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شناختی و یابی بر بهزیستی رواناثربخشی آموزش مهارت دوست 

  آموزان دختراحساس تنهایی دانش

   زهرا طاهری 
 

 یدهکچ
شنا تی یابی بر بهزیستی روانهدا از اجرای پژوه  حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت دوست

باشد. پژوه  حاضر به آموزان د تر دوره دوم متوسطه شهرستان آبیک میو احسا  تنهایی دان 

آوری اطالعات یک پژوه  شبه آزمایشی با لراظ هدا یک پژوه  کاربردی و به لراظ شیوه جمع

صادفی ای تگیری روش  وشهآزمون با گروه کنترل بود. روش نمونهپ  -آزموناستفاده از طرح پی 

های آزمای  و کنترل انتخاب شدند. گروه آموزان د تر در گروهنفراز دان  16ای به حجم که نمونه

جلسه ترت آموزش مستقیم قرار گرفتند و در گروه کنترل آموزشی صورت  8آزمای  به مدت 

 هریف فرم کوتا شنا تیروان نگرفت. ابزاری که در ای  پژوه  استفاده شد پرسشنامه بهزیستی

یابی توسط پژوهشگر ( بود. بسته آموزشی مهارت دوست1385( و مقیا  تنهایی آشروویلر  1338 

آزمون سا ته و پایایی و روایی مرتوایی آن توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفت. نتایج با استفاده از 

که آموزش  وترلیل شد. نتایج حاصل از پژوه  نشان داد آنکوا( تجزیهترلیل کواریان  یک راهه 

شنا تی و کاه  آموزان د تر باعث افزای  بهزیستی روانیابی به دان مستقیم مهارت دوست

های بهزیستی یابی باعث افزای  تمام مؤلفههمچنی  آموزش مهارت دوست احسا  تنهایی شد.

شنا تی  پذیرش  ود، تسلط مریطی، رشد شخصی،  ودمختاری، ارتباط مثبت با دیگران، روان

 شود.مندی در زندگی( میهدف

 شنا تی، احسا  تنهایی.یابی، بهزیستی، روان: مهارت دوستواژگان کلیدی
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