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چكیده

ی میباشد.
احساس غربت از مفاهیم مهم در ارتباط با دانشجویان غیربومی است که همواره متأثر ازعوامل مختلف 
ی برازندگی مدل معادالت ساختاری احساس غربت براساس تابآوری با میانجیگری
پژوهشحاضر با هدف بررس 
س��ازگاری عاطف��ی و اجتماعی انجام گرفت .این پژوهش از لحاظ هدف بنی��ادی و از نظر روش توصیفی از نوع
ی در سال
مدلسازی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری دانشجویان کارشناسی غیر بومی دانشگاه محقق اردبیل 
تحصیلی  1395-96بودند که  ۲45نفر بهروش نمونهگیری غیرتصادفی سهمیهای بهعنوان حجمنمونه انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش پرسشنامهی احساس غربت( ،)UHSپرسشنامهی تابآوری کانر و دیویدسون ( )CD-RISو
مقیاس سنجش سازگاری بل ( )BASبود .دادهها با شاخصهای فرآوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،آزمو ن همبستگی
پیرسون و روش مدلسازی معادالت ساختاری در نرم افزارهای  SPSS-25و  AMOS-24تحلیل شدند .یافتهها
نشان دادکه مسیرهای مستقیم تابآوری به احساس غربت ،تابآوری به سازگاری عاطفی و اجتماعی ،سازگاری
عاطفی و اجتماعی به احساس غربت و مسیر غیرمستقیم تابآوری به احساس غربت با میانجیگری سازگاری عاطفی
و اجتماعی معنیدار بود .یافتههای این پژوهش بر اهمیت نقش میانجیگری سازگاری عاطفی و اجتماعی در رابطه
تابآوری با احساس غربت تأکید دارد.
واژه های کلیدی :احساس غربت ،تابآوری ،سازگاری عاطفی و اجتماعی
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مقدمه
ورود به دانش��گاه دورهای حس��اس همراه با تغییرات در زندگی فردی و اجتماعی اس��ت (اش��میت و
ولش .)2010، 1تحصیل در محیطی خارج از محیط اولیه زندگی برای دانش��جویان غیربومی همواره با
دش��وارهای زیادی همراه است .جدایی از خانواده به ش��کلگیری پدیده احساس غربت 2منجر میشود.
احس��اس غربت به تفکری دائمی و آزاردهنده ناشی از دلبستگی به خانه و والدین تعریف میشود(سان
و هاگدون )۲۰۱۶ ،3که میتواند منجر به بروز مش��کالت شناختی ،عاطفی ،رفتاری ،جسمی و اجتماعی
ش��ود (بیاسی ،مالیا ،روس��و ،منوزی ،سروتی و ویوالنی .)۲۰۱۸ ،4احس��اس غربت با مشکالت مربوط به
تطبیق با محیط جدید همراه اس��ت ،در نتیجه نگرانیهای بالینی بس��یاری را به بار میآورد (اس��تروب،
اسکات و نائوتاه.)۲۰۱۵ ،5
تابآوری 6از جمله عوامل مؤثر بر احساس غربت است چرا که تابآوری با سازش مثبت و کاهش عوامل
خطرآفرین همراه اس��ت (یاگاماچی،کیواتا و شیواتا .)2017 ،7افراد تابآور ،عاطفی ،خالق و انعطافپذیر
بوده و برای حل مسائل طرح و برنامهریزی دارند(سمدایی-گلهکالیی و همکاران .)2016 ،مکانیزم اصلی
در تابآوری تالش برای ایجاد دید خوشبینانه نسبت به واقعیتهای ناخوشایند زندگی است (اوکونور و
باتچلر .)۲۰۱۵ ،8نتایج پژوهشبابایی نادینبویی ،پزشکی و حاجلو ( )1395و گرام )2018(9حاکی از آن
بود که تابآوری بر احس��اس غربت اثر دارد .آبید ،باجوا ،بیتول و اجمل )2019(10و توماس)2019(11
نشان داد سرسختی روانشناختی در پیشبینی احساس غربت نقش مهمی دارند .کاظمی و اقدم()2013
در پژوهش خود به همبس��تگی تابآوری با احس��اس خس��تگی خانوادگی و تمایل به بازگشت به خانه
تأکید دارند.
12
سازگاری عاطفی و اجتماعی از دیگر عوامل مؤثر بر احساس غربت است به طوری این مفهوم قدرت
تطابق با نیازها و پیش��امدهای دردناک را ش��امل میشود (جوجسان .)2013 ،13سازگاری عاطفی بیانگر
کنترل عواطف مثبت و منفی اس��ت(علی مرادی2011 ،؛ به نقل از مقتدر ،محمد زاده و اس��دی مجره،
 .)1398سازگاری اجتماعی از مهمترین شاخصهای سالمت است (بریمانی ،اسدی و خواجه وند)۲۰۱۸ ،
ک��ه به توج��ه انتخابی در جهت تش��دیدکنندههای تهدیدهای اجتماعی و تحری��ف قضاوت رویدادهای
اجتماعی اش��اره دارد (رستمی ،ویس��ی ،جعفریان دهکردی و الكثير .)۲۰۱۴ ،رحمانیتی ،سوجیهارتو و
س��اناوان )2019(14و احمدی ،وکیلی فرد و صفری ( )1394به نقش س��ازگاری اجتماعی درپیشبینی
1. Schmidt & Welsh
2. Homesickness
3. Sun & Hagedorn
4. Biasi, Mallia, Russo, Menozzi, Cerutti & Violani
5. Stroebe, Schut & Nauta
6. Resilience
7. Yamaguchi, Kawata, Shibata & Hirosawa
8. O'Connor & Batcheller
9. Geram
10. Abid, Bajwa, Batool & Ajmal
11. Thomas
12. Emotional and social Adjustment
13. Jogsan
14. Rahmayanti, Sugiharto & Sunawan
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ش انگلش ،داویز ،وی و گروس )2017( 1و پاالی و کرامر)2016( 2
احس��اس غربت اش��اره دارند .پژوه 
حاکی از آن اس��ت که س��ازگاری با احساس غربت رابطه دارد .مباش��ری ،علیدوستی و صولتی ()1392
نشان داد که بین دلتنگی برای خانواده و سازگاری با دانشگاه رابطه وجود دارد .پژوهش بیلیدو،کرخوف
وفینکنای��ور )2020(3و زولکارنی��ن ،آنجرینی ،آندرینی و مایا )2019( 4بر نقش مهم حمایت اجتماعی و
س��ازگاری اجتماعی فرهنگی در پیشبینی احس��اس غربت تأکید دارند .همچنین الندا ،بونو 5و انگلش
( )2020در پژوهش خود نشان دادند کیفیت تعامل دانشگاهی بر احساس غربت اثر دارد.
س�لامت قی��ه بالغی ،پویا منش و جعف��ری ( )1396و عاب��دی و صالحی دوس��ت ( )1397به رابطه
تابآوری و س��ازگاری اجتماعی تأکی��د دارند .پژوهش گائو ،یاو ،یاو ،خیونگ ،ما و لی )2019( 6نش��ان
داد ک��ه تابآوری در پیشبینی وقایع منفی زندگی و س��ازگاری مثبت اجتماعی نقش دارد .فالوارجنی
و ی��اه )2019(7به رابطه تابآوری و تحمل پریش��انی در پیشبینی س��ازگاری اجتماعی اش��اره دارند.
س��و ،سو ،نیان 8و ش��ریفی( )2020در پژوهشی نش��ان دادند که تابآوری با سازگاری متقابل فرهنگی
– اجتماعی رابطه دارد .س��ونگ ،فو و وانگ )2019( 9در پژوهش خود به رابطه تابآوری و س��ازگاری
روانشناختی(عاطفی) اشاره نمودند.
جدی��د بودن محیط دانش��گاه ،نبود تعامل صمیمی خانوادگی و فش��ارهای تحصیلی در دانش��جویان
غیربومی همواره منبعی از مش��کالت هیجانی را به همراه دارد (پیکو ،وارگا و ویلز 83 .)2015 ،10تا 95
درصد از افراد وقتی در یک محیط جدید قرار میگیرند سطح خاصی از احساس غربت را تجربه میکنند
(برادلی و الشلی .)2015 ،11همچنین دانشجویان در طول سال اول دانشگاه فقط به طور ناچیزی کاهش
احس��اس غربت را تجربه کردهاند (انگلش وهمکاران  .)2017 ،بنابراین بررس��ی عوامل مؤثر بر احساس
غربت ضرورت دارد .با توجه به ادبیات نظری و پژوهش��ی مطرح ش��ده تابآوری و س��ازگاری عاطفی و
اجتماعی توان پیشبینی احساس غربت را دارند همچنین سازگاری عاطفی و اجتماعی براساس تابآوری
قابل پیشبینی است .بنابراین احتمال میرود تابآوری به صورت غیرمستقیم از طریق سازگاری عاطفی
و اجتماعی بر احس��اس غربت اثر داشته باش��د .اگر چنین شرایطی برقرار باشد در دانشجویان غیربومی
با تابآوری پایین میتوان با تقویت س��ازگاری عاطفی و اجتماعی س��طح احساس غربت را کاهش داد.
همچنین گزارش پژوهش��ی در ارتباط با روابط ترس��یم ش��ده به صورتی که در مدل مفهومی پژوهش
آورده ش��ده ،در پژوهشهای دیگر ارائه نش��ده اس��ت .با توجه به مطالب مطرح شده پژوهش حاضر در
پی پاس��خگویی به این سوأل اس��ت که آیا مدل معادالت ساختاری احساس غربت براساس تابآوری با
میانجیگری سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانشجویان غیربومی برازندگی دارد یا خیر ؟
1. English, Davis, Wei & Gross
2. Palai & Kumar
3. Billedo, Kerkhof & Finkenauer
4. Zulkarnain, Anggraini, Andriani & Maya
5. Landa &Bono
6. Gao, Yao, Xiong, Ma & Liu
7. Falavarjani &Yeh
8. Soe &Nyein
9. Song,Fu & Wang
10. Piko, Varga & Wills
11. Bardelle & Lashley
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روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی (مدل معادالت ساختاری) است.
ﺟﺎﻣﻌـﻪآﻣـﺎريﭘﮋوﻫﺶ را کلیه دانشجویان کارشناسی غیربومی دانشگاهمحقق اردبیلی درسال تحصیلی 1395-96
تشکیل میدادند براساس دیدگاه مولر )۱۹۹۶(1جهت تعیین حجم نمونه از نسبت حجم نمونه به پارامتر آزاد برای
برآورد استفاده شد که حداقل ،حد متوسط و حد باالی به ترتیب  10 ،5و  20برابر پارامتر آزاد است .براساس مدل
مفهومی پژوهش با توجه به  ۲9پارامتر آزاد  ،حداقل حجم نمونه( ۱۴5نفر)  ،250حد متوس��ط ( ۲9۰نفر) و حد
باالی ( ۵8۰نفر) اس��ت .در این پژوهش  300نفر به روش نمونهگیری غیرتصادفی س��همیهای براساس مالکهای
ورود(رضایت آگاهانه شرکت در پژوهش ،غیربومی بودن دانشجو ،سپری کردن حداکثر  4ترم تحصیلی) و مالک
خروج(نقض در پاس��خگویی به پرس��شنامه) انتخاب گردید .سهم دانشکده علوم انسانی( 130نفر) ،دانشکده فنی
مهندسی ( 70نفر) ،دانشکده کشاورزی ( 60نفر) و دانشکده علوم پایه ( 40نفر) بود که در نهایت با توجه به ریزش
 65نفر از حجم نمونه  245نفر به عنوان حجم نمونه نهایی تعیین گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از گزارش
فرآوانی ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار اس��تنباطی از ضریب همبس��تگی پیرس��ون و روش مدل سازی
معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارهای  SPSS-25و 24-AMOSاستفاده شد.
3
الف :پرسش نامه احساس غربت( :2 )UHSاین پرسشنامه برای سنجش احساس غربت که توسط ولیت ()2001
ال مخالف( )1تا کام ً
ساخته شده است ،دارای  39گویه که در مقیاس پنج درجهای لیکرت کام ً
ال موافق( )5تنظیم
شده است .این پرسشنامه داری پنج عامل(دلتنگی برای خانواده ،احساس تنهایی ،دلتنگی برای دوستان ،مشکالت
در سازش در ارتباط با محیط جدید و میل به بازگشت به وطن) است .نمره باالتر به معنای داشتن احساس غربت
بیشتر است ضرایب آلفای کرونباخ این پرسش نامه برای  5عامل یا شده به ترتیب 0/ 88، 0/87، 0/85 ، 0/90
 0/80 ،بود .اژهای ،دهقانی ،خدا پناهی و گنجوی( )1387این آزمون را به فارسی ترجمه کردهاند و ضرایب آلفای
کرونباخ این پرسش نامه برای  5عامل دلتنگى براى خانواده ،ميل برگشــت به موطن ،سازگارى ،احساس تنهايى
و دلتنگى براى افراد و محيط آش��نا به ترتیب عبارت اس��ت از 0/69، 0/84، 0/85، 0/89 ،0/90بود .پایایی این
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در این پژوهش0/92بود.
ب -پرس�شنامهی تابآوری کانر و دیویدس�ون (4 )CD-RISاین پرسشنامه را کانر و دیویدسون ( )2003با مرور
1. Mueller
2. Utrecht Homesickness Scale
3. Vliet
4. Conner-Davidson resilience scale
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تهیه کردند .بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در  6گروه:
منابع پژوهشی  1991-1979حوزهی تابآوری ّ
جمعیت عمومی ،مراجعهکنندگان به بخش مراقبتهای ا ّولیه ،بیماران سرپایی روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختالل
ّ
اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران اختالل اس��ترس پس از س��انحه ،انجام شده است .تهیهکنندگان این مقیاس
بر این عقیدهاند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تابآور از غیر تابآور در گروههای بالینی و غیر
بالینی بوده و میتواند در موقعیتهای پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد .این پرسشنامه  25گویه دارد که
در مقیاس لیکرت بین ( 1کام ً
ال نادرست) و ( 5همیشه درست) نمرهگذاری میشود .که ضریب آلفای کرونباخ آن
 0/86گزارش شده است .این مقیاس را در ایران هنجار یابی شده و همسانی درونی آن را بین  0/41تا  0/64گزارش
شده است .ضریب آلفای کرونباخ آن نیز  0/89به دست آمد ( محمدی ،جزایری ،جوکار و پور شهباز .)1385 ،پایایی
این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در این پژوهش0/92بود.
ج -مقیاس س�نجش س�ازگاری بل( :1)BASاین مقیاس توس��ط بل ساخته ش��ده و دارای پنج مولفهی سازگاری
در خانه ،س��ازگاری شغلی ،سازگاری تندرستی ،س��ازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی است .در این پژوهش به
اندازهگیری دو مؤلفه (عاطفی و اجتماعی) پرداخته شد .این مقیاس به صورت بلی و خیر به ترتیب (یک و صفر)
نمرهگذاری میش��ود .گرفتن نمره باال در این مقیاس نش��اندهندهی سازگاری بیش��تر میباشد .این پرسشنامه
در راهنمای آزمون از مقادیر  0/70تا  0/93و ضریب همس��انی درونی آن از  0/74تا  0/93گزارش ش��ده اس��ت.
بل ( )1962ضرایب پایایی را برای خرده مقیاسهای س��ازگاری عاطفی ،سازگاری بهداشتی ،سازگاری اجتماعی،
سازگاری شغلی و برای کل آزمون به ترتیب  0/85 ،0/91 ،0/88 ،0/81 ،0/91و  0/94گزارش کرده است .همچنین،
این آزمون روایی باالیی در تشخیص گروههای بهنجار از نوروتیک و همبستگی آزمونهای شخصیت آیزنگ نشان
داده است (بل1962 ،؛ به نقل از فتحیآشتیانی . )1388 ،پایایی به روش آلفای کرونباخ برای سازگاری عاطفی و
سازگاری اجتماعی به ترتیب  0/76، 0/84بود.
یافتهها
جدول  . 1اطالعات جمعیت شناختی پژوهش
متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت
وضعیت تأهل

دانشکده

سن

مرد
زن

فرآوانی

درصد

124

50/6

121

متأهل

50

علوم انسانی

100

مجرد

49/4
20/4

195

79/6

فنی منهدسی

60

24/4

علوم پایه

30

کشاورزی

40/8

55

22/4

 18تا 20

150

61/2

 24تا 26

35

14/4

 21تا 23

60

12/4
24/4

1. Bell Adjustment Scale
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جدول 1.اطالعات جمعیت شناختی را نشان میدهد .

متغیرها

دلتنگی برای خانواده

میل برگشتن به وطن

احساس تنهایی

ناسازگاری با محیطهای جدید

دلتنگی برای دوستان صمیمی

تأثیرات معنوی

کنترل

میانگین

15/93

24/17

14/10

15/13

13/23

7/66

10/31

انحراف معیار

7/32

7/02

4/24

5/08

5/39

1/95

2/53

3/14

4/21

5/6

2/72

4/85

17/68

22/31

27/64

10/02

15/38

پذیرش مثبت

تحمل عاطفه منفی

شایستگی فردی

سازگاری اجتماعی

سازگاری عاطفی

جدول .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

نتای��ج جدول .2نش��ان داد که بیش��ترین میانگین مربوط به شایس��تگی ف��ردی ( )27/64و کمترین
میانگین مربوط به تأثیرات معنوی ( )7/66است.
جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرها
متغیرها

1

دلتنگی برای خانواده

1

2

میل برگشتن به وطن 0/06
**0/23

3

پذیرش مثبت
تحمل عاطفه منفی
شایستگی فردی
سازگاری احتماعی
سازگاری عاطفی

6

1

0/65

**

1
**0/55

1
1

*0/21** 0/14

**0/33** 0/008 -0/19** -0/14* 0/02 -0/31

1

-0/04 -0/10 -0/08 -0/13 -0/35

0/42

0/56

-0/10 -0/17 -0/15 -0/003 -0/19

0/25

0/49

**

8

10

1

احساس تنهایی
ناسازگاری با
**0/60** 0/56** 0/32
محیطهای جدید
دلتنگی برای دوستان
0/50** 0/61** 0/05
صمیمی
تأثیرات معنوی **0/09 0/16* -0/11
کنترل

4

5

7

9

*

*

*

**

**

**

1

**
**

1

0/56

**

**0/63** 0/64** 0/63** 0/41** 0/04 -0/17** -0/14* -0/06 -0/29
-0/09 -0/15 -0/21

**

*

-0/10 -0/53

**

11

12

-0/001 -0/05 -0/18

**

-0/10 -0/28 -0/21

**

**

0/02

0/09 0/22

**

0/28

**

0/27

**

0/17

**

1
1

0/14

**

1 0/42 0/35 0/24
* p>0/05 | ** p>0/01

**

**

**

جدول .3نتایج ماتریس همبستگی متغیرهای را نشان میدهد.
به منظور بررسی رابطه تابآوری با احساس غربت با میانجیگری سازگاری عاطفی و اجتماعی از روش
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مدل سازی معادالت ساختاری ( تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر) استفاده شد .توزیع نرمال نمرات
متغیرها نشان داد که شاخصهای چولگی و کشیدگی در بازدهی  ±1/96قرار دارند.

ابتدا در مدل مفهومی پژوهش ش��اخص برازش  REMSAبا مقدار  0/11از مقدار اس��تاندار بیشتر
است ( .)0/08<REMSAهمچنین شاخصهای برازش  GFI، IFI، RFI ، CFIو )0/90>(NFI
ب��ه ترتی��ب با مقادیر  0/85 ،0/76 ،0/85 ،0/87و  0/81از مقدار اس��تاندارد  0/90کمتراند .بنابراین در
وضعی��ت برازش مطلوبی قرار ندارند .ش��اخص  PCFIبا مقدار  )0/50> PCFI( 0/65و  PNFIبا
مقدار  )0/۵۰> PNFI( 0/63در وضعیت برازش مطلوب قرار دارند .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که
عاملهای متغیرهای اصلی پژوهش اثر معنیداری در تشکیل متغیرهای اصلی دارند .همچنین نرم افزار
 24-Amosدر مدل پژوهش��ی پیش��نهاد ترسیم خطای کورایانسهای( 7و  8 ، 5و  8 ،11و 10 ،12و
 9 ،11و 11 ،12و 10 ،12و  9 ، 12و  )11را ارائه نمود.
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نتایج ش��کل  .3نش��ان داد که تمامی مدل مفهومی اصالح شده در تمامی شاخصهای برازش به غیر
از ش��اخص ( RFIمقدار اختالف  0/04با وضعیت برازش) براثر اصالحات انجام ش��ده (ترس��یم خطای
س پیشنهاد شده نرم افزار  )24-Amosاز برازش مطلوبی برخوردار شدند.
کورایان 
جدول  .4برآورد ضرایب میسرهای مستقیم
برآورد استاندارد خطای استاندارد برآورد نسبت بحرانی

مسیر

سطح معنیداری

تابآوری به احساس غربت

-0/14

0/03

-2/75

0/006

تابآوری به سازگاری عاطفی و اجتماعی

0/37

0/02

3/93

0/002

سازگاری عاطفی و اجتماعی به احساس غربت

-0/22

0/20

-3/36

0/046

نتایج جدول  .4نش��ان داد که ضریب اس��تاندارد مس��یرهای تابآوری به احس��اس غربت(،)-0/14
ت��ابآوری به س��ازگاری عاطفی و اجتماعی ( ،)0/37س��ازگاری عاطفی و اجتماعی به احس��اس غربت
( )-0/22با توجه به مقدار نس��ب بحرانی باالتر از  ±1/96و س��طح معنیداری کمتر از  0/05معنیدار
میباشند.
جدول .5نتایج آزمون بوت استراپ برای مسیر غیرمستقیم

متغیر پیشبین

متغیر میانجی

متغیر مالک

نمونهگیری مجدد

تاب آوری

سازگاری عاطفی و
اجتماعی

احساس غربت

1000

برآورد استاندارد حدپایین حد باال سطح اطمینان
-0/08

-0/29

-0/03

<0/99

نتایج جدول  .5نش��ان داد که مسیر غیرمستقیم تابآوری به احساس غربت با میانجیگری سازگاری
عاطف��ی و اجتماع��ی با توجه به س��طح اطمین��ان  99درص��د و دربرنگرفتن عدد صف��ر( )0در فاصله
حدپایین( )-0/29تا حد باال( )-0/03معنیدار است.
بحث
ه��دف پژوهش حاض��ر برازندگی مدل معادالت س��اختاری احس��اس غربت براس��اس ت��ابآوری با
میانجیگری س��ازگاری عاطفی و اجتماعی بود .یافتهی اول پژوهش نش��ان داد که تابآوری اثرمستقیم
منفی معنیداری بر احس��اس غربت دارد .این یافته با پژوهشهای بابایی نادینبویی و همکاران(،)1395
آبید و همکاران ( ،)2019توماس ( )2019و گرام ( )2018و کاظمی و اقدم ( )2013همسو است .زمانی
که س��طح تابآوری فرد در وضعیت پایینی قرار گیرد توانای��ی تحریک ویژگی مبارزه طلبی جهت حل
بحران س��رعت پایینی را خواهد داش��ت که نتیجه آن یأس ،خس��تگی و دلزدگی است به طوری که با
تحلیل نقش محافظتگرایانه تابآوری در کاهش تأثیرات روانش��ناختی حوادث مشکلزا و تعارضهای
روانشناختی (پینکارت )2009 ،1به تدریج راهبردهای مقابله کاربرد اصلی خود را ازدست داده و فرصت
رش��د جهت شیوع باالیی تنشهای روانشناختی از جمله احس��اس غربت را فراهم مینمایند .در مقابل
مجهز بودن دانشجویان غیربومی به ویژگی تابآوری موجب بکارگیری کنترل و پذیرش وقایع دردناک،
تنظی��م هیجان نامطل��وب ،عزت نفس ،تعهد برای مبارزهطلبی با مش��کالت میش��ود که در نتیجه آن
1. Pinquart
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مهارت حلمس��ئله و هدفمندی تقویت و احس��اس تنهایی و افسردگی کاهش مییابد (لی ،یانگ ،لئو و
وان��گ .)2016 1،بنابراین بهرمندی فرد از مه��ارت چالشطلبی منجر به تقویت توانایی موفقیتآمیز در
فرآیند شناسایی ،تعریف چالش و انتخاب راهبردهای مطلوب منجر خواهد شد .تأکید تابآوری توانایی
ایستادگی ،مقاومت و واکنش مثبت به فشار یا تغییر (ماتياس و پلینگ )۲۰۱۵ ، 2باعث میشود احساس
غربت به عنوان رویدادی زودگذر و منطقی تصور شود.
یافت��هی دوم پژوهش نش��ان داد که تابآوری اثرمس��تقیم مثبت معنیداری بر س��ازگاری عاطفی و
اجتماع��ی دارد .ای��ن یافته با پژوهشهای س�لامت قیه بالغی و همک��اران ( ،)1396عابدی و همکاران
( ،)1397گائو و همکاران ( ،)2019فالوارجنی ویاه ( ،)2019سونگ و همکاران ( )2019و سو و همکاران
( )2020همسو است .تابآوری به عنوان قدرت یا توانایی برگشتن به وضعیت مطلوب از طریق کاهش
فشار روانی و جایگزینی شادکامی در نظر گرفته میشود (مور ،ويناسکی و خاویر )2017، 3بدیهی است
که در چنین ش��رایطی نامالیمات زندگی روزمره تعدیل ش��ده و زمینه امنیت روانی و اجتماعی فراهم
میگردد .میتوان چنین تصور کرد برخورداری از تابآوری ،علیرغم ش��رایط ناگوار و پیشامدهای منفی
به رش��د س��ازگارانه منجر میش��ود (گامیرو ،کاناوارو و بویوین .)2013 ،4دیدگاه فرد تابآور بر اهمیت
دادن به کنترل بینادی بحران ،مسئولیتپذیری ،مقابله مثبت با مشکل ،تدوین راهبردهای مثبت جهت
حل بحران و ایجاد نگرش مثبت به بحران به عنوان روش��ی برای کس��ب تجارب ارزشمند استوار است.
بنابراین چنین ویژگی در محیط دانشگاه برای دانشجویان غیر بومی فرصتی برای کسب تجارب فردی و
اجتماعی جدید را فراهم مینماید به طوری که احساس تنهایی و مشکالت بین فردی و هیجانات منفی
به ش��دت کاهش و سازگاری عاطفی و اجتماعی تقویت میشود .تابآوری با ایجاد زمینه مدیریت بهتر
و پیگیری روشهای مطلوب تغییرات زندگی (اکسلس��ن 5و همکاران  )2018 ،احتمال اس��ترس کمتر و
سازگاری بیشتر با عامل تهدیدکننده زندگی را به همراه دارد.
یافتهی س��وم پژوهش نش��ان داد که س��ازگاری عاطفی و اجتماعی اثرمس��تقیم منفی معنیداری بر
احساس غربت دارد .این یافته با پژوهشهای احمدی،وکیلی فرد و صفری ( ،)1394مباشری و همکاران
( ،)1392رحمانیت��ی و همکاران ( ،)2019انگلش و همک��اران ( ،)2017پاالی وکرامر ( ،)2016بیلیدو
و همک��اران ( ،)2020زولکارنین و همکاران ( )2019و الندا و همکاران ( )2020همس��و اس��ت .تقریباً
 ۱۵درصد از بزرگس��االن س��طح باالیی از تنهایی را در زندگی روزمره خود تجربه میکنند (واسیلیوو 6و
همکاران .)۲۰۱۷ ،با توجه دوری از محل اصلی زندگی دانش��جویان غیربومی تنهایی و انزوای اجتماعی
بیش��تری تجربه میکنند .پژوهشهای توچکف ،لوین و س��اکانه  )2010( 7تأییدکننده این نکته اس��ت
که کاهش نشانههای احساس غربت مستلزم سازگاری عاطفی و اجتماعی دانشجویان میباشد .میتوان
چنین پنداش��ت که سازگاری عاطفی و اجتماعی به آگاهی ،افزایش دانش و عملکرد مثبت در خصوص
کاهش نشانههای احساس غربت منجر میشود .دانش نسبت به سازگاری عاطفی و اجتماعی در محیط
دانش��گاه مانع ایجاد تجارب زمینه س��از احس��اس غربت میشود .دلزدگی از ش��رایط عاطفی ،اجتماعی
1. Li, Yang, Liu & Wang
2. Matyas &Pelling
3. Moore, Kwitowski & Javier
4. Gameiro, Canavarro & Boivin
5. Axelsson
6. Vasileiou
7. Tochkov, Levine & Sanaka
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و فرهنگی ناش��ی از حضور در موقعیت دانش��گاهی در دانش��جویان غیربومی توان الزم برای یادگیری
مهارتهای تنظیم هیجانی مطلوب جهت کسب سازش عاطفی و اجتماعی را سلب مینماید ،در نتیجه
باید گفت دانش��جو با قرار گرفتن در چنین موقعیتی به ش��دت عالئم تمایل بازگشت به وطن ،احساس
شکست و دلتنگی را تجربه میکند.
یافته چهارم پژوهش نش��ان داد که سازگاری عاطفی و اجتماعی اثر غیرمستقیم منفی معنیداری در
رابطه تابآوری بر احس��اس غربت دارد .براس��اس جستجوی نویس��ندگان نتایج پژوهشی همسو با این
یافته مشاهده نشد .براساس مدل مفهومی پژوهشی زمانی که دانشجویان با تابآوری پایین در دانشگاه
حضور یابند س��ازگاری عاطفی و اجتماعی زمینه تجدید قوای جدید در مقابل چالشهای محیط تازه از
جمله احساس غربت فراهم مینماید .تجربهای درجهای از احساس غربت پاسخ طبیعی و بهنجار در برابر
ترک محیط اولیه فرض میش��ود اما اگر از حد نرمال باالتر باش��د ضعف در ویژگی تابآوری بر ش��دت
آن افروزده و احس��اس غربت را تش��دید مینماید در ادامه این وضعیت زمانی که افراد قادر به سازگاری
عاطفی و اجتماعی با محیط جدید نباشند احساس غربت را به بحران جدی تبدیل شده و کنترل کلیه
واکنشهای فردی و بین فردی در آسیب پذیرترین حالت قرار خواهد گرفت .در مقابل افراد با سازگاری
عاطف��ی و اجتماع��ی مطلوب با اجتناب از راهبردهای مانند گوش��هگیری ،اب��راز هیجانات منفی ،ضعف
مهارتهای مقابله مبتنی بر مقابله و سرسختی را تا حدودی جبران نموده و آسیب ناشی از قرارگرفتن
در موقعیتهای تازه را کاهش میدهد در واقع با اس��تنباط به این که کارکرد اصلی س��ازگاری عاطفی و
اجتماعی تنظیم تجربههای روانی در روابط بینفردی ،کاهش مش��کالت ناش��ی از شک و طرد هیحانی،
ثبات ،همدلی و در میان گذاشتن احساسات است زمینه بازسازی نگرشهای مثبت فرد با محیط جدید
را فراهم مینماید به طوری که عالئم احساس غربت کاهش مییابد.
نتای��ج این پژوهش به دانش��جویان جدیدالورود دانش��گاه محقق اردبیلی قابل تعمیم اس��ت از دیگر
محدودیتهای این پژوهش میتوان به استفاده از پرسشنامه خودسنجی و روش نمونهگیری غیرتصادفی
اش��اره کرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی این پژوهش با دانشجویان سایر دانشگاهها با استفاده
از مصاحبه و نمونهگیری تصادفی انجام ش��ود .همچنین پیش��نهاد میش��ود به تدوین پروتکل آموزشی
مبتنی بر سازگاری عاطفی و اجتماعی جهت کاهش احساس غربت دانشجویان جدیدالورود اقدام شود.
منابع
احمدی ،عبد الجواد؛ وکیلی فرد ،امیر رضا و صفری کرهرودی ،معصومه .)1394(.ارتباط بین احس��اس
غرب��ت و س��ازگاری اجتماعی و رابطهی آنها با یکدیگر در فارس��ی آموزان غی��ر ایرانی  .پژوهشنامه
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان.58-30 ،)1(4.
اژهای ،جواد؛ دهقاني ،محسن؛ گنجوي ،آناهيتا و خداپناهي ،محمدكريم .)1387(.اعتباريابي پرسشنامه
احساس غربت در دانشجويان .مجله علوم رفتاري.12-1 ،)1(2 ،
بابایی نادینلویی ،کریم؛ پزشکی ،هانا و حاجلو ،نادر .)1395(.نقش سبکهای مقابلهای و تابآوری در
پیشبینی احساس غربت .پژوهشهای روانشناختی.105-91 ،)1(19،
س�لامت قیه بالغی ،ناصر؛ پویا منش ،جعفر و جعفری ،اصغر .)1396(.رابطه بلوغ عاطفی و تاب آوری با
سازگاری اجتماعی نوجوانان .پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی ،آسیبهای
اجتماعی و فرهنگی ایران ،تهران ،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
عابدی ،حس��ین و صالحی دوست ،زهرا .)1397(.رابطه تاب آوری در برابر استرس با سازگاری اجتماعی
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. انتشارات بعثت: تهران.روان
 بررسی ارتباط بین دلتنگی برای.)1392(  معصومه و صولتی سید کمال، محمود؛ علیدس��تی،مباش��ری
 مجله علمی. در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،خانواده و س��ازگاری با دانشگاه
.169-160 ،)6(21 .پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
 بررسـی عوامـل تـاب.)1385(. عبـاس، بهـرام و پورشـهباز، علیرضا؛ جوکار، مسعود؛ جزایری،محمدی
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