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حمید بارانی ،راضیه شیخاالسالمی



چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای عدم درگیری اخالقی در رابطه بین ذهنآگاهی و
احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی در گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود.
پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش مدلیابی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش
تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی  1981-89بودند.
مشارکتکنندگان پژوهش  963نفر از دانشجویان ( 183دختر و  113پسر) بودند که به شیوه
نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند و مقیاسهای ذهنآگاهی دروتمن و همکاران (،)4319
مقیاس عدم درگیری اخالقی بندورا و همکاران ( )1886و مقیاس احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی
دیتوماسو و همکاران ( )4332را تکمیل نمودند .روایی و پایایی مقیاسهای پژوهش نیز با استفاده
از روش تحلیل عامل تاییدی (نرمافزار  )AMOS-24و ضریب آلفای کرونباخ (نرمافزار )SPSS-24
مورد بررسی و تایید قرار گرفت .یافتهها نشان داد که مدل پژوهش با دادههای جمعآوری شده
برازش مطلوبی دارد .همچنین یافتهها نشان دهنده اثر منفی ذهنآگاهی بر احساس تنهایی اجتماعی-
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عاطفی ( p>3/339و  ،)β=-3/23اثر منفی ذهنآگاهی بر عدم درگیری اخالقی ( p>3/31و
 ،)β=3-/24اثر مثبت عدم درگیری اخالقی بر احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی ( p>3/34و
 ،)β=3/91و اثر منفی ذهنآگاهی بر احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی با واسطهگری عدم درگیری
اخالقی ( p>3/34و  )β=-3/19بود .بهطور کلی یافتههای پژوهش حاضر نقش ذهنآگاهی و عدم
درگیری اخالقی را در تبیین احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی نشان میدهند.

واژگان کلیدی :احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی ،ذهنآگاهی ،عدم درگیری اخالقی.
مقدمه

انسااان در طول زندگی دورههای گذار 1متعددی تجربه مینماید که یکی از مهمترین
آنها ،گذار از دوران دبیرساتان به دوران دانشاگاه اسات (اسسولسبرو ،واترز و گودمن،4
1881؛ ویتون .)1883 ،9دانشگاه یک دوره گذار از نوجوانی 2به بزرگسالی 1و دورهای برای
دانشاجویان است که در جستوجو و تحقق احساس فردیت خود و در عین حال به دنبال
جساات وجو و تحقق روابط اجتمااعی و نزدیک با دیگران باشااند (اوزدمیر و تونکای،6
 .)4339انتقال از مدرسااه به دانشااگاه ،با تاییرات اجتماعی ،1ساااختاری 9و رفتاری 8همراه
است که ممکن است این تاییرات به احساس تنهایی 13منجر شود (دیهل ،جانسن ،ایشسانوا
و هیلگر-کولب .)4319 ،11چرا که این افراد پس از ورود به دانشااگاه بر اساااس افزایش
فردگرایی 14و اسااتقالل 19در نقش جدیدشااان ،خودگردانی 12در تصاامیمگیری را آغاز
1
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مینمایند (ریک .)1884 ،1در حالی که این مساله برای فرد فرصت محسوب میشود ،لیکن
میتواند خطراتی به همراه داشااته باشااد .تنها بودن در یک محیط جدید (مانند یک شااهر
جدید) و نداشاتن فردی از اعااای خانواده در آن شااهر ،ممکن اساات منجر به احساس
تنهایی شود (دیهل و همکاران .)4319 ،برای بسیاری از دانشجویان ممکن است این اولین
باری باشااد که به دور از والدین خود زندگی میکنند .آنها ممکن اساات از حمایتهای
عاطفی و اجتماعی خانواده خود دور شااوند و خانه و دوسااتان محل تولد 4خود را ترک
کنند .هم چنین باید روابط گذشاته خود با والدین ،معلمان و دوستان خود را مورد ارزیابی
مجدد قرار دهد .جدایی دانشاجویان برای اولین بار از خانه ممکن اساات احساس شک و
تردید ،9سردرگمی 2و اضطراب 1برای آنها ایجاد نماید (اوزدمیر و تونکای .)4339 ،فقدان
چنین حمایتهایی اجتماعی و عاطفی ممکن است منجر به تنهایی اجتماعی و عاطفی شود
(وایس .)1819 ،چنانسه نتایج پژوهش دنیر ،هماراتا و آری ( ) 4331نیز حاکی از آن است
که افراد در ساان ورود به دانشااگاه در معرر خطر باالی تجربه تنهایی هسااتند .هر چند
احساااس تنهایی ممکن اساات در هر دورهای از زندگی به چشاام بخورد؛ لیکن بر اساااس
موارد مطرح شاده در بزرگسالی و در بین دانشجویان ،به دلیل جدایی از خانواده و زندگی
در محیطهای دانشاگاهی و خوابگاهی ،میتواند تأثیرات مخرب زیادی داشته باشد (کوالتر
و همکاران.)4311 ،6
فروم ( )1816 /1981جادایی را دردنااکترین تجرباه تااریب بشااریت میداند که
ساالهاسات بر ناخودآگاه انساان حکومت میکند .این جدایی گاهی به شکل تنهایی و یا
احساااس تنهایی خود را نشااان میدهد که نوعی ادراک تنها بودن و منزوی شاادن اساات
(کسایوپو و ویلیام4339 ،1؛ کسایوپو و پاتریک )4339 ،9که با احسااس شدید تهی بودن،
1
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رهاشادگی ،درماندگی و بیکسی تظاهر میکند (دونگ ،چانگ ،وونگ و سیمون.)4314 ،1
احسااس تنهایی 4یکی از مفاهیم مهم روانشناختی به عنوان یک احساس ناخوشایند و یک
ناکارآمدی روانشاناختی است (قابای ،پاکدامن ،فت آبادی و حسنزاده توکلی )1982 ،و
مسااتلزم ارزیابی فرد از روابط اجتماعی فعلیاش و مقایسااه با وضااعیت مطلوب و آرمانی
اوست (هنریچ و گالونی .)4336 ،9این احساس تنهایی گاه می تواند عینی باشد و گاهی نیز
غیرعینی ،بدین معنا که فرد تنها نباشد اما احساس تنهایی کند .طبق این سخن ،متخصصان
برای مشخص نمودن ماهیت چند بعدی احساس تنهایی ،بین احساس تنهایی عاطفی (ناشی
از فقدان دلبسااتگی با یک رابطهی نزدیک و صاامیمی به فردی دیگر) و احساااس تنهایی
اجتماعی (ناشاای از فقدان یک شاابکه اجتماعی قابل توجه که در آن فرد جزئی از گروه
دوستان با عالئق و فعالیتهای مشترک است) تفاوت قائل شدهاند (ونهالست 2و همکاران،
4314؛ دیتوماسو و اسپینر.)1881 ،1
احساس تنهایی در اواخر نوجوانی و اوایل بزرگسالی شایع است (ژانگ ،فان ،هیانگ
و رودریگز )4319 ،6و شواهد نشان میدهد که احساس تنهایی یک مشکل شایع و دردناک
در بین نوجوانان و دانشجویان است (ریماند ،)4319 ،1به گونهای که در حدود  93درصد
از جوانان زیر  19سال و  23درصد از بزرگساالن باالی  61سال گزارش شده است (هاوکلی
و کسیوپو .)4313 ،9با توجه به گستردگی این مساله و همسنین با توجه اهمیت آن ،مطالعهی
احساس تنهایی در خور بررسی است .اما بررسی ادبیات پژوهش در زمینه احساس تنهایی
نشان دهندهی تمرکز بیشتر مطالعات بر پیامدهای آن مانند نارضایتی زناشوئی (برونز ،هانسن
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و هیر ،)4318 ،1استرس (بیتیسکا ،شارپلی و هلمس ،)4313 ،4خودکشی (چیانگ 9و
همکاران )4313 ،و طیف وسیعی از مشکالت جسمی و ذهنی است و پیشایندهای آن کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .لذا پژوهش حاضر درصدد بررسی پیشایندهای اخالقی و
شناختی -هیجانی احساس تنهایی در قالب یک مدل علی است ،بدین صورت که عدم
درگیری اخالقی 2به عنوان پیشایند نزدیک و ذهنآگاهی 1به عنوان پیشایند دور آن مورد
بررسی قرار گرفته است.
بر طبق رویکرد شاناختی اجتماعی بندورا ،دور شدن از معیارهای اخالقی سبب ایجاد
تحقیر خود میشود که تجربهی نامطبلوبی است و بیش از هر تنبیهی زیانبار است (بندورا،
1811؛ به نقل از الساون و هرگنهان .)1981 ،این احساس حقارت باعث رفتارهای اجتنابی
به صورت رفتارهایی مانند اجتناب از تماس با دیگران (لعلی فاز و عسکری )4339 ،نمایان
میشود که مشخصهی اصلی احساس تنهایی است .همچنین بندورا معتقد است که موضوع
اخالق نیز مانند ساایر رفتارهای انساان بیشاتر به وسیله موقعیتی که در آن قرار میگیرد و
تفسیر او از آن موقعیت تعیین میشود (بندورا1811 ،؛ به نقل از السون و هرگنهان.)1981 ،
از آنجا که دور شدن از معیارهای اخالقی باعث ایجاد حس ناخوشایند و احساس اضطراب
میشاود (جانسون ،)4312 ،6لذا در موقعیتهایی که فرد درصدد آن است که از معیارهای
اخالقی خویش عدول کند ،از مکانیزمهایی اسااتفاده میکند که این اضااطراب را کاهش
دهاد ،وی را از قید و بند انجام رفتار نکوهیده 1رها کند (وزوال )4312/1981 ،و همسنین
به میزان کمتری احساس فاصله گرفتن از خویشتن آرمانی کند و در نهایت احساس تنهایی
بیشااتری را تجرباه کند .بندورا این مکانیزمها را تحت عنوان عدم درگیری اخالقی مطرح
میکند.
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عدم درگیری اخالقی 1به فقدان تمایل فرد برای پرداختن به موضااوعات اخالقی گفته
میشاود (بندورا1881 ،؛ به نقل از الساون و هرگنهان .)1981 ،بندورا ( )4334معتقد است
مکانیسمهای عدم درگیری اخالقی در مکانها و زمانهای مختلف باعث جابجایی یا پخش
مسئولیت در برابر رفتار غیرانسانی یا نکوهیده در افراد عادی میشود .هشت مکانیسم عدم
درگیری اخالقی بندورا ،باربارانلی ،کاپارا و پاستوریل )1886( 4شامل سه دستهی رهاشدن
از قید و بند انجام رفتار نکوهیده( 9توجیه اخالقی ،2برچساابهای دارای حساان تعبیر، 1
مقایسااه سااودمند /آرامبخش ،)6اثرات زیانبار 1اعمال (جابهجایی مساائولیت ،9تقساایم
مساائولیات ،8بی اعتناایی باه پیامدها یا تحریف آنها )13و عدم درگیری اخالقی در قبال
قربانیان 11خود به مثابه همنوعان (غیرانسانی کردن ،14اسنادهای سرزنش )19میشود (وزوال،
 .)4312/1981هر چناد برخی پژوهشهاا وجود رابطاهی منفی بین اخالق و معنویات باا
احساااس تنهاایی را مورد تاایید قرار دادهاند (برای مثال جوردن و لی روکس4332 ،12؛
قاباای ،پاکدامن ،پاسابان و مرادخانی1982،؛ زرنقاش ،غالمررضاایی و صاادقی1981 ،؛
باوزین و صاادقی ،)1989 ،اما اکثر پژوهشها در زمینهی عدم درگیری اخالقی ،به بررسی
رابطهی آن با تصاامیمگیریهای غیراخالقی (ژانگ ،کرن ،ژو و لی )4312 ،11و رفتارهای
ضااد اجتماعی (بندورا ،باربارانلی ،کاپارا و پاسااتوریل1886 ،؛ بندورا و همکاران)1886 ،
پرداختهاند و تاکنون پژوهشای به بررسای رابطه آن با احسااس تنهایی نپرداخته است .در
1
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صااورتی که مطابق مطالب مطرح شااده به نظر میرسااد که بین عدم درگیری اخالقی و
احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی ارتباط وجود دارد.
از سااوی دیگر ،در مدل شااناختی اجتماعی بندورا ،رفتار اخالقی بیش از آنکه تحت
تاثیر اسااتدالل انتزاعی بیطرفانه باشااد ،تحت تاثیر و کنترل خودتتظیمی 1اساات (بندورا،
 .)4334از آنجا که نکته اصالی در عدم درگیری اخالقی ،قاااوت کردن است ،لذا انتظار
میرود کاه هرچه میزان این قااااوتها کمتر گردد ،میزان اسااتفاده از مکانیزمهای عدم
درگیریی اخالقی نیز کمتر گردد .با توجه به اینکه ذهنآگاهی شااامل یک آگاهی پذیرا و
عاری از قاااوت اسات از آنچه که اکنون در حال وقوع است و مستلزم توجه به لحظه
کنونی از منظری غیرارزشای و عاری از قاااوت و غیر واکنشاای است (بننینک/1986 ،
 )4314و همسنین شاامل عدمقااوت ،غیرواکنشی بودن و نگرش باز نسبت به احساسات،
تجارب و افکار میشود (بائر ،اسمیت ،هاپکینز ،کرایمیتیمر و تونی ،)4336 ،4انتظار میرود
فرد با درک موقعیت ،افکار و احسااسات و عدم قااوت خود و دیگران ،از عدم درگیری
اخالقی اجتناب ورزد .تعاریف مختلف از ذهن آگاهی ،سااه ویژگی اساااساای را منعکس
میکنند :الف) توجه و آگاهی متمرکز بر زمان حال ،ب) قصااد یا هدفمندی ،که مؤلفه
انگیزشی را به توجه و رفتار شخص اضافه می کند ،و ج) نگرش ،که نحوه ی توجه کردن
فرد را نشااان می دهد ،یا وضااعیتی که شااخص در هنگام توجه کردن دارد ،نظیر عالقه،
کنجکاوی ،عدم قااااوت ،پذیرش و پاسااب دهنده بودن (دانکان ،میلر ،وامپ ،هیوبل،9
 .)4338بررساای پیشااینه پژوهشاای نیز حاکی از آن اساات که ذهنآگاهی پیشبین مثبت و
معناادار اخالقیات از جمله اسااتدالل اخالقی (پاندی ،چاندوانی و نواره )4319 ،2و رفتار
اخالقی (رودی و سااسوتزر4313 ،1؛ شاااپیرو )4338 ،6و همسنین پیشبین منفی رفتارهای
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2
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غیراخالقی (شایندلر ،پافاتیشار و راینهارد )4318 ،1اسات اما تاکنون پژوهشای به بررسی
رابطه ذهنآگاهی و عدم درگیری اخالقی نپرداخته است.
از سوی دیگر ،ذهن آگاهی می تواند توانایی ذهنی افراد را برای تسهیل کردن افکار و
احسااسااتشاان تقویت کند و از آنها برای رسیدن به بهترین نتیجه برای خود و دیگران
استفاده کند (پارک و داندرا .)4311 ،4همسنین ،ذهنآگاهی فرد را به ایجاد رابطهی اساساً
متفاوت با تجربه احساااسهای درونی و حوادث بیرونی ،از طریق ایجاد آگاهی لحظه به
لحظه و جهت گیری رفتاری مبتنی بر مسااؤلیت عاقالنه به جای واکنش پذیری اتوماتیک،
قادر می ساازد (باباپورخیرالدین ،پورشریفی ،هاشمی و احمدی .)1981 ،این آگاهی لحظه
به لحظه باعث میگردد فرد در لحظات مختلف احساسات خویش را درک کند و با آگاهی
از این احساااسااات و علل آن ،در پی افزایش احساااسااات مثبت از طریق ایجاد رابطه با
دیگران و گسااترش روابط اجتماعی خویش باشااد .همسنین جهت گیری رفتاری مبتنی بر
مسااؤلیت عاقالنه به جای واکنش پذیری اتوماتیک به فرد کمک میکند رفتار خویش را
تنظیم کرده ،مسائولیت رفتار خویش را بپذیرید و در نهایت برای حل تعارضات پیش آمده
با دیگران با مساائولیتپذیری درص ادد حل این تعارضااات و در نهایت کاهش و یا از بین
بردن احساااس تنهایی برآید .لذا انتظار میرود که افزایش ذهنآگاهی به کاهش احساااس
تنهایی بینجامد .بررسی پیشینه پژوهشی نیز حاکی از آن است که ذهنآگاهی پیشبین منفی
احسااس تنهایی اسات (ژانگ و همکاران4319 ،؛ ریماند4319 ،؛ رزنستریچ و مارگالیت،9
.)4311
چنانسه مطرح شد احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی یکی از مسائل و مشکالت موجود
در نظام آموزشی است که با پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی بسیاری همراه است،
تاجاییکه عدم توجه به آن در نهایت به هدر رفتن سرمایههای اجتماعی یک جامعه منجر
خواهد شد .در پاسب به این ضرورت و با توجه به اینکه علیرغم ارتباط نظری و تجربی

1

. Schindler, Pfattheicher & Reinhard
. Park & Dhandra
3
. Rosenstreich & Margalit
2
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متایرهای پژوهش ،تاکنون پژوهشی نقش واسطهای عدم درگیری اخالقی در بین ذهنآگاهی
و احساس تنهایی در قالب یک مدل علی بررسی نکرده است ،این مساله هدف پژوهش
حاضر را به بررسی نقش واسطهای عدم درگیری اخالقی در رابطه بین ذهنآگاهی و احساس
تنهایی اجتماعی -عاطفی رهنمون میسازد .بر اساس مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش
چنانسه ذکر گردید برای اینکه شخص احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی کمتری کند ،یک
سلسله مکانیزمهای علیّ وجود دارد که اگر این نظم علیّ به هم بخورد احتمال تجربه احساس
تنهایی اجتماعی -عاطفی تاییر میکند .در این پژوهش به بررسی این نظم علیّ در قالب یک
مدل علیّ پرداخته می شود ،که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است .بدین صورت که
میزان واسطهگری عدم درگیری اخالقی در بین ذهن آگاهی به عنوان آغازگر رفتار و احساس
تنهایی اجتماعی -عاطفی به عنوان پیامد رفتاری مورد بررسی قرار میگیرد .بنابراین فرضیه
پژوهش به این صورت طرحریزی میگردد« :عدم درگیری اخالقی نقش واسطهای در بین
ذهنآگاهی و احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی دارد .».مدل مفهومی پژوهش در شکل 1
آمده است.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش ،جامعه آماری و شرکتکنندگان

از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای دور و نزدیک احساس تنهایی
اجتماعی -عاطفی در قالب یک مدل علی بود ،لذا پژوهش حاضر از نوع همبستگی و
مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه
شیراز بود که در سال تحصیلی  1981-89مشاول به تحصیل بودند .در این میان تعداد 913
نفر به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند .بدین صورت که در
مرحله اول از بین دانشکدههای مختلف دانشگاه شیراز به صورت تصادفی  2دانشکده
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(دانشکدههای علوم تربیتی و روانشناسی ،هنر و معماری ،کشاورزی و علوم) انتخاب شدند.
در مرحله دوم از هر دانشکده  9کالس (مجموعا  14کالس) انتخاب شد و سپس تمامی
دانشجویان آن کالسها (هر کالس به طور تقریبی  93نفر و در مجموع  913نفر) به طور
فردی مقیاسهای پژوهش را تکمیل نمودند .انتخاب این تعداد براساس دیدگاه

کالین1

( )4316مبنی بر آن که تعداد مشارکت کنندگان  4/1تا  1برابر تعداد گویهها باشد ،صورت
گرفت .معیار ورود به تحقیق رضایت استاد و دانشجویان و معیار خروج نیز ناقص بودن
پرسشنامه بود .به آزمودنیها نیز گفته شد که پاسبهای آنها صرفا جهت کار پژوهشی بوده
و بدون نام و نام خانوادگی و به صورت محرمانه در نزد پژوهشگر میباشند .پس از
جمعآوری پرسشنامهها ،پرسشنامههای ناقص و مخدوش کنار گذاشته شدند و در تحلیل
مورد استفاده قرار نگرفتند که در نهایت  963نفر از آزمودنیها مورد تحلیل نهایی قرار
گرفتند .دامنه سنی شرکتکنندگان بین  19تا  98و با میانگین  49/14و انحراف معیار 9/86
سال بود که  183نفر را دختران و  113نفر را پسران تشکیل دادند.
ابزار پژوهش

مقیاس ذهنآگاهی  (AAMS)2دروتمن ،ایالنا ،آنی و استفان :)2102( 3این مقیاس که تنها
مقیاس با ساختار عاملی مناسب برای هر دو گروه نوجوان و بزرگسال است که توسط
دروتمن و همکاران ( )4319به منظور سنجش ذهنآگاهی در نوجوانان و بزرگساالن طراحی
شده است .این مقیاس شامل  18گویه است که  2بعد توجه و آگاهی ( 8گویه :گویههای
شماره  1تا  ،)8واکنشی نبودن ( 9گویه :گویههای شماره  13تا  ،)14قااوتی نبودن (2
گویه :گویههای شماره  19تا  )16و پذیرش خود ( 9گویه :گویههای شماره  11تا  )18را
میسنجد .پاسب به گویهها در یک طیف لیکرت  1درجهای از خیلی کم (نمره  )1تا خیلی
زیاد (نمره  )1تنظیم شده است .حداقل نمره این مقیاس  18و حداکثر نمره  81است .روایی

1.

Klein
. Adolescent and Adult Mindfulness Scale
3
. Droutman, Ilana, Ani & Stephan
2
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این11مقیاس توسط دروتمن و همکاران ( )4319به روش تحلیل عاملی اکتشافی و سپس
تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت .همچنین پایایی مقیاس نیز به روش
ضریب آلفای کرونباخ در دو مطالعه به ترتیب برای ابعاد توجه و آگاهی  ،3/11واکنشی
نبودن  ،3/11قااوتی نبودن  ،3/11پذیرش خود  3/16و پایایی کل مقیاس  3/92و در
مطالعه دوم برای بعد توجه و آگاهی  ،3/18و تکانشی نبودن  ،3/18قااوتی نبودن ،3/11
پذیرش خود  3/11و پایایی کل مقیاس نیز  3/91به دست آمد (دروتمن و همکاران.)4319 ،
روایی و پایایی این مقیاس در ایران توسط بارانی ،فوالدچنگ و درخشان ( )1989بررسی و
تایید شده است .آنان روایی مقیاس را به روش تحلیل عامل تاییدی مورد بررسی و تایید
قرار دادند و مقادیر شاخصهای  RMSEA ،CFI ،GFI ،X2/dfو  PCLOSEنیز به ترتیب
 3/39 ،3/82 ،3/86 ،4/28و  1گزارش نمودهاند .همچنین پایایی مقیاس نیز با روش آلفای
کرونباخ بررسی نمودند که مقدار این ضریب برای ابعاد توجه و آگاهی  ،3/18تکانشی نبودن
 ،3/18قااوتی نبودن  ،3/11پذیرش خود  3/11و پایایی کل مقیاس نیز  3/91گزارش
نمودهاند (بارانی و همکاران .)1989 ،در پژوهش حاضر نیز روایی این ابزار به روش تحلیل
عامل تاییدی ،مورد بررسی قرار گرفت .پس از تحلیل مدل تحلیل عامل تاییدی شاخصهای
برازش مدل مطلوب ،و روایی مقیاس تایید شد .مقادیر شاخصهای ،CFI ،GFI ،X2/df

 RMSEAو  PCLOSEنیز به ترتیب  3/31 ،3/89 ،3/81 ،1/83و  3/11به دست آمد .برای
بررسی پایایی مقیاس نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ
برای بعد توجه و آگاهی  ،3/91واکنشی نبودن  ،3/91قااوتی نبودن  ،3/94پذیرش خود
 3/64و پایایی کل مقیاس نیز  3/91به دست آمد.
مقیاس عدم درگیری اخالقی بندورا و همکاران ( :)0991این مقیاس توسط بندورا و
همکاران در سال  1886به منظور سنجشِ میزانِ استفاده از مکانیزمهایِ عدمِ درگیری اخالقی
در افراد طراحی شده است .این مقیاس شامل  94گویه است که  9مولفهی توجیه اخالقی
(گویههای  11 ،8 ،1و  ،)41زبان محترمانه /حسن تعبیر (گویههای  19 ،13 ،4و  ،)46مقایسه
سودمند (گویههای  18 ،11 ،9و  ،)41جابهجایی مسئولیت (گویههای  41 ،19 ،1و ،)48
پخش مسئولیت (گویههای  43 ،14 ،2و  ،)49تحریف پیامدها (گویههای  44 ،12 ،6و ،)93
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اسناد سرزنش (گویههای  42 ،16 ،9و  ،)94و غیرانسانی کردن (گویههای  49 ،11 ،1و )91
را اندازهگیری میکند .هر مولفه با  2گویه در یک طیف لیکرت  1درجهای از کامال مخالفم
(نمره  )1تا کامال موافقم (نمره  )1تنظیم شده است که کسب نمره باال در این مقیاس
نشاندهنده ی میزان عدم درگیری اخالقی باال است .روایی مقیاس در پژوهش بندورا و
همکاران ( )1886با روش تحلیل روایی همگرا حاکی از وجود همبستگی مثبت بین عدم
درگیری اخالقی و رفتار پرخاشگرانه بود .همسنین پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ
مقدار ضریب  3/94گزارش شده است .در ایران نیز محمودنژاد و شیباالسالمی ()1989
روایی مقیاس عدم درگیری اخالقی بندورا و همکاران ( )1886را به روش تحلیل عاملی
تاییدی مطلوب گزارش دادند .همچنین پایایی مقیاس را نیز به روش آلفای کرونباخ برای
کل مقیاس مقدار  3/91گزارش نمودند .در پژوهش حاضر نیز روایی مقیاس به روش تحلیل
عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت که شاخصهای برازش مدل مطلوب بودند و روایی
آن مورد تایید قرار گرفت .مقادیر شاخصهای  RMSEA ،CFI ،GFI ،X2/dfو

 PCLOSEنیز به ترتیب  3/32 ،3/84 ،3/83 ،1/61و  3/66به دست آمد .پایایی آن نیز به
روش آلفای کرونباخ برای توجیه اخالقی  ،3/19زبان محترمانه  ،3/14مقایسه سودمند ،3/19
جابهجایی مسئولیت  ،3/16پخش مسئولیت  ،3/14تحریف پیامدها  ،3/61اسناد سرزنش
 ،3/22غیرانسانی کردن  3/69و پایایی کل مقیاس  3/98به دست آمد.
پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی دیتوماسو و برانن و بست :)2112( 0این ابزار
توسط دیتوماسو و همکاران در سال  4332به منظور سنجش احساس تنهایی در دانشجویان
طراحی شده است .این مقیاس شامل  11گویه است که سه بعد احساس تنهایی اجتماعی
(گویههای شماره  14 ،8 ،1 ،1و  ،)11خانوادگی (گویههای شماره  11 ،1 ،2 ،4و  )12و
رمانتیک (گویههای شماره  13 ،9 ،6 ،9و  )11را مورد بررسی قرار میدهد .هر بعد با 1
گویه در یک طیف لیکرت  1درجهای از کامال مخالفم (نمره  )1تا کامال موافقم (نمره )1
تنظیم شده است .گویههای شماره  12و  11به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .حداقل
و حداکثر نمره این مقیاس به ترتیب  11و  11است .دیتوماسو و همکاران ( )4332روایی
. Ditommaso, Brannen & Best

1
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همزمان ،افتراقی و همگرایی باالی این مقیاس را با مقیاس احساس تنهایی کالیفرنیا و

زیرمقیاسهای پرسشنامه ادراک دلبستگی به والدین و همساالن را تایید نمودهاند .همچنین پایایی
این ابزار را نیز به روش آلفای کرونباخ بین  3/91تا  3/83گزارش کردهاند .در ایران نیز روایی
مقیاس توسط جوکار و سلیمی ( )1983به روش تحلیل عامل اکتشافی موید وجود سه بعد
تنهایی اجتماعی ،تنهایی خانوادگی و تنهایی رمانتیک بود .پایایی مقیاس را نیز به روش آلفای
کرونباخ برای سه بعد تنهایی اجتماعی ،تنهایی خانوادگی و تنهایی رمانتیک به ترتیب ،3/84
 3/19و  3/92بدست آوردند .در پژوهش حاضر نیز روایی مقیاس به روش تحلیل عامل تاییدی
مورد بررسی قرار گرفت که شاخصهای برازش مدل مطلوب بودند و روایی آن مورد تایید قرار
گرفت .مقادیر شاخصهای  RMSEA ،CFI ،GFI ،X2/dfو  PCLOSEنیز به ترتیب
 3/31 ،3/86 ،3/82 ،1/11و  3/21به دست آمد .پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ
برای سه بعد تنهایی اجتماعی ،تنهایی خانوادگی ،تنهایی رمانتیک و پایایی کل مقیاس به ترتیب
 3/98 ،3/99 ،3/93و  3/96بدست آمد.
یافتهها

ابتدا یافتههای توصیفی پژوهش محاسبه شد که نتایج به همراه همبستگی بین متایرها
در جدول  1آورده شده است .همانگونه که نتایج جدول  1نشان میدهد ،همبستگی بین
متایرها در اکثر موارد معنیدار است .از اینرو امکان بررسی مدل فراهم است.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی بین متایرهای پژوهش
متایر

میانگین

انحراف

4

1

2

9

6

1

معیار
 -1ذهن آگاهی کل

69/91

13/49

1

-4عدم درگیری

69/21

11/29

**-3/29

1

-9تنهایی رمانتیک

11/19

2/28

*

*

-2تنهایی اجتماعی

16/99

9/81

**

-1تنهایی خانوادگی

19/16

2/19

**

-6احساس تنهایی کل

26/99

8/13

**

اخالقی کل

-3/12
-3/96
-3/29
-3/21

3/19

**

3/41

**

3/24

**

3/91

1
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در ابتدا شاخصهای برازش مدل محاسبه گردید .شاخصهای برازش قبل از اصالح
مدل نشان داد که مدل در ابتدا از برازش خوبی برخوردار نبود که با انجام اصالحات مورد
نیاز (ترسیم کواریانس متایرهای خطا) ،مدل به برازش مطلوب رسید .شاخصهای مدل بعد
از اصالح نشان میدهد که مقادیر شاخص های برازندگی ،شامل مجذور خی نسبی به درجه
آزادی ( )X2/df=1/23با سط

معنیداری ( ،)P=3/42شاخص نیکویی برازش

( ،)GFI=3/88شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ( ،)AGFI=3/81شاخص برازندگی
افزایشی ( ،)IFI=3/88شاخص برازندگی تطبیقی ( ،)CFI=3/88و شاخص جذر میانگین
مجذورات خطای تقریب ( )RMSEA=3/39به دست آمدند .در پاسب به فرضیه پژوهش
مبنی بر اینکه «عدم درگیری اخالقی نقش واسطهای در رابطه بین ذهنآگاهی و احساس
تنهایی دارد» نتایج پژوهش نشان داد عدم درگیری اخالقی توانست نقش واسطهگری در
رابطه بین ذهنآگاهی و احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی ایفا نماید .نتایج دقیقتر در شکل
 4و جدول  4آورده شده است.

شکل  :4مدل نهایی پژوهش

جدول  .4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متایرهای پژوهش
اثر

اثر مستقیم
مسیر
ذهنآگاهی بر عدم درگیری اخالقی
عدم درگیری اخالقی بر احساس تنهایی
اجتماعی -عاطفی
ذهنآگاهی بر احساس تنهایی اجتماعی-
عاطفی

اثر کل

غیرمستقیم

Β

P

β

-3/24

3/31

-

-

3/91

3/34

-

-

-3/23

3/339

-3/19

P

3/34

β

p

-3/24

3/31

3/91

3/34

-3/19

3/339
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11همانگونه که نتایج شکل  4و جدول  4نشان میدهند ،ذهنآگاهی دارای تاثیر منفی و
معنیدار بر عدم درگیری اخالقی ( p>3/31و  )β=3-/24است .عدم درگیری اخالقی نیز
دارای تاثیر مثبت و معنیدار بر احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی ( p>3/34و  )β=3/91و
ذهنآگاهی اثر منفی بر احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی ( p>3/339و  )β=-3/23دارد.
همچنین با توجه به نتایج آزمون فرضیه بوت استراپ ذهنآگاهی از طریق واسطهگری عدم
درگیری اخالقی دارای تاثیر منفی معنیدار بر احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی (p>3/34
و  )β=-3/19است.
بحث و نتیجهگیری

همان گونه که بیان شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای اخالقی و شناختی-
هیجانی احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی بود که برای این امر عدم درگیری اخالقی به
عنوان پیشایند اخالقی نزدیک و ذهنآگاهی به عنوان پیشایند شناختی -هیجانی دور در قالب
یک مدل علی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عدم درگیری اخالقی دارای تاثیر مثبت بر احساس
تنهایی اجتماعی -عاطفی است .هرچند تاکنون پژوهشی به صورت مستقیم به بررسی رابطه
این دو سازه نپرداخته است ،اما میتوان بیان داشت که این یافته با نتایج پژوهشهای جوردن
و لیروکس ( ،)4332قابای و همکاران ( ،)1982زرنقاش و همکاران ( )1981و باوزین و
صادقی ( )1989مبنی بر اینکه اخالق پیشبین منفی احساس تنهایی است ،همسو است .در
تبیین این یافته میتوان بیان داشت که فرد زمانی احساس تنهایی میکند که تماس و رابطه
وی با دیگران کاذب شود ،به گونهای که ارتباط حقیقی و صمیمی بین شخص و دیگری و
همچنین تجربه عاطفی مشترکی وجود نداشته باشد (ونهالست و همکاران .)4314 ،اگر در
روابط بین فردی ،فرد سعی کند شخصیت و حقوق دیگران را محترم شمارد ،به برابری و
مساوات معتقد باشد ،مسئولیت رفتار خویش را بپذیرد و در یک کالم به اصول و معیارهای
اخالقی پایبند باشد ،لذا میزان رضایت در این روابط بیشتر و روابط عمیقتر میگردد و در
نهایت فرد احساس تنهایی کمتری خواهد نمود .اما دوری از اصول اخالقی و یا به بیانی
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دیگر ،استفاده از مکانیزمهایی برای اجتناب از مسئولیت و عدم درگیری اخالقی باعث می-
گردد فرد در برخورد با چالشها و تعارضات با دیگران ،اقدام به رفتارهای غیر اخالقی
نماید اما برای اجتناب از اضطرابِ این رفتارهای غیراخالقی و فرار از سرزنشها و تحقیرهای
وجدانی و درونی خویش ،اقدامات خویش را با استفاده از مکانیزهای روانی ،اخالقی و یا
عادی کند (بندورا .)4334 ،به عنوان مثال فرد با توجیه اخالقی و یا برچسبهای دارای
حسن تعبیر و یا با مقایسه سودمند ،سعی میکند از قید و بند سرزنش وجدانی رها گردد و
رفتار خویش را کامال عادی و صحی بداند .همسنین با جابهجا کردن مسولیت یا تقسیم
مسولیت و یا بی اعتنایی به پیامدهای رفتار خویش ،سعی میکند عمل غیراخالقی خویش
را برای خود کامال موجه جلوه دهد (وزوال .)4312/1981 ،اما با توجه به اینکه این مکانیزمها
تاثیری بر نتیجه زیانبا ر رفتار نداشته باشند ،لذا افراد قربانی و یا حتی دیگر اطرافیان ،با
مشاهده این رفتارهای غیر اخالقی ارتباط اجتماعی و یا حداقل ارتباط عاطفی خویش را با
فرد قطع میکنند و یا حداقل کاهش میدهند و در نهایت این امر موجب احساس شدید
تهی بودن ،رهاشدگی ،درماندگی و بیکسی در فرد میشود (دونگ و همکاران )4314 ،که
باعث افزایش احساس تنهایی میشوند .لذا رابطه مثبت عدم درگیری اخالقی و احساس
تنهایی منطقی و قابل قبول به نظر میرسد.
نتایج پژوهش همسنین نشان داد که ذهنآگاهی دارای تاثیر منفی بر عدم درگیری
اخالقی است .هرچند تاکنون پژوهشی به صورت مستقیم به بررسی رابطه این دو سازه
نپرداخته است ،اما میتوان بیان داشت که این یافته با نتایج پژوهشهای شیندلر و همکاران
( ،)4318پاندی و همکاران ( ،)4319رودی و سسوتزر ( )4313و شاپیرو ( )4338مبنی بر
اینکه ذهنآگاهی پیشبین مثبت استدالل و رفتار اخالقی و پیشبین منفی رفتارهای
غیراخالقی است ،همسو است .در تبیین این یافته میتوان بیان داشت که عدم درگیری
اخالقی با قااوت مداوم همراه است .در واقع ،عدم درگیری اخالقی ،پاسب به سوال پیروان
«خوب» (کسانی که استانداردهای شخصی باال دارند) یا «بد» (کسانی که درگیر در فعالیت
های غیر قانونی و غیراخالقی هستند) بودن ،است .اما در عدم درگیری اخالقی ،فعالیت های
خود محکومیت کنار گذاشته میشود و فرد همیشه خود را محق و دیگران را محکوم میداند

تبیین علّی احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی دانشجویان کارشناسی ...
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(جانسون .)4312 ،لذا هرچه فرد دست از محق بودن خویش بردارد و بدون داشتن سوء

باورها ی از قبل مشخص به سمت مشاهده ،تبیین و تفسیر موقعیت برود ،احتمال استفاده از
مکانیزهای اخالقی و در نتیجه عدم درگیری اخالقی نیز کاهش مییابد .ذهنآگاهی با یک
آگاهی پذیرا و عاری از قااوت از آنچه که اکنون در حال وقوع است و توجه به لحظه
کنونی از منظری غیرارزشی و عاری از قااوت و غیر واکنشی (بننینک )4314 /1986 ،به
فرد کمک میکند که در وهلهی اول خود را بپذیرد و رفتار اشتباه خویش را به عنوان اشتباه
رفتاری و نه به عنوان نقصان شخصیتی در نظر بگیرد .این باور به او انگیزه میدهد که بدون
سوء برداشت و باور محق بودن ،درصدد بررسی چالش و تعارر برآمده و درصورت مقصر
بودن مسئولیت آن را بر عهده بگیرد و به جبران رفتار خویش اقدام نماید (دانکان و همکاران،
 .)4338این امر باعث میگردد فرد به احتمال بیشتری به سمت رفتارهای اخالقی و انسان
دوستانه رفته و از رفتارهای غیراخالقی و در نهایت مکانیزمهای عدم درگیری اخالقی فاصله
بگیرد.
نتایج پژوهش همسنین نشان داد که ذهنآگاهی دارای تاثیر منفی بر احساس تنهایی
است .این یافته با نتایج پژوهشهای ژانگ و همکاران ( ،)4319ریماند ( )4319و رزنستریچ
و مارگالیت ( )4311همسو است .در تبیین این یافته میتوان بیان داشت که افراد ذهنآگاه
بر زمان حال آگاهی و تمرکز دارند ،برای رفتاهای خویش قصد یا هدفمندی دارند و نگرش
مثبت به موقعیتها و وقایع دارند (دانکان و همکاران .)4338 ،این ویژگیها به آنان کمک
میکند اگر در رفتار و ارتباط با دیگران دچار مشکل شدند ،آن را در همان لحظه درک کنند
و برای حل آن انگیزه کافی بدست بیاورند و با نگرش مثبت به سمت حل آن قدم بردارند
و باور داشته باشند که این مساله را میتوان در همین لحظه حل کرد .حل این مسائل در
لحظه آنی از انباشته شدن دلخوریها ،احساسات و هیجانات جلوگیری میکند ،از سوء
برداشتها جلوگیری میکند و روابط را بهبود میبخشد و در نهایت از منزوی شدن فرد
جلوگیری میکند (کسیوپو و ویلیام .)4339 ،این امر باعث میگردد که فرد هم به لحاظ
اجتماعی و با حفظ روابط خویش با دیگران و هم به لحاظ عاطفی با جلوگیری از خدشهدار
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شدن روابط و حفظ احساسات و هیجانات مثبت از مبتال شدن به احساس تنهایی جلوگیری
نماید .لذا رابطه منفی بین ذهنآگاهی و احساس تنهایی منطقی و قابل قبول به نظر میرسد.
در نهایت ،نتایج پژوهش حاکی از نقش واسطهگری عدم درگیری اخالقی در بین ذهن-
آگاهی و احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی است .در تبیین این یافته عالوهبر آنسه در رابطه
با یافتههای قبل گفته شد ،میتوان بیان داشت که ذهنآگاهی با درک کامل و عاری از
قااوتِ موقعیت و نگرش باز نسبت به احساسات ،تجارب و افکار و بدون سوء برداشت و
باور به محق بودن خویش و محکوم بودن دیگری (بائر و همکاران ،)4336 ،به فرد کمک
میکند از معیارهای اخالقی دور نشود و کمتر دچار مکانیزمهای عدم درگیری اخالقی شود
(جانسون )4312 ،و در صورت ارتکاب به عمل غیراخالقی نیز آن را بدون سرزنش خود و
یا احساس حقارت میپذیرد و مسئولیت آن را میپذیرد .بنابراین نیازی ندارد که از مکانیزمها
استفاده نماید .اجتناب از برداشتها و رفتارهای غیراخالقی و عدم استفاده از مکانیزمهای
عدم درگیری اخالقی به بهبود روابط فرد با دیگران و رضایت بیشتر از روابط کمک میکند
و باعث میشود که فرد ارزیابی بهتری از روابط اجتماعی فعلیاش و مقایسه با وضعیت
مطلوب و آرمانی به طور مطلوب و مناسب داشته باشد (هنریچ و گالونی )4336 ،و در
صورت نیاز به اصالح یا تاییر در رفتار ،به آن مبادرت ورزد .که در نهایت به کاهش احساس
تنهایی منجر میگردد .لذا ذهنآگاهی با افزایش آگاهی به قااوتها ،برداشتها و هیجانات،
فرد را به سمت بکارگیری رفتارهای اخالقی و اجتناب از عدم درگیری اخالقی سوق میدهد
و در نتیجه رفتار مطلوب فرد به افزایش رضایت و کیفیت روابط اجتماعی و عاطفی او با
دیگران و کاهش احساس تنهایی او منجر میگردد.
در مجموع ،نتایج پژوهش حاضر بیانگر اهمیت و نقش متایر ذهنآگاهی در کاهش عدم
درگیری اخالقی و کاهش احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی است .با توجه به نقش
سازگارانه ذهنآگاهی و اثرگذاری آن بر رفتارهای اخالقی و عاطفی -اجتماعی ،ضروری
است که متولیان تعلیم و تربیت و محیطهای آموزشی مانند دانشگاهها با تقویت مهارتهای
ذهنآگاهی در دانشجویان زمینه سازگاری بیشتر آنان را فراهم آورند .از آنجا که در پژوهش
حاضر تنها نقش عوامل فردی بر احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی بررسی شده است،

تبیین علّی احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی دانشجویان کارشناسی ...
18
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی متایرهای محیطی از جمله عوامل مرتبط با محیطهای

تحصیلی و خانواده نیز در ارتباط با احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی بررسی شود .در پایان
الزم به یادآوری است که پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و در استنباط علّی از یافتهها
باید جانب احتیاط را رعایت نمود .افزون بر این ،پژوهش حاضر تنها بر روی دانشجویان
دوره کارشناسی دانشگاه شیراز انجام شده است بنابراین تعمیم نتایج به گروههای دیگر با
محدودیت روبهرو است.
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