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  چکیده
 اجتماعی و فردي رشد براي هایی فرصت آن، گستره و دانشگاهی زندگی با دانشجویان سازگاري: مقدمه     

ف تعیین ارتباط بین دلتنگی براي خانواده و سازگاري با دانشگاه، در مطالعه حاضر با هد .کند می فراهم
 . دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد

مقطعی پرسش نامه سنجش احساس دلتنگی و سـازگاري مشـتق   -در این مطالعه توصیفی: مواد و روش ها     
یـک مـاه   (ورود بدو: زمان 3ان جدیدالورود خوابگاهی در شده از پرسش نامه معتبر احساس غربت توسط دانشجوی

 SPSSداده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      . ماه بعد از ورود به دانشگاه تکمیل شد 12و  6، )اول ورود به دانشگاه
vol.16 و آزمون هاي تی گروه هاي مستقل، آنوا و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد .  

. درصـد پسـر بودنـد    4/36درصد دختـر و   6/63نفر وارد مطالعه شدند که  121در کل  :یافته هاي پژوهش     
بـود  کـه از نظـر آمـاري      78/41±49/15و در پسـران   50/54±99/13میانگین نمره احساس دلتنگی دختـران  

امـا اخـتالف میـانگین نمـره     . و دختران بیش از پسران احساس دلتنگی داشتند) P≤0.001(اختالف معنی دار بود
هم چنین بین میانگین نمـره دلتنگـی و سـازگاري ارتبـاط معنـی      ). P≥0.05.(در دو گروه معنی دار نبودسازگاري 

  .داري وجود داشت و با افزایش دلتنگی براي خانواده، سازگاري کاهش می یافت
طبق نتایج پژوهش در مواردي که دلتنگـی بـراي خـانواده بیشـتر بـود، سـازگاري در       : بحث و نتیجه گیري     
شگاه نیز مشکل تر بود به نظر می رسد آگاه سازي خانواده ها در پیشـگیري از ایجـاد رفتارهـاي منفـی مفیـد      دان

باشد، به گونه اي که خانواده ها با پرورش حس استقالل طلبی مطلوب، شرایطی را ایجاد نمایند کـه فرزندانشـان   
  .ددر دانشگاه بر مشکالت احتمالی ناشی از دوري از خانواده فایق آین
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  مقدمه
 و بنیادي مباحث از آن مختلف ابعاد و سازگاري    

 .)1(،می شود محسوب شناسی روان در گسترده بسیار
 اشـتل یازهاـن امینـت و خود حفظ براي موجودي هر

 سازگار کند یم زندگی آن در که محیطی با تا کند می
 بیش و کم ديفراین سازگاري شناسی، روان در ).2(،شود

 محیط با فرد آن پایه بر که شود می فرض آگاهانه
 این .یابد می انطباق فرهنگی یا طبیعی اجتماعی،

 این یا داده تغییر را خود فرد که است آن مستلزم انطباق
 نتیجه در و نماید ایجاد محیط در تغییراتی فعاالنه که

 ).3(،شود ایجاد محیط و فرد بین الزم هماهنگی
 به و بوده چندبعدي مفهوم یک تحصیلی سازگاري

 به آمیز موفقیت گویی پاسخ در افراد توانایی معناي
و  ،)4(،است آموزشی محیط مختلف و متنوع تقاضاهاي

سازگاري در محیط دانشگاه در چنین گفته می شود که 
حیطه هاي آموزشی، اجتماعی و فردي هیجانی به 

رامش معناي موفقیت آموزشی، رضایت اجتماعی و آ
 سایر در دانشگاه با سازگاريچنین  هم .)5(،روحی است

 که گذارد می اثر دانشجویان زندگی ابعاد و ها فعالیت
 خوشبختی احساس عمومی، عملکرد ارتقاء موجب

 در و تحصیلی موفقیت پیشرفت، خودکارآمدي، معنوي،
 حوزه در افراد اجتماعی سازگاري افزایش باعث نهایت

انتقال در حقیقت  .)6(،شد خواهد هدانشگا از خارج هاي
در انتقالی از مرحله متوسطه به دانشگاهی، مرحله اي 

آغاز ورود به دنیاي بزرگسالی می باشد که با چالش 
هاي تحصیلی، مسئولیت ها و انتظارات متفاوت و دوري 
از خانواده همراه می باشد و سال اول دانشگاه تنش 

ار ـمـشه ی بگاهـصیل دانشـزاترین زمان در طی تح
مطالعات نشان داده بیشترین میزان  .)7(،می رود

ویان سال اول ـشجـصیل به دانـمشروطی و ترك تح
عدم  ،کنار آمدن با دوستان .)8(،وط می باشدـربـم

مشکالت آموزشی از  و حمایت هاي عاطفی و اجتماعی
ترین عوامل تنیدگی زا در دوران دانشجویی  مهم
 دانشجویان سالمتی انجمن گزارش اساس بر .)9(،است

 بسیار زمان دانشگاه به ورود اول هفته 2 آمریکا، در
از  ).10(،است دانشجویان سازگاري یندافر براي بحرانی

 دوستان صمیمی و پدر مادر، به دلبستگی طرفی میزان

 را سازگاري ،جوانی و نوجوانی اوایل و کودکی اواخر در

 که است این بر عقیده .)11(،دهد می قرار تاثیر تحت

 کلی سازگاري در دو هر دوستان، و والدین به دلبستگی
جا که  از آن .)12(،می کنند ایفا را نقش مهمی نوجوانان
 دانشجویان مناسب عملکرد الزمه دانشگاه با سازگاري

 بینی پیش در والدین با متقابل روابطو ود شمی  تلقی

و  شود می محسوب مهمی عامل ،دانشگاه با سازگاري
 و انوادهـخ از جوییـدانش هاي سال طی در وانانج

 اجتماعی محیط در و شده جدا سنی مشابه هاي روهـگ
 نیازهاي قبال در متغیر هاي پاسخگویی با جدیدي

آن  برمطالعه این در لذا  ،)13(،گیرند می قرار متعدد
و دلتنگی براي  با دانشگاه ارتباط بین سازگاري شدیم تا

دانشگاه علوم یان خوابگاهی دانشجوخانواده را در 
  .پزشکی شهرکرد بررسی نمائیم

  مواد و روش ها 
، دانشجویان ورودي مقطعی-در این مطالعه توصیفی    

ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکی  87سال 
صورت ه شهرکرد جمعیت مورد مطالعه بودند که ب

سرشماري پس از توجیه در زمینه اهداف پژوهش وارد 
و  تمایل به شرکت در مطالعهمعیار ورود . ندمطالعه شد

به جایی و انتقال از دانشگاه مورد  معیارهاي خروج جا
تغییر محل  نامه، عدم تکمیل همه بندهاي پرسشنظر، 

 3نامه ها در  پرسش .سکونت و خروج از خوابگاه بود
 12و  6، )یک ماه اول ورود به دانشگاه(ورود ؛ بدوزمان

در اولین نوبت . انشگاه تکمیل شدماه بعد از ورود به د
 6دانشجو مشارکت نمودند در  176نامه  تکمیل پرسش

نامه  نفر و در سومین نوبت تکمیل پرسش 150ماه بعد 
 .نامه نمودند نفر اقدام به تکمیل پرسش 121ها 
احسـاس   ،نامـه  ابزار جمـع آوري اطالعـات پرسـش       

، )14(،غربت فن فلیت بود که توسط اژه اي و همکـاران 
نامـه دو   از ایـن پرسـش   .استدر ایران اعتباریابی شده 

خانواده و سازگارى استخراج  براى دلتنگىسازه احساس 
 فارسـى  فـرم ها در  ضریب آلفاي هر یک از آنشد که 

ـ  درصد، 88، درصد 90 به ترتیبنامه  پرسش دسـت  ه ب
و مــاده  8ســواالت ســازگاري داراي . )14(اســت،آمــده 

 هـم  ماده بـود کـه مـواردي     10 االت دلتنگی دارايوس
شدن با یک موقعیـت جدیـد،    ؛ دشواري در سازگارچون

موقعیـت جدیـد، رویـاپردازي در     احساس سـردرگمی در 
مورد یک موقعیت قدیمی، اضطراب داشـتن از ایـن کـه    
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کـه   ، احسـاس ایـن  احساس انـزوا کـردن  د، یابندوستی 
 احساس دلتنگی برايمرا دوست ندارد، جا  در اینکسی 

ـ    بـا آن  سـت مـی توان نی که کسا میـل   ،دهـا حـرف بزن
دلتنـگ شـدن بـراي خـانواده،     ، برگشت به دیار قـدیمی 

محیطـی صـمیمی و    و خانـه  ،شدن براي والدین دلتنگ
 ،خـود داشتن شوق براي برگشت بـه خانـه   مورد اعتماد، 

دشواري در عـادت کـردن بـه    دیدن موقعیت هاي آشنا، 
پشـیمان  یمی، رسوم، فکر بهتر بودن موقعیت و زمان قد

احسـاس ناخوشــایند در  داشـتن  از تـرك خانـه و    بـودن 
سواالت در مقیاس لیکرت  .موقعیت جدید را می سنجید

 )هرگز، کمـی، متوسـط، زیـاد، خیلـی زیـاد     (گزینه اي 5
بـه ترتیـب بـه صـورت       االتونمـره دهـی سـ   بودند و 

انجام شد پس از تبدیل نمرات بـه درصـد    4و  0،1،2،3
بـه دسـت    هر سـازه براي سنجش کمترین نمره اي که 

د شـ می آمد صفر و بیشترین نمره اي کـه حاصـل مـی    
  . بود 100
نمـره پـایین    ،سـازگاري االت وبر اساس ماهیـت سـ      

نشان دهنده سازگاري بیشتر بود و در سـواالت دلتنگـی   
 بیشتر بود دلتنگینمره باالتر نشان دهنده  ،براي خانواده

 ،ي آمـار توصـیفی  با روش ها اطالعاتتجزیه و تحلیل 
انجـام    SPSS vol.16تحلیلی و با استفاده از نرم افـزار 

زمـان از   3در  سازه هر جهت مقایسه میانگین نمره. شد
  هدات و براي مقایسه آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشا

گـروه هـاي   تـی   از آزمـون  در دو جنسمیانگین نمرات 
بین  ،چنین جهت ارتباط سنجی مه. استفاده شدمستقل 

از آزمـون اسـپیرمن    سـازگاري بـا   دلتنگی براي خانواده
 . استفاده شد

  ي پژوهشیافته ها
نامه را  مرحله پرسش 3نفر در هر  121در کل     

نفر  44و  درصد 6/63 نفر دختر 77تکمیل نمودند که 
 شماره طور که در جدول همان. بودند درصد 4/36 پسر

براي  مشاهده می شود میانگین نمرات دلتنگی 1
زمان اختالف معنی داري با  3در  خانواده و سازگاري

مقایسه  2 شماره در جدول )P≥0.05.(هم نداشت
آمده است در  پسرو  دختردر دو گروه  اتمیانگین نمر

ه پایین تر بعد سازگاري همان طور که اشاره کردیم نمر
بود و نتایج نشان داد  نشان دهنده سازگاري بهتر

چند  هراست از دختران عد بهتر ب وضعیت پسران در این
اختالف  امااختالف از نظر آماري معنی دار نبود  که

از نظر آماري معنی دار میانگین نمره دلتنگی 
دلتنگ خانواده دختران بیش از پسران  و )P≤0.001(بود

چنین نتایج نشان داد بین  هم) 2شماره  جدول(.بودند
ستقیم و معنی دلتنگی و سازگاري رابطه م همیانگین نمر

با افزایش و ) R=0.58)(P≤0.001(داري وجود داشت
میانگین نمره سازگاري هم  میانگین نمره دلتنگی

  افزایش می یافت
.   

  
  
  
  

  ماه 12ه و پس از ما 6دانشجویان در بدو ورود، پس از میانگین نمرات دلتنگی براي خانواده و سازگاري  .1شماره  جدول

  
  

  
  
  
  

آزمون آنالیز واریانس با 
 تکرار مشاهدات

  متغییر  بدو ورود ماه 6پس از  ماه 12پس از 
میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار   

P=0.11 34/21±76/13  46/5±34/13  16/5±57/12  سازگاري 
P=0.46 34/17±15/51  38/20±09/49  40/19±38/49  دلتنگی براي خانواده 
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 در دو جنسمقایسه میانگین نمرات سازگاري و دلتنگی  .2هشمار جدول
  
  
  
  
  
  

 و نتیجه گیري بحث
 زندگی وقایع ترین حساس از یکی دانشگاه به انتقال    

در این  مختلفی است هاي استرس با همراه و جوانان
دوران دانشجو با تغییرات اساسی در آموزش، ارتباطات 

این . )13(،به رو می شود اجتماعی و امور فردي رو
 هاي یتنیدگ جدیدالورود دانشجویان براي تازه رایطش

که ممکن است  ،)15،16(،دارد همراه به را خود خاص
محیط جدید و دلتنگی براي خانواده در با عدم سازگاري 

در مطالعه حاضر سازگاري دانشجویان با  .همراه باشد
ها براي خانواده در  میزان دلتنگی آن ومحیط دانشگاه 

میانگین  ماه بعد سنجیده شد 12و  6بدو ورود،  ،زمان 3
دلتنگی براي خانواده در دختران بیشتر از پسران نمره 

بود به این معنی که دختران بیشتر دلتنگ خانواده می 
یک دلیل احتمالی براي این مطلب می تواند  .شوند
اري پسران در بیان و ابراز دلتنگی براي خانه و دخود

به لحاظ فرهنگی ابراز دلتنگی براي . خانواده باشد
کمتر پذیرفتنی است لذا پسران خانواده از سوي پسران 

نکته دیگر . کمتر احساس دلتنگی خود را بیان می کنند
آن که دختران در فرهنگ ایرانی با محدودیت هاي 
بیشتري در جامعه نسبت به پسران رو به رو هستند و 
در نتیجه ممکن است زمان بیشتري را در محیط 

م خوابگاه بگذرانند، کمتر به فعالیت هاي جانبی سرگر
کننده بپردازند و به علت صرف زمان بیشتر در محیط 

این مطلب  .خوابگاه احساس دلتنگی بیشتري نمایند
لزوم حمایت هاي اجتماعی و توجه بیشتر مسئولین 
دانشگاهی به برقراري امکانات بیشتر در خوابگاه ها 
جهت انجام فعالیت هاي جانبی مانند مسابقات ورزشی، 

   .درا می رسان... تفریحی و
چند که بین  هرین نمره سازگاري در زمینه میانگ    

ایج بود اما نتدانشجویان دختر و پسر اختالف معنی دار ن

حاکی از این بود که سازگاري دختران با محیط کمتر از 
 مطالعه میکائیلیدر  در این زمینه. پسران است

طور معنی ه سازگاري دانشجویان دختر با دانشگاه ب
که  است و چنین بیان شده هپسران بودداري بهتر از 

زندگی دانشگاهی براي دختران رضایت بخش تر از 
ها بهتر با شرایط دانشگاه کنار  پسران می باشد و آن

در مطالعات دیگر نیز نتایج نشان داده  .)17(،می آیند
است که جنسیت نقش تعیین کننده اي دارد و زنان 

   )18،19.(بهتر با محیط جدید سازگار می شوند
 پسران در مطالعه ما، هر سازگاري بیشتردلیل شاید    

خاطر ه چند که از نظر آماري معنی دار هم نبوده است، ب
ارتباط  چرا که ها براي خانواده باشد دلتنگی کمتر آن

مشاهده  و سازگاري براي خانواده بین دلتنگیمعنی دار 
ارتباطات خانوادگی  که اي بیان شده در مطالعه و شد

دارد و خانواده بخش مهمی  ثیر مستقیم بر سازگاريأت
از زندگی دانشجو را تشکیل می دهد و مداخالتی که 
براي سازگاري دانشجو انجام می شود باید اهمیت 
متغیر هاي خانوادگی و کیفیت ارتباط در خانواده را در 

  )20(.نظر بگیرد
آقاخانی بیان شده که حس استقالل  در مطالعه    

شاید و ، )21(،تپسران بیشتر از دختران اسطلبی در 
بتوان چنین استنباط کرد که استقالل طلبی بیشتر سبب 

  .تا فرد بهتر با محیط دور از خانه سازگار شودمی شود 
 را خود فرد پایین به نفس اعتماد جا که در از آن     

گفته  چنین، )22(،می کند تصور قبول، قابل غیر انسانی
 اعتماد افزایش طریق از ورزانه جرأت رفتار افزایش شده

 هاي ناسازگاري تواند می جدید محیط در نفس به

 نقص در ریشه که هایی آن خصوص به دانشجویان
. )23(،دهد کاهش را دارند اجتماعی روابط و تعامالت
میانگین نمره سازگاري   که در مطالعه حاضر دلیل این

  گروه                      دختر پسر T-testنتیجه آزمون 
میانگین ±انحراف معیار  متغییر میانگین ±انحراف معیار   

 P=0.07 53/4±32/12  00/4±74/13  سازگاري 
 P≤0.001 49/15±78/41  99/13±50/54  دلتنگی براي خانواده 
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ید هم نداشت شا در دو جنس تفاوت معنی داري با
نسبت  حجم کم نمونه هاي مورد بررسی در این مطالعه

مطالعات دیگر باشد و این مورد به عنوان محدودیت به 
  . مطالعه مطرح می شود

بی تردید متغیرهاي بی شماري در حوزه مسائل    
 .انسانی، می تواند سازگاري افراد را تحت تاثیر قرار دهد

در مسیر وجود مشکالت اجتماعی متفاوت  با توجه به
زندگی و طبق نتایج پژوهش حاضر که نشان داد در 
موارد دلتنگی بیشتر براي خانواده، سازگاري با دانشگاه 

خواهد بود به نظر می رسد آگاه سازي مشکل تر 
خانواده ها در پیشگیري از ایجاد رفتارهاي منفی می 

با می توانند تواند مفید باشد، به گونه اي که خانواده ها 
  شرایطی را ایجاد  ،س استقالل طلبی مطلوبپرورش ح

  

  طور ه ب ه،ــیط دور از خانـنمایند که فرزندانشان در مح
 .بر مشکالت احتمالی فایق آیندو شده  شایسته سازگار

مسئولین نیز می توانند با اتخاذ تدابیري در زمینه ایجاد 
امکانات تفریحی در خوابگاه ها احساس دلتنگی 

چنین  خانواده کاهش دهند، همرا براي  دانشجویان
برگزاري دوره هاي آموزشی از سوي مشاورین کارآمد 

  .در خوابگاه ها می تواند مفید باشد
 سپاسگزاري

 محترم تحقیقات و فناوري معاونت ازپایان  در   
شهرکرد که هزینه هاي طرح به  پزشکی علوم دانشگاه
 در که را تامین نمودند و کلیه دانشجویانی 687شماره 

  قدردانی و یاري کردند تشکر را ما مطالعه این انجام
 .می نمائیم
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Abstract 
Introduction: The compatibility of stud-
ents with college life and its scope provides 
opportunities for personal and social gro-
wth. This study aimed to determine the rel-
ationship between nostalgia for the family 
and compatibility among students living in 
the dormitories of Shahr-e-kord University 
of Medical Sciences. 
 
Materials & Methods: In this descriptive 
study, all students admitted to Shahr-e-kord 
University of Medical Sciences during 2008 
were included. The nostalgia for family and 
compatibility data were provided through 
validated homesickness questionnaires. The 
questionnaires were completed by the fres-
hman students in a timetable manner. The 
data were analyzed by ANOVA, t-indep-
endent and Spearman tests using SPSS 
vol.16 software. 
 
Findings: Totally, 121 students were incl-
uded in the study in which 63.6% was fem-
ale and 36.4% were male. The average sco-
re of nostalgia for the family in females was 

54.50±13.99, significantly higher than in 
males (41.78±15.49, P≤0.001). But the 
mean score of compatibility was not diffe-
rent between the two groups (P≥0.05). 
Also, there was a significant correlation 
between mean score of nostalgia and 
compatibility.  With increasing nostalgia 
for family, the compatibility was also being 
decreased. 
 
Discussion & Conclusion: Results of the 
present study, in cases the nostalgia for the 
family was higher, compatibility with uni-
versity were more difficult. It seems that 
the family awareness may be useful in the 
prevention of negative behaviors. In this 
way, families could foster the sense of ind-
ependency, to create the conditions in 
which their children to overcome the prob-
lems related to nostalgia for family. 
 
Keywords: Nostalgic family, 
compatibility, dormitory, students 
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