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 چکیده

این پژوهش به صورت  . موزان انجام شددانش آ زش مهارت های اجتماعی بر احساس تنهاییبرّرسی اثربخشی آموپژوهش حاضر با هدف  

جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر مشغول  آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و همراه با گروه کنترل انجام شد.

ری روش نمونه گی استفاده از بود که بانفر از جامعه مذکور  04نمونه پژوهش شامل  دبیرستان های شهر آبادان بودند.  به تحصیل در

تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به دو گروه آزمایش وکنترل گمارده شدند. قبل از آموزش مهارت های اجتماعی از هر دو گروه آزمایش و 

دقیقه ای آموزش داده شد. پس از اتمام  04جلسه  12کنترل پیش آزمون گرفته شد. سپس، به گروه آزمایش مهارت های اجتماعی در 

تحلیل داده ها از  به منظور .بود احساس تنهایی ه شد.  ابزار اصلی پژوهش پرسشنامهدو گروه پس آزمون گرفتدوره آموزشی از هر 

در دانش   ماعی باعث کاهش معنی دار احساس تنهاییتحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های اجت

 گروه کنترل شد. آموزان گروه آزمایش در مقایسه با دانش آموزان 

 کلیدی: مهارت های اجتماعی، احساس تنهایی کلمات
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 مقدمه 

 روان مختلف، توجه به احساس تنهایی در میان سنین در ها انسان میان در تنهایی احساس تجربه ی گسترده ی رغم علی

پرداخته  تنهایی احساس به که یافت توان می را بسیاری آثار مذهب و ادبیات فلسفه، در مقابل در. دارد کوتاه ای سابقه شناسی

( بیان می دارند، نوجوانانی که والدین خود را آزادمنش، گرم و 2443) 6و آلمیدا 0، بارکر0گاالمبوس(. 2442 ،3اند )کراس

حمایتی ادراک می کنند، سازگاری بهتری )اعتماد به نفس باالتر، احساس رضایت بیش تر از دوستان و زندگی عاطفی، تحریک 

قاله ای تحت عنوان احساس ( در م1997) 7پذیری کم تر( را در پنج سال بعدی زندگی خود تجربه خواهند کرد. میجوسکویچ

تنهایی و هوشیاری عنوان می کند که موجود انسانی به گونه ای ذاتی تنهاست و به گونه ای چاره ناپذیر و سردرگم، این 

 در تفاوت از است که ناخوشایند حالتی تنهایی احساس تنهایی وجود گرایانه تنها به صورت روابط انسانی شکسته می شود.

 این به احساس این .گیرد می نشأت دارند، واقعی شرایط در دیگران با که و روابطی هستند آن خواهان افراد هک فردی بین روابط

 همبسته کودک و ، نوجوان بالغ افراد در سالمتی و رفتار اجتماعی، فقر با هم و هیجانی افراد حاالت با هم که دارد اهمیت دلیل

( در توصیفی تحت عنوان، 1926) 13اندرسون(.  2413،همکاران و 12، هریس11هالست ، ون 14روتنبرگ ،9برون ،2است )کوالتر

الگویی از غرابت، یک الگو برای فهم نظری احساس تنهایی ارائه می دهند. بر اساس این الگو، احساس تنهایی دارای سه بخش 

بیزاری اجتماعی یا تجربه از دست دادن رابطه با محیط اجتماعی  -2بیزاری هیجانی یا تجربه از دست دادن تعلق   -1است: 

مبنی بر   (2446(10با توجه به نظر هنریچ . پیامد مسلم این سه بخش، احساس تنهایی است.10اس تنهایی وجودگرایانهاحس -3

اینکه احساس تنهایی ناشی از روابط ناقص بین فردی است، نقش مهارت های اجتماعی در کاهش احساس تنهایی تا حدودی 

ن که کارکرد مؤثری داشته باشد، باید روابط اجتماعی سالم برقرار انسان موجودی اجتماعی است و برای ای   آشکار می شود.

نماید. از آن جا که روابط اجتماعی نیز مانند هر مهارت دیگر باید آموخته شوند، در سال های اخیر این مهارت ها بیشتر مورد 

اجتماعی تجهیز فرد به روش  توجه قرار گرفته و برای آموزش آن ها اقدامات مختلفی انجام شده است. آموزش مهارت های

هایی است که بتواند در میان جمع از حقوق خود دفاع نموده و از تأثیر ات سوء برخی از الگوهای نقش در امان باشد. از طریق 

 این آموزش ها فرد می تواند ضمن برقراری روابط سالم و دوستانه با همساالن، خود را در جمع مطرح نموده و نیاز به احترام را

برآورده نماید. بنابراین، با توجه به وجود تعداد بسیار زیادی از کودکان و نوجوانانی که ازدارای احساس تنهایی رنج می برند و 

در برقرارکردن ارتباط مناسب با همساالن خود و دیگران مهارت الزم را ندارند، اجرای این تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار 

ی تواند راهکارها و شیوه های آموزش درست را به مشاوران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت ارایه است و نتایج به دست آمده م

 کند. 

                                                           
3 . Krause 
4 . Galambos 
5. Barker 
6. Almeida  
7. Mijuskovic 
8 . Qualter 
9 . Brown 
10 . Rotenberg 
11 . Vanhalst 
12 . Harris 
13. Anderson 
14 .existential loneliness 
15. Heinrich  
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 روش پژوهش

و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل  ژوهش حاضر، یک طرح آزمایشیپ

یرستان های شهر آبادان بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری کلیه دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در دب

دبیرستان به طور  0تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. به این ترتیب که از بین مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهر آبادان 

نش آموزانی که در این نفر از دا 04تصادفی انتخاب شدند. سپس بر اساس نمره های پرسشنامه احساس تنهایی تعداد 

پرسشنامه باالترین نمره ها) توضیح اینکه نمره ی باال از این پرسشنامه نشانه احساس تنهایی باال می باشد(، را گرفتند انتخاب  

دقیقه  04جلسه  12نفر در گروه گواه قرار گرفت. گروه آزمایش  در  24نفر از آن ها در گروه آزمایش و  24و به طور تصادفی 

ی تحت آموزش مهارتهای اجتماعی قرار گرفتند، ولی گروه گواه تحت هیچ نوع آموزشی قرار نگرفتند. پس از اتمام دورهای 

 داده با استفاده از روش کوواریانس تحلیل شدند.های احساس تنهایی به عمل آمد. آموزش از هر دو گروه پس آزمون

استفاده شد. این  16ز مقیاس احساس تنهایی تجدیدنظر شده:  جهت سنجش احساس تنهایی اپرسشنامه احساس تنهایی

( مورد تجدیدنظر قرار گرفت 1924) 12( ساخته شد و توسط راسل، پیپلو و کاترونا1972) 17مقیاس توسط راسل و پیپلو

ات (، گاهی اوق2(، به ندرت )1ای هرگز)سوال و بر اساس مقیاس لیکرت چهار درجه 24(. این مقیاس دارای 2414، 19)باس

به صورت معکوس نمره گذاری  24و 19 ،16 ،10 ،14 ،9 ،6 ،0 ،0 ،1ی های شماره( تنظیم شده است. ماده0( و اغلب )3)

شوند. نمره ی باال از این پرسشنامه نشانه ی احساس تنهایی باال می باشد. برای این پرسشنامه پایایی های فراوانی مانند، می

( پاشا و اسماعیلی 1322و احدی  1996گزارش نموده اند )راسل،  90/4تا  79/4آلفا ، دامنه ی ضریب 73/4آزمون مجدد 

ها به ترتیب ای برای تعیین پایایی آن از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کردند که مقدار آن( طی مطالعه 1326)

از طریق همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه ( روایی آن را 1326تخمین زده اند. همچنین پاشا و اسماعیلی ) 71/4و  70/4

و تنصیف آن  69/4بدست آوردند. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ  0/4اضطراب مورد بررسی قرار دادند و مقدار آن را 

  تعیین شده است. 71/4

 یافته های پژوهش

 P=  907/4سان بودن شیب خط رگرسیون)برای تحلیل نتایج پژوهش حاضر، مفروضه های آماری تحلیل کوواریانس، یعنی یک

( مورد تایید قرار گرفت. بنابر این با  F=  26/13و  P=  441/4( وهمگنی واریانس ها با استفاده از آزمون لوین) F=  440/4و 

مون توجه به تحقق پیش فرض های تحلیل کوواریانس، داده ها با استفاده از این آزمون تحلیل شدند. و تحلیل بر روی پس آز

، نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری )مانکوا( بر روی میانگین نمرات پس 1گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شد. جدول 

 را نشان می دهد. آزمون احساس تنهایی دانش آموزان دختر گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون 

 

 

                                                           
16. Revised  Loneliness  Scale (UCLA)       
17. Russell  & Peplau 

18. Curtona  
19. Bas  
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ا(بر روی میانگین نمرات پس آزمون احساس تنهایی دانش آموزان دخترگروه های آزمایش و گواه با . نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری)مانکو1جدول 

 کنترل پیش آزمون

 مقدار نام آزمون
DF 

 فرضیه

DF 

 خطا
F  (p) مجذور اتا 

توان 

 آماری

 44/1 94/4 4441/4 29/120 33 3 919/4 آزمون اثر پیالیی

 44/1 94/4 4441/4 29/120 33 3 421/4 آزمون المبدای ویلکز

 44/1 94/4 4441/4 29/120 33 3 30/11 آزمون اثر هتلینگ

 44/1 94/4 4441/4 29/120 33 3 30/11 آزمون بزرگترین ریشه روی

مشاهده می شود با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمون ها، بیانگر آن هستتند کته    1همان طوری که در جدول 

گروه های آزمایش و گواه حتداقل از لحتاي یکتی از متغیرهتای وابستته تفتاوت معنتی داری مشتاهده          بین دانش آموزان دختر

(. برای پی بردن به این نکته که از لحاي کدام متغیتر بتین دو گتروه تفتاوت وجتود دارد،      120Fو 4441/4p < ،29) شود می

، ارائه شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر  2دول تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در ج

درصد تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون احساس تنهایی مربوط بته تتأثیر آمتوزش     94می باشد، به عبارت دیگر، 94/4با 

دوم وجتود   است، به عبارت دیگر، امکان خطای نوع 44/1باشد. توان آماری برابر با  مهارت های اجتماعی )عضویت گروهی( می

 نداشته است.

. نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون احساس تنهایی دانش آموزان دخترگروه های آزمایش و 2جدول 

 گواه با کنترل پیش آزمون
یر

تغ
م

 

 منبع تغیرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F p مجذور اتا 

توان 

 آماری

ی
های

 تن
س

سا
اح

 

 464/4 41/4 709/4 496/4 63/1 1 63/1 پیش آزمون

 44/1 20/4 4441/4 09/123 36/3133 1 36/3133 گروه

  47/17 30 60/097 خطا

 

گروه آزمایش و  ارائه شده است با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان دختر 2همان طوری که در جدول          

آموزش مهارت عبارت دیگر، به (. 09/123Fو>p 4441/4) وجود داردتفاوت معنی داری احساس تنهایی  گروه گواه از لحاي

موجتب  گتواه،  گروه آزمایش نستبت بته میتانگین گتروه     احساس تنهایی دانش آموزان دختر با توجه به میانگین های اجتماعی 

 20متی باشتد، بته عبتارت دیگتر،      20/4ابتر بتا   میتزان تتأثیر یتا تفتاوت بر     گروه آزمتایش شتده استت.   کاهش احساس تنهایی 

تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون احساس تنهایی مربتوط بته تتأثیر آمتوزش مهتارت هتای اجتمتاعی )عضتویت         درصد

 است، به عبارت دیگر، امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است. 444/1گروهی( می باشد. توان آماری برابر با 
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 گیریبحث و نتیجه

هدف از انجام این پژوهش برّرسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر احساس تنهایی دانش آموزان دختر         

متوسطه شهر آبادان بود. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی باعث کاهش احساس تنهایی در دانش آموزان 

ه عبارت دیگر هر چه میزان مهارت های اجتماعی فرد بیشتر باشد گروه آزمایش در مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل شد. ب

( و حیدریی، مشاک و 1322با یافته های نادری و حق شناس) میزان  احساس تنهایی وی کاهش پیدا می کند. این یافته

نهایی فرد ( همخوانی دارد. به اعتقاد این پژوهشگران آموزش مهارت های اجتماعی باعث کاهش  احساس ت1329درویشی )

 می شود.

(  یکتی از بخشتهای اصتلی احستاس تنهتایی، بیتزاری       1926در تبیین این یافته می توان گفت که  طبق نظتر اندرستون )       

اجتماعی یا تجربه از دست دادن رابطه با محیط اجتماعی است که پیامد مسلم این بخش، احساس تنهتایی استت. بنتابراین تتا     

از عوامل موثر در احساس تنهایی فرد نداشتن رابطه سالم و مؤثر اجتمتاعی استت. البتته ایتن      حدود زیادی واضح است که یکی

رابطه می تواند دوسویه باشد بدین معنی که تنهایی زیاد نیز می تواند به کاهش مهارت های اجتمتاعی منجتر شتود. وقتتی کته      

کاهش و اختالل می شوند و فرد  وارد یتک  چرخته    فردی وارد فردیت و انزوای خویش می شود، روابط اجتماعی وی نیز  دچار

معیوب می شود که رهایی از  آن دشوار می شود. بنابراین بترای رهتایی از احستاس تنهتایی، مهمتترین عامتل داشتتن روابتط         

اجتماعی و حضور در مناسبات اجتماعی است. همچنین می توان گفت با افزایش سطح  مهارت های اجتمتاعی، فترد از مزایتای    

رتباط اجتماعی مانند حمایت و صمیمیت برخوردار می شود. وقتی که فرد از منافع این روابط بهره ببرد، تشویق می شتود کته   ا

 اجتمتاعی  هتای  مهتارت  روابط اجتماعی خود را حفظ کند تا بتواند در دراز مدت از این مزایا بهره ببرد. از طرف دیگتر آمتوزش  

 و راهبردها بتوانند آموزان دانش شود می موجب دهد، افزایش اجتماعی را تعامالت که تجاربی و ها فرصت کردن فراهم و مناسب

بندنتد و در نتیجته کمتتر دچتار      کتار  بته  و کنند تمرین زندگی واقعی های موقعیت و ها تمام محیط در را اجتماعی های مهارت

ی و روابتط اجتمتاعی در نوجتوانی موجتب     ( داشتن مهارت های اجتماع1962احساس تنهایی می شود. طبق دیدگاه اریکسون )

افزایش عزت نفس نوجوانان می شود و این عزت نفس می تواند شالوده ای بترای برقتراری روابتط مستتمر و ستالم بتا ختانواده،        

دوستان و همکالسی ها شود. بنابراین روابط اجتماعی در نوجوانی از اهمیت خاصی برخوردارند و  به نوعی می توان گفتت ایتن   

بط باعث رشد شخصیت نوجوانان می شود. بنابراین یک شخصیت رشد یافته و سالم کمتر دچتار احستاس تنهتایی و گوشته     روا

احساس تنهایی زمانی به وجود می آید کته بتین انتواع     (،2446هنریچ )نشینی می شود. در نهایت می توان گفت  طبق دیدگاه 

روابط بین فردی که شخص انتظار دارد و روابط بین فردی که شخص در حال حاضر دارد، تفاوت وجود داشتته باشتد. تصتورات    

 شخص نسبت به خود و شخصیت دیگران، عالوه بر چگونگی تعامل با دیگران، بر چگونگی تعبیتر و تفستیر موقعیتت هتای بتین     

فردی تأثیر می گذارد. بنابراین آموزش مهارت های اجتماعی به آگاهی فرد از واقعیت ها و انتظارات دوجانبه  موجود در روابتط  

 اجتماعی شود و در نهایت موجب کاهش گوشه گیری و احساس تنهایی فرد شود. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

202 
 

 دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 منابع

آموزان د، احساس تنهایی و  عملکرد تحصیلی دانشی اضطراب، ابراز وجو(. مقایسه1326پاشا، غالمرضا و اسماعیلی، سمیه )

. سال اول. شماره فصلنامه یافته های نو در روانشناسیآموزان عادی استان خوزستان. سرپرست و دانششبه خانواده و بی

 .22-30، صص 0

اس تنهایی، دانشگاه (. تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر احس1329حیدریی، علی رضا، مشاک، زهرا و درویشی، ماندانا )

 آزاد اسالمی شهر اهواز.

(. رابطه تکانشگری و احساس تنهایی با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان. 1322نادری، فرح و حق شناس، فریبا )

 .111 -121، 2مجله یافته های نو در روانشناسی، شماره 

 
Anderson, L. (1986). Interval action agants lone lines in a group of eldery women and impact evaluation. Social 

Science Medicine, 20(4), 355-364. 

Galambos, NL., Barker, ET., & Almeida D .M. (2003). Parents do matter: Trajectories of chang in externalizing 

and internalizing problems of early adolescence. Child Development, 74,578-594. 

 
Heinrich, L. M. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature Review. Clinical Psychology review, 

26, 295-718. 

Krause, C.A. (2008). Loneliness in the school setting. Journal of School Nursing, 24(2), 66-70. 

Mijuskovic, B. (1997). Lonelines and theory of consciousness. Review of Existential Psychology, 15(1), 19-31. 

 

Qualter, P., Brown, S. L., Rotenberg, K. J., Vanhalst, J., Harris, R. A., Goossens, L., & Bangee, M. (2013). 

Trajectories of loneliness during childhood and adolescence: predictors and health outcomes. Journal of 

Adolescence, 15, 1-11. 

Russell, D.(1996). UCLA Loneliness Scale Scale (version 3): Reliability, validity, and factor structure. Journal 

of Personality Assessment, 66: 20–40. 

Russell, D., Peplau, L. A., & Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of 

Personality Assessment, 42, 290-294. 

Russell, D; Peplau, L.A. & Curtona, C. E. (1980). The Revised UCLA Loneliness scale: Concurrent and 

discriminate validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology. 39 (3), 477-480. 

 

 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

