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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
پیشــگیرانه موثــر باشــد .مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن الگــوی معــادالت ســاختاری رفتارهــای پرخطــر بــا تنهایــی و اعتیــاد بــه
شــبکه هــای اجتماعــی بــا میانجیگــری فرســودگی تحصیلــی در نوجوانــان انجــام شــد.
روش کار :روش پژوهــش توصیفــی -همبســتگی بــود .دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه دوم شــهر شــیراز در ســال  1399جامعــه آمــاری
ایــن پژوهــش بودنــد کــه  221تــن از آن هــا بــه روش تصادفــی طبقــه ای مشــارکت داشــتند .ابزارهــای گــردآوری داده هــا شــامل
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی" ،مقیــاس خطرپذیــری نوجوانــان ایرانــی" (" ،)Iranian Adolescents Risk-Taking Scaleنســخه ســوم
مقیــاس تنهایــی" " ،)UCLA) UCLA Loneliness Scale: Version 3پرسشــنامه اعتیــاد بــه شــبکه هــای اجتماعــی مبتنــی بــر
موبایــل" ( )Addiction to Mobile Questionnaire Based on Social Networksو "ســیاهه فرســودگی مســلش" (Maslach
 )Burnout Inventoryبــود .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  24و امــوس نســخه  24تحلیــل شــدند.
یافتــه هــا :الگــوی پیشــنهادی از بــرازش مطلوبــی برخــوردار بــود .همچنیــن نتایــج آزمــون بــوت اســترپ نشــان داد کــه تنهایــی بــا
میانجیگــری فرســودگی تحصیلــی ( )β=0/085و اعتیــاد بــه شــبکه هــای اجتماعــی بــا میانجیگــری فرســودگی تحصیلــی ( )β=0/163بــا
رفتارهــای پرخطــر همبســتگی غیرمســتقیم و معنــادار دارنــد (.)P>0/05
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 ســامت بــه نقــش ایــن متغیرهــا توجــه داشــته
با شند .
کلیدواژه ها :خطرپذیری ،تنهایی ،نوجوان ،شبکه های اجتماعی ،فرسودگی.
مقدمه
نوجوانــی مرحلــه ای از زندگــی بــه شــمار مــی رود کــه تحــوالت
روان شــناختی و اجتماعــی مراحــل بعــدی را تحــت تاثیــر قــرار
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 ( .)1در ایــن دوران خطرپذیــری در نوجوانــان افرایــش

پیــدا مــی کنــد و مــی توانــد پیامدهــای ناخوشــایندی بــه همــراه
داشــته باشــد ( .)2بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت کــه بــا دقــت نظــر
زیــادی ابعــاد مختلــف و عوامــل موثــر بــر رفتارهــای خطرجویانــه
نوجوانــان مــورد بررســی قــرار گیــرد.
رفتارهــای پرخطــر یکــی از پدیــده هــای دوره نوجوانــی اســت؛
پژوهشــگران اشــاره مــی کننــد کــه ایــن رفتارهــا مــی تواننــد بــه

پارسا بهمنی و همکاران

شــکل هــای مختلفــی همچــون مصــرف مــواد مخــدر و الــکل،
رفتارهــای جنســی خطرنــاک ،رفتارهــای خــود آســیب رســان،
خودکشــی و رانندگــی بــی احتیــاط بــروز کننــد ( .)3نتایــج برخی از
مطالعــات در ایــران داللــت دارد کــه تقریبــا  6درصد از دانشــجویان
بــه خودکشــی بــه طــور مکــرر فکــر مــی کننــد و  3/6درصــد
بــرای خودکشــی قبــا اقــدام کــرده انــد؛ همچنیــن بیــش از 11
درصــد از دانشــجویان بــه طــور روزانــه ســیگار و الــکل مصرف می
کننــد کــه ایــن از ســنین نوجوانــی آغــاز کــرده انــد ()4؛ نتایــج این
مطالعــه داللــت بــر ایــن دارد کــه شــیوع رفتارهــای پرخطــر در
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  65درصــد مــرگ در
نوجوانــان ناشــی از حــوادث تروماتیــک اســت (.)5
تنهایــی یکــی از عوامــل موثــر در گرایــش جوانــان بــه رفتارهــای
پرخطــر اســت ( .)6ارتبــاط و تعامــل اجتماعــی بــرای رشــد و
ارضــای هیجانــی در طــول زندگــی ضــروری هســتند .انســان
بــه عنــوان موجــوی اجتماعــی دارای «احســاس نیــاز بــه تعلــق»
اســت .احســاس تنهایــی بــه فراینــدی اشــاره دارد کــه طــی آن
نبــود ارتبــاط اجتماعــی اتفــاق مــی افتــد .تنهایــی تجربــه دردناکی
اســت کــه از نبــود ارتبــاط اجتماعــی ،تعلــق پذیــری ،یــا داشــتن
احســاس انــزوا پدیــد مــی آیــد کــه مــی توانــد زمینــه ســاز
خطرپذیــری در نوجوانــان باشــد ( .)7رفتارهای پرخطــر در نوجوانان
مــی توانــد ابــزاری بــرای جلــب توجــه همســاالن باشــد کــه برخی
از نوجوانــان بــه دلیــل پاییــن بــودن تــوان همدلــی و عــزت نفــس
شــکننده ،دســت بــه ایــن رفتارهــای مــی زنــد (.)7،6
در مطالعــه ای نشــان داده شــد کــه افــراد تنهــا با تنش ،افســردگی،
اختــال اضطــراب فراگیــر ()Generalized Anxiety Disorder
و فکــر کــردن بــه خودکشــی درگیــر هســتند .آن هــا بیشــتر ســیگار
مــی کشــند و بیشــتر بــه پزشــک مراجعــه مــی کننــد ( .)8دیگــر
عامــل اثرگــذار در بــروز رفتارهــای پرخطــر مــی توانــد اســتفاده
روزافــزون از شــبکه هــای اجتماعــی باشــد تــا جایــی کــه اعتیــاد
بــه ایــن شــبکه هــا منجــر شــود ( .)9گــزارش هــای جهانــی
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
 97درصــد دانــش آمــوزان دســت کــم از یــک شــبکه اجتماعــی
شــامل یوتیــوب ،فیــس بــوک ،اینســتاگرام یــا اســنپ چت اســتفاده
مــی کننــد ( .)10حضــور در دنیــای مجــازی مــی توانــد تــا مرحلــه
اعتیــاد بــه آن پیشــروی داشــته باشــد ،کــه امروزه بــا عنــوان اعتیاد

رفتــاری از آن یــاد مــی شــود ( .)11بررســی مطالعــات پیشــین
داللــت بــر ایــن دارد کــه بریــدن از دنیــای واقعــی و اســتفاده
آســیب زا از اینترنــت و حضــور در شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی
بــا اختــاالت خلقــی ،پرخاشــگری و تکانشــگری همــراه اســت
()14-12؛ کــه ایــن تغییــرات خلقــی و رفتــاری مــی توانــد بســتر
مناســبی بــرای خطرجویــی در نوجوانــان باشــد (.)15
بررســی مطالعــات پیشــین داللــت بــر ایــن دارد کــه انگیــزش
تحصیلــی پاییــن ( )16و شکســت یادگیرنــدگان در مســیر
تحصیلــی و تــرک تحصیلــی ( )17یکــی از عوامــل موثــر بــر
گرایــش بــه رفتارهــای پرخطر اســت .شکســت در مســیر تحصیلی
بــا اختــاالت یادگیــری ،ســلوک و ســطح هــوش پاییــن همبــودی
باالیــی دارد و در نتیجــه مــی توانــد زمینــه گرایــش بــه رفتارهــای
پرخطــر را در دانــش آمــوزان فراهــم ســازد ( .)18همچنیــن در
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،20همچنیــن
در برخــی دیگــر از مطالعــات نشــان داده شــده اســت کــه حضــور
اعتیــاد آور دانــش آمــوزان در فضــای مجــازی و شــبکه هــای
اجتماعــی مجــازی ،یــک مانــع جــدی از پیشــرفت تحصیلی اســت
و مــی توانــد در بلنــد مــدت منجــر بــه فرســودگی تحصیلــی در
آن هــا شــود ( .)20اســتفاده آســیب زا و اعتیــادآور از فضــای مجازی
مانــع فعالیــت هــای کارآمــد تحصیلــی در دانــش آمــوزان شــده
و منجــر بــه اتــاف وقــت آن هــا مــی شــود ( .)21بــا توجــه بــه
اهمیــت موضــوع پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان و پیشــگیری
از رفتارهــای پرخطــر مــی بایســت عوامــل موثــر بــر آن در قالــب
یــک الگــوی علــی مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد .اگرچــه
در بررســی پیشــینه مطالعــات بســیاری در زمینــه روابــط زوجــی
متغیرهــای پیــش بیــن و میانجــی بــا متغیــر مــاک 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
تحصیلــی در نوجوانــان انجــام شــد.
روش کار
روش پژوهــش توصیفــی -همبســتگی بــود .دانــش آمــوزان
مقطــع متوســطه دوم شــهر شــیراز در ســال  1399جامعــه آمــاری
ایــن پژوهــش بودنــد .بــا اســتفاده از نــرم افــزار  G*Powerو
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اطالعــات اســتخراج شــده (M=83/1؛ ،α-1=0/05 ،SD=18/6
 )β-1=0/90از مطالعــه پیشــین در زمینــه رفتارهــای پرخطــر
( )22حداقــل تعــداد نمونــه  218تــن محاســبه شــد کــه جهــت
پیشــگیری از ریــزش احتمالــی 250 ،تــن ( 125دختــر 125 ،پســر)
در نظــر گرفتــه شــد امــا در نهایــت  221پرسشــنامه قابلیــت تحلیل

در مطالعــه زاده محمــدی و همــکاران (« )23مقیــاس
خطرپذیــری نوجوانــان ایرانــی» در  1204تــن از دانش-آمــوزان
مقطــع متوســطه شــهر تهــران اجــرا شــد .روایــی ســازه بــه روش
نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی در نمونــه فــوق انجــام شــد.
نتایــج نشــان داد کــه  7زیــر مقیــاس ذکــر شــده در بــاال در
مجمــوع  65درصــد واریانــس کل مقیــاس را تبییــن مــی کننــد.
همچنیــن پایایــی بــه روش همبســتگی درونــی بــا محاســبه
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق  0/94و بــرای هــر یــک از
زیــر مقیــاس هــا بیــن  0/74تــا  0/93محاســبه شــد ( .)23در
پژوهــش دیگــری ،عــرب نــژاد و همــکاران روایــی همگــرا
«مقیــاس خطرپذیــری نوجوانــان ایرانــی» در  300تــن از دانــش
آمــوزان مقطــع متوســطه شهرســتان بجنــورد بــا «مقیــاس
انســجام خانــواده فیشــر» ()Fishers Family Cohesion Scale
بررســی و  -0/57گــزارش شــد .پایایــی بــه روش همبســتگی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق 0/92
محاســبه شــد (.)24

را داشــتند .نمونــه هــا بــه روش تصادفــی طبقــه ای (Stratified

 )Random Samplingانتخــاب شــدند 6 .دبیرســتان در مقطــع
متوســطه دوم بــه روش تصادفــی طبقــه ای انتخــاب شــد .در ایــن
روش کل دبیرســتان هــای مقطــع متوســطه شــهر شــیراز در 2
طبقــه بــر حســب «جنســیت» و «دولتی/غیردولتــی» طبقــه بنــدی
شــدند؛ ســپس بــه روش تصادفــی ســاده بــا اســتفاده از قرعــه
کشــی  3دبیرســتان دخترانــه :شــامل یــک غیرانتفاعــی و  2دولتــی
و  3دبیرســتان پســرانه :شــامل  1غیرانتفاعــی و  2دولتــی جهــت
نمونــه گیــری انتخــاب شــدند .ســپس از هــر یــک از ایــن مــدارس
 3کالس 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  10درصــد 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.

"نســخه ســوم مقیــاس تنهایــیCLA» "UCLA Loneliness

 )Scale: Version 3توســط  Russellدر ســال  1996بــا 20
عبــارت در یــک ســاختار تــک عاملــی طراحــی شــده اســت.
ایــن مقیــاس در قالــب طیــف لیکــرت  4گزینــه (هرگــز= 1تــا
همیشــه= )4نمــره گــذاری مــی شــود  .عبــارت هــای ،5 ،4 ،1
 19 ،16 ،15 ،10 ،9 ،6و  20بــه صــورت معکــوس نمــره گــذاری
مــی شــوند؛ حداقــل و حداکثــر نمــره در ایــن مقیــاس  20و 80
اســت کــه نمــره بــاال نشــان دهنــده تنهایــی بیشــتر اســت؛ نمــره
 20الــی  39ســطح پاییــن 40 ،الــی  59ســطح متوســط و 60
الــی  80ســطح بــاال را در تنهایــی را نشــان مــی دهــد ( .)25در
مطالعــه « Russellنســخه ســوم مقیــاس تنهایــی  »UCLAدر
 1387تــن ( 487دانــش آمــوز 305 ،پرســتار 311 ،معلــم و 284
ســالمند) در کشــور امریــکا اجــرا کــرد .روایــی همگــرا در نمونــه
ذکــر شــده بــا «مقیــاس تنهایــی افتراقــی « (Differential
 0/72 )Loneliness Scaleو ضریــب روایــی واگــرا در همیــن
نمونــه بــا «مقیــاس تــدارکات اجتماعــی» (Social Provisions
 -0/68 )Scaleمحاســبه شــد .همچنیــن پایایــی بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه
فــوق  0/89گــزارش شــد (.)25
 Durakو همــکاران «نســخه ســوم مقیــاس تنهایــی »UCLA
را در  765تــن ( 481دانشــجو و  284ســالمند) در کشــور ترکیــه
اجــرا کردنــد .روایــی همگــرا بــا «مقیــاس رضایــت از زندگــی»
( -0/25 )The Satisfaction with Life Scaleمحاســبه

«مقیــاس خطرپذیری نوجوانــان ایرانــی» (Iranian Adolescents

 )Risk-Taking Scaleتوســط زاده محمــدي و همــکاران در ســال
 1390تدویــن شــده اســت ( .)23این مقیــاس داری  38عبــارت و 7
زیــر مقیــاس رانندگــی پرخطــر ( )high-risk drivingبــا  5عبارت
( 1الــی  ،)5خشــونت ( )violenceبــا  5عبــارت ( 6الی  ،)10ســیگار
کشــیدن ( )smokingبــا  5عبــارت ( 11الــی  ،)15مصــرف مــواد
( )substance useبــا  8عبــارت ( 16الــی  ،)23مصــرف الــکل
( )alcohol consumptionبــا  6عبــارت ( 24الــی  ،)29دوســتی
بــا جنــس مخالــف ( )friendship with the opposite sexبــا
 4عبــارت ( 30الــی  )33و رابطــه جنســی ( )sexبــا  5عبــارت
( 34الــی  )38اســت .ایــن مقیــاس بــر اســاس طیــف لیکــرت 5
درجــه ای (کامــا مخالفــم= 1تــا کامال موافقــم= )5نمــره گذاری
مــی شــود ،بنابرایــن ،حداقــل و حداکثــر نمــره در ایــن مقیــاس
 38و  190اســت و نمــره باالتــر نشــان دهنــده گرایــش فــرد
بــه انجــام رفتارهــای پرخطــر اســت .نمــره  38الــی  59ســطح
پاییــن 60 ،الــی  119ســطح متوســط و  120الــی  190ســطح باال
در رفتارهــای پرخطــر را نشــان مــی دهــد (.)23
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اعتیــاد بــه شــبکه هــای اجتماعــی مبتنــی بــر موبایــل» را در
 345دانــش آمــوز مقطــع متوســطه شــهر تهــران اجــرا شــد.
نتایــج تحلیــل نشــان داد پرسشــنامه دارای  4مولفــه اســت ،کــه
نشــان دهنــده روایــی مطلــوب اســت .همچنیــن پایایــی بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونــه
فــوق  0/77محاســبه شــد (.)30
«ســیاهه فرســودگی مســلش» ()Maslach Burnout Inventory
توســط  Schuffliو همــکاران در ســال  2002در  15عبــارت و 3
عامــل خســتگی ( )exhaustionبــا  7عبــارت (شــامل،4 ،3 ،2 ،1 :
 ،)7 ، 6 ،5بدبینــی ( )cynicismبــا  2عبــارت (شــامل )9 ، 8 :و
خودکارآمــدی ( )self-efficacyبــا  6عبــارت (شــامل،12 ،11 ،10 :
 )15 ،14 ،13طراحــی شــده اســت .همــة عبــارت هــا در یــک طیف
لیکــرت  7درجــه ای از هرگز=صفــر تــا همیشــه= 6نمرهگــذاری
مــی شــوند .حداقــل و حداکثــر نمــره در این پرسشــنامه صفــر و 90
اســت .نمرههــای بــاال در ایــن آزمــون نشــان دهنــده فرســودگی
تحصیلــی اســت ،نمــره صفــر الــی  39ســطح پاییــن 40 ،الــی
 59ســطح متوســط و  60الــی  90ســطح بــاال از فرســودگی را
نشــان مــی دهــد ( Schuffli .)31و همــکاران «ســیاهه فرســودگی
مســلش» را در  1661تــن از دانشــجویان اجــرا کردند .روایــی آن را
بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی بررســی و  3عامــل ذکــر شــده
در بــاال را شناســایی کردنــد کــه در مجمــوع  65درصــد 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  0/74تــا  0/82محاســبه کردنــد ( .)31در
پژوهشــی  Bakkerو همــکاران «ســیاهه فرســودگی مســلش» را
در  2919تــن از گروهــای ســنی مختلــف در کشــور هلنــد اجــرا
کردنــد .روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی هــر 3
عامــل ذکــر شــده در بــاال تاییــد شــدند و پایایــی آن بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونــه
ذکــر شــده فــوق بــرای کل ابــزار  0/79محاســبه شــد (.)32
در ایــران «ســیاهه فرســودگی مســلش» توســط رســتمی و
همــکاران ترجمــه شــد و در  238تــن از دانشــجویان دانشــگاه
اصفهــان اجــرا شــد ،روایــی آن بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی
اســتفاده شــد کــه  3عامــل ذکــر شــده شناســایی شــدند کــه در
مجمــوع  57درصــد واریانــس را تبییــن مــی کننــد .پایایــی آن
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ
در همیــن نمونــه  0/90 ،0/88و  0/84را بــه ترتیــب بــرای
مولفــه هــای خســتگی ،تردیــد و خودکارآمــدی بــه دســت
آمــد .بــرای تعییــن ثبــات بــه روش بازآزمایــی روی نمونــة 40

شــد و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب
آلفاکرونبــاخ در نمونــه ذکــر شــده  0/85محاســبه شــد (.)26
در ایــران «نســخه ســوم مقیــاس تنهایــی  »UCLAتوســط
زارعــی و همــکاران در ســال  2015بــه فارســی ترجمــه شــد و
در  300بزرگســال 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
اســت .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب
آلفــا کرونبــاخ در نمونــه فــوق  0/90محاســبه شــد ( .)27حســن
زاده و همــکاران در ســال  1396در پژوهشــی بــرای بررســی روایــی
بــه روش کیفــی« ،نســخه ســوم مقیــاس تنهایــی  »UCLAرا در
اختیــار  10تــن از متخصصان روانشناســی و پرســتاری دانشــگاه آزاد
اســامی و علــوم پزشــکی گلســتان قــرار دادنــد و روایــی محتوایی
آن را تاییــد کردنــد ،همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در  278دانــش آمــوز مقطــع
متوســطه اســتان گلســتان  0/79محاســبه شــد (.)28
«پرسشــنامه اعتیــاد بــه شــبکه هــای اجتماعــی مبتنــی بــر
موبایــل» (Addiction to Mobile Questionnaire Based on
 )Social Networksتوســط خواجــه احمــدی و همــکاران در ســال
 1395طراحــی شــده اســت .ایــن پرسشــنامه دارای  23عبــارت
و  4مولفــه عملکــرد فــردي ( )individual performanceبــا 9
عبــارت (شــامل ،)22 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،11 ،8 :مديريــت
زمــان ( )time managementبــا  6عبــارت (شــامل،4 ،3 ،2 ،1 :
 ،)9 ،6خودکنترلــي ( )self-controlبــا  4عبــارت (شــامل،10 :
 )17 ،13 ،12و روابــط اجتماعــي ( )social communicationبــا
 4عبــارت (شــامل )26 ،25 ،24 ،23 :اســت .ایــن پرسشــنامه بــر
اســاس طیــف لیکــرت  5عامــل از مخالفــم= 1تــا کامــا موافق=5
نمــره گــذاری مــی شــود .بنابرایــن ،حداقــل و حداکثــر نمــره در
آن  23و  115اســت و نمــره باالتــر نشــان دهنــده اعتیــاد بــه
شــبکه هــای اجتماعــی مبتنــی بــر موبایــل اســت؛ نمــره  23الــی
 49ســطح پاییــن 50 ،الــی  89ســطح متوســط و  90الــی 115
ســطح بــاال را در ایــن پرسشــنامه را نشــان مــی دهــد (.)29
خواجــه احمــدی و همــکاران «پرسشــنامه اعتیــاد بــه شــبکه هــای
اجتماعــی مبتنــی بــر موبایــل» را در  260دانشــجوی دانشــگاه
بوشــهر اجــرا کردنــد ،روایــی آن را بــه روش تحلیــل عاملــی
اکتشــافی مــورد بررســی قــرار دادنــد و  4مولفــه ذکــر شــده در بــاال
شناســایی شــدند .همچنیــن در همیــن نمونــه پایایــی آن بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ  0/92گزارش
شــد ( .)29در پژوهــش دیگــری حســینی و همــکاران «پرسشــنامه
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مقطــع متوســطه شــهر شــیراز در دو طبقــه بــر حســب «جنســیت»
و «دولتی/غیردولتــی» طبقــه بنــدی شــدند؛ ســپس بــه روش
تصادفــی ســاده بــا اســتفاده از قرعــه کشــی  3دبیرســتان دخترانــه:
شــامل یــک غیرانتفاعــی و  2دولتی و  3دبیرســتان پســرانه :شــامل
 1غیرانتفاعــی و  2دولتــی جهــت نمونــه گیــری انتخــاب شــدند.
ســپس از هــر یــک از ایــن مــدارس  3کالس در مقاطــع دهــم،
یازدهــم و دوازدهــم بــه شــیوه تصادفــی ســاده بــه روش قرعــه
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
همــراه فــرم رضایــت آگاهانــه در ســامانه گــوگل فــرم طراحــی
شــده بودنــد کــه زمــان  20دقیقــه بــرای تکمیــل پرسشــنامه هــا
اختصــاص داده شــده بــود.
تحلیــل داده هــا در بخــش توصیفــی شــاخص هــای پراکندگــی
فراوانــی ،درصــد ،میانگیــن و انحــراف معیــار گــزارش شــدند
و در بخــش تحلیــل از آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون،
شــاخص هــای بــرازش و آزمــون بــوت اســترپ اســتفاده شــد.
تحلیــل داده هــا در نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه  24و
امــوس نســخه  24انجــام شــد.

دانشــجوی کــه بــه تصادفــی ســاده از نمونــه ذکــر شــده انتخــاب
شــده بودنــد ،بــا فاصلــة یــک مــاه ضریــب  0/84 ،0/89و 0/67
بــه ترتیــب بــرای عامــل هــای خســتگی ،بدبینــی و خودکارآمــدی
بــه دســت آمــد ( .)33ســید هاشــمی شــیخ شــبانی و همــکاران
«ســیاهه فرســودگی مســلش» را در  124دانشــجوی دختــر
کارشناســی ارشــد دانشــگاه عالمــه طباطبائــی اجــرا کردنــد .جهت
بررســی روایــی ســازه از روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی اســتفاده
شــد کــه  3عامــل ذکــر شــده شناســایی شــدند کــه در مجمــوع
 53/70درصــد واریانــس مقیــاس را تبییــن کردنــد .نتایــج تحلیــل
عاملــی تأییــدی نشــان داد کــه  3عامــل خســتگی ،بدبینــی و
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
 0/70تــا  0/88محاســبه شــد (.)34
در مطالعــه حاضــر ویژگــی هــای روانســنجی « مقیــاس خطرپذیری
نوجوانــان ایرانــی» ،نســخه ســوم مقیــاس تنهایــی ،»UCLA
«پرسشــنامه اعتیــاد بــه شــبکه هــای اجتماعــی مبتنــی بــر
موبایــل» و « ســیاهه فرســودگی مســلش» بررســی شــد .روایــی
ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی بــرای هــر  3ابــزار تاییــد
شــد و شــاخص هــای بــزارش مطلــوب گــزارش شــد .همچنیــن
پایایــی آن هــا بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفا
کرونبــاخ در  221تــن از مشــارکت کننــدگان حاضــر بــه ترتیــب
 0/88 ،0/83و  0/73و  0/79محاســبه شــد.
بــه منظــور جمــع آوری داده هــا ،پــس از کســب مجــوز از اداره
کل آمــوزش و پــرورش اســتان فــارس 6 ،دبیرســتان در مقطــع
متوســطه دوم به روش تصادفــی طبقــه ای (Stratified Random
 )Samplingانتخــاب شــد .در ایــن روش کل دبیرســتان هــای

یافته ها
در ایــن مطالعــه  221تــن ( 128پســر و  93دختــر) در میانگــن و
(انحــراف معیــار)  )1/12( 17/33ســال مشــارکت داشــتند؛ معــدل
تحصیلــی شــرکت کننــدگان  16/45بــود .میانگیــن و انحــراف
معیــار ،چولگــی و کشــیدگی و ضرایــب همبســتگی متغیرهــای
پژوهــش در (جــدول  )1گــزارش شــده اســت.

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

میانگین
67/34

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

1

متغیرها

 -2تنهایی

42/20

12/41

0/611

-0/315

0/416

**

 -3اعتیاد به شبکه های اجتماعی

57/52

18/24

0/062

-0/724

0/460

-4فرسودگی تحصیلی

41/32

16/26

0/379

-0/751

0/497

18/23

0/678

شــاخص هــای چولگــی و کشــیدگی در (جــدول )1نشــان داد ،بــا
توجــه بــه اینکــه همــه مقادیــر مشــاهده شــده بیــن  2و  -2اســت
داده هــا داری توزیــع نرمــال اســت .همچنیــن نتایــج ضریــب
همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه بیــن متغیرهــای پیــش
بیــن ،مــاک و میانجــی همبســتگی مثبــت و معنــادار وجــود دارد

-0/062

2

-

3

-

**

0/345

**

-

**

0/396

**

/540

**0

()P>0/01؛ بــا توجــه بــه اینکــه ضرایــب همبســتگی پیرســون
بیــن متغیرهــا کمتــر از  0/80اســت ،بیــن متغیرهــا هــم خطــی
وجــود نــدارد .در ادامــه بــه روش الگــوی معــادالت ســاختاری بــه
بررســی بــرازش الگــو پیشــنهادی پرداختــه شــده اســت.
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شکل  :1الگوی اصالح شده در حالت استاندارد

معادلــه شــدند .نتایــج روابــط علــی – ســاختاری ایــن متغیرهــا
در (شــکل )1در حالــت اســتاندارد ارایــه شــده اســت.

در ایــن الگــو  2متغیــر تنهایــی و اعتیــاد بــه شــبکه هــای
اجتماعــی بــه عنــوان متغیــر بــرون زاد و  2متغیــر فرســودگی
تحصیلــی و رفتــار پرخطــر بــه عنــوان متغیــر درون زاد وارد

جدول  :2شاخص 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

0/047

42/89

29

1/479

0/974

0/963

0/926

0/975

0/960

( )CMIN/DFنیــز در حــد مطلــوب (کمتــر از  )3قــرار گرفتــه
اســت .همچنیــن مقــدار شــاخص بــرازش تطبیقــی (،)CFI
شــاخص بــرازش هنجــار شــده ( ،)NFIشــاخص بــرازش افزایشــی
( )IFIو شــاخص توکر-لوییــس ( )TLIهمگــی در ســطح بســیار
مطلــوب (بــاالی  )0/90قــرار دارنــد.

اطالعــات مربــوط بــه شــاخص هــای بــرازش در (جــدول)2
ارایــه شــده اســت .ایــن اطالعــات نشــان مــی دهــد کــه الگــو
انــدازه گیــری شــده بــا الگــو نظــری بــرازش مطلوبــی دارد .مقــدار
ریشــه دوم واریــاس خطــای تقریــب ( )RMSEAدر حــد مطلــوب
(کوچکتــر از  )0/05قــرار دارد .نســبت خــی دو بــه درجــه آزادی

جدول  :3اندازه گیری اثرات میانجی به روش بوت استرپ
پیش بین

میانجی

مالک

بوتسترپ

خطا

حدپایین

حد باال

p-value

تنهایی

فرسودگی تحصیلی

رفتارهای پرخطر

0/085

0/029

0/036

0/152

0/001

اعتیاد به شبکه های اجتماعی

فرسودگی تحصیلی

رفتارهای پرخطر

0/163

0/034

0/092

0/264

0/001

رفتارهــای پرخطــر را پیــش بینــی مــی کننــد.

بــرای تعییــن معنــاداری نقــش میانجــی فرســودگی تحصیلــی از
تحلیــل بــوت اســترپ اســتفاده شــد .همــان گونــه کــه در (جــدول
 )3مشــاهده مــی شــود ،نتایــج تحلیــل بیــان گــر معنــاداری و تایید
مســیر در هــر دو مســیر غیرمســتقیم مــورد مطالعــه اســت .بــه
ایــن ترتیــب ،مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه تنهایــی و اعتیــاد بــه
شــبکه هــای اجتماعــی بــا میانجــی گــری فرســودگی تحصیلــی

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن الگــوی معــادالت ســاختاری
رفتارهــای پرخطــر بــا تنهایــی و اعتیــاد بــه شــبکه هــای
اجتماعــی بــا میانجیگــری فرســودگی تحصیلــی در نوجوانــان
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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
همچنیــن شــبکه هــای اجتماعــی امــکان مقایســه اجتماعــی را
فراهــم مــی کننــد کــه بــه نوبــه خــود مــی توانــد نقــش موثــری
در افزایــش نشــانگان روانشــناختی داشــته باشــد و افــراد را وادار
ســازد کــه بــا هــر وســیله ای بــرای دســتیابی بــه اهــداف و
خواســته هــای خــود تــاش کننــد (.)38

انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه الگــوی ارائــه شــده از بــا برازش
بســیار خوبــی برخــوردار اســت .نتایــج نشــان داد کــه بــه طــور
معنــادار متغیــر فرســودگی تحصیلــی بیــن تنهایــی و اعتیــاد بــه
شــبکه¬های اجتماعــی بــا گرایــش بــه رفتارهــای پرخطــر نقــش
میانجــی دارد .در بررســی پیشــینه مطالعــه ای یافــت نشــد کــه
عینــا بــه ایــن الگــو بپــردازد؛ امــا در مطالعــات پیشــین همچــون
 McWhirterو همــکاران ( Stickley ،)6و همــکاران ( )7نتایــج
نشــان داده شــده اســت کــه تنهایــی بــا فرســودگی تحصیلــی
همبســتگی مثبــت دارد .همچنیــن در مطالعــات  Netoو همــکاران
( )20و  )21( Huangنشــان داده شــده اســت کــه اعتیــاد بــه
شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی و اینترنــت یــک عامــل موثــر بــر
فرســودگی تحصیلــی اســت .همچنیــن در مطالعــه  Tremblayو
همــکاران ( )18نشــان داده شــده اســت کــه فرســودگی تحصیلی و
افــت عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان نقــش موثــری در گرایش
نوجوانــان بــه رفتارهــای پرخطــر دارد.
افــراد تنهــا ،اینگونــه اســتنباط مــی کننــد از طریــق شــبکه هــا
اجتماعــی و ســایت هــای دوســتیابی مــی تواننــد بــر زخــم
تنهایــی خــود از ایــن راه مرحــم گذاشــته و همدمــی بیابنــد .در
ایــن راســتا  Mushtaqو همــکاران ( )35نشــان مــی دهنــد کــه
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
واقــف هســتند و آن قــدر درگیــر پیامدهــای تنهایــی همچــون
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 ( .)36متناســب دیــدگاه آموزشــی حاکــم بــر خانــواده ها و
مــدارس ایرانــی و تشــویق مــداوم بــه رقابــت جویــی و بــه دســت
آوردن موفقیــت تحصیلــی و پشــت سرگذاشــتن دیگــر دوســتان،
ایــن فراینــد نــه تنهــا آنهــا را نســبت بــه گــروه همســاالن کــه
مهمتریــن نقــش را در شــکل گیــری هویــت و شــخصیت نوجــوان
دارنــد ،بدبیــن مــی کنــد ،بلکــه در آنــان احســاس خســتگی و
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
رفتــار پرخطــر را در دســترس داشــته باشــد .بــه طــور نمونــه در

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 ســامت بــا تدویــن
برنامــه هــای درمانــی بــا توجــه بــه متغیرهــای ذکــر شــده از
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
انتخــاب نمونــه از دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه شــهر شــیراز
اشــاره نمــود کــه تعمیــم نتایــج را بــه ســایر شــهر هــا محــدود
مــی کنــد.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری پارســا بهمنــی بــا راهنمایی
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