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Abstract
Introduction: Each year many students leave 
their homes to enter university. While the new 
life gives them new opportunities, at the same 
time it encounters them with challenges and 
stressful situations. One of the consequences 
of these challenges is homesickness. The first 
step in studying this phenomenon in Iranian 
university students is to have a valid and reliable 
instrument. The present study aims at validating 
homesickness scale.
Method: After translating the 45-item Utrecht 
Homesickness Scale and checking its credibility 
by several experts, 360 freshmen (f=210) 
were selected randomly from Shahid Beheshti 
University dormitories and completed the scale.
Results: Exploratory factor analysis was applied 
in order to analyze the data, which resulted in the 
Persian form of homesickness scale consisting 
36 items. Despite the reduction of items, the 
constructions remained the same as original 
scale.
Conclusion: The present study is conducted in 
order to validate homesickness scale in students 
living in dormitories. A 36-item scale was 
extracted which justifies 52.5% of the variance. 
Although 9 items were removed from Persian 
form, the number of factors remained the same 
as original form. 
Keywords: homesickness, homesickness scale, 
students, stress

چكيده
ــجويان زيادى خانه را به قصد ورود به دانشگاه  ــاله دانش مقدمه: : هر س
ــد. اين امر به همان اندازه كه براى فرد فرصت  هاى جديد به  ترك مى  كنن
ــارهايى مثل احساس غربت روبرو  همراه مى  آورد، وى را با چالش  ها و فش
ــجويى ايران نيازمند ابزارى براى  مى  كند. مطالعة اين پديده در جامعة دانش
ــنامة احساس  ــت. پژوهش حاضر به منظور اعتباريابى پرسش ــنجش اس س

غربت انجام شده است. 
ــاس غربت (UHS) ترجمه و توسط  ــنامة 45 ماده  اى احس روش: پرسش
متخصصين تاييد و روى 360 دانشجوى دانشگاه شهيد بهشتى (210دختر) 
ــبى انتخاب شده بودند، اجرا  كه با روش نمونه  گيرى تصادفى طبقه  اى نس

شد.
يافته  ها: داده هاى به دست آمده مورد تحليل عاملى اكتشافى قرار گرفت 
ــاس غربت با 36 ماده به دست آمد.  ــنامة احس ــى پرسش و نهايتا فرم فارس
ــازه  ها همانند نسخة  ــت ولى تعداد س اگرچه تعداد ماده  ها كاهش يافته اس

اصلى پنج سازه مى  باشد.
ــنجش احساس  نتيجه  گيرى: پژوهش حاضر به منظور اعتباريابى ابزار س
ــجويان خوابگاهى صورت گرفته است. پرسشنامة احساس  غربت در دانش
ــادر به توجيه 5/52  ــتخراج گرديد كه ق ــازه اس غربت با 36 ماده و پنج س
ــى  ــند. اگرچه نه ماده در تحليل عوامل فرم فارس ــد واريانس مى  باش درص
ــنامه كنار گذاشته شد، اما تعداد سازه  ها مطابق با يافته  هاى  از اصل پرسش

قبلى است. 

واژه هاى كليدى: احساس غربت، پرسشنامة احساس غربت، دانشجويان، 
استرس
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مقدمه 
ــد ورود به  ــه قص ــادى خانه را ب ــجويان زي ــاله دانش ــر س ه
ــدازه كه براى  ــر به همان ان ــرك مى  كنند. اين ام ــگاه ت دانش
ــى  آورد، وى را با چالش    ها  ــرد فرصت  هاى جديد به همراه م ف
ــل تنش  زا نيز روبرو مى  كند كه به نحوى اجتناب  ناپذير  و عوام
با چنين انتقالى همراهند. به طور اخص عوامل به ستوه  آورندة 
ــوند كه يكى از  هيجانى، تنيدگى  زاهاى اجتماعى1 ناميده مى  ش
آنها احساس غربت نسبت به ديار، خانواده و دوستانى است كه 
ــده  اند [1،2] . پديدة احساس غربت  در اثر نقل مكان ترك ش
ــناختى، انگيزشى و هيجانى  ــت از وضعيت پيچيدة ش عبارتس
ــورد محيط قبلى  ــتغاالت ذهنى فراوان در م ــى كه با اش خاص
ــت و معموال با  ــمت آن همراه اس ــت به س و تمايل به بازگش
خلق افسرده و عالئم مختلف روانى-تنى تجربه مى  شود [3]. 
ــد كه در مجموع 50  ــر [4] و فن  فليت [5] اظهار مى  دارن فيش
ــاس  ــراد حداقل يكبار در عمر خويش احس ــى 70 درصد اف ال
ــى 60 درصد دختران و  ــه كرده  اند. بين 30 ال ــت را تجرب غرب
پسران دانشجوى انگليسى در طول سال اول در دانشگاه دچار 
ــاس غربت مى  شوند [8 ، 7 ، 6]. برت [9] و لو [10] اين  احس
پديده را در گروهى از دانشجويان سال اول استراليايى و چينى 
ــاس  ــى كردند و دريافتند كه همگى به درجاتى از احس بررس
ــت [11] در مطالعة  غربت مبتال بودند. همچنين كاردن و فيش
خود دريافتند كه 19 درصد دانشجويان امريكايى و 77 درصد 
دانشجويان تركيه  اى در سال اول مى  توانستند در ردة مبتاليان 
به احساس غربت قرار گيرند. گرچه بسيارى از دانشجويان به 
ــادگى به اين مسئله اعتراف نمى  كنند، اما 60 الى 70 درصد  س
افرادى كه براى گرفتن اقامت در دانشگاه نقل مكان مى  كنند، 
دچار آن مى  شوند [12] كه از اين عده 7 الى 10 درصد به انواع 

شديدى از احساس غربت مبتال مى  گردند [13].
ــن دو جنس نتايج  ــيوع در بي ــاط با تفاوت در ميزان ش در ارتب
ــاس غربت در دو جنس  ــات حاكى از برابرى بروز احس تحقيق
ــجويان  ــت. بروين و همكاران [6] در دانش ــث و مذكر اس مون
دختر و پسر به ميزان مشابهى از احساس غربت دست يافتند. 
ــر نيز در نمونه  هاى مختلف تاييد شد  ــط فيش اين نتيجه توس
1  Social stressors

ــاس  ــيوع احس ــوع، اگرچه تفاوت  هايى در ش [8 ، 7]. در مجم
ــاس غربت پديده  اى شايع  ــده است، اما احس غربت گزارش ش
ــى آن ضرورى به نظر  ــت و بررس ــجويى اس در جمعيت دانش

مى  رسد [1].
ــرايط تحصيلى،  احساس غربت شديد در بين  به عالوه، در ش
ــكالت تحصيلى [9]؛  نوجوانان و جوانان مى  تواند منجر به مش
حواس  پرتى [7]؛ عزت نفس پايين [14] و يا افكار و رفتارهاى 
ــى [7] گردد. بنابراين توجه به اين پديده و بررسى آن  وسواس

مى  تواند در پيشگيرى از موارد مذكور موثر واقع شود.
به منظور بررسى اين پديده، مولفين مختلف ابزارهاى متفاوتى 
را تدوين و به كار گرفته  اند [16 ، 13 ، 4] ، اما در هيچيك از 
ــاس غربت  ــن ابزارها، مفاهيم نظرى كليدى كه پديدة احس اي
ــود، در نظر گرفته نشده و به طور  ــاس آنها تبيين مى  ش بر اس
ــزارى كه بر پاية  ــنجش قرار نگرفته  اند. تنها اب دقيق مورد س
قالب  هاى نظرى كه احساس غربت را توجيه مى  كنند، تدوين 
ــنامة 45 ماده  اى فن  فليت [5]2 مى  باشد. اين ابزار  شده، پرسش
ــاس الگوى فرايند دوگانة3 استروب و شات [17] تدوين  بر اس
شده است و به نحوى همه  جانبه و دقيق پديدة احساس غربت 
ــن مى  كند. اين الگو  ــب نظرى تبيي ــاى آن را در قال و مولفه  ه
احساس غربت را از ديدگاه نظريه  هاى استرس شناختى [18] 

و دلبستگى [19] به نحوى موازى توصيف مى  كند. 
ــنهاد مى  كند كه عوامل پيشايند  ــترس شناختى پيش نظرية اس
(موقعيتى و فردى) به واسطة عوامل ميانجى شناختى (ارزيابى 
و مقابله) منجر به پيامدهاى آنى و بلند مدتى مى  شوند. بر اين 
ــر هم خوردن تعادل ميان منابع  ــاس، ترك خانه منجر به ب اس
فردى و مطالبات موقعيت جديدمى  گردد، سپس فرد به ارزيابى 
ــازش) مى  پردازد و در صورت  ــكل در س اين عدم تعادل (مش
ــد. اگر مقابله موفقيت  آميز  ــت به مقابله مى  زن تلقى تهديد، دس
ــورد محيط قبلى)،  ــخوار فكرى در م ــورت نگيرد (مثال نش ص
ــاس  ــاس غربت (احس ــاى آنى كه همان عالئم احس پيامده
ــورت ادامه يافتن  ــود مى  آيند و در ص ــتند به وج تنهايى) هس
ــاس غربت، آثار بلندمدت آن، يعنى افسردگى و اضطراب  احس

2  Utrecht Homesickness Scale
3  Dual Process Model (DPM)
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را خواهيم داشت [5].
ــتگى فرض بر آن است كه به  ــوى ديگر در نظرية دلبس از س
واسطة روابط ابتدايى مراقب اوليه و كودك نوعى پيوند بين آن 
دو صورت مى  گيرد كه هادى ايجاد و حفظ پيوندهاى هيجانى 
ــت كه در صورت  ــى خواهد بود [20]. بالبى [19] معتقد اس آت
ــاس تهديد و در دسترس نبودن چهره  هاى دلبستگى فرد  احس
دچار اضطراب مى  شود. در مورد احساس غربت، ترك خانه به 
نحوى مى  تواند از دست دادن چهره  هاى دلبستگى به شمار آيد 
و يك سوگ كوچك4 حاصل گردد [21]. در اينجا فرد احساس 
تهديد مى  كند و در صورتى كه با اين از دست دادن كنار نيايد 

دچار اضطراب جدايى و نهايتا احساس غربت مى  گردد.
ــان بين دو عامل  ــت با نوس در قالب الگوى فوق، فرد مى  بايس
ــت دادن چهره  هاى دلبستگى و مقابله با آن و  تنش  زاى از دس
ــات محيطى و منابع فردى  ــم خوردن تعادل ميان مطالب بر ه

(سازش  يافتگى) كنار بيايد [21]. 
ــاس غربت  ــب براى ارزيابى احس ــوع يك ابزار مناس در مجم
ــت دادن  ــد: ادراك   از دس ــن مؤلفه  ها باش ــاوى اي ــد ح مى  باي
چهره  هاى حمايتگر (اعم از خانواده و دوستان)، ادراك مطالبات 
ــئلة سازش)، مقابلة نامؤثر (نشخوار  محيطى افزايش  يافته (مس
فكرى) و شرايط هيجانى متعاقب (احساس تنهايى). فن  فليت 

[5] در پرسشنامة خود به تمامى اين حيطه  ها پرداخته است. 
با توجه به تعداد روزافزون دانشجويانى كه براى ادامة تحصيل 
ــى اين پديده  ــكان مى  كنند، بررس ــهرهاى ديگر نقل م به ش
ــد و نخستين گام در جهت مطالعة اين  ضرورى به نظر مى  رس
پديده در جامعة دانشجويى ايران داشتن ابزارى است كه بتوان 
ــنجيد. در اين تحقيق  ــط آن ابعاد متفاوت اين پديده را س توس
ــنامة احساس غربت  قصد داريم به انطباق و اعتباريابى پرسش

در جامعة دانشجويى ايرانى بپردازيم. 
به عالوه، از آنجا كه چندين پژوهش به وجود روابط تنگاتنگ 
ــردگى، اضطراب و استرس اشاره  ــاس غربت و افس ميان احس
ــه پديدة  كرده  اند [23 ، 22، 5]، لذا در پژوهش حاضر از اين س
ــاس  ــنامة احس ــى اعتبار همگراى پرسش اخير به منظور بررس

غربت استفاده شده است.      

4  Mini-grief

روش
جامعه، نمونه و روش نمونه  گيرى

ــت از  ــى در اين پژوهش عبارت اس ــة آمارى مورد بررس جامع
ــال اول كه در سال تحصيلى  ــجويان خوابگاهى س كلية دانش
ــگاه شهيد بهشتى ساكن بودند.  86-85 در خوابگاههاى دانش
ــجو (210 دختر) با  ــن تحقيق نمونه  اى بالغ بر 360 دانش در اي
روش نمونه  گيرى تصادفى طبقه  اى نسبى انتخاب شدند. بدين 
ــگاه  ــت كلية خوابگاههاى دانش ترتيب كه پس از تهية فهرس
ــجويان آن  ــتى، از هر يك بنا بر تعداد كل دانش ــهيد بهش ش
ــجويان، نمونه  اى به تصادف انتخاب  خوابگاه و تعداد كل دانش
ــم نمونه در تحليل  ــه نظرات مطرح در حج ــد. يكى از نقط ش
ــاس  اين روش بر  ــت از اينكه از آنجا كه اس ــى عبارتس عامل
همبستگى است لذا تعداد حداقل 100 الى 200 آزمودنى براى 
ــده است كه  ــد. همچنين توصيه ش هر منظورى كافى مى  باش
ــر با 5 الى 10 آزمودنى براى هر ماده  حداقل حجم نمونه براب
ــد [24]. بنابراين اين تحقيق بر روى نمونه  اى 360 نفرى  باش

اجرا گرديد. 

ابزار
پرسشنامة احساس غربت

پرسشنامة احساس غربت مقياسى 45 ماده  اى است كه حاوى 
5 عامل مى  باشد و توسط فن  فليت (2001) ساخته شده است. 
اين پنج عامل عبارتند از: 1- دلتنگى براى خانواده 2- احساس 
تنهايى 3- دلتنگى براى دوستان 4- مشكالت در سازش 5- 
ــخوار فكرى در مورد خانه. ضريب آلفاى كرونباخ در نمونة  نش
439 نفرى فن  فليت [5] براى هر يك از عوامل باال به ترتيب 
عبارت است از: 0/90، 0/85، 0/87، 0/88 و 0/80 كه همگى 
ــنامه هستند. در ضمن  نمايانگر ثبات درونى باالى اين پرسش
ــنامه حاوى 3 مادة تكميلى نيز مى  باشد كه دو مادة  اين پرسش
ــاس غربت را در موقعيت  اول (46 و 47) فراوانى تجربة احس
ــته و مادة آخر [48] شدت احساس غربت را  كنونى و در گذش

مى  سنجد. 
ــى  ــط مولفين به زبان فارس ــت توس ــنامة مذكور نخس پرسش
ــهولت خواندن  ــس از تاييد صحت ترجمه، س ــد و پ ترجمه ش
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ــنامة فارسى  ــط 7 متخصص مجددا پرسش و فهم ماده  ها توس
توسط گروهى ديگر از متخصصين به زبان انگليسى برگردانده 
ــى مورد تاييد قرار گرفت. در  ــابهت دو متن انگليس شد و مش
ــى (حاوى 45 مادة اصلى و 3  ــنامة نهايى فارس نهايت، پرسش
مادة تكميلى) براى انجام تحليل  هاى بعدى در اختيار نمونه  اى 

360 نفرى قرار گرفت.

(DASS) 5پرسشنامة افسردگى، اضطراب، استرس
پرسشنامة DASS مقياسى 42 ماده  اى است كه توسط لويباند 
ــت. اين پرسشنامه حاوى سه  ــاخته شده اس و لويباند [25] س
ــردگى و استرس است. كرافورد و هنرى  عامل اضطراب، افس
ــه عامل اين مقياس به  [26] ضريب آلفاى كرونباخ را براى س
ــرآورد كرده  اند. روايى همزمان  ــب 0/89، 0/94 و 0/93 ب ترتي
ــنامه در مطالعة افضلى [27] روى 400 دانش  آموز  اين پرسش
ــه عامل افسردگى، اضطراب و  ــتانى،  به ترتيب براى س دبيرس
ــود از 0/84، 0/83 و 0/75. در ضمن در  ــارت ب ــترس عب اس
ــانى درونى عوامل مذكور بدين ترتيب بود:  اين مطالعه، همس
0/94، 0/85 و 0/87. از آنجا كه پيامدهاى بلند مدت و شديد 
ــراب لذا در اين  ــردگى و اضط ــاس غربت عبارتند از افس احس
ــى اعتبار همگراى پرسشنامة احساس  تحقيق به منظور بررس
غربت از مقياس DASS و همبستگى عوامل آن با پنج عامل 

پرسشنامة احساس غربت استفاده شده است. 

يافته  ها
ــر با  ــنامه بر روى 210 دختر و 150 پس پس از اجراى پرسش
ــال  ــنى 19/85 (SD = 1/98) كه همگى اولين س ميانگين س
ــپرى مى  كردند و در خوابگاه  ــگاه  س تحصيلى خود را در دانش
ــتند، تحليل  هاى آمارى بر روى داده  هاى حاصل  سكونت داش
ــتين گام در جهت اجراى  ــنامه  ها انجام گرفت. نخس از پرسش
تحليل عاملى بر روى مجموعه  اى از ماده  ها، اجراى تست  هاى 
KMO و بارتلت مى  باشد. بدين نحو كه اگر آزمون  هاى بارتلت 

ــند، شروط الزم  و KMO به ترتيب معنادار و غير معنادار باش
ــت. آزمون  براى كفايت نمونه و اجراى تحليل عاملى مهيا اس

5  Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS)

ــطح p= 0/001  معنادار، و  ــت با درجة آزادى 990 در س بارتل
ــت آمد و بنابراين داده  ها  آزمون KMO معادل 0/932 به دس

براى اجراى تحليل عاملى متناسب هستند.
ــط تحليل عاملى  ــاس غربت توس ــنامة احس ــادة پرسش 45 م
ــى قرار  ــل مولفة اصلى6  مورد بررس ــافى با روش تحلي اكتش
ــل 30 صدم  ــده در اين تحلي ــة برش انتخاب ش ــت. نقط گرف
ــد. بدين ترتيب، 6 عامل حاصل شد، اما از آنجا كه  انتخاب ش
ــه واريانس اضافه  ــن ارزش آيگن7 مقدار قابل توجهى ب آخري
ــكرى8 از آن دفاع ننمود، راه حل  نكرد و همچنين نمودار  اس
5 عاملى مورد آزمون قرار گرفت. همانطور كه جدول 1 نشان 
مى  دهد پنج عامل موجود با ارزش آيگن باالى يك در مجموع 

قادر به توجيه 52/5 درصد واريانس مى  باشند.  
ــس مولفه  ها را  ــى با روش واريماك ــدول 2 ماتريس چرخش ج
ــتن بارهاى مضاعف در  ــان مى  دهد. در اينجا به دليل داش نش
ــد تا  ــا، نقطة برش از 30 به 45 افزايش داده ش ــى ماده  ه برخ
عوامل با بارهاى مضاعف حذف شوند و اين مشكل رفع گردد. 
ــاده (33، 43، 44) با بارهاى مضاعف همچنان  در نهايت 3 م
باقى ماند كه بار عاملى آنها روى يك عامل بسيار باال و روى 
ــيار پايين بود، لذا حذف نشدند و در عاملى قرار  عامل ديگر بس
ــده بودند. در ضمن، 6  ــد كه روى آن با وزن باال بار ش گرفتن
ماده (36، 2، 25، 34، 39، 27) در هيچ عاملى جاى نگرفته و 

حذف شدند. نهايتا 36 ماده از 45 ماده باقى ماند.    
ــى محتواى عوامل با نظر سه متخصص ديگر، عامل  با بررس
ــد. اين عامل حاوى 10  اول "دلتنگى براى خانواده" ناميده ش
ماده است كه به مفاهيم دلتنگى براى خانه و خانواده مرتبطند 
ــل دوم  (24، 26، 21، 13، 14، 40، 41، 19، 22، 23). عام
ــر كردن زياد به  ــت از فك ــه دليل محتواى آن كه عبارت اس ب
گذشته، "ميل برگشت به موطن" ناميده شده است. اين عامل 
ــت (31، 33، 43، 44، 30، 32، 35،  ــاده اس ــز حاوى 10 م ني
37، 42، 45). سومين عامل به مسئلة سازش  يافتگى موقيعت 
جديد مرتبط است، لذا "سازگارى" ناميده شده است و متشكل 
ــت (3، 4، 1، 9، 12، 6، 28، 5). ماده  هاى عامل  ــاده اس از 8 م

6  Principal Component Analysis
7  Eigenvalue
8  Scree Plot
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چهارم در ارتباط با احساس انزوا هستند و اين عامل "احساس 
ــت و حاوى 4 ماده مى  باشد (10، 7،  ــده اس تنهايى" ناميده ش
8، 11). نهايتا عامل پنجم "دلتنگى براى افراد و محيط آشنا" 
ناميده شده است كه اين عامل نيز از 4 ماده تشكيل شده است 
ــت كه در عامل "دلتنگى  (20، 17، 18، 16).  الزم به ذكر اس
ــت به  ــه جز مادة 14 و در عامل"ميل برگش ــراى خانواده" ب ب
ــنامة اصلى در  موطن" به جز مواد 43، 44 و 45 كه در پرسش

عامل "دلتنگى براى دوستان" قرار دارد، بقية عوامل همگى با 
ــنامة اصلى مشترك مى  باشند. در عامل "سازگارى" نيز  پرسش
تنها مادة 5 در پرسشنامة اصلى در عامل "نشخوار فكرى" قرار 
ــند. در دو عامل "احساس  ــترك مى  باش دارد و مابقى مواد مش
ــنا" نيز همة مواد  ــى" و "دلتنگى براى افراد و محيط آش تنهاي

مطابق پرسشنامة اصلى هستند.  
پس از به دست آمدن مواد موجود در هر عامل، ضرايب آلفاى 

جدول 1- مجموع واريانس توجيه  شده در پنج عامل احساس غربت
ارزش  هاى آيگن مجموع  هاى چرخشى مجذور بارها شاخص  ها

مجموعمولفه  ها درصد واريانس تراكم درصدى مجموع درصد واريانس تراكم درصدى
14/176 31/502 31/502 6/653 14/785 14/785 دلتنگى براى خانواده
4/589 10/197 41/698 5/458 12/128 26/913 ميل برگشت به موطن
1/907 4/237 45/936 4/874 10/832 37/745 سازگارى
1/573 3/496 49/432 3/462 7/693 45/438 احساس تنهايى
1/387 3/083 52/515 3/185 7/077 52/515 دلتنگى براى افراد و محيط آشنا

5 4 3 2 1  شمارة
ماده

  0/836 24
  0/805 26
  0/776 21
  0/734 13
  0/608 14
  0/605 40
  0/592 41
  0/545 19
  0/489 22
  0/468 23
  0/464 15

    36
    2
    25
 0/694  31

0/657  33
 0/637  43
 0/629  44
 0/625  30
 0/614  32

0/555  29
 0/530  35
 0/527  37

5 4 3 2 1  شمارة
ماده

 0/482  42
 0/460  45
    34
 0/766  3
 0/734  4
 0/682  1
 0/596  9
 0/548  12
 0/531  6
 0/531  38
 0/497  28
 0/493  5

0/753   10
0/708   7
0/677   8
0/607   11

    39
0/544     20
0/532     17
0/531     18
0/522     16

27

 جدول 2- ماتريس مولفه چرخشى  براى پنج عامل احساس غربت      
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ــبه شد كه براى پنج عامل " دلتنگى براى  كرونباخ آنها محاس
ــت به موطن"، " سازگارى"، " احساس  خانواده"، " ميل برگش
تنهايى" و " دلتنگى براى افراد و محيط آشنا" عبارت است از 

0/90، 0/89، 0/85، 0/84، و 0/69.
ــى بيش از 50 درصد نمونه،  ــن، طبق داده  هاى توصيف در ضم
ــاس غربت شده بودند و  گاهى تا اكثر مواقع دچار تجربة احس
نيز به لحاظ شدت، بيش از 70 درصد آنها شدت اين تجربه را 

بين متوسط تا خيلى شديد درجه  بندى كردند.
ــتر  ــاس غربت در دختران بيش ميانگين تمامى پنج عامل احس
ــت و در عامل نخست، يعنى  ــران و اين تفاوت معنادار اس از پس

دلتنگى براى خانواده بيشتر از ساير موارد است (جدول 3). 
ــك در دو جنس  ــى نقاط درصدى به تفكي ــدول 4 به بررس ج
ــر و مونث به  ــه ميانه در دو جنس مذك ــردازد. از آنجا ك مى  پ
ــه ترتيب 21 و 25  ــتاندارد ب ــب 95 و 105 و انحراف اس ترتي
ــد لذا نمرة احساس غربت يك انحراف استاندارد باالتر  مى  باش
ــده و در حد  ــوان نقطة برش در نظر گرفته ش ــه به عن از ميان
ــديد و قابل توجه به لحاظ بالينى مى  باشد.  ــديد و خيلى ش ش
ــت با  نقاط برش در دو جنس مذكر و مونث به ترتيب برابر اس

116 و 130.
ــاس غربت  ــنامة احس ــى اعتبار همگراى پرسش ــت بررس جه
ــاس غربت و  ــل پنجگانة احس ــتگى موجود بين عوام همبس
عوامل سه  گانة اضطرب، استرس و افسردگى مورد بررسى قرار 

ــد، تمامى عوامل  ــان مى  ده گرفت. همانطور كه جدول 5 نش
ــتگى معنادارى با  ــاس غربت در سطح p= 0/01 همبس احس
ــترس و افسردگى دارند. اگرچه همبستگى نسبتا  اضطراب، اس
ــازة " دلتنگى براى خانواده" و  ــازه با دو س ــه س پايين اين س
"دلتنگى براى افراد و محيط آشنا" مى  تواند تا حدودى از اعتبار 
ــاس غربت بكاهد اما در  ــازه  هاى پرسشنامة احس همگراى س
ــطح معنادارى از همبستگى با يكديگر  ــازه  ها در س مجموع س

قرار دارند.

بحث و نتيجه  گيرى
ــاس  ــنجش احس پژوهش حاضر به منظور اعتباريابى ابزار س
ــجويان خوابگاهى صورت گرفته است. امروزه  غربت در دانش

 جدول 3- آزمون t براى مقايسة عوامل پنجگانة احساس غربت در دختران و پسران 

آزمون t براى برابرى ميانگين  ها انحراف 
استاندارد ميانگين N

شاخص  ها
معنادارى (دو دامنه)عوامل درجه آزادى t

0/001 358 -7/632
7/866 32/69 150 مذكر 7/766دلتنگى براى  خانواده  39/06 210 مونث

0/009 358 -2/614
7/948 22/75 150 مذكر 9/215ميل برگشت به موطن                          25/18 210 مونث

0/015 358 -2/435
5/451 19/27 150 مذكر 7/118سازگارى   20/88 210 مونث

0/003 358 -2/949
3/272 8/19 150 مذكر 4/242احساس تنهايى 9/36 210 مونث

0/001 358 -3/986
3/356 12/80 150 مذكر دلتنگى براى افراد و 

3/446محيط آشنا 14/25 210 مونث

جدول 4- نقاط درصدى به تفكيك دو جنس
جنسيت

مونثمذكرنقاط درصدى

10
20
30
40
50
60
70
80
90

69/10
74/20
85/30

90
95
99

103/40
115/80

125

77
87

94/30
102
108
115
123
132
144
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ــتثنا باشد به بخشى از زندگى  نقل مكان بيش از آنكه يك اس
ــده كه يكى از اين  ــا پيامدهاى خاص خود مبدل ش روزمره ب
پيامدها احساس غربت است. تحقيقات متعددى وجود احساس 
ــجويان جوامع و فرهنگ  هاى مختلف نشان  غربت را در دانش
ــت [11]  داده  اند. براى مثال، برت [9]، لو [10] وكاردن و فيش
ــاس غربت را در دانشجويان  در مطالعات خود همگى وجود احس
ــتراليا، چين، و امريكا و تركيه تاييد كردند. از آنجا كه  ممالك اس
ــجويان به  ــال اخير تعداد زيادى از دانش در ايران طى چندين س
ــور نقل مكان مى  كنند، لذا احتمال ابتالى  شهرهاى سراسر كش
آنان به اين پديده باال است و بررسى آن حائز اهميت مى  باشد. 
ــد يكى از مهمترين مسائل مطرح در بررسى هر  به نظر مى  رس
ــنجش آن پديده است.  ــب جهت س پديده وجود ابزارى مناس
ــنامة اعتباريابى   شده  اى براى سنجش احساس  در ايران پرسش
ــاس  ــنامة احس ــود ندارد، لذا در اين تحقيق پرسش غربت وج
غربتى كه توسط فن  فليت [5] و بر پاية نظريه  هاى تبيين  كنندة 
ــت مورد اعتباريابى در جامعة  ــاس غربت ساخته شده اس احس
ــت. در مطالعة فن  فليت [5]  ــجويى ايرانى قرار گرفته اس دانش
ــه 73 درصد  ــنامه قادر به توجي ــة اين پرسش ــل پنجگان عوام

واريانس بودند، اما در مطالعة حاضر اين ميزان عبارت است از 
52/5 درصد. يكى از داليل اين كاهش مربوط به اين است كه 
در مطالعة اصلى 4 ماده با بيشترين بار عاملى محاسبه شده  اند 
ــبه وارد شده  اند.  ولى در مطالعة حاضر تمامى ماده  ها در محاس
ــه تفاوت  هاى فرهنگى و  ــن، اين احتمال وجود دارد ك در ضم
ــئول اين تفاوت باشد كه نياز به  ــناختى تا حدى مس جمعيت  ش
ــد. با اين وجود، تمامى  مطالعة آن در نمونه  هاى ديگر مى  باش
پنج عامل در مطالعة حاضر از ثبات درونى خوبى برخوردارند و 
ــت، به  ميزان ضريب آلفاى آنها تقريبا برابر با مطالعة اصلى اس
ــنا" كه ضريب آلفا  جز عامل "دلتنگى براى افراد و محيط آش

در اين عامل كمتر است. 
در پژوهش حاضر 93/6 درصد دانشجويان درجاتى از احساس 
ــده 44/7 درصد در  ــه كرده بودند كه از اين ع ــت را تجرب غرب
اغلب يا اكثر مواقع دچار احساس غربت بودند. بنابراين درصد 
ــال به اين پديده در يك نمونة ايرانى نيز همانند نمونه  هاى  ابت

مطالعات غير ايرانى باالست. 
يكى از تفاوت  هاى نتايج پژوهش   حاضر در مقايسه با تحقيقات 
قبلى، تفاوت معنادار در  تمامى پنج عامل احساس غربت در دو 

جدول 5: ضرايب همبستگى پيرسون بين عوامل پنجگانة احساس غربت و عوامل سه  گانة اضطرب، استرس و افسردگى 
اضطراب افسردگى دلتنگى 

براى افراد و 
محيط آشنا

احساس 
تنهايى

سازگارى ميل برگشت 
به موطن

دلتنگى براى 
خانواده

عوامل

عوامل

0/636** ميل برگشت به موطن

0/607** 0/407** سازگارى

0/573** 0/367** 0/151** احساس تنهايى

0/246** 0/408** 0/574** 0/627** دلتنگى براى افراد و محيط آشنا

0/248** 0/611** 0/519** 0/409** 0/136** افسردگى

0/741** 0/297** 0/503** 0/540** 0/428** 0/188** اضطراب

0/774** 0/742** 0/300** 0/541** 0/546** 0/408** 0/223** استرس
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ــت. در اينجا ميزان احساس غربت در  جنس مذكر و مونث اس
ــتر از پسران است. اين مسئله  كلية پنج عامل در دختران بيش
ــاس غربت نيز صدق  ــدت احس ــورد فراوانى تجربه و ش در م
ــتر اين پديده  ــى بيش ــد بررس مى  كند. از اين رو به نظر مى  رس
در دانشجويان و جمعيت  هاى در معرض دورى از خانواده  ها با 
توجه به اين تفاوت مى  تواند با يافته  هاى جديد، و خاص كشور 

ما همراه باشد. 
ــتگى معنادار  ــر از يافته  هاى پژوهش حاضر، همبس يكى ديگ
تمامى عوامل پرسشنامة مذكور با سه عامل اضطراب، استرس 
ــت. اين يافته  ها مطابق با دستاوردهاى نظريه  و افسردگى اس
ــد پيامدهاى  ــت [18]، كه ادعا مى  كن ــناختى اس ــترس ش اس
ــترس و  ــد از اضطراب، اس ــاس غربت عبارتن ــدت احس بلندم
ــودى خود يك  ــت به خ ــاس غرب ــع، احس ــردگى. در واق افس
ــدت و مدت آن  ــمار نمى  آيد، اما در صورتيكه ش اختالل به ش
ــراه با عالئم  ــى هم ــد، مبدل به يك اختالل سازش ــاد باش زي
ــود [3]. فن  تيلبرگ و همكاران  ـ تنى مى  ش ــرذگى و روان  افس
ــاس غربت را بعد  ــود يكى از ابعاد احس ــز در مطالعة خ [1] ني
ــته  اند و افراد مبتال به احساس غربت را افرادى  هيجانى دانس
ــرده، مضطرب و تنها معرفى كرده  اند كه وجود همبستگى  افس
باالى سازه  هاى پرسشنامه احساس غربت با عوامل افسردگى، 
ــى  ــترس، و اضطراب را مى  تواند توجيه كند. بنابراين بررس اس
ــاس غربت  ــردگى با احس ــترس و افس ــل اضطراب، اس عوام
ــد. در  ــانگر ثبات درونى پديدة اخير باش مى  تواند به نحوى نش
ــازگارى با محيط جديد  ــرايط ورود به دانشگاه و س ضمن، ش
ــارآور روانى باشد كه قدرت انطباق  خود مى  تواند يك منبع فش
ــد را طلب مى  كند و فرد را  ــار آمدن با موقعيت  هاى جدي و كن
دچار استرس مى  كند. با اين همه، بر اساس نتايج اين مطالعه، 
تمامى عوامل احساس غربت بيشترين همبستگى را با استرس 
ــاس  ــت به موطن" و"احس دارند، به جز دو عامل "ميل برگش
تنهايى". عامل "ميل برگشت به موطن" بيشترين همبستگى 
ــت كه اين يافته با ادبيات تحقيق هماهنگ  را با اضطراب داش
است، زيرا اين عامل با نشخوار فكرى مرتبط است، مكانيزمى 
ــدن به اضطراب و به منظور كاهش  كه فرد به هنگام دچار ش
ــاس تنهايى" نيز بيشترين  ــتفاده مى  كند. عامل "احس آن، اس

ــت. بر طبق اين نتايج، بررسى  همبستگى را با افسردگى داش
ــاس غربت و چگونگى جلوگيرى از مزمن شدن و مبدل  احس
ــراب ضرورى به  ــردگى و اضط ــانگان افس ــتن آن به نش گش
ــاى تحقيقات آتى  ــى از زمينه  ه ــد و مى  تواند يك ــر مى  رس نظ
ــى كه در اثر مبدل شدن  ــكالت اساس ــد، زيرا يكى از مش باش
ــانگان مذكور رخ مى  دهد مواجه شدن  ــاس غربت به نش احس
ــت [28 ،9]، حال آنكه  ــجويان با مشكالت تحصيلى اس دانش
اين افراد اساسا به دليل پيشرفت تحصيلى نقل مكان كرده  اند 
ــت خواهد  ــيب  زا به دس و بدين ترتيب نتيجه  اى معكوس و آس
ــازگارى" و "احساس تنهايى"  ــازه  هاى "س آمد. در مجموع س
بيشترين همبستگى را با سازه  هاى سه  گانة اضطراب، استرس 
ــانگر اعتبار همگراى  ــردگى دارند و اين تا حدودى نش و افس
ــنامة احساس غربت است، اما به دليل همبستگى پايين  پرسش
ــه سازة مذكور با سازه  هاى "دلتنگى براى خانه" و "دلتنگى  س
ــير نتايج احتياط كرد و  ــنا" بايد در تفس براى افراد و محيط آش
ــنهاد مى  شود كه در تحقيقات آتى از شاخص  هاى ديگرى  پيش

براى سنجش حاالت خلقى استفاده شود.
ــت  ــت آمده، در تعميم آنها مى  بايس على  رغم يافته  هاى به دس
احتياط كرد. ابتدا نمونة جمع  آورى شده از يك دانشگاه دولتى 
ــده است. پيشنهاد  ــجويان ساكن در خوابگاه گرفته ش و دانش
ــاوت و نيز  ــگاههاى متف ــود در مطالعات بعدى از دانش مى  ش
دانشجويان ساكن در خوابگاه و خارج از خوابگاه استفاده شود. 
ــاى در معرض غربت با  ــاير جمعيت  ه احتمال دارد وضعيت س
ــوان مثال جوانانى كه  ــد. به عن نتايج اين مطالعه متفاوت باش
ــربازى اعزام مى  شوند. از آنجا كه اين دو گروه با  به خدمت س
يكديگر تفاوت  هاى تحصيلى و جمعيت  شناختى دارند، مقايسة 
ــب توجهى در اين  ــى مى  تواند نتايج جال ــا در مطالعات آت آنه

خصوص ارائه كند.
ــه روى غربت  ــق و مطالعات انجام گرفت ــن تحقي ــج اي از نتاي
ــفتگى  ــراد در معرض خطر آش ــايى اف ــوان جهت شناس مى  ت
ــرد تحصيلى و اجتماعى  ــگاه كه با افت عملك ــى در دانش روان
همبستگى قابل توجهى دارد، استفاده كرد تا اقدامات به موقع 
براى مداخله جهت كنترل فشار روانى و پيشگيرى از اقدامات 

مخرب از قبيل خودكشى صورت پذيرد.
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پرسشنامة احساس غربت فارسى (HS-F) * و نمره   گذارى زيرمقياس ها (استفاده با ذكر منبع آزاد است)

خيلى زياد زياد متوسط كمى هرگز

1. دشوارى در سازگار شدن با يك موقعيت جديد.
2. داشتن احساسى ناخوشايند در يك موقعيت جديد.
3. احساس سردرگمى كردن در يك موقعيت جديد.

4. رويا  پردازى در مورد يك موقعيت قديمى.
5. اضطراب داشتن از اين بابت كه دوستى نتواند بالفاصله به كمك بيايد.

6. احساس انزوا كردن در دنيا.
7. احساس تنهايى كردن.

8. دشوارى در پذيرش امور روزمرة جديد.
9. احساس اينكه كسى مرا دوست ندارد.

10. احساس بى   ريشگى كردن.
11. تنفر از يك مكان جديد.

12. داشتن شوق براى برگشت به خانه.
13. دلتنگى براى كسانى كه به آنها اعتماد داريد و مى   توانيد با آنها حرف بزنيد.

14. داشتن شوق ديدن موقعيت   هاى آشنا.
15. گشتن به دنبال چهره   هاى آشنا.

16. دلتنگى براى دوست، نامزد يا همسر.
17. دلتنگ خانة قديمى شدن.

18. دلتنگ غذاهاى محلى شدن.
19. دلتنگ خانه شدن.

20. دلتنگ كارهاى روزمره در خانه شدن.
21. دلتنگ شدن براى محيطى صميمى و مورد اعتماد.

22. دلتنگ شدن براى خانواده.
23. دلتنگ شدن براى والدين.

24. دشوارى در عادت كردن به رسوم جديد.
25. پشيمانى از تصميم به ترك خانه.

26. فكر اينكه موقعيت و زمان قديمى بهتر از موقعيت و زمان جديد و فعلى بود.
27. همواره به گذشته فكر كردن.

28. اغلب ميل برگشت به ديار قديمى خود.
29. همواره در آرزوى اين بودن كه همه چيز طبق معمول و رسوم پيش بود.

30. راحت   تر بودن در موقعيت قديمى نسبت به موقعيت جديد.
31. به هنگام سختى خواهان تماس داشتن با خانواده بودن.
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خيلى زياد زياد متوسط كمى هرگز

32. احساس اينكه خانواده دلتنگ شماست.
33. وقتى از خواب بيدار مى   شويد دوست داريد در موقعيت قديمى باشيد.

34. دلتنگى براى عطر و بوى يك همساية قديمى.
35. دلتنگ نزديكى و صميميت يك همساية قديمى بودن.

36. دلتنگ مغازه   ها و كوچه و خيابان محلة قديمى بودن.
اكثر مواقع اغلب گاهى به ندرت هرگز مشخص كنيد:

37. در 4 هفتة گذشته چقدر دلتنگ خانه شده ايد؟
38. در گذشته چقدر دلتنگ خانه شده  ايد؟

خيلى شديد شديد متوسط ضعيف
 در مورد من
صدق نمى   كند

مشخص كنيد:

39. در بدترين حالت با چه شدتى دلتنگ خانه شده  ايد؟

* Homesickness Scale-Farsi

نمره  گذارى زير  مقياس  هاى پرسشنامة احساس غربت:
ــط، زياد، و خيلى زياد به  ــواالت بر روى يك مقياس ليكرت 5 نمره  اى قرار دارند. بدين ترتيب كه آزمودنى با انتخاب هر يك از گزينه  هاى هرگز، كمى، متوس س
ترتيب 0، 1، 2، 3، 4، و 5 نمره كسب مى  كند. جهت به دست آوردن نمرات هر زيرمقياس ماده  هاى درج شده در مقابل هر يك مى  بايست با يكديگر جمع شود. 

به منظور به دست آوردن نمرة كلى احساس غربت، نمرات كلية زيرمقياس  ها مى  بايست با هم جمع شوند. 
دلتنگى براى خانواده: 24، 26،  21، 13، 14،  40،  41، 19، 22، 23

ميل برگشت به موطن: 31، 33، 43، 44، 30، 32، 35، 37، 42، 45
سازگارى: 3، 4، 1، 9، 12، 6، 28، 5

احساس تنهايى: 10، 7، 8، 11
دلتنگى براى افراد و محيط آشنا: 20، 17، 18، 16
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