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Abstract 
Introduction: Staying away from the family in the student environment associated with pressures such as 
the sense of poverty, lack of social support, and compatibility issues. This study examines the relationship 
between family function and self-differentiation with homesickness of dormitory girl students. 
Methods: The statistical Society of this study included all non-graduate students of Islamic Azad University 
of Tehran by 2018. The sample group included 180 female students who were randomly selected. The 
research method was descriptive and correlational. Family Assessment questionnaire (1983), homesickness 
questionnaire Zare, Aminpoor (2010), and differentiation questionnaire was used to measure the variables 
of this study. The data were analyzed by the methods of correlation and stepwise multivariate regression 
analysis. 
Results: Analysis of the data showed a significant correlation between family function and differentiation 
with homesickness(r = 0.01). Based on regression analysis, about 40% of the homesickness variance were 
defined by self-differentiation, roles, problem-solving, general family function, emotional involvement, and 
sensitive support variables. Problem-solving, differentiation, roles, affective involvement, general family 
function and emotional support were the most powerful variables that predict respectively the homesickness 
of the dormitory girl students. 
Conclusions: Since the parenting style and family functioning have a vital role in the incidence of children's 
homesickness, it is necessary that counselors and psychologists familiarize families with more efficient 
parental models and also features of a dynamic and balanced family. 
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 مقاله پژوهشی            نشریه روان پرستاری

 خترد دانشجویان در غربت احساس با خود یافتگی تمایز و خانواده عملکرد رابطه

 خوابگاهی
 

  4 ثناگو اکرم ، 3 نژاد فلسفی محمدرضا ، *،2 کوالیی خدابخشی آناهیتا ، 1 نژاد آغاسی سحر

 
  ایران تهران، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده مشاوره، گروه مشاوره، ارشد کارشناس 1
 ایران تهران، خاتم، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده تربیتی، علوم و روانشناسی گروه استادیار 2
 ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان دانشکده گیری، اندازه و سنجش گروه دانشیار 3
 ایران گرگان، گلستان، پزشکی علوم دانشگاه پرستاری، تحقیقات مرکز دانشیار، 4

 ایران تهران، اتم،خ دانشگاه انسانی، علوم دانشکده تربیتی، علوم و روانشناسی گروه استادیار کوالیی، خدابخشی آناهیتا * نویسنده مسئول:

 a.khodabakhshid@khatam.ac.ir: ایمیل

 

 15/10/1398 تاریخ پذیرش مقاله:   26/06/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

. است همراه سازگاری مشکالت و اجتماعی حمایت فقدان غربت، حس مانند فشارهایی با دانشجویی محیط در خانواده از دوری مقدمه:

 .شد انجام خوابگاهی دختر دانشجویان غربت احساس با خود تمایزیافتگی و خانواده عملکرد رابطه بررسی هدف با حاضر مطالعه

 سال در مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه کارشناسی دوره غیربومی دختر دانشجویان کلیه شامل مطالعه آماری جامعه روش کار:

 تحقیق روش. شدند انتخاب ایمرحله چند ایخوشه تصادفی صورت به که بود دختر دانشجوی 180 نمونه گروه. بود 1397 تحصیلی

 ،(1983) خانواده عملکرد سنجش هایپرسشنامه از مطالعه در حاضر متغیرهای گیری اندازه برای. بود همبستگی نوع از و توصیفی

 هایروش با شده گردآوری هایداده. گردید استفاده تمایزیافتگی پرسشنامه و( 1390) پور امین و زارع غربت احساس نامه پرسش

 .گرفتند قرار تحلیل مورد گام به گام چندمتغیره رگرسیون تحلیل و همبستگی

 01/0) اردد وجود دار معنی همبستگی غربت احساس با تمایزیافتگی و خانواده عملکرد بین که داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه ها:یافته

 =r )مسئله، حل ها،نقش خود، تمایزیافتگی متغیرهای توسط غربت احساس واریانس از درصد 40 حدود رگرسیون، تحلیل اساس بر 

 ی،عاطف آمیزش ها،نقش تمایزیافتگی، مسئله، حل متغیرهای. گردید تبیین عاطفی همراهی و عاطفی آمیزش خانواده، کلی عملکرد

 .ودندب خوابگاهی دختر دانشجویان غربت احساس بینی پیش برای متغیرها ترینقوی ترتیب به عاطفی همراهی و خانواده کلی عملکرد

 و اورانمش است الزم دارد فرزندان غربت احساس بروز در حیاتی نقشی هاخانواده عملکرد و تربیتی سبک که آنجایی از نتیجه گیری:

 .سازند آشنا متعادل و کارآمد خانواده یک هایویژگی چنین هم و کارآمدتر والدینی الگوهای با را هاخانواده شناسان روان

 خوابگاه دانشجویان خود، تمایزیافتگی خانواده، عملکرد غربت، احساس واژگان کلیدی:
 .است محفوظ ایران پرستاری علمی انجمن برای نشر حقوق تمامی

مقدمه
یخانواده خود را به قصد ورود به دانشگاه ترک م یادیافراد ز ساالنه

 ییتنش زا یامدهایپ ند،یخوشا جیو نتا هاتیامر عالوه بر مز نی. اکنند

 ،یدر سبک زندگ رییاز تغ یناش امدهایپ نی. ا[2, 1]به دنبال دارد  زیرا ن

 رتاز دست دادن دوستان و خانواده، برهم خوردن روال کارها و ضرو

 یدر سبک زندگ ریی. تغ[3]باشد یم دیجد طیمح کیبا  یسازگار

 راتییبه تغ توانیها مآن انیکه از م شودیم یشامل سطوح مختلف

 ییغذا طی)شرا یستی(، زییایدر مکان جغراف ریی)مثل تغ یکیزیف

ها، در ارزش رییتغ زیو ن یروان شناخت ،یو ارتباط ی(، فرهنگدیجد

 راتییتغ نی. مجموعه ا[4]اشاره کرد  برخوردهاو  هازهی، انگهاتیقابل

 نیدر فرد، به برهم خوردن تعادل ب دیاسترس شد جادیبا ا توانندیم

ام به ن یادهیمنجر شوند و بروز پد یرونیب یهاو خواسته یمنابع درون

. [5, 1]داشته باشند  یرا در پ) (Homesickness احساس غربت

مهار و کاهش آن  یهاوهیش زین و علت احساس غربت و تیماه نییتع

عوامل  Venolit .قرار گرفته است یمورد بررس یمختلف یایاز زوا زین

له )جنس، فاص یکننده احساس غربت را به دو دسته اجتماع ینیب شیپ

 یخانوادگ تیحما ،یتیشخص یهایژگی)و ی( و روان شناختییایجغراف
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به نقش  قاتی. اکثر تحق[5] کندیم می( تقسیدلبستگ یهاو سبک

 [7]و جو خانواده  [6] یدلبستگ یهاچون سبک یعوامل روان شناخت

با احساس غربت  رسدیکه به نظر م ییرهایاز متغ یکی.انداشاره کرده

آنان  (Family Function) مرتبط باشد عملکرد خانواده انیدانشجو

که بر  یفیخانواده در در انجام وظا ییاست. عملکرد خانواده به توانا

( ی)ماد یکیولوژیزیف ،یروان ،یعاطف یازهاین نیعهده دارد از جمله تأم

که  شودیگفته م یا. خانواده کارا به خانوادهشودیخود اطالق م یضااع

اشد. خود ب یاعضا یکیولوژیزیو ف یروان ،یعاطف یازهاین نیقادر به تأم

 یازهاین نیکه قادر به تأم شودیگفته م یخانواده ناکارامد به خانواد ها

 .[8]خود نباشد  یاعضا یکیولوژیزیو ف یروان ،یعاطف

 Mac Master کارکرد خانواده، مدل نهیمهم در زم یهااز مدل یکی

و ساختار،  پردازدیازدواج و خانواده م یابیمدل به ارزش نیاست. ا

ابعاد  ی. و داراکندیم فیرا توص ییواحد زناشو یتبادل یسازمان و الگو

 یریدرگ ،یعاطف یاست: حل مسئله، ارتباطات، نقش، پاسخ ده ریز

 یتینقش حما نهیدر زم یقاتیتحق اگرچه .[9]رفتار  رلو کنت یعاطف

 ریسا ریتأث نهی(، اما در زم5خانواده در کاهش حس غربت انجام شده )

 نیا ا. بستیدر دست ن یابعاد عملکرد خانواده بر احساس غربت اطالعات

کننده  نیتضم یهااز شاخص یکیوجود عملکرد خانواده به عنوان 

 نیان مطرح است. ب یضاخانواده و اع یو سالمت روان یزندگ تیفیک

اضطراب،  ،یفرزندان به عالئم جسم یخانواده و ابتال فیعملکرد ضع

ار د یرابطه معن یو اختالل در عملکرد اجتماع یاختالل خواب، افسردگ

 لیمنجر به شکست در تحص تواندی. مشکالت خانواده م[10]وجود دارد 

و استفاده  ،یاعاجتم یگانگیو ب یروابط اجتماع یفروپاش ت،یترب میو تعل

 یعملکرد خانواده را برا زیاز الکل و مواد منجر شود. والکر و شفرد ن

 یهاطی. مح[11]اند دانسته یفرد، خانواده و جامعه ضرور یسالم

که رشد کنند و  سازدیو پرورش دهنده، کودکان را قادر م زانندهیبرانگ

از  یاریبس یبرا توانندیبدکار م یخانوادگ یهاطیاما مح رندیبگ ادی

مضر  اریبس یرشد فرزندان و انتقال مثبت آنان به بزرگسال یهاجنبه

 .[12]باشند 

یکه در ارتباط با نظام خانواده م یروان شناخت یرهایاز متغ گرید یکی

مفهوم  نی. اباشدیخود م (Differentiation) یافتگیزیمفهوم تما باشد

و  یعقالن یندهایجدا ساختن فرا ای کیفرد را در تفک ییتوانا زانیم

استقالل و  شیبه عنوان افزا یافتگیزی. تمادهدینشان م یو یاحساس

 یندیفرا ،یروان شناخت یژگیو نی. اشودیم فیتعر یریپذ تیلمسئو

است.  یفرد نیب -یمفهوم درون فرد کیمادام العمر است که 

کار و اف نیتعادل ب جادیفرد در ا ییبه توانا یدرون فرد یافتگیزیتما

 ییبه توانا یفرد نیب یافتگیزیکه، تما یاشاره دارد. در حال جاناتیه

 یبه خطر افتادن احساس استقالل فرد نبدو قیعم متیتجربه صم

 زیانجام شده نقش مثبت آموزش خودمتما قاتی. تحق[8]شود یاطالق م

و  یریشگیپ .اندکرده دییتأ [3]را در کاهش احساس غربت  یساز

احساس  دهیپد قیدق ییاحساس غربت منوط به شناسا دهیدرمان پد

تاکنون در کشور ما . اما باشدیدر آن م لیدخ یرهایغربت و متغ

رو مطالعه حاضر  نیحوزه انجام نشده است. از ا نیدر ا یچندان قاتیتحق

 خود بر احساس یافتگی زیعملکرد خانواده و تما ریتأث یبا هدف بررس

 .دیانجام گرد انیدانشجوغربت 

 

 کارروش
ود که ب یهمبستگ قاتیاز نوع تحق یفیمطالعه توص کیحاضر  قیتحق

رابطه عملکرد خانواده و  یو به بررس دیانجام گرد یدانیبه صورت م

دانشگاه آزاد واحد تهران  انیخود با احساس غربت دانشجو یافتگیزیتما

ع مقط یبوم ریدختر غ انیدانشجو هیمرکز پرداخت. جامعه پژوهش را کل

 یلیدر سال تحص یواحد تهران مرکز یآزاد اسالم نشگاهدا یکارشناس

 ییدانشجو ،یربومیغ یمنظور از دانشجوداده بودند.  لیتشک 1397

و به دور از خانواده در  باشدیاست که در اصل ساکن شهر تهران نم

 180. گروه نمونه شامل کندیم یزندگ یخانه استجار ایخوابگاه 

 ،یروان شناس یهادانشکده یناسدوره کارش یربومیدختر غ یدانشجو

حد تهران مرکز بود. و حقوق دانشگاه آزاد وا اتیادب ،یعلوم اجتماع

دانشکده دانشگاه آزاد تهران  15 انیجهت انتخاب نمونه، ابتدا از م

و حقوق به  اتیادب ،یعلوم اجتماع ،یدانشکده روان شناس 4 ،یمرکز

شدند.  انتخاب یاچند مرحله یاخوشه یتصادف یریروش نمونه گ

 یدختر دوره کارشناس انیدانشجو ستیسپس با مراجعه به خوابگاهها ل

ز و در مرحله بعد ا دیگرد هیها که ساکن خوابگاه بودند تهدانشکده نیا

. سپس دینفر انتخاب گرد 180به حجم  یانمونه ان،یدانشجو نیا انیم

ورود به پژوهش  یارهایآنها قرار گرفت. مع اریها در اختپرسشنامه

ان اقامتش شتریبودند و ب یدختر خوابگاه انیدانشجو یتمام -1شامل؛ 

انتخاب  انیکدام از دانشجو چیه -2، گذشتیتهران در خوابگاه مدر 

بدو ورود به دانشگاه سابقه اختالالت  یشده بنا به پرونده بهداشت روان

 .را نداشتند یروان یهامارستانیدر ب یبستر ای یروان یجد

 Family) پژوهش شامل پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده ابزار

Assessment Device FAD) ،است که  یسوال 53پرسشنامه  کی

 1983مک مستر، در سال  یعملکرد خانواده بنا بر الگو دنیسنج یبرا

 اتیوصمدل خص نیشده است. ا نیتدو شاپیو ب نیبالدو ن،یتوسط اپشت

و شش بعد از  سازدیم نیرا مع دهخانوا یو تعامل یشغل ،یساختار

ها، نقش: حل مشکل، ارتباط، کندیعملکرد خانواده را مشخص م

 6 نیو کنترل رفتار. آزمون عالوه بر ا یعاطف زشیآم ،یعاطف یهمراه

ها بر . جوابردیگیاندازه م زیخانواده را ن یعملکرد کل اس،یخرده مق

)کاماًل  4( تا قمواف اًی)قو 1از  یادرجه 4 کرتیل اسیمق کی یرو

د عملکرد نامطلوبن فیکه توص یشده است. به عبارات میمخالف( تنظ

تر خانواده . نمرات کمتر نشانه عملکرد سالمشودیمعکوس نمره داده م

-23-22-20-16-15-14-10-8-2-1 یهاتمیآ یاست. نمره گذار

بر خالف  53و  28-29-32-34-36-37-38-40-43-50-51

محاسبه نمره هر  ی. براردیگیوارونه انجام م وهیبه ش گرید یهاتمیآ

را با  هااسیدهنده هر خرده مق لیتشک یهاتمینمرات آ اس،یخرده مق

. نمره باالتر در هر خرده میکنیبر تعداد آن م میهم جمع کرده و تقس

. ابزار سنجش باشدیتر خانواده معملکرد مطلوب یبه معنا اسیمق

/. از 92/. تا 72خود از  یهااسیخرده مق یآلفا بیخانواده با ضرا

مه . در ایران پرسشنا[13]برخوردار است  ینسبتًا خوب یدرون یهمسان

 یآلفا بیشده است و ضر یابیهنجار یمذکور توسط زاده محمد

 پرسشنامه.[14] استبه دست آمد  94/0ها اسیکرونباخ کل مق

بر  یفارس انیاحساس غربت جهت سنجش احساس غربت دانشجو

 .است دهیاستاندارد گرد ی( طراح2001) تیاساس پرسشنامه ون ول
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 بیبه ترت ادیز یلیو خ ادیمتوسط، ز ،یهرگز، کم یهانهیاز گز کی هر

یاحساس غربت آزمودن ی. نمره کلردیگینمره م 5و  4، 3، 2، 1نمره 

. حداقل دیآیها بدست مداده شده به سوال ازاتیامت یاز جمع جبر ها

 نیباال در ا یهااست. نمره 180و حداکثر آن  36آزمون  نینمره در ا

 نشانه دهنده نییپا یهافرد و نمره یآزمون نشانگر احساس غربت باال

 اسیمق نیاحساس غربت، ا یاست. به جز نمره کل نییاحساس غربت پا

برگشتن  لیخانواده، م یبرا یدلتنگ یها: عاملباشدیعامل م 5 یدارا

 یراب یو دلتنگ دیجد یهاطیبا مح یناسازگار ،ییاحساس تنهابه وطن، 

آزمون  یهادر عامل یآزمودن تیوضع یبررس ی. برایمیدوستان صم

 ییایآن عامل را با هم جمع کرد. پا یهانمره خام مربوط به سوال دیبا

به  83/0کرونباخ،  یو با استفاده از آلفا یدرون یآزمون به روش همسان

ترجمه و  یآزمون را به فارس نیو همکاران، ا یا. اژه[15]دست آمد 

عامل  پرسشنامه، برای پنج نیب آلفای کرونباخ ایکردند. ضرا یابیاعتبار

به دست  69/0و  84/0، 85/0، 89/0، 90/0عبارت از  بیبه ترت ادشدهی

 .[15]آمد 

( ساخته 1998) دلندریکه توسط اسکاورون و فر یافتگیزیتما پرسشنامه

 زانیسنجش م زانیاست که به م یسوال 43 یشده است ابزار

و  یآن بر روابط مهم زندگ یو تمرکز اصل رودیبه کار م یافتگیزیتما

 یتمیآ 43 اسیمق نی. اباشدیها مآن یبا خانواده اصل یارتباطات جار

 -3من،  گاهیجا -2 ،یعاطف یریواکنش پذ -1: اسیخرده مق 4شامل 

است. جهت محاسبه نمره  گرانیبا د یختگیهم آم -4 ،یعاطف زیگر

: یهااسیاز خرده مق کیهر  یهاتمیپرسشنامه نمرات آ نیا یکل یگذار

هم  -4 یعاطف زیگر -3من،  گاهیجا -2 ،یعاطف یریواکنش پذ -1

نظر گرفتن نمرات  درشوند )با یبا هم جمع م گرانیبا د یختگیآم

شماره  .دهدیرا نشان م اسیهر خرده مق یهاتمیآ ریوارونه(. جدول ز

وارونه  گذاری نمره است، شده مشخص – رهیکه با خط ت ییهاتمیآ

یرد مف شتریب یافتگیزیتما یبه معنا اسیدارند. نمره باالتر در هر مق

کرونباخ  یاآلف بی( در مطالعه خود ضر1386و همکاران ) انی. اسکباشد

پژوهش  یاجرا در. [16]آزمون گزارش نمودند  ینمره کل یرا برا 86/0

ها پرسشنامه یدر پژوهش از جمله، محرمانگ یمالحظات اخالق یتمام

ع . جهت جمدیاز شرکت کنندگان اخذ گرد ینامه آگاهانه کتب تیو رضا

خود و  یافتگیزیعملکرد خانواده، تما یهاها از پرسشنامهداده یآور

به دست آمده با استفاده از  یها. دادهدیاحساس غربت استفاده گرد

به روش گام  رهیچندمتغ ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ یهاشاخص

 .شدند لیتحل SPSS21 به گام در نرم افزار

 هافتهای
نفر بود که حداقل و حداکثر سن  180کل نمونه برابر با  تعداد

مربوط به گروه  یفراوان نیشتریبود. ب 26و  18 بیبه ترت انیدانشجو

انتخاب  انیدرصد(. اکثر دانشجو 7/47نفر،  86سال بود ) 18-20 یسن

 61نفره ) 5درصد( و  2/27نفر،  49نفره ) 4 یهاشده مربوط به خانواده

و محل  لیدرصد( بودند. حداکثر و حداقل فاصله محل تحص 9/33 نفر،

 نیانگیبود. م لومتریک 98و  1100 بیبه ترت ان،یدانشجو یسکونت اصل

احساس غربت،  یرهایو انحراف استاندارد نمره شرکت کنندگان در متغ

 .ذکر شده است 1جدول و عملکرد خانواده در  یافتگیزیتما
 

 پژوهش یرهایو انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه در متغ نیانگیم .1 جدول

 استاندارد انحراف ± نیانگیم ریمتغ

  غربت احساس

 42/20 ± 78/103 احساس غربت یکل نمره

 49/7 ± 17/43 خانواده یبرا یدلتنگ

 5/7 ± 95/22 برگشتن به موطن لیم

 52/5 ± 83/12 ییتنها احساس

 04/6 ± 43/15 دیجد یها طیبا مح یناسازگار

 64/2 ± 38/9 دیدوستان جد یبرا یدلتنگ

  یافتگیزیتما

 44/17 ± 57/163 یافتگیزیتما یکل نمره

 39/6 ± 03/39 یعاطف یریپذ واکنش

 55/6 ± 82/41 من گاهیجا

 51/7 ± 83/49 یعاطف زیگر

 08/7 ± 88/32 گرانیبا د یختگیآم هم

  خانواده عملکرد

 07/1 ± 95/1 مسئله حل

 93/0 ± 28/2 ارتباط

 5/0 ± 39/2 ها نقش

 11/1 ± 44/2 یعاطف یهمراه

 79/0 ± 64/2 یعاطف زشیآم

 51/0 ± 31/2 رفتار کنترل

 36/0 ± 15/2 خانواده یکل عملکرد

 

 نایعملکرد خانواده و احساس غربت دانشجو نیرابطه ب یبررس یبرا

 .استفاده شد رسونیپ یاز آزمون همبستگ یدختر خوابگاه

 خود و احساس غربت یافتگی زیتما نیرابطه ب یبررس یبرا نیچن هم

 .استفاده شد رسونیپ یاز آزمون همبستگ 2جدول در  انیدانشجو

 

 ابعاد عملکرد خانواده و احساس غربت یهمبستگ بیضر سیماتر .2 جدول

برگشت به  لیم خانواده یبرا یدلتنگ غربتاحساس  رهایمتغ

 موطن

 یهاطیبا مح یناسازگار ییاحساس تنها

 دیجد

 دوستان یبرا یدلتنگ

 ***- 298/0 - 062/0 **- 192/0 **- 2/0 ***- 4/0 **- 194/0 مسئله حل

 ***346/0 073/0 - 121/0 *19/0 ***346/0 **231/0 ارتباط

 - 026/0 *- 169/0 - 124/0 - 043/0 - 057/0 - 124/0 هانقش

 **- 219/0 - 111/0 - 092/0 - 052/0 - 145/0 - 052/0 یعاطف یهمراه

 ***286/0 128/0 123/0 **234/0 ***293/0 ***302/0 یعاطف زشیآم

 ***269/0 - 016/0 *- 166/0 049/0 *172/0 066/0 رفتار کنترل

 یکل عملکرد

 خانواده 

24/0 -*** 216/0 -** 146/0 - 159/0 - 224/0 -** 283/0 -*** 

001/0  >P *** ،01/0 > P ** ،05/0 > P * 
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 خود و احساس غربت یافتگیزیابعاد تما یهمبستگ بیضر سیماتر .3 جدول

 یبرا یدلتنگ احساس غربت رهایمتغ

 خانواده

برگشت به  لیم

 موطن

 یها طیبا مح یناسازگار ییاحساس تنها

 دیجد

 یبرا یدلتنگ

 دوستان

 ***- 256/0 ***- 484/0 ***- 62/0 13/0 069/0 ***-417/0 خود یافتگیزیتما

 ***391/0 ***- 276/0 ***- 354/0 *- 18/0 *- 165/0 ***- 355/0 یعاطفیریپذ واکنش

 - 096/0 ***511/0 ***583/0 **- 2/0 - 084/0 ***- 427/0 من گاهیجا

 061/0 *- 166/0 ***- 291/0 *167/0 **201/0 016/0 یعاطف زیگر

 ***- 254/0 ***- 294/0 ***- 361/0 *147/0 *- 157/0 ***- 33/0 گرانیبا د یختگیآم هم

001/0  >P *** ،01/0 > P ** ،05/0 > P * 

 

 نیب شیپ یرهایاحساس غربت و متغ ریمتغ یبه روش گام به گام برا رهیچندمتغ ونیرگرس لیتحل .4جدول 

 B Beta T Sig. Tolerance VIF نیب شیپ یرهایمتغ

   001/0 06/14  7/210 ثابت مقدار

 105/2 475/0 001/0 - 63/6 ***- 421/0 - 493/0 یافتگیزیتما

 03/1 971/0 01/0 - 61/2 **- 163/0 - 55/4 خانواده یکل عملکرد

 5/1 66/0 001/0 - 36/5 ***- 386/0 - 71/15 ها نقش

 19/1 836/0 001/0 - 83/5 ***- 428/0 - 28/8 مسئله حل

 07/1 92/0 012/0 52/2 *171/0 11/4 یعاطف زشیآم

 03/1 96/0 035/0 - 12/2 *- 128/0 - 35/2 یعاطف یهمراه

398/0  =ARS ،41/0 = RS ،64/0 = R 

001/0  >P *** ،01/0 > P ** ،05/0 > P * 

 

اس احس انسیبر وار نیب شیپ یرهایاز متغ کیهر ریتأث نییتع یبرا

عملکرد خانواده به  یهااسیو خرده مق یافتگیزیتما یرهایغربت، متغ

 .شدند لیتحل ونیصورت گام به گام در معادله رگرس

 به دست آمد یداریگام به گام مدل معن ونیاستفاده از روش رگرس با

(01/0  >P ،34/19 = 167/6 = F) و  افتیقدم ادامه  8تا  لیتحل

 t و 4جدول  جیبود. بر اساس نتا نیب شیپ ریمتغ 6شامل  ییمدل نها

احساس غربت توسط  انسیدرصد از وار 40مشاهده شده، حدود 

، خانواده یحل مسئله، عملکرد کل ،هانقش ،یافتگیزیتما یرهایمتغ

ه با توجه ب نی. بنابرادیگرد نییتب یعاطف یو همراه یعاطف زشیآم

 = - 428/0)حل مسئله  ریمتغ بیبه ترت ،یدار یمقدار بتا و سطح معن

Beta) یافتگیزی، تما (421/0 - = Beta) ها ، نقش(386/0 - = Beta) 

 = - 163/0)خانواده  ی، عملکرد کل (Beta = 171/0) یعاطف زشیآم،

Beta) یعاطف یو همراه (128/0 - = Beta) ،یبرا رهایمتغ نیتریقو 

 هیبودند. بق یدختر خوابگاه انیاحساس غربت دانشجو ینیب شیپ

 جینشان ندادند. در کل نتا یدار یمعن یهاکننده ینیب شیپ رها،یمتغ

 یتر باشد و نمرات بهتر افتهیزینشان دهنده آن است که هرچه فرد تما

خانواده کسب کرده باشد به تبع احساس غربت  ملکرددر آزمون ع

 .کندیرا تجربه م یکمتر

 بحث
ا به دختر ر انیدانشجو یسازگار یگاه ینوستالژ دیو حس شد یدلتنگ

 یو زندگ یلیتحص شرفتیو پ دهدیکل تحت شعاع خود قرار م

رو پژوهش حاضر با  نی. از اکشدیروزمره فرد را به چالش م یاجتماع

خود با احساس  یافتگی زیرابطه عملکرد خانواده و تما یهدف بررس

 یهاافتهیانجام شد. همسو با  یخوابگاه ردخت انیغربت در دانشجو

نشان داد  ونیرگرس لیحاصل از تحل جی. نتا[19-17] نیشیمطالعات پ

 یرهایمتغ احساس غربت توسط انسیدرصد از وار 40حدود 

 شزیخانواده، آم یها، حل مسئله، عملکرد کلخود، نقش یافتگیزیتما

با توجه به مقدار بتا  نی. بنابراشودیم نییتب یعاطف یو همراه یعاطف

ها، نقش ،یافتگیزیحل مسئله، تما ریمتغ بیبه ترت ،یدار یو سطح معن

 نیتریقو یعاطف یخانواده و همراه یعملکرد کل ،یعاطف زشیآم

 یدختر خوابگاه انیاحساس غربت دانشجو ینیب شیپ یبرا رهایمتغ

 .بودند

دست  جهیو همکاران در پژوهش خود به نت Cavaiolaمثال،  یبرا

 طیرا دارند در مح یشتریب یافتگی زیکه خود تما یکه، افراد افتندی

 یشتریب تیرا تحمل کرده و از شغل خود رضا یاسترس کمتر یکار

و همکاران در پژوهش خود  Hendrickson ن،ی. همچن[17]دارند 

 ندیآیبه خارج م لیتحص یکه برا یمللال نیب انیکه دانشجو افتندیدر

رار ق یابیدوست  یهاها و شبکهدر گروه عتریهر چقدر که بتوانند سر

ند، به داشته باش یپدر ای یبه خانواده اصل یکمتر یو وابستگ رندیبگ

 تیو موفق یاز زندگ یشتریب تیاحساس رضا یتریریطرز قابل چشمگ

که احساس غربت  دارند یانیبا دانشجو سهیدر مقا یبهتر یلیتحص

 .[18]کنند یرا تجربه م یدتریشد

 یاست؛ نخست آنکه بر اساس الگو نییاز چند جنبه قابل تب هاافتهی نیا

. ساختار، شودینظام در نظر گرفته م کیخانواده به عنوان  ،یستمیس

 نیترمهم گذاردیم شیکه نظام خانواده به نما یتبادل یسازمان و الگوها

 دکارآم یها. خانوادهباشندیخانواده م یرفتار اعضا نییعوامل در تع

و  قیفرزندان خود را مورد تشو یافتگیزیمستقل شدن و تما ندیفرا

فرزندان  یفرد نیو ب یفرد یمهارتها ها رشد. آندهندیقرار م تیحما

و تجارب نو را  هاطیکه مح دهندیو به آنان اجازه م کنندیم لیرا تسه

 دیجد یهاتیمسئله کنار آمدن آنان را با موقع نی. و همندییازمایب

 .[19]کند یم لیتسه

ینقش و حل مسئله بها م میبا عملکرد مطلوب، به تقس یهاخانواده

 یریپذ تیخود باشد و بر مسئول یسر جا یزیدارند هر چ لیو تما دهند

 ییهستند. توانا ریهم انعطاف پذ یهر چند تاحد کنندیم یاعضا پافشار

 یهاجهت مقابله با چالش یبه سالح زیحل مسئله خانواده، فرزندان را ن
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 یهاتیها و موقعدر مکان یافراد به راحت نیو ا کندیرو مجهز م شیپ

 یامقابله یهاچون از مهارت شوندینم یدچار استرس و نگران دیجد

جهت آموزش حل مسئله  ییاده به عنوان الگومناسب برخوردارند. خانو

چطور با  یکه در مواقع بحران دهدیم ادیو به فرزندان  کندیعمل م

و  یمال ای یها معمواًل با دو نوع مشکل ابزار. خانوادهشوندموانع روبه رو 

مسکن  ،یاشاره به مسائل مال ی. مشکالت ابزارشوندیمواجه م یعاطف

 یجانیو ه یاشاره به مسائل عاطف یو پوشاک دارد و مشکالت عاطف

 یهاسوء استفاده و ...(. در خانواده ،یخانواده دارد )خشم، افسردگ

مسئله باعث  نیوجود دارد و هم یاندک یعاطف تکارآمد معموالً مشکال

 یاحتمال یمال ای یبا مشکالت ابزار یکه افراد خانواده به راحت شودیم

 .[8] ندیاینار بک

که اعضا با انحراف  کندینقش در خانواده کمک م میتقس گرید یسو از

 ییهامواجه شود. در خانواده یماریب کیبهنجار مثل  تیخود از موقع

 باشدینم یبه صورت داد و ستد فینقش مناسب، انجام تکال میبا تقس

 تیمااعضا ح ریبماند اما سا نیبر زم یممکن است انجام نقش یبلکه گاه

 به فرزندان کمک ییالگو نیالزم را نشان خواهند داد. چن یبانیو پشت

ند باش ریپذ تیمسئول یافراد زین دیجد یهاتیعخواهد کرد که در موق

 نیا نگذارند. از نیخود را برزم یلیو تحص یمورد انتظار شغل فیو تکال

 گرانیرا د فشانیتا وظا مانندیمنتظر نم گریخوابگاه د طیرو در مح

و  یلیتحص یهاتیو فعال فیدهند. بلکه انجام تکال امانج شانیبرا

و  کنندینگاه م فهیو وظ تیمسئول کیخود را به عنوان  یخوابگاه

 اندکه عادت کرده یخود ندارند. اما افراد فیاز تکال یااضطراب و دلهره

بگذارند در مواجه  رهایهمش ای نیخود را در خانواده بر عهده والد فیوظا

و  شوندیدچار مشکل م یو خوابگاه ییدانشجو یندگز یهابا چالش

 یتیکفا یاحساس ب نیبه آنان دست خواهد داد و ا یتیکفایاحساس ب

 خواهد داد شیدردسر خانواده افزا یامن و ب طیمح یآنان را برا یدلتنگ

[1 ,19]. 

دادن خانواده به  تیابراز عالقه و اهم زانیم یبه معنا یعاطف زشیآم

 گریکدیعالقه به  زانیخود است. تمرکز بر م یخاص اعضا یهاتیفعال

است که فقدان  یختگیآم یهااز سبک یاابراز عالقه، گستره وهیو ش

ا به ر گرید یدر انتها یافراط یختگیسو تا آم کیرا از  یختگیکامل آم

از عوامل  یکیبا فرزندان  نیاز حد والد شیب یختگی. آمآوردیوجود م

 ،یختگیسبک آم نی. مشخصه اباشدیفرزندان م یافتگیزنیتما یاصل

 یگاه. باشدیاعضا م یگرانه افراط تیمداخله گرانه و حما یرفتارها

چند عضو خانواده  ایدو  نیب یاست که مرزها دیآنقدر شد زشیآم

 دهیدر هم تن ای ختهیآم اریبس یخانواد ها در .[20]شود یمغشوش م

در هم  اریبس رهایو همش نیوالد یفرع یهاستمیس ،یاز لحاظ عاطف

دوجانبه وجود دارد اما به  تیشده حما دیاحساس تشد کی. انددهیتن

 دهیدر هم تن نیفرزندان. والد یرفتن استقالل و خودمختار نیاز ب یبها

و همه  دهندیم تیبه فرزندان اهم اریبامالحظه هستند، بسمهربان و 

عشق فراوان وابسته  نیا ی. اما بهاکنندیوقت خود را صرف فرزندان م

آنان است  یو اجتماع ینگه داشتن فرزندان و ممانعت از رشد عاطف

هستند شفقت به خود  افتهی زیکمتر تما یهایژگیکه با و ی. افراد[19]

 افتهی زیتما یهایژگیبا و رادبا اف سهیرا در مقا یکمتر یجانیو هوش ه

 .[21]دارند 

ا را ب منیناا یرابطه سبک دلبستگ ق،یتحق نیچند گرید یسو از

 یهاسبک یری. شکل گ[15, 6]اند نموده دییاحساس غربت تأ

خانواده. در واقع  طیو مح یگردد به دوران کودک یخود برم یدلبستگ

کل در ش یعامل اصل نیدر دسترس بودن و پاسخگو گو بودن والد زانیم

 من،یافراد دلبسته ناا نی. والدباشدیکودکان م یسبک دلبستگ یده

 یعاطف یو پاسخ ده باشندیدر دسترس نم یاز لحاظ عاطف ادیمعموالً ز

از لحاظ  نیوالد نی. اباشدیم طیافراط و تفر یآنان معموالً بر اساس الگو

را به کودک  یمنیحس ناا یمزاج هستند و نوع یمعمواًل دمدم یعاطف

که  شودیم نیمنجر به ا ینیناکارامد والد یالگو نی. اکنندیمنتقل م

 یبزرگسال یو حت یبعدها در دوران نوجوان منیدلبسته ناا انیدانشجو

 یوالگ نیرا با خود داشته باشند. و ا یمنیو ناا یاعتماد یحس ب نیهم

دستخوش  دیو افراد جد هاتیتعامل آنان را با موقع یجانیو ه یرفتار

دانشگاه  انیبودن نمونه پژوهش به دانشجو محدود [19]کند یچالش م

به  یهمبستگ جینتا ریعدم تفس نیآزاد واحد تهران مرکز و هم چن

 دیبا جهیپژوهش حاضر بود. در نت یها تیاز جمله محدو یصورت عل

 .کرد تیرا رعا اطیب احتجان جینتا میدر تعم

 یریگ جهینت
اش نوادهتر باشد و خا افتهیزیآن بود که هرچه فرد تما انگریب جیکل نتا در

ا ر یاحساس غربت کمتر جهیبرخوردار باشد در نت یاز عملکرد بهتر

. دیآیکنار م یو خوابگاه ییدانشجو طیتر با محو راحت کندیتجربه م

مورد  ییدانشجو تیاحساس غربت در جمع دهیرو الزم است پد نیاز ا

صورت  دهیپد نیجهت کاهش ا یواقع شود و اقدامات یشتریتوجه ب

 یرا با الگوها انیها و دانشجو. روان شناسان و مشاوران، خانوادهردیگ

 .خانواده متعادل آشنا سازند یهایژگیکارآمدتر و و ینیوالد

 یسپاسگزار
انشگاه اول در د سندهیارشد نو ینامه کارشناس انیمقاله برگرفته از پا نیا

 یتهران به شماره مصوب پژوهش قاتیواحد علوم و تحق یآزاد اسالم

ه با ک یشرکت کنندگان هیاز کل لهیوس نی. بدباشدیم 9503490167

یم یانجام مطالعه را فراهم نمودند تشکر و قدردان نهیسعه صدر زم

 .شود

 منافع تضاد
گونه تضاد  چیمقاله ه نیکه در نگارش ا دارندیاعالم م سندگانینو

 .وجود ندارد یمنافع
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