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بررسی رابطه تنهایی با بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان شهر بجنورد
مریم رحمانی ،1وحید قاسمی ،2علی هاشمیانفر

3

مقدمه :بروز رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان در حال افزایش است و به دنبال آن فاکتورهای خطرر و پیگرریری کددرمو درورد
بررسی و تأکیم قرار گرفتهانم .این پژوهش در نظر دارد رابطه احساس تدهرایی را بره ودروان یاری از فاکتورهرای خطرر برا برروز
رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان بجدورد دورد بررسی قرار دهم.
روشها :این دطالعه دقطعی در بین نمونه  433نفری از نوجوانان انجام گرفت .افراد با روش نمونهگیری سهمیهای بر حسب سن
و جدس از بین نوجوانان  93-99سال شهر بجدورد انتخاب شمنم .برای گردآوری اطالوات از چک لیست اطالورات ددوگرافیرک
چک لیست رفتارهای پرخطر و پرسگداده تدهایی  SELSA-Sاستفادو گردیم .تجزیه و تحلیر دادوهرا برا شراخ هرای آدراری
توصیفی و آزدونهای تحلیلی  ANOVA t-testو ضریب همبستری پیرسون انجام گردیم.
نتایج :یافتهها نگان داد بین احساس تدهرایی و رفتارهرای پرخطرر همبسرتری دعدریدار و دسرتقی وجرود داشرت (P=0/001
 .)r=0/941بین احساس تدهایی با خگونت ( )r=0/941 P=0/001تدهرایی برا خودکگری ( )r=0/111 P<0/009و تدهرایی برا
دصرف دواد دخمر ( )r=0/914 P=0/001رابطه دستقی و دعداداری وجود داشت .همچدین دیزان بروز رفتارهای پرخطر در برین
پسران بیش از دختران بود (.)P=0/003
بحث و نتیجهگیری :این دطالعه نگان داد که احساس تدهایی به ویژو احساس تدهایی در خانوادو برا برروز رفتارهرای پرخطرر
نوجوانان رابطه دارد بر این اساس برنادههای پیگریری از بروز رفتارهای پرخطر با دحوریت بهبود تعادالت در خانوادو دریتوانرم
دؤثر واقع گردد.
واژگان کلیدی :تدهایی رفتار پرخطر نوجوان بجدورد

مقدمه

هنین بیا میدارد :رفتاری ه شامل منافع هبراه مدت

رفتار پرخطر ،رفتاری است با پیامدهای ناامطوب

ها

متبسط ب باال است ،ه پشت سر آ پتانسایوی بارای

با احتمال آسیب یا لطم همراه میشبد ( .)1اگار ها

زیا های بیشتر طبالنی مدت ضجبد دارد (.)2

هایچ اجماااو ضا ا ی در ادبیاات در ماابرد ر ریاف

هر هند رمام گارضههاا ض اششاار جام ا در م ار

مؤلف های هویدی ه مفهبم رفتار پرخطار آ هاا را در

رفتارهااای پرخطاار هسااتند ،امااا عمبمااً نبجاابانی بااا

بر میگیرد نیست ،اما عمبماً ربافق هوی بر ایان اسات

افزایش درگیری در رفتارهاای مخااطرهآمیاز ساممتی

ه هنین رفتارهایی ب طبر مستقیم ض غیارمساتقیم در

مشخص میشبد ( .)3نبجابانی دضره رشاد ساریع ض

اررباط با ساممت ض رفااه افاراد اسات (Leather.)1

ر بل جسمانی ،رضانی ،اجتماعی -فرهنگی ض شناختی

ر ریااف  Moorض  Gulloneاز مخاااطره جاابیی را

است .رغییارات جسامی بواب  ،شاامل رشاد ض بواب

 -1دانشجوی دکتری ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2دانشیار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3استادیار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
نویسنده مسئول :مریم رحمانی

Email: rahmani.Maryam1@gmail.com

آدرس :اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه علوم اجتماعی
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چکیده

مریم رحمانی و همکاران

تنهایی و رفتارهای پرخطر

اندامهای مختوف بد مانند مغز ض اندامهای ربلید مثل

بر اساا

مبنای بیبلبژیکی برای دیگر رغییرات است .اگار ها

مسکن سال  1311در ایرا  16/33درصد از جم یات

از هاابدهی با

 75141661نفری هل هشبر ،برابر با  12271471نفار

بیشااتر نبجبانااا ایان دضره پرآشااب

ایان ر ریاف طباق سرشاماری نفاب

ض

شهرضندانی ف ال میشبند ،اما بسیاری مبفق ب انجاام

رفتارهای مخاطره آمیز ،اضلین بار در دضره نبجابانی ض

آ نم ایشاابند ( .)3بس ایاری گرفتااار ماارم ض می ار ض

شبل از سن  11ساالگی ر مایدهناد ( ،)11بناابراین

یتهای بیمارگبن رفتاری ض اجتماعی میشبند ض

رفتارهای

ض

حدضد یک ششم جم یت هشبر در م ر

بسیاری در دستیابی ب پتانسایل هاای هامال شاا با

پرخطر هستند .شهر بجنبرد ه جام

عنبا هارگر ،ضالدین ض انساا شکسات مایخبرناد،

رشااکیل ماایدهااد ،ض اا یت مشااابهی دارد .طبااق

بسیاری از این شکستهای رشد نبجباناا در نتیجا

سرشماری مذهبر  17/71درصد از جم یات 217116

رفتارهای مخاطرهآمیز سممتی است ه شابل پیشگیری

نفری شهر بجنبرد ،برابر با  36176نفار در سان -11

اساات ( .)3عمبم ااً نبجبانااا دري دشیقاای از پیامااد

 11سالگی شرار دارناد ض در م ار

بارضز رفتارهاای

رفتارهای پرخطر خبیش ندارند ض یا خبد را در برابار

پرخطر هستند (.)11

پیامدهای آ  ،مصب ض آسیبناپذیر فار

مبرد مطال

را

مایهنناد.

با ربج ب پژضهشهای انجام شده ،بارضز رفتارهاای

این رصبر سبب گسترش برضز رفتارهاای پرخطار در

پرخطر در ایرا رض با افازایش اسات ( )12 -14،6ض

میا نبجبانا است .غافل از آ ه رفتارهای پرخطار

سن شرضو رفتارهای پرخطر هاهش یافتا اسات (.)4

ن رنها هیفیات زنادگی آ هاا را در مرحوا نبجابانی

افزایش برضز رفتارهای پرخطر در ایرا نگارا هنناده

ر ت رأثیر شرار میدهد ،بوک بر هیفیت زندگی آ هاا

ب نظر می رسد ض رضرت انجام پژضهشهاای بیشاتر

در دضرا بزرگسالی ض میانسالی نیز رأثیر گاذار اسات.

را نمایا میسازد.

نکت شابل رأمل در خصبص بارضز رفتارهاای پرخطار

رضابط اجتماعی برای رفاه شخصی ض اجتماعی افاراد

در بین نبجبانا این است ه برضز یک رفتار پرخطار

مهم هستند ،احترام ب خبد را افزایش میدهند ض نقش

(مانند هشید سیگار ،یا مصرف الکال) فارد را بارای

مهمی را در حل مشاکمت ایفاا مای هناد ،بار ادغاام

برضز سایر رفتارهای پرخطر آماده مایساازد ( )4 ،5ض

اجتماعی ،بسط ض حفظ هبیت ض عزت نفس ،همیاری

در ب ااا از رفتارهااای پرخطاار عمبمااً هاام ضشاابعی

ض هنتاارل اجتماااعی رااأثیر دارنااد .فاصااو گاارفتن

رفتارهای پرخطر مطرح میگردد (.)6

رضا شناختی نبجبا از شبک هاا ض رضاباط اجتمااعی

ب طبر م مبل شرضو دضره نبجبانی حدضداً باین 11

مبرد نیاز ض مبرد انتظارش ه احساا

رنهاایی را با

را  13سال ض پایاا آ باین  11راا  22ساال ر ریاف

ضجبد میآضرد با رفاه ض سممت نبجبا ض درگیری اض

میگردد .ب همین دلیل م مبالً با اضایال نبجابانی ض

بر رفتارهای پرخطر رابط دارد.

اضاخر نبجبانی رقسیم میگردد ( .)7ساازما بهداشت

رنهایی ،احاساسی ذهنی ناشی از هستی داشتن بدض

جهانی ض صندضق هبدها مول مت اد ،افاراد ضاشاع در

رضابط مبرد نیاز م ین یا مجمبع ای از رضاباط اسات

سن  11-11سال را نبجبا ر ریف نمبدهاند (.)1،1

( Hourtulanus .)15ض هاماکارا نقال میهنند ها
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بزرگسااالی را ماایگذراننااد ض بزرگساااالنی سااالم ض

در سن نبجبانی شرار دارند ( )11ض از آنجا ه عمبمااً

مریم رحمانی و همکاران

تنهایی و رفتارهای پرخطر

متفاضت ،بررسی میهنناد ض بیاا مایدارناد :در مادل

شااریک .دیگاار رضابااط حمایتگران ا (ماننااد دضساات)

پبیایی رضانی عوت رنهایی ب فرد نسبت داده میشابد

نمیرباند این فقدا را جبرا هند .شاکل دضم رنهاایی

( .)16در این رضیکرد ،رنهایی ب رأثیر ض رجرب جبانی

(رنهایی ب عوت انازضای اجتمااعی) با عوات فقادا

نسبت داده میشبد .اگر ه این رجربیات اضلی اساسااً

ادغام اجتماعی ض جاایگیاری در شابک هاای ضسایع

بین فاردی اسات ،ایان سانت ان صااراً رضی عبامال

فراهم هننده حمایت است (.)16

فردی ه منجر ب رنهایی میشابد ،رمرهاز دارد (.)16

پژضهش  Mazzaferroض همکارا در آمریکاا نشاا

در ربیین جام شناختی ،رنهاایی با عنابا م صابل

میدهد بین افسردگی ض رفتار پرخطر جنسی در زناا

نیرضهای اجتماعی ه خارج از فرد شرار دارد ،ر ریاف

جبا رابط ضجبد دارد ( .)17حسینبر ض همکارا در

میشبد؛ این جنب ذاری جام

است ض هیازی نیسات

ایرا نشا دادند احسا

رنهایی در بین افراد ضابسات

ه در فرد شرار داشت باشد ( .)16رضیکردی ه فر

ب مصرف مباد مخدر بیش از افاراد غیار ضابسات مای

میگیرد عوت رنهایی میرباند در فارد ض همنناین در

باشد ( .)11پاژضهش  Stickleyض همکاارا بار رضی

مبش یت باشد ،رضیکرد هنش متقابالگارا اسات .ایان

نبجبانا در دض هشبر رضسی ض آمریکا نشا داد باین

رضیکرد ادعا میهند ه رنهایی نتیج عبامال شخصای

رنهایی ض مصرف مباد مخدر ،رابطا جنسای مخااطره

ض مبش یتی است ه ب طابر متقابال بار یکادیگر اثار

آمیااااز ض خشاااابنت رابطاااا ضجاااابد دارد (.)11

میگذراند ( .)16دض رضیکرد هنش متقابل گرا ،رضیکرد

 Ruangkanchanasetrض همکااااارا در بااااانکبي

همببد ض رضیکارد شاناختی اسات .بار طباق رضیکارد

(رایوند) نشاا داد رنهاایی از فاهتبرهاای مخااطره در

همببد ،رنهایی زمانی ر میدهد ه رضابط مشخصای

برضز رفتارهای پرخطر است (.)21

در شبک ضجبد نداشات باشاد .در رضیکارد شاناختی،

پژضهشهای انجام شده در ایرا بیشتر بر م بریات

رنهایی نتیج اخاتمف باین رضاباط مبجابد ض رضاباط

بررسی میزا شیبو ( ،)6 ،21هام ضشابعی رفتارهاای

مبرد انتظار است (.)16

پرخطار ( ،)5یاا بررسای راأثیر مؤلفا هاایی همنااب

 Hourtulanusض همکارا نقل میهنناد ها Weiss

سممت رضا ( )12یا هیجاا خاباهی ( )22بار بارضز

نظری پرداز رضیکرد همببد ،بیا مینماید ه احساا

رفتارهای پرخطر انجام شده اسات .رنهاا در پاژضهش

رنهایی میرباند در نتیج همببد رجرب شده در یک یاا

حسین بر ض همکارا است ه رابط رنهایی با یکای از

هند هارهرد رابطا ای باشاد ،ی نای ادغاام اجتمااعی،

رفتارهای پرخطر (است مال مباد مخدر) مبرد بررسای

پاارضرش داد  ،رأیی اد ،احسااا

اعتماااد ض همااک در

شرار گرفت است (.)11

مبش یت های استر زا .در این رئبری اض بین دض نابو

با ربج ب افزایش برضز رفتارهاای پرخطار در دضره

از رنهایی رمایز شائل میشبد :رانهایی ب دلیل انازضای

نبجابانی ض جابا بابد ساختار جام یتی هاشبر ض

عاطفی ض رنهایی ب دلیل انزضای اجتماعی ( .)16هاار

همننین با ربج ب همبابد پاژضهشهاای مارربط در

دض نابو رانهایی با فقاادا نابو خااصاای از رضاباط

ایارا  ،این ماطال

شخصی مرربط است .رنهایی عااطفی از فقادا رابطا

رنهایی با برضز رفتارهای پرخطر در بین نبجبانا شهر
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 Perlmanض  Peplauعوت رنهایی را در رضیکردهاای

دلبستگی اختصاصی ناشی میشبد ،برای مثال باا یاک

مریم رحمانی و همکاران

تنهایی و رفتارهای پرخطر

سن ( 15-11سال) ،جنسایت (پسار ،دختار) ،پایگااه

بجنبرد انجام گرفت.

اجتماعی -اشتصادی (پایین ،متبساط ،بااال) ،همراهاا
مواد و روشها

این پژضهش یک مطال

زندگی نبجبا (هر دض ضالادین ،یکای از ضالادین یاا
مقط ی است ها در آذر مااه

سایرین) ببده است.

شاامل هویا نابجاباناااا ضاشاااع در ساان 15-11

رفتارهاااای پرخطااار (Youth Risk Behavior

سال شااهر بجنابرد در ساال  1313اسات ها طباق

 )Survey 2013انجام گردیاد ض  21گبیا در هفات

ض ماااسکن

خشبنت (حمل سمح سرد ،درگیری در

آخاارین سااارشماری عااامبمی نااافب

فرمابل

 11721نافر بابدهاند .حجم نمبنا  ،باراسا

خرده مقیا

نزاو فیزیکی) ،خبدهشای ،اسات مال سایگار ،هشاید

هاابهرا ( )t=2/17 ،p=1/5 ،q=1/5 ،d=1/15باارای

شویا  ،مصرف مشرضبات الکوی ،مصرف مباد مخادر ض

نبجبانا  15-11سال شهر بجنابرد  461نفار ر یاین

رابط جنسی پار خطار مابرد سانجش شارار گرفات.

شد ه ب شیبه سهمی ای از میا  11721نفر انتخاا

پاسااخگبیی  1گبیاا باا صاابرت بواای ض خیاار ض

گردید ،متغیرهای سن ض جنس ب عنبا شاخصهاای

پاسااخگبیی  13گبی ا در طی اف پاانت رااایی ارزی اابی

گردیدناد .ربزیاع جم یات بار

شدند .در مجمبو طیف نمرات پاسخ با ساؤاالت در

حسب حجم نمبن در اب اد هبهکرر بازسازی شد ض

هر خرده مقیا

بین  1-4ض مجمبو نمرات رفتارهای

ب د از رقسیم ر داد افراد هر ضاحاد جم یتای با هال

پرخطر در طیف  1-21ارزیابی گردید.

سهمی بنادی انتخاا

جم یت ،عدد ب دست آمده در ر اداد نمبنا

ار

رضایی صبری ض م تبایی سؤاالت ربساط نظار سا

شد را ب هر ضاحد جم یتای ،ر اداد مشخصای نمبنا

متخصص رأیید گردید .همننین رضایی سازه بر اسا

اختصاص یابد .سپس ر داد  461پرسشنام بار مبناای

بررسی رضایی همگرا ض ضاگارا در نارم افازار Smart

در

 PLSبررسی گردید .رضایی همگرا از طریاق ارایب

سهمی های ر یین شده باین جم یات در دساتر
هم های آمبزشی ربزیع گردید.

( AVE)Average Variance Extractedساازههاا

از مجماابو  461نمبناا  5 ،نمبناا باا دلیاال عاادم

ه نشا دهنده میانگین ضاریانس ب اشاتراي گذاشات

پاسخگبیی مناسب ب سؤاالت از نمبنا حاذف ض در

شده بین هر ساازه باا شااخصهاای خابدش اسات

مجمبو حجم نمبن در پایاا با  455نمبنا رساید.

سنجیده شد ،مقدار  AVEباالی  1/5رضایی همگارای

درصد نبجبانا در نمبن آماری در هر گرضه سانی ض

شابل شببل را نشا می دهد ( .)23مقادار  AVEبارای

جنسی رقریباً برابر با درصد آنا در جام

آمااری در

هر هفت سازه رفتارهای پرخطر در این هاک لیسات

نظر گرفت شده است .م یار ضرضد ب مطال

سان باین

باالرر از  1/5ب دست آمد ها رضایای همگارای شابال

ض

شبابلی را نشا میدهد .یاکی از ما یارهای سناجش

 15-11سال ببد .نبجبانا ابتدا پرسشنام را مطال

در صبرت رمایل با آگاهی ض ر ایت هامل اشادام با

رضایی ضاگرا ،میزا رابط یک سازه با شاخصهاایش

پاسخ ب سؤاالت نمبدند.

در مقایس رابط آ سازه با سایر ساازههاا اسات ،با

هاک لیست اطمعات دمابگرافیک شامل متغیرهای
393
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 ،1313ب مدت یک ماه اجارا گردیاد .جام ا آمااری

بررس ای رفتارهااای پرخطاار بااا اشتباس ای از مقی اا

مریم رحمانی و همکاران

تنهایی و رفتارهای پرخطر

شاخصهای خبد دارد را با سازههای دیگار .بار ایان

از مجمبو  455نبجابا  233،نفار را پسارا رشاکیل

رضایی ضاگرا با بررسی مارریس فبرنل ض الرهار

دادند .میانگین سنی نبجباناا  ،17/17میاانگین سانی

( )The Fornell-Lacker Criterionسانجیده شاد

پسرا  17/11ض میاانگین سانی دختارا  17/14بابد.

رفتارهای پرخطر رضایای

 416نفر با هر دض ضالدین خبد زندگی میهردند212 .

ضاگرا مبرد شببل ضاشاع گردیاد .پایاایی پرسشانام بار

نفر از نبجبانا در پایگاه اجتماعی -اشتصاادی پاایین

اسا

( )23ه در هر هفت مقیا
اسا

آلفای هرضنبا در پژضهش حا ر برابر با 1/17

طبق بندی شده ببدند .الزم ب ذهر اسات  33نبجابا
ب سؤاالت ر یین پایگااه اجتمااعی -اشتصاادی پاساخ

است.
جهت بررسای احساا

رنهاایی از مقیاا

رنهاایی

(DiTommasso, Brannen, and Best, 2004

 )SELSA-Sاستفاده گردید ،ایان مقیاا

بار اساا

ندادند.
براسااا

اطمعااات جاادضل  ،1میاازا رنهااایی در

خانباده برای دخترا بیش از پسرا احسا

مایشاد

نظر  Weissه رنهایی را شامل دض بُ د رنهایی عاطفی

( .)P=1/111میزا رنهایی برای مقیا

ض اجتماعی میداناد شاکل گرفتا اسات ض دارای دض

رنهایی در خانباده برای نبجبانانی ه با هار دض ضالاد

رنهایی عاطفی ض اجتماعی اسات .خارده

خبد زندگی میهردند ب طبر م ناداری همتر از ساایر

خرده مقیا
مقیا

رنهایی عاطفی از مجمابو دض ب اد رنهاایی در

هوی رنهاایی ض

نبجبانا ببد (.)P=1/131 ،1/114

خانباده ض رنهایی احساساری ب دست میآید .سؤاالت

بررس ای رفاااضت می اانگین رنهااایی باار مبنااای طبق ا

در مبرد یک سال گذشت پرسیده میشبد ض پاساخهاا

اجتماعی -اشتصادی نبجبانا نشاا داد ها میاانگین

در طیف لیکرت  7راایی از بسایار مخاالفم راا بسایار

رنهایی بر مبناای پایگااه طبقااری بارای مقیاا

هوای

مبافقم ررب بندی میگردند .در مجمبو طیاف نمارات

رنهایی ،رنهایی اجتماعی ض رنهایی احساساری متفااضت

پاسخ ب سؤاالت در هر خارده مقیاا

باین  5-35ض

اساات ( .)P= 1/114 ،1/111 ،1/117نتااایت آزمااب

مجماابو نماارات رنهااایی در طیاف  15-115ارزیاابی

ر قیبای راابهی نشااا داد ها میاانگین رنهااایی باارای

گردید .برای استفاده از این پرسشنام از نسخ فارسی

نبجبانا طبقا اجتمااعی-اشتصاادی پاایین با طابر

ه ربسط جبهار ض ساویمی رضایای ض پایاایی سانجی

م ناداری بیش از میانگین رنهایی برای نبجبانا پایگاه

شده است ،استفاده شد (.)24

اجتماااعی -اشتصااادی متبسااط ( )P=1/111ض باااال

ر ویل دادهها در نرمافازار  SPSSنساخ  21انجاام

( )P=1/142باابد؛ میااانگین رنهااایی اجتماااعی باارای

گردید ض برای ر ویل دادهها از شااخصهاای آمااری

نبجبانا طبق اجتمااعی -اشتصاادی پاایین با طابر

ربصیفی از جمو  :فراضانی ،میانگین ،ان اراف م یاار ض

ما ناداری بیاش از مایانگین رناهایی اجاتماعی بارای

ر ویوی شامل :آزمب  ،t-testآزمب ر ویل ضاریاانس

نبجبانا پایگاه اجتماعی -اشتصادی باال بابد (1/115

یک طرف  ،آزمب ر قیبی ربهی ض اریب همبساتگی

=)P؛ میانگین رنهایی احساساری برای نبجبانا طبقا

پیارسب ض باررسی سطح م ناداری آزماب ها استفاده

اجتماعی -اشتصادی پایین ب طابر م نااداری بایش از

گردید.

میاانگین رنهااایی احساساااری باارای نبجبانااا پایگاااه
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آ است ه یاک ساازه در مادل ر امال بیشاتری باا

نتایج

مریم رحمانی و همکاران

تنهایی و رفتارهای پرخطر

اجتماعی -اشتصادی متبسط ( )P=1/111ببد.

رفتارهای پرخطر بر مبنای پایگاه طبقااری اجتمااعی-

میانگین برضز رفتارهای پرخطر برای پسرا بایش از
دختاارا باابد ( ،)P= 1/115امااا رفاااضری ب این باارضز

اشتصادی ض زندگی با هار دض ضالاد ض دیگارا ضجابد
نداشت (.)P= 1/165 ،1/143

جنسیت

تنهایی

زندگی با
پایگاه اجتماعی-
اقتصادی

تنهایی در خانواده

جنسیت
زندگی با
پایگاه اجتماعی-
اقتصادی

جنسیت

تنهایی اجتماعی

زندگی با
پایگاه اجتماعی-
اقتصادی

جنسیت

تنهایی احساساتی

زندگی با
پایگاه اجتماعی -
اقتصادی

جنسیت

رفتارهای پرخطر

زندگی با
پایگاه اجتماعی-
اقتصادی

پسر
دختر
پدر و مادر
یکی از والدین یا سایرین
پایین
متوسط
باال
بی پاسخ
پسر
دختر
پدر و مادر
یکی از والدین یا سایرین
پایین
متوسط
باال
بی پاسخ
پسر
دختر
پدر و مادر
یکی از والدین یا سایرین
پایین
متوسط
باال
بی پاسخ
پسر
دختر
پدر و مادر
یکی از والدین یا سایرین
پایین
متوسط
باال
بی پاسخ
پسر
دختر
پدر و مادر
یکی از والدین یا سایرین
پایین
متوسط

میانگین  ±انحراف معیار
43/11 ±95/38
41/33 ±91/93
43/89 ±93/11
53/39 ±89/33
53/31 ±93/33
43/83 ±93/33
49/33 ±94/33
54/13 ±93/33
99/83 ±3/58
93/38 ±3/35
98/98 ±3/33
94/39 ±3/59
98/38 ±3/33
99/55 ±3/38
93/33 ±3/91
95/38 ±3/54
93/49 ±3/88
93/98 ±3/38
93/33 ±3/91
93/31 ±1/33
93/39 ±3/39
93/53 ±3/39
93/33 ±3/35
91/33 ±3/33
91/38 ±3/43
93/19 ±3/31
91/33 ±3/39
83/93 ±3/13
83/35 ±3/31
93/99 ±3/39
93/83 ±3/94
83/93 ±3/93
3/33 ±4/93
8/33 ±3/91
3/89 ±3/33
4/33 ±3/18
3/53 ±3/33
8/33 ±3/84

بی پاسخ

4/35 ±4/31

باال

3/83 ±5/33

تعداد
833
888
433
41
898
931
89
33
833
888
433
41
898
931
89
33
833
888
433
41
898
931
89
33
833
888
433
41
898
931
89
33
833
888
433
41
898
931
33

3/85

89

معنی داری
3/393
3/333
3/334

3/339
3/394
3/933

3/338
3/983
3/333

3/585
3/834
3/333

3/335
3/943
3/935

جدضل  ،2ب بررسی رابط رفتارهای پرخطر ب طبر

رنهایی با خشبنت ،خبدهشی ض مباد مخدر مثبت ض

هوی ض ابا اد آ با رناهایی ب طبر هوی ض اب اد آ

م نادار ببد .همبستگی بین رنهایی در خانباده با

میپردازد .هما طبر ه

مشاهده میگردد ،بین

مقیا

هوی رفتارهای پرخطر ض زیر مقیا های

رفتارهای پرخطر ض رنهایی رابط مستقیم ض م ناداری

خشبنت ،خبدهشی ،سیگار ،شویا  ،مباد مخدر ض

هوی

مشرضبات الکوی ض همبستگی رنهایی اجتماعی با

ضجبد داشت ( .)P=1/112همبستگی بین مقیا
393
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار تنهایی و مؤلفههای آن در گروههای نوجوانان
درصد
59/8
43/3
31/3
93/3
43/3
49/5
4/39
3/85
59/8
43/3
31/3
93/3
43/3
49/5
4/39
3/85
59/8
43/3
31/3
93/3
43/3
49/5
4/39
3/85
59/8
43/3
31/3
93/3
43/3
49/5
4/39
3/85
59/8
43/3
31/3
93/3
43/3
49/5
4/39

مریم رحمانی و همکاران

تنهایی و رفتارهای پرخطر

خبدهشی ض مباد مخدر مثبت ض م نادار ببد.

( )P <1/111ض همبستگی بین رنهایی احساساری ض

همبستگی بین رنهایی احساساری با خبدهشی

مصرف شویا هم منفی ض م نادار ببد (.)P= 1/116

جدول  :2همبستگی رفتارهای پرخطر و زیر مقیاسهای آن با مقیاس تنهایی و زیر مقیاسهای آن
تنهایی
()88/8 ±71/5

**3/833
3/333
**3/833
3/333
**3/353
3/333
3/339
3/333
**3/939
3/335
**3/993
3/393
**3/943
3/338
*3/931
3/383

3/353
3/885
3/333
3/333
**3/955
3/339
-3/338
3/133
-3/353
3/834
-3/359
3/834
*3/314
3/344
-3/393
3/333

3/338
3/413
3/338
3/935
**3/933
3/333
3/334
3/133
-3/333
3/484
**-3/993
3/393
3/339
3/913
-3/331
3/318

**3/943
ضریب همبستگی
رفتارهای پرخطر
()3/33±3/39
3/338
معناداری
**3/943
ضریب همبستگی
خشونت
()3/53 ±3/33
3/338
معناداری
**3/833
ضریب همبستگی
خودکشی
()3/51 ±9/33
3/333
معناداری
3/334
ضریب همبستگی
رابطه جنسی نا ایمن
()3/41 ±9/34
3/433
معناداری
3/393
ضریب همبستگی
سیگار
()3/33 ±3/38
3/381
معناداری
-3/391
ضریب همبستگی
قلیان
()3/13 ±9/83
3/333
معناداری
**3/984
ضریب همبستگی
مواد مخدر
()3/33 ±3/35
3/333
معناداری
3/399
ضریب همبستگی
مشروبات الکلی
()3/53±9/33
3/395
معناداری
**همبستگی در سطح اطمینان  %11معناداراست* .همبستگی در سطح اطمینان  %15معنادار است.

بحث

اسا

نتایت پژضهش نشا میدهد ،میازا بارضز رفتارهاای

همننین ن ابه برخابرد ضالادین ض جام ا باا بارضز

انتظارات از نبجبانا  ،نظارت بر رفتاار آناا ض

پرخطر در بین پسرا بیش از دخترا اسات .م ققاا

رفتارهای پرخطر نبجبا بر اسا

بسیاری نیز در بررسیهای خبد ب این نتیجا رسایده

خباهد ببد ه این امر زمین را برای بارضز رفتارهاای

اند ه میزا برضز یک یا هند رفتاار پرخطار در باین

پرخطر در بین پسرا بیشتر فراهم مینماید؛ اماا ذهار

پسرا بایش از دختارا اسات Song .ض  Jiدر هشابر

این نکت الزم است ه هر هند بارضز اهثار رفتارهاای

هین ب مقاربت جنسی ( ،)25سویمانینیاا ض همکاارا

پرخطر در باین دختارا همتار از پسارا اسات ،اماا

ب سایگار ،الکال ض ماباد مخادر ( ،)12باریکاانی با

مخااااطرات بهداشاااتی ض پیامااادهای اجتمااااعی ض

ساایگار ،الکاال ،شویااا ض هاارضئین ( ،)4گرمااارضدی ض

رضا شااناختی باارضز رفتارهااای پرخطاار باا ضیااژه

همکارا ب سیگار ،الکل ،مباد مخدر ض رابط جنسای

رفتارهایی ه مرربط با پتانسیل باارضری زناا اسات،

( ،)21م مدخانی ض اهبری زردخانا ض همکاارا با

باارای دختاارا باایش از پساارا اساات ض هزینا هااای

سیگار ،مشرضبات الکوی ض سایر مباد ( ،)26 ،6عمئای

اجتماعی سنگینرری را برای دخترا نبجابا در پای

خرایم ض همکارا ب مصرف شویا  ،سیگار ،مشارضبات

دارد.

جنسایت متفااضت

الکوی ،شرصهای اهس ض حشیش ( )27اشاره هردهاند

در پژضهش حا ر رفاضت م ناداری در رفتار پرخطر

ه بارضز هر یک از ایان رفاتارهای پارخاطر در باین

نبجبانانی ه با هر دض ضالد خبد زنادگی مایهنناد ض

پسرا بیش از دخترا ببده است .دلیال آ مایرباناد

سااایر نبجبانااا ضجاابد نداشاات ،همننااین رفاااضت

جام پذیری متفاضت پسرا ض دخترا باشد ،بار ایان

رفتارهای پرخطر نبجبانا بر مبنای پایگاه اجتمااعی-
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تنهایی در خانواده
()72/8 ±1/2

تنهایی اجتماعی
()71/2 ±1/8

تنهایی احساساتی
()71/7±6/1

مریم رحمانی و همکاران

تنهایی و رفتارهای پرخطر

اشتصادی آنا م نادار نببد .مخالف با پژضهش حا ار

متبسط ض باال است .شاید ب این دلیل باشد ه پایگاه

 Ruangkanchanasetrض همکارا در پژضهش خبد

اجتماعی -اشتصادی افراد بر همیّات ض هیفیات رضاباط

پایین ض خانبادههای از هم پاشیده یکی از فاهتبرهاای

رأثیرگذار است .نبجبانا پایگاه اجتماعی -اشتصاادی

مخاطره در برضز رفتارهای پرخطر هستند (.)21

پایین ممکن است ب طبر عینی شبک رضابط اجتماعی

نتایت پژضهش نشاا مایدهاد ،رفااضت م نااداری در

هبهکرری داشت باشند ض یا ب دلیال پایگااه طبقااری

میزا رنهایی دخترا ض پسرا ضجبد ندارد ،اما رنهاایی

پایین احسا

ذهنی همببد در شبک رضابط اجتمااعی

در خانباده برای دخترا بیش از پسرا است .رنهاایی

را رجرب نمایند ه همین امر سبب میگردد احساا

اجتماااعی ض رنهااایی احساساااری رفاااضری باار اسااا

رنهایی بیشتری را رجرب نمایند.
نتایت پژضهش حا ر نشا داد رنهایی با مقیا

هوی

پژضهش حسینبار ض همکاارا نیاز نشاا داد ها در

رفتار پرخطر ض همننین با زیر مقیا هاای خشابنت،

میزا رنهایی برای افراد ضابست ض غیر ضابست با ماباد

خبدهشی ض مباد مخدر رابط مثبت ض م نااداری دارد.

مخدر در ز ض مرد رفاضری ضجابد نداشات ( .)11در

در پژضهش حسینبر ض همکارا نیز رنهایی در افرادی

پژضهش حسینبر ض همکارا  ،مقایس رنهایی بر اسا

با ض بدض ضابستگی با ماباد مخادر رفااضت داشات

جنسیت در بین افرادی ه ضابستگی با ماباد مخادر

( .)11همسب با پژضهش حا ر  Stickleyض همکاارا

نداشتند ،نشا داد میاانگین رنهاایی احساسااری بارای

در پژضهش خبد ب این نتیج رسیدند ه بین رنهاایی

زنا بیش از مردا است ،اماا زناا ض ماردا ماذهبر

ض مصرف مباد مخدر ض خشبنت رابطا هسات (.)11

رفاااضری از نظاار سااایر اب اااد رنهااایی (در خااانباده ض

 Ruangkanchanasetrض همکارا نیاز همراساتا باا

اجتماعی ض مقیا

نتایت پژضهش حا ر ب این نتیج رسیدند ه رنهاایی

هوی) نداشتند (.)11

رنهایی اجتمااعی ض رنهاایی احساسااری رفااضری بار

یکی از فاهتبرهای مخاطره در برضز رفتارهای پرخطار

زندگی با هار دض ضالاد ض زنادگی باا ساایرین

است ،همننین رنهایی یکی از فاهتبرهای مخااطره در

ناادارد ،زیاارا رنهااایی اجتماااعی ض رنهااایی احساساااری

خبدهشی است ( .)21صادیق سرضساتانی از دضرهایم

رجرب ذهنی فرد از همببد یا فقدا رضابط مبرد انتظار

نقل میهند عوات اصاوی ض عمادهای ها با زنادگی

یا مبرد نیاز خارج از رابط با ضالدین است؛ اما رنهایی

هدف ض م نا میبخشد ،حدضد ر وق ض اررباط افاراد باا

در خانباده برای نبجبانانی ه با هر دض ضالاد زنادگی

دیگرا در جام

بارای

میهنند همتر از سایر نبجبانا است ،طبی ی است ه

نبجبانااانی ه ا احسااا

نبجبانانی ه با هر دض ضالد خبد زندگی میهنند حتی

اجتماعی مینمایند م نای زندگی از دسات مایرضد ض

اگر همببدی در رابط شا با ضالدین یا خانباده باشد،

امکااا خبدهشاای ،باارضز رفتارهااای خشاابنتآمیااز ض

آ همببد را نسبت ب نبجبانانی ه باا یاک ضالاد یاا

مصرف مباد مخدر افزایش مییابد.

اسا

سایرین زندگی میهنند ،همتر احسا

هنند.

رناهایی در پاایگاه اجتاماعی پاایین بیاش از پاایگاه
383

اسات ( .)21بار ایان اساا

همباابد یااا فقاادا رضابااط

در پژضهش حا ار باین رنهاایی ض خشابنت رابطا
ضجبد دارد ،همسب با این نتیج  Buelga ،ض همکارا
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ب این نتیج رسیدند ه پایگااه اجتمااعی -اشتصاادی

افراد ض همننین بر احساا

جنسیت ندارناد .همساب باا نتاایت پاژضهش حا ار،

برخابرداری افاراد از آ

مریم رحمانی و همکاران

تنهایی و رفتارهای پرخطر

نیز ب این نتیج رسیدند ه بین رنهاایی ض رفتارهاای

پرخطر در سازما هاایی نظیار آمابزش ض پارضرش ض

پرخاشگران رابط ضجبد دارد (.)21

همننین عدم همکاری بخشی از نبجبانا با م ققین

خبدهشی ،سایگار ،شویاا  ،ماباد مخادر ض مشارضبات

رصااادفی مقاادضر نشااد ض نمبن ا گیااری ب ا شاایبه در

الکوی رابط مثبت ض م نادار دارد .در پژضهش حساین

دستر

ض پاساخگبیی داضطوبانا انجاام گردیاد ،لاذا

بر ض همکارا نیاز رنهاایی در خاانباده در افاراد باا ض

ممکن است نتایت پژضهش ر میمپذیری اندهی داشات

بدض ضابستگی ب مباد مخدر رفاضت داشت (.)11

باشد.

پیبندهای خانبادگی نقش مهمی در پیشگیری از برضز
رفتارهااای پرخطاار نبجبانااا دارنااد ،نبجبانااانی ه ا
احسا

رنهایی در خانباده را رجرب مینمایند ممکان

نتیجهگیری

احسا

رنهایی ب ضیژه رنهاایی در خاانباده باا بارضز

است برای رفع این خمء عاطفی ض برای جبرا همببد

رفتارهااای پرخطاار نبجبانااا رابطاا دارد .احسااا

یا فقدا رضابط اجتماعی مبرد نیازشاا  ،عوابیت در

رنهایی برای نبجبانا طبقات پاایین اجتمااو بایش از

خرده فرهنگهای مبافاق بارضز رفتارهاای پرخطار را

سایرین است ض از سبیی بارضز رفتارهاای پرخطار در

بپذیرند ض برای پذیرش در گرضه با انجاام رفتارهاای

بین پسرا بیش از دخترا است ،لاذا پسارا طبقاات

پرخطر مبادرت ضرزند.

پایین اجتماو میربانناد جام ا هادف مناسابی بارای

در پژضهش حا ر رنهایی اجتماعی باا خبدهشای ض

اجرای اضلی برنام های پیشگیری از رفتارهای پرخطار

مباد مخدر رابط مثبت ض م ناداری دارد ،همسب باا آ

باشند .اعوای خانباده ض ب ضیژه ضالدین میربانناد باا

پژضهش حسینبار ض همکاارا نیاز نشاا داد رنهاایی

بهببد ر امل با نبجبا ض ارائ رضاباط حمایتگرانا در
رنهاایی در خاانباده ض با رباع آ با

اجتماعی در افراد با ضابستگی ب مباد مخادر بایش از

هاهش احسا

افااراد باادض ضابسااتگی با مااباد مخاادر اساات (.)11

هاهش برضز رفتارهای پرخطر یاری رسانند.

همننا ه پیش از این نیز ذهر شاد ،م ناای زنادگی
برای نبجبانانی ه احسا

رنهایی میهنند ،از دسات

تشکر و قدردانی

میرضد ض امکا خبدهشی برای آنا افزایش ماییاباد.

این مقال برگرفت از پایا نام دهتری نبیسنده اضل ب

برخی نبجبانا نیز برای م نا بخشی ب زنادگی ض یاا

راهنمایی نبیسندگا دضم ض سبم میباشد .نبیسندگا

فرامبش هرد خمء عاطفی ناشی از رنهایی اجتمااعی

مقال مرارب رشکر خبد را از هوی نبجبانا عزیز ه

ب مصرف مباد مخدر رضی میآضرند.

پاسخگبی سؤاالت ببدند ض همننین از هوی افرادی

از جمو م دضدیتهای این پژضهش م دضدیتهای

ه ما را درانجام این پژضهش یااری نمبدند ،اعمم

سازمانی برای انجام پژضهشهای مرربط باا رفتارهاای

میدارند.
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Abstract
Background: High-risk behaviors are increasing among adolescents, and consequently, risk
and preventive factors have been highlighted and investigated. The aim of this study was to
investigate the relationship between loneliness as a risk factor and high-risk behaviors among
adolescents of Bojnourd, Iran.
Methods: In this cross-sectional study, 455 adolescents (aged 15-19 years) were selected
based on the age and gender by using quota sampling method. Data were collected by using
demographics checklist, high-risk behaviors checklist, and the SELSA-S loneliness
Questionnaire. Finally, data were analyzed using descriptive and inferential statistics like ttest, ANOVA, and Pearson’s correlation coefficient.
Results: The results show that there was a significant and direct relationship between the
feeling of loneliness and high-risk behaviors (r=0.147, P=0.002). In addition, there was a
significant and direct relationship between the feeling of loneliness and violence (r= 0.148, P=
0.002), suicide (r=0.278, P< 0.001), and drug abuse (r= 0.124, P= 0.008). High-risk behaviors
was more common among male rather than female (P= 0.005).
Conclusion: This study show that there is a relationship between the feeling of loneliness
especially loneliness in families and high-risk behaviors. Therefore, prevention programs for
improving the relationships and interactions in families, can be very effective in preventing
high-risk behaviors among adolescents.
Keywords: Loneliness, High Risk Behavior, Adolescence, Bojnourd
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