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 چكيده
پديده احساس  از جمله خود خاص هاي تنيدگي تازه وارد دانشجويان براي كه استجديدي  شرايط دانشجويي زندگي سابقه و هدف:

مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان احساس غربت در دانشجويان سـاكن خوابگاههـاي دانشـگاه علـوم پزشـكي       .دارد همراه به را غربت
 .  انجام شد 1387-88شهركرد در سال تحصيلي 

ـ   1387ورودي سال در اين مطالعه توصيفي كليه دانشجويان  مواد و روشها: صـورت سرشـماري   ه در دانشگاه علوم پزشكي شـهركرد ب
سازه بود كه توسط دانشجويان جديدالورود  5ماده و  36 غربت باپرسشنامه معتبر احساس  ،آوري اطالعات ابزار جمع وارد مطالعه شدند.

و آزمونهاي آناليز واريـانس بـا تكـرار     SPSS 16افزار  ها با استفاده از نرم ماه بعد تكميل شد. داده 12ماه بعد و  6خوابگاهي در بدو ورود، 
 .  گرديدات، تي مستقل، آنوا و اسپيرمن تجزيه و تحليل مشاهد
 ،ميـانگين نمـره احسـاس غربـت دختـران      پسـر بودنـد.   %4/36دختـر و   %6/63نفـر وارد مطالعـه شـدند كـه      121كـل   در هـا:  يافته

آنـاليز واريـانس بـا تكـرار     آزمون  ).p>05/0( دار بود اختالف از نظر آماري معنياين بود و  36/37±62/13و در پسران  70/11±35/44
 .)<05/0p( داري با هم نداشت زمان اختالف معني 3هاي احساس غربت در  مشاهدات نشان داد كه ميانگين نمره سازه

به دليل باال بودن احساس غربت در دانشجويان دختر و اهميت سـالمت روانـي ايـن قشـر از جامعـه كـه مـادران آينـده         : گيري نتيجه
 هـاي مقابلـه،   شيوه آموزش و اجتماعي ايهحمايت به هاي دسترسي شيوه بسط با همراه آموزشي هاي تفريحي، برنامه اجرايباشند،  مي
  .نمايد كمك اين دانشجويان غربت در احساس كاهش به تواند مي

 

 ، ايراندانشجويان، تنهايي واژگان كليدي:
 لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:

Mobasheri M, Solati SK, Bakhshi S. Comparison of homesickness among freshmen students, half and one year after 
their entrance to Shahrekord University of Medical Sciences. Pejouhandeh 2012;17(5):241-5. 

 

P0Fمقدمه

1 
دانشـجويان   بـراي  كـه  اسـت  تازه شرايطي دانشجويي زندگي

كه يكي از آنهـا  دارد  همراه به را خود خاص هاي تنيدگي جديد
پديـده احسـاس غربـت عبـارت     ). 2و  1( احساس غربت اسـت 

است از وضعيت پيچيده شناختي، انگيزشي و هيجـاني خـاص   
كه با اشتغاالت ذهني فراوان در مورد محيط قبلي و تمايل بـه  

 بـا خلـق افسـرده و     بازگشت به سمت آن همراه است و معموالً

                                                 
ـ بلـوار آ  شـهركرد، ؛ يدكتر محمود مباشـر  ل مكاتبات:ونويسنده مسؤ* اهللا  تي

 و قـات يتحق معاونـت  ،ياريـ چهارمحـال و بخت  يستاد دانشگاه علوم پزشـك  ،يكاشان
پســـت الكترونيـــك:  ؛ +98-913 -2802962: تلفـــن تمـــاس  ي؛فنـــاور

mobasheri@skums.ac.ir 

 
P).3شود ( تني تجربه مي -عالئم مختلف رواني

 
Pگزارش اساس بر 

بـه   ورود اول هفتـه  2 آمريكـا،  در دانشـجويان  سـالمتي  انجمن
دانشـجويان   سـازگاري  فرآيند براي بحراني بسيار زمان دانشگاه

روابـط   كمبـود  بـه  توانـد  مـي  غربـت  و احسـاس  )5و  4( است
بـروز   سـاز  زمينـه  و شود منجر تنهايي احساس و بخش اطمينان
 باشـد  خودكشي حتي و الكل مواد، مصرف افسردگي، اضطراب،

دارند كـه در مجمـوع    ) اظهار مي8( و ون فليت )7( فيشر. )6(
بار در عمر خويش احساس  درصد افراد حداقل يك 70الي  50

درصـد دختـران و    60الـي   30انـد. بـين    غربت را تجربه كـرده 
پسران دانشجوي انگليسي در طـول سـال اول دانشـگاه دچـار     
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) ايـن  13( لـو  ) و12). بـرت ( 9-11( شـوند  احساس غربت مي
پديده را در گروهي از دانشجويان سال اول استراليايي و چيني 

ه همگـي بـه درجـاتي از احسـاس     بررسي كردند و دريافتند كـ 
 غربت مبتال بودند.  

به منظور بررسي احسـاس غربـت ابزارهـاي متفـاوتي بـه كـار       
اما ابزاري كه بر پايه قالبهاي نظري  )15و  14( گرفته شده است

اي فـن   مـاده  45كنـد، پرسشـنامه    احساس غربت را توجيه مـي 
 باشد. اين پرسشنامه در طـي يـك مطالعـه توسـط     ) مي8( فليت

 فارسـى  فـرم  نهايتـاً و همكاران در ايران اعتباريابي شـد و   اي اژه

 ماده 9 اگرچهآمد.  دست به ماده 36 با غربت احساس هپرسشنام

 شد، گذاشته كنارپرسشنامه  اصل از فارسى فرم عوامل تحليل در

 ).  16( باشد سازه مى 5 اصلى هنسخ همانند ها سازه تعداد اما
تحصيلي، احساس غربت شديد در بـين  از آنجا كه در شرايط 

تواند منجـر بـه مشـكالت تحصـيلي،      نوجوانان و جوانـــان مي
پرتي، عزت نفس پايين و يا افكار و رفتارهـاي وسواسـي    حواس
توانـد در   بنابراين توجه به اين پديـده و بررسـي آن مـي    ،گردد

اي  از آنجا كه مطالعه .ثر واقع شودؤپيشگيري از موارد مذكور م
هاي  زمينه بررسي وضعيت احساس غربت دانشجويان رشتهدر 

رسـيد دانشـجويان سـاكن     پيراپزشكي يافت نشد و به نظر مـي 
 ،به دليل دوري از خانواده بيشتر در معرض خطر باشند خوابگاه

لذا مطالعه حاضر بـا هـدف تعيـين ميـزان احسـاس غربـت در       
 دانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي شـهركرد 

   .انجام شد 1387-88در سال تحصيلي 
 

 مواد و روشها
 ، جمعيـت مـورد مطالعـه   مقطعـي  –در اين مطالعـه توصـيفي   

ساكن در خوابگاههاي دانشگاه علوم  87دانشجويان ورودي سال 
صورت سرشماري پس از توجيه در ه پزشكي شهركرد بودند كه ب

بـه   تمايـل زمينه اهداف پژوهش وارد مطالعه شدند. معيـار ورود  
جـايي و انتقـال از    و معيارهـاي خـروج جابـه    شركت در مطالعـه 

تغييـر   دانشگاه مورد نظر، عدم تكميل همه بنـدهاي پرسشـنامه،  
دانشـجو وارد   176در ابتدا  محل سكونت و خروج از خوابگاه بود.

نفر مشـاركت   150ماه بعد  6در مراجعه بعدي در  .مطالعه شدند

 121هـا   كميـل پرسشـنامه  داشتند و در سومين مراجعه جهت ت
 نفر اقدام به تكميل پرسشنامه نمودند.

آوري اطالعات پرسشنامه احساس غربت فن فليـت   ابزار جمع
) در ايران اعتباريابي شده  16( و همكاران اي بود كه توسط اژه

 مشـتمل بـر  سـازه   5و  مـاده  36 پرسشنامه با فارسى فرمبود. 

سـازگارى،   مـوطن،  بـه  برگشـت  ميـل  خـانواده،  بـراى  دلتنگى
 باشـد و  آشـنا مـى   محيط و افراد براى دلتنگى تنهايى، احساس

%، 85% ، 89% ، 90ها بـه ترتيـب    ضريب آلفاي هر يك از سازه
). پرسشـنامه بـا مقيـاس    16( دست آمده اسـت ه ب %69% ، 84

(هرگز، كمي، متوسط، زياد، خيلي زياد) بود  اي گزينه 5ليكرت 
پس از تبـديل نمـرات    .انجام شد 4تا  0دهي سؤاالت از  و نمره

اي كه از اين پرسشنامه بـراي سـنجش    كمترين نمره ،به درصد
اي  آمد صفر و بيشترين نمره ميزان احساس غربت به دست مي

نمـره   ،بود. بر اسـاس ماهيـت سـؤاالت    100د ش كه حاصل مي
 باالتر نشان دهنده احساس غربت بيشتر بود. 

هاي آمار توصـيفي و تحليلـي و   با روش اطالعاتتجزيه و تحليل 
جهـت مقايسـه   انجـام شـد.    SPSS 16با اسـتفاده از نـرم افـزار    

آزمون آناليز واريـانس  زمان از  3احساس غربت در  ميانگين نمره
با تكرار مشاهدات و براي مقايسه ميـانگين نمـره كلـي احسـاس     

تي مستقل و براي مقايسه ميـانگين   از آزمون غربت در دو جنس
اسـتفاده  از آزمون آنـوا   فاصله محل سكونت تا خوابگاهنمره كلي 

. همچنين جهت تعيين همبستگي بـين احسـاس غربـت بـا     شد
 >05/0به رشته تحصيلي از آزمون اسپيرمن استفاده شـد.  عالقه 

P شد در نظر گرفتهداري اختالفها  سطح معني  . 
 

 ها يافته
 نمودند كـه مرحله پرسشنامه را تكميل  3نفر در هر  121در كل 

نفـر از   100%) بودند. 4/36( نفر پسر 44%) و 6/63( نفر دختر 77
بـين   .مند بودند %) به رشته تحصيلي خود عالقه6/82( دانشجويان

دار و  احساس غربت و عالقه به رشته تحصـيلي همبسـتگي معنـي   
صورتي كه با وجود عالقـه بـه رشـته    ه ب ،غير مستقيم وجود داشت
ميـانگين  . )17/0r=- ،05/0<p( كمتر بودتحصيلي احساس غربت 

نمره احساس غربت در دانشجويان بر حسب فاصله محل سـكونت  
 ).  1 (جدول داري با هم نداشت تا خوابگاه اختالف معني

 مقايسه ميانگين نمره احساس غربت بر حسب فاصله محل سكونت تا خوابگاه. 1جدول
 فاصله محل سكونت تا خوابگاه )ميانگين ±انحراف معيار( نمره احساس غربت
 كيلومتر 50كمتر از  54/13±27/42
 كيلومتر 100تا  50 92/10±29/42
 كيلومتر 150تا  100 67/16±48/42
 كيلومتر 200 تا 150 58/12±83/39
 كيلومتر 200بيش از  56/15±76/43

95/0=p آنواداري آزمون  يسطح معن 
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زمـان اخـتالف    3هـاي احسـاس غربـت در     ميانگين نمره سازه
). ميـانگين نمـره احسـاس    2(جـدول   داري با هم نداشـت  معني

و در پســــران   35/44±70/11غربــــت كلــــي دختــــران   

ــود 62/13±36/37 ــدول ).p>05/0( ب ــره   3 در ج ــانگين نم مي
 مقايســه شــده اســتهــاي احســاس غربــت در دو جــنس  ســازه

 .)3(جدول

 ماه* 12ماه و پس از  6هاي احساس غربت دانشجويان در بدو ورود، پس از  ميانگين نمره سازه .2جدول

 دار نيست. *اختالفها در هيچ موردي معني

 اساس جنس دانشجويان هاي احساس غربت بر نمره سازه : توزيع3جدول
 هاي احساس غربت سازه )ميانگين ±انحراف معيار( دختر )ميانگين ±انحراف معيار( پسر

 احساس تنهايي 49/13±86/21 99/15±40/20
 و محيط آشنا دلتنگي براي افراد 37/15±78/50 76/18±97/45

 سازگاري* 00/4±74/13 53/4±32/12
 ميل برگشت به وطن 48/14±87/41 01/15±62/39
 دلتنگي براي خانواده** 99/13±50/54 49/15±78/41
 احساس غربت كلي*** 70/11±35/44 62/13±36/37

*P<0/07, **P< 0/001, ***P< 0/05 

 بحث
هر ساله دانشجويان زيادي خانه را به قصد ورود بـه دانشـگاه   

اين امر به همان اندازه كه براي فـرد فرصـتهاي    .كنند ترك مي
زا نيـز   وي را با چالشها و عوامل تـنش  ،آورد جديد به همراه مي

به طور اخص عوامل به سـتوه آورنـده هيجـاني،     .كند روبرو مي
شـوند كـه يكـي از آنهـا      زاهـاي اجتمـاعي ناميـده مـي     تنيدگي

در مطالعـه حاضـر احسـاس غربـت     ). 2( احساس غربت اسـت 
ماه بعد سنجيده شـد   12ماه بعد و  6شجويان در بدو ورود، دان

زمان در حد متوسـط بـود. بـين احسـاس غربـت و       3و در هر 
عالقه به رشته تحصيلي همبستگي غيرمستقيم وجـود داشـت   

صورتي كه با وجود عالقه به رشته تحصيلي احساس غربـت   هب
ر دچـا  كه كمتر بود. در همين زمينه بيان شده كه دانشجوياني

در  از تحصـيل  بيشـتري  نارضـايتي  شـوند   مـي  غربـت  احسـاس 
 درتحصـيل   تـرك  احتمال و تحصيلي مشكالت و دارند دانشگاه

شايد انتخـاب رشـته    ).5و  4(است  عادي جمعيت برابر 3 آنان
تحصيلي با آگاهي و بر اساس عالقه فـردي و بـدون تحميـل از    
ــت و    ــده احســاس غرب ــد پدي ســوي خــانواده و آشــنايان بتوان

 مشكالت ناشي از آن را كاهش دهد.  
احساس غربت دانشجويان بـا فاصـله محـل سـكونت تـا       بين

در همـين رابطـه در    .داري يافـت نشـد   معنـي  ،ارتباطخوابگاه 
 داري بـين فاصـله    دهقاني و همكاران نيز رابطـه معنـي   مطالعه

 
در بعضـي   ).17( نكردنـد محل سكونت و احساس غربت يافـت  

مطالعات بيان شده كه تغييـرات فرهنگـي كـه در نتيجـه نقـل      
 تواند فرد را دچار احساس غربـت كنـد   شود مي مكان ايجاد مي

ــ 18( ــه فريت ــاران). در مطالع ــه    ز و همك ــان داد ك ــايج نش نت
كننـد   دانشجويان آسيايي و اروپايي كه در آمريكا تحصـيل مـي  

ثير تغييـرات  أاحساس غربت بيشـتري دارنـد كـه بـه دليـل تـ      
امـا در مطالعـه مـا و مطالعـه دهقـاني       ،)19( باشد فرهنگي مي

جايي دانشجويان در بين شهرهاي ايران بود لـذا تغييـرات    جابه
است كه سبب ايجـاد احسـاس    فرهنگي فاحشي وجود نداشته

 غربت شود. 
در بررسي احساس غربت در دو جنس مشـخص گرديـد كـه    

داري بيشـتر از   طور معنـي ه احساس غربت دانشجويان دختر ب
فقـط  سـازه احسـاس غربـت     5دانشجويان پسر بود و در بـين  

ميانگين نمره سازه دلتنگي براي خانواده در دختران بيشـتر از  
عني كه دختـران بيشـتر دلتنـگ خـانواده     به اين م ،پسران بود

. در مطالعه دهقاني و همكاران نيز احسـاس غربـت در   شوند مي
 ).17( داري بيشتر از پسران بود طور معنيه دانشجويان دختر ب

يعقوبي و همكاران نيز نتايج نشان داد كـه احسـاس   مطالعه در 
غربت دانشجويان پسر كمتر از دانشجويان دختر بود و از آنجـا  
كــه بــين ســالمت روان دانشــجويان و احســاس غربــت رابطــه 

 هاي احساس غربت سازه )ميانگين ±انحراف معيار( بدو ورود )ميانگين ±انحراف معيار( ماه 6پس از  )ميانگين ±انحراف معيار( ماه 12پس از 
 احساس تنهايي 48/16±50/20 84/17±07/21 34/21±41/22
 و محيط آشنا دلتنگي براي افراد 99/20±90/46 19/22±43/49 87/20±77/50
 سازگاري 16/5±57/12 46/5±34/13 34/21±76/13
 ميل برگشت به وطن 15/20±20/40 31/18±40/41 81/17±54/41
 دلتنگي براي خانواده 40/19±38/49 38/20±09/49 34/17±15/51
 احساس غربت كلي 92/15±44/40 61/16±93/41 89/14±06/43

 زمان 3ميانگين نمره احساس غربت كلي در هر  83/12±81/41
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ــي ــود معن ــتر از   ،دار ب ــر را بيش ــجويان پس ــالمت روان دانش س
بشـارت و  مطالعـه  ). در 20( دانشجويان دختر بيان كرده بودند

كاران هم نتـايج حـاكي از آن بـود كـه احسـاس غربـت در       هم
داري بيشـتر از پسـران اسـت و     طور معنيه دانشجويان دختر ب

هاي احساس غربت  لفهؤچنين استدالل شده كه چون يكي از م
 ،باشـد  افسردگي است و افسردگي در زنان بيشتر از مردان مـي 

از  ).21( كننـد  تجربـه مـي  را لذا زنان احساس غربت بيشـتري  
تواند خودداري پسران در بيان و ابـراز دلتنگـي    داليل ديگر مي

براي خانه و خانواده باشد. به لحاظ فرهنگي ابراز دلتنگي بـراي  
خانواده از سوي پسران كمتر پذيرفتني است لذا پسران كمتـر  

كننـد. نكتـه ديگـر آن كـه      احساس دلتنگي خود را بيـان مـي  
هاي بيشـتري در جامعـه   دختران در فرهنگ ايراني با محدوديت

نسبت به پسران رو به رو هستند و در نتيجه ممكن است زمان 
بيشتري را در محيط خوابگاه بگذراننـد، كمتـر بـه فعاليتهـاي     
جانبي سرگرم كننده بپردازند و به علت صرف زمان بيشـتر در  
محيط خوابگاه احساس غربت بيشتري را تجربه كنند. در واقـع  

غتــي موجــود بــراي دختــران بســيار تســهيالت و فضــاهاي فرا
رسـد دختـران جـوان بـه دليـل       به نظـر مـي   .باشد محدود مي

هاي فراغتي متفاوتي هسـتند   انتظارات اجتماعي نيازمند برنامه
هـايي دختـران بيشـتر     كه در صورت عدم وجود چنـين برنامـه  

نكته جالـب توجـه اينكـه در     ).17( شوند مستعد افسردگي مي
و مطالعـه   )10( شـر و هـود  ي)، ف11( نمطالعه فيشر و همكـارا 

) نتايج متفاوت بود و احساس غربـت در دو  9( برين و همكاران
شـايد دليـل ايـن موضـوع      .داري نداشـت  جنس تفـاوت معنـي  

شرايط فرهنگي موجود در جوامع غربي باشد كه دختـران هـم   
و لـذا در   كننـد  مانند پسران اوقات فراغت خـود را سـپري مـي   

   دارند. احساس غربت تجربه مشابهي
 داراي افـراد  از ويژگيهاي بودن جرأت كم و نفس عزت كمبود

 دچـار  افـراد  در خـود  به عدم اعتماد اين است.  غربت احساس

 تماسـهاي  از اجتنـاب  سـاز  توانـد زمينـه   مـي  غربـت،  احسـاس 

دچار  دانشجويان شده، انجام تحقيقات اساس بر اجتماعي شود.
 و از افسـردگي  بـااليي  ميـزان  داشـتن  بر عالوه غربت، احساس
 و دارنـد  از اجتمـاع  دوري و شـديد  انـزواي  به تمايل ،اضطراب

 هابررسي ساير كه همچنان .)3( كنند نمي بيان را خود احساسات
 كـه  مشكالتي بر تواند مي ورزي جرأت آموزش ،دهند مي نشان

افسردگي،  اضطراب، همانند رفتاري و شناختي هاي داراي جنبه

 هستند، اثرگذار اجتماعي تعامالت افزايش و اجتماعي هراسهاي

 در نقـص  احساس غربت، دچار افراد مشكالت از يكي اگر باشد.

برقـراري   مهارتهـاي  در خصـوص نقـص   بـه  اجتماعي مهارتهاي
رفتـار   افـزايش  شـود،  گرفتـه  در نظـر  جديـد  محيط در ارتباط
جديـد   محـيط  در نفس به اعتماد افزايش طريق از ورزانه جرأت

ريشـه   آنهايي كه خصوص به دانشجويان ناسازگاريهاي تواند مي
). 22( دهد را كاهش دارند اجتماعي روابط در تعامالتنقص  در

ــين دوره  ــزاري چن ــذا برگ ــه  ل ــاي آموزشــي و اراي ــدمات  ه خ
ورود  بـدو  در دانشـجويان  بـه  توسـط متخصصـان  روانشـناختي  
هـاي احسـاس غربـت را در     بتـوان تجربـه  شود تـا   پيشنهاد مي

 دانشجويان خوابگاهي تا حدودي كاهش داد.
به عـدم مشـاركت همـه     توان مي پژوهش اين محدوديتهاي از

دانشجويان تا انتهاي مطالعه اشاره كرد همچنـين عـدم انجـام    
هاي اوليه جهت افتراق افراد با اختالالتي ماننـد   مشاوره و تست

توان از ديگر ضـعفهاي مطالعـه    . را ميافسردگي، اضطراب و ....
شود ساير پژوهشگران در مطالعاتي از اين  پيشنهاد مي .برشمرد

 .قبيل، محدوديت فوق را برطرف نمايند
 

 گيري  نتيجه
با توجه به ارتباط موجود بين احساس غربت و سالمت روانـي  

از آنجا كه نتـايج ايـن    ،كه در مطالعات ديگران بيان شده است
تحقيق باال بودن احساس غربت در دانشجويان دختـر را نشـان   

به دليل اهميت سالمت رواني در اين قشر از جامعـه كـه    و داد
آموزشـي   هـاي تفريحـي،   برنامه اجرايباشند،  مادران آينده مي

و  اجتمـاعي  حمايتهـاي  بـه  هاي دسترسـي  شيوه بسط با همراه
غربـت   احسـاس  كـاهش  بـه  تواند مي ه،هاي مقابل شيوه آموزش
 .نمايد كمك

 

 يتشكر و قدردان
محتـرم   معاونـت  دانند از در انتها نويسندگان بر خود الزم مي

شــهركرد كــه  پزشــكي علــوم دانشــگاه تحقيقــات و فنــاوري
مين نمودنــد و كليــه أرا تـ  687هــاي طـرح بــه شــماره   هزينـه 

و  كردنـد تشـكر  ياري  را ما مطالعه اين انجام در كه دانشجوياني
 نمايند. قدرداني
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