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Abstract 
 

Background and purpose: Homesickness is a complex cognitive, exciting and stimulating 
condition that comes into existence because of the individual’s transition into a new environment and it 
seems to present the reduction of coping strategies. This research aims to study the effectiveness of the 
method of assertiveness training on homesickness of  female university students. 

Materials and methods: This was an interventional study pre and post test study. Among 249 
female freshmen, 96 students were found to be suffering from homesickness among which 60 students 
were randomly selected and put in the intervention and control group. The information was gathered by 
Archer et al., homesickness questionnaire which involves 30 expressions, from 1 to 5 likert scale, and 
also by the researcher’s own questionnaire which involves demographic information. The pre test data 
were gathered within the first 2 weeks of their arrival to the dormitory. The experimental group took part 
in 12 90-minute training sessions followed by evaluation 3 weeks after the initial testing. The data were 
analyzed according to Mann-Whihtney test. 

Results: The pre- test data from the two groups showed no significant difference, however, with 
the presentation assertiveness training, the experimental group grades were significantly higher than 
control the group. Also, two factors of homesickness i.e., not-likening the university and strong 
attachment to their home did not show a difference in pre test, however, differences in post test were 
shown to be significant. 

Conclusion: The results of the study show that assertiveness training can be effective in 
alleviating problems that come up after the transition of the individual into the university and their new 
environment. 
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  پژوهشی          

  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

  )28-33    (1388 سال     آذر و دی     73 شماره     نوزدهمدوره 
 

28  1388آذر و دی  ، 73 ، شماره نوزدهم دوره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

  بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر احساس 
  غربت دانشجویان دختر

 
  3 سیامک سامانی       3پرویز آزاد فالح        2 کاظم رسول زاده طباطبایی       1 فریبا تابع بردبار

  

  چکیده
محـیط جدیـد    به در پی انتقال فردکه بوده هیجانی  شناختی، انگیزشی و  وضعیت پیچیده احساس غربت :سابقه و هدف 

هـدف از پـژوهش حاضـر تعیـین         . همراه باشـد  مهارت های جرأت ورزی     و بنظر می رسد با کاهش       آید   وجود می در وی به    
  .اثربخشی آموزش ابراز وجود بر کاهش احساس غربت دانشجویان دختر بوده است

 دانـشجوی دختـر     249 از. نجام شـد  این مطالعه مداخله ای بصورت قبل و بعد همراه با گروه کنترل ا             : روش ها  و مواد
 به شـیوه تـصادفی سـاده    دانشجو 60تشخیص داده شدند که از میان آنان تعداد    احساس غربت     نفردچار 96 سال اول دانشگاه  

  کـه  )همکـاران  ارچـر و   ( احـساس غربـت    هپرسـشنام اطالعات توسط   .  و کنترل جای گرفتند    مداخلههای   انتخاب و در گروه   
 شـامل اطالعـات      پرسشنامه محقق ساخته   توسطهمچنین  و  می باشد    5تا  1ای لیکرت     قیاس پنج درجه   در م  ، عبارت 30دارای  

افـراد گـروه    .آوری گردیـد   هفتـه اول ورود بـه خوابگـاه جمـع         2نمرات پـیش آزمـون در       . دموگرافیک جمع آوری گردید   
ت پس آزمون در جلسه آخر آمـوزش       نمرا  و    جلسه شرکت نمودند   12ای به مدت      دقیقه 90 در یک برنامه آموزشی      مداخله

  .ها با آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت داده. آوری گردید تقریبا سه هفته پس از سنجش اولیه جمع
 روش  هاما با ارائـ   شت  داری ندا ی  دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون تفاوت معن         نمره احساس غربت     :یافته ها   
دو مولفـه احـساس     همچنـین   . داری بیشتر از گروه کنتـرل بـود        مون در گروه مداخله بطور معنی     نمرات پس آز  جرات ورزی   

پـس از اجـرای     نداشت ولی   دار  ی  آزمون تفاوت معن   غربت یعنی دلبستگی به خانه و ناراضی بودن از دانشگاه در مرحله پیش            
  .داری باالتر بود در گروه مداخله بطور معنیهر دو مولفه  برنامه آموزشی
 محـیط   انتقـال فـرد بـه   بعد از کاهش مشکالتی که    درتواند   آموزش ابراز وجود می   نتایج مطالعه نشان داد که       :استنتاج  

  .آید موثر باشد وجود میدانشگاه و خوابگاه به 
  

  ابراز وجود، دانشجویان دختر، احساس غربت، سالمت روانی :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
 بــرای ده کــهبــوزنــدگی دانــشجویی شــرایطی تــازه 

بـه  های خـاص خـود را        دانشجویان جدیدالورود تنیدگی  
هـای   دختران، بـا چـالش     خصوص دانشجویان، به . همراه دارد 

   .ها روبه رو هستند  و تحصیلی بسیاری در خوابگاهفرهنگی
  

  :yasaman72004@yahoo.com E-mail          پیام نور استان فارسمیدان معلم، اول همت جنوبی، ساختمان مرکزی دانشگاه جامع : شیراز -فریبا تابع بردبار :مولف مسئول
 استان فارس پیام نورجامع دانشگاه گروه روانشناسی،  .1

  دانشگاه تربیت مدرس تهرانگروه روانشناسی،  .2
  دانشگاه شیرازدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،  .3

  23/10/88:             تاریخ تصویب6/7/88: الحات تاریخ ارجاع جهت اص          2/6/88: ریافت تاریخ د
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  ان و همکارفریبا تابع بردبار                      هشی    پژو  
  

29  1388آذر و دی  ، 73 ، شماره نوزدهم دوره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

تقاضاهای تحصیلی، مشکالت    های جدید،  نقشپذیرفتن  
احــساس غربــت، نقــص در  نفــس،  کــاهش اعتمادبــه  مـالی، 
کم جرأت بودن درهنگـام تعـامالت          مطالعه، های مهارت

ای از ایـــن  اضــطراب و تــنش زیــاد نمونــه      اجتمــاعی، 
وضـعیت پیچیـده     1 غربـت  احـساس  .باشـند  مشکالت مـی  

 که با اشـتغاالت ، هیجانی خاصی است شناختی، انگیزشی و
تمایل به بازگشت به     قبلی و  فراوان ذهنی در مورد محیط    

 هـای  معموال باخلق افسرده و نشانه دارد و  یآن همراه  سمت
بـر اسـاس گـزارش    . )1(شـود  مختلف روان تنی تجربه می    

فتـه اول ورود     ه 2 ،مریکاآانجمن سالمتی دانشجویان در     
سـازگاری   ینـد آبه دانشگاه زمان بـسیار بحرانـی بـرای فر         

غربـت   دانـشجویانی کـه دچـار احـساس       . دانشجویان است 
  و شوند نارضایتی بیشتری ازتحصیل در دانشگاه دارند       می

  برابر 3مشکالت تحصیلی و احتمال ترک تحصیل درآنان        
توانـد بـه     احساس غربت می   .)2،3(باشد جمعیت عادی می  

منجر شود  بود روابط اطمینان بخش و احساس تنهایی        کم
مـصرف   ساز احتمال بروز اضـطراب، افـسردگی،       زمینهو  

  .)4(مواد و الکل و حتی خودکشی باشد
بسیاری از محققان معتقدنـد بیـشتر دانـشجویانی کـه           

 شوند در زمینه تعـامالت اجتمـاعی       دچار احساس غربت می   
دچـار  به خـصوص برقـراری تمـاس و دریافـت حمایـت             

 .)6،5(کنند ای جرأتمندانه عمل نمی     شیوه اضعف بوده و ب   
زا دچـار تـنش      شاین دسته در هنگام مواجهه با عوامل تن       

و اضطراب زیادی شده و قدرت تفکر و سازگاری را بـه            
دهنـد و در نتیجـه در        شکل سازنده و مفیـد از دسـت مـی         

آمـوزش  . )7(کننـد  محیط جدید بسیار منفعالنه عمـل مـی       
ر روی دانشجویان پرستاری نـشان داد کـه ایـن           قاطعیت ب 

توانـد موجـب افـزایش جـرات ورزی و           نوع آموزش می  
  .)8(کاهش اضطراب گردد

ــاد    ــاط و ایجـ ــراری ارتبـ ــودن، برقـ ــرأت ورز بـ جـ
تواند به سازگاری    های تحصیلی و اجتماعی می     مشارکت

ــد  ــشجویان کمــک نمای ــر دان ــشجویانی کــه . )9،7(بهت دان
هـای جـرأت     رنـد، از مهـارت    احساس غربـت بـاالتری دا     

                                                 
1. Homesickness 

افــراد دارای جــرأت . )5،10(ورزی کمتــری برخوردارنــد
 هـای  ورزی ضعیف به جهت احساس ناکارآمدی در تعامل       

بین فردی و محدودیت برقراری ارتباط، از منابع حمایت         
ــره  ــستند اجتمــاعی مناســب به ــد نی ــراز وجــود. )11(من  ،اب

 اعیکارکردی فردی است که به سازگاری در تعامل اجتمـ         
 ،ابراز وجود، بر اضطراب     کنش ناموفق در   .کند کمک می 

آمـوزش   .)12(افزاید افسردگی و اختالالت شخصیتی می     
جرأت ورزی منجر به افزایش رفتارهای جرأت ورزانه و         

  .)13،14(اعتماد به نفس دانشجویان شود
بنابراین جـرأت ورزی عملکـردی اسـت کـه دارای           

 اسـت و نمایـانگر   های شـناختی، هیجـانی و رفتـاری      جنبه
هـای محیطـی     توانمندی فرد در برخورد مؤثر بـا خواسـته        

فردی که دارای جرأت ورزی مناسب اسـت نـه          . باشد می
 زا رویـارویی   شتنها در مواجهه بـا مـشکالت و عوامـل تـن           

آمیز در برخورد     دارد، بلکه به جهت رفتار موفقیت      بهتری
داشته و  تری از خود      ارزیابی شناختی مثبت   ،با این عوامل  

تـری را نیـز تجربـه     هـا و عواطـف مثبـت      به تبع آن هیجان   
به لحاظ جنسیت، میـزان جـرأت ورزی در         . )15(نماید می

باشـد چنانچـه تحقیقـات       بین زنان و مـردان متفـاوت مـی        
دهند میزان جرأت ورزی در میـان مـردان بیـشتر          نشان می 

 هم چنین به لحـاظ فرهنگـی در تعـامالت،           .از زنان است  
امع آسیایی میزان جـرأت ورزی کمتـری نـسبت          زنان جو 

  .)17،16(دهند به زنان جوامع غربی از خود نشان می
هـای   مهـارت ایـن گونـه   با توجه به وجود نقائص در   

ارتباطی هدف اصلی از پـژوهش حاضـر، ارزیـابی نقـش            
 آموزش جرأت ورزی برکاهش احساس غربت دانشجویان      

بـر دو مؤلفـه      که در همین راستا اثر این نوع آموزش          بود
احساس غربـت یعنـی دلبـستگی بـه خانـه و نارضـایتی از               

  .دانشگاه نیز بررسی شد
  

  مواد و روش ها
  پیش آزمـون   صورت ب ای مداخلهمطالعه حاضر، طرح    

    دانـشجوی 249 از.  بـود  با گروه شاهد  همراه  پس آزمون   و  
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  آموزش ابراز وجود بر احساس غربت دانشجویان
 

30  1388آذر و دی  ، 73 ، شماره نوزدهم دوره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

  پرسـشنامه   که به شیوه سرشماری    دختر سال اول دانشگاه   
 1 بـا توجـه بـه مـالک        و خ دادنـد  را پاسـ  احساس غربـت    

 احـساس    نفردچـار  96 ،انحراف معیـار بـاالتر از میـانگین       
 60تشخیص داده شـدند کـه از میـان آنـان تعـداد              غربت  

هـای   انتخـاب و در گـروه      به شیوه تصادفی سـاده    دانشجو  
در این طرح بـرای معـادل       .  و کنترل جای گرفتند    مداخله

ای اعمــال  بــرمداخلــههــا و انتخــاب گــروه  کــردن گــروه
مـالک   .مداخله از روش جایگزینی تصادفی استفاده شد      

دانشجوی دختر سال اول،    : از ورود به تحقیق عبارت بود    
 1مجرد، نمره احـساس غربـت    ترم اول، ساکن خوابگاه،

 از سـالمت    یانحراف باالتر از میانگین جامعه، برخوردار     
  .روانی و جسمانی بر اساس گزارش شخصی

 احـساس   هپرسـشنام بت از   جهت سنجش احساس غر   
ای    در مقیـاس پـنج درجـه       ، عبـارت  30 دارای    کـه  غربت

ــا 1لیکــرت  ــی 5ت ــتفاده شــد  م ــاملی  .باشــد اس ــل ع تحلی
دلبــستگی بــه خانــه و نارضــایتی از  ســؤاالت، دو عامــل،

 بررسی روایی همزمان  . )18(ه است دانشگاه را متمایز کرد   
 1 بـه همـراه پرسـشنامۀ سـالمت عمـومی     در نمونه ایرانـی،  

GHQ  نفــــری از دانــــشجویان  40 در یــــک نمونــــه 
جدیدالورود در هفتۀ چهارم ورود بـه دانـشگاه نـشان داد          

های چهار گانه سـالمت      که وضعیت افراد بر اساس مؤلفه     
در این پـژوهش،  . )19(روانی با احساس غربت رابطه دارد 

ضریب اعتبار برای کل پرسـشنامه از طریـق بـاز آزمـایی             
 8/0هت تعیـین همـسانی درونـی         ؛ آلفای کرونباخ ج    75/0

همچنـین از پرسـشنامه محقـق سـاخته         . بدست آمده است  
  .د استفاده گردیدواطالعات دموگرافیک بشامل که 

 هفته اول ورود به خوابگاه      2نمرات پیش آزمون در     
ــع ــد جم ــه    .آوری گردی ــده در برنام ــرکت کنن ــراد ش اف

 و کنتـرل  مداخلـه ای تصادفی در گـروه   آموزشی به شیوه 
ــرا ــد و گــروه ر ق ــهگرفتن ــه آموزشــی مداخل  90 در برنام
 نمـرات پـس     . جلسه شرکت نمودند   12ای به مدت     دقیقه

آزمون در جلسه آخر آمـوزش تقریبـا سـه هفتـه پـس از               
 مداخله،  اساس آموزش . آوری گردید  سنجش اولیه جمع  

                                                 
1. General Health Questionnaire (G.H.Q.) 

هـای اجتمـاعی     رویارویی موفق فرد در موقعیـت      آموزش
احساسات و آرزوهای خـود  رفتارها، عقاید، بتواند   تا   بود

از حقــوق خــود دفــاع نماینــد و بــه طــور  د ونــرا بیــان ک
 های ها و واکنش   خالصه شامل مراحلی چون شناخت پاسخ     

های مختلف و تـشخیص الگـوی        ها در موقعیت   آزمودنی
سازی تجربیـات احـساسی و عـاطفی      غالب در آنان، زنده   

 هــا، تمــایز بــین رفتارهــای آنــان در برخــورد بــا موقیعــت
آشـنایی بـا     پذیر و رفتار جرات مندانـه،      پرخاشگرانه، فعل 

ــراز مخالفــت و    ــردی، تمــرین اب ــین ف ــردی و ب حقــوق ف
ها، بیان جمالت من، تمرین      ناخشنودی در برخی موقعیت   

هـای فرضـی و مقابلـه        ابراز اظهارات شخصی در موقیعت    
هـای تاثیرگـذاری     های غیر منطقی، آموزش شیوه     با ترس 

منـدی از تعامـل، تحلیـل رفتارهـا           بهره موفق بر دیگران و   
 های بدیل در تعامالت،    براساس نظریه سود و زیان، ارائه راه      

های ذهنـی، تنظـیم رفتـار جـرات ورزانـه و             تصویر سازی 
هـا بـا اسـتفاده از        کلیه داده . بودتکنیک شکست رکورد،    

  .تجزیه و تحلیل گردیدو آزمون من ویتنی  SPSS افزار نرم
  

  یافته ها
هــا همــان گونــه کــه انتظــار  جــه بــه تحلیــل دادهبــا تو

رفت دانشجویان در بدو ورود دچـار احـساس غربـت            می
 5/97 میانگین احساس غربت گروه نمونه برابر با         و بودند

  .بوده است
  

در دو  و کنترل مداخلهمقایسه احساس غربت گروه  :1  شمارهجدول
   قبل و بعد از مداخلهزمان

  

  مرحله
  گروه

  پیش آزمون
Mean Rank  

  پس آزمون
Mean Rank  

  94/21  13/28  آزمایش
  92/34  73/29  کنترل

p 718/0  000/0  

  
 1 شماره با توجه به نتایج آزمون ارائه شده در جدول     

 سطح نمرات احساس  گردد   همان گونه که مالحظه می    و  
  تفاوت دوگروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون         غربت
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ش جـرات ورزی در پـس    روهاما با ارائ .معناداری ندارند 
حکایت از تفاوتی معنادار در میـان   آزمون، نتایج آزمون

  ).=000/0p (دو گروه دارد
برای دو مولفه احساس غربت یعنی دلبستگی به خانه         

هــای فــوق صــورت  و ناراضــی بــودن از دانــشگاه تحلیــل
  . استآمده 2گرفت که نتایج در جدول شماره 

  
 و  مداخلـه حساس غربـت گـروه      های ا  مقایسه مولفه  :2  شماره جدول

  کنترل قبل و بعد از مداخله
  

  نارضایتی از دانشگاه  دلبستگی به خانه  
  مرحله

  گروه
  پیش آزمون

Mean 
Rank  

  پس آزمون
Mean 
Rank  

  پیش آزمون
Mean 
Rank  

  پس آزمون
Mean 
Rank  

  12/22  62/26  12/24  71/27  آزمایش
  07/34  31  10/33  18/29  کنترل

p  736/0  000/0  32/0  000/0  
  

رفـت در هـر دو مولفـه در          همان گونه که انتظار مـی     
 در مرحلـه    نبود ولـی  دار  ی  آزمون تفاوت معن   مرحله پیش 

در هـر دو     پس آزمون وپس از اجـرای برنامـه آموزشـی         
  .)=000/0p(بودها معنادار  مولفه تفاوت

  

  بحث
 نمـرات احـساس غربـت در گـروه          سـطح با توجه به    

ــه ــشجویان در   ،نمون ــت دان ــه اول ورود بــ 2اکثری  ه هفت
ــه     ــت را تجرب ــساس غرب ــاالیی از اح ــطوح ب ــشگاه س دان

همچنین بر اساس نتایج بدست آمـده آمـوزش        . نمایند می
ــزان احــساس غربــت    ــه کــاهش می ــراز وجــود منجــر ب اب

پـس   دانشجویان و در نتیجـه افـزایش سـالمت روانـی در     
گــروه بــین دو نمــره  اخــتالف و. آزمــون گردیــده اســت

که این نتایج همسو    . دار بوده است   ی و کنترل معن   مداخله
به طور کلـی     .)10،20،  5-8(دشاب میبا بسیاری از تحقیقات     

ن گفت کمبود عزت نفس و کم جـرأت بـودن از            اتو می
ایـن عـدم    . های افراد دارای احساس غربت است      ویژگی

توانـد   اعتماد به خود در افراد دچـار احـساس غربـت مـی            
هــای اجتمــاعی  ز تمایــل بــه اجتنــاب از تمــاس ســا زمینــه
دانشجویان دچار  انجام شده،    بر اساس تحقیقات     .)6(شود

ــت  ــساس غرب ــاالیی از    ،اح ــزان ب ــتن می ــر داش ــالوه ب  ع
افسردگی و اضطراب تمایل به انزوای شـدید و دوری از           

  .)4-7(کنند اجتماع دارند و احساسات خود را بیان نمی
 )8،13(دارنـ د ان مـی  هـا نـش    چنان که سـایر بررسـی      هم

تواند بـر مـشکالتی کـه دارای         آموزش جرأت ورزی می   
 ،های شناختی و رفتاری همانند اضطراب، افسردگی       جنبه

های اجتماعی و افزایش تعامالت اجتماعی هستند،        هراس
گر یکی از مشکالت افراد دچار احساس       ا .اثرگذار باشد 

هـای اجتمـاعی بـه خـصوص         غربت را نقـص در مهـارت      
های برقـراری ارتبـاط در محـیط جدیـد           ر مهارت نقص د 

) 1999( و همکـاران     Azaisدرنظر گرفته شود، هم سو با       
توان گفت که جرأت ورزی کارکردی فـردی اسـت           می

  کنش.کند کمک می که به سازگاری در تعامالت اجتماعی
 ناموفق در ابراز وجود به اضطراب، افسردگی و اخـتالالت         

افــزایش رفتــار جــرأت در واقــع . دمــانجا شخــصیت مــی
ورزانه از طریق افزایش اعتماد به نفس در محـیط جدیـد            

تواند ناسازگاری های دانشجویان به خصوص آنهایی        می
را که ریشه در نقص تعامالت در روابط اجتماعی دارنـد           

 بـرون ریـزی     ،با توجـه بـه ایـن نقـائص        . )14(کاهش دهد 
 احساسات و افکار و توجه به حقوق فردی و بـین فـردی            

ــراز وجــود حاصــل   در روابــط کــه از طریــق آمــوزش اب
تواند با افزایش اعتماد به نفـس دانـشجویان          گردد، می  می

بینـی نـشده مثـل مـسائل ورود بـه            هـای پـیش    در موقعیت 
ــه  ــشگاه، زمین ــشگاهی و     دان ــامالت دان ــزایش تع ــاز اف س

های اجتماعی باشد که پی آمـد        دسترسی آنان به حمایت   
  .است ری روانی دانشجویانآن تامین سالمت و سازگا

این پژوهش تلویحـات نظـری و کاربردهـای عملـی           
توان به  تـاثیر      از تلویحات نظری می   . چندی به دنبال دارد   

ــارت   ــسهیل مه ــنش و ت ــاد بی ــه در   ایج ــازش یافت ــای س ه
دانشجویان اشاره نمودکه احتمال رفتارهـای ناسـازگارانه        

هـای   بـسیاری از نظریـه     در دهـد و ایـن امـر       را کاهش می  
 ترکیبـی از    بنـابراین . روان درمانی مورد تاکید بوده است     

هـای   همـراه بـا بـسط شـیوه     آموزشـی    ،هـای روانـی    برنامه
هـای   های اجتماعی و آمـوزش شـیوه       حمایتدسترسی به   
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تواند به کاهش احساس غربـت       می به طور موثری     ،مقابله
در واقـع برنامـه آموزشــی    .در دانـشجویان کمـک نمایـد   

وهش دارای ابعــاد ســودمند و  ژایــن پــ ارائــه شــده در  
  .باشد عناصری منطقی است که بسیارکاربردپذیر می

هـای روان    انـدازی کلینیـک    این نتـایج ضـرورت راه     
ــشناختی گروهــی توســط   درمــانی و ارایــه خــدمات روان

  مـورد تاکیـد    رامتخصصان بـه دانـشجویان در بـدو ورود          
  

  .دهد قرار می

به عدم ارائـه    توان    می وهشژهای این پ   از محدودیت 
تک جنسیتی بـودن     ای خاص جهت گروه کنترل و      برنامه

هـای    تفاوت گذشتهاگر چه در تحقیقات      .آن اشاره کرد  
 امـا   .تدار در این حیطه گزارش نـشده اسـ         یجنسیتی معن 

ها  شود که تحقیقات آینده بر روی سایر گروه        می پیشنهاد
آموزان خـارج از کـشور و        دانش ، دانشجویان پسر  همانند

  .مشاغل دیگر انجام گیرد
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