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Abstract
Introduction: Hoplessness in teenagers is one of their most important problems, which can
cause dysfunction and psychological distress. This study aims to predict hopelessness in
teenagers based on their social skills and coping strategies undertaken to examine the role of
intervention.
Method: This research is a descriptive study. The population of this study consisted of all the
students aged from 12 to 19 in tehran. 625 students, which included 300 boys and 325 girls
were selected by cluster sampling. The survey questionnaire instruments were; Adolescents
hoplessness (Kazdin, Radgerz & Colbuse, 1983), Teenage Inventory of Social Skills
(Inderbizen & Foster, 1992) and coping strategies in adolescents (Frydenberg & Lewis, 1993).
The data obtained from the structural equation modeling (SEM) were analysed by using the
LISERAL software.
Results: Results show that social skills directly & indirectly lead to hopelessness through the
mediation variable of coping strategies. Between endogenous latent variables and the indicator
of social skills, the path coefficients were respectively 0/54 & 0/23 ,between endogenous latent
variables and the indicators of coping strategies the path coefficients were respectively 0/55,
0/21 & 0/94 and between the latent variable of indigenous hoplessness and the indicator the
path coefficients wererespectively 0/49 & 0/79. It can be said that and all the causal paths were
significant.
Conclusion: Considering the importance and necessity of teenager hopelessness and its effects
on teenagers’ life, recognizing social skills and also getting to know the ways of which
teenagers cope with these type of problems are effective in decreasing the symptoms of
hoplessness and can finally lead to a deeper recognition of hoplessness in teenagers in order to
prevent and present suitable therapeutic methods.
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 1گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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چکیده
مقدمه :ناامیدی در نوجوانان از مهمترین مشکالت نوجوانان می باشد ،که میتواند باعث اختالل در عملکرد و آشفتگی روانی فرد شود.
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ناامیدی نوجوانان براساس مهارتهای اجتماعی آنان و تعیین نقش مداخلهای راهبردهای مقابلهای انجام
شده است.
روش :این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری کلیه دانشآموزان  12تا  11ساله شهر تهران بودند که  526دانش آموز
(  700پسر و  726دختر) با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .ابزارهای این پژوهش سه پرسشنامه؛ ناامیدی کودکان و نوجوانان(کازدین،
راجرز و کولبوس ، )1197 ،مهارتهای اجتماعی نوجوانان (ایندربیتزن و فوستر )1112 ،و راهبردهای مقابلهای نوجوانان (فرایدنبرگ و لویس،
 )1117بود .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده ،از روش آماری مدلیابی معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل
استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد مهارتهای اجتماعی افزون بر اثر مستقیم بر ناامیدی نوجوانان به صورت غیرمستقیم نیز از طریق متغیر میانجی
راهبردهای مقابلهای بر ناامیدی اثرگذار است .بین متغیر مکنون برونزای مهارتهای اجتماعی و نشانگرهای آن ،به ترتیب ضرایب مسیر
 0/64و  0/27بین متغیر مکنون درونزای راهبردهای مقابلهای و نشانگرهای آن ،به ترتیب ضرایب مسیر  0/21 ،0/66و 0/14و بین متغیر
مکنون درونزای ناامیدی و نشانگرهای آن ،به ترتیب ضرایب مسیر  0/41و  0/31وجود داشت و تمام این مسیرهای علی معنادار بودند.
نتیجهگیری :با توجه به اهمیت و ضرورت ناامیدی نوجوان و پیامدهای آن در زندگی آنها ،شناخت مهارتهای اجتماعی موثر در کاهش
عالیم ناامیدی و چگونگی مقابلهی نوجوانان با این مشکالت ،می تواند به شناخت عمیقتر ناامیدی در نوجوانان به منظور پیشگیری و ارائه
راهبردهای درمانی مناسب منجر شود.
کلید واژهها :ناامیدی ،مهارتهای اجتماعی ،راهبردهایمقابلهای ،نوجوانان
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مقدمه
ناامیدی انتظارات فرد در خصوص وقوع رویدادهای منفی و فقدان
رویدادهای مثبت و خوشایند در آینده است [،]1که باعث میشود
فرد ناامید دائما تجربههایش را به شکل منفی ،نادرست و غیر
منطقی ارزیابی کند و نتایج شوم و نگران کنندهای را برای
مشکالتش پیشبینی نماید [ .]2ناامیدی حالتی در فرد است که از
پایین بودن آرامش روحی و ذهنی نشات میگیرد [ ،]7همچنین
ناامیدی به عنوان یک عامل شناختی ،در افسردگی و خودکشی،
نقش قابل مالحضهای دارد [ .]4حالتهای ذهنی و روانی فرد ناامید
بر عملکرد شخصی ،خانوادگی ،شغلی ،تحصیلی و اجتماعیاش تاثیر
منفی میگذارد [ .]6در افرادی که ناامیدی بارزتر است ،عالیمی از
جمله :غمگینی ،خودکشیگرایی ،انرژی کم ،بیتفاوتی به دیگران،
فعالیت کم و ...به وجود میآید [.]5
افراد ناامیدعالوه بر این که همیشه احساس گناه دارند و دارای
عقاید نادرست و غلط هستند ،تقریبا اکثر اوقات آینده را با بدبینی
زیادی پیشبینی میکنند .این افراد حتی اگر هم توانایی انجام
کاری را داشته باشند به توانایی خودشان ایمان ندارند و معتقدند که
هر کاری بکنند با شکست مواجه میشوند [ .]3هرچقدر ناامیدی در
فردی بیشتر باشد سیستم ایمنی او ضعیفتر میشود [ .]9مندلر
( )1132گزارش کرده است فرد در اثر ناامیدی به شدت غیرفعال
شده و سریعا در هم میشکند و وی در برابر عوامل فشارزا ،بیدفاع
و گرفتار میشود و با گذشت زمان تمام امید خود را از دست می
دهد [.]1
عالیم افسردگی و ناامیدی در طی دوران نوجوانی شایعتر از سایر
مقاطع سنی پایینتر میباشد ،به نحوی که این حاالت در 14
سالگی به میزان بیشتری نسبت به سنین پایینتر مشاهده شده
است [ .]10افسردگی در کودکان و نوجوانان یک نوع نگرانی
عمومی ،مربوط به سالمت این گروه افراد است چراکه که این
اختالل حدود  1تا  2درصد نوجوانان قبل از بلوغ و حدود  7تا 9
درصد نوجوانان بالغ را شامل میشود [.]11
زمانی که نوجوانان ناامید میشوند احتمال دارد اهداف بلندمدت،
مثل فارغ التحصیلی از مدرسه و یا حفظ سالمت جسمانی خود را
با منافع کوتاهمدت و لذتانگیز جایگزین کنند [ .]12ناامیدی در
نوجوانان به عنوان یک عامل میانجی و مداخلهگر عمل میکند ،در
هنگام وقوع حوادث تنیدگی زا و فشارآور نوجوانانی که ناامیدند
زودتر کنترل خود را ازدست میدهند ،احساس بازنده بودن پیدا می
کنند و نهایتا مبتال به افسردگی میگردند [ .]17و این میتواند بر
عملکرد شخصی ،خانوادگی ،شغلی ،تحصیلی و اجتماعی آنان تاثیر
منفی بگذارد [ .]14برای نوجوانانی که زود ناامید میشوند،
رفتارهای مخاطره آمیز مانند روابط جنسی کنترل نشده یا رابطه
جنسی با شریکهای جنسی متعدد که خوشیهای زودگذر و فوری
دارند ،لذت بیشتری دارند [ .]16وانکالین ،دی ،هارت ،و گیرارد
( )2012نیز نشان داده اند که ناامیدی و تکانشگری از عوامل مهم
در مشکالت رفتاری و افسردگی کودکان و نوجوانان زندانی می

باشد [ .]15در بررسی نمونه ای از نوجوانان بستری در بیمارستان
نشان داده شده است که نوجوانان که خودشان را بیشتر سرزنش
میکنند و از زندگی خودشان رضایت زیادی ندارند ناامیدی بیشتری
نسبت به نوجوانان دیگر گزارش میدهند [.]13
در سببشناسی ناامیدی و افسردگی ،مهارتهای اجتماعی به
عنوان یک عامل مهم مطرح شده است ،که مهارتهای اجتماعی
ضعیف میتوانند باعث ناامیدی افراد شوند [ .]19اگر در اشخاص
مهارتهای اجتماعی دچار مشکل شود ،آنها خود و دیگران را به
طور منفی ارزیابی میکنند و از تعامالت اجتماعی خود کمتر راضی
و خشنود میباشند [ .]5مفهوم مهارتهای اجتماعی به جنبههای
رفتارهایکالمی و غیرکالمی مختلف که توسط فرد در موقعیت
های بینفردی و اجتماعی مختلف به نمایش گذارده میشود اشاره
دارد [ .]11بسیاری از کودکان و نوجوانانی که در مهارتهای
اجتماعی دارای مشکل هستند و یا توسط همساالن خود مورد
پذیرش واقع نمیشوند ،در معرض ابتال به انواع نابهنجاریهای
رفتاری و عاطفی قرار دارند [ .]20هایر ،جاجر و گارت ()2002
مشاهده کردند نوجوانانی که دارای مهارتهایاجتماعی قوی
هستند ،به احتمال بیشتری توسط همساالن پذیرفته میشوند،
روابط با همساالن را هر روز بهبود میبخشند ،روابط قویتری را با
همساالن و والدین دارند ،و برعکس افرادی که در تحول توانمندی
های اجتماعی مناسب شکست میخورند ،در معرض مواجه شدن با
پیامدهای منفی شامل طردشدن توسط همساالن ،ظهور اختالل
های روانشناختی مانند؛ ناامیدی ،افسردگی ،اضطراب یا اخراج از
مدرسه ،گوشهگیری ،جرم و جنایت ،و عملکرد تحصیلی پایین
هستند [ .]21به طورکلی مهارتهای اجتماعی در افراد ،چه افرادی
که دچار اختاللروانی هستند و چه افرادی که دچار اختاللروانی
نیستند ،برای سازگاری اجتماعی و عملکرد اجتماعی افراد ضروری
است [ .]24-22 ,11همچنین مهارتهای اجتماعی عاملی بنیادی
در شکل گیری روابط ،کیفیت تعامالت اجتماعی و حتی سالمت
روانی فرد است [.]26
کودکان و نوجوانانی که دارای مهارتهای اجتماعی قوی هستند،
در راهبردهای مقابلهای و حلمسئله به عنوان افرادی کارآمد
شناخته شدهاند [ .]21به نظر الزاروس ،راهبردهایمقابله ای یک
متغیر میانجی بین وقایع منفی زندگی و سالمت روانی است ،وقتی
نوجوانان راهبردهایمقابلهای مناسب را در مواجهه با مشکالت
انتخاب کنند ،نتایج مثبتی در آِینده ،مثل اختالالترفتاری کمتر،
عزت نفس باالتر و همچنین عالیم ناامیدی و افسردگی کمتر را
نشان خواهند داد [ .]25اکثر متخصصین نیز اعتقاد دارند که مقابله
خوب در دوره نوجوانی ،نتایج مثبتی را در بزرگسالی؛ از جمله
مشکالت رفتاری و اجتماعی کمتر و در نتیجه عالیم افسردگی و
ناامیدی کمتر و سازگاری مثبت با نوجوانی به همراه خواهد داشت
[ .]23انواع مطالعات دیگر نشان داده اند ،راهبردهایمقابله ای ،در
مهارتهای سازگاری اجتماعی نوجوانان نقش قابل مالحظهای دارد
[ .]71-29راهبردهایمقابله ای کارآمد شامل :حمایت اجتماعی،
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تمرکز بر حلمشکل ،سختکوشی وتالش ،داشتن روابط خوب با
دوستان ،حفظ تعلق و ارتباط با دیگران ،تمرکز بر نقاط مثبت،
جستجوی راههای آرام بخش و تفریحات فیزیکی است [ .]72از
طرفی دیگر بررسیها نشان میدهد؛ راهبردهایمقابله ای و مهارت
های حلمسئله ضعیف با ناامیدی رابطه دارد و در نتیجه ناامیدی،
باعث میشود که بیمار دائما تجربههایش را به شکل منفی و به
غلط ارزیابی کند و نتایج شوم ونگرانکننده ای را برای مشکالتش
در نظر بگیرد [ .]2مطالعات طولی در جمعیت عمومی نوجوانان،
نشان داده است که شیوههای شناختی راهبردهایمقابلهای و تنظیم
هیجانات از قبیل سرزنشخود ،فاجعهانگاری و نشخوارفکری ،نقش
مهمی را در رابطه بین تجربه رویدادهای منفی زندگی و ناسازگاری
ایفا میکند [ .]77استینر و همکاران ( )2007نشان دادهاند که
راهبردهایمقابلهای مسالهمدار با مشکالت سالمتی و رفتارهای
آسیب رسان به سالمتی رابطه منفی دارند ،ولی راهبردهایمقابلهای
اجتنابی با این موضوعات رابطه مثبت دارند .راهبردهایمقابلهای
رفتارهایی هستند که افراد در هنگام واکنش به رویدادهای فشار
آفرین و یا به هنگام تجربه هیجانهای شدید در پیش میگیرند.
این راهبردها به یکی از سه شکل راهبردهایهیجانمدار ،مساله-
مدار و اجتنابی نمود مییابند .بحاواسکی ( )2007بیان کرده است،
راهبردهایمقابلهای حلمساله و کارآمد به افراد کمک میکند تا
مقابله موثرتری با مشکالت و چالشهای زندگی داشته باشند [.]23
چیناوه ( )2010اشاره کرده است ،آموزش مهارتمقابلهای مناسب
باعث افزایش سالمت روان در نوجوانان میشود [.]74
راهبردهایمقابله ای مسالهمدار شیوههایی را توصیف میکند که
براساس آن فرد اعمالی را که باید برای کاستن یا از بین بردن
تنیدگی انجام دهد ،محاسبه میکند .در مقابل راهبردهایمقابله
هیجانمدار شیوههایی را توصیف میکند که بر اساس آن ،فرد بر
خود متمرکز شده و تمام تالش وی متوجه کاهش احساسات
ناخوشایند خویش است .سرانجام راهبردهایمقابله ای اجتنابی
مستلزم فعالیتها و تغییرات شناختی است که هدف آنها اجتناب از
موقعیتهای استرسزا است [ .]25افراد از راهبردهایمقابلهای
هیجانمدار ،ابه هنگام مواجهه با رویدادهایمنفی زندگی استفاده
میکنند [ .]76با توجه به اهمیت راهبردهایمقابلهای در ارتباط با
مهارتهایاجتماعی و ناامیدی در دوران نوجوانی هدف این
پژوهش تعیین اهمیت نقش میانجی راهبردهایمقابلهای میان دو
متغیر مهارتهایاجتماعی و ناامیدی بود.

روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .جامعهآماری شامل
کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان مدارس دولتی شهر
تهران در سال  1712-17تحصیلی بود .از جامعهآماری فوق تعداد
 526نفر شامل با استفاده از روش نمونهگیری چندمرحله ای خوشه
ای انتخاب شدند .ابتدا از میان مناطق  22گانه تهران  4منطقه به
طور تصادفی انتخاب و از هر کدام از این  4مناطق یک مدرسه

پسرانه و یک مدرسه دخترانه ،در مجموع  9مدرسه انتخاب شدند.
گروه نمونه دربرگیرنده  700نفر پسر و  726نفر دختر بود .میانگین
سنی آزمودنیهای شرکت کننده  16سال ،کمترین سن گروه
آزمودنیها  12سال و باالترین سن سال  11بود ،که  17درصد در
مقطع هفتم 26 ،درصد در مقطع سوم راهنمایی 26 ،درصد اول
دبیرستان 3 ،درصد دوم دبیرستان 24 ،درصد سوم دبیرستان و 3
درصد در مقطع پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل بودند64 .
درصد از آزمودنیها را ،نوجوانان با جمعیت فرزند  2نفردر خانواده،
 22درصد با جمعیت فرزند  7نفر 15 ،درصد با جمعیت فرزند  1نفر
و  9درصد با جمعیت باالی  7نفر فرزند در خانواده تشکیل میدادند.
 41درصد نوجوانان شرکتکننده جز اولین و یا تک فرزند خانواده،
 1درصد جز فرزندان میانی خانواده و  49درصد جز فرزندان آخر
خانواده ،که از این تعداد  53درصد با قومیت فارس 26 ،درصد با
قومیت ترک 7 ،درصد با قومیت کرد ،و  9درصد جز دیگر قومیت
ها بودند .تقریبا  60درصد پدر و مادرهای نوجوانان شرکت کننده
دارای تحصیالت درحد مدرک دیپلم ،حدود  16درصد پایینتر از
دیپلم و تقریبا  70درصد باالتر از دیپلم و کسانی بودند که
تحصیالت دانشگاهی داشتند .تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون
فرضیههای پژوهش با استفاده از روشآماری مدلیابی معادالت
ساختاری با کمک نرمافزار لیزرل انجام شده است .برای اجرای این
پژوهش از سه پرسشنامه ناامیدی کازدین ( ،)1197مهارتهای
اجتماعی ایندربیتزن ( )1112و راهبردهایمقابلهای فرایدنبرگ
( )1117استفاده شده است.
مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان :مقیاس ناامیدی کودکان
توسط کازدین [ ]75در سال  1197توسط کازدین و همکاران تهیه
شد و در سال  1195مورد بازنگری قرار گرفت [ .]75به منظور
بررسی روانسنجی ،این آزمون بر روی نمونهای از کودکان  5تا
 17ساله مبتال به اختالالتروانی اجرا شده است .این مقیاس دارای
دو زیر مقیاس انتظار از آینده و امیدواری عمومی است .اسپیریتو و
همکاران ( )1199نیز این مقیاس را بر روی گروهی از نوجوانانی
که مشکل روانی خاصی نداشتهاند ،هنجاریابی کرده اند [.]73
میزان اعتبار حاصل از بازآزمایی مقیاس ناامیدی کودکان در نمونه
کودکان مبتال به اختالالتروانی در فاصله  5هفته  r=0/63و در
نمونه کودکان بهنجار در فاصله  10هفته  r=0/41گزارش شده
است ،که این میزان نشان دهنده ثبات متوسط آزمون است.
همچنین آزمون از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است a=0/13
و پایایی حاصل از روش دونیمه کردن اسپیرمن–براون=،13/0
(کازدین و همکاران .)1195 ،اسپیروتو و همکاران نیز همسانی-
درونی را  a= /41و اعتبار حاصل از روش دونیمه کردن اسپیرمن–
براون را  0/11گزارش کردهاند .روایی و اعتبار این پرسشنامه در
ایران توسط حبیبی ،خلقی ،عابدی ،پروندوار انجام شده است .نمونه
مورد پژوهش شامل  507دانش آموز  700آزمودنی پسر و 707
آزمودنی دختر که پایایی و بازآزمایی کل آزمون ناامیدی کودکان و
نوجوانان به ترتیب برابر  0/33و  0/16گزارش شد .روایی همگرا و
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واگرای پرسشنامه ناامیدی با پرسشنامه افسردگی و خودکارآمدی
بررسی شد .این پرسشنامه با افسردگی کودکان همبستگی مثبت
معنادار و با خودکارآمدی نوجوانان همبستگی منفی معنادار نشان
داد [.]79
پرسشنامه مهارتهااجتماعی نوجوانان :ابزار سنجش مهارت
های اجتماعی نوجوانان توسط ایندربیتزن [ ]71حاوی  71عبارت
پنجگزینهای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در
دامنهای از گزینههای اصال صدق نمیکند تا همیشه صدق میکند
ابراز مینماید .نسخه اصلی این سیاهه دارای  40عبارت است که
یک عبارت به دلیل عدم انطباق با فرهنگ ایران حذف شد (عبارت
شماره  .)22عبارات این پرسشنامه در دو زمینه رفتارهای مثبت و
منفی هستند .اعتبار این پرسشنامه توسط ایندربیتزن و فوستر
( 0/10 )1112گزارش شده است .روایی همگرایی پرسشنامه
مهارتهایاجتماعی ایندربیتزن و فوستر به شیوه های متفاوت مانند
مقایسه آن با اطالعات ارزیابی خویشتن ،ارزیابی همساالن و داده
های جامعهسنجی و روایی تشخیصی آن به وسیله بررسی
همبستگی بین نمرات مهارتهایاجتماعی و مطلوبیتاجتماعی،
وضیعت اقتصادی–اجتماعی و دیگر ابزارهای مداد کاغذی به وسیله
ایندربیتزن و فوستر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به دست آمده،
داللت بر روایی همگرا و روایی تشخیصی قابل قبول این پرسشنامه
بوده است .پایایی این پرسشنامه را امینی ( )1739در شهر تهران
برای دانشآموزان دختر پایه دوم راهنمایی برای گزارههای مثبت
و منفی به ترتیب  0/31و  0/ 59گزارش کرده است .برای بخش
مثبت این پرسشنامه ضریب اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ
 90/31و برای بخش منفی ضریب اعتبار  90/61به دست آمده
است .ارجمندی ( )1797با استفاده از آلفایکرونباخ اعتبار این
پرسشنامه  0/94به دست آورده است [.]40
پرسشششششنامه راهبردهایمقابلهای نوجوانان :ابزار سننننجش
راهبردهایمقابلهای نوجوانان فرایدنبرگ [ ]72این ابزار با هدف
اندازهگیری نحوه مقابله در نوجوانان  12تا  19سننناله و بر مبنای
نظریه الزاروس طراحی شنننده اسنننت .در این مورد وجه تمایز و

برتری این آزمون نسننبت به سننایر آزمون های سنننجش مقابله،
سنجش جامعی ( 19راهبرد) از راهبردهایمقابلهای ا ست ،این فرم
 19مقیاس را شننامل میشننود که هر مقیاس یک راهبرد متفاوت
مقابلهای را نشنننان میدهد .هیجده راهبردمقابلهای در سنننه نوع
سبک کلی مقابلهای طبقه بندی می شوند .از بین هیجده راهبرد،
دو راهبرد در دو سننبک قرار میگیرند و بقیه فقط در یک سننبک
کلی .سبک اول:که سبک حلم شکل یا مقابلهکارآمد نامیده می
شود ،شامل هشت راهبرد است .سبک دوم :مراجعه به دیگران نام
دارد که شنننامل چهار راهبرد اسنننت و با رو آوردن به دیگران،
همسنناالن ،متخصننص نین و یا نیروهای الهی برای حمایت متمایز
میشننود .سننبک سننوم :مقابلهناکارآمد اسننت که از هشننت راهبرد
تشکیل میشود.
فرایدنبرگ و لوئس ( )1117همبستگی  0/44تا  0/94را بعد از دو
هفته بازآزمایی در هجده زیر مقیاس این آزمون گزارش دادند.
گالی شاو ( )1191اعتبار بازآزمایی این آزمون را بعد از پنج ماه
نزدیک به  0/50گزارش کردند .ترجمه و هنجاریابی این آزمون در
سال  1739بوسیله داعیپور انجام شده است .در این پژوهش این
پرسشنامه بر روی  125دانش آموز پسر و دختر راهنمایی و
دبیرستانی مناطق سه و هفت آموزش و پرورش تهران مورد مطالعه
قرار گرفت .همبستگی بدست آمده بین راهبردهایهجده گانه
سنجشهای بین  0/21تا  0/99را نشان داد .این دامنه برای گروه
دختران راهنمایی بین  0/44تا ( 0/99میانگین  ،)0/52گروه دختران
دبیرستانی بین  0/40تا ( 0/96با میانگین  )0/51گروه پسران
راهنمایی بین  0/76تا ( 0/31میانگین  )0/66و پسران دبیرستانی
بین  0/21تا ( 0/31با میانگین  )0/54بود [.]41

یافتهها
در این بخنش بنه بررسنی فرضنیههنای پنژوهش بنا اسنتفاده از
آمننار اسننتنباطی و روشآمنناری منندلیننابی معننادالت سنناختاری
) (SEMپرداختننه شننده اسننت .تجزیننه و تحلیننل دادههننا از
طریق نرم افزار  LISREL 8.80انجام شد.
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راهبردهای
ای

رفتارهای مثبت
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ناامیدی

امیدواری عمومی
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مدل مفروض این پژوهش ،به علت وجود خرده مقیاسها برای هر
مقیاس و درنتیجه به دلیل وجود متغیر مکنون از نوع  SEMاست.
در این پژوهش یک متغیر مکنون برونزا (مستقل) به نام مهارت
هایاجتماعی ،و دو متغیر مکنون درونزا به نامهای راهبردهای
مقابله ای به عنوان متغیر میانجی و ناامیدی به عنوان متغیر وابسته
وجود دارد .با روش بیشینه ی درستنمایی ،پارامترهای استاندارد-
شدهی مربوط
همننانطننور کننه در نمننودار  1مشنناهده مننیشننود ،پننارامترهننای
ضننرایب مسننیر در منندلسنناختاری کننه همننان ضننرایب بتننا در
معادلهی رگرسیون هسنتند ،ضنرایب مسنیر بنین متغینر مکننون

و نشننانگرهننای (متغیرهننای اننندازهگیننری شننده) آن همننراه بننا
واریانس خطنای نشنانگرهنا در مندل انندازهگینری آمنده اسنت.
بننین متغیننر مکنننون برونننزای مهننارتهننایاجتمنناعی و نشننانگر
هننای آن ،بننه ترتیننب ضننرایب مسننیر  0/64و  0/27بننین متغیننر
مکنون دروننزای راهبنردهنایمقابلنهای و نشنانگرهنای آن ،بنه
ترتینننب ضنننرایب مسنننیر  0/21 ،0/66و 0/14و بنننین متغینننر
مکنننون درونننزای ننناامینندی و نشننانگرهننای آن ،بننه ترتیننب
ضرایب مسیر  0/41و  0/31وجود دارد.
شاخصهای برازش مدل پیشنهادی این پژوهش در جدول زیر آمده
است:

جدول  .1شاخصهای برازش مدل
χ2
1905/34

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

SRMR

0/15

0/11

0/15

0/03

0/049

طبق جدول  ،1شاخص مجذور خی  1905/34و غیرمعنادار است
که برازش خوبی را نشان میدهد .مقادیر  GFI ،CFIو AGFI
به ترتیب  0/15 ،0/15و  0/11هستند؛ چون این شاخصها باالتر
از  0/10میباشند ،این مدل برازش مناسبی با دادهها دارد .مقادیر

جهت مسیر
مهارتهای اجتماعی ناامیدی نوجوانان

 RMSEAو  RMRبه ترتیب  0/03و  0/049هستند و از آنجایی
که کمتر از  0/09هستند ،برازش خوبی را نشان میدهند .در کل
شاخصهای برازش مدل ،حاکی از برازش مناسب بین دادهها و
مدل پیشنهادی هستند.

جدول :2تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش
 -2-1اثر مستقیم مهارتهای اجتماعی بر ناامیدی نوجوانان
پارامتر استاندارد نشده پارامتر استاندارد شده
0/11
0/71

خطای استاندارد برآورد
0/04

آزمون معناداری
9/70

 2-2اثر مستقیم مهارتهای اجتماعی بر راهبردهای مقابله ای نوجوانان
پارامتر استاندارد نشده پارامتر استاندارد شده خطای استاندارد برآورد آزمون معناداری واریانس تبین شده
جهت مسیر
0/7
15/19
0/13
1/70
مهارتهای اجتماعی  راهبردهای مقابله ای نوجوانان 2/91
 2-7اثر مستقیم راهبردهای مقابله ای بر ناامیدی نوجوانان
پارامتر استاندارد نشده
جهت مسیر
0/52
راهبردهای مقابله ای ناامیدی نوجوانان
2-4اثر غیر مستقیم مهارتهای اجتماعی بر ناامیدی نوجوانان
جهت مسیر
مهارتهای اجتماعیراهبردهای مقابله ای  ناامیدی نوجوانان
 2-6اثر کلی مهارتهای اجتماعی بر ناامیدی نوجوانان
جهت مسیر
مهارتهای اجتماعیناامیدی نوجوانان

پارامتر استاندارد نشده
2/05

پارامتر استاندارد شده
0/94
پارامتر استاندارد نشده
1/36

خطای استاندارد برآورد
0/07

پارامتر استاندارد شده خطای استاندارد برآورد آزمون معناداری
11/66
0/16
0/16

پارامتر استاندارد شده خطای استاندارد برآورد
0/17
1/21

مسیر  2-1نشاندهنده ی اثر مستقیم متغیر مهارتهایاجتماعی
بر ناامیدی نوجوانان است .ضریب مسیر استاندارد شده (0/11 ،)β
است .بر اساس آزمون معناداری  ،tمقدار  tباید از  2/69باالتر باشد
تا این مسیر تایید شود .بنابراین مسیر مهارتهایاجتماعی بر
ناامیدی نوجوانان از لحاظ آماری معنادار است )t=9/70، p < 0/01
 (β=0/11، S.E=0/40،و بین مهارتهای اجتماعی و ناامیدی
نوجوانان همبستگی وجود دارد.
بر اساس مسیر  2-2میتوان نتیجه گرفت که ضریب مسیر مهارت
هایاجتماعی به راهبردهایمقابله ای از لحاظ آماری معنادار است
) (β=1/70، S.E =0/13، t=15/19 ، p < 0/01و میزان واریانسی

آزمون معناداری
27/24

آزمون معناداری
15/40

واریانس تبین شده
0/97

از راهبردهایمقابلهای که توسط مهارتهایاجتماعی نوجوانان
تبیین میشود 0/70 ،میباشد .بر این اساس ،مهارتهای-اجتماعی
و ناامیدی نوجوانان با یکدیگر همبستگی معنادار دارند و مهارت
هایاجتماعی بر راهبردهایمقابلهای نوجوانان به طور مستقیم اثر
میگذارد.
همانطور که در مسیر  2-7مشاهده میشود ،اثر مستقیم راهبرد
هایمقابلهای بر ناامیدی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت .با توجه
به نتایج ،ضریب مسیر راهبردهایمقابلهای به ناامیدی نوجوانان از
لحاظ آماری معنادار است )S.E =0/07، t= 24/27، p < 0/01
 ،(β=0/94،پس بین راهبردهایمقابلهای و ناامیدی نوجوانان
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همبستگی معنادار وجود دارد.
برای این که نقش میانجی راهبردهایمقابلهای را بین مهارتهای-
اجتماعی و ناامیدی نوجوانان بررسی کنیم ،باید اثر مستقیم مهارت-
هایاجتماعی بر ناامیدی نوجوانان ،اثر غیرمستقیم مهارتهای-
اجتماعی برناامیدی نوجوانان و اثر کلی آن که مجموع اثر مستقیم
و غیرمستقیم است ،را مورد بررسی قرار دهیم .در فرضیه ی اول،
اثر مستقیم مهارتهایاجتماعی بر ناامیدی نوجوانان تایید شد؛ در
مسیر  2-4به اثرهای غیرمستقیم و کلی آن پرداخته شده است .در
مسیر  4نقش میانجی متغیر راهبردهایمقابلهای مورد بررسی قرار
گرفت .با توجه به نتایج جدول ،اثر غیرمستقیم مهارتهایاجتماعی
بر ناامیدی نوجوانان از طریق راهبردهایمقابله ای از لحاظ آماری
معنادار است ).)β=0/16، S.E =0/16، t= 11/66، p < 0/01
میتوان نتیجه گرفت که راهبردهایمقابله ای ،نقش میانجی را بین
مهارتهایاجتماعی و ناامیدی نوجوانان دارد.
در مسیر  ،2-6اثر کلی متغیر مهارتهایاجتماعی بر ناامیدی
نوجوانان ارائه شده است .با توجه به جدول میتوان نتیجه گرفت
که ضریب مسیر کلی مهارتهایاجتماعی به ناامیدی که حاصل
جمع ضریب مسیر مستقیم مهارتهایاجتماعی روی ناامیدی و
ضریب غیرمستقیم مهارتهایاجتماعی بر ناامیدی از طریق نقش
میانجی راهبردهایمقابله ای است ،از لحاظ آماری معنادار میباشد
).)β=1/21، S.E =0/70 t= 15/40 ، p < 0/01

بحث
ناامیدی به عنوان عالمت هستهای افسردگی میباشد .چرا که
ناامیدی هم فلج کننده اراده است و هم باعث تحمل ناپذیر شدن
و میل به اجتناب از موقعیت چالش برانگیز میگردد [ .]42در هنگام
ناامیدی و ترس از آینده ،شخص منفینگری پیدا میکند و همین
مسأله موجب میگردد تا با ریزبینی زیاد به اشتباههای خود بنگرد
و توانایهایش را نادیده بگیرد [ .]47وقتی در نوجوانان ناامیدی
افزایش پیدا میکند با مشکالت گوناگونی همراه میشود [ .]12در
نتیجه بررسی همبستهها و علل ناامیدی برای پیشگیری و درمان
نوجوانان ضروری است .یکی از متغیرهای پیشبینی ناامیدی
نوجوانان مهارتهایاجتماعی است .هدف اصلی این پژوهش،
بررسی این موضوع بود که چگونه مهارتهایاجتماعی منجر به نا
امیدی نوجوانان می شود و برای درک بهتر این چگونگی ،نقش
میانجی راهبردهایمقابلهای بین مهارتهایاجتماعی و ناامیدی
نوجوانان بررسی شد.
با توجه به نتایج تحلیل دادههای این پژوهش مهارتهایاجتماعی
با ناامیدی نوجوانان دارای همبستگی است .طبق مسیر  2-1ضریب
استانداردشدهی این مسیر معنادار است و میتوان نتیجه گرفت
مهارتهایاجتماعی بر ناامیدی نوجوانان اثر مستقیم میگذارد.
بنابراین زمانی که نوجوانان در مهارتهایاجتماعی خود ضعیف
بوده و دارای روابط بینفردی مناسبی با دوستان و اطرافیان نباشند
احتمال بروز ناامیدی بیشتر است .مهارتهایاجتماعی به عنوان

وسیلهای برای شروع و ادامه ارتباط سازنده و سالم با همساالن به
عنوان بخش مهمی از بهداشت روانی ،مورد استفاده قرار میگیرد
[ .]44برایان ،سایلسن و ویسینک نشان دادند که کودکان فاقد
مهارتهایاجتماعی بیشتر امکان طردشدن از جانب همساالن خود
را دارند [ .]46آنگلیلو و همکاران ( )2017گزارش کردهاند که
نوجوانانی بیشتر در معرض اختاللهای روانی عاطفی قرار میگیرند
که دارای مهارتهایاجتماعی ضعیفی باشند [ .]11آن افرادی که
در ایجاد یک روابط مناسب با همساالن خود دچار مشکل میشود
بیشتر در معرض مواجه با پیامدهای منفی و ظهور اختاللهای
روانشناختی قرار میگیرد [ .]21هایر ،جاگر و گارت ( )2002در
بررسی که انجام دادهاند ،نشان دادندکه نوجوانانی که دارای
مهارتهایاجتماعی ضعیف هستند ،توسط همساالن کمتر پذیرفته
میشوند و در روابط با همساالن مشکل دارند ،در معرض ظهور
اختاللهای اضطراب ،ناامیدی ،افسردگی و تنیدگی قرار دارند [.]45
بررسیهای دیگری نیز نشان داده است وقتی شخص از مهارت-
هایاجتماعی خود ناراضی باشد خود و دیگران را با منفینگری
ارزیابی میکند [.]5
در مسیر  2-2اثر مستقیم مهارتهایاجتماعی بر راهبردهایمقابله
ای نوجوانان گزارش شده است .مسیر علی مهارتهایاجتماعی بر
راهبردهایمقابله ای تایید شد و همانطور که نشان داده شد ،نتایج
نشانگر معناداری مثبت این رابطه میباشد .زمانی که نوجوانان
دارای مهارتهایاجتماعی قوی باشند از راهبردهایمقابلهای
کارآمد در برخورد با مسایل و مشکالت روزمره استفاده میکنند.
پژوهشگران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدهاند که کودکان و
نوجوانانی که دارای مهارتهای اجتماعی قوی هستند ،در
راهبردهایمقابلهای و حلمسئله به عنوان افرادی کارآمد شناخته
میشوند [ .]21آموزش مهارت هایاجتماعی به نوجوانان باعث
افزایش قابلیتاجتماعی ،افزایش خودپیروی ،افزایش راهبردهای
خودنظمبخشی ،کاهش مشکالت رفتاری در نوجوانان ،کاهش
رجوع نوجوانان به دادگاهها ،کاهش سوء استفاده از الکل و دارو،
کاهش استفاده از اعمال فشار و خشونت ،کاهش تعداد رفتارهای
بزهکارانه میشود [ .]43انواع مطالعات نشان دادهاند که
راهبردهایمقابله ای ،در مهارتهای سازگاری اجتماعی نوجوانان
نقش قابل مالحضهای دارد [ .]71-29نزو و زوریال طی مقالهای
در همایش روانشناسی آمریکا ،بر لزوم آموزش راهبردهایمقابلهای
و مهارتهای حلمساله در برنامه آموزش مهارتهایاجتماعی
تاکید کرده اند .از آن هنگام تاکنون این شیوه در طیف وسیعی از
موقعیتهای بالینی مشاوره و روان درمانی به کار رفت و نتایج
مثبتی گزارش شد [.]49
در مسیر  2-7اثر مستقیم راهبردهایمقابلهای بر ناامیدی نوجوانان
نشان داده شده است .با توجه به نتایج ،ضریب مسیر راهبردهای-
مقابلهای به ناامیدی نوجوانان از لحاظ آماری معنادار است .پژوهش
حاضر ،پژوهشهای استینر و همکاران ( ،)2007بک (،)1134
گارنفسکی و همکاران ( )2001را تایید میکند .مهارتهایمقابله
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ای که شامل  10مهارت میشود که عبارتند از :مهارتهای توانایی
در مسائلی شامل ارتباط موثر ،برقراری رابطه بینفردی موثر،
تصمیمگیری ،حلمساله ،تفکر خالق ،تفکر نقاد ،آگاهی از خود،
همدلی با دیگران ،مقابله با هیجانات (شکست ،اضطراب ،ناامیدی،
افسردگی و  )...و مقابله با استرس .نکته مهم این است که همه
این مهارتها قابل فراگیری هستند این مهارتها فرد را در کنترل
مشکالتی مانند افسردگی ،ناامیدی ،اضطراب ،تنهایی ،طرد شدگی،
کمرویی ،خشم ،تعارض در روابط بین فردی ،شکست و فقدان یاری
میدهند [ .]41همچنین آلدوین و رونسون ( ،)1193وانگ و پاتن
( )2002در پژوهشهای خود گزارش دادند که بکارگیری
راهبردهایمقابلهای مختلف نتایج متفاوتی در سالمت روانی افراد
دارد [.]61 ,60
در مسیر  2-4اثر غیرمستقیم مهارتهایاجتماعی بر ناامیدی
نوجوانان گزارش شده است .با توجه به نتایج جدول ،اثر غیرمستقیم
مهارتهایاجتماعی بر ناامیدی نوجوانان از طریق راهبردهای-
مقابلهای از لحاظ آماری معنادار است .راهبردهایمقابله ای ،نقش
میانجی را بین مهارتهایاجتماعی و ناامیدی نوجوانان دارد.
راهبردهایمقابله یک متغیر میانجی بین وقایع منفی زندگی و
سالمت روانی است .جهرمی و اعتصامی پور ( )1711گزارش کرده-
اند :مقابله خوب در دوره نوجوانی ،نتایج مثبتی را در بزرگسالی؛ از
جمله مشکالت رفتاری و اجتماعی کمتر و در نتیجه عالیم
افسردگی و ناامیدی کمتر و سازگاری مثبت با نوجوانی به همراه
خواهد داشت .عالوه براین آنها نشان دادند که درصد قابل توجه از
نشانه های افسردگی و اضطراب توسط استفاده از راهبردهای
شناختی در گروه نوجوانان تبیین میشود [ .]71همانطور که نتایج
دادههای این نشان داده شده است ،بین متخصصین هم توافق کلی
وجود دارد که مقابله کافی در دوره نوجوانی نتایج مثبتی را در
بزرگسالی ،از جمله مشکالت رفتاری کمتر ،سازگاری با نوجوانی و
در نتیجه عالیم افسردگی کمتر به همراه خواهد داشت .بنابراین
برای نوجوان که با تغییرات زیاد در جنبه های مختلف زندگی روبرو
هستند ،مقابله موثر بسیار مهم است [ .]71 ,25طبق نظریه تبادلی

الزاروس و فولکمن اختاللهای افسردگی پیامد تنیدگیهایی است
که از یک مقابله مناسب موفقیت آمیز محروم مانده است [.]62
آشنایی با مفهوم مهارتهایاجتماعی و روابط قوی با اطرافیان و
همساالن به درک بهتر علل رابطهای ناامیدی نوجوانان منجر می-
شود و به پیشگری از بروز عالیم ناامیدی کمک میکند.
راهبردهایمقابلهای و سبک مقابله ناکارآمد میتواند نقش متغیر
میانجی در منجر شدن مهارتهای اجتماعی به ناامیدی نوجوانان
باشد.
این پژوهش بر روی نوجوانان ساکن در استان تهران اجرا شده
است و تعمیم نتایج آن به نوجوانان ساکن در شهرستانها دارای
محدودیتهایی است .همچنین استفاده از پرسشنامه عدم صداقت
پاسخ دهندگان و احتمال سوگیری را باال میبرد .از پیشنهادهایی
که برای پژوهشهای آینده میتوان نام برد :اجرای پژوهش مشابه
روی کودکان دبستانی و اجرای پژوهش با یک متغیر میانجیگر
متفاوت است.
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