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Abstract
The present study investigated the
efficacy of resiliency training based
on the reduction of homesickness in
residential new entrant's students.
The population studied were
included all new entrants dormitory
girls inter disciplinary undergraduate
in Razi university of Kermanshah in
2017-2018 educational years. To
perform this study, available
sampling was used, and then to
replace the two control and

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی
بر تاب آوري در كاهش احساس غربت دانشجویان
 جامعه آماري.جدیدالورود خوابگاهی انجام شد
پژوهش كلیه دختران جدیدالورود خوابگاهی رشته هاي
مختلف تحصیلی دوره كارشناسی دانشگاه رازي
 براي انجام.  بود95 -96 كرمانشاه در سال تحصیلی
این پژوهش با روش نمونه گیري در دسترس وسپس
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گیري تصادفی ساده استفاده شد .دراین پژوهش
ازپرسشنامه تاب آوري كانرودیویدسون واحساس
غربت فن فلیت استفاده شد .كه ازاین میان  30نفر از
دانشجویان كه نمره باالتر از میانگین در آزمون احساس
غربت كسب كرده بودند انتخاب شدند و به صورت
تصادفی دردوگروه آزمایش وكنترل قرار گرفتند .براي
گروه آزمایش  12جلسه گروهی آموزش مهارت هاي
تاب آوري اجرا و بعد از مداخله براي هر دو گروه پس
آزمون گرفته شد .طرح پژوهش آزمایشی و براي تحلیل
داده ها از روش آماري كوواریانس استفاده شد .نتایج
پژوهش نشان داد كه آموزش تاب آوري به
طورمعناداري ودرسطح P<0/001

موجب كاهش

احساس غربت دانشجویان درگروه آزمایش شده است
درحالی كه چنین تغییري در آزمودنی هاي گروه كنترل
مشاهده نشد .بنابراین می توان گفت آموزش تاب آوري
در كاهش احساس غربت دانشجویان مؤثر است.
دانشجویان

resiliency,

مقدمه
هرساله دانشجویان زیادي خانه را به مقصد ورود به دانشگاه ترك می كنند این امر همان
اندازه كه براي فرد فرصت هاي جدید به همراه می آورد ،وي را با چالش ها و عوامل تنش زا
نیز روبرو می كند كه به نحوي اجتناب ناپذیر با چنین انتقالی همراهند .به طوراخص عوامل به
ستوه آورندهي هیجانی ،تنیدگی زاهاي اجتماعی 1نامیده می شوند كه یكی از آنها احساس
غربت نسبت به دیار ،خانواده ودوستانی است كه در اثر نقل مكان ترك شدهاند (یه،2

- social stressor
- Yeh

1
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جهت جایگزینی آزمودنی ها دردوگروه از روش نمونه

experimental groups of subjects were
used of simple randomly sampling.
& In this study used of Conner
Davidson resiliency and Fan filth
homesickness questionnaires. 30
students that earn scores more than
average were select and replaces
randomly in tow control and
experimental
groups.
12group
sessions Resiliency skills training
were conducted for experimental
group and after the intervention, both
groups were tested. The research was
experimental design and statistical
methods for data analysis of
covariance were used. Findings
showed that resiliency training
significantly
p<0/001
reduces
homesickness in experimental group,
While such as changes not observed
in the control group's conclusion we
can say that resiliency trainings
effective in reducing student's
homesickness.
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اینوس2003،1؛ وینگرهاتس ،2ون هك .)1996 ،3پدیده ي احساس غربت عبارت است از
وضعیت پیچیده ي شناختی ،انگیزشی وهیجانی خاص كه با اشتغاالت ذهنی فراوان درمورد
محیط قبلی وتمایل به بازگشت به سمت آن همراه است ومعموال باخلق افسرده وعالیم روانی-
و سكونت در خوابگاه ،كسب تجربهاي جدید براي دانشجویان می باشد اما براي آنان نیز می
تواند تنیدگی هاي خاص خود از قبیل كنار آمدن با دوستان ،عدم حمایت هاي عاطفی و
اجتماعی و مشكالت آموزشی را به همراه داشته باشد(پیترسون ،7آرنتز .)2001 ،8این گروه از
دانشجویان پدیده هاي تنیدگی زاي زیادي را به علت تغییر محیط زندگی تجربه می
نمایند(والریا ،9النري.)1995 ،10
احساس غربت پدیده اى شایع در جمعیت دانشجویى است و در دانشجویان سال اول
دانشگاه بیش تر رایج می باشد  .مطالعات نشان می دهد كه دانشجویان سال اول استرالیایى،
چینى ،آمریكایی و تركیه اي در ردة مبتالیان به احساس غربت قرار داشتند (اژه اي ،دهقانی،
گنجوي و خداپناهی )1387 ،دانشجویانی كه دچار احساس غربت می شوند نارضایتی بیش
تري از تحصیل در دانشگاه دارند و مشكالت تحصیلی و احتمال ترك تحصیل درآنان  3برابر
جمعیت عادي می باشد (آدلف ،11گلیكسمن 12و دمر .)2001 ،13فیشر )1989( 14وفن فلیت

15

( )2001اظهار می دارند كه در مجموع  50الی  70درصد افراد حداقل یك باردر عمر خویش
احساس غربت را تجربه كرده اند .بین  30الی  60درصد دختران و پسران دانشجوي انگلیسی

1

- Inose
- Vingerhoets
3 - Van Heck
4
- Benn
5 - Harvey
6 - Gilbert
7 -Petterson
8
- Arnetz
9 - Valeriet
10 - Lanrie
11 - Adolf
12 - Glicksman
13 - Demer
14 -Fisher
15 - Van Vliet
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تنی تجربه می شود (بن ،4هاروي ،5گیلبرت 6و اینوس .)2005 ،با وجودي كه ورود به دانشگاه
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در طول سال اول در دانشگاه دچار احساس غربت می شوند (فورنهام ،1بتوین ،2هوس1989 ،3؛
فیشر ،موراي 4و فرازر .)1985 ،5همچنین كاردن و فیشت )1991( 6درمطالعه ي خود دریافتند
كه  19درصد دانشجویان آمریكائی و  77درصد دانشجویان تركیه اي در سال اول می توانستند
مسئله اعتراف نمی كنند ،اما  60الی  70درصد افرادي كه براي گرفتن اقامت در دانشگاه نقل
مكان می كنند ،دچار آن می شوند( تیلبرگ ،7وینگرهاتس ،ون هك .)1999 ،كه ازاین عده  7الی
 10درصد به انواع شدیدي ازاحساس غربت مبتال می گردند( ارلینگ ،بونتك ،براوز ،ورچور و
داجسنس .)2000 ،8به عالوه در شرایط تحصیلی احساس غربت شدید در بین نوجوانان و
جوانان می تواند منجر به مشكالت تحصیلی برت )1993( 9حواس پرتی (بتوین ،فورنهام و
هوس )1989 ،عزت نفس پایین (حجت ،10هرمن )1985 ،11و یا افكار و رفتارهاي
وسواسی(بتوین ،فورنهام و هوس )1989 ،گردد .كنار آمدن با احساس غربت به عوامل متعددي
از جمله عوامل محیطی و شخصیتی بستگی دارد و یكی از عوامل شخصیتی كه ارتباط تنگاتنگی
با تنیدگی دارد سرسختی روان شناختی 12افراد می باشد(كاهن و یاستر.)2002 ،13
سرسختی روان شناختی به عنوان تركیبی از نگرش ها و باورها تعریف می شود كه به
فرد انگیزه و جرأت می دهد تا در مواجهه با موقعیت هاي فشارزا و دشوار كارهاي سخت و
راهبردي انجام دهد و براي سازگاري با آن شرایط سرسختانه فعالیت كند (مدي .)2007 ،14كوباسا
و دیگران( )1983سرسختی را تركیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می كند كه از
 3مؤلفه تعهد ،كنترل و مبارزه جویی تشكیل شده است  .شخصی كه از تعهد باالیی برخوردار
1

- Furnham
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3
- Howes
4 - Murray
5 - Frazer
6 - Carden & Feicht
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10 - Hojat
11 - Herman
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در رده ي مبتالیان به احساس غربت قرار گیرند.گرچه بسیاري از دانشجویان به سادگی به این
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است ،به اهمیت و ارزش و معناي این كه چه كسی است و چه فعالیتی انجام می دهد ،باور دارد
و بر همین مبنا قادر است تا در مورد هر آن چه كه انجام می دهد معنایی بیابد و كنجكاوي خود
را برانگیزد .افرادي كه در مؤلفه كنترل قوي هستند ،رویدادهاي زندگی را قابل پیش بینی و كنترل
تحت تأثیر قرار دهند  .افراد مبارزه جو بر این باورند كه تغییر و تحول از ویژگی هاي روال
طبیعی زندگی است و انتظار وقوع دگرگونی مشوقی براي رشد و بالندگی است ،تا تهدیدي
براي امنیت(كوباسا ،1مدي و زوال .)1983 ،2پذیرش این باور كه تغییر در زندگی ،امري طبیعی
است ،می تواند در سازش فرد با رویدادهاي تنیدگی زاي زندگی سودمند باشند(كوباسا.)1983 ،
در واقع مؤلفه هاي سرسختی (تعهد ،كنترل و مبارزه جویی) در موقعیت هاي فشارزا ،سبب
خواهند شد كه فرد ارزیابی تهدیدآمیزي از موقعیت نداشته باشد و از راهبردهاي صحیح براي
حل مسأله استفاده نماید .سرسختی روان شناختی به مثابه سپري در مقابل تنیدگی در موقعیت
هاي گوناگون زندگی عمل می كند(بیسلی ،تامپسون و دیویدسون .)2003 ،3به طوري كه افراد
سرسخت در مقایسه با افراد با سطح پایین سرسختی ،سطوح پایینی از تنیدگی را تحمل می كنند
(كاهن ،یاستر )2002 ،و هم چنین از بیماري هاي جسمانی از قبیل بیماري هاي قلبی ،كلسترول
و فشارخون مصون می مانند(استریك ،4استپتو.)2005 ،5
بنابراین توجه به این پدیده وبررسی آن می تواند در پیشگیري از موارد مذكورموثر واقع
شود .طبق نظر تایت )2002( 6تاب آوري بر گروه هایی از افراد تمركز دارند كه درمعرض عوامل
خطرآفرین قرار دارند ،ولی با پیامدهاي منفی كمی مواجه شده وحتی ممكن است پیامدهاي
مثبتی رانیزكسب نمایند .همچنین  ،آسیب پذیري می تواند درمورد افرادي به كار رود كه علی
رغم اینكه درمعرض عوامل خطرآفرین قرار ندارند ،دچار پیامدهاي منفی شده ویا ازكسب
پیامدهاي مثبت باز می مانند(كردمیرزا نیكوزاده .)1388 ،كوریچ – هال وپیرسون 7بیان می دارند
كه نیاز به این مسأله احساس می شود كه افراد مهارت هایی را بیاموزند كه هنگام مواجهه با
1
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6 - Tiet
7 - Kondich- hall & Pearson
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پذیر می دانند و بر این عقیده اند كه قادرند با تالش آن چه را كه در اطراف شان رخ می دهد
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مشكالت وموقعیت هاي استرس زا به شیوه ي تاب آورانه تري تفكر وسپس عمل كنند .از این
رو  ،مداخله هایی كه هدفشان تحت تأثیر قرار دادن فرآیند هاي فكري است ،می توانند گام
مهمی در ایجاد مهارت ها وتوانایی هاي مربوط به تاب آوري باشند(كاوه .)1388 ،درجوامع
روي سكه است(شیخ االسالمی )1388 ،وازجمله سازه هایی است كه جایگاه ویژه اي درحوزه
هاي روان شناسی تحولی ،روان شناسی خانواده وبهداشت روانی یافته است ،به طوري كه هر
روز برشمار پژوهش هاي مرتبط با این سازه افزوده می شود (سامانی .)1386 ،تاب آوري به
عنوان میزان توانایی فرد درتطابق با شرایط ناگوار تعریف شده است كه شامل شایستگی فردي،
اعتمادبه نیروهاي درونی ،پذیرش تغییرات به عنوان عامل مثبت وتأثیرات معنوي می شود (كانر

1

و همكاران 2003،؛ به نقل از بیت سیكا 2وهمكاران ) 2010 ،بیان می كند كه تاب آوري افراد با
كاهش عوامل خطرآفرین  ،كاهش قرارگرفتن افراد در معرض این عوامل وافزایش ظرفیت
سازگاري كنار آمدن افراد با استرس ،درعین حال تقویت فرآیندهاي خانوادگی
نظركورهونن( )2007اگرچه تاب آوري تاحدودي یك ویژگی شخصی وتاحدود دیگري نیز
نتیجه تجربه هاي محیطی افراد است ،ولی انسان ها قربانی محیط یا وراثت خود نیستند ،افراد
می توانند تحت آموزش قرار گیرند تا ظرفیت تاب آوي خود را به وسیله ي آموختن برخی
مهارت ها افزایش دهند .می توان عكس العمل افراد در مقابل استرس رویدادهاي ناخوشایند
ودشواري ها را تغییر داد ،به طوري كه بتوانند بر مشكالت منفی محیطی غلبه كنند(كاوه.)2009 ،
از نظر رسینك( )2000بخشی از محبوبیت مفهوم تاب آوري وپژوهش هاي مرتبط با آن به این
دلیل است كه این دیدگاه برتوانمندي ها ،ظرفیت ،امید وقدرت فرد تمركز دارند .این كه عوامل
محافظت كننده به عنوان سپري برعلیه رفتارهاي خطر زا وپیامدهاي همراه با آنها مطرح هستند،
تبیین كننده ي این موضوع است كه چرا بسیاري از جوامع درسطوح محلی وملی به شناسایی
عوامل مؤثر برتاب آوري وبه دنبال آن  ،طراحی برنامه هاي درمانی وارتقاي توانایی هاي الزم
درنوجوانان اقدام كرده اند وبنا به عقیده كونور( )2003از آن جا كه تاب آوري به عنوان معیاري
براي توانایی مقابله با استرس قلمداد می شود ،می تواند هدف مهمی در روان درمانی باشد
(كردمیرزا نیكوزاده.)1388 ،
- Conner
- bit sicca
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مرسوم است كه به نقصان ها وكاستی ها بیش تر از توانایی ها توجه شود ،اما تاب آوري آن
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بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی آموزش مهارت هاي تاب آوري
بركاهش احساس غربت دانشجویان است.
طرح پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه كنترل می
باشد .جامعه آماري پژوهش شامل كلیه دختران جدیدالورود خوابگاهی رشته هاي مختلف
تحصیلی دوره كارشناسی دانشگاه رازي كرمانشاه در سال تحصیلی  95 -96مشغول به تحصیل
بودند .براي انجام این پژوهش با روش نمونه گیري در دسترس وسپس جهت جایگزینی آزمودنی
ها دردوگروه از روش نمونه گیري تصادفی ساده استفاده شد .نمونه آماري شامل  100دانشجو
كه با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شده بودند ،پس از اجراي پرسشنامه احساس
غربت  30نفر كه باالترین میزان احساس غربت را داشتند به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش
و كنترل قرار گرفتند  .هر دو گروه در مرحله پیش آزمون به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند.
سپس مهارت هاي تاب آوري به گروه آزمایش آموزش داده و در مرحله پس آزمون پرسشنامه
احساس غربت در دو گروه اجرا شد و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 19و
آزمون آماري كورایانس مورد تحلیل قرار گرفتند.
ابزار
پرسشنامه احساس غربت :ابزاراحساس غربت فن فلیت توسط اژه اي وهمكاران ()1387
درایران اعتبار یابی شده است .فرم فارسی پرسشنامه با  36ماده و 5سازه مشتمل بر دلتنگی براي
خانواده ،میل برگشت به موطن ،سازگاي ،احساس تنهایی ،دلتنگی براي افراد ومحیط آشنا می
باشد وضریب آلفاي هریك از سازه ها به ترتیب  0/69 ، 0/84 ،0/85 ،0/89، 0/90به دست آمده
است .پرسشنامه بامقیاس لیكرت  5گزینه اي است .پس از تبدیل نمرات به درصد ،كمترین نمره
اي كه ازاین پرسشنامه براي سنجش میزان احساس غربت به دست می آید صفر وبیشترین نمره
اي كه حاصل می شود  100است .براساس ماهیت سؤاالت نمره باالتر نشان دهنده احساس
غربت بیشتر است.
مقياس تاب آوري :مقیاس تاب آوري كانر و دیویدسون ) CD-RISC؛ (2003یك ابزار
 25سوالی است كه سازه ي تاب آوري را در اندازه هاي پنج درجه اي لیكرت از صفر تا چهارمی
سنجد .نتایج مطالعه ي مقدماتی مربوط به ویژگی روان سنجی این مقیاس ،پایایی و روایی آن
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را تایید كرده است(كانر و دیوید سون .)2003 ،همسانی درونی ،پایایی بازآزمایی و روایی همگرا
و واگرا به مقیاس كافی گزارش شده اند .این مقیاس در فرم فارسی درمطالعات قبلی از روایی
و پایایی خوبی برخورداربوده است(بشارت .)2007 ،در پژوهش حاضرآلفاي كرونباخ  0/84می
روند اجرا
پروتکل درماني آموزش تاب آوري
فعالیتهاي انجام شده

جلسات
جلسه اول

برقراري ارتباط با مخاطبان وآشناكردن آن ها با تاب آوري وقوانین شركت در كارگاه

جلسه دوم

آگاهی نسبت به توانمندي هاي خود

جلسه سوم

تقویت عزت نفس

جلسه چهارم

ارتقاء توانایی افراد دربرقراري ارتباط

جلسه پنجم

برقراري روابط اجتماعی ودوست یابی

جلسه ششم

تعیین هدف وچگونگی دست یابی به آن ها

جلسه هفتم

تصمیم گیري

جلسه هشتم

حل مسأله

جلسه نهم

مسئولیت پذیري

جلسه دهم

مدیریت خشم ،مدیریت اضطراب و استرس

جلسه یازدهم

پرورش حس معنویت و ایمان

جلسه دوازدهم

اطالع رسانی راجع به بیماري هاي دوران نوجوانی

مداخالت آزمایشی به منظور آموزش مهارت هاي تاب آوري به گروه آزمایش به صورت
گروهی و در قالب  12جلسه  45دقیقه اي سه بار در هفته براي اعضا برگزار شد .همچنین در
مورد قوانین شركت در پژوهش از قبیل رازداري ،صداقت و رعایت نظم به شركت كنندگان
توضیح داده شد و روند كلی و اهداف تحقیق براي آنها توجیه شد  .فرایند هر جلسه متشكل
از :وارسی تكالیف جلسه قبل؛ آموزش مستقیم به روش سخنرانی؛ بحث گروهی؛ چالش فكري؛
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جمع بندي جلسه بود و روش هایی همچون  :بازسازي شناختی ، 1بازي نقش ، 2بارش فكري

3

 ،بررسی سود و زیان ،4الگوسازي ،5قاب گیري مجدد ،6داستان گویی 7و بازي ...در طول
جلسات مورد استفاده قرار گرفت.
جدول 1شاخص هاي آمار توصیفی شامل تعداد ،میانگین ،انحراف معیار براي دو گروه
آزمایش و كنترل در دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمون را نشان می دهد.
جدول . 1شاخص هاي آمار توصيفي پيش آزمون و پس آزمون نمره ي احساس غربت دانشجويان در دو گروه
آزمايش و كنترل
گروه

متغیر

پس آزمون

پیش آزمون

آزمایش

احساس غربت

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

كنترل

احساس غربت

96/33

24/424

64/60

19/44

91/07

17/384

91/27

16/943

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد كه نمرات احساس غربت پس آزمون گروه
آزمایش نسبت به نمرات پیش آزمون كاهش یافته است؛ یعنی می توان گفت كه مداخله( آموزش
مهارت هاي تاب آوري) بر كاهش احساس غربت دانشجویان گروه آزمایش موثر بوده است .با
توجه به عدم معناداري آزمون لوین پیش فرض الزم براي استفاده از تحلیل كواریانس یك راهه
فراهم كه انجام و در جدول  2ارائه شد.
جدول 2نتایج تحلیل كوواریانس مقایسه ي نمرات پس آزمون گروه آزمایش با گروه كنترل در
مقیاس احساس غربت را نشان می دهد.

1

- cognitive restructuring
- role playing
3 - brain storming
4 - Weighing profit and loss
5 - modeling
6 - reframing
7 - story telling
2
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جدول . 2نتايج تحليل كوواريانس مقايسه ي نمرات پس آزمون گروه آزمايش با گروه كنترل در
مقياس احساس غربت
F

df

MS

سطح

ایتا

پیش آزمون

105/903

1

7420/636

0/001

0/797

گروه

99/312

1

6958/ 814

0/001

0/786

به دلیل تفاوت گروه ها در پیش آزمون جهت تحلیل داده ها از كواریانس استفاده شد،
آماره  Fمحاسبه شده( )99.31براي مقایسه پس آزمون گروه كنترل و آزمایش بعد از حذف اثر
پیش آزمون از نظر آماري در سطح(  )p<0/001معنادار است و طبق ضریب ایتا  78درصد تغییر
نمرات احساس غربت ناشی از تاثیر آموزش مهارت هاي تاب آوري بوده است .بنابراین تحلیل
داده ها نشان می دهد كه مداخله بر نتایج پس آزمون تاثیرگذار بوده است.

بحث ونتيجه گيري
نتایج پژوهش نشااان دادكه افراد با تاب آوري باال احساااس غربت كمتري را تجربه می
كنند ،بنابراین همانطور كه پیشتر گفته شد فر ضیه ي پژوهش مبنی براین كه آموزش مبتنی بر
تاب آوري احساااس غربت جدیدالورود را كاهش می دهد ،مورد تأیید قرار گرفت .تحقیقات
متعددى وجود احساس غربت را در دانشجویان جوامع و فرهنگ هاى مختلف نشان داده اند .
براى مثال ،برت ( ،)1993لو، )1990(1كاردن و فیشت( )1991در مطالعات خود همگى وجود
احساس غربت را در دانشجویان ممالك استرالیا ،چین ،و امریكا و تركیه تأیید كردند  .از آنجا
كه در ایران طى چندین سال اخیر تعداد زیادى از دانشجویان به شهرهاى سراسر كشور نقل
مكان مى كنند ،لذا احتمال ابتالى آنان به این پدیده باال ا ست و برر سى آن حائز اهمیت مى
با شد .طبق نظر میر سنكو وهمكاران( )2006یكی از قوي ترین پیش بینی كننده هاي ا ضطراب
وافسااردگی فشااار روانی اساات واز نظر راتر( )1985یكی از پرقدرت ترین عواملی كه نقش
حفاظتی براي فرد دارد  ،میزان باور فرد بركنترل شخ صی شرایطی ا ست كه او سعی دارد خود

-Lu

1
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را با آن ها تطبیق دهد(بیت سیكا و همكاران .)2010 ،از همین رو بسیاري از نتایج پیشنهاد می
كنند كه احساس غربت از عوامل آسیب زایی است كه منجر به افسردگی و اضطراب می شوند
(اسمیت ،ویس ،توربر ،سیگمن ،فن فلیت ،استروپ ،هوستون1999 ،؛ ویلیز2002 ،؛ كلونینگر و
گیرند تا ظرفیت تاب آوري خود را به وسااایله ي آموختن برخی مهارت ها افزایش دهند .می
توان عكس العمل افراد درمقابل ا سترس  ،رویدادهاي ناخو شایند ود شواري ها را تغییر داد ،به
طوري كه بتوانند برم شكالت منفی محیطی غلبه كنند (كاوه .)1388 ،تاب آوري ،توان افراد را
براي مقابله باال برده و به افراد دررویارویی با اسااترس كمك می كند(تارتسااكی ،هاردینز،
. )1993معموال افرادي كه تاب آوري باالیی دارند ،در هنگام مواجهه با فشارهاي روانی شدید،
بیش تر از راهكارهاي مقابله اي موثر و كمتر از راهكارهاي ناكارآمد ا ستفاده می كنند(كایزلر،
پولمن و نیكول .)2009 ،بنابراین سااطح نگرانی و احساااس خطر در افراد ساارسااخت در
پیشااامدهاي ناگوار بساایار پایین اساات (لو .)1996 ،هانگ ( )1995نیز باور دارد كه افراد
سر سخت به رویارویی موفق و كارآمد در برابر ا سترس ها با وجود بروز پی شامدهاي ناگوار
امیدوارند ،از توانایی یافتن معنی در تجارب آ شفته ساز برخوردارند و به نقش خود به عنوان
فرد ارزنده و با اهمیت باور دارند (هانگ .)1995 ،بنابراین می توان گفت كه افراد سر سخت
به دلیل برخورداري از سبك تبیینی خوش بینانه ،احساس توانمندي در رویارویی با مشكالت،
برخورد مسأله مدارانه با مشكالت ،انتظارات مثبت در مورد پیامدها ،و باور به وابستگی پیامد
به عمل ،می توانند سالمت روان خود را در رویدادهاي پیش بینی ن شده و ناگوار حفظ كنند
(رحیمیان بوگر و اصااغرنژاد . )1387،هر چند در پیشااینه پژوهشاای این مطالعه ،محققین با
مطالعات م شابه برخورد ندا شتند با این وجود ،یافته هاي این مطالعه با یافته هاي مطالعاتی كه
به بررساای نقش تاب آوري در كاهش تنیدگی ها پرداخته اند همخوانی دارد  .تاب آوري از
جمله متغیرهایی ه ست كه می تواند تنیدگی ها و آثار نامطلوب آنها را تعدیل نمایند(جوزف،
ویلیامز ،یول .)1997 ،مطالعات نشاااان می دهد كه تاب آوري به عنوان یك منبع مقاومت
درونی ،تأثیرات منفی ا سترس را كاهش داده ومی تواند از بروز اختالل هاي بدنی(ا ستریك،
ا ستپتو )2005 ،و روانی از قبیل اف سردگی و ا ضطراب (آندر سون ،اینزلیچ و مك كی)2006 ،
پی شگیري كند .یافته هاي مطالعه حا ضر ،حداقل براي افرادي كه خ صو صیات م شابه شركت
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كنندگان این تحقیق را داشااته باشااند از جمله افراد مهاجر قابل تعمیم اساات  .اندك بودن
مطالعات انجام شده در این زمینه در ایران و جهان و نیز محدودیت د ستر سی به این منابع،
یافتن منابع الزم براي مقایسه یافته هاي این پژوهش را دشوارساخت .با توجه به محرز شدن
ضروري می نماید ،عالوه بر پرورش ویژگی هاي شخ صیتی مثبت افراد از قبیل سر سخت
بودن و عدم واب ستگی ،به آموزش راه كارهاي مقابله با موقعیت هاي ناگوار و ا سترس زا از
همان دوران كودكی بپردازند .هم چنین به علت كمبود پی شینه تحقیق ،به سایر محققان انجام
تحقیقاتی با توجه به موارد ذیل پی شنهاد می گردد :مقای سه میزان اح ساس غربت بر ا ساس
ویژگی هاي شخ صیتی از قبیل میزان تاب آوري ،سبك شخ صیتی و  ، ...سنجش اثربخ شی
اسااتفاده از رویكردهاي شااناختی ،معنوي و تركیبی) شااناختی -معنوي ( در كاهش پدیده
اح ساس غربت با ا ستفاده از گروه هاي مداخله و گواه .لذا برا ساس یافته هاي این پژوهش و
با ا ستناد وا ستفاده از مبانی نظري و سوابق پژوه شی مو ضوع ،می توان پی شنهاد كرد تا آموزش
مبتنی برتاب آوري به صورت كارگاه آموز شی براي دان شجویان ودانش آموزان ارایه گردد .هم
چنین به م شاوران و روان شنا سان تو صیه می شود از آموزش مبتنی بر تاب آوري به شیوه
گروهی وفردي به عنوان روشااای كارآمد جهت كاهش احسااااس غربت اساااتفاده نمایند .
ازمحدودیت هاي این پژوهش می توان به بررسی تك جنسیتی اشاره كرد و از این رو پیشنهاد
می شود كه در پژوهش هاي آتی به بررسی احساس غربت در هر دو جنس پرداخته شود.
منابع
اژه اي،جواد؛ دهقانی ،محسن؛ گنجوي  ،آناهیتا و خداپناهی ،محمد كریم ( .)1387نقش ابعاد شخصیتی ،دلبستگی،
شاخص هاي خلقی ،و عوامل جمعیت شناختی فاصله جغرافیایی و جنس دانشجویان در پیش بینی احساس
غربت ،نشریه پژوهش در سالمت روان شناختی ،)3(2 ،صص .35-45
بشارت ،محمدعلی ( .)1387تاب آوري ،آسیب پذیري و سالمت روانی .مجله علوم روان شناختی. 73 – 83 ،24 ،
رحیمیان بوگر ،اسحق و اصغر نژاد فرید ،علی اصغر ( .)1387رابطه سرسختی روان شناختی وخودتاب آوري با
سالمت روان جوانان وبزرگساالن بازمانده مناطق زلزله زده شهرستان بم  ،روان پزشكی وروان شناسی بالینی
ایران ،سال چهارم  ،شماره .70-62 ،1
سامانی ،سیامك؛ جوكار،بهرام و صحراگرد ،نرگس ( .)1386تاب آوري ،سالمت روانی ورضایت از زندگی ،روان
پزشكی وروان شناسی بالینی ایران ،سال سیزدهم  ،شماره .290-295 ،3

Downloaded from frooyesh.ir at 23:08 +0330 on Tuesday December 18th 2018

نقش تاب آوري در كاهش احساااس غربت دانشااجویان بر خانواده ها و نهاد تعلیم و تربیت

29
1397  آذر ماه،30  شماره پیاپی،9  شماره، سال هفتم،رویش روان شناسی
Rooyesh-e-Ravanshenasi, Vol.7 (9) Autumn2018

 بررسی رابطه بین تاب آوري وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر.) 1388(  علی، شیخ االسالمی
،  دانشكده روان شناسی وعلوم تربیتی، پایان نامه كارشناسی ارشد، وپسر سال اول دبیرستان هاي شهر شهریار

Downloaded from frooyesh.ir at 23:08 +0330 on Tuesday December 18th 2018

.دانشگاه عالمه طباطبایی
 تدوین برنامه افزایش تاب آوري دربرابر استرس وتأثیر آموزش آن برمؤلفه هاي كیفیت زندگی. )1388(  منیژه،كاوه
 دانشگاه، دانشكده روان شناسی وعلوم تربیتی، پایان نامه دكتري،والدین داراي كودك كم توان ذهنی خفیف
.عالمه طباطبایی
 روانی – معنوي درافراد وابسته به مواد وتدوین برنامه مداخله-الگویابی زیستی. )1388(  عزت اهلل،كردمیرزا نیكوزاده
 دانشكده روان،  پایان نامه دكتري، اي براي ارتقاء تاب آوري مبتنی بر روایت شناختی وروان شناسی مثبت نگر
. دانشگاه عالمه طباطبایی، شناختی وعلوم تربیتی
Adalf E, Glicksman L, Demers A. (2001). The prevalence of elevated psychological distress
among Canadian undergraduates: findings from the 1998 Canadian campus survey
(editorial). J Am College Health; 50(2): 67-72.
Bitsika, V. Sharply, C. F. Peters K. (2010). How is resilience associated
with anxiety
anddepression? Analysis of factor score interactions within a homogeneous sample. The
German Journal of Psychiatry, 13, 9-16.
Benn L, Harvey J.E, Gilbert P, Irons C. (2005), Social rank, interpersonal trust and recall of
parental rearing in relation to homesickness. Personality and individual differences; 8(38):
1813-1822.
Brewin, C., Furnham, A., & Howes, M. (1989). Demographic and psychological determinants of
homesickness and confiding among student. British Journal of Psychology; 80: 467-477.
Beasley M, Thompson T, Davidson J. Resilience in response to life stress: The effects of coping
style and cognitive hardiness. Personality & Individual Difference 2003; 34 (1): 77-95.
Burt, C. (1993). Concentration and academic ability following the transition to university: An
investigation of the effect of homesickness. Journal of Enviromental Psychology; 13; 333342.
Carden, A., & Feicht, R. (1991). Homesickness among American and Turkish college student.
Journal of Cross Cultural Psychology; 22: 418- 428.
Cloninger CR, Surakic DM (1997). Integrative psychobiological approach to psychiatric
assessment and treatment. Psychiatry. 60:120-41.
Eurelings –Bontekoe, E., Brouwers, E., Verschuur, M., & Duijsens, I (2000). DSM-III-R and ICD10 personality disorder features among women experiencing two types of self-reported
homesickness: An exploratory study. British Journal of Psychology; 405-416.
Fisher, S., Murray, K., & Frazer, N. (1985). Homesickness, health and efficiency in first year
student. Journal of Environmental Psychology, 5:181-19.
Fisher, S. (1989). Homesickness, cognition, and health. London: Erlbaum.
Hojat, M., & Herman, M. (1985). Adjustment and psychosocial problem of Iranian and Filipino
physicians in the U.S. Journal of Clinical Psychology; 41: 130-136.
Huang C. (1995).Hardiness and stress: A critical review. Maternal Child Nursing Journal; 23(3):
82-9.
Inzlicht M, Aronson J, Good C, McKay L. (2006). A particular resiliency to threatening
environments. J Experimental Social Psychology; 42(3): 323-36.
Joseph S, Williams R, Yule W. Understanding post-traumatic stress: A psychological
perspective on PTSD and treatment. West Sussex: Wiley, 1997.
Korhonen, M. (2007). Resilience: overcoming challenges and moving on positively. (N. Keeninak,
Trans). Ottawa: National Aboriginal Health Organization.

30
اثربخشي آموزش تاب آوري بر كاهش احساس غربت دانشجويان دختر

Downloaded from frooyesh.ir at 23:08 +0330 on Tuesday December 18th 2018

Effectiveness of resiliency training on girl student's homesickness reduction
Kahn RL, Yuster F.(2002). Well-being: Concepts and measures. J Social Issues 2002; 58(2): 64759.
Kaiseler M, Polman R, Nicholls A(2009). Mental toughness, stress, stress
appraisal, coping
and coping effectiveness in sport. Personality and Individual Differences; 47(7):728-33.
Kobasa SC, Maddi SR, Zola MA. (1983). Type and hardiness. J Behavioral Medicine; 6 (1): 4151.
Lu, L. (1990). Adaptation to British universities: Homsickness and mental health of Chinese
student. Counselling Psychology Quarterly; 3: 225-232.
Low J.(1996). The concept of hardiness: A brief but critical commentary. J Advanced Nursing;
24(3): 588-90.
Masten, A. (2001). Ordinary magic: resilience processes in development. American Psychologist,
56, 227-238.
Maddi SR.(2007). The story of hardiness: Twenty years of theorizing, research and practice.
Consulting Psychology J; 54(3): 173-85.
Petterson T, Arnetz D. Factor analysis and predictors of student stressors. Psychotherapy
Psychosomat 2001; 70 (3):39-94.
Resnick B, Nahm ES (2000). Reliability and validity testing of the revised 12-item Short-Form
Health Survey in older adults. J Nurs Meas; 9: 151-61.
Strobe, M., van Vilet, T., Hewstone, M., & Willis, H. (2002). Homesickness among students in
two cultures: Antecedents and consequences. British Journal of Psychology, 93, 147-168.
Strik PC, Steptoe A. (2005). Behavioral and emotional triggers of acute coronary syndromes: A
systematic review and critique. Psychosom Med; 64(3): 179-86.
Thurber, C. A., (1999). The phenomenology of homesickness in boys. Journal of Abnormal Child
Psychology, 27, 125-139.
Thurber, C. A., Sigman, M. D., Weisz, J. R., & Schmidt, C. K. (1999). Homesickness in
preadolescent girls: Risk factors, behavioral correlations, and seqelae. Journal of Clinical
Child psychologt, 28, 185-196.
Tartasky D S. (1993). Hardiness: Conceptual and methodological issues. Image; (25):225-29.
Van Tilburg, M., Vingerhoets, Ad., & van Heck, G. (1999). Determinants of homesickness
chronicity: coping and personality and Individua Differences; 27: 531-539.
Van Vliet, T. (2001). Homsickness: Antecedents, consequences, and mediatinbg
processes.Wageningen. The Netherland: Ponsens & Looijen.
Valeriet D, Lanrie AS. (1995). A cognitive model of religions influence on health. J Socio Issu;
51(2):49-62.
Yeh, C., Inose, M. (2003). International student reported Engilish fluency, social support
satisfaction, and social connectedness as predictors of acculturaive stress. Counseling
Psychologist Quarterly; 16:15-28.

