از مردان است ،بنابراین ،زنان

گرفته است و همچنین ،به علت امکانات تفریحی

1

Brewin etal
Downs
3
Kazantzis & Flett
2

محدودی که در اختیار دارند ،مجبور میشوند
بیشتروقتخودرادرخوابگاهبهسربرندوبهاین
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پیشبینیاحسا


ربهمیکنند.از

ترتیب،احساسغربتبیشتریراتج

نتایج را به دانشجویان دیگری که در دانشگاههای

سوی دیگر ،در فرهنگ ایرانی وابستگی و ابراز

بزرگکشورپذیرفتهمیشوند،تعمیمداد .


احساسات برای مردها امری پسندیده قلمداد



نمیشود؛ ولی وابستگی در دختران امری عادی


سپاسگزاری

تلقی می شود و توسط خانواده و اطرافیان تقویت
میشود .


از همه دانشجویانی که صادقانه در تحقیق
حاضرشرکتکردند،وهمچنین،ازخانممهدیس

بهطور کلی ،نتایج به دست آمده از پژوهش


دشتی ،آقایان سعید بهرامی و سوران دلانگیز به

حاضر نشان داد که متغیر پیشبین سبک دلبستگی

خاطر یاریشان در اجرای این پژوهش ،صمیمانه

ایمن توانست بیشترین سهم در تبیین واریانس

تشکرمیکنیم .


نمراتاحساسغربترابهخوداختصاصدهد .



پس از آن ،امیداوری و جنسیت دو عامل

منابع 

دیگریبودندکهدرتبیینواریانسنمراتاحساس

احمدیطهورسلطانی،م،کرمینیا،ر،احدی،ح،و


غربت سهم نسبتاً کم ،امّا معناداری را به خود

مرادی،ع.)1389(.اعتباریابیمقیاسامیدواری

اختصاصدادند.باتوجهبهنتایجبهدستآمدهاز

حوزههای خاص در دانشجویان ایرانی .مجله


این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که سبک

تحقیقات علوم پزشکی زاهدان ،شماره ششم،

دلبستگیفردعاملمهمیدررویاروییمؤثرفردبا

صص .25-34

فشارهایورودبهمحیطهایجدیدیماننددانشگاه

است .بنابراین ،یکی از اهداف عمده نظامتعلیم و

روانشناسی کودک ،تهران:
بالبی ،ج  .)1359( .
عارف،چاپاول .

تربیتکشوربایدبهسمتگامبرداشتندرجهت

بشارت،م.ع،فرهادی،م،و گیالنی،ب.)1385(.

آموزشوالدینبرایرشدسبکدلبستگیایمندر

بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و احساس

فرزندانشانباشد.ازسویدیگر،باتوجهبهاینکه


روانشناسی دانشگاه تبریز ،سال اول،
غربت  .

دانشجویان دختر احساس غربت بیشتری را نسبت

شماره2و،3صص.33-56

به پسران تجربه میکنند ،میتوان تدابیری چون:

خوانینزاده ،م .)1383( .مقایسه سبک دلبستگی


برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای مقابله،

دانشجویاندارایجهتگیریمذهبیدرونیو


ایجاد فضای خوابگاهی آرام و شاد و برنامههای

برونی .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه

تفریحیبرایآناناندیشید.باوجوداین،درتعمیم

تربیتمدرس.

یافته های تحقیق حاضر باید با احتیاط عمل کنیم؛


دهقانی،م،خداپناهی،م.ک،وگنجوی،آ.)1387(.

زیرا در نمونه مورد بررسی در تحقیق حاضر از

نقش ابعاد شخصیتی ،دلبستگی ،شاخصهای

دانشگاه بوعلی همدان انتخاب شده است که

خلقی ،و عوامل جمعیتشناختی فاصله

پذیرفتهشدگان در این دانشگاه شرایط اقلیمی و

جغرافیایی و جنس دانشجویان در پیشبینی

فرهنگی خاصی دارند که احتمال دارد نتوان این
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Abstract:
Current study aimed to predict the degree of newcomer students’ homesickness based on
hopefulness and attachment styles. In order to conduct the study, 170 first-year students of Buali
Sina University of Hamedan were selected using multi-stage cluster sampling. Then, the use
was made of Adult Attachment Inventory, (Hazen and Shaver 1987), Sympson’s Adult DomainSpecific Hope Scale (1999) and Archers’ et al. Homesickness Questionnaire (1998). Data
analysis was performed by hierarchical regression and analysis of covariance (ANCOVA).
Results of hierarchical regression showed that secure attachment (p<.0001) and hopefulness
(p<.002) significantly and negatively predicted homesickness feelings. Moreover, results of
analysis of covariance showed that gender significantly affected on homesickness beyond the
hopefulness and attachment styles variables; so that, compared to female students, males
experience less homesickness feeling (p<.004). It can be concluded that secure attachment,
hopefulness and gender (male) effectively decrease newcomer students’ degrees of
homesickness.
Keyword: homesickness, attachment styles, hopefulness, university students.

* valikhani@shirazu.ac.ir

