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بررسی رابطه میزان پرخاشگری و انزوا اجتماعی دانشجویان تاریخ و علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان لرستان پردیس آیت اهلل کمالوند
سعید رومانی،1مانیا ذوالفقاری شریفی،2کیمیا رحیمیانی ثابت 3و مریم امیدی دره
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 1دکترای برنامه ریزی درسی،مدرس دانشگاه فرهنگیان ایران (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ایران
 3دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ایران
 4دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ایران

چکیده
تحقیق با هدف بررسی رابطه بین پرخاشگری با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اهلل کمالوند
خرم آباد انجام گرفت .جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی ،نمونه انتخاب شده تعداد  1۰۰نفر که به روش نمونه
گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند .روش تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی بود .برای
سنجش پرخاشگری از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری و برای سنجش انزوای اجتماعی از پرسشنامه میزان شدهی انزوای
اجتماعی استفاده شد .روش های آماری (فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون)
استفاده شد ،نتایج نشان داد بین ابعاد پرخاشگری (بدنی ،کالمی ،خشم و خصومت) و انزوای اجتماعی رابطه معناداری وجود
ندارد .محاسبه ضریب رگرسیون جهت پیشبینی انزوای اجتماعی نشان داد که  32درصد واریانس انزوای اجتماعی توسط ابعاد
پرخاشگری (کالمی ،بدنی خشم و خصومت) پیش بینی می شود؛ همچنین بر اساس ضریب بتا( )βمشاهده شد که خصومت با
ضریب بتای  ./29و پرخاشگری کالمی با ضریب بتای  ./24پیش بینی کننده و پیش بینی کننده های معنادار انزوای اجتماعی
هستند .انزوای اجتماعی بودند ،همچنین نتایج نشان داد میزان انزوای اجتماعی بین دانشجویان بومی و غیر بومی متفاوت است
اما میزان انزوای اجتماعی دانشجویان متاهل در مقایسه با مجرد آن تفاوت چندانی ندارد.
واژههای کلیدی :پرخاشگری ،انزوای اجتماعی ،خصومت ،خشم ،کالمی و بدنی.
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مقدمه و بیان مسئله
جهان امروزی به سرعت در حال پیشرفت و توسعه است انسان به عنوان یک رکن اصلی این مجموعه به دنبال تطابق خود با
پیشرفت های جهان بشری است برطرف و برای برطرف ساختن نیازهای فیزیولوژیکی و غیر فیزیولوژیکی خود افکار خواسته ها
و اعمال خود را به گونه ای سازماندهی می کند که در این راستا گام بردارد گاهی در این میان مشاهده میشود که انسان
واکنش های نامناسبی از خود بروز می دهد که عمدتاً این واکنش ها روانی است که گاهی در قالب انزجار اجتماعی و خشم و
آسیب رساندن به خود و محیط اطراف به صورت پرخاشگری نمود می یابد و در پارهای از موارد فشار ناشی از این تالش در
مسیر توسعه باعث میشود آدمی در پیله خود فرو رفته و خود را طرد شده از جامعه میداند و به نوعی انزوای اجتماعی دچار
میشود از این رو ما بر خود الزم دانستیم در این مقاله به بررسی این دو پدیده روانی یعنی پرخاشگری و انزوای اجتماعی
بپردازیم.
از دیدگاه اتکینسون 1و همکاران( )2۰۰2پرخاشگری ،معموالً به رفتاری اطالق می شود که هدف از آن ،صدمه رساندن
جسمانی یا زبانی به شخص دیگر ،یا نابود کردن دارایی آن است .بنابراین ،آسیب زدن اتومبیل یک شخص به دست شخص
دیگر ،خفه کردن زنان توسط یک جانی و خشونتی که دولت برای برقراری نظم و قانون اعمال می کند ،تماماً اعمالی هستند که
در تعریف پرخاشگری می گنجد .بهترین و جامع ترین تعریفی که از پرخاشگری ارائه شده ،تعریف براون2است .او ،پرخاشگری
را هر نوع عمل و رفتاری می داند که به طور مستقیم در جهت هدفی و به منظور آزار و اذیت رساندن به دیگران که مایل
نیستند مورد آزار و اذیت قرار گیرند ،اعمال شود(صادقی و مشکبید حقیقی.)1385،
همچنین پرخاشگری را می توان هرگونه رفتاری دانست که متوجه آسیب رساندن و یا مجروح ساختن موجودی دیگر است.
نشانه های پرخاشگری
نشانه های پرخاشگری ،متعدد است .از جمله این نشانه ها می توان به فحش دادن ،پرتاپ اشیاء ،لگد زدن ،جنگ و ستیز
کردن ،شکستن اشیاء و ضربه زدن ،حمله به دیگران ،دروغگویی ،بر هم زدن نظم ،برانگیختگی بیش از حد ،فرار از خانه و
مدرسه ،نگاه های تند و خشن ،به هم فشردن دندان ها و جیغ زدن ،اشاره کرد .برخی دیگر از نشانه های پرخاشگری عبارتند
از :
1

Atkinson

2

Brown
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ایجاد مزاحمت کردن و حالت دفاعی به خود گرفتن؛
دیگران را سرزنش کردن؛
به دزدی و دروغگویی دست زدن؛
از رابطه خود با اطرافیان رضایت نداشتن؛(هاشمی و همکاران.)1389،
بوشمن و آندرسون( )2۰۰23اصطالح پرخاشگری را به عنوان یک رفتار هدفمند که به قصد آسیب زدن به دیگران صورت می
گیرد تعریف کرده اند.
به نقل از رجب پور و همکاران( )1391در حالی که پرخاشگری به طور تاریخی به دو بخش تقسیم شده است؛ یا تکانشی و
واکنشی بوده و با خشم (خصومت) راه اندازی می شود و یا عمدی و فعال بوده و به وسیله ی یک هدف (نوع ًا محسوس) برای
آسیب رساندن به دیگران (وسیله ای) فراخوانده می شود.
از دیدگاه ارونسون ( ) 13874پرخاشگری رفتارآگاهانه ای است که هدفش اعمال دردورنج جسمانی یا روانی باشد .به عبارت
بهتر عمل آگاهانه ای است که باهدف واردآوردن صدمه و رنج انجام می گیرد.این عمل ممکن است بدنی یا کالمی باشد.خواه
در نیل به هدف موفق بشود یا نشود ،در هر صورت پرخاشگری است.
هیلگارد و اتکینسون ) 1385(5پرخاشگری را رفتاری می دانند که قصد آن صدمه زدن (جسمانی و کالمی) به فرد دیگر یا نابود
کردن دارایی آنهاست .مفهوم اساسی در این تعریف قصد است.اگر کسی پای شما را لگد می کند قصد وی نشان دهنده
پرخاشگرانه بودن یا نبودن رفتار است.به طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است:
الف) فردی که رفتارش توام با پرخاشگری است آن رفتار را عمداٌانجام می دهد.
ب) آن رفتار در رروابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد رخ می دهد.
پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است.

3

Bushman&Anderson

4

Oronson

5

Hillard&Atkinson
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ت) شخصی که چنین رفتاری از او سر می زند یا در جهت جدال تحریک شده یا حد اعالی شدت ،آن مسیر را پیموده
است(ایزدی طامه و همکاران.)1389،
با توجه به جمیع تعاریف مربوط به پرخاشگری مهمترین مفاهیم مستتر در این تعاریف عبارتند از:
 نیت مندی :رفتار پرخاشگرانه همراه با قصد و نیت صورت می گیرد. جلوه رفتاری :عامل پرخاشگری به نوعی(کالمی یا جسمانی) قصد و نیت خود را آشکار می سازد. قربانی  :پرخاشگری همواره معطوف به شخصی یا چیزی می باشد.پرخاشگری به طورکلی به دونوع پرخاشگری خصمانه وپرخاشگری وسیله ای تقسیم می شود.پرخاشگری خصمانه عملی
پرخاشگرانه است که ازاحساس خشم ناشی می شود وهدفش اعمال درد و آسیب است.اما در پرخاشگری وسیله ای قصد و نیت
آسیب رساندن به شخص دیگر وجود دارد ،لیکن آسیب رسانی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدفی غیراز ایجاد درد و رنج
صورت می گیرد (ارونسون.)1387،
پرخاشگری افراد با نقض حقوق اجتماعی دیگر افراد جامعه منجر به نکوهش و طرد افراد از طرف جامعه می گردد که در پاره
ای از موارد سبب انزوای اجتماعی فرد می شود.
انزوای اجتماعی به معنی ضعف روابط و پیوندهای اجتماعی افراد با اعضای خانواده،دوستان و خویشاوندان و همچنین با نهاد
ها و سازمان های اجتماعی می باشد(حقیقتیان.)1392،
انزوای اجتماعی به معنای فقدان یا ضعف اتصال های فرد با سایر افراد گروهها و جامعه است بدون تردید انزوای اجتماعی افراد
را از مشارکت غیررسمی و رسمی در جامعه محروم می سازد مبادله اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را کاهش میدهد از تبادل
دائمی افکار و احساسات از کل به ف رد و از فرد به کل جلوگیری کند موجب تضعیف یا قطع روابط و مبادالت نامتقارن گرم و
همچنین روابط گفتمانی می شود از احساس مشارکت در روابط گرم و صمیمی و انسانی جلوگیری می کند فرصت های مناسب
را برای با هم زندگی کردن با هم کار کردن و با هم تجربه کردن و با هم بودن سلب می کند و در نهایت روابط طوالنی پایدار و
عمیق را غیر ممکن می سازد موارد یاد شده میتوانند پیامد های مختلفی از جمله احساس تنهایی،احساس عجزاجتماعی و
کاهش تحمل اجتماعی را به دنبال داشته باشند(چلبی و کافی.)1383،
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بنابراین انزوای اجتماعی نمیتواند به عنوان موض وعی خصوصی کنار گذاشته شود زیرا موضوع عمومی است اول از همه اینکه
اثراتش به زندگی شخصی انسانها محدود نمیشود بلکه جامعه را به طور کلی متاثر می کند دوم اینکه انزوای اجتماعی تنها بر
عوامل شخصی بنا نشده است بلکه علل فراشخصی و فرایندهای اجتماعی میتواند مورد اشاره قرار بگیرد،انزوای اجتماعی نتیجه
پیشرفت ها و فرایندهای ساختاری در جامعه است که اتفاق افتاده و هنوز اتفاق می افتند(هورتوالنوس6و همکاران.)1394،
تحقیقات بندورا (  ) 1973نشان داده است که پرخاشگری کامالً جنبه تقلیدی دارد و از راه مشاهده کسب می شود( کریمی
)1378،
یافته روپ و ودانویچ( )19977نیز نشان داد که بین پرخاشگری نیروهای نظامی و خستگی روانی آنان ارتباط معناداری وجود
دارد.
تحقیقات لئونارد برکوویتز8در مورد پرخاشگری نشان داده است که حتی مشاهده آالت و ابزار پرخاشگری میتواند در شخص
مشاهده کننده حالت پرخاشگری را برانگیزد.
دریک مطالعه پیمایشی که روی نمونهای  961نفری از زنان  19تا  9۰ساله صورت گرفت ،مشخص شد که  %25آنها در زمان
مصاحبه دچار آشفتگی روانشناختی بودند %22 ،آنها نشانههای شدید بیماری جسمی داشتند و  %17آنها گزارش کردهاند که
در طول زندگیشان در معرض پرخاشگری خانوادگی بوده اند .در میان زنانی که پرخاشگری در خانواده را تجربه کرده بودند،
فهم این موضوع که زندگیشان درمعرض خطر بوده و نیز تأثیر پرخاشگری بر زندگی آنها ،هر کدام به صورت معنیداری در
تغییر پذیری مشکالت روانشناختی آنان نقش داشتهاند %12 .همه موارد مشکالت روانشناختی و  %7همه موارد بیماری شدید
جسمانی به پرخاشگری در خانواد نسبت داده شده است .پرخاشگری در خانواده به صورت فزایندهای یک مشکل جهانی برای
بهداشت روانی محسوب می شود و بهداشت روانی و جسمانی افراد ،به ویژه زنان و کودکان را به صورت جدی تحت تأثیر قرار
میدهد .دادههای موجود بیانگر آن است که  2۰تا  5۰درصد از زنان در بیشتر کشورها در دورهای از زندگی خود در معرض
پرخاشگری در خانواده قرار گرفتهاند (هایسی،ریکس،واتس و

زوی9.)1994،

6

Hortolanos

7

Rup&Vedanovich

8

Leonard Berkowitz

9

Heise, Raikes, Watts, Zwi
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از تحقیقات دیگردر زمینه انزوای اجتمـاعی تحقیـق مسـعود چلبـی بـا عنـوان «تحلیـل چندسطحی انزوای اجتماعی» اسـت.
یافتـههـا نشـان مـیدهـد کـه متغیرهـای سـطح توسـعه اقتصادی ـ اجتماعی منطقه وثبات ساکنان در سطح ساختی واعتماد،
امنیت و تعدد گروه ها و هویت ها در سطح فردی اثرات مؤثر و معناداری بر روابط اجتماعی دارند .همچنین سـطح روابط
اجتماعی به نوبه خود تأثیر مؤثر و کاهندهای بر احساس تنهایی و عجز نشان میدهـد(چلبی.)1383،
تحقیق دیگری که توسط ایلناز سجادیان بـا عنـوان «ارتبـاط بـین افسـردگی و انـزوای اجتماعی کاربران اینترنت نوجوان و
جوان با مدت زمان روزانـه معمـول کـاربری اینترنـت » صورت گرفته نیز رابطه مثبت بین افسردگی وانـزوای اجتمـاعی بـا
مـدت زمـان اسـتفاده از اینترنت در کاربران نوجوان و جوان را نشان میدهد.
مسئله ای که اکثر آسیب شناسان شبکه بدان پرداخته اند مربوط به ویژگیهای خاص تعامالت و ارتباطات در دنیای مجازی
است آنان معتقدند تعامالت مجازی در نهایت منجر به انزوای اجتماعی و کاهش و کاهش تعامالت کاربرد در دنیای واقعی وی
خصوصا از لحاظ عمق و کیفیت شده و عموماً استفاده بیشتر از اینترنت باعث کاهش ارتباطات اجتماعی خصوصاً از نوع
ارتباطات نزدیک و صمیمی با اعضای خانواده دوستان ونزدیک و غیره همراه است(رضایی قادی.)1391،
به نظر زوتکاما( )19991۰اعتماد اجتماعی پایین در یک جامعه منجر به انزوا و دوری از اعضای جامعه از همدیگر شده و میزان
بیگانگی اجتماعی را افزایش میدهد.
کالنتری و همکاران پژوهشی را با عنوان بررسی ارتباط میان انزوای اجتماعی و سالمت روان با نقش میانجی گران حمایت
اجتماعی در بین شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار دادند یافته های توصیفی پژوهش نشان می دهد که  59درصد شهروندان
تهرانی انزوا را در سطح متوسط به باال تجربه کردند  69درصد افراد در وضعیت سالمت روانی مطلوب قرار داشته و میانگین
دریافت حمایت اجتماعی  61.8۰ارزیابی شده است در مجموع نتایج حاصل داللت بر آن دارد که با افزایش میزان انزوای
اجتماعی از سطوح حمایت اجتماعی کاسته شده و وضعیت سالمت روان شهروندان در حالت آسیب پذیر قرار می
گیرد(کالنتری و همکاران)1391،
حقیقتیان( ) 1392عوامل اجتماعی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان شهر اصفهان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده
است یافته ها نشان می دهد هر چه پایگاه اقتصادی اجتماعی جوانان باالتر باشد یا هر چه میزان استفاده آنها از اینترنت بیشتر
باشد و هرچه شعاع اعتماد آنها وسیعتر و میزان آن باالتر باشد این زبان اجتماعی آنها کمتر است(حقیقتیان)1392،
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روهد11و همکاران( )199۰در پژوهش ارز یابی آثار سالمت روان ناشی از انزوای اجتماعی با به کارگیری داده های پانل استرالیا
و به روش تحلیل ثانویه نشان می دهند که جابه جای ناشی از کار یا تحصیل منجر به انقطاع در روابط اجتماعی و بسط انزوای
اجتماعی در بعد عینی شده و در نتیجه آثار منفی زیانباری بر سالمت روان افراد بالخص نزد زنان و افراد سالمند به جای می
گذارد(روهد و همکاران.)2۰15،
هامپتون12و همکاران( ) 2۰۰9در پژوهشی با عنوان انزوای اجتماعی و فناوری های جدید دریافتند که استفاده از فناوری های
نوین ارتباطی و اطالعاتی همچون تلفن همراه و اینترنت باعث انزوای اجتماعی نمی شود بلکه این فناوری ها باعث درگیری یا
مشارکت اجتماعی آنها می شوند کاربران اینترنت از طریق انتشار عکس ها و مطالب خود در شبکههای اجتماعی مجازی
پیوندهای صمیمانهای با دوستان خود برقرار میسازد(هامپتون و همکاران.)2۰۰9،
بر مبنای پژوهش سیف زاده و همکاران( 62 )1396درصد بزرگساالن دارای انزوای اجتماعی باالیی بودند و بر مبنای پژوهش
محمدی جو() 1392در بین دانشجویان بیست و دو و نیم درصد دارای انزوای پایین شصت و یک و نیم درصد انزوای اجتماعی
متوسط و  16درصد دارای سطح باالیی از انزوای اجتماعی بودند بنابراین می توان انتظار داشت که با مدرن شدن جامعه افراد
منزوی افزایش و با پیامدهای ویژه آن جامعه به سمت خاصی هدایت خواهد شد مطالعه متغیرهای انزوای اجتماعی و تنهایی و
در ادامه رابطه تفاوت های جنسیتی با آن واجد اهمیت زیادی است زیرا تهران به عنوان یک کالنشهر با وسعت جغرافیایی باال و
تراکم جمعیتی بسیار زیاد و تجانس فرهنگی کم زمینه را برای انزوای اجتماعی افراد فراهم میکند.
یک تحقیق مهم در این زمینه نشان داده است که نه زندگی خانوادگی یک پسر  ،نه عملکرد مدرسه ای و نه زمینه خانوادگی
وی  ،بلکه مقدار برنامه های خشن تلویزیونی که در نه سالگی تماشا می کرده است تنها و مهمترین عامل تعیین کننده میزان
پرخاشگر بودن او در  1۰سال بعد یعنی سن  19سالگی بوده است( کریمی .) 1378 ،
پژوهشی به عنوان تنهایی و نه تنها بودن انزوای احساسی و انزوای اجتماعی به عنوان دو بعد متمایز از احساس تنهایی در
کهنساالن توسط بارسونو 13همکاران در سال  2۰۰1انجام شد نتایج تحقیق نشان داد که بین احساس تنهایی( انزوای
اجتماعی -انزوای احساسی) و متغیرهای مستقل بر آن رابطه وجود دارد که در سطح فردی شامل نداشتن شریکی در زندگی،
نداشتن مهارت در برقراری ،ارتباط فقدان اعتماد به نفس کافی و ارزیابی نادرست از عمل خود است و در سطح اجتماعی به
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ویژگی های فضایی مربوط است که شخص ع ضوی از آن است شبکه اجتماعی فرد از او حمایت الزم را به عمل نمیآورد و او را
به حال خود رها می کند.
پژوهشی با عنوان انزوای اجتماعی یک مانع یادگیری در مدارس ابتدایی در آفریقای جنوبی انجام شده است نتایج این پژوهش
نشان میدهد که بین انزوای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد(بستر و بادال.)2۰۰114،
پژوهش دیگری با عنوان تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی در بین شهروندان تهرانی و کرمانی بدون توجه به جنسیت انجام
گرفته است یافته ها نشان می دهد که متغیرهای سطح توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه و ثبات ساکنان در سطح ساختی و
اعتماد امنیت و تعدد گروه ها و هویت ها در فردی از اثرات موثر و معناداری بر انزوای اجتماعی دارند(چلبی و امیر
کافی)1383،
با توجه به نتایج تحقیقات این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین پرخاشگری با انزوای اجتماعی و میزان شیوع آن به عنوان
یک پدیده روانی-اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان لرستان است.
و عالوه بر فرضیه کلی مذکور در باال ،چهار فرضیه زیر را مورد بررسی قرار داده است:
-

بین پرخاشگری بدنی از مقوله های پرخاشگری با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،پردیس آیت
اله کمالوند رابطه مستقیم و معنی دار ،وجود دارد.

-

بین پرخاشگری کالمی از مقوله های پرخاشگری با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،پردیس
آیت اله کمالوند رابطه مستقیم و معنی دار ،وجود دارد.

-

بین خشم از مقوله های پرخاشگری با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،پردیس آیت اله
کمالوند رابطه مستقیم و معنی دار ،وجود دارد.

-

بین خصومت از مقوله های پرخاشگری با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،پردیس آیت اله
کمالوند رابطه مستقیم و معنی دار ،وجود دارد.

-

بین انزوای اجتماعی دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس آیت اله کمالوند تفاوت معناداری وجود
دارد.
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-

بین انزوای اجتماعی دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه فرهنگیان ،پردیس آیت اله کمالوند تفاوت معناداری وجود
دارد.

روش تحقیق
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر امکان کنترل متغیرها در زمره تحقیـقهـای غیرآزمایشـی15اسـت .همچنـین ،از
نظر روابط بین متغیرها از نوع توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری شامل تمـامی دانشـجویان دورهی کارشناسـی مرکـز
ایت اله کمالوند در سال تحصیلی  1397-98که تعداد آنها  6۰۰نفر است .از این تعداد  1۰۰نفر به روش نمونهگیری تصادفی
طبقه ای نسبی به عنوان نمونه آماری مد نظر قرار گرفت .نیز برای برآورد حجـمنمونـه از جـدول کرجسـی و مورگـان)197۰(16
استفاده شد .برای سنجش پرخاشگری از نسخه جدید پرسشـنامه پرخاشـگری کـه نسـخه قبلـی آن تحـت عنـوان پرسشـنامه
خصومت بود ،توسط باس و پری() 1992مورد بازنگری قرار گرفت .این پرسشنامه یک ابـزار خودگزارشـی اسـت کـه شـامل 29
عبــارت و چهــار زیــر مقیــاس اســت ،کــه عبــارت اســت از پرخاشــگری بــدنی( ،)PAپرخاشــگری کالمــی( ،)VAخشــم( )Aو
خصومت( ،)Hآزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف  5درجه ایی از :کامال شبیه من اسـت( ،)5تـا حـدودی شـبیه مـن
است( ،)4نه شبیه من است نه شبیه من نیست( ،)3تا حدودی شبیه من نیست( ،)2به شدت شبیه من نیست(.)1
دو عبارت  9و  16به صورت معکوس نمره گذاری می شوند .نمره کل برای پرخاشگری با مجموعه نمـرات زیـر مقیـاس هـا بـه
دست می آید .کلید نمره گذاری :پرخاشـگری بـدنی ،شـامل  9عبـارت .29-25-22-16-13-11-8-5-2 :پرخاشـگری کالمـی
شامل  5عبارت .27-21-14-6-4 :خشم ،شامل  7عبارت .28-23-19-18-12-9-1 :خصومت شامل  8عبارت-15-1۰-7-3 :
 .17-2۰-24-26پرشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است .نتایج ضریب بازآزمایی برای چهـار زیـر مقیاس(بـا
فاصله  9هفته)۰.8۰تا ۰.72و همبستگی بین چهار زیر مقیاس ۰.38تا ۰.49به دست آمده است.
جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس از ضریب آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد کـه نتـایج نشـانگر همسـانی درونـی زیـر مقیـاس
پرخاشگری بدنی  ،۰.82پرخاشگری کالمی  ،۰.81خشم ۰.83و خصومت  ۰.8۰بود.
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برای سنجش میزان انزوای اجتماعی از سواالت پرسشنامه محقق ساخته انزوای اجتماعی استفاده شده است .از دیدگاه ملـوین
سیمن انزوا اجتماعی واقعیتی است فکری که در آن فرد عدم تعلق و انفصال کاملی را با ارزش های مرسوم جامعه احساس مـی
کند(.به نقل از مدرسی یزدی.)1393،
این پرسشنامه از  19عبارت که شامل  4زیر مقیاس(تنهایی اجتماعی ،عجز ،یأس اجتماعی و کاهش تحمل اجتمـاعی) تشـکیل
شده است .آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف  5درجه ایی از :کـامال شـبیه مـن اسـت( ،)5تـا حـدودی شـبیه مـن
است( ،)4نه شبیه من است نه شبیه من نیست( ،)3تا حدودی شبیه من نیست( ،)2به شدت شـبیه مـن نیسـت( .)1نمـره کـل
برای انزوای اجتماعی با مجموعه نمرات زیر مقیاس ها به دست می آید .کلید نمره گذاری :تنهایی اجتمـاعی-14-1۰-6-2-1 :
 .18عجز .11-7-3 :یـأس اجتمـاعی .19-16-15-12-8-4 :کـاهش تحمـل اجتمـاعی .17-13-9-5 :امتیـازات خـود را از 19
عبارت خود با یکدیگر جمع نمایید .حداقل امتیاز ممکن  19و حداکثر  95خواهد بود.
برای توصیف و تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای آماری توصیفی (فراوانی ،درصـد ،میـانگین ،انحـراف اسـتاندارد ،ضـریب
همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی) استفاده شد.
یافتههای توصیفی
جدول  :1آمارههای توصیفی مربوط به نمرات متغیرهای تحقیق در دانشجویان
متغیر

کمترین

بیشترین نمره

میانگین

انحراف استاندارد

نمره
پرخاشگری

1.28

4.38

2.64

۰.52

بدنی

1.11

4.11

2.42

۰.54

کالمی

1

4.6۰

2.67

۰.58

خشم

1

4.43

2.76

۰.73

خصومت

1.25

4.5۰

2.74

۰.67

انزوا اجتماعی

2.37

4.37

2.93

۰.35
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متغیر های پژوهش

تنهایی

2

8.17

3

۰.68

عجز

1

5

2.62

۰.69

پرخاشگری

بدنی

کالم

خشم

تنهایی

خصوم

ی

عجز

یأس

کاهش تحمل

انزوا

سطح

اجتماعی

اجتماعی

معنیداری

ت

()sig
یاس

1.83

4.17

2.68

۰.48

کاهش تحمل اجتماعی

2

5

3.45

۰.55

در جدول ( )1آمارههای توصیفی (کمترین و بیشترین نمره ،میانگین نمرات ،انحراف اسـتاندارد) مربـوط بـه نمـرات متغیرهـای
تحقیق در گروه دانشجویان مورد مطالعه ارائه شده است.

یافته های استنباطی
فرضیه :بین ابعاد پرخاشگری(بدنی ،کالمی ،خشم ،خصومت) و انزوای اجتماعی(تنهایی اجتماعی ،عجز ،یأس اجتمـاعی ،کـاهش
تحمل اجتماعی) دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول  :2ضرایب همبستگی بین پرخاشگری با انزوای اجتماعی
نتایج جدول( ) 2نشان می دهد ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین ابعاد پرخاشگری(بدنی ،کالمی ،خشم ،خصومت) و
انزوای اجتماعی در سطح آلفای  5درصد معنادار نیست .(p<0.05).بنابراین ،چنین استنباط می شود که با اطمینان
95درصد بین ابعاد پرخاشگری و انزوای اجتماعی رابطه مثبت وجود دارد اما معنا دار نیست
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پرخاشگری

1

-

-

بدنی

-

1

-

-

کالمی

-

-

1

-

-

خشم

-

-

-

-

-

-

خصومت

-

-

-

1

-

-

-

تنهایی

-

-

-

-

1

-

-

-

عجز

-

1

-

-

-

-

1

-

-

۰.62

یأس

-

-

1

-

-

-

-

1

-

۰.61

۰/۰5

-

-

-

1

-

-

-

-

1

۰.24

۰/۰5

۰.53

۰.42

۰.47

۰.37

1

۰/۰5

کاهش تحمل
اجتماعی
انزوااجتماعی

-

1

-

-

-

-

-

۰.53

۰/۰5

-

-

-

-

۰.42

۰.۰5

-

-

-

۰.47

۰.۰5

-

-

۰.37

۰.۰5

-

۰.51

۰.۰5

۰.77

۰.۰5
۰/۰5

۰.77

۰.51

۰.62

۰.61

۰.24

نتیجه گیری بر اساس فرضیه 1
بین پرخاشگری بدنی از مقوله های پرخاشگری با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،پردیس آیت اله
کمالوند رابطه مستقیم و معنی دار ،وجود دارد.
همانطوری که نتایج جدول 2نشان می دهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بینپرخاشگری بدنی با انزوای اجتماعی
در بین دانشجویان ( )۰/42در سطح خطای  α=۰/۰5معنیدار نیست( ،)P>۰/۰5بنابراین چنین استنباط میشود که با
اطمینان  95درصد بین پرخاشگری بدنی با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان پردیس آیت اله کمالوند رابطه مستقیم وجود
دارد اما معنی دار نیست .یعنی با افزایش پرخاشگری بدنی در بین دانشجویان ،میزان انزوای اجتماعی دانشجویان افزایش
می یابد اگرچه رابطه مذکور مستقیم است اما چون معنی دار نیست فرضیه فوق رد می گردد.
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نتیجه گیری بر اساس فرضیه 2
بین پرخاشگری کالمی از مقوله های پرخاشگری با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اله
کمالوند رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
همانطوری که نتایج جدول 2نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین پرخاشگری کالمی با انزوا اجتماعی
در بین دانشجویان پردیس آیت اله کمالوند ( )۰/47در سطح خطای  α=۰/۰5معنیدار است( ،)P>۰/۰5بنابراین چنین
استنباط میشود که با اطمینان  95درصد بین پرخاشگری کالمی و انزوا اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت
اله کمالوند رابطۀ مثبت(مستقیم) وجود دارد اما معنی دار نیست .یعنی با افزایش پرخاشگری کالمی میزان انزوای اجتماعی در
بین دانشجویان نیز افزایش مییابد اما به دلیل عدم رابطه معنا دار فرضیه فوق رد میگردد.
نتیجه گیری بر اساس فرضیه 3
بین خشم از مقوله های پرخاشگری با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،پردیس آیت اله کمالوند رابطه
مستقیم و معنی دار ،وجود دارد.
همانطوری که نتایج جدول 2نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین خشم با انزوای اجتماعی در بین
دانشجویان ( )۰/37در سطح خطای  α=۰/۰5معنی دار نیست( ،)P>۰/۰5بنابراین چنین استنباط میشود که با اطمینان 95
درصد بین خشم با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان پردیس آیت اله کمالوند رابطه مستقیم وجود دارد اما معنی دار نیست.
یعنی با افزایش خشم در بین دانشجویان ،میزان انزوای اجتماعی دانشجویان افزایش مییابد اگرچه رابطه مذکور مستقیم است
اما چون معنی دار نیست فرضیه فوق رد می گرد
نتیجه گیری بر اساس فرضیه 4
بین خصومت از مقوله های پرخاشگری با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،پردیس آیت اله کمالوند رابطه
مستقیم و معنی دار ،وجود دارد.
همانطوری که نتایج جدول 2نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین خصومت با انزوای اجتماعی در بین
دانشجویان ( )۰/51در سطح خطای  α=۰/۰5معنی دار نیست( ،)P>۰/۰5بنابراین چنین استنباط میشود که با اطمینان 95
درصد بین خصومت با انزوای اجتماعی در بین دانشجویان پردیس آیت اله کمالوند رابطه مستقیم وجود دارد اما معنی دار
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نیست .یعنی با افزایش خصومت در بین دانشجویان ،میزان انزوای اجتماعی دانشجویان افزایش مییابد اگرچه رابطه مذکور
مستقیم است اما چون معنی دار نیست فرضیه فوق رد می گردد.

مقدار پیشبینی انزوای اجتماعی توسط زیر مقوالت پرخاشگری چه مقدار می باشد؟
جدول  .3ضرایب رگرسیون جهت پیش بینی انزوای اجتماعی
متغییر

ضریب بتای

انحراف

ضریب

پیشبین

غیر

استاندارد

استاندارد

استاندارد

خطا

()β

t

سطح

R

R2

معناداری

بدنی

.۰8

.۰7

.13

1.16

.24

کالمی

.15

.۰6

.24

2.24

.۰2

خشم

.۰۰3

.۰5

.۰۰6

.۰5

.96

خصومت

.15

.۰6

.29

2.56

.۰1

.57

.32

P> .۰5

F=11.42

یافته های مندرج در جدول 3نشان می دهد که32درصد واریانس انزوای اجتماعی توسط ابعاد پرخاشگری بدنی ،کالمی ،خشم
و خصومت پیش بینی می شود.همچنین بر اساس ضرایب بتا( )βمشاهده می شود که بعد خصومت با ضریب بتای  .29و
پرخاشگری کالمی با ضریب بتای  .24پیش بینی کننده های معنادار انزوای اجتماعی هستند و پرخاشگری بدنی با ضریب
بتای .12۰4و خشم با ضریب بتای .۰۰6.به ترتیب پیش بینی کننده ی غیرمعنادار انزوای اجتماعی هستند.
به منظور بررسی معنادار بودن تفاوت انزوای اجتماعی دانشجویان بومی وغیر بومی از آزمون  tمستقل دو دامنه با سطح
معناداری  P< /۰5استفاده شد ،که نتایج آن در جداول زیر آمده است:
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جدول()1خالصه آزمون  tمستقل انزوای اجتماعی دانشجویان بومی و غیر بومی
انزوا اجتماعی

N

M

SD

DF

T

P

بومی

57

2.8864

۰.35983

98

-1.63

۰.۰5

43

3.۰۰37

۰.34692
غیر بومی

با استفاده از آزمون تی گروه های مستقل  ،میانگین نمره انزوای اجتماعی دانشجویان بومی (=/35اس دی و=2.88م با میانگین
نمره های دانشجویان غیر بومی (=۰.34اس دی و =3م) مقایسه شد  .بر اساس نتایج این مقایسه می توان گفت که تفاوت دو
گروه به لحاظ آماری معنادار نمی باشد(تی  -1.63کوچکتر از پی  ) ۰.۰5در نتیجه انزوای اجتماعی در بین دانشجویان بومی و
غیر بومی متفاوت می باشد.
جدول()2خالصه آزمون  tمستقل انزوای اجتماعی دانشجویان متاهل و مجرد
خصیصه ها

N

M

SD

DF

T

P

متاهل

33

2.8963

.36547

62.۰46

۰.786

۰.۰5

مجرد

67

2.9568

.35436

با استفاده از آزمون تی گروه های مستقل  ،میانگین نمره انزوای اجتماعی دانشجویان متاهل(=۰.36اس دی و=2.89م با
میانگین نمره های دانشجویان مجرد(=۰/35اس دی و =2.95م) مقایسه شد  .بر اساس نتایج این مقایسه می توان گفت که
تفاوت دو گروه به لحاظ آماری معنادار نیست( .تی( )۰.786بزرگتر از پی  ) ۰.۰5و انزوای اجتماعی متأهل ها در مقایسه با
مجردان تفاوتی نداشت.
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بحث و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده نشان داد بین ابعاد پرخاشگری( بدنی ،کالمی ،خشم و خصومت) و انزوای اجتماعی(تنهایی ،عجز ،یأس
اجتماعی ،کاهش تحمل اجتماعی) رابطه مثبت وجود دارد ولی معنادار نیست .به عبارتی با تقویت ابعاد پرخاشگری ،میزان
انزوای اجتماعی دانشجویان افزایش میابد.
نتایج به دست آمده با نتایج تحقیقات بندورا (  ) 1973که نشان داده است پرخاشگری کامالً جنبه تقلیدی دارد و از راه
مشاهده کسب می شود( کریمی  )1378،همخوانی دارد .همچنین ،با یافته های روپ و ودانویچ ( )1997که نشان داد بین
پرخاشگری نیروهای نظامی و خستگی روانی آنان ارتباط معناداری وجود دارد؛ هماهنگ است.
نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات لئونارد برکوویتز در مورد پرخاشگری ،که نشان داده است حتی مشاهده آالت و ابزار
پرخاشگری میتواند در شخص مشاهده کننده حالت پرخاشگری را برانگیزد؛ همسو است.
همچنین ،نتایج این پژوهش با مطالعه پیمایشی که روی یک نمونهی  961نفری از زنان  19تا  9۰ساله صورت گرفت و
مشخص شد که  %25آنها در زمان مصاحبه دچار آشفتگی روانشناختی بودند %22 ،آنها نشانههای شدید بیماری جسمی
داشتند و  %17آنها گزارش کردهاند که در طول زندگیشان در معرض پرخاشگری خانوادگی بودهاند .در میان زنانی که
پرخاشگری در خانواده را تجربه کرده بودند ،فهم این موضوع که زندگیشان درمعرض خطر بوده و نیز تأثیر پرخاشگری بر
زندگی آنها ،هر کدام به صورت معنیداری در تغییر پذیری مشکالت روانشناختی آنان نقش داشتهاند %12 .همه موارد
مشکالت روانشناختی و  %7همه موارد بیماری شدید جسمانی به پرخاشگری در خانواد نسبت داده شده است .پرخاشگری در
خانواده به صورت فزایندهای یک مشکل جهانی برای بهداشت روانی محسوب میشود و بهداشت روانی و جسمانی افراد ،به ویژه
زنان و کودکان را به صورت جدی تحت تأثیر قرار میدهد .دادههای موجود بیانگر آن است که  2۰تا  5۰درصد از زنان در
بیشتر کشورها در دوره ای از زندگی خود در معرض پرخاشگری در خانواده قرار گرفتهاند (هایسی،ریکس،واتس و زوی)1994،
رابطه دارد و همسو است .ونیز باتحقیـق مسـعود چلبـی بـا عنـوان «تحلیـل چندسطحی انزوای اجتماعی» که یافتـه هـا ی
آن نشـان مـیدهـد کـه متغیرهـای سـطح توسـعه اقتصادی ـ اجتماعی منطقه وثبات ساکنان در سطح ساختی واعتماد ،امنیت
و تعدد گروه ها و هویت ها در سطح فردی اثرات مؤثر و معناداری بر روابط اجتماعی دارند .همچنین سـطح روابط اجتماعی به
نوبه خود تأثیر مؤثر و کاهندهای بر احساس تنهایی و عجز نشان میدهـد(چلبی)1383،؛ همخوانی دارد.
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نتایج به دست آمده در این تحقیق با تحقیق دیگری که توسط ایلناز سجادیان بـا عنـوان «ارتبـاط بـین افسـردگی و انـزوای
اجتماعی کاربران اینترنت نوجوان و جوان با مدت زمان روزانـه معمـول کـاربری اینترنـت » صورت گرفته رابطه مثبت بین
افسردگی وانـزوای اجتمـاعی بـا مـدت زمـان اسـتفاده از اینترنت در کاربران نوجوان و جوان را نشان میدهد؛هماهنگ است.
و همچنین با مسئله ای که اکثر آسیب شناسان شبکه بدان پرداخته اند که مربوط به ویژگیهای خاص تعامالت و ارتباطات در
دنیای مجازی است و آنان معتقدند تعامالت مجازی در نهایت منجر به انزوای اجتماعی و کاهش تعامالت کاربر در دنیای واقعی
وی خصوصا از لحاظ عمق و کیفیت شده و عموم ًا استفاده بیشتر از اینترنت باعث کاهش ارتباطات اجتماعی خصوصاً از نوع
ارتباطات نزدیک و صمیمی با اعضای خانواده دوستان ونزدیک و غیره همراه است(رضایی قادی)1391،؛ هم جهت است.
و نظر زوتکاما () 1999که بیان می دارد اعتماد اجتماعی پایین در یک جامعه منجر به انزوا و دوری از اعضای جامعه از همدیگر
شده و میزان بیگانگی اجتماعی را افزایش میدهد؛ تایید می کند.
نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات کالنتری و همکاران با عنوان بررسی ارتباط میان انزوای اجتماعی و سالمت روان با نقش
میانجی گران حمایت اجتماعی در بین شهروندان تهرانی که مورد بررسی قرار دادند و یافته های توصیفی پژوهش نشان می
دهد که  59درصد شهروندان تهرانی انزوا را در سطح متوسط به باال تجربه کردند  69درصد افراد در وضعیت سالمت روانی
مطلوب قرار داشته و میانگین دریافت حمایت اجتماعی  61.8۰ارزیابی شده است در مجموع نتایج حاصل داللت بر آن دارد که
با افزایش میزان انزوای اجتماعی از سطوح حمایت اجتماعی کاسته شده و وضعیت سالمت روان شهروندان در حالت آسیب
پذیر قرار می گیرد(کالنتری و همکاران )1391،همخوانی دارد.
و همچنین بر تحقیقات حقیقتیان( ) 1392که عوامل اجتماعی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان شهر اصفهان را مورد بررسی و
تجزیه و تحلیل قرار داده است ویافته های آن نشان می دهد هر چه پایگاه اقتصادی اجتماعی جوانان باالتر باشد و هرچه شعاع
اعتماد آنها وسیعتر و میزان آن باالتر باشد این زبان اجتماعی آنها کمتر است(حقیقتیان)1392،؛ مهر تایید می زند.
و نیز با پژوهش روهد و همکاران( ) 199۰در زمینه ارز یابی آثار سالمت روان ناشی از انزوای اجتماعی با به کارگیری داده های
پانل استرالیا و به روش تحلیل ثانویه که نشان می دهند جابه جای ناشی از کار یا تحصیل منجر به انقطاع در روابط اجتماعی و
بسط انزوای اجتماعی در بعد عینی شده و در نتیجه آثار منفی زیانباری بر سالمت روان افراد به جای می گذارد(روهد و
همکاران)2۰15،؛ همسو است.
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و نتایج این پژوهش با نظرهامپتون و همکاران( ) 2۰۰9در پژوهشی با عنوان انزوای اجتماعی و فناوری های جدید ،مغایرت
دارد.
و با پژوهش سیف زاده و همکاران( )1396که در آن عنوان شده است 62،درصد بزرگساالن دارای انزوای اجتماعی باالیی بودند
و بر مبنای پژوهش محمدی جو( )1392صورت گرفته بود ،هم جهت است.
و نیز نتایج پژوهش حاضر با یک تحقیق مهم در این زمینه که نشان داده است نه زندگی خانوادگی یک پسر  ،نه عملکرد
مدرسه ای و نه زمینه خانوادگی وی  ،بلکه مقدار برنامه های خشن تلویزیونی که در نه سالگی تماشا می کرده است تنها و
مهمترین عامل تعیین کننده میزان پرخاشگر بودن او در  1۰سال بعد یعنی سن  19سالگی بوده است( کریمی ) 1378 ،؛
ارتباط مثبت دارد.
و پژوهشی را که به عنوان تنهایی و نه تنها بودن انزوای احساسی و انزوای اجتماعی به عنوان دو بعد متمایز از احساس تنهایی
در کهنساالن توسط بارسون و همکاران در سال  2۰۰1انجام شد و نتایج آن تحقیق نشان داد که بین احساس تنهایی( انزوای
اجتماعی -انزوای احساسی) و متغیرهای مستقل بر آن رابطه وجود دارد که در سطح فردی شامل نداشتن شریکی در زندگی،
نداشتن مهارت در برقراری ،ارتباط فقدان اعتماد به نفس کافی و ارزیابی نادرست از عمل خود است و در سطح اجتماعی به
ویژگی های فضایی مربوط است که شخص عضوی از آن است شبکه اجتماعی فرد از او حمایت الزم را به عمل نمیآورد و او را
به حال خود رها می کند؛ تایید می کند.
و همچنین پژوهش حاضر با پژوهشی که با عنوان انزوای اجتماعی یک مانع یادگیری در مدارس ابتدایی در آفریقای جنوبی
انجام شده است(بستر و بادال)2۰۰1،؛ هماهنگ است.
و با پژوهش دیگری که با عنوان تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی در بین شهروندان تهرانی و کرمانی بدون توجه به
جنسیت انجام گرفته است(چلبی و امیر کافی)1383،؛ همسو است.

پیشنهادات پژوهش
به دانشجویان پیشنهاد می شود:


ا
ز تماشای فیلم ها وبازی های کامپیوتری خشن دوری گزینند.
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ب
ه هنگام عصبانیت با ترک محیط تنش زا از درگیری فیزیکی خودداری کنند.



به هنگام قرار گرفتن در موقعیت تحریک کننده برای لحظاتی سکوت کنند.



در برخورد با دیگران متواضعانه رفتار کنند.



سعی کنند به عنوان تمرین گاه گاهی با افرادی که سلیقه آنها را نمی پسندند برخورد کوتاه داشته باشند و با صاحب
نظران دیگر انتظار مراوده کوتاه مدت داشته باشند.



مطالعه کتاب های روانشناسی مرتبط با موضوع



همیشه فضای ذهنی و روانی خود را برای شنیدن و دریافت رفتارهای نابجا آماده سازند.
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