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زدگی، مشکالت بین فردي  تأثیر آموزش مدیریت استرس بر غربت پژوهش حاضر بررسی ازهدف 

، یک طرح پژوهش .روزي شهر شیراز بود هاي شبانه موزان دختر دبیرستانآ و سازگاري خوابگاهی دانش

آموزان دختر پایه   جامعه آماري شامل دانش.دبو و پیگیري پس آزمون طرح گروه گواه با پیش آزمون و

هاي   به پرسشنامه بود که92-93روزي شهر شیراز در سال تحصیلی  هاي شبانه اول دبیرستان

 سپس بر حسب باال بودن نمرات .پاسخ دادندن فردي و سازگاري خوابگاهی زدگی، مشکالت بی غربت

  نفر انتخاب گردید17تر بودن نمره سازگاري، از هر مدرسه   مشکالت بین فردي و پایینوزدگی  غربت

گروه . عنوان گروه گواه انتخاب شدند عنوان گروه آزمایش و دیگري به  به تصادف یکی از مدارس بهو

که  نتایج حاصل نشان داد.  آموزش مدیریت استرس قرار گرفتنده ساعت2ي   جلسه10آزمایش تحت 

زدگی و مشکالت بین فردي و افزایش سازگاري  آموزش مدیریت استرس باعث کاهش غربت

  .ر مقایسه با گروه کنترل شده استآموزان گروه آزمایش د خوابگاهی در دانش

  

دگی، مشکالت بین فردي، سازگاري ز آموزش مدیریت استرس، غربت :گاند واژیکل
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  قدمهم

به منظور ایجاد فرصت مناسب براي از جمله مدارسی هستند که روزي  مدارس شبانه

آموزان مناطق  نشین شهرها، جلوگیري از مهاجرت دانش آموزان روستایی و حاشیه تحصیل دانش

ن استعدادهاي افراد در مناطق ها به شهرها، جلوگیري از هدر رفت هاي آن روستایی و خانواده

 به دلیل نبود مراکز آموزشی مناسب و فراهم کردن زمینه تربیتی نیروي انسانی مورد نیاز محروم

 هر ساله .)1389 میکائیلی منیع،(سیس شد أآموزان همان مناطق ت مناطق محروم از میان دانش

ها،  کنند و با فرصت رك میآموزان خانه را براي ورود به این نوع مدارس ت بسیاري از دانش

آموزان   دانش.شوند جایی روبرو می به چون جامزاي بسیاري ه هاي استرس ها و محرك چالش

زدگی را تجربه  روزي، غربت جایی و انتقال از خانه به محیط شبانه روزي در جریان جابه شبانه

ختی، رفتاري و هاي شنا زدگی مجموعه حالت  غربت)1986، 1فیشر، فریزر و موري(کنند  می

باشد که با نشخوار ذهنی درباره خانه، میل شدید به برگشتن به خانه، حاالت  هیجانی می

 ؛1999، 2هک ونتیلبرگ، وینگرهوتس و ون(شود  هاي جسمی مربوط می افسردگی و نشانه

سازمان (ها  المللی بیماري بندي بین دهمین تجدید نظر طبقه). 2013، پاك و زرگر، نژاد بساك

احساس ) 1994 ،3بونتکه، فونتیجین و وینگرهوتس-؛ به نقل از ارلینگز1992انی بهداشت،جه

گیرد که با  غربت را به عنوان یک واکنش شبه افسردگی نسبت به ترك محیط آشنا در نظر می

یعقوبی، فرهادي، (شود  تفکرات راجعه در مورد خانه و بازگشت به محیط آشنا مشخص می

ساالن، هنگامی که از افراد  تقریباً تمام کودکان، نوجوانان و بزرگ). 1387 قنبري و کاکابرایی،

بندي انجمن  اساس طبقه بر. کنند زدگی را تجربه می شوند، غربت خانواده و محیط خود جدا می

زدگی شدید ممکن است به عنوان اختالل سازگاري همراه با خلق  پزشکی آمریکا، غربت روان

 کودکان و نوجوانان ساکن ).2007، 4تاربر و والتون(بندي شود  بقهتوام اضطراب و افسردگی ط

مدت از والدین و فرهنگ خود به احتمال بیشتر  روزي به دلیل جدایی طوالنی مدارس شبانه

  ؛ به نقل از میکائیلی 1961، 5گافمن واروینگ(شوند  زدگی و اضطراب جدایی می دچار غربت
  

                                           
1-  Fisher, Frazer, & Murray 
2-  Van Tillburg, Vingerhoets, & Van Heck 
3-  Eurelings-Bontekoe, Tonfontijin, & Vigcerhoets 
4-  Thurber & Walton 
5-  Gaffman & Erving 
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تواند با  زدگی در میان نوجوانان و جوانان می ، غربتهاي تحصیلی در موقعیت). 1389 منیع،

نفس  پرتی، کاهش توانایی تمرکز، عزت زا، مشکالت تحصیلی، حواس هاي غیر آسیب بیماري

). 1993، 2؛ برت1988، 1فیشر و هود(باشد  میپایین و افکار و رفتارهاي وسواسی مربوط 

فرصت تعامل والدین و فرزندان را روزي  برخی محققان معتقدند که تحصیل در مدارس شبانه

هاي فکري و اجتماعی فرد کمتر از همساالن  شود برخی مهارت بسیار کاهش داده و موجب می

و زمینه براي تجربه مشکالت بین ) 1389 میکائیلی منیع،(خود در مدارس عادي رشد کند 

، به ر نوجوانانتجربه مشکالت بین فردي د. شود فردي در این گروه از نوجوانان، فراهم می

ورزي در  آمیز با همساالن و والدین و نیز عدم وجود جرئت هاي بین فردي موفقیت فقدان تعامل

 .)2003 ؛ مندز، هیدالگو و انگلس،2005، 3انگلس، هیدالگو و مندز(شود  ها اطالق می آن

جی منفی اند که تجربه مشکالت بین فردي براي نوجوانان نتای شواهد پژوهشی متعدد نشان داده

هنگام مدرسه، بیکاري،  مانند افت عملکرد تحصیلی، احساس تنهایی، خودکشی، ترك زود

). 2005 ،همکارانانگلس و (روابط ناکارآمد با والدین و سوء مصرف مواد را در پی دارد 

بایست دور از خانواده و در خوابگاه زندگی کنند، بنابراین با  روزي می آموزان شبانه دانش

شوند که به  ها مواجه می  جدیدي در تحصیالت، ارتباطات اجتماعی و دیگر زمینههاي چالش

نوجوانان در مواجهه با این تغییرات، . گردد ها تحمیل می وسیله یک محیط کامالً جدید به آن

گذارد و  کنند که بر توانایی سازگاري و روابط افراد تأثیر می مشکالت متنوعی را تجربه می

تواند به صورت  این مشکالت می. شود سطح تنیدگی و مشکالت سازگاري میمنجر به افزایش 

شود که این عوامل باعث  انزواي اجتماعی، غمگینی، افسردگی و کاهش عزت نفس آشکار می

مندي الزم از تجربیات جدیدشان  آموزان روي یادگیري دروس و بهره عدم تمرکز دانش

آموزان ساکن در مدارس   مشکالت دانشهاي مؤثر براي مبارزه با کشف راه. شود می

زدگی ناشی از زندگی در این مدارس  طور که اشاره شد، غربت روزي مهم است زیرا همان شبانه

ونتیلبرگ و  (شوند مواجه میسازگاري رفتاري نا با ها اثر گذاشته و آناي   رویکرد مقابلهبر

  مایت خانواده و در محیطی که زندگی مستقل، به دور از ح نظر به این). 1999همکاران، 

شناختی و مسائل تحصیلی همراه  تواند با گستره وسیعی از مشکالت روان نظیر خوابگاه می

                                           
1-  Hood 
2-  Burt 
3-  Ingles, Hidalgo, & Mendez 
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ري ثؤمآموزان خوابگاهی گام   بهداشت روانی دانشاءباشد، پیشگیري از این مشکالت و ارتق

  .خواهد بود

زندگی در این نوع مداخله مدیریت استرس ممکن است بتواند برخی از مشکالت ناشی از 

. ها را کاهش دهد آن هاي بین فردي و سازگاري خوابگاهی زدگی، دشواري مدارس مانند غربت

دهند، تقویت سالمت روان از طریق آموزش مدیریت استرس در مدرسه  ها نشان می پژوهش

و آموزش ) 2006، 1سعد کراج، زیگرس، کوك، هوسمان و هویجر ابو(باشد  بسیار مؤثر می

داري تأثیر  روزي به میزان معنی آموزان شبانه  دانشمشکالتتواند در کاهش  ه با استرس میمقابل

در پژوهش ) 2011 (نژاد  و ایرانمحمدي شاه). 1390بهمنی، حیدرنیا و طوافیان (باشد داشته 

زدگی  رفتاري بر غربت -ي شناختی خود که با هدف ارزیابی اثر مدیریت استرس به شیوه

رفتاري،  - اولی انجام شد، نشان داد که آموزش مدیریت استرس شناختیدانشجویان سال

قنبري، حبیبی و (چنین نتایج پژوهش دیگري  هم .زدگی مؤثر باشد تواند در کاهش غربت می

رفتاري،  -نشان داد که آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی) 1392 الدینی، شمس

 .دهد شجویان داراي احساس غربت را افزایش میشناختی، عاطفی و اجتماعی دان بهزیستی روان

، )1387 ،و سامانی فالح زاده طباطبایی، آزاد رسول، تابع بردبار(چنین در پژوهش دیگري  هم

هاي مطرح شده که  با وجود پژوهش. زدگی شد آموزش ابراز وجود موجب کاهش عالئم غربت

ال در کشورمان، اثربخشی  مدیریت استرس هستند، با این حدهنده اثربخشی آموزش نشان

زدگی، مشکالت بین فردي و سازگاري خوابگاهی  آموزش گروهی مدیریت استرس بر غربت

 بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر .روزي، تا به حال بررسی نشده است آموزان شبانه دانش

زدگی، مشکالت بین فردي و سازگاري  بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر غربت

  .باشد روزي می آموزان شبانه اهی دانشخوابگ

  

  روش

  يریگ نمونه و روش نمونه، يجامعه آمار

   جامعه .باشد آزمون با گروه کنترل می پس –آزمون طرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش
  

                                           
1-  Kraag, Zeegers, Kok, Hosman, & Abu-saad 
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روزي شهر  آموزان دختر پایه اول دو دبیرستان شبانه ي دانش آماري پژوهش شامل کلیه

در شهر شیراز دو دبیرستان .  مشغول به تحصیل بودند92-93 باشند که در سال شیراز می

آموزان پایه  روزي دخترانه وجود دارد، بنابراین به این مراکز مراجعه شد و به کل دانش شبانه

زدگی، مشکالت بین فردي و سازگاري خوابگاهی داده شد، سپس در  هاي غربت اول پرسشنامه

زدگی و مشکالت بین فردي باالتر از  آزمون غربتها در دو  هر مدرسه افرادي که نمره آن

 نفر 31تر از میانگین بود، مشخص شدند، که  میانگین و در آزمون سازگاري خوابگاهی پایین

از این تعداد از هر مدرسه .  نفر در مدرسه دیگر واجد این شرایط بودند40در یک مدرسه و 

روي متغیر وابسته به تصادف یکی از ثیر مداخله أبه دلیل بررسی ت.  نفر انتخاب گردید17

آموزان دو  عنوان گروه گواه انتخاب شدند تا دانش عنوان گروه آزمایش و دیگري به مدارس به

  .گروه با هم در ارتباط نباشند

  

   پژوهشابزار

 ،اي که توسط اژه) 2001ولیت،  ون(زدگی  غربتي  پرسشنامه .زدگی پرسشنامه غربت

.  عامل است5 ماده و 39در ایران اعتباریابی شد، شامل ) 1387( دهقانی، گنجوي و خداپناهی

مشکالت سازش، ) 3میل برگشت به خانه، ) 2دلتنگی براي خانواده، ) 1:  عامل عبارتند از5این 

 9عامل دلتنگی براي خانواده داراي . دلتنگی براي افراد و محیط آشنا) 5احساس تنهایی، ) 4

، 32، 30، 33، 31( ماده 7، میل برگشتن به خانه )23 و22، 15، 19، 14، 13، 21، 26، 24(ماده 

، احساس تنهایی )5 و 28، 38، 6، 12، 9، 1، 4، 3( ماده 9، مشکالت سازگاري )37 و 35، 29

و ) 16 و 18، 17، 20( ماده 4و دلتنگی براي افراد و محیط آشنا ) 11  و8، 7، 10( ماده 4

اي   نمره5سؤاالت بر روي یک مقیاس لیکرتی .  هستند)39 و 36، 27، 25، 2(سؤاالت تکمیلی 

باروش آلفاي کرونباخ ) 1387(اي و همکاران  پایایی این پرسشنامه در پژوهش اژه. قرار دارند

 عامل دلتنگی براي خانواده، میل برگشتن به خانه، مشکالت سازش، احساس تنهایی و 5براي 

. 69/0 و 0 /84، 0 /85، 0 /89، 90/0رت بود از دلتنگی براي افراد و محیط آشنا به ترتیب عبا

 پایایی براي کل پرسشنامه از طریق باز ضریب) 1388(پژوهش تابع بردبار و همکاران در 

پایایی این پرسشنامه در پژوهش .  به دست آمد80/0 و با روش آلفاي کرونباخ 75/0آزمایی، 

   به دست 89/0راون  ب–اسپیرمن و با تنصیف 93/0با روش آلفاي کرونباخ ) 1390(عندلیب 
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با روش ) 2012(فر و مصطفایی  پور، افشین چنین پایایی این پرسشنامه در پژوهش امین  هم.آمد

 نفري 145پایایی آزمون در پژوهش حاضر بر روي نمونه . دست آمد   به90/0آلفاي کرونباخ 

 و براي زیر 90/0 فاي کرونباخ براي مقیاس کلیدختران پایه اول دبیرستان، با روش آل

هاي دلتنگی براي خانواده، میل برگشتن به خانه، مشکالت سازش، احساس تنهایی و  مقیاس

به دست آمد که 65/0 و 56/0، 69/0، 61/0، 60/0دلتنگی براي افراد و محیط آشنا به ترتیب 

  .باشد حاکی از سطوح قابل قبول همسانی درونی این پرسشنامه می

زدگی   غربتبررسی روایی همزمان پرسشنامه) 1388( و همکاران پژوهش تابع بردباردر 

 نفري از دانشجویان 40ي  ي سالمت عمومی در یک نمونه در نمونه ایرانی به همراه پرسشنامه

وضعیت افراد بر اساس ي چهارم ورود به دانشگاه نشان داد که  ورودي جدید در هفته

) 1390(در پژوهش عندلیب . ی رابطه داردزدگ هاي چهارگانه سالمت روانی با غربت مؤلفه

) 2000، 2بک، استیر و براون (1براي تعیین روایی، این پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی بک

 بود، که 35/0زدگی  مورد بررسی قرار گرفت، که همبستگی پرسشنامه افسردگی بک با غربت

 گروه سنی مشخصی زدگی اصلی مربوط به آزمون غربت. دار بود  معنیp>001/0در سطح 

کار رفته است، در پژوهش حاضر در ابتدا  نیست، اما چون در ایران در جامعه دانشجویی به

چنین در  روزي سنجیده شد، هم آموزي مدارس شبانه روایی صوري آن در یک جامعه دانش

این اساس که  پژوهش حاضر جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی همگرا استفاده شد، بر

مورد ) 1995 ،3الویبوند و الویبوند(رسشنامه با پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس این پ

 p>001/0داري   به دست آمد که در سطح معنی54/0بررسی قرار گرفت که ضریب روایی 

  .دار بود معنی

هاي بین فردي نوجوانان  پرسشنامه دشواري .هاي بین فردي نوجوانان پرسشنامه دشواري

 سؤالی است که به منظور 36دهی  گزارش یک ابزار خود) 2005 ن،راهمکاانگلس و (

 سال، در 12-18گیري سطح مشکالت بین فردي ادراك شده به وسیله نوجوانان سنین  اندازه

این پرسشنامه شامل پنج . هاي اجتماعی طراحی شده است دامنه وسیعی از روابط و موقعیت

                                           
1-  Beck ddepression inventory 
2-  Beck, Steer, & Brown 
3-  Lovibond & Lovibond 
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 5(، صحبت کردن در جمع ) سؤال7(جنس  هم، روابط با غیر ) سؤال16(ورزي  عامل جرأت

 5است و در مقیاس )  سؤال4(هاي نزدیک  و دوستی)  سؤال4(، روابط خانوادگی )سؤال

  هاي  شود، بدین ترتیب که آزمودنی با انتخاب هر یک از گزینه گذاري می اي لیکرت نمره درجه

نمره باال . کند  نمره کسب می4  و3، 2، 1، 0هرگز، کمی، متوسط، زیاد، و خیلی زیاد به ترتیب 

الزم به ذکر است (هاي بین فردي است  دهنده باال بودن سطح دشواري در این پرسشنامه نشان

جنس حذف  هاي فرهنگ ایرانی، در این پژوهش، عامل روابط با غیر هم که با توجه به ویژگی

هاي اجتماعی و  ربهدار کیفیت تج ور مطالعه نظامظمن ، به)2005(ان همکارانگلس و ). گردید

. هاي بین فردي نوجوانان را طراحی کردند هاي اجتماعی، پرسشنامه دشواري خزانه مهارت

هاي  که با هدف مطالعه ساختار عاملی و ویژگی) 2005(ان همکارنتایج مطالعه انگلس و 

 سال اسپانیایی انجام شد 12-18هاي بین فردي در نوجوانان  سنجی پرسشنامه دشواري روان

جنس، صحبت  ورزي، روابط با غیر هم شان داد که این پرسشنامه شامل پنج زیر مقیاس جرأتن

 ،شکرياین پرسشنامه توسط . هاي نزدیک بود کردن در جمع، روابط خانوادگی و دوستی

، به فارسی ترجمه شد و روایی و )1389 ( و همکارانافضلی، پاییزي، عبدالخالقی، گراوند

) 2005(ن در پژوهش انگلس و همکارا. رانی مورد بررسی قرار گرفتاعتبار آن در نمونه ای

 ورزي، روابط با غیر هاي جرأت مقیاس ضرایب آلفاي کرونباخ براي مقیاس کلی و زیر

، 90/0هاي نزدیک به ترتیب  جنس، صحبت کردن در جمع، روابط خانوادگی و دوستی هم

، )1389(هش شکري و همکاران در پژو.  به دست آمد57/0 و 67/0، 75/0، 85/0، 83/0

هاي بین فردي  ضرایب پایایی بازآزمایی با فاصله دو هفته براي نمره کل پرسشنامه دشواري

جنس، صحبت کردن در جمع،  هم ورزي، روابط با غیر هاي جرأت  و براي عامل82/0برابر با 

 51/0 و 62/0 ،71/0، 84/0، 77/0هاي نزدیک به ترتیب برابر با  روابط خانوادگی و دوستی

، ضرایب آلفاي کرونباخ براي )1390(نیا  شکري، طوالبی و تقوایی ،لو پژوهش تقیدر . بودند

جنس، صحبت کردن در جمع، روابط خانوادگی  هم ورزي، روابط با غیر  جرأتهاي زیرمقیاس

 به 88/0 و 56/0، 66/0، 73/0، 88/0، 80/0هاي نزدیک و مقیاس کلی به ترتیب  و دوستی

در پژوهش حاضر . دهنده سطوح باالي همسانی درونی این پرسشنامه است آمد، که نشاندست 

آموزان دختر پایه اول دبیرستان با روش   نفري دانش145نیز پایایی پرسشنامه بر روي نمونه 

ورزي، صحبت کردن در جمع، روابط خانوادگی و  هاي جرأت مقیاس آلفاي کرونباخ براي زیر
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 به دست آمد، که 89/0 و 47/0، 60/0، 69/0، 80/0مقیاس کلی به ترتیب هاي نزدیک و  دوستی

 1مطالعه زو، انگلس و لینتایج . باشد حاکی از سطوح باالي همسانی درونی این آزمون می

که با هدف بررسی روایی عاملی و ) 2008 (4 و الگریکا3، انگلس، هیدالگو2و زو، سو) 2006(

هاي آسیایی  هاي بین فردي نوجوانان در بین نمونه شواريسنجی پرسشنامه د هاي روان ویژگی

 نوجوانان نشان هاي بین فردي انجام شد، ضمن تأیید ساختار پنج عاملی پرسشنامه دشواري

هاي بین فردي در نوجوانان آسیایی از توان باالیی  گیري دشواري دادند که این ابزار براي اندازه

هاي  هاي آسیایی با یافته ها در نمونه  نتایج پژوهش آنبه بیان دیگر، همسویی. برخوردار است

هاي  ، شاهدي بر روایی بین فرهنگی پرسشنامه دشواري)2005(ان همکارپژوهش انگلس و 

با هدف بررسی روایی ) 1389(ان همکارنتایج مطالعه شکري و . بین فردي نوجوانان بود

 ساله شهر تهران، نشان داد 12-18هاي بین فردي در گروهی از نوجوانان  پرسشنامه دشواري

هاي بین فردي  پرسشنامه دشواري که نسخه فارسی پرسشنامه همانند با ساختار عاملی اصلی

جنس، صحبت کردن در جمع، روابط  ورزي، روابط با غیر هم نوجوانان از پنج عامل جرأت

کري و در پژوهش ش. است هاي نزدیک، در نمونه ایرانی تشکیل شده خانوادگی و دوستی

  هاي  هاي پرسشنامه دشواري ضرایب همبستگی مثبت و معنادار بین عامل) 1389(همکاران 

 تا 10/0اي از  ، در دامنه5هاي مقیاس اضطراب اجتماعی بین فردي نوجوانان و مجموع نمره

در پژوهش . یید کردأهاي بین فردي نوجوانان را ت  روایی همگراي پرسشنامه دشواري35/0

  به58/0هاي پرسشنامه،  ازه این پرسشنامه با اضافه کردن یک سؤال به سوالحاضر روایی س

  .دست آمد

مالشریفی منصور پرسشنامه سازگاري خوابگاهی توسط  .پرسشنامه سازگاري خوابگاهی

. هاي تهران تهیه شد براي ارزیابی سازگاري خوابگاهی دانشجویان دانشگاه) 1388 (وخشورو 

امه شامل صمیمیت، رفتار ضد اجتماعی، خودخواهی، توجه به هاي این پرسشن زیر مقیاس

  هاي فردي، وابستگی، تنیدگی، بدبینی، حفظ استقالل شخصی، احساس تنهایی، تحمل  تفاوت
  

                                           
1-  Zhou, Ingles, & Li 
2-  Xu 
3-  Hidalgo 
4  -  La Greca 
5-  Social Anxiety Scale for Adolescents (SASA) 
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 عبارت وجود 50در این پرسشنامه . باشد پذیري می فشار، احترام به حقوق دیگران و مسئولیت

 و 50حداکثر نمره این ابزار . تشکیل شده است» خیر«و » بلی«دارد که پاسخ آن از دو گزینه 

در این پرسشنامه سؤاالتی وجود دارد که در محاسبه جمع نمرات باید . حداقل آن صفر است

شود بقیه سؤاالت  ها ذکر می غیر از سؤاالتی که شماره آن. به صورت منفی محاسبه شود

براي به دست آوردن . 49  و44، 30، 27، 25، 21، 14، 13، 10، 7، 3، 2، 1:معکوس هستند

در این پرسشنامه نمره باال نشانه .  عبارت محاسبه شود50نمره کل باید مجموع پاسخ 

میزان پایایی پرسشنامه با ) 1388( منصور و همکاران در پژوهش. سازگاري بیشتر خواهد بود

 حاضر پایایی پرسشنامه.  به دست آمد77/0 و به روش بازآزمایی 88/0روش همسانی درونی

 به دست آمد 84/0آموزان دختر پایه اول دبیرستان، با روش آلفاي کرونباخ  بر روي نمونه دانش

در ) 1388(در پژوهش منصور و همکاران . باشد که حاکی از سطوح باالي همسانی درونی می

یید سه نفر متخصص منظور گردید و براي روایی سازه روش تحلیل أبررسی روایی محتوا، ت

 51نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عوامل استخراج شده حدود . کار گرفته شد هعاملی ب

در پژوهش حاضر روایی سازه این آزمون با . کنند درصد از واریانس پرسشنامه را تبیین می

  .دست آمد  به39/0 هاي آزمون اضافه کردن یک سؤال به سؤال

  

  جینتا

زدگی، مشکالت بین فردي و  غربتر ی پژوهش حاضر بر اساس سه متغیفیتوصهاي  افتهی

  .آمده است 1  جدولدر  سازگاري خوابگاهی

 
  هاي آزمایشی و گواه، به تفکیک هاي پژوهش در گروه  میانگین و انحراف معیار متغیر.1جدول 

  آزمون  آزمون و پس  مراحل پیش

  گروه کنترل  گروه آزمایشی
  متغیرها

هاي  شاخص

  پیگیري  پس آزمون  پیش آزمون  یريپیگ  پس آزمون  پیش آزمون  آماري

 96 104 53/97 70/54 12/60  82/115  میانگین
زدگی غربت

 85/12 52/14 21/14 12/24 71/17 26/14  انحراف معیار

مشکالت  17/42 41/39 24/37 47/18 70/15 29/43  میانگین

 05/14 24/37 32/14 51/12 57/9 77/17  انحراف معیار  بین فردي

سازگاري  26 94/24 41/28 29/36 11/42 94/28  میانگین

 5 47/4 97/4 07/6 34/6 96/3  انحراف معیار  گاهیخواب
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زدگی گروه آزمایش در  دهد که میانگین وانحراف معیار غربت  نشان می1مندرجات جدول 

چنین  هم. تقلیل یافت) 71/17 (12/60و در پس آزمون به ) 26/16 (2/115پیش آزمون 

 70/15به ) 77/17 (29/43ف معیار پیش آزمون مشکالت بین فردي نیز از میانگین و انحرا

میانگین و انحراف معیار پیش آزمون سازگاري خوابگاهی در گروه . تقلیل یافت) 57/9(

اما میانگین هر سه متغیر در گروه . افزایش یافت) 34/6 (11/42به ) 96/3 (94/28آزمایش از 

ها براي  هاي مربوط به فرضیه از تحلیل داده قبل .نشدکنترل در پیش آزمون تغییري دیده 

 سازند فرض هاي زیربنایی، تحلیل کوواریانس را بر آورده می اطمینان از این که مفروضه

این فرض زمانی برقرار خواهد بود که میان . همگنی شیب واریانس مورد بررسی قرار گرفت

در این پژوهش پس (هاي وابسته  غیرو مت) ها در این پژوهش پیش آزمون(هاي کمکی  متغیر

آن چه . برابري شیب حاکم باشد) هاي آزمایش و گواه گروه(در همه سطوح عامل ) ها آزمون

. است) ها کوواریت(هاي وابسته و کمکی  دار بین متغیر مورد نظر خواهد بود تعاملی غیر معنی

همان طور که در  .دهد  نتایج بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون را نشان می2جدول 

دار  ها در سطوح عامل معنی ها و پس آزمون شود تعامل بین پیش آزمون  مشاهده می2جدول 

  .بنابراین فرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است. نیست

  

در مرحله   نتایج آزمون همگنی شیب رگرسیون بین متغیرهاي وابسته در گروه آزمایش و گواه.2جدول 

  پیش آزمون

  
  ها نپس آزمو

  مجموع

  مجذورات

  درجه

  آزادي

  میانگین

  مجذورات
F 

  سطح

  داري معنی

  33/0  13/1  51/206  2  03/413  زدگی غربت 

  51/0  82/6  88/235  2  76/471  مشکالت بین فردي 

  تعامل پیش

  ها در آزمون

  47/0  49/3  23/85  2  47/170  سازگاري خوابگاهی   سطوح عامل با  

  

ها در  ها و پس آزمون شود تعامل بین پیش آزمون ه می مشاهد2همان طور که در جدول 

به . بنابراین فرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است. دار نیست سطوح عامل معنی

 يریمتغ ها، از روش تحلیل کوواریانس چند  بین میانگین داري تفاوت منظور آزمون معنی

 يرهای از لحاظ متغگواهش و یان گروه آزمیدهد که ب ی نشان م3 مندرجات جدول .استفاده شد

  توان گفت که حداقل در  ین اساس میبر ا). P>001/0(  وجود دارديوابسته تفاوت معنادار
  ج
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  . وجود دارديدار یتفاوت معن ن دو گروهیق بی مورد تحقيرهای از متغیکی

  

ها  ن متغیرپس آزمو هاي نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیري بر روي میانگین نمره. 3جدول 

  در دو گروه

 F مقدار  نام آزمون
Df  

  فرضیه
Df  
  خطا

  درجه

 معناداري

  اندازه

  اثر

  توان 

  آماري

  1  78/0   >001/0  27  3  16/33  78/0  اثر پیالي

 1 78/0 >001/0 27  3 16/33  21/0  المبداي ویلکز

 1 78/0 >001/0 27  3 16/33  68/3  اثر هتلینگ

 1 78/0 >001/0 27  3 16/33  67/3  بزرگترین ریشه روي

  

جهت پی بردن به این تفاوت، سه تحلیل کوواریانس انجام گرفت که نتایج حاصله در 

هاي  انسیدرصد از کل وار 59توجه به اندازه اثر محاسبه شده،  با . درج شده است4 جدول

 1 آزمون برابر با ين توان آماریچن هم. ر مستقل استی از اثر متغی ناشگواه و یشیگروه آزما

  . کندرصد فرض صفر را ردد 100 که آزمون توانسته با توان ین معنیاست، بد

 
هاي  ریمتغ آزمون پسهاي  ن نمرهیانگی مي رورهیچند متغانس یل کوواریج حاصل از تحلی نتا.4جدول 

  گواهش و یآزماهاي   گروهوهش درژپ

  داري معنی سطح F مجذورات میانگین  آزادي درجهمجذورات مجموع   متغیرها

  >001/0  89/102 45/20171  1 45/20171  زدگی غربت

  >001/0  67/72 53/7177  1 53/7177  مشکالت بین فردي

  >001/0  35/82 08/2495  1 08/2495  سازگاري خوابگاهی

 

 به دست آمد که 89/102 ،زدگی غربتر ی متغي براF، مقدار 4با توجه به مندرجات جدول 

 به دست آمد که در سطح 67/72بین فردي، مشکالت  ری متغي برا،P>001/0در سطح 

001/0<P 001/0به دست آمد که در سطح  35/82سازگاري خوابگاهی، ر ی متغي براو <P 

زدگی و  دهد که مدیریت استرس در کاهش احساس غربت ها نشان می این یافته .دار است یمعن

  .ثر استؤخوابگاهی ممشکالت بین فردي و افزایش سازگاري 

  

  يریگ هجیبحث و نت

  بین  مشکالت زدگی، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس بر غربت
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روزي شهر شیراز  هاي شبانه آموزان دختر پایه اول دبیرستان فردي و سازگاري خوابگاهی دانش

زدگی  هاي این پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت استرس منجر به کاهش غربت یافته. بود

ن گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مراحل پس آزمون و پیگیري شده آموزا در دانش

 محمدي ، شاه)1388(و ) 1387(بردبار و همکاران   حاضر با تحقیقات تابعنتایج پژوهش .است

 .همخوان است) 2007(و لی و همکاران ) 1392(، قنبري و همکاران )2011 (نژاد و ایران

دهنده   نشان)2003، 1بونتوکه و اسپینهاون -شور، ارلینگز ور؛2001ولیت،  ون (يها پژوهش

چنین آموزش  زدگی با افسردگی، اضطراب و استرس هستند، و هم روابط تنگاتنگ غربت

ها و راهبردهاي شناختی و رفتاري است که اثربخشی آن در  مدیریت استرس شامل تکنیک

 مدیریت هاي تکنیک). 2007، من، ایرونسون و اشنایدرآنتونی(است کنترل اضطراب ثابت شده 

هاي  در این برنامه نشانه. اضطراب را کاهش دهدتواند  چون آرمیدگی عضالنی میاسترس هم

زدگی  شوند و توسط آرمیدگی، استرس و اضطراب ناشی از غربت جسمی استرس شناسایی می

منفی تشخیص و شناسایی افکار ). 2005، 2، هاروي، گیلبرت و ایرونسبن(یابد  کاهش می

. کلیدي در کاهش افسردگی داردر منطقی نقش خودکار، ارزیابی شناختی و جایگزینی افکا

 و وینگرهوتس ،ونتیلبرگ(. برند زدگی رنج می خلق افسرده ویژگی افرادي است که از غربت

شود، بنابراین  زدگی به عنوان واکنشی به ترك خانه در نظر گرفته می غربت). 1997 ،هک ون

زدگی  دهد بر تعدیل و کاهش غربت ود بازسازي شناختی که افسردگی را کاهش میر انتظار می

 افزایش حس هاي مثبت و برنامه آموزش مدیریت استرس با ایجاد نگرش. نیز مؤثر واقع شود

اي در  هاي مقابله آموزش مهارت. کند زدگی را فراهم می کنترل، انطباق بیشتر با جدایی و غربت

کار گرفته در مدیریت استرس، کاهش  هاي به تکنیک عنوان یکی از  بهدرمانیطول جلسات 

وقتی افراد بتوانند استرس ). 2001، 3استروب(زدگی مفید و مؤثر است  استرس ناشی از غربت

هاي رفتاري کاهش دهند، حس کنترل  وسیله تکنیک هاي جسمی همراه با استرس را به و نشانه

و افرادي که حس کنترل باالتري دارند، ) 2007همکاران، آنتونی و (آورند  دست می باالتري به

گیرند  مدار را به کار می هاي مسأله زدگی، روش زا همچون غربت هاي استرس در موقعیت

  آموزش ابرازگري و . زدگی خواهند داشت ت، در نتیجه کمتر احساس غرب)2001 استروب،(
  

                                           
1-  Verschuur, Eurelings- Bontekoe, & Spinhoven 
2-  Benn, Harvey, Gilbert, & Irons 
3-  Strobe 
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شود که شبکه اجتماعی افراد  عث میهاي کنترل خشم در برنامه مدیریت استرس نیز با مهارت

نتیجه افراد حمایت اجتماعی بیشتري دریافت  شان گسترش یابد و در روابط اجتماعیبا تسهیل 

که دهد نشان می) 2011( 1روزن و آین ،هندریکسونهاي   یافته.)2005بونتوکه،  - ارلینگز(کنند 

 بردبار و ؛ تابع2001 استروب،(داري دارد  زدگی با فقدان حمایت اجتماعی ارتباط معنی غربت

، بنابراین برنامه مدیریت استرس موجب کاهش )1385؛ قنبري و همکاران، 1387همکاران، 

به طور کلی برنامه آموزش مدیریت استرس، با آموزش آرمیدگی . شود زدگی می غربت

فکار  دیافراگمی، شناسایی افکار منفی خودکار، بازسازي شناختی، جایگزینی اعضالنی، تنفس

، منجر به )2007آنتونی و همکاران، (منطقی، آموزش مقابله کارآمد، مدیریت خشم و ابرازگري 

شود و همه  افزایش حس کنترل، خودکارآمدي، عزت نفس، سازگاري و حمایت اجتماعی می

این عوامل منجر به کاهش اضطراب، افسردگی، انزواي اجتماعی و در نتیجه، کاهش 

هاي این پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت استرس منجر به  فتهیا .شود زدگی می غربت

هاي گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مراحل  کاهش مشکالت بین فردي در آزمودنی

، ایم، یانگ، چانگ و اننتایج پژوهش حاضر با تحقیقات ه. پس آزمون و پیگیري شده است

ابوترابی  ، میرصالح رضاپور؛)1994 (4راکت لی و ک؛)2004 (و همکاران 3 لین؛)2005( 2سو

و کیخاي ) 1385(زاده هنرمند، بشلیده  مهرابی حقیقی، ، رحیمی؛)1391( ابراهیمی  وکاشانی

أثیر آموزش مدیریت استرس بر مشکالت بین فردي ت. همخوان است) 1390(فرزانه 

الت بین فردي به فقدان که مشک توان این طور تبیین کرد که با توجه به این آموزان را می دانش

شود  ورزي و ابرازگري در نوجوانان اطالق می آمیز و عدم جرأت تعامالت اجتماعی موفقیت

 ، بنابراین نوجوانانی که دچار مشکالت بین فردي هستند کم)2005انگلس و همکاران، (

رزي و کنند و افراد داراي جرأت ها و ارتباطات اجتماعی اجتناب می جرأت بوده و از تماس

هاي بین فردي و محدودیت برقراري ارتباط، از  ضعیف به جهت احساس ناکارآمدي در تعامل

  آموزش ابرازگري ). 2004، 5لین و پلویهارت(مند نیستند  منابع حمایت اجتماعی مناسب بهره
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تواند بر مشکالت تعامالت اجتماعی  باشد، می که بخشی از برنامه آموزش مدیریت استرس می

توان گفت که ابرازگري نوعی کارکرد فردي است که به  می. بین فردي اثرگذار باشدو روابط 

کنش ناموفق در رفتار ابرازگرانه به اضطراب، . کند سازگاري در تعامالت اجتماعی کمک می

یکی از مشکالت ). 2004، 1میشی و آبراهام(انجامد  افسردگی و اختالالت شخصیت می

 منجر به طرد شدن از سوي دیگران و است که ارتباطی غلط ، سبکروزي  شبانهآموزان دانش

جلسات آموزش مدیریت استرس، آموزش سبک ارتباط . شود افزایش انزواي اجتماعی می

صحیح توأم با ابراز وجود و کنترل خشم است که افراد را به برقراري روابط اجتماعی خوب و 

ان داد که آموزش مدیریت استرس منجر هاي این پژوهش نش یافته. کند کننده تشویق می تقویت

هاي گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در  به افزایش سازگاري خوابگاهی در آزمودنی

، نجیمی،  عباسیاننتایج پژوهش حاضر با تحقیقات. ي پس آزمون و پیگیري شده است مرحله

 وآبادي،  میري، علی ، مرادپور؛)1983 (2 آدرمن و تکلنبرگ؛)2013 (قاسمی، افشار و مفتاح

 و مصائبی ، درتاج؛)1390 (تودار، مبلغی، صالحی، خلعتبري ،شیرودي قربان ؛)1392( پورصادق

. همخوان است) 1387 (، شفیع آبادي و سودانیو هاشمیان) 1387(نویدي  ؛)1389( اسدزاده

ر تبیین طو توان این آموزان را می تأثیر آموزش مدیریت استرس بر سازگاري خوابگاهی دانش

وجود  آموزان به  و فردي دانشاي در زندگی اجتماعی کرد که ورود به خوابگاه، تغییر عمده

قرار گرفتن در . شود در این دوره فرد با تغییرات زیادي در روابط اجتماعی روبرو می. آورد می

أثیر قرار شرایط خوابگاه غالباً با فشار و نگرانی توأم بوده، عملکرد و بازدهی افراد را تحت ت

اي مؤثر فراهم  هاي مقابله آموزان مدیریت شود و مهارت چنانچه استرس در این دانش. دهد می

، تااو(هاي زندگی در خوابگاه بهتر سازگار شوند  شود، قادر خواهند بود تا با نیازها و چالش

زگرانه و برنامه مدیریت استرس با آموزش رفتار ابرا). 2000، 3دانگ، پرات، هانبرگر و پانکر

هایی که ریشه در نقص  ویژه آن آموزان به هاي دانش تواند ناسازگاري مدیریت خشم می

، وجود نمونه تحقیق روي دختران ).2002پویرازلی، (تعامالت اجتماعی دارند را کاهش دهد 

روزي  هاي شبانه کند و مشکالت تحقیق در دبیرستان  همراه می  محدودیتکه تعمیم نتایج را با

شود  به مشاورین و بالینگران توصیه می .شود هاي این پژوهش محسوب می مله محدودیتاز ج
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روزي  با توجه به بحرانی بودن دوره نوجوانی و مشکالت نوجوانان در مدارس شبانهتا 

هاي هفتگی خود قرار دهند و   را در این مراکز به عنوان بخشی از آموزشمدیریت استرس

  .ها به اجرا در آورند راي آنبهزیستی روانی مناسبی را ب

. باشد  میسنده مسئولی نوینی بالیشناس  ارشد روانینامه کارشناس انیگرفته از پان مقاله بریا

و ه کارکنان آموزش و پرورش یاز کل .ستیسندگان در تعارض نین پژوهش با منافع نویا

  .می متشکرنمودند يارین پژوهش ی ايکه ما را در اجراآموزانی  دانش
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ساخت پرسشنامه سازگاري ). 1388( وخشور، حسن  وشریفی، شیدا  مال؛ منصور، الدن

ها و  تازه. هاي شهر تهران خوابگاهی و هنجاریابی آن در مورد دانشجویان دانشگاه

  .84-67، 29هاي مشاوره، شماره  پژوهش

پذیري، روحیه همکاري، سالمت عمومی،  ؤلیتمقایسه مس). 1389(میکائیلی منیع، فرزانه 

روزي و روزانه استان  آموزان مدارس شبانه رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش

  .88-62، 34، هاي آموزشی فصلنامه نوآوري. آذربایجان غربی

هاي سازگاري پسران دوره  تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت). 1387(نویدي، احد 

، 4، شماره 14شناسی بالینی ایران، سال  پزشکی و روان ن  مجله روا.انمتوسطه شهر تهر

  .394-403صفحات 

هاي  اثربخشی آموزش مهارت). 1387( سودانی، منصور  وآبادي، عبداهللا هاشمیان، فاطمه، شفیع

آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان   اجتماعی دانش-کنترل خشم بر سازگاري فردي

شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، شماره  وهش در رواندانش و پژ. ماهشهر

  .1-14، صفحات سی و پنجم و سی و ششم

بررسی رابطه ). 1387( فرهادي، مهران و کاکابرایی، کیوان ؛  قنبري، نیکزاد؛ یعقوبی، ابوالقاسم

فصلنامه علمی پژوهشی . هوش هیجانی با احساس غربت و سالمت عمومی دانشجویان

  .153-137، صفحات 9 ، شمارهشناسی دانشگاه تبریز ن روا
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