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نقش ازخودبیگانگی تحصیلی و احساس تنهایی در پیشبینی گرایش نوجوانان به
رفتارهای پرخطر
اکبر

عطادخت ،2وحید فالحی  ،0شیرین احمدی 3

چکیده
یکی از انواع مشکالت رفتاری که نوجوانا را تهدید میکند ،گرایش به رفتارهای پرخطر است .پژوهش
حاضر با هدف تعیین نقش ازخودبیرانری تحصیلی و احساس تنهایی در پیشبینی گرایش نوجوانا به رفتارهای
پرخطر انجام گرفت .پژوهش حاضر به روش همبستری انجام شد .جامعه رماری پژوهش حاضر را کلیه
دانش رموزا پسر و دختر دورهی متوسطه مدارس دولتی شهرستا پارس رباد که در سا تحصیلی 2395-98
مشگگغو به تحص گیل بودند تشگگکیل می دادند .از این جامعه نمونه ای به حجم  202نفر انتخاب شگگدند و به
پرسشنامههای رفتارهای خطرپذیری محمدی زاده و همکارا ( ،)2366ازخودبیرانری تحصیلی جانسو
( )0225و احساس تنهایی دیتوماسو و همکارا ( )0224پاسخ دادند .دادهها نیز توسوشاخ های رمارتوصیفی،
ضریب همبستری پیرسو و رگرسیو (گام به گام) تحلیل شدند .نتایج ضرایب همبستری نشا داد که رفتار
پرخطر با از خودبیرانری و مؤلفههای ر و احساس تنهایی و مؤلفههای تنهایی اجتماعی ،تنهایی رمانتیک و
تنهایی خانوادگی ارتباط مثبت و معنادار دارد .نتایج تحلیل رگرسیو نیز نشا داد که  45درصد ازکلواریانس
رفتارهای پرخطر به وسیله ازخودبیرانری تحصیلی و  06درصد به وسیله احساس تنهایی تبیینمیشود.نتایج این
پژوهش نشا می دهد که ازخودبیرانری تحصیلی و احساس تنهایی توانایی پیشبینی گرایش نوجوانا به
رفتارهای پرخطر را به صورت معنی داری دارند.
کلید واژه ها :ازخودبیرانری تحصیلی ،احساس تنهایی ،رفتارهای پرخطر ،نوجوانا
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مقدمه

نوجوانی دوره تغییرات مهم در زندگی اجتماعی افراد اسگگگت .نوجوانا به عنوا گروه
اصگگلی در بروز مشگگکالت رفتاری تلقی میشگگوند (شگگفر و کیپ .)0223 ،2یکی از انواع
مشگگگکالت رفتگاری کگه نوجوا را تهدید میکند ،گرایش به رفتارهای پرخطر اسگگگت
(محمدیزاده و احمدربادی .(2366 ،گرایش به رفتارهای پرخطر شگگامل رفتارهایی اسگگت
که فرد را در معر

رسگیب به خود قرار میدهد و البته بیشگتر صگاحبنظرا بر این باورند

که رسگیب تنها مربوط به خود فرد نیسگت؛ بلکه شعاع رسیب ،دیررا را تحت تأثیر قرار
میدهد )اندوگو  0و همکارا  .)0222 ،دیکلمنت ،هانسگگگن و پونتو  )0223( 3نیز رفتارهای
پرخطر را به خشگگگونت و پرخوری توسگگگعه دادند و گرایش به این رفتارها را در بین
نوجوانا مطرز سگگاختند .مفهوم گسگگترده رفتارهای پرخطر سگگلسگگلهای از رفتارها را در بر
میگیرد که نه تنها برای فرد درگیر در این رفتار و افراد مهم زندگیاش زیا های جدی
بگه بار میرورد ،بلکه باع
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صگگگدمه غیرعمدی به افراد بیگناه دیرر نیز میشگگگود .در

نوجوانا نسگبت به گروههای سگنی باال ،گرایش بیشگتری به این نوع رفتارها دیده میشود.
رایج ترین رفتارهای پرخطر شگگامل مصگگرف زیاد مشگگروبات ،سگگوءمصگگرف مواد ،سگگیرار
کشگید  ،نزاع و درگیری ،ورزشهای خطرناک ،قماربازی ،پرخاشرری ،گریز از مدرسه،
اعما بیبندوباری و رفتارهای غیرقانونی میشود (بویر .)0228 ،4
یکی از مفاهیمی که در دوره نوجوانی مطرز اسگگگت و همچنین از مهم ترین مشگگگکالتی
کگه عگدهای از دانشرموزا در طی تحصگگگیگل دچار ر می شگگگوند و در گرایش نوجوانا به
رفتارهای پرخطر نقش دارد از خودبیرانری  5تحصگگگیلی اسگگگت .این بحرا به تجربه انزوا از
یگک گروه یگا فعگالیتی گفتگه می شگگگود کگه انتظگار میرود فرد در حگالگت عادی با ر گروه
احسگگگاس همبسگگگ تری نموده یگا بگا ر فعگالیت درگیر شگگگود (ما  .)0222 ،8ازخودبیرانری
تحصگگگیلی خود را در قگالگب رفتگارهگای مخربی از قبیگل عضگگگویگت در گروههای خالفکار،
4. Boyer
5. alienation
6. Mann

1. Shaffer & Kipp
2. Ndugwa, Kabiru, Cleland, Beguy
& Egondi
3. DiClemente, Hansen & Ponton
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خشگگونت ،خرابکاری یا ولرردی ،غیبت از مدرسگگه و مدرسگگهگریزی و یا سگگگایر رفتارهای
منحرف نشگا میدهد (تراسگگتی و دولی-دیکی  .)2993 ،2از خودبیرانری تحصگگیلی نسگگبت
به مفهوم از خودبیرانری کلی ،مفهوم نسگگبتاً جدیدی اسگگت که اخیراً به عنوا سگگازهای
جهت فهم رفتارهای دانشرموزا شگگگکل گرفته اسگگگت (تراسگگگتی و همکارا  .)2993 ،از
خودبیرانری تحصگگیلی باع

میشگگود که دانشرموزا کمترین مشگگارکت را در فرایندهای

سگگازمانی داشگگته باشگگند .عالوه بر ر ازخودبیرانری از سگگازما های رموزشگگی موجب گریز
افراد از فرایندهای یادگیری سگگگازما یافته در تمام عمر می شگگگود (فری ،رچکین و مارتین ،0
 .) 0229از خودبیرانری از مسگگگائل روانی جدی اسگگگت که می تواند تبعات اجتماعی غیرقابل
انکگاری برای فرد و جامع ه داشگگگته باشگگگد (خواجه نوری ،پناهی نسگگگب ،جهانبازیا و دامیار،
 )2395و با مشگگکالت عمومی دانشرموزا و مدارس از قبیل گریز از مدرسگگه ،خرابکاری و
مشگگگارکگت کمتر در فعگالیگتهگای مگدرسگگگه ارتبگاط دارد .بنگابراین از خودبیرگانری ارتباط
مسگگگتقیمی با موفقیت و شگگگکسگگگت مدارس در امر تعلیم و تربیت دانشرموزا دارد (براو ،
هیرن و پگگالسگگگن  .)0223 ،3تورک  )0224( 4در مقگگالگگهای بگگا عنوا "ازخودبیرگگانری در

را تجربه میکنند از مدرسگه ،درس و فعالیتهای مدرسگه بیرانه میشگوند .هاسچر و هاگنائر

5

( )0222در تحقیقی بگا عنوا " از خودبیرگانری نگاشگگگی از مگدرسگگگه" نشگگگا دادنگد کگگه از
خودبیرگانری نگاشگگگی از مدرسگگگه پیشگگگرفت تدریجی از خودبیرانری را در طی بزرگسگگگالی
پیشبینی میکند.
یکی از جنبه های مهم رشگگد انسگگا  ،فرایند اجتماعی شگگد او اسگگت .ذاتی بود زندگی
جمعی در انسگگگا هگا ضگگگرورت تماس با دیررا را به عنوا امری گریز ناپذیر جلوه میدهد.
احسگگاس تنهایی  8به عنوا حالتی ناخوشگگایند ،پاسگگخهای هیجانی منفی و نارضگگایتی ادراک
فرد را در روابو اجتماعیشگگامل می شگگود .این طور به نظر میرسگگد که این متغیر در گرایش
4. Türk
5. Hascher & Hagenauer
6. Feeling lonely

1. Trusty &Dooley-Dickey
2. Frey , Ruchkin & Martin
3. Brown ,Higgins & Paulsen
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تحصگگیل" عالئم از خودبیرانری تحصگگیلی را شگگامل بی معنایی ،ضگگعف و ناتوانی ،شگگکسگگتن
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نوجوانا به سگگگمت رفتار پرخطر نقش داشگگگته باشگگگد .این تجربه نامطلوب و پریشگگگا کننده
می تواند به ناسگگازگاری های شگگناختی ،هیجانی و رفتاری فرد در مرحله نوجوانی منجر شگگود
(شگاهینی ،رسگایش و قبادی .)0220 ،در پژوهشهای مخ تلف به نقش رسیبزا بود احساس
تنهایی اشگاره شگده اسگگت .رشگر و پاکوئیت  ) 0223( 2معتقدند که احسگگاس تنهایی اجتماعی

0

عالوه بر اینکگه می توانگد بگه عنوا یگک تجربگه زندگی مطرز باشگگگد ،به صگگگورت بالقوه هم
می تواند رسگیبزا باشگد .احسگاس تنهایی ،اشگگاره به یک تجربهی روانشگناختی منفی دارد که
با تجارب بینفردی منفی و از دسگت داد اعتماد به دیررا مرتبو اسگگت (روتنبرگ ،مک،
دونگالگد و کین  .)0224 ، 3الروس ،گگای و بوئیوی  )0220( 4تنهایی را ناراحتی ذهنی و
ناخوشگایند تعریف کردهاند که ناشگی از قطع ارتباط با دنیای اجتماعی است .شواهد حاکی
از ر اسگ ت که احسگاس تنهایی برای سالمت و کیفیت زندگی عامل خطر محسوب می ش ود
(کگارنیگک  ) 0225 ،5و بگا رفتگارهگای افزایش دهنگده سگگگالمتی ارتباط منفی دارد (ناوشگگگین،

(رفتارپرخطر) وجود دارد و با اعتیاد به اینترنت و سگگطوز باالتری از فشگگار اجتماعی و عالئم
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داد که رابطه مثبت و معنادار بین تنهایی و مشگکل در تنظیم احسگاسگات با سگوءمصگرف مواد
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گیدرین و گریح  .)0227 ، 8نتایج مطالعات نیکمنش ،کاظمی و خسگگگروی ( )0225نشگگگا

افسگگردگی همراه اسگگت (ایوا سگگانتینی ،فیوری ،فینی ،تایروالس و هارو  .)0228 ،7در واقع،
تنهایی اجتماعی با روابو بین کیفیت و سگالمت (سیررین و دومسچک  )0222 ،6رضایت از
زندگی و نشگگانههای افسگگردگی (فیوری و کانسگگید  )0223 ،9رفاه و سگگالمت روانی (چن و
فییلی  )0224 ،22ارتبگاط معنگاداری دارد .با توجه به رنچه ذکر شگگگد سگگگؤا اصگگگلی پژوهش
حاضگر این بود که ریا بین ازخودبیرانری تحصگیلی و احسگگاس تنهایی با گرایش به رفتارهای
پرخ طر در نوجوانگا رابطگه وجود دارد ؟ و ریگا این متغیرهگا می تواننگد گرایش بگه رفتگارهای
پرخطر را پیشبینی کنند؟
7. Ivan Santini, Fiori, Feeney,
Tyrovolas &Haro
8. Segrin&Domschke
9. Fiori &Consedine
10. Chen & Feeley

1. Asher& Paquette
2. social loneliness
3. Rotenberg, MacDonald & King
4. Larose, Guay & Boivin
5. Karnick
6. Nausheen, Gidron & Gregg
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روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

روش این پژوهش توصگیفی از نوع همبسگتری بود .جامعه رماری پژوهش حاضگر شامل کلیه
دانشرموزا دختر و پسگر دوره دوم متوسگطه (دو دبیرسگتا دخترانه و دو دبیرسگتا پسگرانه)
مدارس دولتی شگگگهرسگگگتا پارسرباد در سگگگا تحصگگگیلی  2395-98تشگگگکیل دادند .تعداد
202نفر ( 82نفر دختر و  82نفر پسگگگر) از این دانشرموزا بگه روش نمونگگهگیری تصگگگادفی
خوشگگه ای از جامعه رماری فوق انتخاب شگگد .روش جمعروری اطالعات به این صگگورت بود
که ابتدا لیسگت تمامی مدارس دولتی دوره متوسگطه پارسرباد که  6مدرسگه را شگامل میشگد
تهیگه و چهگار مگدرسگگگه ( 0دبیرسگگگتگا دخترانه و 0دبیرسگگگتا پسگگگرانه) از بین ر ها با روش
نمونهگیری خوشگه ای تصگادفی انتخاب شگدند .سپس پژوهشرر با حضور در مدارس و ضمن
هماهنری با مدیر و دبیرا مدارس مربوطه ،پرسشنامهها را توزیع نمود.
ابزار

شگده اسگت .شگامل  27سگؤا اسگت که سه بعد احساس بیمعنایی ،احساس ناتوانی و احساس
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انزوا را میسگگگنجد .گویهها بر اسگگگاس طیف لیکرت پنج درجهای از کامالً غلو ( )2تا کامالً
درسگت ( ) 5تنظیم شگده است .ضریب قابلیت اعتماد این مقیاس در پژوهش جانسو ( ) 0225
با اسگگگتفاده از رلفای کرونبا به ترتیب برای کل مقیاس  ،2/77احسگگگاس انزوا  ،2/72ناتوانی
 ،2/72و بیمعنگایی  2/89بگه دسگگگت رمگد .در مطالعه قالوندی غالمی ،اک بری سگگگوره و امانی
سگگگاری ( ) 2390رلفگای کرونبگا بگه ترتیگب برای کگل مقیاس  ،2/68احسگگگاس انزوا ،2/62
ناتوانی 2/62و بیمعنایی  2/77به دسگگگت رمد که نشگگگانرر پایایی مناسگگگب ابزار اسگگگت .برای
روایی این پرسگگشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی اسگگتفاده شگگد که شگگاخ

های برازش

نشگگگانرر برازش منگاسگگگب این پرسگگگشنامه اسگگگت (قالوندی غالمی و همکارا  .)2390 ،در
پژوهش حاضر ضریب رلفای کرونبا  2/79به دست رمد.
 .0پرسگگشنامه احسگگاس تنهایی :این پرسگگشنامه به وسگگیله دی توماسگگو ،برانن و بسگگت
2. Weiss

0

1. Johnson
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 .2پرسگشنامه از خودبیرانری تحصگیلی :این پرسگشنامه به وسگیله جانسگو  )0225(2ساخته
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( )0224بر اسگاس تقسیمبندی ویس  )2973( 2طراحی و تهیه گردید و فرم اصلی ر مشتمل
بر  25سگؤا (در فرم ایرانی به  24سگؤا تقلیل یافته اسگت) شگیوه نمرهگذاری ر بر اساس
یک مقیاس 5درجهای لیکرتی اسگگت که پاسگگخگویا موافقت یا مخالفت خود را با این
سگگؤا ها در یک مقیاس  5گزینهای از کامالً موافق ( )5تا کامالً مخالف ()2بیا میکنند.
در این پرسگشنامه به جز سگؤا  ،24تمامی سؤاالت دیرر به صورت معکوس نمرهگذاری
میشگوند .کسگب نمره بیشگتر در هر یک از ابعاد این پرسگشنامه نشگا دهنده احساس تنهایی
بیشگتر در ر بعد اسگت .مؤلفههای ر شگامل احساس تنهایی رمانتیک ،تنهایی خانوادگی و
تنهایی اجتماعی اسگگت .مؤلفا این پرسگگشنامه ضگگریب رلفای کرونبا را بین  2/67تا2/92
گزارش کردهانگد کگه از همسگگگانی درونی مقیگاس حکایت دارد .در ایرا جوکار و سگگگلیمی
( )2392به منظور تعیین روایی پرسگگگشنامه از روشهای تحلیل عاملی و همبسگگگتری با
مقیاس ادراک حمایت اجتماعی و مقیاس رضگگگایت از زندگی اسگگگتفاده کردند .نسگگگخه

یگافگت و ضگگگریب رلفای ر  2/65گزارش شگگگد .یافتهها همچنین روایی همررا و افتراقی را
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کمتر از  2/32مجموعه سگؤا ها حذف شگد و تعداد سگؤا های این مقیاس به  24سؤا تقلیل

سال  ،4شماره  ،44تابستان 4931

انرلیسگگگی با توجه به فرهنح ایرانی به فارسگگگی برگردانده شگگگد و گویه  25به دلیل بار عاملی

تأیید کرد و ب یانرر ر بود که این مقیاس از روایی و اعتبار بسگگیار مناسگگبی در ایرا برخوردار
اسگگگت .همچنین ضگگگریگب رلفای کرونبا برای زیر مقیاسهای احسگگگاس تنهایی رمانتیک،
اجتمگگاعی و خگگانوادگی بگگه ترتیگگب برابر  2/64،2/90و  2/76گزارش شگگگگد (جوکگگار و
سلیمی .)2392،در پژوهش حاضر ضریب رلفای کرونبا  2/64به دست رمد.
 .3پرسگشنامه رفتارهای خطرپذیری :این پرسگگشنامه توسگگو محمدی زاده و همکارا
( )2366با بررسگگی ابزارهای معتبر در حوزه خطرپذیری همچو پرسگگشنامه خطرپذیری
نوجوانا ) 0گالونه و مور  )0222 ،3و پرسگگشنامه سگگیسگگتم کنتر رفتار پرخطر جوانا (برنر

4

و همکارا  )0224 ،و با در نظر گرفتن شرایو فرهنری و محدودیتهای اجتماعی جامعه
ایرا سگاخته شگده اسگگت .این پرسگشنامه شگامل  06سگگؤا برای سگنجش رسگگیبپذیری
3. Gullone, Moore, Moss & Boyd
4. Brener

1. DiTommasso, Brannen& Best
2. adolescents risk-taking
Questionnaire

اکبر عطادخت و همکاران

نوجوانا در مقابل  8دسگته رفتارهای پرخطر از قبیل گرایش به رانندگی پرخطر ،خشونت،
سگگیرار کشگگید  ،مصگگرف موادمخدر ،مصگگرف الکل ،رابطه و رفتار جنسگگی و گرایش به
جنس مخالف اسگگت که پاسگگخگویا موافقت یا مخالفت خود را با این گویهها در یک
مقیاس  5گزینهای از کامالً موافق ( )5تا کامالً مخالف ( )2بیا میکنند .نمره باال در هر
یک از عوامل نشگا دهنده خطرپذیری باالی نوجوا در ر عامل اسگت .پایایی پرسشنامه
خطرپذیری نوجوانا ایرانی به روش همسگگانی درونی و با ضگریب رلفای کرونبا و روایی
سگازه ر با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و روش تحلیل مؤلفههای اصلی مورد بررسی
قرار گرفته اسگت .میزا پایایی این پرسگشنامه و خرده مقیاسهای ر در سطو مناسب و
مطلوبی اسگگت .به طوری که میزا رلفای کرونبا برای کل پرسگگشنامه  ،2/94گرایش به
رانندگی پرخطر  ،2/93سگیرارکشگید  ،2/94مصگرف موادمخدر ،2/92مصرف الکل،2/92
رابطه و رفتارجنسگی 2/68و گرایش به جنس مخالف 2/62گزارش شده است (محمدیزاده
و همکارا  .)2367 ،در پژوهش حاضر رلفای کرونبا این پرسشنامه  2/92به دست رمد.
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و انحراف معیار  2/27بودند .همچنین  42نفر ()33/3رشگگگته انسگگگانی 42 ،نفر ( )%33/3علوم
تجربی و  42نفر ( )%33/3رشگگته ریاضگگی بودند .در جداو  2رمارههای توصگگیفی متغیرهای
پژوهش ارائه شده است.
جدول :5آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

انحراف

متغیرها

میانرین

از خودبیرانری

38/02

8/56

احساس بیمعنایی

20/27

0/64

خشونت

احساس ناتوانی

24/72

0/22

سیرارکشید

احساس انزوا

9/42

0/54

رانندگی خطرناک

احساس تنهایی

44/43

0/39

مصرف الکل

6/65

تنهایی رمانتیک

23/72

2/25

گرایشبهجنس مخالف

25/62

2/42

تنهایی اجتماعی

24/69

2/96

تنهایی خانوادگی

25/62

0/39

رفتارپرخطر

60/38

6/70

استاندارد

متغیرها

میانرین

مصرف موادمخدر

22/25

0/34

25/32

0/49

22/87

2/92

29/86

3/34
0/08

استاندارد
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یافتهها

نقش ازخودبيگانگي تحصيلي و احساس تنهایي در ...

برای بررسگگی رابطه بین متغیرها از ضگگریب همبسگگتری پیرسگگو اسگگتفاده شگگد .ضگگرایب
همبستری بین متغیرهای پژوهش در جدو  0ارائه شده است.
جدول :2ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

رفتار پرخطر

از خودبیرانری

**2/52

احساس بیمعنایی

**2/38

احساس ناتوانی

**2/42

احساس انزوا

**2/58

احساس تنهایی

*2/05

تنهایی رمانتیک

**2/34

تنهایی اجتماعی

**2/35

تنهایی خانواگی

*2/00

نتگایج ضگگگریگب همبسگگگتری پیرسگگگو نشگگگا داد کگه بین رفتگارهای پرخطر با نمره کل
ازخودبیرگانری (r =2/52؛  )p <2/22احسگگگاس بیمعنگایی (r =2/38؛  ،)p <2/22احسگگگاس
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نگاتوانی (r =2/42؛  ،)p <2/22احسگگگگاس انزوا (r =2/58؛  ،)p <2/25احسگگگگاس تنهگگایی
(r =2/05؛  ،) p <2/25تگنگهگگایگی رمگگانگتگیگگک (r =2/34؛  ،)p <2/22تگنهگگایی اجتمگگاعی
(r =2/37؛  )p <2/22و تنهگایی خانوادگی (r =2/00؛  ) p <2/22رابطه مثبت و معنادار دارد.
بگرای پگیگشبگیگنگی گگرایش بگگه سگگگمگگت رفتگگارهگگای پرخطر براسگگگگاس مؤلفگگههگگای
ازخودبیرانری تحصگیلی از تحلیل رگرسگگیو به روش گام به گام اسگگتفاده شگگد .قبل اسگگتفاده
از این رزمو ها ،مفروضگگههایی که اسگگتفاده از ر ها را مجاز می شگگمارند ،مورد بررسگگی قرار
گرفگت .مفروضگگگهی وجود رابطگهی خطی بین مؤلفگههای متغیر پیشبین و مالک با توجه به
نمودار پراکنش متغیرهگگا (نشگگگانرر وجود رابطگه ی خطی بین متغیرهگای پیشبین و مالک)،
مگفگروضگگگگه ی نگرمگگا بگود تگوزیگع دادههگگا بگگا اسگگگتگفگگاده از رزمگو کگولگمگوگگگروف
اسگمیرنف( ،)P <2/25مفروضگهی اسگتقال باقیماندهها با استفاده از رمارهی دوربین-وات سو
(قرارگیری در بازهی2/5تا )0/5و مفروضگگهی نبود هم خطی چندگانه بین متغیرهای مسگگتقل با
اسگتفاده از شاخ

تولرانس(بزرگتر از ،) 2/2مورد تأیید قرار گرفت .نتایج تحلیل رگرسیو

رفتارهای پرخطر بر اساس مؤلفههای از خودبیرانری تحصیلی در جدو  0ارائه شده است.

اکبر عطادخت و همکاران
جدول :2نتایج تحلیل رگرس یون رفتارهای پرخطر بر اساس مؤلفه های ازخودبیگانگی تحصیلی
گام

متغیرهای پیش بین

B



R

R2

گام او

احساس انزوا

*2/69

2/584

2/584

2/30

احساس انزوا

*0/59

2/772

احساس بیمعنایی

*2/44

2/403

گام دوم

2/874

2/45

خطای
استانداردبررورد
7/63
7/23

نتایج نشگگگا داد که در گام او زیرمقیاس احسگگگاس انزوا وارد معادله رگرسگگگیو شگگگده
اسگگگت بگه طوری که  30درصگگگد از واریانس رفتارهای پرخطر را تبیین میکند (.)R=2/584
در گگام دوم با وارد شگگگد متغیر تنهایی اجتماعی و تنهایی خانوادگی ضگگگریب تعیین پانزده
درصگد افزایش یافته اسگگت ( .)R=2/874متغ یر تنهایی رمانتیک نقش معناداری در گرایش به
رفتارهای پرخطر نداشته و بنابراین وارد معادله نشده است.
برای پیشبینی گرایش به سگمت رفتارهای پرخطر براسگاس مؤلفههای احسگگاس ت نهایی از
تحلیگل رگرسگگگیو بگه روش گگام بگه گگام اسگگگتفگاده شگگگد .قبگل اسگگگتفگاده از این رزمو ها،

متغیرهگا (نشگگگانرر وجود رابطهی خطی بین متغیرهای پیشبین و مالک) ،مفروضگگگهی نرما
بود توزیع دادههگا با اسگگگتفاده از رزمو کولموگروف اسگگگمیرنف( ،)P <2/25مفروضگگگهی
اسگتقال باقیماندهها با اسگگتفاده از رمارهی دوربین -واتسگگو (قرارگیری در بازهی2/5تا )0/5و
مفروضگگگهی نبود هم خطی چنگدگگانگگه بین متغیرهگگای مسگگگتقگگل بگا اسگگگتفگاده از شگگگاخ
تولرانس(بزرگتر از ،)2/2مورد تأیید قرار گرفت .نتایج تحلیل رگرسگگگیو رفتارهای پرخطر
بر اساس مؤلفههای احساس تنهایی در جدو  3ارائه شده است.
جدول : 2نتایج تحلیل رگرسیون رفتارهای پرخطر بر اساس مؤلفه های ازخودبیگانگی تحصیلی
گام

متغیرهای پیش بین

B



R

R2

گام او

تنهایی اجتماعی

*2/50

2/355

2/355

2/23

تنهایی اجتماعی

*0/20

2/493

تنهایی خانوادگی

*0/63

2/402

گام دوم

2/530

2/06

خطای
استانداردبررورد
6/66
6/26
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مفروضگههایی که اسگتفاده از ر ها را مجاز می شگمارند ،مورد بررسی قرار گرفت .مفروضه ی
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نتایج نشگگا داد در گام او متغیر تنهایی اجتماعی وارد معادله رگرسگگیو شگگده اسگگت به
طوری کگه 23درصگگگد از واریگانس رفتارهای پرخطر را تبیین میکند ( )R=2/355گام دوم با
واردشگگگد متغیر تنهایی اجتماعی و تنهایی خانوادگی ضگگگریب تعیین پانزده درصگگگدافزایش
یگافتگه اسگگگت ( ) R=2/530متغیر تنهگایی رمگانتیگک نقش معنگاداری در گرایش بگه رفتارهای
پرخطر نداشته و بنابراین وارد معادله نشده است.
بحث و نتیجهگیری

یکی از انواع مشگگکالت رفتاری که نوجوانا را تهدید میکند گرایش به رفتارهای پرخطر
اسگگت .در راسگگتای بررسگگی عوامل مرتبو با رفتارهای پرخطر در دانشرموزا و نوجوانا ،
پژوهش حاضگر با هدف تعیین نقش ازخودبیرانری تحصگیلی و احسگاس تنهایی در پیشبینی
گرایش نوجوانا به رفتارهای پرخطر انجام گرفت .نتایج ضگگرایب همبسگگتری نشگگا داد که
رفتگارهگای پرخطر بگا نمره کگل ازخودبیرگانری تحصگگگیلی و مؤلفههای احسگگگاس بیمعنایی،
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احسگاس ناتوانی و احسگاس انزوا رابطه مثبت و معنادار دارد .نتایج تحلیل رگرسیو نشا داد
که از بین مؤلفههای ازخودبیرانری تحصگگیلی ،احسگگاس انزوا و احسگگاس بیمعنایی رفتارهای
پرخطر را پیشبینی میکنند .این نتایج با یافتههای ما ( ،)0222تراسگگتی و همکارا ()2993
فری و همکگگارا ( ،) 0229خواجگگه نوری و همکگگارا ( ،)2395براو و همکگگارا (،)0223
تورک ( )0224و هاسگگچر و همکارا ( ) 0222همخوا اسگگت .برای تبیین این یافته می توا
چنین مطرز کرد که ازخودبیرانری تحصگیلی مسگألهای است که بر نررش افراد اثر گذاشته
و از طریق ر بر روی رفتگار تگاثیر میگگذارد .این مسگگگألگه امکگا کنتر روابو و پیشبینی
شگگرایو رینده و تصگگمیمگیریهای عقالنی برای رسگگید به رشگگد و تعالی را در افراد کاهش
داده و از رنگگا افرادی منفعگگل میسگگگگازد (رقگا حسگگگینی و ربگانی .)2364 ،افراد دچگار از
خودبیرگانری بگاال بگه علگت نگاتوانی در کنتر فعگالیگت یگا نیروهگای جدید ،خود را ناتوا
میبینند و در مییابند که در سگرنوشگت خویش نقشگی ندارند .از سگوی دیرر هنرامی که فرد
نتواند نحوهی کارکرد سگگازما اجتماعی مسگگلو بر خود را درک کند و در نتیجه موفق به
پیشبینی عاقبت اعما خود نباشگگد و معنا و مفهوم ر را درنیابد دچار احسگگاس بیهودگی و

اکبر عطادخت و همکاران

پوچی میشگگگود (بیمعنایی) .کنارهگیری فرد از جامعه به این معناسگگگت که او اعتقادی به
نحوهی کارکرد جامعه ،روابو حاکم و هدفهای خرد و کال ندارد .در واقع فرد ف عاالنه
نمی توانگد این روابو و اهگداف را نفی و رد کنگد و به طور منفعل با «گوشگگگهنشگگگینی» و
عزلتگزینی خود را از گزند جامعه به حاشگگیه میکشگگد (انزوا) .از خودبیرانری به صگگورت
احسگگگاس ناتوانی و عدم تاثیرگذاری بر محیو ،احسگگگاس بروز تضگگگاد بین ارزشهای خود و
مگدرسگگگه یعنی انزوای اجتمگاعی تجلی می یگابگد .در نتیجگه فرد خود را در قگالب رفتارهای
مخربی از قبیل عضگویت در گروههای خالفکار ،خشگونت ،خراب کاری یا ولرردی  ،غیبت
از مدرسگه و مدرسگه گریزی و یا سگایر رفتارهای منحرف نشا میدهد ( تراستی و همکارا ،
 .)2993احسگگگاس نگاتوانی و درمگانگدگی در تگاثیرگزاری بر محیو و ناتوانی در ایجاد رابطه با
دیررا و درونی سگگاختن ارزشهای جامعه سگگگالمت روانی فرد را تهدید میکند و عالوه بر
افزایش احتما ترک تحصگیل دانشرموزا باع

افزایش احتما ابتال به افسگردگی و دیرر

اختالالت روانی می شگگگود .در نتیجگگه دانشرموز یگگا نوجوانی کگه دچگگار از خودبیرگگانری
تحصگیلی می شگود گرایش بیشگتری به سگمت رفتارهای پرخطر از جمله خشگونت و مصگگرف

مؤلفگههگای تنهگایی رمگانتیگک ،تنهگایی اجتمگاعی و تنهگایی خانوادگی رابطه مثبت و معنادار
دارد .نتگایج تحلیل رگرسگگگیو نشگگگا داد که از بین مؤلفههای احسگگگاس تنهایی فقو تنهایی
اجتمگاعی و تنهگایی خگانوادگی رفتگارهگای پرخطر را پیش بینی میکن ند .این یافتهها با نتایج
پژوهشهای شگگاهینی و همکارا ( ،)0220رشگگر و همکارا ( ،)0223روتنبرگ و همکارا
(،)0224کگارنیگک ( ،)0225نگگاشگگگیو ( ،) 0227سگگگیررین و همکگگارا ( ،)0222فیوری و
همکگارا ( ،)0223چن و همکارا ( ،)0224نیکمنش و همکارا ( )0225و ایوا سگگگانتینی
و همکارا ( )0228مبنی بر وجود رابطه مثبت و معناداری بین احسگگاس تنهایی و مشگگکل در
تنظیم احسگاسگگات با سگگوءمصگگرف مواد (گرایش به رفتار پرخطر) همسگگو اسگگت .این یافته را
می توا اینرونه تبیین کرد که افرادی که احسگگاس تنهایی بیشگگتری دارند ،دارای رضگگایت و
شگگگادمگانی انگدک و عزت نفس و خود بگاوری پگائین هسگگگتند (داورپناه .)2373 ،احسگگگاس
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تنهایی ،تجربهای شگایع در نوجوانا اسگت اما وقتی این احسگاس به طور مکرر اتفاق افتد،
اثرات مخربی بر سگالمت جسگمی ،روانی و عاطفی رنا میگذارد .احسگاس تنهایی موجب
افزایش تنیدگی و اضگطراب ،رفتارهای پرخطر مانند کشگید سگیرار و سوءمصرف مواد،
گریز از مدرسگه ،افسگردگی ،کمرویی و کاهش اعتماد به نفس میشگود و خطر خودکشی
در نوجوانا را افزایش میدهد (ت جویدی و ضگگیغمی .)2392 ،بر اسگگاس نظریههای شگگناختی
می توا اسگتدال کرد که احسگگاس تنهایی مداوم منجر به احسگگاس بیکفایتی میگردد و این
امر فرد را به دامنه ای از احسگگاسگگات منفی از جمله افسگگردگی و گرایش به رفتارهای پرخطر
سگگگوق میدهگد (پپال و پرلمگا  .)2979 ،2میچال ،پپال و ویکز  )2960( 0تنهگایی را احسگگگاس
ناخوشگایندی می دانند که در نتیجه کاسگتی در شگبکه روابو اجتماعی فرد به صگگورت کمی و
کیفی و دسگگگترسگگگی نداشگگگتن به روابو نزدیک و مطلوب با دیررا به وجود میرید .طیف
وسگگگیع و متنوعی از دردهای اجتماعی چو بیماریهای روانی و گرایش به رفتارهای پرخطر

اجتماعی مرتبو هسگتند  .این چرخه معیوب منجر به تشگدید اثرات منفی کاهش اندازه شگبکه
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(خشگگونت ،پرخاشگگرری ،بزهکاری و الکلیسگگم) و خودکشگگیها ،همری به نحوی با ان حراف

اجتماعی و احسگگاس تنهایی و در نتیجه گرایش به سگگمت رفتارهای پرخطر میشگگود .بر این
اسگگاس برای نوجوانانی که احسگگاس تنهایی میکنند معنای زندگی از دسگگت میرود و برای
جبرا این خالء به سگگگمت رفتارهای پرخطر از جمله مصگگگرف موادمخدر و خشگگگونت روی
میرورند.
بگا توجگگه بگگه نتگگایج پژوهش حگاضگگگر می توا گفگت دانشرموزانی کگگه ازخودبیرگگانری
تحصگگیلی و احسگگاس تنهایی باالتری دارند گرایش بیشگگتری به سگگمت رفتارهای پرخطر از
جملگه خشگگگونگت و مصگگگرف موادمخگدر دارند و پیامدهای رفتاری خود را به میزا کمتری
مورد بررسگگگی قرار میدهنگد .هر فردی برای اجتمگاعی شگگگد و رویگارویی بگگا افراد و
موقعیتهای گوناگو به سگاختارهای روا شناختی و ویژگیهای شخصیتی خاصی مجهز
اسگگت که در موقعیتهای مختلف به کار میگیرد .ویژگیهایی همچو ازخودبیرانری
2. Michela, Peplau & Weeks

1. Peplau & Perlman
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تحصگیلی و احسگاس تنهایی می تواند یک عامل خطرساز برای گرایش به رفتارهای پرخطر
در نوجوانا در نظر گرفته شگگگود .محدود بود پژوهش حاضگگگر به شگگگهرسگگگتا پارس رباد و
اجرای ر در یگک مقطع تحصگگگیلی از جملگه محگدودیگتهگای مهم این پژوهش به شگگگمار
میرود .بنگابراین پیشگگگنهگاد می شگگگود کگه این پژوهش در دیرر مناطق جغرافیایی و در دیرر
مقاطع تحصگگیلی اجرا شگگود .با توجه به اهمیت نقش از خودبیرانری تحصگگیلی و احسگگاس
ت نهگایی در گرایش نوجوانگا بگه رفتارهای پرخطر ارائه کارگاههای رموزشگگگی برای معلما ،
والدین و دانشرموزا ضروری است.
تشکر و قدردانی

بدین وسگگیله از همکاریهای مشگگفقانه ریاسگگت رموزش و پرورش ،مدیر ،مشگگاور و معلما
مدارس شگگهرسگگگتا پارس رباد که در اجرا و انجام پژوهش ما را یاری نمودند و همچنین
کلیة دانشرموزا شرکت کننده در پژوهش تشکر و قدردانی میشود.

تجویدی ،منصوره؛ ضیغمی محمدی ،شراره ( .) 2392میزا احساس تنهایی ،ناامیدی و عزت نفس
در نوجوانا مبتال به تاالسمی ماژور .فصلنامه پژوهشی خو .38-43،)2(9 ،
جوکار ،بهرام؛ سلیمی ،عظیمه ( .) 2392ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی
اجتماعی و عاطفی بزرگساال  ،مجله علوم رفتاری.322-327،)4(5 ،
خواجه نوری ،بیژ ؛ پناهی نسب ،صادق؛ جهانبازیا  ،صدیقه و دامیار ،اسماعیل ( .)2395بررسی
رابطه بین سبکهای والدینی با ازخودبیرانری نوجوانا (مطالعه موردی دانشرموزا

دبیرستانی دختر و پسر شهر شیراز در سا  .)92-92فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی
دانشراه رزاد اسالمی واحد شوشتر.0-00 ،)0(22 ،

داورپناه ،فرهاد ( .)2373هنجاریابی نسخه تجدید نظر شده مقیاس :احساس تنهایی( UCLAبرای
دخترا  20تا  26ساله) در تهرا  ،پایا نامه کارشناسی ارشد،چاپ نشده ،دانشراه عالمه
طباطبائی.
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