
 

 

 

 

 

 

 

617 

 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6352-6742 

www.irijournals.com 

 

تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

1041 بهار، 1، شماره 8دوره   
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یابی  های دوست ارتباطی در رابطه بین مهارت های مهارت ای واسطهنقش بررسی 

 0011آموزان دوره متوسطه اول شهرستان نایین درسال  و احساس تنهایی دانش

 

 2، فاطمه سادات طباطبائی نژاد 0زاده محمدی  نجیمه حسن

 نور، تفت، ایران شناسی، مرکز تفت، دانشگاه پیام دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان  1

 استادیار، گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسالمی، نایین، ایران )نویسنده مسئول( 2

 

 چکیده

های دوستیابی و احساس تنهایی های ارتباطی در رابطه بین مهارت ای مهارتهدف از این پژوهش بررسی نقش واسطه

باشد. پژوهش حاضر، تحقیقی توصیفی از نوع پیش بینی و تحلیل مسیر می آموزان دوره متوسطه اول شهرستان نایین دانش

 است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان نایین که در سال تحصیلی

ای ای چند مرحلهشهگیری خونمونه نفر برای حجم نمونه و به روش 144مشغول به تحصیل بودند، که تعداد  1011 -1044

احساس تنهایی )راسل، پیلوا و کورتونا، (، 2440کوئین دام، ) های ارتباطیهای مهارتدر این تحقیق از پرسشنامهانتخاب شدند. 

ضریب  اطالعات از طریق میانگین و انحراف معیار و( استفاده شد. 1181یابی ساکرال )ریسمن و بیلینگهام، ( و دوست1184

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج   21AMOSو SPSS  18ون و تحلیل مسیر و به کمک نرم افزارهای همبستگی پیرس

را  اییابی با احساس تنهایی نقش واسطههای دوستتواند در ارتباط بین مهارتهای ارتباطی میمهارتپژوهش نشان داد که 

 ایفا کند. 

 

 یابی، احساس تنهایی، دانش آموزانهای دوستهای ارتباطی، مهارتمهارتهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -0

(. 2448، 2کمپل -آورد )والدریپ، مالکولم و جنسنزمینه مهمی برای رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی فراهم می ،1دوستی

( 1166، 0تعریف دوست، داشتن فعالیت های مشترک یکی از اولین ویژگی های دوستی است که توسط کودکان )ال گیاپا هنگام

کند که  ( دوستی را به عنوان یک رابطه متمایز شخصی تعریف می2445) 5( ذکر شده است. هلم2446، 0و نوجوانان )پارکس

به درجاتی از صمیمت نیاز دارد و دربردارنده نگرانی هر کدام از دوستان برای بهزیستی و رفاه دیگری است. دوستی فرصت 

سازد و همه این عوامل در گیری ابراز هیجانات مختلف، تبادل ایده و همکاری را فراهم میهای بین فردی، به کار تمرین مهارت

(. داشتن دوست، پیش بینی کننده مهم شادکامی و رضایت از زندگی است )دمیر، 1112، 7رشد نوجوانی مؤثر است )برندت

کند )الرسن، بوکووسکی، اونوال و پیش بینی می( و دوستی بهزیستی روان شناختی را 2415، 6کالرک، اوزدکیر و اوزدمیر-اورتل

(. افراد بدون دوست در معرض خطر تنهایی، استرس، عاطفه منفی و سایکوپاتولوژی رشد هستند )وایت هوس، 2446، 8نامی

گی تواند تنهایی، بهزیستی و افسرد(. تعداد و کیفیت تعامالت اجتماعی در اوایل زندگی می2441، 1دورکین، جاکوت و زیاتس

(. جوانانی که در دوران کودکی هیچ دوستی را 2415، 14سال بعد پیش بینی نماید )کارمیچل، ریس و دوبرستین 04را در 

دهند )ساکی، سارکان، اند، مشکالت روانی بیشتری را نشان میاند، نسبت به کسانی که حداقل یک دوست داشتهنداشته

 (. 2415، 11فومبون، کولت و مالچیرو

شود )جانکووسکی، مور، مرچانت،  ای مهم و ارزشمند تلقی میمساالن با افزایش سن برای نوجوانان به طور فزایندهروابط با ه

(. از آنجایی که 2416، 10عاطفی نوجوانان دارد )فلنری و اسمیت -( و تأثیر بسزایی بر رشد اجتماعی2410، 12کاهن و پفیفر

شود که همه این د درک فرد، همدلی و رفتار اجتماعی نیاز دارد، تصور میهای اجتماعی ماننروابط موفق همساالن به مهارت

های رایج شایستگی اجتماعی در میان نوجوانان شامل عوامل نشان دهنده شایستگی اجتماعی نوجوانان هستند. شاخص

 10وسول و شیورز(. نتایج فیشر، ج2416ها است )فلنری و اسمیت،  وضعیت گروه همساالن، کیفیت دوستی و ثبات دوستی

های اجتماعی و احساسات اجتماعی تنهایی های مثبت دوستی تا حدودی رابطه بین نقصان مهارت ( نشان داد که ویژگی2424)

 کنند.را تعدیل می

کثر کنیم. اهایی که غریبه هستند، ارتباط برقرار میشناسیم و آندر طول روز، ما با انواع مختلفی از افراد مانند افرادی که می

تعامالت ما به احتمال زیاد شامل دیگران مانند دوستان است اما گاهی اوقات با افرادی که دوست نداریم نیز ارتباط برقرار 

های  توانند درگیر تعاملها افراد میهایی هستند که به واسطه آنبه منزله آن دسته از مهارت 15ارتباطی های مهارتسازیم.  می

 ط شوند؛ یعنی فرآیندی که افراد در طی آن، اطالعات، افکار و احساسات خود را از طریق مبادله کالمیبین فردی و فرآیند ارتبا

                                                           
1Friendship 

2 Waldrip, Malcolm, & Jensen-Campbell 
3 La Gaipa 

4 Parks 

5 Helm 
6 Berndt 

7 Demir, Orthel-Clark, Ozedemir, & Ozedemir 

8 Laursen, Bukowski, Aunola, & Nurmi  
9 Whitehouse, Durkin, Jaquet & Ziatas 

10 Carmichael, Reis, & Duberstein 

11Sakyi, Surkan, Fombonne, Chollet & Melchior 
12 Jankowski, Moore, Merchant, Kahn & Pfeifer 

13 Flannery & Smith 

14  Fisher, Josol & Shivers 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sakyi%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25316094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Surkan%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25316094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fombonne%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25316094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chollet%20%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25316094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melchior%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25316094
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-016-0042-z#auth-Kaitlin_M_-Flannery
https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-016-0042-z#auth-Rhiannon_L_-Smith
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-020-04416-4#auth-Marisa_H_-Fisher
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-020-04416-4#auth-Cynde_Katherine-Josol
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-020-04416-4#auth-Carolyn_M_-Shivers
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های فرعی  ها مشتمل بر مهارتاین مهارت (.1087 ،17گذارند )هارجی، ساندرز، و دیکسونو غیر کالمی با یکدیگر در میان می

بینش نسبت به فرآیند  ،کالمی، نظم دهی به هیجان ها، گوش دادنمربوط به درک پیام های کالمی و غیر  های مهارتیا خرده 

های ارتباطی فرد را برای مقابله با  دهند. مهارتهای ارتباطی را تشکیل میارتباط و قاطعیت در ارتباط است که اساس مهارت

ای مثبت و  یط خود به گونهسازد در رابطه با سایر افراد جامعه، فرهنگ و مح کند و شخص را قادر می موقعیت ها یاری می

های ارتباطی نارسایی مهارت (.2447، 16)اسپنسر سازگارانه عمل کند و سالمتی، به ویژه سالمت روانشناختی خود را تأمین کند

با احساس تنهایی، اضطراب اجتماعی، ناسازگاری اجتماعی، افسردگی، عزت نفس پایین و عدم موفقیت های شغلی و تحصیلی 

هـای ارتبـاطی مناسب (. اگر رابطه نوجوان با همساالن با استفاده از مهـارت1080 د )حسین چاری و فداکار،باشهمراه می

یابد )زارعی هـا در تفکیـک تفکـر از حفظ استقالل شخصی در حین صمیمیت نیـز افزایش میافزایش یابد، توانـایی آن

کند که افراد با پیش بینی می 18های اجتماعیکمبود مهارت مدل آسیب پذیری(. 1011محمودآبادی و سلطانی علی آباد، 

اجتماعی قرار دارند؛ به ویژه هنگامی که با  -های اجتماعی ناکافی در معرض خطر طیف وسیعی از مشکالت روانیمهارت

( در قالب مدل سازی معادالت ساختاری تأثیرات 2411(. پژوهش سگرین )2411، 11شوند )سگریناسترس روبرو می

اجتماعی بر سالمت روانی و جسمی را از طریق استرس و تنهایی نشان داد. این مدل نشان داد که  های مهارتیرمستقیم غ

 های اجتماعی ضعیف با افزایش استرس و تنش با سالمت روحی و جسمی ضعیف ارتباط دارند. مهارت

هایی که مورد غییر ماهیتِ این روابط، یکی از پدیدهبر اثر پیشرفت روزافزون جوامع و کمرنگ شدن روابط انسانی و هم چنین ت

، 24زور -توجه محققان قرار گرفته احساس تنهایی است. تنهایی اغلب معادل انزوای اجتماعی یا مشارکت اجتماعی است )بن

سطوح واقعی بین  "ناسازگاری"(. یا 1111، 21)فیس، مارتین و پون "معنادار"(. تنهایی به عنوان فقدان روابط اجتماعی 2412

(. اکثر تعاریف تنهایی نیز به طور معمول بر ماهیت 1182، 22شود )فیس، پرلمن و پیلوو مطلوب تعامل اجتماعی تصور می

کنند که دو نفر با منابع اجتماعی مشابه ممکن است ( و بیان می2411کنند )روکاچ، ذهنی یا فردگرایانه این مفهوم تاکید می

تی از تنهایی داشته باشند. برای مثال؛ فردی ممکن است مشارکت اجتماعی بسیار کمی داشته تجربیات ذهنی بسیار متفاو

باشد یا شبکه اجتماعی کوچکی داشته باشد اما از کیفیت و فراوانی تعامالتش راضی باشد و در نتیجه احساس تنهایی زیادی را 

بزرگی باشد و در فعالیت های اجتماعی زیادی های اجتماعی تجربه نکند. درحالی که؛ دیگری ممکن است دارای شبکه

های این شبکه ها نداشته باشد و این امر احتمال تنهایی آنها را مشارکت داشته باشد اما ارتباطات معناداری با افراد و فعالیت

ندازه شبکه (. اگرچه تنهایی از نظر مفهومی به ا2441، 20؛  پینکوراتو سورنسن2447، 20دهد )هینتریچ و گولونافزایش می

اجتماعی و یا فراوانی مشارکت اجتماعی گره خورده است، اما ابراز تنهایی به این امر بستگی دارد که فرد به طور ذهنی چگونه 

 (. 2411، 25های دریافت شده از این روابط رضایت دارد )روکاچکند و چقدر از انواع حمایتکیفیت این روابط را درک می

ه از زندگی فرد قابل مشاهده است و خود را به صورت افزایش سطوح اضطراب، عصبانیت نسبت به احساس تنهایی در هر دور

محیط، غمگینی و احساس متفاوت بودن از دیگران و ناتوانی در برآورده کردن نیازهای صمیمیت در جامعه و یا روابط خصوصی 

                                                           
16  Harje, Sununders & Dickson   
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18The social skills deficit vulnerability model 
19Segrin 
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21Fees, Martin, & Poon 
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شان به ویژه در دوران نوجوانی  ای از زندگیر برهه(. تحقیقات نشان داده است که افراد در ه2414، 27دهد )ایسننشان می

کنند که این امر منجر به بروز مشکالت فردی و اجتماعی مانند اعتیاد به الکل، خودکشی، احساس تنهایی را تجربه می

ه افراد (. در مطالعات قبلی، گزارش شده است ک2411، 26شود )کاناتاختالالت روانی، عزت نفس پایین، چاقی و افسردگی می

تری از احساس تنهایی هستند، احساس با سطوح باالتری از احساس تنهایی در مقایسه با افرادی که دارای سطح پایین

ها حاکی از  ، پژوهشتنهاییس حساا های اجتماعی ودر زمینه رابطه بین مهارت(. 2446، 28داست -کنند )تزگولنارضایتی می

های خود تردید دارند و در رفتارهای خود  کنند، عزت نفس پایین و نسبت به توانایی یمتنهایی س حساآنند که نوجوانانی که ا

دهند. آن ها پرخاشگر،  چون خجالت، شرم، اضطراب، عدم جسارت، خطرپذیری کم و درون گرایی را نشان میهایی هم حالت

و تداوم روابط دوستانه نزدیک شکست های اجتماعی الزم، در برقراری مهارت تندخو و منزوی هستند و به دلیل فقدان

دهند که عدم رضایت از تماس با دوستان به شدت با تنهایی در تمام (. شواهد پژوهشی نشان می2440، 21)وردخورند  می

های ارتباطی و سطوح تنهایی رابطه معناداری وجود ( و بین مهارت2417، 04های سنی همراه است )نیکلوسن و تورسنگروه

( در 2441(. همچنین، وایت هوس و همکاران )2410، 02؛ یولیوتاس و آکوی2414، 01، موزین، بولکان و سریندارد )بوزکان

پژوهشی نشان دادند که افزایش سطوح احساس تنهایی در نوجوانان مبتال به اختالل آسپرگر به وسیله سطوح باالی درگیری/ 

-( پژوهشی در جهت بررسی رابطه بین مهارت2424همکاران )شود. فیشر و شان پیش بینی میخیانت در بهترین دوستی های

های مثبت دوستی تا های اجتماعی، کیفیت دوستی و احساس تنهایی را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که ویژگی

 کنند.های اجتماعی و احساسات اجتماعی تنهایی را تعدیل میحدودی رابطه بین نقصان مهارت

گفت که بین چگونگی روابط میان فردی و مشکالت سالمت روانی ارتباط وجود دارد؛ به طوری که روابط توان در مجموع می

و آموزش آن به بهبود و افزایش سالمت روانی در نوجوانان و والدین آن ها  00میان فردی ضعیف، باعث کاهش سالمت روانی

ای است که برای جزء رفتارهای اکتسابی و آموخته شده(. روابط میان فردی 2441، 00گردد )هارل، مرکر و روزییر منجر می

تواند روابط بین فردی موثری برقرار کند.  باشد و هیچ انسانی از بدو تولد و بدون آموختن نمی زندگی اثربخش ضروری می

رابطه دارد  مهارت ارتباطی در کاهش احساس تنهایی اثرگذار است و کیفیت روابط میان فردی با هم جنسان با احساس تنهایی

های های ارتباطی در رابطه بین مهارتای مهارتنقش واسطه(. لذا هدف این پژوهش بررسی 2415و همکاران،  05)آلترمن

 است.  1044یابی و احساس تنهایی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان نایین درسال دوست

 

 های تحقیق  فرضیه -2

 های پژوهش عبارتند از:فرضیه

 های دوستیابی تأثیر مستقیم بر احساس تنهایی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان نایین دارد.مهارت :0شماره فرضیه 

 های ارتباطی تأثیر مستقیم بر احساس تنهایی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان نایین دارد.مهارت: 2فرضیه شماره 
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آموزان دوره  یابی و احساس تنهایی دانشهای دوستای بین مهارتههای ارتباطی نقش واسطمهارت: 3فرضیه شماره 

 متوسطه اول شهرستان نایین دارد. 

 

 روش تحقیق -3

 نوع روش تحقیق  -3-0

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها، تحقیقی توصیفی از نوع پیش بینی 

یابی به عنوان های دوستهای ارتباطی به عنوان متغیر پیش بینی کننده، متغیر مهارتق، مهارتشود. در این تحقیمحسوب می

ای( در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش متغیر مالک و متغیر احساس تنهایی به عنوان متغیر میانجی)واسطه

مشغول به تحصیل  1011 -1044که در سال تحصیلی نایین مقطع متوسطه اول شهرستان عبارت بود از: کلیه دانش آموزان 

با توجه به نفر بود.  1244بودند. بر اساس اطالعات دریافتی از کارشناس مربوطه در آموزش و پرورش شهرستان این تعداد 

ین دسته ( فرمولی برای محاسبه اندازه نمونه در ا2410تباکنیک و فیدل ) بینی است و پیش -اینکه این پژوهش از نوع توصیفی

                                                                                                                                        N>50+8mشود :    بینی کننده تعیین می از مطالعات ارائه کردند که براساس تعداد متغیرهای پیش

ها و یا مواجهه با نقض  نفر بود، که به منظور جبران افت آزمودنی 58در این پژوهش حداقل به همین منظور حجم نمونه 

نفر را برای حجم  144پرسشنامه های بازگشتی یا بازگشت داده نشده و دسترسی به نتایج بهتر و قابل تعمیم، محقق تعداد 

ستفاده شد. به این صورت که به طور تصادفی از میان ای اای چند مرحلهگیری از روش خوشهنمونه نمونه در نظر گرفت. برای

های پایه هفتم مدرسه انتخاب و سپس با مراجعه به این مدارس از کل کالس 7مدارس )متوسطه دوره اول ( شهرستان نایین 

 تا نهم، از هر مدرسه سه کالس به طور تصادفی انتخاب شدند. 

 

 ابزار -3-2

های با هدف ارزیابی مهارت های ارتباطی: پرسشنامه مهارت(CSTRكوئین دام ) های ارتباطیالف( پرسشنامه مهارت 

کند. برای های ارتباطی را توصیف میکه مهارت داردگویه  00( تهیه شده است و 2440ارتباطی در افراد توسط کوئین دام )

با محتوای آن بر روی یک طیف لیکرت تکمیل آن آزمودنی باید هر گویه را بخواند سپس میزان انطباق وضعیت فعلی خود را 

های ارتباطی فرعی که مؤلفه ها و سؤاالت مربوط به هر مؤلفه: مهارت .( مشخص کند5( تا همیشه )1پنج درجه ای از هرگز )

گویه(، 1سوال(، توانایی دریافت و ارسال پیام ) 1گیرند شامل پنج مهارت گوش دادن )در این مقیاس مورد بررسی قرار می

گویه( هستند. دامنه نمره  5گویه( و ارتباط توأم با قاطعیت ) 1گویه(، کنترل عاطفی ) 5نسبت به فرآیند ارتباط ) بینش

خواهد بود. البتـه باید خـاطر نشـان شـود کـه برخـی از عبـارات بـه دلیـل ماهیـت و 164تا  00محتمل برای هر فرد بین 

 164تا  00شوند. دامنه نمرات بین به نمره به صورت وارونه نمره گذاری مـی(، در محاس7و 0، 2ها )گویه های محتوای آن

هـای مـذکور های ارتباطی باالتر است. برای هر پاسخگو در هر یک از خـرده مهـارتباشد و نمره باالتر نشان دهنده مهارت می

هـای ارتبـاطی نیز، مبین نمره کل مهارت گویه 00شود و حاصل جمع نمرات هر فـرد در مجموع ای محاسبه مینمره جداگانه

 71/4( پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 1017باشد. در پژوهش آصف زاده، فاتحی و محمدی )آزمـودنی می

 به دست آمد. 61/4گزارش شد. در این پژوهش، آلفای کرونباخ پرسشنامه 
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( نارضایتی افراد از 1184تنهایی راسل و پیلوا و کورتونا ): پرسشنامه احساس (UCLAپرسشنامه احساس تنهایی )ب(  

جمله  14سوال،  24سنجد. پرسشنامه شامل روابط اجتماعی را در دو بعد فقدان روابط صمیمانه و فقدان شبکه اجتماعی می

، 7، 5، 1سواالت شود. )اغلب( نمره گذاری می 0)هرگز( تا  1درجه ای از  0جمله مثبت است و به صورت لیکرت  14منفی و 

است.  54است و میانگین نمره  84تا  24شود. دامنه نمرات بین به صورت معکوس نمره گذاری می 1و 15،14، 17، 11، 24

نمره باالتر از میانگین بیانگر شدت بیشتر تنهایی است. ضریب همسانی پرسشنامه احساس تنهایی در پژوهش راسل و همکاران 

دهد گیری پرسشنامه احساس تنهایی انجام شد. نتایج نشان میاهد اعتبار همزمان برای اندازهگزارش شد. شو 10/4( 1184)

شناختی های وابستگی ارتباط دارد، اما یک تجربه روانکه اگرچه تنهایی با عاطفه منفی، ریسک پذیری اجتماعی و گرایش

 87/4( پایایی این پرسشنامه 1015و حسینی رمقانی )(. در پژوهش میردریکوند، پناهی 1184متمایز است )راسل و همکاران.، 

 به دست آمد. 81/4در این پژوهش، آلفای کرونباخ پرسشنامه به دست آمد. 

( طراحی شده 1181) 07یابی ساکرال که توسط ریسمن و بیلینگهامپرسشنامه دوستیابی: ج( پرسشنامه مهارت دوست

های اجتماعی و های مربوط به تنهایی، دوستی، شرمندگی، کمبود مهارترتتوان آن را برای شناسایی عقاید و مهااست و می

خرده مقیاس است: خودپنداره )سواالت  0عدم دوستی ساکرال شامل  -احساس بیگانگی به کار برد. پرسشنامه دوستی

)سواالت  (، بیگانگی0،6،11،15،11(، پاداش دهی )سواالت 2،7،14،10،18(، دسترسی پذیری )سواالت 1،5،1،10،16

درجه ای لیکرت بسیار موافق، تا حدودی موافق، تا حدودی  0گویه دارد که به صورت طیف  24(. این مقیاس 0،8،12،17،24

به صورت  1و  14، 11، 10، 15، 16، 18، 11مخالف، بسیار مخالف تنظیم شده است که آزمودنی باید پاسخ دهد. سواالت 

دهد. ریسمن و بیلینگهام اال در این پرسشنامه سطح باالی دوستی را نشان میشوند. نمره کل بمعکوس نمره گذاری می

ها، سطوح باالی ای رفتار آزمودنیبین نمرات آن پرسشنامه و نتایج درجه بندی مشاهده 10/4( با توجه به میزان توافق 1181)

های خودپنداره، و برای خرده مقیاس 81/4 بازآزمون -روایی سازه این پرسشنامه را گزارش نمودند. همبستگی نمره کل آزمون

به دست  60/4بود و مقدار آلفای کرونباخ نیز  67/4و  81/4، 60/4، 68/4دسترسی پذیری، پاداش دهی و بیگانگی به ترتیب 

 به دست آمد. 70/4در این پژوهش، آلفای کرونباخ پرسشنامه (. 1010آمد )دهباشی، اصلی پور و کافی، 

 

 یقهای تحق یافته -0

 میانگین و انحراف معیار متغیرها گزارش شده است. 1در جدول 

 . میانگین و انحراف معیار متغیرها0جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 25/10 80/148 های ارتباطیمهارت

 71/11 87/07 احساس تنهایی

 11/6 06/56 یابیمهارت دوست

 

و  87/07، 80/148یابی به ترتیب های ارتباطی، احساس تنهایی و مهارت دوست، میانگین مهارت1بر اساس نتایج جدول 

 است.  06/56

                                                           
36Riesman & Bellingham 
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 آمده است. 2به منظور بررسی همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 . ماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها2جدول 

 مهارتهای ارتباطی احساس تنهایی ت یابیمهارتهای دوس متغیرها

   --- مهارتهای دوست یابی

  --- -07/4** احساس تنهایی

 --- -41/4 21/4** مهارتهای ارتباطی
**

P<0.01 
رابطه  >41/4Pهای ارتباطی در سطح یابی و احساس تنهایی و مهارتهای دوستدهد بین مهارتنشان می 2نتایج جدول 

 (.<41/4Pهای ارتباطی رابطه معنادار وجود ندارد )رد. اما بین احساس تنهایی و مهارتمعنی داری وجود دا

های ارتباطی از روش یابی و احساس تنهایی با نقش میانجی مهارتهای دوستبه منظور بررسی رابطه غیرمستقیم مهارت

گیری از یک   توان با نمونه  در این روش میگیری تصادفی با جایگذاری بوت استروپ یا خودگردان سازی استفاده شد.   نمونه

ای، مبنایی را برای انجام برآوردها و به  ای دست یافت. این توزیع نمونه نمونه مادر یا اصلی به دفعات زیاد به یک توزیع نمونه

ل و ضرایب ویژه برآورد خطاهای معیار برای پارامترهای مختلف فراهم آورد. از این روش کلیه روابط غیرمستقیم در مد

رود   شود و بنابراین معناداری یا غیرمعناداری این روابط مشخص خواهد شد. انتظار می  رگرسیونی استاندارد در مدل مشخص می

گیری برخوردار باشند. نتایج روش بوت استروپ روابط   که برآورد خطاهای معیار از دقت باالتری در مقایسه با یک بار نمونه

 آمده است. 0غیرمستقیم در جدول 

 . نتایج روش بوت استروپ روابط غیرمستقیم در كل نمونه3جدول 

 كل غیر مستقیم مستقیم شاخص مسیر

 P مقدار P مقدار P مقدار 

 41/4 -55/4 41/4 -21/4 41/4 00/4 احساس تنهایی -مهارتهای ارتباطی -مهارتهای دوست یابی

 

به صورت غیرمستقیم از طریق  یابیهای دوستوش بوت استروپ، متغیر مهارتبا استفاده از ر 0با توجه به نتایج جدول 

ضریب استاندارد برآورد شده در مسیر غیرمستقیم در سطح تأثیر مثبت دارد، چرا که  احساس تنهاییبر  های ارتباطیمهارت

 باشد.  باشد، بنابراین فرضیه سوم تحقیق مورد تأیید می  می -21/4معنادار و برابر با  441/4

 وزن های استاندارد و غیر استاندارد بین متغیرها برای بررسی رابطه های مستقیم ارائه شده است. 0در جدول 

 های استاندارد و غیر استاندارد بین متغیرهای پژوهش . وزن0جدول 

 معناداری سطح وزنهای استاندارد وزنهای غیر استاندارد 

 41/4 -07/4 -55/4 احساس تنهایی -مهارت دوست یابی

 45/4 18/4 00/4 های ارتباطیمهارت -یابیمهارت دوست

 86/4 -41/4 -41/4 احساس تنهایی -های ارتباطیمهارت
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به دست آمده است. در نتیجه  -07/4 احساس تنهایی -یابیمهارت دوستگویای آن است که وزن استاندارد بین  0نتایج جدول 

شود. همچنین وزن استاندارد بین (. پس فرضیه اول تأیید میP <41/4باشد )عکوس معنادار میرابطه بین دو متغیر به طور م

 <41/4باشد )به دست آمده است. در نتیجه رابطه بین این دو متغیر معنادار نمی  -41/4 احساس تنهایی -های ارتباطیمهارت

Pشود.(. در نتیجه فرضیه دوم رد می 

 ارائه شده است. 5های پژوهش در مدل پیشنهادی در جدول دل با دادههای مربوط به برازش میافته

 ها در مدل پیشنهادیهای مربوط به برازش داده. یافته5جدول 

 CMIN/DF CFI GFI TLI IFI RMSEA 

 47/4 1 81/4 11/4 1 75/0 مدل پیشنهادی

 

-بود که نشان می 47/4نیز برابر با   RMSEAریب و در حد مطلوب بود. ض 11/4( برابر GFIدر مدل پیشنهادی، ضریب ) 

 مستقیم را محاسبه و بررسی کرد.توان تأثیرات مستقیم و غیر می دهد مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است. بنابراین 

 Amosفزار نشان داده شده است. این مدل بر اساس ضرایب اصالح نرم ا 1مدل پیشنهادی مقدماتی در این تحقیق در شکل 

 انتخاب گردید.

 
 . ضرایب غیر استاندارد در رگرسیون در مدل مقدماتی0شکل 

باشد. پس از ( می-55/4) یابی و احساس تنهاییهای دوستمهارتترین رابطه بین ، قویشود می مشاهده  1چنانچه در شکل 

های ارتباطی مهارتترین رابطه بین رابطه را دارند. ضعیف ترین(قوی05/4)های ارتباطی یابی و مهارتهای دوستمهارتآن نیز 

 تر باشد، معناداری بین آنها بیشتر است.به دست آمد. هر چه رابطه بین متغیرها قوی (-41/4و احساس تنهایی )



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 617-604، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

620 

 

 گیری بحث و نتیجه -5

یابی و احساس تنهایی دانش ستهای دوهای ارتباطی در رابطه بین مهارتای مهارتهدف از این پژوهش بررسی نقش واسطه

. یابی بر احساس تنهایی تأثیر مستقیم داردهای دوستمهارتنتایج نشان داد که آموزان دوره متوسطه اول شهرستان نایین بود. 

های نوجوانی توان گفت که دوستیدر این زمینه میباشد. ( می2415های پژوهش لودر و همکاران )این یافته همخوان با یافته

شود، تر میبیش از هر زمان دیگری در رشد اجتماعی و عاطفی حیاتی است. به موازاتی که روابط با همساالن تقویت و عمیق

های بهتر کنار گیرند و داشتن دوستان منجر به نتایج مثبتی از جمله عزت نفس باالتر و مهارتنوجوانان از والدین استقالل می

انان بدون دوستان در معرض عوارض جانبی مانند افسردگی، اضطراب و بزهکاری باالتر شود. از طرف دیگر، نوجوآمدن می

های روابط های نزدیک در طول سال های نوجوانی سازنده هستند؛ زیرا زمینه را برای یادگیری مهارتدوستیدرواقع، هستند. 

حمایت اجتماعی از دوستان تأثیرات مثبت و  د.کنصمیمانه الزم برای برقراری ارتباط با افراد خارج از خانواده فراهم می

های معناداری در بهزیستی، از جمله رضایت از زندگی، شادی، عزت نفس و کنار آمدن با استرس دارد. دوستی و مهارت

اهمیت داشتن  (.2418، 06کند )فلینیابی ضربه گیر در برابر قلدری و قربانی شدن از سوی سایر همساالن فراهم میدوست

شوند تا یابی به قدری حائز اهمیت است که در مداخالت مبتنی بر تقویت دوستی افراد ترغیب میهای دوستت و مهارتدوس

شان را برای شناسایی های اجتماعی فعلیها و انتظارات خود را در رابطه با دوستی روشن کنند، شبکهنیازها، خواسته

های موجود یا توسعه و اهدافی را تنظیم کنند که شامل بهبود دوستیهای واقعی و بالقوه تجزیه و تحلیل کنند  دوستی

شود و این باید منجر به های اجتماعی افراد میهای جدید باشد. بهبود دوستی باعث افزایش حمایت و همراهی در شبکه دوستی

م تجارب منفی زندگی منجر به (. حضور دوستان در هنگا2447، 08کاهش تنهایی و بهبود وضعیت ذهنی شود )مارتینا و استیونز

 (2411، 01شود )آدامز، بروس سنتو و بوکووسکیارزشی می -به کاهش هورمون استرس )کورتیزول( و افزایش خود

های های پژوهش. این یافته همخوان با یافتههای ارتباطی بر احساس تنهایی تأثیر مستقیم داردمهارتنتایج نشان داد که 

اهمیت روابط بین فردی خوب و داشتن دوستان در باشد. ( می1017حسینی رمقانی و همکاران ) ( و2414و همکاران ) بوزکان

شناختی، بیش ها تأیید شده است. به ویژه نشان داده شد که بهزیستی روانشناختی نوجوان و کاهش بیماریارتقاء سالمت روان

(. 2447، 04ن بستگی دارد )کورسانو، ماجورانو و چمپریتاویاز هر چیز در اوایل دوره بلوغ، به پذیرش و ادغام در گروه همساال

عواملی مانند برقراری ارتباط مطلوب، ابراز وجود، همکاری، خودافشایی، گوش دادن فعال و انعکاس احساسات در ارتقاء سالمت 

کند که تنهایی پاسخی به ی(. نظریه نیازهای اجتماعی ادعا م1017روان و عزت نفس نوجوانان تأثیر دارد )مظاهری و رضاخانی، 

نیازهای برآورده نشده برای ارتباط اجتماعی یا روابط نامطلوب بین فردی است. برخالف نظریه نیازهای اجتماعی، نظریه 

دهد که تنهایی نتیجه نیازهای ذاتی اجتماعی برآورده نشده نیست؛ بلکه عدم رضایت از روابط فرآیندهای شناختی نشان می

شده فرد است. به عبارت دیگر، این آگاهی شناختی از کمبود کیفیت یا کمیت روابط اجتماعی فرد است که اجتماعی ادراک 

(. برای نوجوانان، حمایت اجتماعی کم از طرف دوستان و خانواده 2410و همکاران،  01شود )زانگمنجر به ناراحتی و تنهایی می

کنند و تغییرات جسمی را تجربه دوره، نوجوانان هویت جدیدی پیدا می تواند همراه شود. در اینبا سطح باالیی از تنهایی می

توانند برقرار کنند. در حالی که نوجوانان مایلند تنها باشند، تری را میکنند و با تغییرات شناختی، روابط اجتماعی پیچیدهمی
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 00براساس نظریه سالیوان(. 2411، 02وگا و کایاتری با همساالن خود برقرار کنند )کاتمر، بخواهند روابط محکمآنها همچنین می

توانند به نوجوانان توانند اثرات تجارب منفی را خنثی کنند و بهترین دوستان مییابی میهای دوست( دوستی و مهارت1150)

در متن  ویژه از نظر چگونگی ارتباط این تجارب با نوجوان و خودپنداره نوجواندر تفسیر تجربیات منفی کمک نمایند، به

 تجارب منفی.

ای دارد. یابی با احساس تنهایی نقش واسطههای دوستهای ارتباطی در ارتباط بین مهارتهمچنین نتایج نشان داد که مهارت

یابی با دوست های مهارتهای ارتباطی در ارتباط بین ای مهارتتحقیقات پیشین مطالعه زیادی در مورد بررسی نقش واسطه

شان را درک نماید. شان افکار و احساساتخواهند طرف مقابلدر بیشتر روابط نزدیک، افراد میاند.  داشتهاحساس تنهایی ن

دهند، اعتماد، امنیت درک شده و رضایت از ها واکنش مثبت نشان میشان به آن کنند دوستانهنگامی که افراد احساس می

های مختلف ارتباطی منجر به استفاده از مشارکت گروهی، مهارت (.2440، 00)رییس ، کالرک و هولمز یابدرابطه افزایش می

شود و های تشکیل دوستی میهای اجتماعی آنالین، خودافشاگری، پاسخگویی و دعوت به عنوان استراتژیاستفاده از شبکه

باط دارند )مک ائوان و گیری دوستی نیز با درک منابع اجتماعی، شخصی و ابزاری ارتهای شکلهای ارتباطی و استراتژیمهارت

های خودافشایی، نه گفتن، حمایت های شروع تعامل، مهارتهای ارتباطی مانند مهارت(. افرادی که مهارت2414، 05گوریرو

های اجتماعی که پاداش بخش هستند توانند در برقراری دوستی و توسعه شبکهعاطفی و مدیریت تعارض را دارند بهتر می

گیری دوستی با رضایت دوستی و سازگاری های ارتباطی و راهبردهای شکل(. مهارت2414و گوریرو،  موفق باشند )مک ائوان

ها و منابع مختلف تشکیل دوستی همراه هستند. (. این دو مهارت با استراتژی2414اجتماعی همراه است )مک ائوان و گوریرو، 

دادند که از خود افشاگری به دانستند، بیشتر گزارش میمیجای تعجب نیست که افرادی که خود را در افشای اطالعات ماهر 

کنند. پاسخگویی شامل هدایت ارتباط صحیح و گرم با دیگران مانند تعریف و ای برای ایجاد دوستی استفاده میعنوان وسیله

کنند، ژی ارتباطی استفاده میباشد. هنگامی که افراد از این نوع استراتها مهم هستند میتمجید از افراد و گفتن اینکه چقدر آن

شان دریافت نمایند. بنابراین، درحالی که مهارت در خود افشایی توانند آن را از دوستاندر مواقعی که به حمایت نیاز دارند می

های حمایت عاطفی ممکن است نشان دهنده مراقبت و دهد تا صحبت کنند و دیگران را بشناسند، مهارتبه افراد امکان می

ها ( و همه این2414دهد منابع شخصی بیشتری را مبادله کنند )مک ائوان و گوریرو، ستگی باشد که به افراد امکان میدلب

یابی منجر به عملکرد های دوستدوستی و مهارتدرواقع، تواند از نوجوانان در برابر احساس تنهایی محافظت نماید.  می

شوند و یک توضیح بالقوه در این زمینه ممکن شناختی( در برابر مشکالت می شناختی انطباقی نوجوانان )سرسختی روان روان

های فردی را که موجب ارتقاء شایستگی اجتماعی مانند تعامالت اجتماعی و ایجاد روابط است این باشد که دوستی مهارت

گری کند عامالت دوستی را میانجیتواند ارتباط بین عملکرد تاب آورانه و تکند و شایستگی اجتماعی میشوند تحریک می می

 (.2416)ون هارملن و همکاران، 

باشند، لذا امکان تعمیم میدانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان نایین جامعه آماری پژوهش گروه خاصی از جامعه، یعنی 

های تواند متأثر از سبکرتباطی مییابی و اهای دوستنتایج به کل جامعه با محدودیت روبرو است. با توجه به این که مهارت

های دلبستگی های فرزندپروری و سبکفرزندپروری باشد، درنتیجه بررسی این متغیر در کنار متغیرهای دیگر مانند سبک

 ها، تواند نقش مهمی در سالمت روان داشته باشد، استفاده از قابلیت که یکی از عواملی که می  با توجه به اینشود. پیشنهاد می
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ها ای به آنهای آموزشی در این زمینه و ارائه خدمات مشاوره ها و منابع ارتباطی در نوجوانان است، لذا برگزاری کالس ظرفیت

 رسد. منظور ارتقاء توانایی بیان عواطف و هیجانات ضروری به نظر می به 
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Abstract  

The purpose of this study was to investigate the mediating role of communication skills in the relationship 

between dating skills and loneliness of first grade high school students in Nain. The present study is a descriptive 

research of path forecasting and analysis. The statistical population of this study consists of all first grade high 

school students in Nain city who were studying in the academic year 1399-1400, in which 100 people were 

selected for the sample size by multi-stage cluster sampling. The study used the Communication Skills 

Questionnaire (Quinn Dam, 2004), Loneliness (Russell, Pilva, & Cortona, 1980), and Sacral Dating (Wiseman & 

Billingham, 1989). Data were analyzed by mean and standard deviation and Pearson correlation coefficient and 

path analysis using SPSS 18 and 21AMOS software. The results showed that communication skills can play a 

mediating role in the relationship between dating skills and feelings of loneliness.  
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