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بررسی رابطه اضطراب اجتماعی ،باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی با احساس غربت در
دانشجویان کوی دانشگاه تهران
The relationship between Social anxiety, Irrational beliefes and Emotional
intelligence with Homesickness in university of tehran students dormitory
امید حمیدی ،*1مختار ویسانی ،2سرور احمدی
چکیده
هدف این مطالعه بررسی رابطه اضطراب اجتماعی ،باورهای
غیرمنطقی و هوش هیجانی با احسا غربت در دانشجویان
ساکن کوی دانشگاه تهران بود .بدین منظور تعداد ( 235نفر،
 119پسر و  123دختر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی
خوشه ای از دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه تهران
انتخاب شده و به پرسشنامه های اضطراب اجتماعی (واتسون و
فرند ،)1939،باورهای غیرمنطقی (جونز ،)1938 ،هوش هیجانی
(پترایدز و فورنهام )2111 ،و احسا غربت (فن فلیت)2111 ،
پاسخ دادند .نتایج حاصل از ضریب همبستگی و تحلیل
رگرسیون چندمتغیره نشان داد که بین اضطراب اجتماعی و
باورهای غیرمنطقی با احسا غربت همبستگی مثبت معنادار
وجودار دارد ،اما بین هوش هیجانی و احسا غربت همبستگی
منفی معنادار مشاهده شد .همچنین نتایج حاصل از رگرسیون
چندمتغیره نشان داد که همبستگی چندگانه بین متغیرهای پیش
بین (اضطراب اجتماعی ،باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی) با
احسا غربت ( )MR=1/943می باشد ،که در مجموع سه
متغیر پیش بین قادر به تبیین  1/55از واریانس متغیر مالک می
باشند .به طور کلی از بین سه متغیر پیش بین ،متغیر اضطراب
اجتماعی از قدرت بیشتری در پیش بینی احسا غربت
دانشجویان برخوردار بود.
واژه های کلیدی :اضطراب اجتماعی ،باورهای غیرمنطقی،
هوش هیجانی ،احسا غربت
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Abstract
The goal of this study was to examine the
correlation between social anxiety, irrational
beliefs and emotional intelligence with
homesickness in university of Tehran student
dormitory KOOY. In doing so, 365
undergraduate students (198 males and 157
fmales) were selected using cluster sampling
method. Subjects respond to the Social
&Anxiety Questionnaire (SAQ) (Watson
)Frend, 1969), Irrational Beliefs Test (IBT
(Jones, 1968), Emotional Intelligence Scale
(Petrides & Furnham, 1998) and, the
Homesickness Scale (Van vliet, 2001). The
result of regression analysis showed significant
positive correlation between social anxiety and
Irrational
Beliefs
with
homesickness,
respectively (r = 0/56), (r = 0/28), but, the
emotional intelligence significant negative
correlation with homesickness (r = -0/52).
Overall the findings of multi regression
analysis indicated that social anxiety, irrational
beliefes and emotional intelligence can predict
0/55 changes of homesickness.
Key words: Social anxiety, irrational beliefs,
Emotional intelligence, Homesickness.
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مقدمه
یکننی از مسننائلی کننه امننروزه بننا پیشننرفت علنن و
تکنولنو ی و وسنایل حمنل و نقنل منورد توجنه قنرار
گرفته اسنت ،اننواع مهناجرت هاسنت .اینن مهناجرت
ها گاه جنبه تحصنیلی و علمنی ،گناه جنبنه اقتصنادی
و تجنناری و ازدواج دارد ،امننا ویژگننی مشننترک همننه
این مهناجرت هنا ،مشنکالت مربنوط بنه سنازگاری و
فشننار روانننی کنننار آمنندن بننا محننیط جدینند اسننت
(پننویرازلی و لننوپز .)2119 ،1هننر سنناله دانشننجویان
زیادی خانه را بنه قصند ورود بنه دانشنگاه تنرک منی
کنند .این امر به همان انندازه کنه بنرای فنرد فرصنت
های جدید به همنراه منی آورد ،وی را بنا چنالش هنا
و عوامننل تنننش زا روبننرو مننی کننند کننه بننه نحننوی
اجتننناب ناپننذیر بننا چنننین انتقننالی هسننتند .بنننابراین
دانشنننجویان بنننا عوامنننل تننننش زای هیجنننانی و
استرسورهای اجتماعی روبرو منی شنوند کنه یکنی از
آنهننا احسننا غربننت 2نسننبت بننه دیننار ،خننانواده و
دوسننتانی اسننت کننه در اثننر نق نل مکننان ،از آنهننا دور
شننننده اننننند (ا ه ای ،دهقــــاني ،گنجــــوي ،و
خداپناهي .)1389 ،پدیده احسنا غربنت کنه ینک
واکنننش طبیعننی در برابننر محننیط جدینند اسننت ،در
عین حال پدیده ای بنالقوه تهنعیف کنننده اسنت کنه
افننراد همننه فرهنگهننا و گروههننای سنننی مهنناجر را
تحت تنأثیر قنرار منی دهند ،در اینن مینان مهناجرت
های تحصنیلی و دانشنجویان بیشنترین درصند را بنه
خننود احتصنناص داده اسننت .دانشننجویان در هنگننام
ورود به دانشگاه ،عالوه بنر مواجنه شندن بنا موقعینت
آموزشننی جدینند ،باینند خننود را بننا شننرایط فرهنگننی و
اجتمننناعی محنننل تحصنننیل نینننز سنننازگار کننننند.
همچنننین ،باینند زننندگی بننه صننورت مسننتقل را نیننز
تجربه کنند زیرا حمایت قبلی خنانواده بننا بنه دوینل
فرهنگننی و نیننز مسننافت بننین شننهر محننل سننکونت

والدین و شهر محنل تحصنیل دانشنجو کناهش منی
یابد و لذا باید مسئولیت اعمنال خنود را بپذیرنند زینرا
در محننیط دانشننگاه خننود او را مسننئول اعمننالش مننی
دانننند نننه خننانواده اش را (کنناردن و فیچننت.)1991 ،3
فیشننر و هننود )1989( 4و فننن فلیننت )2111( 5اظهننار
مننی دارننند کننه در مجمننوع  %51الننی  %91افننراد
حننداقل یکبننار در عمننر خننویش احسننا غربننت را
تجربننه کننرده اننند و بننین  %31الننی  %31دختننران و
پسننران دانشننجوی انگلیسننی در طننول سننال اول
دانشننگاه دچننار احسننا غربننت مننی شننوند .گرچننه
بسننیاری از دانشننجویان بننه سننادگی بننه مسننئله
احسننا غربننت اعتننراف نمننی کنننند ،امننا  %31الننی
 %91افننرادی کننه بننرای اقامننت در دانشننگاه نقننل
مکننان مننی کنننند ،دچننار آن مننی شننوند کننه از ایننن
تعداد حندود  %9النی  %11بنه اننواع شندیدی از اینن
احسننا غربننت مبننتال مننی شننوند (فننن فلیننت،
 .)2111دهمننین تجدینند نظننر طبقننه بننندی بننین
المللننی بیماریهننا (سننازمان جهننانی بهداشننت1992 ،؛
به نقل از سنلطانی شنال ،آقنا محمندیان ،عبدخندایی
ماسننوله و صننالحی )2111 ،احسننا غربننت را بننه
عنوان یک واکنش شنبه افسنردگی نسنبت بنه تنرک
محیط آشنا در نظر می گیرنند کنه بنا تفکنرات راجعنه
در مورد خاننه و بازگشنت بنه محنیط آشننا مشنخ
منی شننود .بنه عقیننده فیشننر و هنود احسننا غربننت
عبارتسنننت اسنننت از وضنننعیت پیچینننده شنننناختی،
انگیزشی و هیجانی خاصنی کنه بنا اشنتغاوت ذهننی
فراوان در منورد محنیط قبلنی و تماینل بنه بازگشنت
به سمت آن همراه اسنت و معمنوو ،بنا خلنق افسنرده
و عالئنن مختلننف روان -تنننی تجربننه مننی شننود
(فیشنننر و هنننود .)1989 ،دیننندگاههای مختلفنننی در
رابطه بنا احسنا غربنت مطنرح شنده اسنت کنه در
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پننژوهش حاضننر تنهننا بننه دینندگاه تعلننق پننذیری،1
دیننندگاه روانشناسنننی اجتمننناعی 2و دیننندگاه وان
تیلبور می پردازی .
بر اسا دیندگاه تعلنق پنذیری انسنانها بطنور ذاتنی
بننه تعنندادی رابطننه ثابننت و دائمننی نینناز دارد کننه در
جابجایی های جغرافینایی اینن شنبکه هنای ارتبناطی
از هن گسسننته مننی شننوند .براسننا ایننن نظریننه در
صورتی که فرد بتوانند شنبکه هنای دوسنتی مناسنب
و رضایتبخش در محنیط جدیند ایجناد کنند و نسنبت
به افراد جدید احسنا تعلنق پیندا کنند ،کمتنر دچنار
احسا غربت می شود .اینن امنر بنه تعنداد دوسنتان
و بیشننتر از آن ،بننه کیفیننت ارتبنناط بننا آنهننا و نقنناط
مشننترک نگرشننی و تفکننر بننا آنهننا بسننتگی دارد
(پویرازلی و لوپز.)2119 ،
دیندگاه روانشناسننی اجتمنناعی ،نگنرش فننرد را عامننل
بسننیار مهمننی در تعامننل بننا محننیط مننی داننند .نننوع
نگرش نسنبت بنه محنیط جدیند پنیش بیننی کنننده
بسیار قوی احسا غربنت اسنت .افنرادی کنه تصنور
این را داشتند که محنیط هنای جدیند زمیننه را بنرای
کسب تجربنه و پیشنرفت مهینا منی کنند نسنبت بنه
افننرادی کننه برداشننت و نگننرش منفننی بننه ایننن امننر
داشننتند راحتتننر بننا شننرایط کنننار آمدننند (لمنن ،3
 .)2119یکننی از متغیرهننای مهنن در ایننن زمینننه
سوگیری تأیید اسنت و بنه معننی تماینل بنرای تأییند
فرضننیه هننا و باورهننای اولیننه در مننورد محننل اقامننت
جدینند و ویژگننی هننای فرهنگننی و جغرافیننایی آن
است.
از دینندگاه وان تیلبننور ( ،)1999احسننا غربننت،
هیجننانی اسننت کننه پننس از تننرک خانننه تجربننه مننی
شننود و بننا هیجانهننای منفننی ،خطاهننای شننناختی،
برداشننتهای سننطحی و تفکننرات بازگشننت کننننده در
مننورد خانننه و عالئ ن بنندنی مشننخ مننی شننود .از
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نظنر تیلبنور  ،هنوش هیجنانی 4و هنوش فرهنگننی
بننه عنننوان عوامننل اصننلی در نظن بخشننی و کنتننرل
هیجانننات و شننکل دهننی روابننط بننین فننردی ،نقننش
تعیین کننده ای در احسا غربنت بنازی منی کننند.
نیجهنننوف و انگلنننس )2119( 3نشنننان دادنننند کنننه
دانشننننجویان دارای هننننوش هیجننننانی و هننننوش
فرهنگی بناو بنندرت احسنا غربنت را تجربنه منی
کنند.
در پننژوهش حاضننر ،احسننا غربننت بننر اسننا
الگننوی فرآیننند دوگانننه 9شننات )1999( 8بررسننی مننی
شود .اینن الگنو احسنا غربنت را از دیندگاه نظرینه
هنننای اسنننتر شنننناختی (فنننولکمن )2113 ،9و
دلبسنننتگی (بنننالبی )1999 ،11بنننه نحنننوی منننوازی
توصیف می کنند .نظرینه اسنتر شنناختی پیشننهاد
می کند که عوامنل پیشنایند (منوقعیتی و فنردی) بنه
واسنننطه عوامنننل واسنننطه ای شنننناختی (ارزینننابی و
مقابله) منجنر بنه پیامندهای آننی و بلنند مندتی منی
شننوند .بننر ایننن اسننا  ،تننرک خانننه منجننر بننه بهن
خنننوردن تعنننادل منننین مننننابع فنننردی و مطالبنننات
موقعیننت جدینند مننی گننردد ،سننپس فننرد بنه ارزیننابی
این عندم تعنادل (مشنکل در سنازش) منی پنردازد و
در صورت تلقنی تهدیند ،دسنت بنه مقابلنه منی زنند.
اگننر مقابلننه موفقیننت آمیننز صننورت نگیننرد (مننثال،
نشننخوار فکننری در مننورد محننیط قبلننی) ،پیامنندهای
آنننی کننه همننان عالئ ن احسننا غربننت (احسننا
تنهایی) هستند بوجنود منی آینند و در صنورت ادامنه
یننافتن احسننا غربننت ،آثننار بلندمنندت آن ،یعنننی
افسردگی و اضنطراب را خنواهی داشنت (فنن فلینت،
.)2111
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از سننوی دیگننر در نظریننه دلبسننتگی فننر بننر آن
است کنه بنه واسنطه روابنط ابتندایی مراقنب اولینه و
کننودک نننوعی پیوننند بننین آن دو صننورت مننی گیننرد
کننه هننادی ایجنناد و حفننظ پیوننندهای هیجننانی آتننی
خواهنند بننود .بننالبی ( )1999معتقنند اسننت کننه در
صننورت تهدینند و در دسننتر نبننودن چهننره هننای
دلبستگی ،فرد دچنار اضنطراب و تننش منی شنود .در
مورد احسا غربت ،تنرک خاننه بنه نحنوی منی توانند
از دست دادن چهره هنای دلبسنتگی بنه شنمار آیند و
یننک سننو کوچننک حاصننل شننود .در اینجننا فننرد
احسنا تهدیند مننی کنند و در صنورتی کننه بنا ایننن
احسننا از دسننت دادن کنننار نیاینند دچننار اضننطراب
جدایی و نهایتنا ،احسنا غربنت منی شنود .در قالنب
الگننوی فننوق ،فننرد مننی بایسننت بننا نوسننان بننین دو
عامنننل تننننش زای از دسنننت دادن چهنننره هنننای
دلبسننتگی و مقابلننه بننا آن و بننره خننوردن تعننادل
میننان مطالبننات محیطننی و منننابع فننردی (سننازش
یننافتگی) کنننار بیاینند (اسننتروب و همکنناران2112 ،؛
به نقل از ا ه ای و همکاران.)1389 ،
بر اسا مطالبی کنه اشناره گردیند ،احسنا غربنت
از جملننه متغیرهننایی مننی باشنند کننه تحننت تننأثیر
عوامننل مختلفننی همچننون ویژگننی هننای شخصننیت
(کنننامورو-پریموزینننک ،بننننت و فورنهنننام 2119 ،1و
کگل ،)2119 ،2سنبک هنای مقابلنه (ورگنارا ،اسنمیت
و کینننل ،)2111 ،3اضنننطراب اجتمننناعی (عنننندلیب،
 1391و ورگنننارا و همکننناران ،)2111 ،مهارتهنننای
ابراز وجنود (تنابع بردبنار ،رسنول زاده طباطبنایی ،آزاد
فننننالح ،و سننننامانی ،)1388 ،هننننوش هیجننننانی
(نیجهننوف و انگلننس 2119 ،و قنبننری ،آزادفــالح،
رســـول زاده طباطبـــايي و فرهـــادي )1385 ،و
سننبک هننای دلبسننتگی (سننلطانی شننال و همکنناران،
 2111و بشننارت فرهــادي ،و گيالنــي )1385 ،مننی
باشد ،لذا در پنژوهش حاضنر سنعی بنر آن اسنت کنه

بنننه بررسنننی روابنننط سننناده و چندگاننننه اضنننطراب
اجتمنناعی ،باورهننای غیرمنطقننی و هننوش هیجننانی
با احسا غربت در دانشجویان بپردازی .
اهمیت رابطنه اضنطراب و احسنا غربنت تنا حندی
است کنه گناهی احسنا غربنت را ننوعی اضنطراب
ناشننی از بننره خننوردن نظنن زننندگی و جنندایی از
خنننانواده را نینننز تعرینننف کنننرده انننند (کرافنننورد و
مانسنننیس .)2111 ،4اضنننطراب اجتمننناعی 5یکنننی از
اخنننتالوت منننزمن محنننور ( Iانجمنننن روانپزشنننکی
آمریکنننا )2111 ،و شنننایع تنننرین ننننوع اخنننتالل
اضننطرابی اسننت (فهنن  ،بیسنندو ،جنناکوبی و فینندلر،3
2118؛ آلننندن و تیلنننور )2111 ،9کنننه بنننه اخنننتالل
نادیننده انگاشننته شننده (لیبننوویتزو همکنناران1985 ،؛
بنننه نقنننل از خورشنننیدزاده ،برجعلـــي ،ســـهرابي و
دالور )1391 ،معنننروف اسنننت .اخنننتالل اضنننطراب
اجتمنناعی در فعالیننت هننا و حننوزه هننای اجتمنناعی و
ارتبنناطی اخننتالل اساسننی ایجنناد مننی کننند و سننبب
کننناهش عالقنننه اجتمننناعی و اعتمننناد بنننه محنننیط
پیرامننون و نیننز کنناهش کیفیننت و رضننایت از زننندگی
مننی شننود (اسننتین و همکنناران2115 ،؛ بننه نقننل از
خورشننیدزاده و همکنناران؛ 1391؛ وانننگ ،هسننو ،چیننو
و لیانگ.)2112 ،8
اخنتالل اضنطراب اجتمناعی بنه تنر آشنکار و
پیوسنته از موقعینت هنای اجتمناعی ینا عملکنردی
اشاره دارد و از این باور فنرد ناشنی منی شنود کنه او
در اینن موقعینت هنا بنه طنرز خجالنت آور ینا
تحقیرآمینزی عمنل خواهند کنرد .افنراد مبنتال بنه
اخنتالل اضنطراب اجتمناعی ،بنه طنور معمنول از
موقعینت هنای تنر آور پرهینز منی کننند و بنه
ندرت خود را مجبنور بنه تحمنل موقعینت اجتمناعی
یا عملکردی می نمایند ،اما اگر بنا اینن موقعینت هنا
4

. Crawford & Manassis
. social anxiety disorder
6
. Fehm, Beesdo, Jacobi, & Fiedler
7
. Alden & Taylor
8
. Wang, Hsu, Chiu & Liang
5

1

. Chamorro-Premuzic, Bennett, & Furnham
. Kegel
3
. Vergara, Smith & Keele
2
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روبه رو شنوند دچنار اضنطراب شندیدی خواهنند شند
(آلنندن و تیلننور .)2111 ،طننی چننند دهننه گذشننته
الگوهای نظری چنندی بنرای تبینین مکنانیزم هنای
زیربنایی اخنتالل اضنطراب اجتمناعی ار اینه گردینده
اسنت کنه برخنی از آنهنا بنر فرآینندهای شنناختی
تأکینند دارننند (کننالرک و ولننز1995 ،؛ بننه نقننل از
وانگ و همکاران.)2112 ،
یکی از فرضنیه هنای اساسنی رویکردهنای شنناختی
در زمینه اضطراب آن اسنت کنه اضنطراب بنا پنیش
بیننی رخنداد ینک روینداد منفنی ینا زینان بنار ،ینا
ادراک تهدیند فراخواننده منی شنود .ادراک افنراد از
تهدیند بنه وسنیله قهناوت هنای ذهننی شنان از
احتمال رخداد یک روینداد منفنی و پیامند ینا تنفنر از
آن رویداد تبیین می شود .بننابراین افنراد بنا اخنتالل
هنای اضنطرابی احتمنال و پیامند رویندادهای منفنی
را بناوتر از افنراد بهنجنار بنرآورد منی کننند .اگرچنه
احتمنال دارد کنه اینن داوری هنای اغنراق آمینز ،بنا
بیشنتر اخنتالل هنای عناطفی همنراه باشند ،نظرینه
پردازان بر اینن باورنند کنه اینن داوری هنا ،ذهننی و
در هر اختالل اضطرابی وینژه اسنت بننابراین بنرآورد
افراطنی پیامند منفنی رویندادهای اجتمناعی ،وینژه
اخننتالل اضننطراب اجتمنناعی اسننت .داوری هننای
اغنننراق آمینننز و بنننرآورد بنننیش از حننند احتمنننال
روینندادهای منفننی علننت اصننلی کننناره گیننری و
انزوای اجتمناعی افنراد دارای اینن اخنتالل اسنت ،تنا
جننایی کننه خودپنننداره مثبننت و خودکارآمنندی فننرد
بننرای تسننلط بننر موقعیننت هننا ،بننویژه موقعیننت هننای
مبه و ناآشنا را تهعیف می کند (لونگو.)2111 ،1
از طرف دیگنر ،نحنوه نگنرش و تفسنیر و تعبینر فنرد
نیز از پدیده غربت می توانند بنر نحنوه کننار آمندن و
برخننورد بننا آن پدیننده مننؤثر باشنند .بنننابر نظریننه
عقالننننی عننناطفی 2النننیس بسنننیاری از مشنننکالت
روانشننناختی افننراد ناشننی از ادراک تحریننف شننده 3و

باورهننای غیرمنطقننی خودکننار آنننان اسننت و ایننن
باورهنا غیرمنطقننی افننراد ،در ورود بننه یننک زننندگی و
موقعیننت جدینند ،زمینننه سنناز چالشننها و میجانننات
منفی متعددی منی شنوند کنه اینن مشنکالت ناشنی
از محرکهننا و روینندادهای بیرورنننی نیسننت بلکننه
نحننوه تفکننر ،برداشننت و باورهننای غیرمنطقننی آنهننا
نسننبت بننه روینندادها ،باعننث آفرینندن ایننن تنشننها و
هیجانننات منفننی مننی شننود (بریجننز و هننارنیش،4
 .)2111باورهننای ناکارآمنند ،علننت اصننلی بسننیاری از
اخننتالف هننای اجتمنناعی ،بننویژه در رابطننه اسننت،
منظننور از چنننین باورهننایی ،در واقننع وجننود افکننار
نادرست وننامنطبق بنا واقعینت دربناره خنود و جهنان
است .به اعتقاد الیس هیچ رویندادی ذاتنأ نمنی توانند
در انسننان ایجنناد آشننفتگی روانننی کننند ،زیننرا تمننام
محرکهننا و روینندادها در ذهننن معنننا و تفسننیر مننی
شنننوند .بنننراین اسنننا  ،سنننازش ناینننافتگی هنننا و
مشننکالت هیجننانی ،در واقننع ناشننی از نحننوه تعبیننر،
تفسننیر و پننردازش اطالعننات حاصننل ازمحرکهننا و
رویدادها هستند (الیس.)2114 ،5
بنننابر یافتننه هننای پژوهشننی ،عننالوه بننر اضننطراب و
باورهننای غیرمنطقننی کننه مننی تواننند روی احسننا
غرب ت اثنر گنذار باشند ،هنوش هیجنانی نینز یکنی از
اثرگننذارترین متغیرهننا ،روی احسننا غربننت مننی
باشننند (منننایر ،سنننالوی و کاروسنننو2114 ،3؛ بنننل و
8
برومنیننننک 1998 ،9و عننننندلیب .)1391 ،گلمننننن
( )1998در تعریف هنوش هیجنانی منیگویند :هنوش
هیجننانی توانننایی درک ،توصننیف ،دریافننت و مهننار
هیجانات اسنت .هنر کسنی بنا برخنورداری از میزاننی
از هننوش هیجننانی در رویننارویی بننا وقننایع مثبننت یننا
منفی زندگی موضنعگینری منیکنند و بنه سنازش بنا
آنهننا مننی پننردازد .انسننان بننا برخننورداری از هننوش
هیجانی بنه زنندگی خنود نظن و ثبنات منیبخشند و
4

. Bridges & Harnish
. Ellis
6
. Mayer, Salovey, & Caruso
7
. Bell & Bromnick
8
. Goleman
5

1

. Longo
. Rational-emotional theory
3
. Perceptual distortion
2
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سازگاری بیشتری از خود نشان منیدهند ،بنه طنوری
کننه اصننوو ،بننا هننوش هیجننانی بنناو شننخ وقننایع
منفی کمتری را در زنندگی تجربنه منیکنند .بنار-ان
و پننارکر )2111( 1در الگننویی کننه از هننوش هیجننانی
بننه دسننت مننیدهننند فقننط روابننط درونننی فننرد بننا
خننودش و دیگننران را مننورد توجننه قننرار نمننیدهننند،
بلکه عناصنری چنون سنازش ،تحمنل فشنار و خلنق
عمننومی را نیننز از عوامننل تشننکیل دهنننده هننوش
هیجننانی مننیشننمارند و معتقدننند ،بنناوبودن هننوش
هیحنننانی موجنننب سنننازگاری بیشنننتر فنننرد ،حفنننظ
سننالمت روانننی و ارتقننا کیفیننت ارتبنناط بننا محننیط
پیرامننون وی مننیگننردد .تننرک خانننه و دور شنندن از
موضننوع و مکننان دلبسننتگی یکننی از رخنندادها بننرای
دانشجویان مهاجر است ،اینن پدینده تننش زینادی را
بر آننان وارد کنرده و بنه طنور کلنی سنالمت رواننی
آنهننا را مختننل مننیکننند .در ایننن مننورد ،دانشننجویانی
کننه از سننازگاری بیشننتری برخننوردار باشننند و بهتننر
بتواننند خننود را بننا شننرایط تطبیننق دهننند ،و از لحنناظ
هننوش هیجننانی ظریفیننت بنناویی داشننته باشننند،
نگرش مثبتتنری نسنبت بنه واقعینت پدینده غربنت
خود خواهند داشت.
با توجه بنه مطنالبی کنه ذکنر شند ،در اینن پنژوهش
سننعی بننر آن داری ن کننه بننه بررسننی رابطننه سنناده و
چندگانه اضنطراب اجتمناعی ،باورهنای غیرمنطقنی و
هننوش هیجننانی بننا احسننا غربننت در دانشننجویان
بپردازی .
روش
روش اجنننرای اینننن پنننژوهش توصنننیفی و طنننرح
پننژوهش از نننوع همبسننتگی اسننت .جامعننه آمنناری
پژوهش ،شنامل کلینه دانشنجویان مقطنع کارشناسنی
سنناکن در خوابگاههننای دانشننگاه تهننران مننی باشنند
که در سنال تحصنیلی  91-91مشنغول بنه تحصنیل
بوده انند .از جامعنه منذکور نموننه ای بنه حجن 235
. Bar-On & Parker

1

نفر ( 123دختنر و  119پسنر) بنه روش نموننه گینری
تصادفی خوشنه ای انتخناب شندند ،بندین گوننه کنه
از هننر مجتمننع خوابگنناهی ( مجتمننع کننوی پسننران و
کنوی دختنران) چهنار بلنوک و از هنر بلنوک نینز 11
اتاق به صنورت تصنادفی بنه عننوان نموننه پنژوهش
انتخنناب شنندند .بننرای تجزیننه و تحلیننل داده هننا از
آزمنننون ضنننریب معنننناداری ضنننریب همبسنننتگی
پیرسننون و تحلیننل رگرسننیون چننندمتغیره اسننتفاده
گردید.
ابزار
پرسشههمامه احسههاس غربهه فهه فلیهه :
جهنننت سننننجش احسنننا غربنننت دانشنننجویان از
پرسشننننامه احسنننا غربنننت فنننن فلینننت ()2111
استفاده گردیند کنه بنرای اولنین بنار توسنط ا ه ای و
همکنناران ( )1389ترجمننه و هنجاریننابی شنند .ایننن
پرسشنننامه شننامل  45منناده اسننت کننه بصننورت
مقیا لیکرت پننج درجنه ای از هرگنز ( )1تنا خیلنی
زینناد ( )5صننورت بننندی شننده اسننت .ایننن مقیننا
دارای پنج خنرده مقینا  -1دلتنگنی بنرای خنانواده
 -2احسنا تنهنایی  -3مینل برگشنت بنه خانننه -4
مشکالت سنازش  -5دلتنگنی بنرای افنراد و محنیط
آشنننا مننی باشنند .ضننریب آلفننای کرونبنناو در نمونننه
 439نفری فن فلیت برای هنر ینک از مؤلفنه هنا بنه
ترتینننننب بننننناو  1/88 ،1/89 ،1/85 ،1/91و 1/81
گننزارش شننده اسننت .ا ه ای و همکنناران ( ،)1389بننا
روش آلفننای کرونبنناو ،ضننریب پایننایی  1/91بننرای
همننه عوامننل گننزارش نمننوده اننند .ضننریب آلفننای
کرونباو اینن مقینا در اینن پنژوهش حاضنر 1/99
بدست آمد.
2
پرسشههمامه اضههارا اجتنههاعک ): (SAQ
بنننرای سننننجش اضنننطراب اجتمننناعی ،از مقینننا
اضنننطراب اجتمننناعی واتسنننون و فرنننند)1939( 3
). Social Anxiety Questionnaire (SAQ
. Watson & Friend

2
3

 22اميد حميدي و همکاران

Journal of Positive Psychology, No. 4, Spring 2016

اسننتفاده شنند کننه توسننط مهرابننی زاده ،نجاریننان و
بهننارلو ( )1398ترجمننه و هنجاریننابی شننده اسننت.
ایننننن مقیننننا دارای  58منننناده دو گزینننننه ای
(صننحیح -غلننط) مننی باشنند کننه دو خننرده مقیننا
اجتننناب و پریشننانی اجتمنناعی و تننر از ارزیننابی
منفننی را مننی سنننجد .سننازندگان مقیننا ضننریب
پاینننایی آن را بنننا روش بازآزمنننایی 1/94 ،گنننزارش
کرده اند .در پنژوهش حاضنر پاینایی اینن مقینا بنا
روش آلفای کرونباو  1/88بدست آمد.
پرسشههمامه باورهههای غیرمماقههک جهههنز
 :1)IBTبننرای اننندازه گیننری باورهننای غیرمنطقننی
از فننرم  41منناده ای پرسشنننامه باورهننای غیرمنطقننی
جنننونز ( )1938اسنننتفاده شننند .آزمنننون باورهنننای
غیرمنطقننی براسننا نظریننه رفتاردرمننانی عقالنننی-
عناطفی الننیس سناخته شننده اسننت .اینن مقیننا بننه
روش لیکننرت بصننورت  5درجننه ای(بشنندت مننوافق
تا بشدت مخالف ) تهیه شده کنه آزمنودنی نظنر خنود
را با انتخاب یکنی از گزیننه هنا مشنخ منی کنند.
نمره باو به منزلنه باورهنای غیرمنطقنی بناو و نمنره
پنننایین بنننه منزلنننه باورهنننای غیرمنطقنننی پنننایین
محسننوب مننی شننود .جننونز ( )1939پایننایی مقیننا
باورهننننای غیرمنطقننننی را بننننا اسننننتفاده از روش
بازآزمننایی حنندود  1/92گننزارش کننرد .میننزان پایننایی
مقیا مذکور در مطالعنه گاویتنا ،دیویند ،دی گاسنپه
و دلوکیننو )2111( 2بننا اسننتفاده از ضننریب آلفننای
کرونبنناو  1/83و در پننژوهش حاضننر 1/81بدسننت
آمد.
بنننرای سننننجش هنننوش هیجنننانی دانشنننجویان ،از
مقیننا هننوش هیجننانی پتراینندز و فورنهننام ()2111
اسننتفاده شنند کننه شننامل چهننار خننرده مقیننا
خودآگنناهی ،مهارتهننای اجتمنناعی ،خننوش بینننی و
درک ،ارزینننابی و مهنننار عواطنننف خنننود و دیگنننران
اسنننت .اینننن مقینننا دارای  31مننناده اسنننت کنننه
). Irrational Beliefs Test (IBT
. Gavita, David, DiGiuseppe, & DelVecchio

1
2

بصورت طیف لیکنرت  9درجنه ای از کنامال ،مخنالف
( )1تا کنامال ،منوافق ( )9صنورت بنندی شنده اسنت.
ضننریب پایننایی ایننن مقیننا در پننژوهش عننندلیب
( )1391بننننا روش آلفننننای کرونبنننناو  1/83و در
پژوهش حاضر  1/85بدست آمد.
یافته ها
ابتدا شاخ های توصیفی (میانگین ،انحراف معیار،
حداقل و حداکثر نمره) برای کل نمونه بررسی و در
جدول  1گزارش شد .میانگین و انحراف معیار محاسبه
شده نشان می دهند که نمره ها از پراکندگی خوبی
برخوردارند.
جدول 1و شاخ های توصیفی متغیرهای پژوهش ()n=235
انحراف حداقل حداکثر
میانگین
شاخ
نمره
نمره
معیار
های آماری
198
53
14/91
احسا غربت 93/34
اضطراب
اجتماعی
باورهای
غیرمنطقی
هوش هیجانی

31/53

3/92

9

52

113/81

19/38

34

153

199

18/12

48

198

بننا توجننه بننه داده هننای جمننع آوری شننده ،ضننرایب
همبستگی بنین متغیرهنای منورد بررسنی محاسنبه و
این ضنرایب در مناتریس همبسنتگی (جندول )2ارائنه
گردیننده اسننت .همننانطور کننه مالحهننه مننی شننود،
همبسنننتگی بنننین همنننه متغیرهنننای پنننیش بنننین
(اضننطراب اجتمنناعی ،باورهننای غیرمنطقننی و هننوش
هیجننانی) بننا متغیننر مننالک (احسننا غربننت) در
سننطح  1/11معنننادار مننی باشنند کننه در ایننن میننان
اضننننطراب اجتمنننناعی بننننا ( )r=1/53بیشننننترین
همبسننننتگی و باورهننننای غیرمنطقننننی ()r=1/28
کمترین همبستگی را با احسا غربت دارد.
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جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
3
2
1
متغیرها
احسا
غربت
اضطراب
اجتماعی
باورهای
غیرمنطقی
هوش
هیجانی

4

1
*1/53

1

*1/28

*1/32

در ادامنننه ،بنننه منظنننور بررسنننی نقنننش اضنننطراب
اجتمنناعی ،باورهننای غیرمنطقننی و هننوش هیجننانی
در تبیننین تغییننرات احسننا غربننت دانشننجویان،
تحلیننل رگرسننیون سلسننله مراتبننی صننورت گرفننت
(جدول .)3

1

*-1/29* -1/35* -1/52

1
*P<1/11

جدول  :9خالصه تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش بینی متغیر مالک براسا
میانگین
درجه آزادی
مجموع
منابع تغییر
متغیرهای پیش بین
مجذورات
مجذورات
391/28
1
391/28
رگرسیون
اضطراب اجتماعی
4/35
233
1112/93
باقیمانده
234
1414/14
کل
231/95
2
431/51
رگرسیون
اضطراب اجتماعی
4/13
232
942/53
باقیمانده
هوش هیجانی
234
1414/14
کل
159/92
3
499/18
رگرسیون
اضطراب اجتماعی
4
231
924/83
باقیمانده
هوش هیجانی
234
1414/14
کل
باورهای غیرمنطقی

متغیرهای پیش بین

گام
اول

دوم

سوم

F

sig

89/91

p<1/11

53/99

p<1/11

39/89

p<1/11

اطالعات مربوط به ضرایب رگرسیون هریک از گام های تحلیل در جدول  4ارائه شده است.

جدول  :4اطالعات مربوط به ضرایب رگرسیون
β
R2
R
B

نسبت t

sig

اول

اضطراب اجتماعی

1/29

1/53

1/53

1/32

13/22

<1/11

دوم

اضطراب اجتماعی
هوش هیجانی
اضطراب اجتماعی
هوش هیجانی
باورهای غیرمنطقی

1/19
-1/13
1/13
-1/19
1/19

1/43
-1/23
1/31
-1/13
1/13

1/39

1/48

1/94

1/55

8/39
-5/23
3/19
-3/84
2/15

<1/11

گام

سوم

متغیرهای پیش بین

<1/11
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همننانطور کننه در جنندول  3و  4مالحظننه مننی شننود،
اثننر اضننطراب اجتمنناعی ،هننوش هیجننانی و باورهننای
غیرمنطقنننی در تبینننین تغیینننرات احسنننا غربنننت
دانشجویان معننادار اسنت .براسنا نتنایج حاصنل از
رگرسنننیون چندگاننننه و بنننا روش سلسنننله مرتبنننی،
ضننریب همبسنننتگی کلنننی بننرای ترکینننب خطنننی
متغیرهننای پننیش بننین (اضننطراب اجتمنناعی ،هننوش
هیجننانی و باورهننای غیرمنطقننی) برابننر بننا R=1/94
و ضریب تعیین برابنر بنا  R2=1/55منی باشند کنه در
سننطح  p<1/11معنننی دار اسننت .بنننابراین فرضننیه
پننژوهش ،مبنننی بننر رابطننه بننین اضننطراب اجتمنناعی،
هننوش هیجننانی و باورهننای غیرمنطقننی بننا احسننا
غربت تأیید منی شنود و بنا توجنه بنه ضنریب تعینین
بدسننت آمننده ،مننی تننوان اذعننان کننرد کننه حنندود 55
درصد از واریانس احسنا غربنت توسنط سنه متغینر
پیش بین این پژوهش ،تبیین شده است.
ضننرایب رگرسننیون ،تننأثیر مثبننت اضننطراب اجتمنناعی
و باورهای غیرمنطقی و تنأثیر منفنی هنوش هیجنانی
را بر احسا غربت نشان می دهند.
بحث و نتیجه گیری
همننانطور کننه اشنناره شنند هنندف پننژوهش حاضننر،
بررسی رابطنه اضنطراب اجتمناعی ،هنوش هیجنانی و
باورهننای غیرمنطقننی بننا احسننا غربننت در بننین
دانشننجویان بننود .در ایننن پننژوهش ،سننه فرضننیه
مطرح گردید که در اینن بخنش بنه بررسنی و تبینین
نتننایج مربننوط بننه هرکنندام از ایننن فرضننیه هننا مننی
پردازی .
فرضننیه اول مبنننی بننر وجننود رابطننه بننین اضننطراب
اجتماعی و احسا غربنت بنود ،نتنایج حاصنل نشنان
داد کننه بننین اضننطراب اجتمنناعی و احسننا غربننت
همبسننتگی مثبننت و معننناداری وجننود دارد (r=1/53
و  .)p=1/11ایننن یافتننه ،بننا نتننایج پننژوهش لونگننو
( )2111و ورشنننو و همکننناران (2114؛ بنننه نقنننل از
عنننندلیب )1391 ،همخنننوانی دارد .در تبینننین اینننن
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یافته می توان اذعان کنرد کنه قرارگنرفتن در محنیط
هنننای جدیننند سنننبب منننی شنننود کنننه بسنننیاری از
مهارتهننایی کننه فننرد بطننور معمننول بکننار مننی بننرد،
کارساز نباشد و یا حتنی اینن مهارتهنا در محیطنی بنا
فرهنننگ جدینند بننه شننکل یننک رفتننار ناپسننند جلننوه
کند .این امنر موجنب منی شنود فنرد همنواره نگنران
پذیرفته شدن رفتار خنود در جامعنه جدیند باشند زینرا
در تجربه های اولیه آموختنه اسنت کنه پاسنخ جامعنه
به رفتار او قابل پیش بیننی نیسنت .قابنل پنیش بیننی
نبودن پاسنخ جامعنه بنه رفتنار فنرد باعنث منی شنود
فننرد نسننبت بننه حهننور در جامعننه ،اضننطراب بنناویی
پیدا کنند و همنین امنر ویژگیهنای احسنا غربنت و
دوری از خانننه را شنندت مننی بخشنند .البتننه اضننطراب
اجتمنناعی ،خننود از ویژگیهننایی اسننت کننه مننی تننوان
خود به عننوان نشنانه هنای احسنا غربنت در نظنر
گرفتننه شننود و حتننی در تعریننف احسننا غربننت نیننز
گاهی از اضنطراب جندایی از خاننه و قنرار گنرفتن در
محننیط ناآشنننا اسننتفاده مننی شننود (لونگننو.)2111 ،
عالوه بر این قرار گنرفتن در محیطنی کنه فنرد هننوز
شننبکه ارتبنناطی مناسننبی تشننکیل نننداده موجننب مننی
شود کنه از حماینت اجتمناعی بسنیار کمنی برخنوردار
باشنند .نداشننتن کسننانی کننه مننی توانننند در صننورت
بننروز مشننکل از فننرد حمایننت کنننند کنننند موجننب
کاهش احسا امنیت می شنود .اینن امنر بنه شنکلی
است که در صورت وجنود ینک فنرد آشننا در محنیط
جدید ،میزان احسا عندم امنینت بنه شندت کناهش
می یابد زیرا فرد آشنا اطالعناتی بنه او منی دهند کنه
موجب تسلط فرد نسنبت بنه محنیط جدیند منی شنود
و همین امنر در نهاینت باعنث ایجناد شنبکه ارتبناطی
قابننل اعتمنناد و بننه تبننع آن کنناهش احسننا غربننت
می شود.
یافته هنای مربنوط بنه جندول شنماره  ،2نشنان منی
دهد که همبسنتگی بنین هنوش هیجنانی و احسنا
غربننننت ،منفننننی و معنننننی دار اسننننت ( r=1/52و
 .)p=1/11این یافته بنا نتنایج پنژوهش هنای قنبنری
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و همکنناران ( )1385و یعقننوبی ،فرهننادی ،قنبننری و
کاکننابرایی ( )1389همخننوانی دارد .در تبیننین ایننن
یافتننه مننی تننوان اظهننار کننرد ،افننرادی کننه هننوش
هیجننانی بنناوتری دارننند در دریافننت و فه ن عالئ ن
هیجننانی کالمننی و غیرکالمننی از توانننایی بیشننتری
برخننوردار هسننتند و بنننابراین واکنننش هننای مناسننب
تری نشان می دهنند (منایر و همکناران .)2114 ،کنه
این خود موجب تسهیل روابنط بنا دیگنران منی شنود
و شننبکه اجتمنناعی وسننیع تننر و حمایننت اجتمنناعی
بیشتری بنرای آنهنا فنراه منی آورد .افنرادی کنه از
حمایننننت اجتمنننناعی بیشننننتری برخوردارننننند بننننا
استرسنننورها از جملنننه احسنننا غربنننت بنننه نحنننو
مننؤثرتری مقابلننه کننرده و فشننار روانننی و احسننا
غربت کمتنری را تجربنه منی کننند .از طنرف دیگنر،
یکننی از ویژگننی هننای افننراد دارای هننوش هیجننانی
بنناو ایننن اسننت کننه بننر احساسننات خننود کنتننرل
بیشنتری دارننند و در مواجهننه بننا روینندادهای اسننتر
زا از جملننه احسننا غربننت ،بیشننتر از راهبردهننای
مسئله مدار اسنتفاده منی کننند ،همچننین اینن افنراد
شننناخت بیشننتری از حنناوت خلقننی و روانننی خننود
دارند و در شرایط اسنتر آور منی داننند کنه چگوننه
بنه خننود آرامنش دهننند و کمتننر تحنت تننأثیر شننرایط
ننناگوار محننیط جدینند قننرار مننی گیرننند (اسننتروب و
همکاران.)2112 ،
یافتننه هننای مربننوط بننه فرضننیه سننوم (جنندول ،)2
نشننان مننی دهنند کننه همبسننتگی بننین باورهننای
غیرمنطقننی و احسننا غربننت مثبننت و معنننی دار
اسننت ( r=1/28و  .)p=1/11ایننن یافتننه یننا نتننایج
پننننژوهش نیجهننننوف و همکنننناران ( )2119و وان
تیلبرگنننر ،وینگرهننننوتس و فنننان هننننک)1999( 1
هماهنگ می باشد .طبنق نظرینه عقالننی -هیجنانی
النننیس ،بسنننیاری از مشنننکالت روانشنننناختی افنننراد
ناشی از ادراک تحرینف شنده و باورهنای غیرمنطقنی
آنننان اسننت و ایننن باورهننای غیرمنطقننی افننراد ،در
. Vantilburg, Vingerhoets, & Van Heck

1

ورود بننه یننک زننندگی بننا شننرایط جدینند ،زمینننه سنناز
مسننائل متعنندد مننی گردننند ،ایننن مشننکالت ناشننی از
محرکها و رویندادهای بیروننی نیسنت بلکنه ناشنی از
نحوه تفکر و نگرش هنای آننان نسنبت بنه رویندادها
می باشند (بریجنز و هنارنیش .)2111 ،اینن باورهنای
غیرمنطقننی و اغلننب نادرسننت ،زمننانی کننه نسننبت بننه
محل جدید ایجاد می شنود ذهنن سنعی منی کنند بنا
کنننار ه ن قننرار دان وقننایع و تفسننیرهای همننراه بننا
سوگیری ،شرایط را وخنی تنر از آنچنه هسنت نشنان
دهنند .همننین امننر عالئ ن احسننا غربننت را تشنندید
مننی کننند ،بننه ایننن صننورت کننه بننروز مشننکالت بننا
دیگران را بیشتر به فرهنگ جدیند نسنبت منی دهند،
در صورتی که ممکنن اسنت همنان مشنکل در محنل
زندگی خودش ه ایجاد شود.
ممابع
اژه این جون دهقههههانکن ون گمجهههههین الههههپون و
خهههداپماهکن و )1911و اعتبارینننابی پرسشننننامه
احسننا غربننت در دانشننجویان .مجلننه علننوم رفتنناری،
.1-12 ،)1(2
بشههههار.ن ون فرهههههادین ون و گی نههههکن و
)1911و بررسننننی رابطننننه سننننبکهای دلبسننننتگی و
احسننا غربننت .فصننلنامه روانشناسننی دانشننگاه تبریننز،
2(1و .33-53 ،)3
تههابع بردبههارن فون رسهههل زاده طباطبههایکن ون آزاد
فههه ن پون سهههامانکن سو )1911و بررسنننی
اثربخشننی آمننوزش ابننراز وجننود بننر احسننا غربننت
دانشنننجویان دختنننر .مجلنننه دانشنننگاه علنننوم پزشنننکی
مازندران. 23-33 ،93 ،
خهرشههیدزادهن ون برجعلههکن الههپون سهه.رابکن فون و
دالورن عو )1931و اثربخشنننی طرحنننواره درمنننانی در
درمننان زنننان مبننتال بننه اخننتالل اضننطراب اجتمنناعی.
مجلننه پننژوهش هننای روانشناسننی بننالینی و مشنناوره،
.5-24 ،)2(1
عمههدلی ن و )1931و بررسننی رابطننه بننین اضننطراب

اجتمنناعی ،سننبک هننای دلبسننتگی ،باورهننای غیرمنطقننی
و ابننراز وجننود بننا احسننا غربننت در دانشننجویان غیننر
بننومی دانشننگاه شننهید چمننران اهننواز .پایننان نامننه
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