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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

  بررسی تفاوت احساس غربت دانشجویان خوابگاهی تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه تبریز

  مهتا اسکندرنژاد-2مهتا فریدي،  - 1

  دانشجوي کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز -1

  استادیار دانشگاه تبریز -2

  چکیده

یر فعالیت بدنی در سالمت روان انسان، هدف از تأثبا توجه به وجود احساس غربت در دانشجویان خوابگاهی و 

مطالعه حاضر بررسی تفاوت احساس غربت دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی خوابگاهی است. در این 

تصادفی انتخاب  طوربهدانشجوي دختر خوابگاهی دانشگاه تبریز(تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی) 120پژوهش 

ویه اي احساس غربت در اختیارشان قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار گ 36ي پرسشنامهشده و 

16SPSS  .آمده نشان دادند که  به دستنتایج  و آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید

ودن احساس و در مقایسه بین دو گروه با وجود بیشتر ب همبستگی بین سن و احساس غربت منفی و معنی دار بود

هاي ورزشی میتواند منجر به شرکت در فعالیت .غربت دانشجویان غیر تربیت بدنی این اختالف معنی دار نبود

  کاهش احساس غربت شود.

فعالیت بدنی                                                                                                                   ،تربیت بدنی ،واژگان کلیدي: احساس غربت

Abstract 
Considering the existence of the homesickness among the dormitory students and the impact of physical activities on 
their psychological health which is a matter of great importance, the main aim of this study is to consider the 
homesickness comparing the Physical Education students and other dormitory students. In this study, 120 female 
dormitory students of Tabriz University (physical education and other fields of physical education) randomly selected 
residential and was provided 36-point questionnaire of homesickness. Data were analyzed independent t-test and 
Pearson correlation by software SPSS 16. The results showed that the correlation between age and homesickness was 
negative and significant and compared between the two groups of homesickness more than physical education students 
the difference was not significant. Participate in sports activities can lead to homesickness. 
Keywords: Homesickness, physical education, physical activity 

  مقدمه

از جمله ها و عوامل تنش زا با چالش کنند کهیدانشگاه  ترك مهر ساله دانشجویان زیادي خانه را به قصد ورود به 

انگیزشی و هیجانی ، احساس غربت عبارت است از وضعیت پیچیده شناختی .شوندیرو به رو ماساس غربت، 

و  خاص که با اشتغاالت ذهنی فراوان در مورد محیط قبلی و تمایل به بازگشت به سمت آن همراه است(مباشري

) نشان داد که بین احساس غربت و سالمت روان دانشجویان 2008(نمطالعه یعقوبی و همکارا ).1391همکاران،

حاکی از آن بود که احساس غربت در  ) هم2006مطالعه بشارت و همکاران ( خوابگاهی رابطه معنی دار است.

یکی از مولفه هاي  دانشجویان دختر به طور معنی داري بیشتر از پسران است و این طور استدالل شد که چون

لذا زنان احساس غربت بیشتري را باشد، یاحساس غربت افسردگی است و افسردگی در زنان بیشتر از مردان م

که هدف آن بهبود بخشیدن به رشد  است تربیتی-فرآیند آموزشی نوعی بدنییتتربکنند. با توجه به اینکه یتجربه م

 فعالیت طریق از ،بارور نمودن استعدادها و پرورش صفات اخالقی ،باال بردن عوامل جسمانی، همه جانبه انسان
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  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

تواند بر سالمت روان و جسم افراد یمهاي ورزشی یتفعال) بنابراین 1393 و همکاران، (خلجیستاجسمانی 

توان چنین اظهار داشت که فعالیت یماحساس غربت و سالمت روان،  معناداربنا بر رابطه  یر مثبتی بگذارد وتأث

ساعت فعالیت ورزشی  8تواند احساس غربت را به حداقل برساند. در این پژوهش با در نظر گرفتن یمزشی ور

  شده است.  بررسی بر احساس غربت سن دانشجویان و فعالیت ورزشی یرتأثدانشجویان تربیت بدنی در هفته، 

  شناسی تحقیق:روش

 120ي است. در این پژوهش اپرسشنامهاي پس رویدادي با روش یسهمقاتحقیق حاضر یک تحقیق علی 

ی یت بدنی با میانگین سنترب یرغدانشجوي خوابگاهی دوره کارشناسی شامل دو گروه تربیت بدنی و 

 پخش شد. هاآنبین  هاپرسشنامهتصادفی انتخاب شدند و  صورتبه 335/1±38/21

سؤال  11 خرده مقیاس که 5 يراسؤال و دا 36به منظور بررسی احساس غربت از پرسشنامه احساس غربت با 

سؤال ناسازگاري با  7، سؤال احساس تنهایی 6، سوال میل برگشتن به وطن 9، مربوط به دلتنگی براي خانواده

نحوه امتیازبندي این  کهاستفاده شده است ، سؤال دلتنگی براي دوستان صمیمی است 3، جدید هايیطمح

پایایی این پرسشنامه که توسط آزمون آلفاي  .باشدیم ی زیاد)(هرگز) تا (خیل از 1طیف لیکرتبا پرسشنامه 

  گرفت.انجام  SPSS رتجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزا .باشدیم 89/0 ،به دست آمده 2کرونباخ

  یافته ها

 3مستقلبراي بررسی تفاوت احساس غربت بین دو گروه دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی از آزمون تی 

و در گروه غیرتربیت بدنی  85/107±474/2استفاده شد نمرات احساس غربت در گروه تربیت بدنی 

 سایر نتایج در جدول زیر ارائه شده است.. آمد به دست 344/2±87/110

  براي برابري میانگین ها t نتایج حاصل از آزمون                                             

 -017/3 میانگین اختالف 1

 118 آزادي درجه 2

3 t 885/0 - 

4 Sig(2-tailed) 378/0 

گیریم. در این یمدر نظر  tا براي ر - 885/0غربت، با توجه به مقادیر جدول، مقدار  احساس تفاوت بررسی در

باشد و نشان دهنده این است که با وجودي که دانشجویان یم sig (378/0صورت سطح معنی داري دو سویه(

ن با یست. همچنیولی این تفاوت در احساس غربت معنی دار ن اندکردهدختر تربیت بدنی نمرات بهتري را کسب 

عنی دار میاس ها ها بین گروه ها و خرده مقها در گروه تربیت بدنی اختالفوجود بهتر بودن نمرات خرده مقیاس

   نبود.

                                                      
1 Likert’s Spectrum 
2 Cronbach's alpha test 
3 Independent-samples T test 
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استفاده شد که این همبستگی بین  1براي بررسی همبستگی بین سن و احساس غربت از آزمون همبستگی پیرسون

به دست آمد. منفی شدن همبستگی به این معنی  - 235/0برابر سن و احساس غربت با دقت کمتر از یک صدم،

  یابد.یماست که با افزایش سن، احساس غربت کاهش 

  نتیجه گیريبحث و 

ر این سان، دیر فعالیت بدنی در سالمت روان انتأثبا توجه به وجود احساس غربت در دانشجویان خوابگاهی و 

. در گرفت پژوهش تفاوت احساس غربت دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی خوابگاهی مورد بررسی قرار

 و عالیت ورزشیف یرتأث انتخاب شده وتصادفی  طوربهدانشجوي دختر خوابگاهی دانشگاه تبریز  120این پژوهش 

د که با شان دانشد. نتایج در مورد احساس غربت با استفاده از آزمون تی  بررسی بر احساس غربت سن دانشجویان

عنی ساس غربت مولی این تفاوت در اح اندکردهوجودي که دانشجویان دختر تربیت بدنی نمرات بهتري را کسب 

 وه شد همبستگی بین سن و احساس غربت از آزمون همبستگی پیرسون استفاد دار نیست و همچنین در بررسی

  یابد.یمنتایج نشان دهنده ي این است که با افزایش سن، احساس غربت کاهش 
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1 Pearson correlation 


