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Abstract
Introduction: High-risk behaviors predispose to delinquency in adolescents, and the identification 
of their predictions can be effective in preventive measures. The aim of this study was to determine 
the structural equation modelling of high-risk behaviors with loneliness and social network addiction 
mediated by academic burnout in adolescents.
Methods: The research method was descriptive-correlation. The second-high school students in 
Shiraz in 2020 were the statistical population of this study, 221 of whom participated in stratified 
random sampling method. Data collection instruments included demographic questionnaire, "Iranian 
Adolescents Risk-Taking Scale", "UCLA Loneliness Scale: Version 3", “Addiction to Mobile 
Questionnaire Based on Social Networks” and the “Maslach Burnout Inventory”. Construct validity 
was measured by confirmatory factor analysis and internal consistency was measured by Cronbach's 
alpha coefficient. Data were analyzed in SPSS. 24 and Amos. 24.
Results: The proposed model had a good fit. Also, the results of Bootstrap test showed that 
loneliness with mediation of academic burnout (β=0.085) and addiction to social networks with 
mediation of academic burnout (β=0.163) have an indirect and significant correlation with high-risk 
behaviors(P<0.05).
Conclusions: High-risk behaviors in adolescents based on loneliness, addiction to social networks 
can be predicted through mediation of academic burnout. It is suggested that psychologists and health 
professionals pay attention to the role of these variables.
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چکیده
مقدمــه: رفتارهــای پرخطــر زمینــه ســازی بزهــکاری در نوجوانــان اســت کــه شناســایی پیــش بیــن هــای آن مــی توانــد در اقدامــات 
ــه                   ــاد ب ــی و اعتی ــا تنهای ــادالت ســاختاری رفتارهــای پرخطــر ب ــن الگــوی مع ــا هــدف تعیی ــه حاضــر ب ــر باشــد. مطالع پیشــگیرانه موث

ــان انجــام شــد.   ــا میانجیگــری فرســودگی تحصیلــی در نوجوان شــبکه هــای اجتماعــی ب
روش کار: روش پژوهــش توصیفــی- همبســتگی بــود. دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه دوم شــهر شــیراز در ســال 1399 جامعــه آمــاری 
ــردآوری داده هــا شــامل  ــه ای مشــارکت داشــتند. ابزارهــای گ ــی طبق ــه روش تصادف ــا ب ــن از آن ه ــد کــه 221 ت ــن پژوهــش بودن ای
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "مقیــاس خطرپذیــری نوجوانــان ایرانــی" )Iranian Adolescents Risk-Taking Scale(، "نســخه ســوم 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش ــاد ب ــنامه اعتی ــی" UCLA) UCLA Loneliness Scale: Version 3(، "پرسش ــاس تنهای مقی
 Maslach( "و "ســیاهه فرســودگی مســلش )Addiction to Mobile Questionnaire Based on Social Networks( "موبایــل
Burnout Inventory( بــود. روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 

آلفــا کرونبــاخ ابــزار هــا انــدازه گیــری شــد. داده هــا در نــرم افزارهــای اس پــی اس اس  نســخه 24 و امــوس نســخه 24 تحلیــل شــدند. 
یافتــه هــا: الگــوی پیشــنهادی از بــرازش مطلوبــی برخــوردار بــود. همچنیــن نتایــج آزمــون بــوت اســترپ نشــان داد کــه تنهایــی بــا 
میانجیگــری فرســودگی تحصیلــی )β=0/085( و اعتیــاد بــه شــبکه هــای اجتماعــی بــا میانجیگــری فرســودگی تحصیلــی )β=0/163( بــا 

 .)P>0/05( رفتارهــای پرخطــر همبســتگی غیرمســتقیم و معنــادار دارنــد
نتیجــه گیــری: رفتارهــای پرخطــر در نوجوانــان بــا تنهایــی، اعتیــاد بــه شــبکه هــای اجتماعی بــا میانجــی گیــری فرســودگی تحصیلی 
قابــل پیــش بینــی اســت. پیشــنهاد مــی شــود کــه روانشناســان و متخصصــان حــوزه ســالمت بــه نقــش ایــن متغیرهــا توجــه داشــته 

 . شند با
کلیدواژه ها: خطرپذیری، تنهایی، نوجوان، شبکه های اجتماعی، فرسودگی. 

مقدمه
نوجوانــی مرحلــه ای از زندگــی بــه شــمار مــی رود کــه تحــوالت 
ــرار             ــر ق ــدی را تحــت تاثی ــل بع ــی مراح ــناختی و اجتماع روان ش
مــی دهــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از نظریه پــردازان 
آن را یکــی از مهــم تریــن دوران تحولــی هــر انســانی بــه شــمار 
مــی آورنــد )1(. در ایــن دوران خطرپذیــری در نوجوانــان افرایــش 

ــد پیامدهــای ناخوشــایندی بــه همــراه  پیــدا مــی کنــد و مــی توان
داشــته باشــد )2(. بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت کــه بــا دقــت نظــر 
زیــادی ابعــاد مختلــف و عوامــل موثــر بــر رفتارهــای خطرجویانــه 

نوجوانــان مــورد بررســی قــرار گیــرد.
ــت؛  ــی اس ــای دوره نوجوان ــده ه ــی از پدی ــر یک ــای پرخط رفتاره
پژوهشــگران اشــاره مــی کننــد کــه ایــن رفتارهــا مــی تواننــد بــه 
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ــکل،  شــکل هــای مختلفــی همچــون مصــرف مــواد مخــدر و ال
ــان،  ــیب رس ــود آس ــای خ ــاک، رفتاره ــی خطرن ــای جنس رفتاره
خودکشــی و رانندگــی بــی احتیــاط بــروز کننــد )3(. نتایــج برخی از 
مطالعــات در ایــران داللــت دارد کــه تقریبــا 6 درصد از دانشــجویان 
ــد  ــد و 3/6 درص ــی کنن ــر م ــرر فک ــور مک ــه ط ــی ب ــه خودکش ب
ــد؛ همچنیــن بیــش از 11  ــرای خودکشــی قبــال اقــدام کــرده ان ب
درصــد از دانشــجویان بــه طــور روزانــه ســیگار و الــکل مصرف می 
کننــد کــه ایــن از ســنین نوجوانــی آغــاز کــرده انــد )4(؛ نتایــج این 
ــه شــیوع رفتارهــای پرخطــر در  ــن دارد ک ــر ای ــت ب ــه دالل مطالع
دانشــجویان بــاال اســت و نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن 
رفتارهــا در اوایــل نوجوانــی آغــاز شــده انــد. همچنیــن در مطالعات 
پیشــین نشــان داده شــده اســت کــه بیــش از 65 درصــد مــرگ در 

نوجوانــان ناشــی از حــوادث تروماتیــک اســت )5(. 
تنهایــی یکــی از عوامــل موثــر در گرایــش جوانــان بــه رفتارهــای 
ــد و  ــرای رش ــی ب ــل اجتماع ــاط و تعام ــت )6(. ارتب ــر اس پرخط
ــان  ــتند. انس ــروری هس ــی ض ــول زندگ ــی در ط ــای هیجان ارض
بــه عنــوان موجــوی اجتماعــی دارای »احســاس نیــاز بــه تعلــق« 
ــه طــی آن  ــدی اشــاره دارد ک ــه فراین ــی ب اســت. احســاس تنهای
نبــود ارتبــاط اجتماعــی اتفــاق مــی افتــد. تنهایــی تجربــه دردناکی 
اســت کــه از نبــود ارتبــاط اجتماعــی، تعلــق پذیــری، یــا داشــتن 
ــاز  ــه س ــد زمین ــی توان ــه م ــد ک ــی آی ــد م ــزوا پدی ــاس ان احس
خطرپذیــری در نوجوانــان باشــد )7(. رفتارهای پرخطــر در نوجوانان 
مــی توانــد ابــزاری بــرای جلــب توجــه همســاالن باشــد کــه برخی 
از نوجوانــان بــه دلیــل پاییــن بــودن تــوان همدلــی و عــزت نفــس 

ــد )7،6(.  ــه ایــن رفتارهــای مــی زن شــکننده، دســت ب
در مطالعــه ای نشــان داده شــد کــه افــراد تنهــا با تنش، افســردگی، 
 )Generalized Anxiety Disorder( ــر اختــالل اضطــراب فراگی
و فکــر کــردن بــه خودکشــی درگیــر هســتند. آن هــا بیشــتر ســیگار 
مــی کشــند و بیشــتر بــه پزشــک مراجعــه مــی کننــد )8(. دیگــر 
ــد اســتفاده  ــی توان ــروز رفتارهــای پرخطــر م ــذار در ب ــل اثرگ عام
روزافــزون از شــبکه هــای اجتماعــی باشــد تــا جایــی کــه اعتیــاد 
ــی  ــای جهان ــزارش ه ــود )9(. گ ــر ش ــا منج ــبکه ه ــن ش ــه ای ب
نشــان مــی دهــد کــه شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی بــه بخشــی 
جدایــی ناپذیــر از زندگــی نوجوانــان تبدیــل شــده انــد؛ بیــش از 45 
درصــد از افــراد، کاربــر مــداوم شــبکه هــای اجتماعــی هســتند و 
97 درصــد دانــش آمــوزان دســت کــم از یــک شــبکه اجتماعــی 
شــامل یوتیــوب، فیــس بــوک، اینســتاگرام یــا اســنپ چت اســتفاده 
مــی کننــد )10(. حضــور در دنیــای مجــازی مــی توانــد تــا مرحلــه 
اعتیــاد بــه آن پیشــروی داشــته باشــد، کــه امروزه بــا عنــوان اعتیاد 

ــین  ــات پیش ــی مطالع ــود )11(.  بررس ــی ش ــاد م ــاری از آن ی رفت
ــتفاده  ــی و اس ــای واقع ــدن از دنی ــه بری ــن دارد ک ــر ای ــت ب دالل
آســیب زا  از اینترنــت و حضــور در شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی 
ــراه اســت  ــی، پرخاشــگری و تکانشــگری هم ــالالت خلق ــا اخت ب
)12-14(؛ کــه ایــن تغییــرات خلقــی و رفتــاری مــی توانــد بســتر 

مناســبی بــرای خطرجویــی در نوجوانــان باشــد )15(.
ــزش  ــه انگی ــن دارد ک ــر ای ــت ب ــین دالل ــات پیش ــی مطالع بررس
مســیر  در  یادگیرنــدگان  شکســت  و   )16( پاییــن  تحصیلــی 
ــر  ــر ب ــل موث ــی از عوام ــی )17( یک ــرک تحصیل ــی و ت تحصیل
گرایــش بــه رفتارهــای پرخطر اســت. شکســت در مســیر تحصیلی 
بــا اختــالالت یادگیــری، ســلوک و ســطح هــوش پاییــن همبــودی 
باالیــی دارد و در نتیجــه مــی توانــد زمینــه گرایــش بــه رفتارهــای 
ــن در  ــازد )18(. همچنی ــم س ــوزان فراه ــش آم ــر را در دان پرخط
برخــی از مطالعــات پیشــین نشــان داده شــده اســت کــه تنهایــی 
در نوجوانــان مــی توانــد بــا فرســودگی و شکســت تحصیلــی همراه 
باشــد، بــه طــوری کــه ادراک حمایــت اجتماعــی مــی توانــد یــک 
عامــل محافظــت کننــده و پیشــگیرانه باشــد )19،20(. همچنیــن 
در برخــی دیگــر از مطالعــات نشــان داده شــده اســت کــه حضــور 
ــای  ــبکه ه ــازی و ش ــای مج ــوزان در فض ــش آم ــاد آور دان اعتی
اجتماعــی مجــازی، یــک مانــع جــدی از پیشــرفت تحصیلی اســت 
ــی در                                      ــه فرســودگی تحصیل ــد مــدت منجــر ب ــد در بلن و مــی توان
آن هــا شــود )20(. اســتفاده آســیب زا و اعتیــادآور از فضــای مجازی 
ــوزان شــده  ــی در دانــش آم ــد تحصیل ــع فعالیــت هــای کارآم مان
ــه  ــا توجــه ب ــه اتــالف وقــت آن هــا مــی شــود )21(. ب و منجــر ب
اهمیــت موضــوع پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان و پیشــگیری 
از رفتارهــای پرخطــر مــی بایســت عوامــل موثــر بــر آن در قالــب 
ــرد. اگرچــه  ــرار گی ــورد بحــث و بررســی ق ــی م ــک الگــوی عل ی
ــط زوجــی  ــه رواب ــات بســیاری در زمین در بررســی پیشــینه مطالع
متغیرهــای پیــش بیــن و میانجــی بــا متغیــر مــالک وجــود دارد؛ 
امــا مطالعــه ای یافــت نشــد کــه در قالــب یــک الگــو بــه بررســی 
ایــن موضــوع بپــردازد. بــر ایــن اســاس مطالعــه حاضــر بــا هــدف 
تعییــن الگــوی معــادالت ســاختاری رفتارهــای پرخطــر بــا تنهایــی 
و اعتیــاد بــه شــبکه هــای اجتماعــی بــا میانجیگــری فرســودگی 

ــان انجــام شــد.   تحصیلــی در نوجوان

روش کار
روش پژوهــش توصیفــی- همبســتگی بــود. دانــش آمــوزان 
مقطــع متوســطه دوم شــهر شــیراز در ســال 1399 جامعــه آمــاری 
ــزار G*Power و  ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــد. ب ــش بودن ــن پژوه ای
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                          ،α-1=0/05 ،SD=18/6 ؛M=83/1( ــده ــتخراج ش ــات اس اطالع
β-1=0/90( از مطالعــه پیشــین در زمینــه رفتارهــای پرخطــر 
ــه جهــت  ــبه شــد ک ــن محاس ــه 218 ت ــداد نمون ــل تع )22( حداق
پیشــگیری از ریــزش احتمالــی،  250 تــن )125 دختــر، 125 پســر( 
در نظــر گرفتــه شــد امــا در نهایــت 221 پرسشــنامه قابلیــت تحلیل 
 Stratified( ــه روش تصادفــی طبقــه ای ــه هــا ب را داشــتند. نمون
ــع  ــتان در مقط ــدند. 6 دبیرس ــاب ش Random Sampling( انتخ

متوســطه دوم بــه روش تصادفــی طبقــه ای انتخــاب شــد. در ایــن 
ــیراز در 2  ــهر ش ــطه ش ــع متوس ــای مقط ــتان ه روش کل دبیرس
طبقــه بــر حســب »جنســیت« و »دولتی/غیردولتــی« طبقــه بنــدی 
ــه  ــتفاده از قرع ــا اس ــاده ب ــی س ــه روش تصادف ــپس ب ــدند؛ س ش
کشــی 3 دبیرســتان دخترانــه: شــامل یــک غیرانتفاعــی و 2 دولتــی 
و 3 دبیرســتان پســرانه: شــامل 1 غیرانتفاعــی و 2 دولتــی جهــت 
نمونــه گیــری انتخــاب شــدند. ســپس از هــر یــک از ایــن مــدارس 
3 کالس در مقاطــع دهــم، یازدهــم و دوازدهــم بــه شــیوه تصادفــی 
ســاده بــه روش قرعــه کشــی انتخــاب شــدند. معیارهــای ورود بــه 
پژوهــش شــامل عــدم ســابقه تــرک تحصیــل، هــوش بهــر طبیعی 
بــر اســاس پرونــده تحصیلــی و رضایــت آگاهانــه جهت شــرکت در 
پژوهــش بــود. عــدم پاســخ گویــی بــه 10 درصــد از ســواالت هــر 

ابــزار بــه عنــوان معیارهــای خــروج در نظــر گرفتــه شــده بــود. 
ابزارهــای جمــع آوری داده هــا شــامل پرسشــنامه اطالعــات 
جمعیــت شــناختی شــامل ســن، جنســیت و معــدل تحصیلــی بــود. 
 Iranian Adolescents( »مقیــاس خطرپذیری نوجوانــان ایرانــی«
Risk-Taking Scale( توســط زاده محمــدي و همــکاران در ســال 

1390 تدویــن شــده اســت )23(. این مقیــاس داری 38 عبــارت و 7 
زیــر مقیــاس رانندگــی پرخطــر )high-risk driving( بــا 5 عبارت 
)1 الــی 5(، خشــونت )violence( بــا 5 عبــارت )6 الی 10(، ســیگار 
ــی 15(، مصــرف مــواد  ــارت )11 ال ــا 5 عب کشــیدن )smoking( ب
ــکل  ــرف ال ــی 23(، مص ــارت )16 ال ــا 8 عب )substance use( ب
)alcohol consumption( بــا 6 عبــارت )24 الــی 29(، دوســتی 
ــا  ــف )friendship with the opposite sex( ب ــس مخال ــا جن ب
ــارت  ــا 5 عب ــی )sex( ب ــه جنس ــی 33( و رابط ــارت )30 ال 4 عب
)34 الــی 38( اســت. ایــن مقیــاس بــر اســاس طیــف لیکــرت 5 
درجــه ای )کامــال مخالفــم=1 تــا کامال موافقــم=5( نمــره گذاری 
مــی شــود، بنابرایــن، حداقــل و حداکثــر نمــره در ایــن مقیــاس 
ــرد  ــش ف ــده گرای ــان دهن ــر نش ــره باالت ــت و نم 38 و 190 اس
ــی 59 ســطح  ــه انجــام رفتارهــای پرخطــر اســت. نمــره 38 ال ب
پاییــن، 60 الــی 119 ســطح متوســط و 120 الــی 190 ســطح باال 

در رفتارهــای پرخطــر را نشــان مــی دهــد )23(. 

»مقیــاس   )23( همــکاران  و  محمــدی  زاده  مطالعــه  در 
ــن از دانش-آمــوزان  ــان ایرانــی« در 1204 ت خطرپذیــری نوجوان
مقطــع متوســطه شــهر تهــران اجــرا شــد. روایــی ســازه بــه روش 
ــد.  ــام ش ــوق انج ــه ف ــافی در نمون ــی اکتش ــل عامل ــج تحلی نتای
ــاال در  ــده در ب ــر ش ــاس ذک ــر مقی ــه 7 زی ــان داد ک ــج نش نتای
مجمــوع 65 درصــد واریانــس کل مقیــاس را تبییــن مــی کننــد. 
ــبه  ــا محاس ــی ب ــتگی درون ــه روش همبس ــی ب ــن پایای همچنی
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق 0/94 و بــرای هــر یــک از                                                                                    
ــد )23(. در  ــبه ش ــا 0/93 محاس ــن 0/74 ت ــا بی ــاس ه ــر مقی زی
ــرا  ــی همگ ــکاران روای ــژاد و هم ــرب ن ــری، ع ــش دیگ پژوه
»مقیــاس خطرپذیــری نوجوانــان ایرانــی« در 300 تــن از دانــش 
آمــوزان مقطــع متوســطه شهرســتان بجنــورد بــا »مقیــاس 
 )Fishers Family Cohesion Scale( »انســجام خانــواده فیشــر
ــتگی  ــه روش همبس ــی ب ــد. پایای ــزارش ش ــی و 0/57- گ بررس
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق 0/92 

ــد )24(.  ــبه ش محاس
 CLA« "UCLA Lonelinessــی ــاس تنهای ــوم مقی "نســخه س
Scale: Version 3( توســط Russell در ســال 1996 بــا 20 

ــت.  ــده اس ــی ش ــی طراح ــک عامل ــاختار ت ــک س ــارت در ی عب
ــا  ــز=1 ت ــه )هرگ ــف لیکــرت 4 گزین ــب طی ــاس در قال ــن مقی ای
ــارت هــای 1، 4، 5،  ــذاری مــی شــود . عب همیشــه=4( نمــره گ
6، 9، 10، 15، 16، 19 و 20 بــه صــورت معکــوس نمــره گــذاری     
مــی شــوند؛ حداقــل و حداکثــر نمــره در ایــن مقیــاس 20 و 80 
اســت کــه نمــره بــاال نشــان دهنــده تنهایــی بیشــتر اســت؛ نمــره 
ــط و 60  ــطح متوس ــی 59 س ــن، 40 ال ــطح پایی ــی 39 س 20 ال
الــی 80 ســطح بــاال را در تنهایــی را نشــان مــی دهــد )25(. در 
مطالعــه Russell »نســخه ســوم مقیــاس تنهایــی UCLA« در 
ــم و 284  1387 تــن )487 دانــش آمــوز، 305 پرســتار، 311 معل
ســالمند( در کشــور امریــکا اجــرا کــرد. روایــی همگــرا در نمونــه 
 Differential( « ــی ــی افتراق ــاس تنهای ــا »مقی ــده ب ــر ش ذک
ــن  ــرا در همی ــی واگ ــب روای Loneliness Scale( 0/72 و ضری

 Social Provisions( »نمونــه بــا »مقیــاس تــدارکات اجتماعــی
Scale( 0/68- محاســبه شــد. همچنیــن پایایــی بــه روش 

همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه 
ــد )25(.  ــزارش ش ــوق 0/89 گ ف

 »UCLA ــی ــاس تنهای Durak و همــکاران »نســخه ســوم مقی

را در 765 تــن )481 دانشــجو و 284 ســالمند( در کشــور ترکیــه 
ــا »مقیــاس رضایــت از زندگــی«  ــد. روایــی همگــرا ب اجــرا کردن
محاســبه   -0/25  )The Satisfaction with Life Scale(
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ــب  ــا محاســبه ضری ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب شــد و پایای
ــد )26(.  ــبه ش ــر شــده 0/85 محاس ــه ذک ــاخ در نمون آلفاکرونب

ــط  ــی UCLA«  توس ــاس تنهای ــوم مقی ــخه س ــران »نس در ای
ــد و  ــه ش ــی ترجم ــه فارس ــال 2015 ب ــکاران در س ــی و هم زارع
در 300 بزرگســال شــهر تهــران اجــرا شــد. روایــی ســازه بــه روش 
تحلیــل عاملــی تاییــدی نشــان داد کــه ایــن مقیــاس دارای یــک 
ســاختار تــک عاملــی مــی باشــد و از بــرازش مطلــوب برخــوردار 
ــب  ــا محاســبه ضری ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب اســت. پایای
ــوق 0/90 محاســبه شــد )27(. حســن  ــه ف ــاخ در نمون ــا کرونب آلف
زاده و همــکاران در ســال 1396 در پژوهشــی بــرای بررســی روایــی 
بــه روش کیفــی، »نســخه ســوم مقیــاس تنهایــی UCLA«  را در 
اختیــار 10 تــن از متخصصان روانشناســی و پرســتاری دانشــگاه آزاد 
اســالمی و علــوم پزشــکی گلســتان قــرار دادنــد و روایــی محتوایی 
آن را تاییــد کردنــد، همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی 
ــاخ در 278 دانــش آمــوز مقطــع  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ب

متوســطه اســتان گلســتان 0/79 محاســبه شــد )28(. 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش ــاد ب ــنامه اعتی »پرسش
 Addiction to Mobile Questionnaire Based on( »موبایــل
Social Networks( توســط خواجــه احمــدی و همــکاران در ســال 

ــارت  ــنامه دارای 23 عب ــن پرسش ــت. ای ــده اس ــی ش 1395 طراح
ــا 9  ــردي )individual performance( ب ــرد ف ــه عملک و 4 مولف
ــت  ــامل: 8، 11، 14، 15، 16، 18، 19، 20، 22(، مدیری ــارت )ش عب
ــامل: 1، 2، 3، 4،  ــارت )ش ــا 6 عب ــان )time management( ب زم
6، 9(، خودکنترلــي )self-control( بــا 4 عبــارت )شــامل: 10، 
ــا  ــي )social communication( ب ــط اجتماع 12، 13، 17( و رواب
ــر  ــن پرسشــنامه ب ــارت )شــامل: 23، 24، 25، 26( اســت. ای 4 عب
اســاس طیــف لیکــرت 5 عامــل از مخالفــم=1 تــا کامــال موافق=5 
ــر نمــره در  ــل و حداکث ــن، حداق نمــره گــذاری مــی شــود. بنابرای
ــه  ــاد ب ــده اعتی ــان دهن ــر نش ــره باالت ــت و نم آن 23 و 115 اس
شــبکه هــای اجتماعــی مبتنــی بــر موبایــل اســت؛ نمــره 23 الــی 
ــی 115  ــط و 90 ال ــطح متوس ــی 89 س ــن، 50 ال ــطح پایی 49 س

ــن پرسشــنامه را نشــان مــی دهــد )29(. ــاال را در ای ســطح ب
خواجــه احمــدی و همــکاران »پرسشــنامه اعتیــاد بــه شــبکه هــای 
ــگاه  ــجوی دانش ــل« را در 260 دانش ــر موبای ــی ب ــی مبتن اجتماع
ــی  ــل عامل ــه روش تحلی ــی آن را ب ــد، روای ــرا کردن ــهر اج بوش
اکتشــافی مــورد بررســی قــرار دادنــد و 4 مولفــه ذکــر شــده در بــاال 
شناســایی شــدند. همچنیــن در همیــن نمونــه پایایــی آن بــه روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ 0/92 گزارش 
شــد )29(. در پژوهــش دیگــری حســینی و همــکاران »پرسشــنامه 

ــل« را در  ــر موبای ــی ب ــی مبتن ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش ــاد ب اعتی
ــد.  ــرا ش ــران اج ــهر ته ــطه ش ــع متوس ــوز مقط ــش آم 345 دان
نتایــج تحلیــل نشــان  داد پرسشــنامه دارای 4 مولفــه اســت، کــه 
نشــان دهنــده روایــی مطلــوب اســت. همچنیــن پایایــی بــه روش 
ــه  ــاخ در نمون ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب همســانی درون

ــد )30(.  ــبه ش ــوق   0/77 محاس ف
 )Maslach Burnout Inventory( »ســیاهه فرســودگی مســلش«
ــارت و 3  ــکاران در ســال 2002 در 15 عب توســط Schuffli و هم
عامــل خســتگی )exhaustion( بــا 7 عبــارت )شــامل: 1، 2، 3، 4، 
ــامل: 8 ، 9( و  ــارت )ش ــا 2 عب ــی )cynicism( ب 5، 6 ، 7(، بدبین
خودکارآمــدی )self-efficacy( بــا 6 عبــارت )شــامل: 10، 11، 12، 
13، 14، 15( طراحــی شــده اســت. همــة عبــارت هــا در یــک طیف 
ــذاری  ــا همیشــه=6 نمره گ ــر ت لیکــرت 7 درجــه ای از هرگز=صف
مــی شــوند. حداقــل و حداکثــر نمــره در این پرسشــنامه صفــر و 90 
اســت. نمره هــای بــاال در ایــن آزمــون نشــان دهنــده فرســودگی 
ــی  ــن، 40 ال ــطح پایی ــی 39 س ــر ال ــره صف ــی اســت،  نم تحصیل
ــودگی را  ــاال از فرس ــطح ب ــی 90 س ــط و 60 ال ــطح متوس 59 س
نشــان مــی دهــد )Schuffli .)31 و همــکاران »ســیاهه فرســودگی 
مســلش« را در 1661 تــن از دانشــجویان اجــرا کردند. روایــی آن را 
بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی بررســی و 3 عامــل ذکــر شــده 
در بــاال را شناســایی کردنــد کــه در مجمــوع 65 درصــد از واریانــس 
را تبییــن کردنــد. همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا 
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونــه ذکــر شــده بــرای هــر 
یــک از مولفــه هــا بیــن 0/74 تــا 0/82 محاســبه کردنــد )31(. در 
پژوهشــی Bakker و همــکاران »ســیاهه فرســودگی مســلش« را 
ــد اجــرا  ــف در کشــور هلن ــن از گروهــای ســنی مختل در 2919 ت
ــر 3  ــدی ه ــی تایی ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب ــی س ــد. روای کردن
ــه روش  ــی آن ب ــدند و پایای ــد ش ــاال تایی ــده در ب ــر ش ــل ذک عام
ــه  ــاخ در نمون ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب همســانی درون

ذکــر شــده فــوق بــرای کل ابــزار 0/79 محاســبه شــد )32(. 
در ایــران »ســیاهه فرســودگی مســلش«  توســط رســتمی و 
ــگاه  ــجویان دانش ــن از دانش ــد و در 238 ت ــه ش ــکاران ترجم هم
اصفهــان اجــرا شــد، روایــی آن بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی 
اســتفاده شــد کــه 3 عامــل ذکــر شــده شناســایی شــدند کــه در 
ــی آن  ــد. پایای ــی کنن ــن م ــس را تبیی ــد واریان ــوع 57 درص مجم
ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
در همیــن نمونــه 0/88، 0/90 و 0/84 را بــه ترتیــب بــرای                               
مولفــه هــای خســتگی، تردیــد و خودکارآمــدی بــه دســت 
ــة 40  ــی روی نمون ــه روش بازآزمای ــات ب ــن ثب ــرای تعیی ــد. ب آم
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دانشــجوی کــه بــه تصادفــی ســاده از نمونــه ذکــر شــده انتخــاب 
ــب 0/89، 0/84 و 0/67  ــاه ضری ــک م ــة ی ــا فاصل ــد، ب شــده بودن
بــه ترتیــب بــرای عامــل هــای خســتگی، بدبینــی و خودکارآمــدی 
ــکاران  ــبانی و هم ــد )33(. ســید هاشــمی شــیخ ش ــه دســت آم ب
»ســیاهه فرســودگی مســلش«  را در 124 دانشــجوی دختــر 
کارشناســی ارشــد دانشــگاه عالمــه طباطبائــی اجــرا کردنــد. جهت 
بررســی روایــی ســازه از روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی اســتفاده 
شــد کــه 3 عامــل ذکــر شــده شناســایی شــدند کــه در مجمــوع  
53/70 درصــد واریانــس مقیــاس را تبییــن کردنــد. نتایــج تحلیــل 
ــی و  ــتگی، بدبین ــل خس ــه 3 عام ــان داد ک ــدی نش ــی تأیی عامل
خودکارآمــدی دارای بــرازش مطلــوب بودنــد، همچنیــن پایایــی بــه 
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای 
هــر یــک از مولفــه هــا و نمــره کلــی در نمونــه ذکــر شــده بیــن 

ــد )34(.  ــبه ش ــا 0/88 محاس 0/70 ت
در مطالعــه حاضــر ویژگــی هــای روانســنجی » مقیــاس خطرپذیری 
 ،»UCLA ــی ــاس تنهای ــوم مقی ــخه س ــی«، نس ــان ایران نوجوان
ــر  ــی ب ــی مبتن ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش ــاد ب ــنامه اعتی »پرسش
موبایــل« و » ســیاهه فرســودگی مســلش« بررســی شــد.  روایــی 
ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی بــرای هــر 3 ابــزار تاییــد 
شــد و شــاخص هــای بــزارش مطلــوب گــزارش شــد. همچنیــن 
پایایــی آن هــا بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفا 
ــه ترتیــب  ــدگان حاضــر ب ــن از مشــارکت کنن ــاخ در 221 ت کرونب

ــد.  ــبه ش 0/83، 0/88 و 0/73 و 0/79 محاس
ــس از کســب مجــوز از اداره  ــا، پ ــع آوری داده ه ــور جم ــه منظ ب
ــع  ــتان در مقط ــارس، 6 دبیرس ــتان ف ــرورش اس ــوزش و پ کل آم
 Stratified Random( متوســطه دوم به روش تصادفــی طبقــه ای
ــای  ــتان ه ــن روش کل دبیرس ــد. در ای ــاب ش Sampling( انتخ

مقطــع متوســطه شــهر شــیراز در دو طبقــه بــر حســب »جنســیت« 
ــه روش  ــپس ب ــدند؛ س ــدی ش ــه بن ــی« طبق و »دولتی/غیردولت
تصادفــی ســاده بــا اســتفاده از قرعــه کشــی 3 دبیرســتان دخترانــه: 
شــامل یــک غیرانتفاعــی و 2 دولتی و 3 دبیرســتان پســرانه: شــامل 
1 غیرانتفاعــی و 2 دولتــی جهــت نمونــه گیــری انتخــاب شــدند. 
ــم،  ــدارس 3 کالس در مقاطــع ده ــن م ــک از ای ــر ی ســپس از ه
ــه روش قرعــه  ــی ســاده ب ــه شــیوه تصادف یازدهــم و دوازدهــم ب
کشــی انتخــاب شــدند و از معلــم آن کالس درخواســت شــد کــه 
لینــک پرسشــنامه هــا را در ســامانه کالس مجــازی قــرار دهــد تــا 
دانــش آمــوزان بــه ســواالت پاســخ دهنــد. ســواالت پرسشــنامه به 
ــرم طراحــی  ــوگل ف ــامانه گ ــه در س ــت آگاهان ــرم رضای ــراه ف هم
شــده بودنــد کــه زمــان 20 دقیقــه بــرای تکمیــل پرسشــنامه هــا 

اختصــاص داده شــده بــود. 
ــل داده هــا در بخــش توصیفــی شــاخص هــای پراکندگــی  تحلی
ــدند  ــزارش ش ــار گ ــراف معی ــن و انح ــد، میانگی ــی، درص فراوان
ــون،             ــتگی پیرس ــب همبس ــون ضری ــل از آزم ــش تحلی و در بخ
ــد.  ــتفاده ش ــترپ اس ــوت اس ــون ب ــرازش و آزم ــای ب ــاخص ه ش
تحلیــل داده هــا در نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه 24 و 

ــد. ــام ش ــخه 24 انج ــوس نس ام

یافته ها
ــر( در میانگــن و  ــن )128 پســر و 93 دخت ــن مطالعــه 221 ت در ای
)انحــراف معیــار( 17/33 )1/12( ســال مشــارکت داشــتند؛ معــدل 
ــراف  ــن و انح ــود. میانگی ــدگان 16/45 ب ــرکت کنن ــی ش تحصیل
ــای  ــتگی متغیره ــب همبس ــیدگی و ضرای ــی و کش ــار، چولگ معی

ــده اســت.  ــزارش ش ــدول 1( گ پژوهــش در )ج

جدول 1: شاخص های پراکندگی و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

123کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینمتغیرها
-0/062-167/3418/230/678-رفتارهای پرخطر

-0/416**0/315-242/2012/410/611- تنهایی
-0/345**0/460**0/724-357/5218/240/062- اعتیاد به شبکه های اجتماعی

0/540**0/396**0/497**0/751-441/3216/260/379-فرسودگی تحصیلی

شــاخص هــای چولگــی و کشــیدگی در )جــدول1( نشــان داد، بــا 
توجــه بــه اینکــه همــه مقادیــر مشــاهده شــده بیــن 2 و 2- اســت 
ــب  ــج ضری ــن نتای ــت. همچنی ــال اس ــع نرم ــا داری توزی داده ه
ــش  ــای پی ــن متغیره ــه بی ــان داد ک ــون نش ــتگی پیرس همبس
بیــن، مــالک و میانجــی همبســتگی مثبــت و معنــادار وجــود دارد 

ــون  ــب همبســتگی پیرس ــه ضرای ــه اینک ــه ب ــا توج )P>0/01(؛ ب
ــا هــم خطــی  ــن متغیره ــر از 0/80 اســت، بی ــا کمت ــن متغیره بی
وجــود نــدارد. در ادامــه بــه روش الگــوی معــادالت ســاختاری بــه 

ــه شــده اســت. ــرازش الگــو پیشــنهادی پرداخت بررســی ب
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پارسا بهمنی و همکاران

شکل 1: الگوی اصالح شده در حالت استاندارد

ــای  ــبکه ه ــه ش ــاد ب ــی و اعتی ــر تنهای ــو 2 متغی ــن الگ در ای
ــودگی  ــر فرس ــرون زاد و 2 متغی ــر ب ــوان متغی ــه عن ــی ب اجتماع
تحصیلــی و رفتــار پرخطــر بــه عنــوان متغیــر درون زاد وارد 

ــن متغیرهــا  ــی – ســاختاری ای ــط عل ــج رواب ــه شــدند. نتای معادل
ــت. ــده اس ــه ش ــتاندارد ارای ــت اس ــکل1( در حال در )ش

 جدول 2: شاخص های برازش پس از اصالح
RMSEA

ریشه دوم واریاس 
خطای تقریب

CMIN
خی دو

DF
درجه آزادی

CMIN/DF
نسبت خی دو به 

درجه آزادی

CFI
شاخص برازش 

تطبیقی

GFI
شاخص نیکویی  

برازش

NFI
شاخص برازش 

هنجار شده

IFI
شاخص برازش 

افزایشی

TLI
شاخص 

توکر-لوییس

0/04742/89291/4790/9740/9630/9260/9750/960

ــدول2(  ــرازش در )ج ــای ب ــاخص ه ــه ش ــوط ب ــات مرب اطالع
ــه الگــو  ــی دهــد ک ــن اطالعــات نشــان م ــه شــده اســت. ای ارای
انــدازه گیــری شــده بــا الگــو نظــری بــرازش مطلوبــی دارد. مقــدار 
ریشــه دوم واریــاس خطــای تقریــب )RMSEA(  در حــد مطلــوب 
ــه آزادی  ــه درج ــی دو ب ــبت خ ــرار دارد. نس ــر از 0/05( ق )کوچکت

ــه  ــرار گرفت ــر از 3( ق ــوب )کمت ــد مطل ــز در ح )CMIN/DF( نی
 ،)CFI( اســت. همچنیــن مقــدار شــاخص بــرازش تطبیقــی
شــاخص بــرازش هنجــار شــده )NFI(، شــاخص بــرازش افزایشــی 
ــس )TLI( همگــی در ســطح بســیار  )IFI( و شــاخص توکر-لویی

ــد. ــرار دارن ــاالی 0/90( ق ــوب )ب مطل

 جدول 3: اندازه گیری اثرات میانجی به روش بوت استرپ

p-valueحد باالحدپایینخطابوت سترپمالکمیانجیپیش بین

0/0850/0290/0360/1520/001رفتارهای پرخطرفرسودگی تحصیلیتنهایی
0/1630/0340/0920/2640/001رفتارهای پرخطرفرسودگی تحصیلیاعتیاد به شبکه های اجتماعی

ــی از  ــاداری نقــش میانجــی فرســودگی تحصیل ــرای تعییــن معن ب
تحلیــل بــوت اســترپ اســتفاده شــد. همــان گونــه کــه در )جــدول 
3( مشــاهده مــی شــود، نتایــج تحلیــل بیــان گــر معنــاداری و تایید 
ــه  ــت. ب ــه اس ــورد مطالع ــتقیم م ــیر غیرمس ــر دو مس ــیر در ه مس
ایــن ترتیــب، مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه تنهایــی و اعتیــاد بــه 
شــبکه هــای اجتماعــی بــا میانجــی گــری فرســودگی تحصیلــی 

رفتارهــای پرخطــر را پیــش بینــی مــی کننــد. 

بحث
ــاختاری  ــادالت س ــوی مع ــن الگ ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــه حاض مطالع
رفتارهــای پرخطــر بــا تنهایــی و اعتیــاد بــه شــبکه هــای 
ــان  ــی در نوجوان ــودگی تحصیل ــری فرس ــا میانجیگ ــی ب اجتماع
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انجــام شــد.  نتایــج نشــان داد کــه الگــوی ارائــه شــده از بــا برازش 
ــور  ــه ط ــه ب ــج نشــان داد ک ــوردار اســت. نتای ــی برخ بســیار خوب
ــه  ــاد ب ــی و اعتی ــن تنهای ــی بی ــر فرســودگی تحصیل ــادار متغی معن
شــبکه¬های اجتماعــی بــا گرایــش بــه رفتارهــای پرخطــر نقــش 
ــه  ــد ک ــت نش ــه ای یاف ــینه مطالع ــی پیش ــی دارد. در بررس میانج
عینــا بــه ایــن الگــو بپــردازد؛ امــا در مطالعــات پیشــین همچــون 
ــج  McWhirter  و همــکاران )6(، Stickley و همــکاران )7( نتای

ــی  ــودگی تحصیل ــا فرس ــی ب ــه تنهای ــت ک ــده اس ــان داده ش نش
همبســتگی مثبــت دارد. همچنیــن در مطالعــات Neto  و همــکاران 
ــه  ــاد ب ــه اعتی ــت ک ــده اس ــان داده ش )20( و Huang  )21( نش
شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی و اینترنــت یــک عامــل موثــر بــر 
فرســودگی تحصیلــی اســت. همچنیــن در مطالعــه Tremblay و 
همــکاران )18( نشــان داده شــده اســت کــه فرســودگی تحصیلی و 
افــت عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان نقــش موثــری در گرایش 

ــه رفتارهــای پرخطــر دارد. ــان ب نوجوان
ــا  ــق شــبکه ه ــد از طری ــه اســتنباط مــی کنن ــا، اینگون ــراد تنه اف
ــم  ــر زخ ــد ب ــی توانن ــتیابی م ــای دوس ــایت ه ــی و س اجتماع
ــد. در  ــی بیابن ــته و همدم ــم گذاش ــن راه مرح ــود از ای ــی خ تنهای
ــد کــه  ــن راســتا Mushtaq و همــکاران )35( نشــان مــی دهن ای
ایــن وضــع مــی توانــد بــه افســردگی و اضطــراب منجــر شــود و 
در نهایــت کیفــت تحصیلــی دانــش آمــوزان را تحــت تاثیــر قــرار 
دهــد. همچنیــن در تبییــن مــی تــوان گفــت، افــرادی که احســاس 
تنهایــی دارنــد، کمتــر بــه اهمیــت تحصیل در رســیدن بــه موفقیت 
ــون                                                                                               ــی همچ ــای تنهای ــر پیامده ــدر درگی ــتند و آن ق ــف هس واق
افســردگی هــا، اضطــراب هــا و ... می شــوند که نســبت به تحصیل 
بدبیــن شــده و در آن هــا احســاس خســتگی ناشــی از تحصیل پدید                                                                                    
مــی آیــد )36(. متناســب دیــدگاه آموزشــی حاکــم بــر خانــواده ها و 
مــدارس ایرانــی و تشــویق مــداوم بــه رقابــت جویــی و بــه دســت 
ــی و پشــت سرگذاشــتن دیگــر دوســتان،  ــت تحصیل آوردن موفقی
ــه گــروه همســاالن کــه  ــه تنهــا آنهــا را نســبت ب ــد ن ایــن فراین
مهمتریــن نقــش را در شــکل گیــری هویــت و شــخصیت نوجــوان 
ــتگی و  ــاس خس ــان احس ــه در آن ــد، بلک ــی کن ــن م ــد، بدبی دارن

ناکارآمــدی پدیــد مــی آورد. 
در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت کــه شــبکه هــای اجتماعی 
بســتری فراهــم مــی کننــد کــه فــرد بهتــر بتوانــد الزامــات یــک 
ــه در  ــه طــور نمون ــار پرخطــر را در دســترس داشــته باشــد. ب رفت

شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی انــواع رفتارهــای خشــونت آمیــز 
و رانندگــی هــای پرخطــر بــه نمایــش داده مــی شــود و افــراد بــه 
واســطه یادگیــری اجتماعــی از آن رفتارهــا تقلیــد مــی کننــد )37(. 
ــی را  ــکان مقایســه اجتماع ــی ام ــای اجتماع ــبکه ه ــن ش همچنی
فراهــم مــی کننــد کــه بــه نوبــه خــود مــی توانــد نقــش موثــری 
ــراد را وادار  ــد و اف ــته باش ــناختی داش ــانگان روانش ــش نش در افزای
ــداف و                                         ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــیله ای ب ــر وس ــا ه ــه ب ــازد ک س

ــد )38(.  خواســته هــای خــود تــالش کنن

نتیجه گیری
تنهایــی و اعتیــاد بــه شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی بــه واســطه 
فرســودگی تحصیلــی همبســتگی معنــاداری بــر گرایــش نوجوانــان 
بــه رفتارهــای پرخطــر دارنــد. از ایــن رو پیشــنهاد مــی شــود کــه 
روانشناســان و ســایر ارائــه دهنــدگان خدمــات ســالمت بــا تدویــن 
ــده از  ــر ش ــای ذک ــه متغیره ــه ب ــا توج ــی ب ــای درمان ــه ه برنام
فرســودگی تحصیلــی و رفتارهــای پرخطــر در نوجوانــان پیشــگیری 
کننــد. از محدودیــت هــای مطالعــه حاضــر مــی تــوان بــه جمــع 
آوری اطالعــات بــه شــیوه خودگزارشــی، نمونــه گیــری آنالیــن و 
ــه از دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه شــهر شــیراز  انتخــاب نمون
ــه ســایر شــهر هــا محــدود         ــج را ب ــم نتای اشــاره نمــود کــه تعمی

مــی کنــد. 
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