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 مقدمه

مخاطره آموزان فراهم کرده و سالمت آنان را به های دوران تحصیل منابعی از فشار روانی را برای دانشچالش

دهد )چن، ها را نیز، تحت تأثیر قرار میها، توانایی یادگیری آنای که گاهی این چالشگونهاندازند بهمی

وانان سرشار از تحول و تغییر در زمینه روابط اجتماعی (. این دوران برای نوج0001؛ تاهیرا و جامی، 0018

و ظرفیت شناختی است. بر همین اساس سازگاری با شرایط جدید جهت رویارویی مثبت با این تغییرات 

 برای انسانی (. روابط0001؛ کورادی و لیوریو، 0017مورد توجه قرار گرفته است )استفانین، کامیلو و کابانا، 

 کمال و رشد کلید دیگران با سالم و مثبت روابط داشتن و اندمورد توجه  اسی انسان،اس نیازهای ارضای

 فرد به منحصر در حال عین در و  دهندمی شکل اجتماعی بستر یک در را فرد رفتار روابط،. است آدمی

 امری که تحت عنوان سازگاری فرد با محیط و .دارند عمده نقش خویشتن مفهوم و هویت شخصیت، بودن

چنین در پژوهش سبجان و (. هم0001؛ کومولو، آلوکا و رابورو، 0018یاید )گولوب، اجتماع تحقق می

حل محور بر بهبود رفتار منفی نوجوانان و (، مشاهده گردید که آموزش به شیوه رویکرد راه0015تومنیک )

ی افزایش داده است. سالم و جوانان تاثیر مثبتی داشته است و میزان سازگاری اجتماعی را به طور معنادار

دانند که در آن تجارب یادگیری اجتماعی شخص، باعث ای می(، سازگاری را فرایند پیوسته0016هلمی )

سازد که از طریق آن هایی را فراهم میگردد و نیز امکان کسب توانایی و مهارتایجاد نیازهای روانی او می

انسان دو بعد دارد: سازگاری انسان با خویش و محیط درون و توان به ارضای نیازها پرداخت. سازگاری می

سازگاری انسان با دیگران و پیرامون. تعریف مختصری از ابعاد سازگاری عبارتست از: این دو محیط درونی و 

بیرونی که انسان باید با آن سازگار شود در حقیقت دو روی یک سکه است و با هم روابطی بسیار پیچیده و 

شوند و گاهی ارضا در های آدمی به آسانی برآورده نمیند. متأسفانه بسیاری از حوائج و خواستهنزدیک دار

برابر موانع و مشکالت گوناگون مستلزم تالش و فعالیت بسیار است که معموالً همیشه هم مثمرثمر واقع 

ن چگونه خود را با عواقب شود، و چه بسا حرمان و ناکامی به دنبال دارد. مساله اساسی این است که انسانمی

های محیطی که ناکامی و عدم ارضای نیازهایش تطبیق دهد؟ هر موجود زنده در مقابل تغییرات و دگرگونی

کند تا بتواند احتیاجات خود را ای را پیدا میهای تازهدهد و راهدر آن قرار دارد رفتار خود را نیز تغییر می

پذیری در رسیدن به سازگاری یک خصلت ضروری و ضامن و انعطاف تامین نماید. بنابراین قدرت یادگیری

وان تبقای یک ارگانیزم زنده است. به ویژه در شرایطی که محیط در حال دگرگونی و بی ثبات باشد. می

اند و در تنازع بقا شکست خورده پذیری و قدرت یادگیری بودهموجوداتی را تجسم نمود که فاقد این انعطاف

(، طی پژوهشی دریافتند که 0008اند. در این خصوص لو و همکاران )صفحه هستی محو شدهو شاید از 

های زندگی باعث افزایش خودکارآمدی، کاهش رفتارهای پرخطر، افزایش سازگاری و ادراک آموزش مهارت

های مسری جنسی و ایدز در گروه های آزمایشی ریسک پذیری بارداری، ادراک بهتر نسبت به بیماری

(، طی پژوهشی دریافتند که برنامه موفقیت در مدرسه 0018چنین، بریمانی و همکاران )هم شود.ژوهش میپ

آموزان تأثیر بسزایی دارد. بنابراین از لحاظ تئوری تکامل توان یادگیری بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش

دانند. دف با مهارت اجتماعی می(، سازگاری اجتماعی را مترا0018حائز اهمیت است. کمرزرین و حسینی  )

ی اجتماعی ها مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینهاز نظر آن

 خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد.



 کاربردی خانواده درمانی |     ریمی و زیدآبادیک |  نوجوانان یو تفکر انتقاد یاجتماع یبر سازگار یزندگ یهاآموزش مهارت یاثربخش  |181

 

ازگاری نار سهای شناختی که از سوی سازمان بهداشت جهانی در کترین فعالیتاز سوی دیگر یکی از برجسته

شود تفکر انتقادی است )عبداللهی اجتماعی به عنوان یکی از ارکان پنج مهارت اساسی زندگی محسوب می

(. تفکر انتقادی به منزله یک مهارت اساسی برای مشارکت عاقالنه 1100آذر و عبداللهی، انصار، فتحیعدلی

وز یک مهارت مورد نیاز است که بیشتر به شود و در دنیای مدرن امردر یک جامعه دموکراتیک شناخته می

شود، این توانایی مستلزم آن است که آنها عنوان توانایی افراد برای به چالش کشیدن تفکراتشان درک می

معیارهای خود را تجزیه، تحلیل و ارزیابی تفکراتشان گسترش دهند و به صورت عادی از آن معیارها و 

(. تفکر انتقادی سبکی از فکر 1100راتشان استفاده کنند )مالنوری، استانداردها برای گسترش کیفیت تفک

کردن در مورد هر موضوع، محتوا یا شکل است که فرد متفکر کیفیت فکر کردن خود را با تحلیل کردن، 

های مدارس به ( به رغم این که فعالیت0001؛ دیومانوا، 0017برد )جونز، ارزیابی و نوسازی آن باال می

 اند اندیشیدن، پرسیدنهای آموزشی فعلی نتوانستهدهد که برنامهتصاص دارد، شواهد نشان میکودکان اخ

آموزان ارتقاء دهند. اگر کودکان هنگام اشتغال به تحصیل، اندیشیدن و با هم درست انتقاد کردن را در دانش

ی ادامه دهند و در جامعه توانند به یادگیراندیشیدن و به صورت گروهی کار کردن را نیاموزند، چگونه می

کند تا آموزان کمک می(. تفکر انتقادی به دانش1106زرشکی، برزگربفرویی و زندوانیان، قدم بگذارند )دره

ان ششماری که در مقابلشود تا در مقابل مسائل بیهای دشوار داشته باشند و این مساله موجب میانتخاب

( در پژوهشی تحت 0015ناسب استفاده کنند. فیلیپ و وولف )مساله مهای حلگیرند، از مهارتقرار می

آموزان در درس مساله دانشهای تفکر انتقادی بر حلعنوان یک رویکرد مستقیم برای آموزش مهارت

آموزان تاثیر مسئله دانشهای تفکر انتقادی بر مهارت حلمطالعات اجتماعی، دریافتند که آموزش مهارت

های تفکر انتقادی بر ( در خصوص تاثیر آموزش مهارت0011ژوهش اروین و وینفرد )معنادار دارد. نتایج پ

آموزان تاثیر مساله دانشهای تفکر انتقادی بر حلآموزان حاکی از آن است که آموزش مهارتمساله دانشحل

 داری داشته است.مثبت و معنی

 نوین هاییافتن شیوه در شناسیروان لاصو کاربست امروز جهان در شناسینروا علم کاربردهای از یکی

 آموزش هایبرنامه .اجتماعی است و شغلی خانوادگی، فردی، مشکالت و مسائل از پیشگیری و زندگی

 با که است اجتماعی و فردی های مختلفعرصه در شناسیروان کاربردهای جمله از 1زندگی هایمهارت

 برگزار اجتماعی و جسمانی روانی، هایاز آسیب ریپیشگی و جسمانی و روانی بهداشت سطح ارتقای هدف

 امروزی اضطراب و استرس با همراه زندگی مقتضیات با برخورد مؤثر در افراد توانایی هامهارت این گردد.می

 زندگی های(. مهارت0005کند )ویلفورد، می عمل اولیه کننده عامل پیشگیری یک عنوان به و برده باال را

 شخص نتیجه در دهدمی افزایش کارآمد را و مثبت رفتار سازگاری و قدرت که است ها اناییتو از ایمجموعه

 را خود اجتماعی نقش به مربوط هایبزند مسئولیت صدمه دیگران یا خود به این که بدون خواهد بود قادر

 (. فتی0010ن، به شکل موثر روبرو شود )خاکساری و همکارا زندگی روزمره مشکالت و هاچالش با و بپذیرد

 که کنندمی تعریف رفتار دهیشکل تغییر یا بر مبتنی رویکرد یک را زندگی هایمهارت (،1185و همکاران )

های زندگی گیرد. مهارتمی قرار دانش، نگرش و مهارت مدنظر حوزه سه میان توازن طی آن برقراری

سازند آورند و فرد را قادر میرا فراهم میهای روانی هستند که زمینه سازگاری مثبت ای ازتواناییمجموعه

های اجتماعی خود را بپذیرد و بدون صدمه زدن به خود و دیگران با خواسته، انتظارات و مشکالت تا مسئولیت

                                                           
1. life skills training 
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(. در واقع هدف از آموزش 1108های کاری و اداری به مشکل برخورد نماید )متین و احمدی، روزانه و مشغله

های روانی اجتماعی و در نهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب زننده ش تواناییهای زندگی افزایمهارت

(. در همین راستا 1107به بهداشت و ارتقای سطح سالمت روان افراد است )مرادی، باصری و معاون جوال، 

 های انجام شده ذیل اشاره نمود:توان به پژوهشمی

های ارتباطی بر بررسی اثربخشی آموزش مهارت»عنوان  (، طی پژوهشی با0016لئو، یان، لی و مایس )

 در کاهش ارتباطی و اجتماعی هایتدریافتند که آموزش مهار« مشکالت رفتاری و یادگیری دانش آموزان

 ابراز و ارتباطی اجتماعی، هایمهارت تحت آموزش که کسانی و باشدمی مؤثر رفتاری و مشکالت یادگیری

(، 0011آلبرتین و همکاران ) .کردند کسب موفقیت بهتری تحصیلی پیشرفت حاظل از گرفتند، وجود قرار

دریافتند که آموزش « بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس»طی پژوهشی با عنوان 

پذیری بیشتری داشته باشند، از عزت کند تا در مقابل تغییرات، انعطافهای زندگی به افراد کمک میمهارت

االتری برخوردار گردند و در نتیجه توانایی بیشتری نیز در کنترل مسائل و مشکالت نشان دهند. نفس ب

های ارتباطی بر میزان بررسی اثربخشی آموزش مهارت»(، طی پژوهشی با عنوان 1100اشرفی و منجزی )

هش رفتارهای های ارتباطی بر کادریافتند که آموزش مهارت« پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره متوسطه

ی مقایسه"(، طی پژوهشی با عنوان 1100باشد. خلتعبری و عزیز زاده )پرخاشگرانه دانش آموزان مؤثر می

تند دریاف "های زندگی و راهبردهای مقابله با فشار روانی بر سالمت روان دخترانی آموزش مهارتتأثیر برنامه

ار روانی به طور معناداری موجب افزایش سالمت های زندگی و راهبردهای مقابله با فشکه آموزش مهارت

 ردد.گروان دانشجویان می

های مختلف اجتماعی همراه باشد. از همین تواند با آسیبای حساس از رشد است که میدوره نوجوانی مرحله

جهت استفاده از مداخالت آموزشی که با هدف توانمندسازی مهارت اساسی افراد سروکار دارد، از اهمیت 

های زندگی، از جمله نیازهای اساسی تمام افراد جامعه جهت راوانی برخوردار است. از سوی دیگر مهارتف

های باشد. اهمیت این بررسی از اهمیت آموزش و مهارتهای مختلف زندگی میبرخورد مناسب با موقعیت

ط است. مدارس نقش ها و نظرات محققین قابل استنباشود که براساس یافتهزندگی در مدارس ناشی می

های اخیر مدارس توسط آموزان دارند، به همین خاطر در سالمهمی در پیشگیری و بهداشت روانی دانش

ها مداخالتی هستند که نوجوانان را در زمینه شود. این گونه فعالیتهای پیشگیری پوشش داده میبرنامه

سازگاری اجتماعی، حل مسئله، تفکر انتقادی و های زندگی از جمله مقابله موثر با فشارهای روانی، مهارت

های زندگی ( معتقد است رویکرد مهارت0015(. اوکچ )0010سازند )رایان و شین، گیری توانمند میتصمیم

کند و یک عنصر آموزشی کلیدی ای را برای مراکز مشاوره و بهداشت روانی فراهم میچهارچوب سازمان یافته

موزش ی آباشد. از سوی دیگر نزدیک به یک دهه است که برنامهو دبیرستان می و مهم برای مدارس ابتدایی

ریزان آموزش در کشور قرار گرفته است. در برنامه گذاران و برنامههای زندگی مورد توجه سیاستمهارت

، های ارتقای توانایی روانی اجتماعی(، به صراحت بر اهمیت و ضرورت اجرای برنامه1181توسعه چهارم )

های زندگی تأکید شده است. در این میان کنار آمدن با فشارهای زندگی، کسب مانند آموزش مهارت

های فردی واجتماعی، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده و در ادوار متفاوت زندگی او، به مهارت

ن ز وجود دارد تا پژوهشی در ایاشکال گوناگون تجلی یافته است. با توجه به آن چه در باال اشاره شد، این نیا
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های زندگی بر ی آموزش و پرورش انجام شود. بنابراین با توجه به اهمیت آموزش مهارتخصوص در حوزه

 آموزان، پژوهشگر درصدد بررسی این موضوع است:سازگاری اجتماعی و تفکر انتقادی دانش

دی در نوجوانان در مرحله پس های زندگی بر سازگاری اجتماعی و تفکر انتقاآیا آموزش مهارت .1

 آزمون تاثیر دارد؟

های زندگی بر سازگاری اجتماعی و تفکر انتقادی در نوجوانان در مرحله پیگیری آیا آموزش مهارت .0

 پایدار است؟
 

 روش پژوهش

 جامعه آماری وبا گمارش تصادفی  و پیگیری پس آزمون پژوهش طرح شبه آزمایشی پیش آزمون،طرح این 

نمونه  حجمبودند.  1100موزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سیرجان در سال تحصیلی کلیه دانش آ

دانش آموز  105از بین انتخاب گردیده است. در این مطالعه  نمونه گیری تصادفی خوشه ای براساس شیوه

طور  انتخاب و بهنفر  00 پرسشنامه مهارت تفکر انتقادی و سازگاری اجتماعیغربالگری شده با استفاده از 

 ند. گمارش شد نفر( 00گواه ) هر گروه تصادفی در دو گروه آزمایش و 

 پژوهش هایابزار

توسط  1001پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان در سال . سازگاری اجتماعي پرسشنامه .1

 رسینها و سینگ به منظور تعیین سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی دانش آموزان ساخته شده است. د

نفری از دانش آموزان مقاطع مختلف  1000سوالی این مقیاس را در نمونه  55ایران قدسی احقر فرم 

گویه دارد و نمره گذاری آن به صورت صفر و  55تحصیلی مورد بررسی قرار داده است . پرسشنامه حاضر 

مره ن گاری تحصیلی.ساز-سازگاری هیجانی-یک می باشد.مولفه های پرسشنامه عبارتنداز:سازگاری اجتماعی 

و خیر نمره  1گذاری پرسشنامه براساس صفر و یک است به این صورت که در مورد سواالت زیر بلی نمره 

و  18حداقل امتیاز ممکن  صفر می گیرد. برخی از سواالت نیز به صورت معکوس نمره گذاری می گردد. 

: 5070تا  18نمره بین  انش آموز پایین است.: سازگاری اجتماعی د18تا  0نمره بین   خواهد بود. 00حداکثر 

 : سازگاری اجتماعی دانش آموز باال است.  07نمره باالتر از  سازگاری اجتماعی دانش آموز متوسط است.
سازندگان آزمون ضریب پایایی این آزمون را با روش های دو نیمه کردن، بازآزمایی و کودر ریچاردسون به 

نفر از متخصصان  00ت آورده اند. همچنین روایی محتوایی این آزمون را به دس %00و  %01و %05ترتیب 

( پایایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی 1101روانشناسی تایید کرده اند. در پژوهش خانخانی زاده و باقری)

 به دست آمد. %75با روش آلفای کرونباخ 

آزمون مهارت های تفکر انتقادی  .یاآزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرن پرسشنامه استاندارد .2

فاشیون با همکاری انجمن فالسفه چند دانشگاه ایاالت متحده  1080-1000کالیفرنیا که در سال های 

تن از صاحب نظران، تفکر انتقادی، فالسفه و اساتید  06آمریکا، در مطالعه ای به روش دلفی بر اساس نظرات 

و مهارت های آن دست  ، به یک مفهوم اجماعی از تفکر انتقادیبرجسته آموزشی و پس از بررسی های الزم

سوال می باشد و مهارت های تفسیری شامل: طبقه بندی، رمزگشایی  16یافتند. این پرسشنامه دارای 

جمالت، روشنگری معنا، بررسی ایده ها و تحلیل ایده ها؛ مهارت های استنباطی شامل: جستجو برای شواهد، 

جایگزین ها و استخراج نتایج؛ مهارت های ارزشیابی شامل: ارزشیابی ادعاها؛ ارزشیابی  گمانه زنی در مورد
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بحث ها، بیان نتایج، توجیه رویه ها، و ارائه استدالل، استدالل قیاسی شامل: استدالل منطقی در ریاضیات، 

ا اندازه فرض ها راستدالل استقرایی شامل: نتیجه گیری بحث به دنبال رویارویی با حقایق مربوط به پیش 

دقیقه وقت الزم است. از تحلیل سواالت این آزمون، در  05می گیرد . برای پاسخگویی به این پرسشنامه 

مجموع شش نمره با پنج زیرمقیاس: تحلیل و تفسیر، ارزشیابی استنباط ها، استخراج استنباط های منطقی، 

یابی ابزار برای ارزشیابی توانایی تفکر منطقی )ارزشاستدالل استقرایی و استدالل قیاسی به دست می آید. این 

ده آزمون را که با استفا نیا ییایپا ونیو فاش ونیفاشاثربخشی برنامه، پژوهش و آموزش مداوم( مفید است. 

  یمحبوب / گزارش کرده اند.80تا  78/0 نیقرار گرفته است، ب یابارزی مورد 00 – چاردسونیاز فرمول کورد ر

 گزارش کرده است. 87/0را  ایفرنیکال یتفکر انتقاد یپرسشنامه مهارت ها ییایاپ زین( 1101)

سازمان از طریق  (1181پور )نیکدر این پژوهش از بسته آموزشی . 1های زندگي. آموزش مهارت3

های خودآگاهی، همدلی، برقراری به چاپ رسیده است، استفاده شد. این برنامه شامل مهارتبهزیستی کشور 

ط مؤثر، مدیریت خشم، روابط بین فردی مؤثر، رفتار جراتمندانه، مهارت حل مسئله، مهارت مقابله با ارتبا

ای دقیقه 00ها در یک جلسه گیری و مهارت تفکر خالق است. هر یک از این مهارتاسترس، مهارت تصمیم

 جلسه به شرح زیر آموزش داده شد: 10مجموعاً 

زش مهارت خودآگاهی، آگاهی از نقش مهارت خودآگاهی در زندگی در این جلسه برای آمو جلسه اول. 

ها و نقاط ضعف خود، شناخت عالیق خود همراه با های خودآگاهی از تواناییسالم، شناخت برخی از ویژگی

 هایی توصیف و تعریف شد.مثال

رزش قائل شدن با هدف آموزش مهارت همدلی، توانای درک و فهم احساسات و افکار دیگران ا جلسه دوم. 

 هایبرای دیگران، شناخت موانع در بیان همدلی مانند نصیحت کردن، سرزنش کردن، آشنایی با شیوه

 همدلی تشریح شد.

های زندگی، آشنایی با برای آموزش مهارت برقراری ارتباط مؤثر، قوانین کالس، آموزش مهارت جلسه سوم. 

 عوامل بهبود کیفیت زندگی تعریف و بیان شد. های زندگی و کیفیت زندگی، کیفیت زندگی ومهارت

ویژه خشم و های خود، به. برای آموزش مهارت مدیریت خشم، نحوه شناخت هیجانجلسه چهارم 

چنین شناسایی افکار های خشم و نقش افکار در ایجاد و حفظ خشم و همپرخاشگری، شناسایی نشانه

 یف و تعریف شد.هایی توصغیرعقالنی به هنگام خشم همراه با مثال

با هدف آموزش مهارت روابط بین فردی مؤثر، نحوه ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر با  جلسه پنجم. 

های های برقراری ارتباط بین فردی، ویژگیهای ارتباطی گوناگون، روشها و سبکدیگران، آشنایی با شیوه

ط مؤثر دیده شوند و آنچه که بهتر است انجام شود، ارتباط بد و خوب، شناسایی عواملی که نباید در یک ارتبا

 هایی توصیف و تعریف شد.همراه با مثال

های ارتباطی و انتخاب بهترین برای آموزش مهارت رفتار جرأت مندانه، نحوه شناخت شیوه جلسه ششم. 

اط قراری ارتبشیوه در مواقع مناسب از طریق ایفای نقش و فعالیت گروهی، توانمندسازی دانشجویان در بر

 مؤثر توصیف شد.

با هدف آموزش مهارت حل مسئله، نحوه آشنایی با مهارت حل مسئله و اهمیت کاربرد آن،  جلسه هفتم. 

ن های رسیدها و شیوهحلآگاهی یافتن از اهداف قابل دسترس، استفاده از روش بارش فکری برای یافتن راه

                                                           
2. Life Skills Training 
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هایی توصیف و تعریف حل همراه با مثالبرد بهترین راهبه اهداف، شناخت مراحل مختلف حل مسئله و کار

 شد.

برای آموزش مهارت مقابله با استرس، نحوه شناخت تنیدگی، فشار روانی و انواع آن، منابع  جلسه هشتم. 

 تنیدگی و نحوه تأثیر آن بر انسان، شناخت راه کارهای کاهش تنیدگی بیان شد.

گیری، تعریف گیری، نحوه آشنایی با نقش و اهمیت تصمیم. با هدف آموزش مهارت تصمیمجلسه نهم 

شنایی گیری، آهای نادرست تصمیمگیری، آگاهی از شیوههای مختلف تصمیمگیری، شناخت موقعیتتصمیم

 گیری و مراحل چهارگانه بیان شد.های پرورش تصمیمگیری منطقی، شیوهبا عوامل مؤثر در تصمیم

تفکر انتقادی، نحوه آشنایی با تفکر انتقادی به معنای تفکر صحیح برای  . برای آموزش مهارتجلسه دهم 

 ها و مسائل متعدد آموزش داده شد.ارزیابی مسائل و تفکر همراه با استدالل، مسئولیت در برخورد با موضوع

 اجرا شد. سیرجانپژوهش حاضر پس از موافقت اصولی در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد  .اجرا شیوه

آموزان و انجام فرایند مصاحبه مجوز بررسی پرونده دانش سیرجانابتدا از مدیر مرکز مشاوره آموزش و پرورش 

 بر روی های پژوهش، مداخلههای پژوهشی گرفته شد. پس از انتخاب نمونهغربالگری جهت انتخاب نمونه و

 آموزش و برنامه گواه گروه مدت این که در حالی در صورت هفتگی اجرا شد،به جلسه 10 در آزمایش گروه

رو به دلیل مسائل اخالقی به گروه گواه تعهد داده شد که پس از پایان از این نکردند؛ دریافت را خاصی

 آموزشی جلسات اتمام از پس بالفاصله .ها نیز تحت مداخله قرار خواهند گرفتها گروه آزمایش، آنجلسه

 اطالعات سپس ؛شد انجام دو هر مورد در پیگیری مرحله در نیز آن از پس روز 10 و آزمونپس آزمایش، گروه

استفاده از آزمون تحلیل  آزمایش با و گواه گروه در پیگیری، و آزمونپس آزمون،پیش مرحله سه به مربوط

 وتحلیل قرار گرفت.گیری مکرر مورد تجزیهواریانس اندازه

 

 اهیافته

 آزمایش گروهبود. بیشترین فراوانی در  67/0انحراف معیار  سال با 07/15شرکت کننده  00میانگین سن 

 طبقه در اقتصادی دانش آموزان وضعیت نظر از بود. ریاضی تحصیلی رشته دانش آموزان به گواه مربوط و

  .داشتند قرار متوسط

 

 (=n 04های توصیفي نمرات گروه آزمایش و گواه ). داده1جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونشپی های آماریشاخص              

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 50/8 75/50 07/8 70/58 10/7 15/51 آزمایش تفکر انتقادی

 00/6 60/50 10/6 00/50 17/6 55/51 گواه

 11/0 10/00 10/0 85/10 05/0 70/10 آزمایش سازگاری

 10/1 00/11 01/1 00/11 10/0 80/10 گواه

 

متغیرهای تفکر انتقادی  در گواه گروه به نسبت آزمایش گروه هاینمره افزایش از حاکی فوقاطالعات جدول 

 .است پیگیری و پس آزمون مرحله گاری درو ساز



  188 |                                                                                    3شماره      | 2دوره     |0011   پاییز   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 

 

  های تفکر انتقادی و سازگاریها و آزمون همگني واریانسنتایج آزمون توزیع طبیعي نمره .2جدول 

 

 متغیر
 آزمون لون آزمون شاپیرو ویلک

 معناداری آماره 0درجه آزادی معناداری آماره درجه آزادی

 60/0 00/0 18 00/0 01/0 00 تفکر انتقادی

 77/0 08/0 18 01/0 05/0 00 سازگاری

 
 

 لوین ننتیجه آزمو و هانمره طبیعی توزیع شرط برقراری از حاکی ویلک-شاپیرو آزمون نتیجه 0 جدول در

 .سازگاری( است تفکر انتقادی ومتغیرهای پژوهش ) در هاواریانس همسانی شرط برقراری نشان دهنده نیز

 
 های تفکر انتقادی و سازگاری . نتایج آزمون کرویت موخلي برای متغیر3جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی  مقدار χ0 موخلی W متغیر

 01/0 0 00/0 00/0 تفکر انتقادی

 77/0 0 51/0 08/0 اریسازگ

 
 هاینتیجه آزمون از توانمی و است برقرار کُرویت مفروضه دهدمی نشان موخلی آزمون نتیجه 1 جدول در

 .کرد استفاده آزادی درجه تعدیل بدون گروهی درون

 

 یهای زندگي بر تفکر انتقادگیری مکرر در مورد تاثیر آموزش مهارت.خالصه نتایج تحلیل اندازه0جدول 

 آزمون، پس آزمون و پیگیریو سازگاری در دو گروه پیش

مجموع  منبع متغیر

 مربعات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 ضریب اتا

 

 10/0 01/0 06/6 11/851 1 11/851 اثر آموزش تفکر انتقادی

 - - - 07/116 18 16/5178 خطا

 00/0 001/0 55/10 07/601 1 07/601 اثر آموزش سازگاری

 - - - 07/00 18 18/1880 خطا

 

دهد که آموزش سطح معناداری تحلیل واریانس آزمون اندازه گیری مکرر نشان می 0براساس نتایج جدول 

های اجتماعی در گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون و پیگیری در نمرات خودکارآمدی و نمره کل مهارت

توان گفت که تفاوت معناداری بین بنابر این میعه معنادار است. های مورد مطالسازگاری و خرده مقیاس

های عاطفی، اجتماعی و تحصیلی میانگین نمرات خودکارآمدی و نمره کل سازگاری و نمره های خرده مقیاس

 در پس آزمون و پیگیری وجود دارد.
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رهای در متغی ندگيزهای نتایج آزمون تعقیبي بنفروني برای تعیین اثر مداخله مهارت .5 جدول 

 در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری  تفکر انتقادی و سازگاری

              

 های آماریشاخص

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 پس آزمون -پیش ازمون پیگیری -آزمونپیش پیگیری -پس آزمون

تفاوت  

 میانگین

تفاوت  انحراف معیار

 میانگین

 انحراف معیار میانگینتفاوت  انحراف معیار

 00/0 80/0* 06/0 00/0* 06/0 -00/0* تفکر انتقادی

 000/0 00/1* 00/0 -67/1* 00/0 -67/1* سازگاری

 

مراحل  سازگاری بین تفکر انتقادی ومتغیر  میانگین تفاوت دهدمی نشان بنفرونی آزمون نتایج 5 جدول در

 پیگیری و آزمونپس بین میانگین تفاوت اما (؛>01/0pاست ) معنادار پیگیری و آزمونپس با آزمونپیش

 در حاصل نتایج که است آن بیانگر که نیست سازگاری معنادارتفکر انتقادی و متغیرهای  از یکهیچ در

 .است بوده پایدار مداخله اثر و نداشته بازگشت مرحله پیگیری

 

 یریگجهینت و بحث

نوجوانان  یو تفکر انتقاد یاجتماع یبر سازگار یزندگ هایآموزش مهارت یاثربخشپژوهش حاضر با هدف 

آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی در گروه آزمایش تأثیر انجام شد. نتایج نشان داد  سیرجانی

معنی دار را نشان داد، یعنی افرادی که از آموزش مهارت های زندگی بیشتری برخوردار بودند، سازگاری 

؛ مهاجری و همکاران، 1100تند. نتایج پژوهش با یافته های )بندک و همکاران، اجتماعی بیشتری داش

نتایج پژوهش نشان داد که آموزش  ( همسو است.1188؛ رخ فرد، 1101؛ جمالی پاقلعه و همکاران، 1108

آموزانی که اجتماعی موثر بوده است. به این معنا که دانش-های زندگی در افزایش سازگاری فردیمهارت

های موثر مقابله با استرس و فشارهای زندگی، توانایی های زندگی از جمله تکنیکت آموزش مهارتتح

اند، گیری و حل مساله، توانایی برقراری ارتباط موثر بین فردی و توانایی خودآگاهی قرار گرفتهتصمیم

های زندگی بر روی ت(. در تبیین اثربخشی برنامه آموزش مهار0015سازگاری آنان افزایش یافت )اوکچ، 

شود که افراد، های زندگی از یک سو باعث میتوان گفت که آموزش مهارتآموزان این پژوهش میدانش

شناخت بیشتری از خود پیدا کنند و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و در جهت اصالح نقاط ضعف و 

ه کند تا در مقابلعف به فرد کمک میتقویت نقاط قوت خود بکوشند. ایجاد آگاهی در مورد نقاط قوت و ض

تر روی آورد و در نتیجه، سازگاری خود را افزایش های کارآمدتر و مناسببا مشکالت به استفاده از شیوه

 (.1188دهد )رخ فرد، 

تواند تاثیر مثبت در کاهش فشار روانی داشته باشد، زیرا جمع شدن افراد از سوی دیگر، آموزش گروهی می 

 ها دارند و در گروه از تجارباین که تک تک افراد احساس کنند دیگران نیز مشکالتی مشابه با آندر گروه و 

چنین یکدیگر برای مقابله با استرس استفاده کنند، در کاهش استرس و افزایش خودباوری موثر است. هم

سترس با افزایش های زندگی است، از آن جا که اآموزش آرمیدگی عضالنی که جزء برنامه آموزش مهارت
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تواند عامل موثری در افزایش سازگاری تنش عضالنی و افزایش تنش عضالنی با استرس همراه است، می

های زندگی با آموزش فردی و اجتماعی دانش آموزان باشد. همچنین می توان گفت برنامه آموزش مهارت

 م و کاهش ناتوانی در مقابلهگیری صحیح و چگونگی حل مساله، باعث کاهش تردید در تصمیروش تصمیم

شود و تفکر خالق و انتقادی را که الزمه دستیابی به راه حل مناسب برای با مشکالت زندگی روزمره می

چنین با توجه به این که برخی از شیوه های دهد. همزا است در فرد پرورش میبسیاری از مسائل استرس

امل آگاه شدن از افزایش استرس و عوامل ایجاد کننده آن(، مدار عبارتند از: مهار استرس )شمقابله مساله

زا، پرس و جو در زمینه منابع حمایتی موجود و ها درباره عامل استرسساختاربندی )شامل جمع آوری داده

های اجتماعی )شامل خودابرازی و صمیمیت ورزی( )متین و های استفاده از آن( و مهارتطراحی شیوه

شود و در ها به فرد آموزش داده میهای زندگی، این مهارترنامه آموزش مهارت(، طی ب1108احمدی، 

لط زا تسکند بر عامل استرسنتیجه، فرد به منظور کاهش یا حذف پیامدهای ناخوشایند استرس، سعی می

ماعی تمدار بیشتر استفاده کند و سازگاری فردی و اجزا از شیوه مقابله مسالههای استرسیافته، در موقعیت

خود را افزایش دهد. همچنین این برنامه، آموزش رفتارهای اجتماعی مثبت، ایجاد جایگاه مهار درونی، 

های مهار های کالمی و غیرکالمی اجتماعی مناسب، شیوهافزایش جرات ورزی، خودپنداره مثبت، مهارت

ر شود که فرد در مهاباعث می زا و آرمیدگی عضالنی،های استرسهای برخورد با موقعیتفشار عصبی و شیوه

 زا کسب کند.های هیجانی، مهارت الزم را جهت مقابله با عامل استرسواکنش

آموزش مهارت های زندگی بر تفکر انتقادی گروه آزمایش تأثیر معنی داری را نشان داد، افراد برخوردار از 

با یافته های )درویشی و امینی  آموزش مهارت های زندگی، تفکر انتقادی بیشتری داشتند. نتایج پژوهش

 ( همسو است.0016؛ لیو و همکاران، 0010؛ خاکساری و همکاران، 1105؛ احمدی فدافن، 1105خویی، 

های روانی خود و طرف مقابل را درک کنند شود افراد بسیاری از ویژگیهای زندگی سبب میآموزش مهارت

ین شوند که بآموزان مطلع میها، دانشد آموزش مهارتو با شفافیت بیشتری پی برده و بپذیرند. در فرآین

ها و تمایزات احتمالی در کنار هم هایی وجود دارد که باید پذیرفته شود و با این تفاوتها و دیگران تفاوتآن

یابند و در نهایت با ها به مفهوم همنوایی گروهی دست میبه رابطه و دوستی و همنشینی ادامه دهند. آن

آمیزی های احتمالی، زندگی مسالمتهای زندگی با بوده اختالف نظرات و همراهییری مهارتکمک یادگ

ها به ارزیابی باورها آموزان گروه آزمایش در طول زمان دریافت آموزشرسد، دانشداشته باشند. به نظر می

ند تواناند که میت یافتهها، به این آگاهی دسهای ذهنی خود اقدام نموده اند و با کمک این آموزشو برداشت

یافت ها در نتیجه درآمیزتر با محیط و دنیای درونی و بیرونی خود انطباق و سازگاری پیدا کنند. آنموفقیت

توانند استرس خود را که در هر شرایطی شدید بودن آن مضر و خطرناک است کنترل کنند، ها میاین مهارت

های مقتضی و سازنده را موقع حل مشکالت را درک کنند و راه تر بشناسند، مسائل وخود را بهتر و کامل

های واقعی و منطقی زندگی شوند و هدفها در نهایت دارای شخصیت سالم و سازگار مینیاز اتخاذ کنند. آن

زش گردد آموگردد: پیشنهاد میهای پژوهش پیشنهادهایی در ادامه ارائه میکنند. براساس یافتهرا دنبال می

های دانش های آموزش ضمن خدمت برای مشاوران و معلمان و نیز در برنامههای زندگی، در برنامهتمهار

 آموزان و باال بردنآموزان در نظر گرفته شود تا آنان بتوانند در سازگار ساختن دانشافزایی والدین دانش

ی وان یک ماده درسی در برنامههای زندگی به عنتفکر انتقادی آنان نقش الزم را ایفا کنند. آموزش مهارت

ها در مدارس برای های آموزش این مهارتها و کالسدرسی مدارس در نظر گرفته شود. برگزاری کارگاه
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ها است. با توجه به اهمیت متغیرهای این آموزان کمک شایانی برای ارتقای سطح سالمت روان آندانش

س، نفهای اجتماعی، اعتمادبهتغیرهای دیگر چون مهارتشود که این متغیرها با سایر مپژوهش پیشنهاد می

 خودپنداره و هوش هیجانی مورد بررسی واقع شود. 

 

 موازین اخالقي

 .شد رعایت رازداری و خصوصی حریم تضمین آگاهانه، رضایت اخذ شامل اخالقی موازین پژوهش این در

خروج  مورد در کنندگانشرکت ،هالسؤا یتمام تکمیل به تأکید ضمن هاپرسشنامه تکمیل زمان همچنین

 .بودند مختار فردی اطالعات ارائه و زمان هر در پژوهش از

 

 سپاسگزاری

 .شودمی قدردانی و پژوهش تشکر در کنندگانشرکت از همکاری تمامی

 

 تعارض منافع

 .ندارد منافع تعارض و یمال یحام مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا

 

 عمناب

در دانش  یدواریو ام یبر تفکر انتقاد یزندگ یآموزش مهارت ها ریتاث یبررس(. 1105زهرا. ) احمدی فدافن،
. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد 05-06 یلیپنجم شهرستان کاشمر سال تحص ی هیآموزان پسر پا

 اسالمی، واحد بردسکن.
ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان  (. اثربخشی مهارت های1100اشرفی، مهناز.، و منجزی، فرزانه. )

 .08-81(: 1)1، پژوهش های علوم شناختی و رفتاریدختر دوره متوسطه. 

 یبر سازگار یزندگ یآموزش مهارت ها یاثربخش(. 1100بندک، موسی.، بهادری، مریم.، و ریگی، شهرزاد. )

مجله علوم حرکتی و . تهراندانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه اول شهر  یو کاهش قلدر یاجتماع
 70-80(: 1) 1، رفتاری

تاثیر آموزش (. 1101جمالی پاقعله، زیور.، جمالی پاقلعه، سمیه.، جدیدی فیقان، مهناز.، و نظری بدیع، مرضیه. )

دانش و پژوهش . مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر نوجوان
 .101-100(: 0) 15، دیدر روانشناسی کاربر

(. تاثیر آموزش مهارت های زندگی و راهبردهای تاثیر آموزش مهارت 1100خلعتبری، جواد.، و عزیززاده، فرشته. )

 70-56(: 00)10، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیهای زندگی و راهبردهای دانشجویان دختر. 

و  یبر رشد تفکر انتقاد یزندگ یآموزش مهارت ها یبخشاثر(. 1105درویشی، حکیمه.، و امینی خویی، ناصر. )

ر د یکاربرد یپژوهشها یالملل نیکنفرانس ب نیدوم. لمیسال شهرستان د 11تا  6 نیکودکان سن تیخالق
 .تهران ران،یا یاجتماع یها بیو آس یو مطالعات رفتار یتیعلوم ترب

(. اثربخشی آموزش فلسفه به شیوه حلقه 1106مد. )دره زرشکی، نسرین.، برزگر بفرویی، کاظم.، و زندوانیان، اح

 .66-76(: 0) 5، فصلنامه روانشناسی شناختیکندوکاو بر تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره ابتدایی. 
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و عزت نفس دانش آموزان  یاجتماع یبر سازگار یزندگ یآموزش مهارتها یاثربخش(. 1188رخ فرد، مسلم. )
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.شهر اصفهان رستانیمقطع دب یپسر عقب مانده ذهن

(. ارتباط تفکر انتقادی با خالقیت، 1100عبداللهی عدلی انصار، وحیده.، فتحی آذر، اسکندر.، و عبداللهی، نیدا. )

 یفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در یادگیر آموزشگاهباورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. 
 .01-50(: 7) 0، و مجازی

راهنمای عملی برگزاری (. 1185فتی، الدن.، محمدخانی، شهرام.، موتابی، فرشته.، و کاظم زاده، مهرداد. )
 . تهران: انتشارات وزارت بهداشت.های زندگیهای آموزش مهارتکارگاه

خت رویی روان شناختی (. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر س1108متین، حسین.، و احمدی، صدیقه. )

، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیو سالمت معنوی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه. 

10 (75 :)70-61. 

 یتفکر انتقاد یمهارت ها یا سهیمقا یبررس(. 1101)الهه.  ،یخراسانو  ،.هیمرض ،یجز انی، جعفر.محمد ،یمحبوب

  001-008 (:0) 10 ،یمجله طب نظامجانباز.  ریجانباز و غ انینشجودر دا یبه تفکر انتقاد شیو گرا

(. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی )حل 1107مرادی، حجت اله.، باصری، احمد.، و معاون جوال، راضیه. )

 ظامی،مجله روانشناسی نمساله، تصمیم گیری، تفکر خالق( بر عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران. 

11 (10 :)51-07 

. پایان نامه کارشناسی ارشد، مطهری استاد با انیس دیدگاه از انتقادی تفکر مقایسه(. 1100مالنوری، فاطمه. )

 دانشگاه الزهرا.

(. اثربخشی مهارت های زندگی بر سازگاری 1108مهاجری، پانته آ.، طهرانی زاده، مریم.، مردوخی، محمدسعید. )

 .چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی، تهران اجتماعی و شادکامی کودکان کار.

. یاجتماع یهابیاز آس یریشگی: دفتر پیزندگ یهاآموزش مهارت یبا برنامه ییآشنا(. 1181پور، ریحانه. )نیک

 تهران، ناشر: سازمان بهزیستی کشور
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 تفکر انتقادیپرسشنامه 
رضا ، نگران نباش، یک روز تو هم پست باالتری مي گیری. تو در یک شرکت خوب کار مي کني. درست است؟ و هر ” عبارت:   -1

با فرض پذیرش تمام قرائن فوق ، در مجموع “ رکت خوب کار کند ، دیر یا زود در شغلش ارتقاء پیدا مي کند. کسي که توی یک ش

 :مي توان گفت که نتیجه گیری

 .باشد غلط تواند می اما است، درست احتماال -ب                                   نمی تواند غلط باشد -الف

 باشد درست تواند نمی -ث        اند درست باشداحتماال غلط است، اما می تو -پ

به آن ماشینها که با سرعت در یک خط پشت هم حرکت مي کنند ، نگاه کنید. آنقدر به هم نزدیک هستند که اگر ”عبارت:  -2

نها به مه ماشییکي از آنها ناگهان ترمز کند، اتومبیل پشت سر به آن برخورد خواهد کرد. بنابراین اگر اولین ماشین توقف کند ه
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 : با فرض اینکه مطالب فوق صحیح باشد، پیش بیني اصلي“ یکدیگر برخورد خواهند کرد. 

 حتماال درست است، اما نمي تواند غلط باشدا -ب                             نمي تواند غلط باشد -الف

 .باشد درست تواند نمی -ت     احتماال غلط است ، اما نمی تواند درست باشد. -پ

پروژه خط لوله نفت ، مثل چاقویي که قلب را از وسط مي شکافد، شهر را دو قسمت کرده است. از بعد سیاسي، ” عبارت :   -3

ساکنین قسمت شرقي و غربي شهر، دیگر همدیگر را به عنوان همشهری نمي شناسند. این جدایي باعث عدم اعتماد، ترس و 

من به این نتیجه رسیده ام که این پروژه اشتباه بزرگي برای شهرمان بوده است. با فرض خصومت آشکار شده است. به همین دلیل 

 : پذیرش تمام قراین فوق، نتیجه گیری گوینده

                         نمی تواند غلط باشد -الف

 .احتماال درست است ، اما می تواند غلط باشد -ب

  .شداحتماال غلط است ، اما می تواند درست با -پ

 .نمی تواند درست باشد -ت

صورش را بکنید، هر ت  المثل في زیرا  حتي مارتین لوترکینگ هم گاه و بیگاه دچار شک و دودلي مي شد.” فرض کنید که   -0

 کسي که به دنبال ایجاد تغییرات اساسي در ساختار اجتماعي باشد، باید زندگي و سرنوشت افراد زیادی را به خطر اندازد. مارتین

لوترکینگ هم که به عنوان یک مصلح دلسوز و حامي عدم خشونت گرایي شناخته مي شود در جستجوی تغییرات اساسي در 

شرایط اجتماعي بود و هیچ کس نمي تواند زندگي و سرنوشت انسانها را به خطربیندازد بدون آن که حداقل گاهي اوقات دچار 

 :فوق، فرض اولیه باالبا صحیح دانستن کلیه دالیل “ شک و دودلي شود.

 باش غلط تواند می اما ، است درست احتماال -ب                                     نمی تواند غلط باشد -الف

 .باشد درست تواند نمی -ت     احتماال غلط است ، اما می تواند درست باشد. -پ

 : با هم معني است“ تمام مدیران آمادگي کنفرانس را ندارند” جمله  -5

            تمام مدیران آماده کنفرانس نیستند-الف

 .هیچیک از مدیران برای کنفرانس آماده نیستند-ب

  .کسی که برای کنفرانس آماده است، مدیر نیست-پ

 .تعدادی از مدیران برای کنفرانس آماده نیستند-ت 

شد. درست با“ باید به نیروی دریایي ملحق شوند تنها آن کساني که دنبال فعالیت و هیجان هستند” فرض کنید که جمله  -6

 کدامیک از موارد ذیل همین معني را مي رساند؟

 .شما جز در نیروی دریایی نباید بدنبال فعالیت و هیجان باشید-الف

 .شمانباید به نیروی دریایی بپیوندید مگر این که دنبال فعالیت و هیجان باشید-ب

 .تید، باید به نیروی دریایی بپیوندیداگر به دنبال فعالیت و هیجان هس-پ

 .اگر به نیروی دریایی بپیوندید ، باید به دنبال فعالیت و هیجان باشید-ت

در سگ ، خلق و خوهای متعددی  ” :فرض کنید زیست شناسي که مشغول سخنراني درباره حیوانات خانگي است، مي گوید -7

 ز این گفته است؟کدام مورد زیر ، بهترین تفسیر ا“ قابل تشخیص است.

 .سگی وجود دارد که بیش از یک خلق و خو دارد -الف

 .دارند  تمام سگها خلق و خوی های متعددی -ب

 .تمام سگها خلق وخی یکسانی ندارند-پ

 .موجودی وجود دارد که بیش از خلق و خو دارد و آن سگ است-ت

 .تمام تفسیرهای باال به یک نسبت قابل قابل پذیرش هستند -ث

 : به این معني است که بگوییم“ میومرکي ها دردسر درست مي کنند ” گر بگوییم ، ا -8

 .مردم دردسر درست نمی کنند مگر آن که میومرکی باشند-الف

 .اگر کسی میومرکی باشد، دردسر درست می کند-ب

 .اگر کسی دردسر درست کند میومرکی است -پ

 .دحداقل یک نفر میومرکی هست که دردسر درست می کن-ت

 .تمام موارد فوق یک معنی دارند-ث

نمي توان با تعمیر ماشین توسط علي چنین نتیجه گرفت که قایق ” کدامیک از موارد زیر تقریبا معادل این گفته است که ،   -9

 “.هم به وسیله عباس درست شده است
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 .علی ماشین را تعمیر کرده ، ولی عباس قایق را درست نکرده است -الف

 .را تعمیر نکرده مگر این که عباس قایق را درست کرده است علی ماشین-ب

 .اگر عباس قایق را درست کرده کرده و عباس هم قایق را درست کرده است-پ

 .اگر عباس قایق را درست نکرده باشد، علی هم ماشین را تعمیر نکرده است-ت

 .هیچیک از موارد باال با گفته اصلی هم معنی نیستند-ث

 :جه کنیدبه متن تو  -14

( در واقع، برخي از جامعه 2در اکثر کشورهای صنعتي، نوجوانان تا بعد از بیست سالگي به نیروی کار جامعه نمي پیوندند ) ( 1) 

( 3)  .شناسان معتقدند که درجه پیچیدگي اقتصادی یک کشور را مي توان بر اساس مبانگبن سن پیوستن به نیروی کار سنجید

( بهر حال ، 0ان داده اند که انواع اضطرابهای دوره نوجواني در کشورهای صنعتي بسیار بارزتر است. )مطالعات روانشناختي نش

 : تالشي است جهت باال متن “.بینند مي  اشتباه است اگر بپنداریم که نوجوانان شاغل احتماال کمتر در کارشان رنگ خوشي

              سوم جمله درستی اثبات-پ     جمله دومدرستی  اثبات-ب               اثبات درستی جمله اول-الف

 فوق موارد از هیچیک – ث                        چهارم جمله درستی اثبات-ت

  :بر اساس متن ذیل طراحي شده اند 12و  11سواالت 

ا یا نتایج احتمالي آن در جهت قضاوت در مورد درستي و نادرستي یک عمل، ما باید اصول اخالقي را بدون توجه به پیامده ( 1)

( اعمال درست آنهایي هستند که با نیت اقامه عدل، بیان حقیقت و احترام به حقوق دیگران صورت مي گیرند؛ در 2نظر بگیریم. )

( در این بیان، مي توان موقعیتي را تصور نمود که بیان حقیقت ، ملتي را در 3اعمال نادرست عمال این اصول رعایت نمي شوند. )

  .عرض زباني بزرگ قرار مي دهدم

( فرض کنید که شما مي دانید یکي از کاندیداهای ریاست جمهوری در سالهای گذشته سابقه فساد جنسي داشته 0برای مثال، )

از طرفي، همچنین شما مي دانید که با انتخاب کاندیدای مزبور، مشکالت خارجي و داخلي کشور مطمئنا حل شده، غرور  (5است. )

( در عین حال شما به این موضوع 6حیا گردیده و نام وی در تاریخ به عنوان بزرگترین رئیس جمهوریت خواهد گردید. )ملي ا

( بیان 8واقفید که آگاهي مردم از سابقه فساد جنسي این نامزد از طرف رسانه ها ، شما نمیتوانید از پاسخ دادن اجتناب کنید. )

( بنابراین، بیان حقیقت مي تواند اقدام درستي باشد حتي اگر موجب 9زد مزبور مي باشد. )حقیقت مستلزم افشا سابقه اخالقي نام

 “.خسران زیادی برای کل ملت گردد

 کدام جمله در متن باال بیانگر نتیجه گیری یا نقطه نظر اصلی است؟ -11

 (0) -ث      (8) -ت     (1) -پ     (0) -ب         (1) -الف

 :برای جمله دوم در متن باال مي توان قائل شد ، عبارت است ازبهترین نقشي که  -12

 .نقطه نظری پیوند دهنده که جمالت اول و سوم را ربط می دهد -الف

 .نقطه نظر غیر اخالقی که از نظر منطقی نابجا است -ب

 .دلیلی در تایید جمله اول -پ

 .نتیجه گیری یا نقطه نظر اصلی متن -ت

 .مله اولتوضیح یا رفع ابهام ج -ث

اخیرا بخشهای جدید و تخصصي متعددی در شرکت ایجاد شده اند. این امر نشاندهنده عالقه زیاد شرکت به ورود در  " -13

 .این متن با کدامیک از گزینه های زیر بهتر توصیف مي شود“ عرصه های پیچیده جهت دستیابي به بازار است.

 “.جدید جهت دستیابی به بازار است مدیریت خواستار راهکارهای” نتیجه گیری،  -الف

 “.شرکتهای سهامی اساساً و نه منحصرًا به منظور تامین منافع صاحبانشان پدید آمده اند” نتیجه گیری،  - -ب

 “.شرکت بزودی جهت دستیابی به بازار اقدام بهتری را انجام خواهد داد” نتیجه گیری،  -پ

   .دید مزبور قدرت ورود موثر به بازار را نداشته استشرکت قبل از ایجاد بخشهای ج” پیش فرض ،  -ت

 “.بخشهای جدید یاد شده در عرصه های پیچیده و جدید ، جهت دستیابی به بازار به اشتغال می پردازند” پیش فرض ،  -ث

وران روم شراب جولیوس سزار در قرن اول پیش از میالد مسیح امپراطور روم بود تمام امپراط"به جمالت ذیل توجه کنید:  -10

مي نوشیدند و بدون استثناء از جامها و ظروفي با آلیاژ سرب و قلع استفاده مي نمودند. حتي یک بار استفاده از این ظروف موجب 

در صورت درستي تمام موارد فوق ، کدامیک “ مسمومیت با سرب مي شود و این مسمومیت همیشه خود را با جنون نشان مي دهد.

 باشد؟ صحیح  داز جمالت ذیل بای

 .مسمومیت با سرب در بین شهروندان امپراطوری روم رایج بوده است -الف

 .استفاده ازظروفی با آلیاژ سرب و قلع مزیتی منحصر به امپراطوران روم بوده است -ب
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 .صرفنظر از هر امری، جولیوس سزار مطمئنا دیوانه بوده است -پ

 .وفی با آلیاژ سرب و قلع استفاده نموده اندکسانی که جنون دارند حداقل یک باز از ظر -ت

افرادی که لباسهای پر زرق و برق مي پوشند )شیک پوشها( نه خودنما هستند و نه ” فرض کنید جمالت زیر درست باشند:  -15

د واردر صورت درستي هر دو جمله فوق، کدامیک از م“ کودن. اگر چنین شخصي خودنما نیست، حتما خوش ذوق و با سلیقه است.

 زیر باید صحیح باشد؟

 .اگر کسی لباس پر زرق و برق بپوشد ، آن فرد کودن اما خوش ذوق است -الف

 .ذوق هستند ، کودن نیستند خوش که کسانی –ب 

  کودن نه و ذوقند خوش نه پوشند می  کسانی که لباس پر زرق و برق -پ

 . نیست نکود و است ذوق خوش ، پوشد می برق و پرزرق لباس که هرکسی –ت 

 . فوق موارد از یک هیچ –ث 

اگر نوید حتي به یک فرد هم حسادت کند ، آن فرد امید است. افراد زیادی هستند ” فرض کنید جمالت زیر درست باشند:  -16

 “ .که امید به آنها حسادت نمي کند ، که نوید یکي از آنان است ولي در دنیای امروز، هر کسي به دیگری حسد مي ورزد

 .ورزد می حسد امید به نوید -ب               هر فردی به یک نفر حسد می ورزد. -الف

 .فوق موارد از هیچیک-ت                     امید به هیچ کس حسد نمی ورزد. -پ

 :بر اساس موقعیت تخیلي ذیل طراحي شده اند 18و  17سواالت 

شهردار باید نام پنج نفررا که هر کدام از یک ناحیه هستند،  7و  6،  5،  0،  3،  2،  1شهر داالس دقیقا دارای هفت ناحیه است ... 

نفر امکان پذیر است جز این که در صورت اعالم نام فردی از ناحیۀ  5جهت عضویت در شورای شهر اعالم کند. هر نوع ترکیبي از 

الزامي است. به  5تخاب شود، انتخاب عضوی از ناحیۀ ان 3برگزید. از طرفي ، اگر فردی از ناحیه  5، نمي توان عضوی را از ناحیه  1

 .نیز اعالم نماید 6انتخاب شود، شهردار باید عضوی را از ناحیۀ  2عالوه، اگر فردی از ناحیه 

 از بین ترکیب احتمالي اعضای شورای شهر که در ذیل آمده است، کدامیک تمام شرایط فوق را دارا است؟ -17

 7،6،0،1،0 -پ                              7،6،5،0،1-ب                                 7،6،1،0،1 -الف

 6،5،0،0،1 -ث                                  6،5،0،1،0 -ت

انتخاب نکند. در این حالت ، چه ناحیه دیگری از عرصه انتخاب  7فرض کنید که شهردار تصمیم مي گیرد فردی را از ناحیۀ 18

 شد؟حذف خواهد 

 5 -ث                  0 -ت                1 -پ                0-ب             1-الف

تنها انسانها همزاد هستند. اما هر انساني همزاد  ” :را در نظر بگیرید. آن را مي توان چنین تشریح نمود« همزاد بودن» رابطه  -19

زداد شما باشد، تمام همزادهای هم کسي اگر. است دیگری همزاد انساني هر مروزها  ندارد. هیچ کس نمي تواند همزاد خود باشد، امّا

او نیز همزاد شما خواهد بود. اگر کسي همزاد شما باشد، شما نمي توانید همزاد او باشید. فرض کنید که نام در انسان اوّلي که جدّ 

 ئله همزادی با اطمینان مي توان گفت که اصلي ما به شمار مي روند، سارا و ویلیام باشد. با در نظر گرفتن مس

 .اند بوده یکدیگر همزاد ویلیام و سارا -ب                 تمام ما همزاد سارا و ویلیام هستیم. -الف

  ویلیام همزاد نه و سارا همزاد نه فردی دارد اماکن -ت      سارا یا ویلیام هر یک همزاد خودشان هستند. -پ

 .هیچیک از موارد فوق ، زیرا این موضوع نمی تواند صحیح باشد -ث                                 .باشد

مطالعۀ علمي بین زنان دانشگاهي که حداقل به ” ، موقعیت فرضي ذیل را در نظر بگیرید:  21و  24برای پاسخگوئي به سواالت 

 05زنانیکه سیگار را ترک کردند. در طي  %85که مدت دو سال روزانه یک یا چند بسته سیگار کشیده بودند ، نشان داده است 

بهبود یافت. این احتمال که بهبودی مزبور ناشي از تصادف باشد با درجه باالیي از اعتماد  %15روز پس از ترک ، ظرفیت ریوی آنها 

 .رد گردید

 در صورت درستي موارد فوق، یافته های مزبور اثبات مي کنند که -24

 .ظرفیت ریوی می شودسیگار باعث کاهش  -الف

 .محدودیت استعمال دخانیات باید در مراکز دانشگاهی به اجرا در آید -ب

 .رژیم غذایی در رابطه میان سیگار کشیدن و ظرفیت ریوی نقشی ندارد -پ

 .محقق عالقه ای ذاتی در متوقف نمودن مصرف دخانیات دارد -ت

 .نان دانشگاهی همبستگی داردمصرف سیگار از نظر آماری یا کاهش ظرفیت ریوی در ز -ث
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 85در صورت پذیرش درستي اطالعات در موقعیت باال ، کدامیک از فرضیات ذیل نباید به منظور اثبات این ادعا که حدود  -21

روز پس از ترک مي  05درصد بزرگساالن سیگاری با مصرف یک یا چند بسته سیگار در روز و حداقل به مدت دو سال، در طي 

 .درصد بهبود بخشند، رد شود15ت ریوی خود را توانند ظرفی

 .بهبود ظرفیت ریوی محدود به زنان است، اما در مردانی که سیگار را ترک می کنند، بهبودی مزبور بارز نیست -الف

یوی بیش ظرفیت رچون که سیگاریها مقدار سیگار مصرفی خود را کمتر از حد واقعی بیان می کنند، ارتباط واقعی بین ترک سیگار و بهبود  -ب

  .از میزان نشان داده شده می باشد

ه دچون که زنان تحت مطالعه اکثراً اسپانیایی یا آسیایی بوده اند، یافته های مزبور نمیتواند به جمعیت بزرگساالن ایاالت متحده تعمیم دا -پ

 .شود

نمایند ، زنان دانشگاهی و دانشمندان دست اندر کار از هدف چون که مسئوالن دانشکده نتوانسته اند اجرای طرح تحقیقاتی مزبور را مخفی  -ت

 .آگاه بوده اند

در زنانی دانشگاهی ، تغییر در ظرفیت ریوی بر اثر عوامل دیگری چون تغییر در تناسب جسمی ، بهداشت ، فشار خون و میزان خستگی  -ث

 .حاصل می شود

رسنه و بي قرار مي شوند. با در نظر گرفتن این فرض، کدامیک از فرض کنید که هر زمان قطار تأخیر کند، مریم و کبری گ -22

 موارد زیر باید درست باشد؟

 .قطار تأخیر دارد، بنابراین مریم گرسنه و کبری بی قرار است -الف

 .اگر کبری گرسنه بوده ولی مریم بی قرار نباشد، قطار تأخیر ندارد -ب

 .ارند و نه گرسنهاگر قطار تأخیر نکند، مریم و کبری نه بی قر -ت

 .اگر کبری و مریم گرسنه یا بی قرار باشند، قطار تأخیر دارد -ث

شنهاد بهتر از پی“ ل”پیشنهاد ” مدیر حسابداری در هنگام کار بر روی مشکلي در زمینه بازاریابي چنین استدالل مي نمود که  -23

ن هم بهتر است. بنابرای“ ن”از پیشنهاد “ د”ین حال ، پیشنهاد مي باشد. با ا“ ل”نیز بهتر از پیشنهاد “ ن”است. ولي پیشنهاد “ م”

با فرض درستي کلیه موارد فوق ، چه بند دیگری باید به نکات مورد اشاره مدیر “ بهتر مي باشد.“ ر”از پیشنهاد “ ن”پیشنهاد 

 .حسابداری افزوده شود تا نتیجه گیری نهایي درست باشد

 .است بدتر “ل” پیشنهاد از “ر” پیشنهاد -ب            دتر است.ب“ ن”از پیشنهاد “ ر”پیشنهاد  -الف

 .است بدتر “ر” پیشنهاد از “ل” پیشنهاد -ت               بدتر است.“ ر”ازپیشنهاد “ م”پیشنهاد  -پ

  :، موقعیت فرضی ذیل را در نظر بگیرید 05و  00برای پاسخگویی به سواالت 

اساس آزمون استاندارد سنجش آمادگی عمومی شغلی ، میانگین نمرات دانشجویان ترم آخر رشته های  دانشگاه دولتی بر 15نتایج تحقیق در 

گزارش نموده است و در مطالعه دیگر بین ده دانشگاه خصوصی  50و  55، 51رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و مهندسی را به ترتیب 

بوده است. از سوی دیگر، سوّمین مطالعه بر روی جوانانی که بعد از  50علوم انسانی  و 56میانگین نمرات دانشجویان مهندسی و علوم تجربی 

اتمام دبیرستان، به دلیل مشکالت مادی نتوانسته اند وارد دانشگاه شوند و به کار تمام وقت مشغول بوده اند پس از جور کردن سن و سطح 

با سایر نمرات فوق از نظر آماری در سطح  10رسید که اختالف عدد  10به عدد  معلومات دبیرستانی با گروه های قبلی، میانگین نمرات آنها

 .باشد می دار معنی  درصد5

 :در درجه اوّل ، مناسبترین فرضیه علمي بر اساس اطالعات فوق عبارت است از -20

 .تحصیالت دانشگاهی با آمادگی عمومی شغلی همبستگی دارد -الف

 .د و کم بضاعت جهت ورود به دانشگاه کمکهای مالی فراهم گرددباید برای دانش آموزان مستع -ب

 .ورود به دانشگاه با آمادگی عمومی جهت انتخاب یک شغل ارتباطی ندارد -پ

 .قبل از تدوین یک فرضیه مناسب ، مطالعات بیشتری مورد نیاز است -ت

 .نتخاب یک شغل می باشدیا باالتر می گیرد، عموماً دارای آمادگی الزم جهت ا 60فردی که نمره  -ث

 فرد باید 20در سوال ÷ به منظور رد علمي گزینه  -25

 .دانشجوی فارغ التحصیلی رابیابد که آمادگی انتخاب شغل را ندارد -الف

 .جوانان آمادگی انتخاب شغل را ندارند %05به این نتیجه برسد که  -ب

 .می باشد %5صادفی کمتر از به این نتیجه برسد که احتمال ایجاد رابطه ای به صورت ت -پ

 .دست به هیچ کاری نزند هیچ راهی جهت رد علمی نظریه مزبور وجود ندارد -ت

دو دلیل اصلي در طرفداری از مجازات مرگ وجود دارد. دلیل اول به ترس شدید ناشي از مردن اشاره دارد که دیگران را " -26

ل دوم آن است که مجازات مرگ اقتصادی تر از راه دیگر یعني زنداني کردن از ارتکاب جنایات فاجعه بار مشابه باز مي دارد. دلی

افراد است. اما ، کلیه مطالعات انجام شده نشان مي دهند که زنداني کردن افراد عمدتاً از بعد اقتصادی نفع بیشتری دارد. از آنجا 
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د واقعیتهای اقتصادی را تغییر نمي دهد! بنابراین، که تصوّر افراد مبني بر اینکه مجازات مرگ صرفه جویي در هزینه ها مي گرد

 :استدالل گوینده عبارت فوق را چگونه ارزیابي مي کنید“ مجازات مرگ باید ممنوع گردد.

 .ضعیف. آراء عمومی در آن منعکس نیست -الف

 .ضعیف . این استدالل ، دلیلی در زمینه منع دیگران از ارتکاب جنایت ارائه نمی دهد -ب

 .این استدالل نشان می دهد که مجازات مرگ احتماالً باید ممنوع گردد قوی. -پ

 .قوی. اگر چه ، بر اساس واقعیات نمیتوان ممنوعیت مجازات مرگ را درست دانست -ت

به  1992تا  1991بشدّت افت نمود. این روند در خالل دوران رکود که از سال  1989متوسط قیمت فروش خانه درطي سال " -27

جامید ، ادامه یافت. در طول همین دوران ، نرخ بهره و قیمت امالک نیز ناگهان کاهش یافت. واقعیات مزبورثابت مي کنند طول ان

 :بهترین ارزیابي از استدالل فوق عبارت است از“ که خانه در زمرۀ امالک محسوب مي شود. 

 .قوی، ولی تمام واقعیت ها بدقت در آن ذکر نشده اند -الف

 .را خانه جزئی از امالک به شمار می رودقوی، زی -ب

 .ضعیف. زیرا نمی توان در زمینه قیمت خانه با در نظر گرفتن موارد مربوط به امالک و نرخ بهره هیچ نتیجه گیری را به دست آورد -پ

خانه همان اتومبیل جدید ضعیف. زیرا قیمت فروش اتومبیلهای جدید در همان دوره کاهش یافت، ولی این مسئله به معنی آن نیست که  -ت

 .است

همزمان با غروب آفتاب علي کوچولو در پیاده روی جلوی منزل دوچرخه سواری مي کرد. شب در حال فرا رسیدن بودو  -28

مهماني شبانه علي قرار بود شروع شود، علي تمام دوستان کوچکش را دعوت کرده بود تا با هم پیتزا بخورند، فیلمهای جالب 

ا دیر وقت داستانهای ترسناک بگویند. وی بي صبرانه منتظر بود و آرزو مي کرد که خورشید هر چه زودتر از آسمان ببینند ، و ت

وی تصمیم گرفت تا با حداکثر سرعت پا بزند تا خورشید را از آسمان ببرد ، هر چه سریعتر پا  .ناپدید شود تا شب از راه برسد

سیدن و مهماني در حال آغاز شدن بود وقتي که نهایتاً شب شد او خیلي خسته بود میزد هوا تارکتر مي شد. شب در حال فرا ر

اما بسیار خوشحال نیز بود. علي به آنچه که اتفاق افتاده بود مي اندیشید و به این نتیجه رسید که مي تواند هر بعد از ظهر خسته 

 : هترین قضاوت در خصوص استدالل علي عبارت است ازکننده ای را به شبي شاد تبدیل کند اگر واقعاً برای آن تالش کند. ب

 .قوی. اگر علی این قدر سخت پا نمی زد و آن اتفاق نمی افتاد، به چه چیزی می توانست استناد کند -الف

 .قوی. علی کودکی بیش نیست -ب

 .ضعیف. حرکت خورشید ارتباطی با پا زدن علی روی دوچرخه ندارد -پ

 .زدن شدید علی ، شب فرا رسیده به معنی آن نیست که پا زدن شدید باعث فرا رسیدن شب شده است ضعیف. این که بعد از پا -ت

حق مردم برای دانستن باید راهنمای روزنامه نگاران باشد تا بر مبنای آن ، تمام وقایع مهم را به صورت ” گوینده بیان کرد که  -29

وزنامه نگاران نباید نقش خود را در حراست از امنیت ملي فراموش کنند که کامل و دقیق به اطالع عموم برسانند. در عین حال، ر

الزمۀ آن، حفظ اسرار حکومتي است: هیچ کس با قطعیت نمي تواند بگوید که کدام ارزش مهمتر است حق مردم جهت اطالع از 

برای مثال، روزنامه نگاران ممکن است  .دامور مختلف یا امنیت ملي. این مسئله مباحث بغرنج و رنج آوری را با خود به همراه دار

از زمان و محل دقیق حمله نظامي فوق سری تحت هدایت دولت مطلع گردد. مردم حق آن را دارند که از اقدامات دولت خود 

ام مخصوصاً از مسئله بسیار حساس حمله نظامي اطالع یابند. اما، انتشاراین اخبار قبل از شروع حمله مي تواند به نفع دشمن ت

 :بهترین قضاوت از استدالل گوینده عبارت است از“ شده و موجب شکست سنگیني برای کشور شود. 

 .ضعیف، زیرا قانون تصریح دارد که امنیت ملّی مهمتر است -الف

 .ضعیف، زیرا در عمل، روزنامه نگاران ارزشی را بر دیگری ارجح می دانند -ب

 .ات را نمی توان زیر پا گذاشتقوی، زیرا حق مردم جهت اطالع از واقعی -پ

 .قوی، زیرا در متن فوق ، ارزشهای مهم مزبور در تعارض هستند -ت

مجموعه کامل ظروف غذا خوری حداقل شامل چهار عدد از هر یک از بشقاب غذاخوری ، کاسه سوپ خوری، ظرف دسر ،  -34

ن ظروف فرض نمود. البته، در یک مجموعۀ کامل، فنجان قهوه و ظرف سس مي باشد. مي توان باین بیست قطعه را اساسي تری

قطعات زیاد دیگری از جمله کاسه های کوچک ساالد خوری ، دیسهای بزرگ غذاخوری ، نمک دان ، فلفل دان، ظرف خامه و شکر 

شد مي و حتي جا کره ای وجود دارد. حال با فرض دریافت یک دست کامل ظروف غذاخوری به عنوان هدیه ، بر اساس آنچه گفته 

توان نتیجه گرفت که در بین قطعات مربوطه به مجموعۀ اصلي ظروف ، دقیقًا چهار عدد بشقاب غذاخوری، کاسه سوپ خوری، 

 :ظرف دسر ، فنجان قهوه و ظرف سس وجود دارد. بهترین قضاوت در مورد شیوه ارائه نتیجه گیری نویسنده عبارت است از

 «.آقیانوس آب است زیرا آب است» مثل آن است که بگوئیم  ضعیف، هیچ چیزی را ثابت نمی کند و -الف

 .ضعیف، قطعات مربوط به ظروف تکمیلی را مورد توجه قرار نداده است -ب
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 .قوی، نویسنده انواع ظروف را در مجموعه کامل سرویس غذاخوری بر شمرده است -پ

 .قوی، نتیجه گیری در واقع بازگویی دقیقی از مفروضات فوق می باشد -ت

 .به استنتاج غلطی که در موقعیت فرضی ذیل وجود دارد، توجه کنید 10تا  11به منظور پاسخگویی به سواالت 

از نقطه نظر هوش ذاتی بر سیاهان، اسپانیایی ”نویسنده ای برای یک گروه نژاد پرست کار می کرد مدّعی شد که آمریکائی های سفید پوست 

  “.نژادهای پائین برتری دارند تبارها، آسیائی ها ، ایرانی ها و کلیه

 نویسنده جهت تأیید ادعایش به مطالعه ای که روی دو گروه دانش آموزان سال دوم دبیرستان انجام شده بود اشاره نمود. از هر گروه امتحان

، مذهب ، موسیقی و زبانها مشابهی در خصوص جغرفافیایی اروپا مشتمل بر کشورها ، پایتختها، رودخانه ها، رشته کوه ها، کشاورزی ، صنعت 

اروپایی بودند که در دبیرستان وابسته -نفرشان سفید پوست و دارای اسامی خانوادگی انگلیسی 10نفر که  15به عمل آمده بود. گروه اوّل شامل 

ه دوم شامل می خواندند. گرو به دانشکده غیر دولتی در ایالت حاصلخیز کالیفرنیا مشغول به تحصیل بوده و طی سال اول تحصیلی تاریخ اروپا را

نفر اسپانیایی تبار، سیاهپوست، آسیایی یا خاور میانه ای بودند که در دبیرستان دولتی در محله ای مخروبه و پر از  0نفر که همگی بجز 00

. نویسنده اعالم نمود که مفاسد اجتماعی در ایالت لوس آنجلس مشغول به تحصیل بود و در سال اّول مجموعۀ تاریخ جهان را مطالعه می کردند

 .گروه اّول مزیّت محسوسی در امتحان جغرافیا در قیاس با گروه دوم داشتند

نتیجه گیری از اطالعات فوق باتوجه به ادعای مطرح ” فرض کنید که یک دانشمند علوم سیاسي اعتراض کند و بگوید که  -31

اساسي امریکا مبني بر برخوردای از فرصتهای برابر آموزشي توجه  شده اشتباه است، زیرا این محقق به حق تصریح شده در قانون

 “ .ننموده است

 در صورت درستی این نظر ، آیا دلیل این دانشمند موجه است یا خیر و چرا؟

 .موجه مخدوش نمودن حقوق اساسی، پذیرش موارد پژوهشی را غیر ممکن می سازد -الف

 .گنگ و ابهام انگیز است موجه وجود فرصتهای مساوی آموزشی مفهومی -ب

 .غیر موجه این حقوق در تحقیق اصلی مورد توجه قرار گرفته اند -پ

 .غیر موجه این حقوق با تحقیق مزبور ارتباطی ندارند -ت

نتیجه گیری از اطالعات فوق با توجه به ادعای مطرح شده ” فرض کنید که یک روانشناس رشد و تکامل استدالل نماید که  -32

در صورت درستي این نظر، آیا دلیل این روانشناس “ ست. زیرا در مطالعۀ تأثیر محیط بر هوش مورد توجه قرار نگرفته است. اشتباه ا

 موجه است یا خیر ، و چرا؟

 .غیر موجه. هیچ کس اثبات نکرده که محیط می تواند بر یادگیری جغرافی مؤثر باشد -الف

 .وش بسیار مشکل استغیر موجه. اندازه گیری تأثیر محیط بر ه -ب

 .موجه. این عامل باید مد نظر قرار بگیرد -پ

 .موجه. عامل اصلی تعیین کنندۀ هوش محیط است، نه ژنتیک -ت

شما نمي توانید از افراد گروه دوّم انتظار همان میزان هوش را داسته ” فرض کنید یک خانم مددکار اجتماعي اعتراض کند که  -33

در صورت درستي این نظر، آیا دلیل این مددکار “ صل فقر، جنایت و خانواده هایي از هم پاشیده هستند. باشد. در مجموع، آنها حا

 موجه است یا خیر، و چرا؟

موجه. محله فقیر به معنی مدارس فقیر، به معنی معلمان فقیر، معلمان فقیر به معنی دانش آموزان فقیر، دانش آموزان فقیر به معنی  -الف

 .آزمون می باشد نمرات ضعیف در

 .غیر موجه. صرفنظر از شرایط اجتماعی اقتصادی، هوش به کیفیت مدرسه ای که شما در آن تحصیل می کنید، بستگی دارد -ب

 .غیر موجه. فقر ، ثروت و شرایط خانوادگی بر کمی و زیادی هوش فرد مؤثر نیستند -پ

 .ر در مقایسه با دانش آموزان ثروتمند از هوش کمتری برخوردارندموجه. صرفنظر از نژاد ، دانش آموزنی با زمینه های مزبو -ت

اری چه انتظ” فرض کنید که یک دانشجوی تربیت معلّم سیاهپوست آمریکایي مخالف، با عصبانیت اعتراض مي کند که  -30

نیستند. مسلماً آنها در مورد دارید! دانش آموزان ثروتمند درس تاریخ اروپا را مي گذرانند، در حالي که دانش آموزان فقیر چنین 

 در صورت درستي این نظر ، آیا دلیل او موّجه است یا خیر، و چرا؟“ اروپا مطالب بیشتری مي دانند. 

 .غیر موجه. او تنها یک دانشجوی معلّمی است و احتماالً تجربه تحقیق یا آموزش را جهت تأیید ادعاهایش ندارد -الف

 .ل به هوش ارتباطی نداردموجه. اطالع و آگاهی از مسائ -ب

موجه. اختالف میان دروس تدریس شده در سال اوّل باعث گردید که گروه اوّل در زمینه امتحان جغرافی از آمادگی بیشتری در مقایسه با  -پ

 .گروه دوم برخوردار باشد

 .یسنده ارائه داده احساس توهین می کندغیر موجه. او به شکل آشکاری جبهه گرفته ، زیرا سیاهپوست است و به دلیل نتایجی که نو -ت

 

*** 
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 سازگاریپرسشنامه 
 خیر بله سؤاالت ردیف

 0 1 ؟دیترسیمآیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان،  1

 0 1 ؟دیکنیمدوری  تانیهایهمکالسآیا از مالقات کردن با  0

 0 1 ؟دیکنیمفراموش  یزودبه، دیاخواندهرا که  آنچهآیا  1

 هاآنبا  را انجام بدهند. در این صورت آیا فوراً یارعاقالنهیغندانسته کار  تانیهایهمکالسد فرض کنی 0

 ؟دیکنیم یتلخاوقات

1 0 

 0 1 آیا کمرو هستید؟ 5

 0 1 ؟دیترسیمآیا از امتحان  6

 0 1 آیا به خاطر اشتباهاتتان ، نگران سرزش معلمتان هستید؟ 7

 0 1 کردن تردید دارید؟ سؤال، آیا در دیکنینمموضوعی را درک  کهیوقت 8

 0 1 ، برای شما مشکل است؟شودیمکه در کالس تدریس  ییهادرسآیا فهمیدن  0

 0 1 ؟دیورزیم، حسادت کندیمقدردانی  هاآنزیادی از  معلمتانآیا نسبت به دوستانی که  10

 0 1 ؟دیرویم هاآنناراحتی پیش هستند، آیا بدون هیچ  باهمزمانی که تعدادی از معلمان شما  11

 0 1 یادداشت بردارید؟ یدرستبه، شودیمکه در کالس تدریس  ییهادرساز  دیتوانیمآیا  10

 0 1 ؟دیخوریمبهتر از شما هستند، غبطه  دیکنیمکه فکر  ییهایهمکالسآیا نسبت به  11

 0 1 ارید؟که گویی در مدرسه دوستی ند دیکنیمآیا گاهی اوقات احساس  10

 0 1 ؟دیکشیمآیا موقع تدریس، در کالستان خمیازه  15

 0 1 ؟کنندیماز شما بدگویی  دیکنیم، آیا فکر زنندیمحرف  باهم آموزدانشچند  دیشویموقتی متوجه  16

 0 1 با هر شخصی دوست شوید؟ دیتوانیم یراحتبهآیا  17

 0 1 ستید؟آیا از روش تدریس معلمتان در مدرسه راضی ه 18

شرکت کنید، آیا عصبانیت خود را نسبت به  تانمدرسه یهابرنامهاز  کیچیهدر  خواهندینموقتی از شما  10

 ؟دیداریمدیگران اظهار 

1 0 

 0 1 ؟دیوندیپیم هاآن، آیا آزادانه به زنندیمحرف  باهم آموزدانشوقتی تعدادی  00

 0 1 به مسائل شما ندارند؟معلمان مدرسه توجهی  دیکنیمآیا فکر  01

 0 1 آیا در مدرسه غمگین و پریشان هستید؟ 00

 0 1 را دوست دارید؟ باهمو کارکردن  هایهمکالسآیا پیوستن به  01

 0 1 آیا از پیشرفت در تحصیل خودتان راضی هستید؟ 00

 0 1 ؟انددادهمعلمان ، شما را مورد غفلت قرار  دیکنیمآیا احساس  05

 0 1 توجه معلمتان را در کالس ، به خود جلب کنید؟ دیکنیمسعی آیا  06

 0 1 آیا برایتان سخت است مطلبی را مطالعه کنید؟ 07

به او  دیکنیمسعی  و دیکنیمو سعی  دیشویم، آیا برانگیخته کندیماز شما شکایت  یآموزدانش کهیوقت 08

 صدمه بزنید؟

1 0 

 0 1 شید؟آیا اغلب دوست دارید تنها با 00

 0 1 هستند؟ تانیلیتحصآیا معلمان شما همیشه آماده حل مشکالت  10

 0 1 ناراضی هستید؟ تانمدرسهآیا اغلب از  11

 0 1 ؟دیسازیمآیا با دانش آموزان مدرسه ارتباط برقرار  10

 0 1 ؟کنندیمشما را تحسین  معلمانتانآیا در مدرسه ،  11

 0 1 ود را توجیه کنید؟شتباه خا دیکنیمآیا سعی  10

 0 1 جلوی کالس بنشینید؟ یهایصندلآیا دوست دارید در  15

 0 1 ؟دیریگیمکمتری  یهانمرهآیا اغلب در امتحان  16

 0 1 ؟دیشویم، آیا ناراحت پرسندیموقتی معلمان در کالس شوالی از شما  17

 0 1 خود ، ارتباطات دوستانه دارید؟ یهایهمکالسآیا با  18

 0 1 آیا انگیزه داشتن تحصیالت بیشتر را دوست دارید؟ ] آیا برای تحصیالت بیشتر ، انگیزه دارید؟[ 10

 0 1 ؟دیشویمناراحت  تانیهایهمکالسآیا از شوخی کردن  00
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 0 1 ؟دیکنیممدرسه شرکت  یهاتیفعالفعال در  طوربهآیا  01

 0 1 دارید؟ بگومگو تانیهایهمکالسآیا اغلب با  00

 0 1 ؟دیرویمقبل از تعطیل شدن مدرسه ، به خانه  هاوقتآیا بعضی  01

 0 1 ؟دیکنیمآیا در مسابقات ورزشی مدرسه، شرکت  00

 0 1 ؟کنندیم، سرزنش  ومشقدرسآیا اغلب تعدادی از معلمان شما را به خاطر  05

 0 1 آیا اغلب در مدرسه به دیگران شک دارید؟ 06

 0 1 باالتر مدرسه ، صحبت کنید؟ یهاکالسبا دانش آموزان  دیکشیمآیا خجالت  07

 0 1 ؟دینگریمآیا به معلمان خودتان با دیده احترام  08

) و در جبران رفتار ناخوشایندی که با شما داشته است(  هایهمکالسکه توسط یکی از  یاهیهدآیا نسبت به  00

 ؟دیدهیمنشان  یتفاوتیب، شودیمداده 

1 0 

 0 1 آیا در مدرسه دوستان صمیمی دارید؟ 50

 0 1 ، توجه دارید؟شودیمدریس تآیا به درسی که در کالس درس  51

 0 1 ؟ابدییمنفرت شما نسبت به معلمانتان افزایش  دیکنیم، آیا فکر دیآوریموقتی نمره کم  50

 0 1 ود کمک کنید؟خ یهایهمکالسبه هر طریقی که شده، به  آیا همیشه آمادگی دارید 51

 0 1 ؟دیکنیمو مطالعه  گرفتهامانتآیا از کتابخانه مدرسه ، کتاب و  مجله  50

 0 1 ؟دیبریمآیا از مالقات کردن با دانش آموزان دیگر در مدرسه ، لذت  55

 0 1 ؟دیبریمدانش آموزان دیگر در مدرسه، لذت  وجوشجنبآیا از  56

 0 1 ؟دیکنیمشرکت  هابحثآیا در  57

 0 1 باالتر ، احساس ناخوشایندی دارید؟ یهاکالسآیا در برخورد با دانش آموزان  58

 تانیهادفترچهو  هاکتابیادداشت شما را به امانت بگیرند، آیا  یهادفترچهو  هاکتاب تانیهایهمکالس کهیوقت 50

 ؟دیدهیم هاآنرا با خوشحالی به 

1 0 

 0 1 هستید؟ مندقهعالآیا به کارهای تخصصی  60
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Abstract  

Aim: This study aimed to determine the efficacy of life skills training on social 

adjustment and critical thinking in adolescent girls and boys. Method: This 

study was quasi-experimental with a pre-test-post-test design and follow-up 

stage. The statistical population included 985 adolescent girls and boys in high 

schools in Sirjan. According to the condition resulting from Coronavirus, 40 

subjects were selected by convenience method and were randomly assigned to 

experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. The experimental group was 

trained by the Life Skills Package of Nikpour (2004) for 10 sessions and the 

control group did not receive any training. Both groups completed the Singh and 

Sinha (2003) Social Adjustment Inventory and the California Critical Thinking 

skills test (1990). The data collected were analyzed using repeated measures of 

variance. Results: The findings of this study indicated that social skills training 

is effective on social adjustment (F = 7.54, p = 0.001) and critical thinking (F = 

6.84, P = 0.002). And this effect was stable at the follow-up stage (P = 0.05). 

Conclusion: It is accordingly concluded that life skills training, as an underlying 

mental health skill, is an effective approach in social adjustment of adolescent 

girls and boys. 
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