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مقایسه  هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی
 و سالمت روان در دانشجویان دختر کارشناسی ارشد  بومی و غیربومی  

سکینه حیدری*
غالمحسین مکتبی**

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی 
تحصیلی و سالمت روان در دانشجویان دختر کارشناسی ارشد  بومی و غیر بومی 
انجام شده است. نمونه مورد بررسی 100 نفر دانشجوی دختر کارشناسی  ارشد 
بومی و غیر بومی )50 نفر بومی و  50نفر غیر بومی( بود که به صورت تصادفی 
چندمرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش، از نوع علی-مقایسه ای می باشد و 
در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل 
وواریانس ) MANOVA( استفاده شده است. یافته ها نشان دادند که  هوش 
فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر کارشناسی ارشد 
غیر بومی بیشتر از دانشجویان دختر بومی و سالمت روان دانشجویان دختر بومی 
بهتر از دانشجویان دختر غیر بومی است. به طور کلی، بین دانشجویان دختر 
کارشناسی بومی و غیر بومی از لحاظ هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی 

تحصیلی و سالمت روان تفاوت معنی داری وجود دارد. 

کلید واژگان: هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی، سالمت 
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مقدمه
دوره تحصیلی  دانشگاهی بواسطه حضور عوامل متعدد،دوره ای فشارزاست. بیشتر دانشجویان به خاطر تحصیل 
دردانشگاه از خانواده و شهر یا روستاي خود جدا شده، در محیط جدیدي قرار گرفته اند که احیاناً ازنظر عاطفي 
مشکالتي برایشان بوجود مي آید. این مشکالت رواني و عاطفي موقعي تشدید پیدا مي کند که آنان نتوانند خود 
را با محیط جدید دانشگاه تطبیق دهند.  عدم سازگاري با محیط آموزشي دانشگاه، محیط سکونت در خوابگاه و 
قرار گرفتن در شبکة جدید روابط، برخي عکس العملهاي عاطفي  را به دنبال دارد. با توجه به اینکه دانشجویان 
در هر جامعه اي آینده سازان و برنامه ریزان و مدیران آن جامعه خواهند بود سالمت رواني آنان مي تواند نقش 
مؤثري در فرآیند توسعه داشته باشد.  در صورتي که آنان از بهداشت رواني برخوردار نبوده و به خاطر مشکالتي 
که ذکر آن رفت دچار اختالالت روحي و عاطفي از جمله افسردگي شوند،نه تنها خود دراین جریان ضربه 
مي بینند، بلکه در نهایت جامعه نیز متضرر مي گردد. شناخت عواملي که مشکالت رواني دانشجویان را فراهم 
مي آورد مستلزم مطالعات علمي است. از طریق شناخت این عوامل است که مي توان به برنامه ریزي در جهت 
مرتفع ساختن مشکالت عاطفي دانشجویان همت گماشت و بهداشت رواني آنان را تأمین کرد. با پیشرفت علوم 
و به موزات آن، پیچیده تر شدن زندگی فردی و اجتماعی و متعاقباً باال رفتن میزان استرس افراد، لزوم توجه به 
مسائل تنش زای روانی و اجتماعی انسان ها بیش از پیش احساس می شود )کاپالن1، سادوک2 و گرب3، 2003(.   
در سال 1984، سازمان بهداشت جهانی سالمت روان را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، اجتماعی، 
ذهنی و نبود بیماری تعریف کرد. تعاریف جدید از سالمت روان شامل مدیریت احساس و رفتار، ارزیابی واقع 
بینانه از محدودیت های خود، رشد خودمختاری و استقالل و توانایی فائق آمدن بر استرس را نیز شامل می شود 

)مندرشید4 و همکاران، 2010(.
عوامل متعددي بر سالمت رواني دانشجویان مي تواند تأثیرگذار باشد که به طور کلي  مي توان  آن ها را در   سه  
گروه  تقسیم بندي کرد : 1 ( عوامل شخصي 2(عوامل مربوط به دانشگاه 3( عوامل اجتماعي.  آشنا نبودن بسیاری  
از دانشجویان با محیط دانشگاه در بدو  ورود ،  جدایی و دوری از خانواده ، عدم عالقه به رشته قبولی ، ناسازگاری 
با سایر افراد در محیط زندگی و کافی نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی، از جمله شرایطی هستند که می توانند 
موجبات مشکالت و ناراحتی های روانی و افت عملکرد را موجب شوند)رتک5، 2003(. در پژوهشی که 
حسینی و موسوی) 1383( روی دانشجویان دختر بومی و غیر بومی برای مقایسه ی میزان سالمت روانی آن ها 
انجام داد به این نتیجه رسیدند که دانشجویان پژشکی به دلیل اینکه مدت طوالنی تری دور از خانواده تحصیلی 

می کنند نسبت به دانشجویان پیراپزشکی، از سالمت روان کمتری برخوردارند. 
    از طرف دیگر، مسأله تنهایی و تبعات منفی و مثبت آن از دیر باز مورد توجه محققان علوم انسانی بوده 
است )حیدری خواه، 1390(. الهاگین6 )2004( احساس تنهایی را به عنوان تجربه ای منفور، پریشان کننده و 
1. Kaplan
2. Sadock
3. Grebb
4. Menderscheid
5. Retteck
6. Elhagin
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ناخوشایند بیان می دارد که باعث می گردد نوجوانان احساس حقارت کرده و حالت خلقی ناراحت کننده ای را 
تجربه کند. یکی از خصیصه های بارز افراد خود شکوفا را تمایل به خلوت گزینی و تنهایی معرفی می کند. از 
جمله بحران های مهم که سازگاری فرد با محیط را دچار مشکل می کند، احساس تنهایی است. کاهش و کنترل 
اضطراب اجتماعی و بهبود روابط اجتماعی از جمله آموزش هایی است که برای زندگی دانشجویان دختر غیر 
بومی در نظر گرفته می شود) کپدالین1 و الکسیک2، 2004، به نقل از عندلیب، 1390 (. بسیاری از محققان معتقدند 
بیشتر دانشجویان دختری که دچار احساس غربت می شوند و در زمینه تعامالت اجتماعی به خصوص برقراری 
تماس و دریافت حمایت اجتماعی دچار ضعف هستند ) بن3، هاروی4، گیلبرت5 و آیرون6، 2005(. در همین 
رابطه، یعقوبی، فرهادی، قنبری و کاکابرایی )1387(، در پژوهشی در نمونه ای به حجم به 196 نفر از دانشجویان 
غیر بومی نتایج نشان داد که جنسیت نقش زیادی در احساس تنهایی دارد، به شکلی که احساس تنهایی در 
دختران شدیدتر از پسران دانشجوست. یکی دیگر از مسائلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، هوش 
فرهنگی است که  حوزه جدیدی از توانمندی هوشی افراد است و  تاکنون در محیط های کاری و بین مدیران 
بررسی شده است. بعضی از جنبه های فرهنگی مسئله، قابل رؤیت است و میتوان این هوشمندی را در نحوه 
برخورد، برخی افراد و رفتارهایی که انجام میدهند مشاهده کرد. در هر حال فهم بیشتر موقعیت ها و بخش های 
چالش برانگیز فرهنگ ها مرتبطند با عقاید، ارزش ها، انتظارات، نگرش ها  مفروضه هایی که به طور آشکار یا 
نهان، قابل مشاهده و ارزیابی هستند. که در یک فرهنگ مطابق با هنجارهای آن عمل می کنند. قاعدتاً مفهوم 
بهنجار بودن، برای فرهنگی متفاوت از فرهنگ دیگر است. اما هر فرهنگی برای خود مفاهیمی از چگونه زیستن 
را مطرح می سازد. هوش فرهنگی به افراد کمک می کند که به نحو مؤثری تفاوت های بین فرهنگی را کنترل 
و مدیریت نمایند. کسی که دارای هوش فرهنگی باالیی است حصارهای فرهنگی را درک نموده  و می داند 
که همین حصار ها است که می تواند رفتار ما و دیگران را چارچوبی نماید. که این می تواند نحوه فکر کردن و 
واکنش های فرد را در موقعیت های مختلف توجیه نماید. اما فرد می تواند این حصارها را در هم بشکند)رحمان 
پور، 1384(. بنابراین برای عملکرد مؤثر و رابطه بهتر باید هوش فرهنگی را توسعه داد. هوش فرهنگی کلید 
موفقیت در دنیای کنونی است که باعث می شود تفاوت ها را درک کرده و روی آن ها سرمایه گذاری کنیم 
و نه آن ها را تحمل  کنیم و یا نادیده بگیریم. فردی که دارای هوش فرهنگی باالیی است توانایی یادگیری در 
محیط فرهنگی جدید را دارد و از رویارویی با فرهنگ های جدید لذت می برد)ارلی7 و انگ8، 2003(. همچنین، 
می توان گفت که هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط زیادی با محیط های متنوع دارد. هوش 
فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا چگونگی تفکر و الگوهای رفتاری پاسخ دادن افراد را تشخیص دهند و در 

1. Chapdelain
2. Alexitch
3. Benn 
4. Harvey
5. Gilbert
6. Irons
7. Earley
8  -Ang 
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نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی را می دهد. قابل ذکر است 
که هوش فرهنگی دارای سه بعد شناختی، فیزیکی و احساسی است ) ارلی و پترسون1، 2004(.

 عالوه بر این، یکی از معضالت عمده نظام آموزش افت تحصیلی است که منظور از آن کاهش عملکرد 
تحصیلی از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب می باشد)افشاری، 1385، نقل از حیدرئی و همکاران، 1389(. 
این مسئله خود می تواند عاملی تأثیر گرفته از فرسودگی تحصیلی باشد. شواهد روز افزونی وجود دارند که نشان 
می دهند دانشجویان دانشگاه، فرسودگی تحصیلی را تجربه می کنند، که فرسودگی تحصیلی دانشجو همان 
ساختار سه جزئی فرسودگی شغلی2 )خستگی هیجانی3، بی عالقگی4 و خودکارآمدی شخصی کاهش  یافته5( را 
دارد. فرسودگی تحصیلی به طور منفی با مشغولیت تحصیلی6 و عملکرد تحصیلی رابطه دارد )مونتا7، 2011(.  بر 
اساس تحقیقات صورت گرفته، می توان گفت که فرسودگی تحصیلی در موقعیت های آموزشی با خصوصیاتی 
مانند خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه، رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب 
درسی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیلی مشخص می شود )سالمال–آرو8 و 
ناتانن9، 2005(. اشخاصی که دچار فرسودگی تحصیلی هستند معموالً نشانه هایی را مانند بی اشتیاقی نسبت به 
مطالب درسی، عدم توانایی در ادامه ی حضور همیشگی در کالس های درس، عدم مشارکت در کارهای 
کالسی، عدم وجود حس معنی دار در کا رهای کالسی و احساس ناتوانی در یادگیری مواد درسی تجربه 
می کنند.  بروس10 )2009( در پژوهش خود درباره ی شناسایی استرس و اجتناب از فرسودگی تحصیلی نتیجه 
گرفت که عوامل متعددی مانند نارسایی حمایت اجتماعی، استرس بیش از اندازه و ویژگی های شخصیتی افراد 
می توانند باعث فرسودگی تحصیلی شوند. طبق یافته های این پژوهش، دانشجویانی که استرس بیش از اندازه و 
به تبع آن، فرسودگی تحصیلی را تجربه می کنند ممکن است عالئم هشدار دهنده ی جسمانی، عاطفی و ذهنی 

را از خود نشان دهند.
    تاپینن تانر11، اجاروی12، وانانن13، کالیمو14 و جاپینن15 )2005( در تحقیقات خود در مورد فرسودگی به 
این نتیجه رسیدند که عوامل عمده ای در ایجاد فرسودگی نقش دارند که عبارتند از: کار بیش از حد، فقدان 
کنترل، فقدان پاداش، فقدان حمایت اجتماعی کافی، تضاد ارزش ها و فقدان عدالت و انصاف. آن ها هم چنین 

1. Peterson
2. job burnout
3. emotional exhaustion
4. cynicism
5. reduced personal efficacy
6. academic engagement
7. Moneta
8. Salmela-Aro
9. Naatanen
10. Bruce
11. Toppinen-Tanner 
12. Ojaarvi
13. Vaananen
14. Kalimo
15. Jappinen

مقایسه  هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی ...

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

49 ◊ فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن و فرهنگ/ سال سوم . شماره نهم . پاییز1390

ذکر کرده اند که فرسودگی به نوبه ی خود منجر به پریشانی ذهنی، اضطراب، افسردگی، نا امیدی، خصومت، 
شکست، کمبود انگیزش برای انجام وظیفه، ترک شغل، غیبت بیش از اندازه و کاهش بهداشت می شود. با توجه 
به اهمیت این مسئله که  تا زماني که بهداشت رواني درمیان دانشجویان وجود نداشته باشد نه تنها انواع اختالالت 
روحي از جمله افسردگي، از خود بیگانگي، احساس تنهایی و … گریبان گیر آنها خواهد شد، بلکه این امر 
منجر به افت تحصیلي و هدر رفتن سرمایه گذاریهایي خواهد شد که در این راه به کار گرفته شده است پژوهش 
حاضر با هدف مقایسه ی هوش فرهنگی،  احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی و سالمت روان در دانشجویان 

دختر کارشناسی ارشد  بومی و غیر بومی انجام شده است.

فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: بین هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی و سالمت روان در دانشجویان دختر 

بومی و غیر بومی تفاوت وجود دارد.
ناکارآمدی(  مقیاسهای فرسودگی تحصیلی )خستگی تحصیلی، بی عالقگی و  بین خرده  فرضیه دوم: 

دانشجویان دختر بومی و غیر بومی تفاوت وجود دارد.
فرضیه سوم: بین خرده مقیاسهای سالمت روان) نشانه های جسمانی، اختالل اضطراب و خواب، اختالل در 

عملکرد اجتماعی و افسردگی( دانشجویان دختر بومی و غیر بومی تفاوت وجود دارد. 

روش پژوهش
جامعه آماری و روش نمونه گیری

که جامعه آماری  شامل کلیه دانشجویان دختر ارشد دانشگاه چمران اهواز در سال 1390 بود. در این پژوهش، 
نمونه گیری در دو مرحله، یک بار جهت تعیین روایی و پایایی پرسش نامه ها و بار دیگر برای آزمایش فرضیه ها، 
انجام شده است. که در هر دو مرحله روش نمونه گیری به این ترتیب بود که به طور تصادفی نمونه ای به حجم 
100 نفر)50 نفر دانشجوی بومی و 50 نفر دانشجوی غیربومی( با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب 
می شدند. برای انتخاب نمونه از میان دانشکده های دانشگاه شهید چمران اهواز 4 دانشکده علوم انسانی، اقتصاد، 
الهیات، علوم تربیتی و روان شناسی به تصادف انتخاب شده و از هر دانشکده پنج رشته و از هر رشته 5 نفر به 

صورت تصادفی انتخاب شدند.

ابزار اندازه گیری
     در این پژوهش از سه نوع ابزار برای سنجش متغیرها استفاده شده است:

مقیاس احساس تنهایی))UCLA: پرسشنامه ی احساس تنهایی1 توسط دان راسل2 و کارولین3 )1980(، از سومین 

1. University of Califomialios Angeles Laneliness Scale 
2. Rassel
3. Carolin
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نسخه تجدیدنظر شده مقیاس احساس تنهایی اقتباس شده است. این مقیاس توسط شکر کن )1377( ترجمه شده 
است. نحوه نمره گذاری سؤال های به این صورت است که سؤال های با محتوای مثبت " هرگز)4(، به ندرت)3(، 
گاهی)2(. اغلب)1(" و برای سؤال های با محتوای منفی نمره گذاری معکوس می شود. نمره ی باال نشان دهنده ی 
احساس تنهایی بیش تر و نمره پایین حاکی از احساس تنهایی کم تر است. راسل و کارولین )1980( پایایی این 
مقیاس را به روش بازآ مایی 0/94گزارش کردند. در این پژوهش پایایی پرسشنامه  از طریق ضریب آلفای کرونباخ 
0/73 و روش تنصیف اسپیرمن- براون 0/70 به دست آمد. راسل و کارولین )1980( همبستگی بین پرسشنامه  های 
جدید و پرسشنامه  اصلی را 0/91 گزارش کرده است)به نقل از حیدری خواه، 1390(. در این پژوهش با استفاده 

از روش روایی مالکی همزمان، روایی 0/69 به دست آمد، که در سطحP<0/001 معنی دار بود.
پرسشنامه ی فرسودگی تحصیلی: پرسشنامه ی فرسودگی تحصیلی توسط برسو1 و همکاران 1997 ساخته 
شد و  در پژوهش نعامی )1388( برای اولین بار از پرسشنامه ی مخصوص فرسودگی تحصیلی در دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز استفاده شده است. این پرسشنامه سه حیطه ی فرسودگی تحصیلی 
یعنی خستگی تحصیلی، بی عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد. پرسشنامه ی مذکور 15 ماده 
دارد که با  روش درجه بندی لیکرت 5 درجه ای کامالً مخالف تا کامالً موافق توسط آزمودنی  ها درجه  بندی 
شده است. سؤال های 1، 4، 7، 10 و 13 مربوط به خرده مقیاس خستگی هیجانی؛ سؤال های 2، 5، 11 و 14 
مربوط به خرده مقیاس بد بینی )بی عالقگی( و سؤال های 3، 6، 8، 9، 12و 15 مربوط به خرده مقیاس نا کارآمدی 
درسی هستند که البته با توجه به این که ما از پرسشنامه  کارآمدی درسی )یعنی جمله های مثبت( برای خرده 
مقیاس ناکارآمدی درسی استفاده خواهیم کرد، سؤال های این خرده مقیاس به صورت وارونه نمره گذاری 
خواهند شد. نعامی )1388( پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خستگی تحصیلی 
0/79، برای بی عالقگی تحصیلی 82/. و برای ناکارآمدی تحصیلی 0/75محاسبه کرده است. همچنین، ضرایب 
اعتبار پرسشنامه ی فرسودگی تحصیلی را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه ی فشارزا های دانشجویی به 
 )p<0/001( دست آورده است که برای سه حیطه به ترتیب برابر 0/38، 0/42 و 0/45 محاسبه شده که در سطح
معني دار می باشد. در پژوهش حاضر برای محاسبه ی پایایی پرسشنامه ی فوق از ضرایب آلفای کرونباخ و 
تنصیف استفاده شد که به ترتیب مقادیر 0/86 و 0/80 به دست آمد. برای تعیین روایی، ضرایب روایی سازه ی 
این پرسشنامه با استفاده از محاسبه ی همبستگی ساده با یک سؤال مالک محقق  ساخته 0/65 محاسبه شد که 

در سطح p<0/05   معنی دار است.
و  گلدبرگ3  توسط  سال 1979  در  عمومی2  سالمت  پرسشنامه ی    :  )GHQ(عمومی سالمت  پرسشنامه ی 
هیلیر4 ساخته شد و به وسیله پاالهنگ و همکاران )1375( به فارسی ترجمه شد. پرسشنامه28 سؤالی سالمت 
عمومی روان، شامل چهار مقیاس است و هر مقیاس هفت پرسش دارد که از سؤال 1 تا 7 نشانه های جسمانی، 
8تا 14 مقیاس اختالل اضطراب و خواب و از 15 تا 21 مقیاس اختالل در عملکرد اجتماعی و از سؤال 22 تا 28 

1. Berso
2. General Health Questionaire
3. Goldberg
4. Hillier
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مقیاس افسردگی لحاظ شده است. نمره گذاری به صورت لیکرت با چهار گزینه خیر )0(، خیلی کم )1(، کم 
)2( و زیاد )3(  نمره گذاری می شود)به نقل از پایندان، 1389(. روایی پرسشنامه در نمونه دانشجویان ایرانی، برای 
کل پرسشنامه 0/70 به دست آمد) باوی، 1383(. پایایی پرسشنامه توسط پایندان )1389(از طریق آلفای کرونباخ 
برای مقیاس عالیم جسمانی 0/81، برای عالیم اضطرابی 0/83، برای کارکرد اجتماعی و عالیم افسردگی به 
ترتیب، 0/43 و 0/89 و همچنین، برای کل پرسشنامه 0/91 گزارش شد. در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی 
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای حیطه ها چهارگانه به ترتیب، 0/78، 0/63، 0/57 و 0/76 و برای 
کل پرسشنامه 0/85 به دست  آمد.. ضرایب روایی سازه ی این پرسشنامه با استفاده از محاسبه ی همبستگی ساده با 

یک سؤال مالک محقق  ساخته 63/. محاسبه شد که در سطح p<0/05   معنی دار است. 
پرسشنامه هوش فرهنگی CIQ(1(: پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی توسط آنگ و همکاران در سال 
2004 طراحی شده است. پاسخ به عبارات این پرسشنامه به صورت 7 گزینه ای است که از کامالً موافق )7 امتیاز( 
تا کامالً مخلف )1 امتیاز( طرح شده است. این تست توانایی شرکت کنندگان را در برقراری ارتباط بهتر در 
فرهنگی متفاوت می سنجد. در پژوهش حاضر برای محاسبه ی پایایی پرسشنامه ی فوق از ضرایب آلفای کرونباخ 
و تنصیف استفاده شد که به ترتیب مقادیر 0/83 و 0/85 به دست آمد. برای تعیین روایی، ضرایب روایی سازه ی 
این پرسشنامه با استفاده از محاسبه ی همبستگی ساده با یک سؤال مالک محقق  ساخته 0/68 محاسبه شد که در 

سطح p<0/05   معنی دار است ) به نقل از رحمان پور، 1384(.

یافته های پژوهش

1  Cultural Intelligence Questionaire

خرده مقیاس هامتغیرها
دانشجویان دختر غیر بومیدانشجویان دختر بومی

انحراف معیارمیانگینانحراف معیار استانداردمیانگین
40/1811/4467/0810/29احساس تنهایی

فرسودگی 
تحصیلی

7/422/1020/222/58خستگی تحصیلی
7/001/2417/001/59بی عالقگی تحصیلی
9/442/9420/403/54ناکارآمدی تحصیلی

سالمت روان

6/841/8316/582/76نشانه های جسمانی
6/721/6216/842/53اختالل اضطراب و خواب

6/701/7116/742/66اختالل در عملکرد اجتماعی
6/581/7317/042/63افسردگی

69/644/4581/366/42هوش فرهنگی

جدول 1:  اطالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
 برای دانشجویان دختر بومی و غیر بومی
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تنهایی،   احساس  پژوهش   متغیر های  همه ی  در  می شود،  مالحظه   1 جدول  در  که  همانطور    
خرده مقیاس های فرسودگی تحصیلی  و سالمت روان به جز هوش فرهنگی، میانگین های دانشجویان 

دختر بومی از دانشجویان دختر غیربومی کمتر است.

   با توجه به جدول 2، می توان استنباط کرد که بین دانشجویان دختر بومی و غیربومی از لحاظ حداقل 
یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد. 

    با توجه به جدول 3، بین همه متغیرهای پژوهش دردانشجویان دختر بومی و غیربومی تفاوت 
معنی داری وجود دارد. نتایج این جدول  نشان می دهد، بین هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی 
تحصیلی و سالمت روان در دانشجویان دختر بومی و غیربومی تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین 

فرضیه اول تأیید شد.

سطح معنی داری
)p(

اشتباه
)df(

درجه آزادی فرضیه 
)df(

نسبت
)F(

مقدار
                  شاخص  آماری

نام آزمون

0/001 95 4 1511/51 0/97 اثر پیالیی1

0/001 95 4 1511/51 0/02 لمبدای ویلکز2

0/001 95 4 1511/51 47/23 اثر هتلینگ3

0/001 95 4 1511/51 47/23 بزرگترین ریشه روی4

جدول 2: خالصه ی نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه ی میانگین های احساس تنهایی، 
فرسودگی تحصیلی، سالمت روان و هوش فرهنگی در دانشجویان دختر بومی و غیر بومی

متغیر وابستهآزمون
مجموع مجذورات

)SS(
درجه آزادی

)df(
میانگین مجذورات

)MS(
نسبت
 )F(

سطح معنی داری
)p(

گروه

1809/2511809/25152/680/001احساس تنهایی

28798/09128798/091685/080/001فرسودگی تحصیلی

221088/041221088/041506/710/001سالمت روان

3433/9613433/96112/280/001هوش فرهنگی

جدول3: نتایج واریانس یک راهه در متن مانوا برای مقایسه ی میانگین های دو گروه 
در متغیرهای احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی، سالمت روان و هوش فرهنگی

مقایسه  هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی ...
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     جدول 4 نشان می دهند که بین میانگین دانشجویان دختر در حداقل یکی از خرده مقیاس های 
فرسودگی تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. 

با توجه به جدول 5، مشاهده می شود که بین مؤلفه های فرسودگی تحصیلی )خستگی تحصیلی، 
بی عالقگی و ناکارآمدی( در بین دانشجویان دختر بومی و غیر بومی تفاوت معنی داری وجود دارد. 

به عبارتی این مؤلفه ها در دانشجویان دختر غیر بومی بیشتر از دانشجویان دختر بومی می باشد. بنابراین 

سطح معنی داری
)p(

اشتباه
)df(

درجه آزادی فرضیه 
)df(

نسبت
)F(

مقدار
                  شاخص  آماری

نام آزمون

0/001 96 3 730/16 0/95 اثر پیالیی

0/001 96 3 730/16 0/43 لمبدای ویلکز

0/001 96 3 730/16 22/81 اثر هتلینگ

0/001 96 3 730/16 22/81 بزرگترین ریشه روی

جدول 4: خالصه ی نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری مقایسه ی میانگین های
 خرده مقیاس های فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دختر بومی و غیر بومی

خرده مقیاس هامتغیر
مجموع مجذورات

)SS(
درجه آزادی

)df(
میانگین مجذورات

)MS(
نسبت
)F(

سطح معنی داری
)p(

افسردگی 
تحصیلی

409614096739/560/001خستگی تحصیلی
2590/8112590/811260/790/001بی عالقگی تحصیلی
3003/0413003/04282/890/001ناکارآمدی تحصیلی

جدول 5 : نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا برای مقایسه ی میانگین  خرده مقیاس های 
فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر بومی و غیر بومی

سطح معنی داری
)p(

اشتباه
)df(

درجه آزادی فرضیه 
)df(

نسبت
)F(

مقدار
                  شاخص  آماری

نام آزمون

0/001 95 4 376/95 0/94 اثر پیالیی

0/001 95 4 376/95 0/05 لمبدای ویلکز

0/001 95 4 376/95 15/87 اثر هتلینگ

0/001 95 4 376/95 15/87 بزرگترین ریشه روی

جدول 6: خالصه ی نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری مقایسه ی میانگین های
 خرده مقیاس های سالمت روان در دانشجویان دختر بومی و غیر بومی
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فرضیه دوم مورد تأیید قرار گرفت.
     جدول6 نشان می دهد که بین میانگین گروه ها در حداقل یکی از خرده مقیاس های سالمت روان 

تفاوت معنی داری وجود دارد. 

با توجه به جدول 7، میانگین نمره های دانشجویان دختر غیربومی در خرده مقیاس های سالمت روان 
)نشانه های جسمانی، اختالل اضطراب و خواب، اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی( باالتر از 
دانشجوبان بومی است و در نتیجه از سالمت روان کمتری برخوردارند و بنابراین فرضیه  مورد تأیید قرار 

گرفت.

بحث و نتیجه گیری
نتیجه این پژوهش نشان داد که هوش فرهنگی در دانشجویان دختر غیر بومی باالتر از دانشجویان 
بومی می باشد که می توان اینگونه استدالل کرد که بسیاری از این دانشجویان ارشد در دوران کارشناسی 
خود در محیط های خوابگاهی و دور از خانواده با فرهنگ های مختلف  آشنا شده و سازگاری پیدا 
کرده اند و این امر باعث باال رفتن هوش فرهنگی آن ها شده است )عباسی زاده 1389(. یافته های این 
پژوهش نیز به این نتیجه رسیده است که در دانشجویان دختر غیر بومی میزان هوش فرهنگی و سازگاری 
باال است. همچنین بین دانشجویان دختر بومی و غیربومی از لحاظ میزان  احساس تنهایی و هوش فرهنگی 
با هم تفاوت دارند. و دانشجویان دختر غیربومی تنهایی بیشتری را احساس می کنند. که این احساس 
تنهایی ممکن است زمینه ساز اجتناب از تماس  های اجتماعی شود. بسیاری از محققان معتقدند بیشتر 
دانشجویان دختری که دچار احساس غربت می شوند در زمینه تعامالت اجتماعی به خصوص برقراری 
تماس و دریافت حمایت اجتماعی دچار ضعف هستند)بن و همکاران، 2005(.  در این رابطه، لپس 
لی1 )2001، نقل از عندلیب، 1390( معتقد است پذیرش در دانشگاه برای دانشجویان غیربومی با دوری 
از خانواده، دوستان و آشنایان همراه است و الزم است که دانشجو با شرایط جدید و تغییرات ایجاد 
شده در زندگی جدید خود را سازگار کند. این یافته با نتیجه پژوهش یعقوبی و همکاران )1387( 
1. Lapsley

خرده مقیاس هامتغیر
مجموع مجذورات

)SS(
درجه آزادی

)df(
میانگین مجذورات

)MS(
نسبت
)F(

سطح معنی داری
)p(

سالمت 
روان

2371/6912371/69431/290/001نشانه های جسمانی
2560/3612560/36564/100/001اختالل اضطراب و خواب

2520/0412520/04501/830/001اختالل در عملکرد اجتماعی
2735/2912735/29282/890/001افسردگی

جدول 7.نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا برای مقایسه ی میانگین  خرده مقیاس های 
سالمت روان دانشجویان دختر بومی و غیر بومی
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همخوانی دارد. همچنین، یافته های این پژوهش، این فرض ما را مبنی بر اینکه فرسودگی تحصیلی در 
بین دانشجویان دختر بومی و غیربومی متفاوت است، مورد حمایت قرار داد. فرسودگی تحصیلی به عنوان 
احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل )خستگی(، داشتن یک حس بدبینانه و بدون 
عالقه به تکالیف درسی )بی عالقگی( و احساس عدم شایستگی به عنوان یک دانشجو )کارآمدی پایین( 
تعریف می شود )ژانگ1، گان2 و چام3، 2007(. تحقیقات نشان داده اند که دانشجویان دختری که از 
حمایت اجتماعی برخوردار هستند فرسودگی تحصیلی کم تری را تجربه می کنند پس می توان اینگونه 
استدالل کرد که دانشجویان غیربومی به دلیل دوری از خانواده و منابع حمایتی فرسودگی بیشتری را 
تجربه می کنند. این یافته همسو با پژوهش بروس )2007( و تاپینن تانر و همکاران )2005( است. بسیاری از 
پژوهش ها به این نتیجه دست  یافته اند که بر اثر تغییراتی در روابط انسانی و اجتماعی در دوران دانشجویی 
رخ می دهد، انتظارات و نقش های جدیدی نیز بوجود می آید. قرار گرفتن در چنین شرایطی اغلب با 
فشار و نگرانی توام است )اندرو4 و ویلدینگ5، 2004(. دانشجو در حساس ترین دوران رشد در محیط 
آموزشی با چالش ها و بحران های بیشماری روبرو می شود که بر سالمت وی تأثیر می گذارد. به طور 
کلی سالمت روانی حرکتی است که از سوی ناتوانی به سوی به سوی بازتوانی و بهبود کامل جسمانی، 
روانی، اجتماعی و ایجاد روابط موزون و هماهنگ با دیگران را به دنبال داشته باشد، سالمت روانی گفته 
می شود ) کروتز6، گینسبرگ7 و ویلیامسون8، 2009(. از طرف دیگردانشجویان دختر بومی در مقایسه با 
دانشجویان دختر غیربومی از میانگین حمایت اجتماعی باالتری برخوردارند.به نظر دوری از خانواده در 
دانشجویان دختر غیر بومی حمایت اجتماعی آنها را کاهش داده و کم شدن حمایت اجتماعی موجب 
کاهش سالمت  روانی در دانشجویان خواهد گردید. نتایج این مطالعه هم درباره متغیر سالمت روان به 
همین نتیجه دست یافت. به این صورت که، دانشجویان بومی به دلیل دوری از خانه و خانواده از حمایت 
خانواده برخوردار نیستند و در نتیجه دارای میزان سالمت روان پائینی هستند نسبت به دانشجویان دختر 
بومی که در کنار خانواده خود مشغول به تحصیلند. که این پژوهش با یافته ی  حسینی و موسوی )1383( 

همسو و همخوان است.
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