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ان و در زن شتنیو ادراک خو یبر اساس تفکر انتقاد یافسردگ بینیپیشپژوهش حاضر با هدف  هدف:

همبستگی بود. به همین -پژوهش از نوع توصیفی روش پژوهش:مردان شهر مشهد صورت گرفت. 

ساکن این شهر بودند به صورت غیر  0911-0011مشهد که در سال  منظور از بین مردان و زنان شهر

تصادفی و در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و بر اساس جنسیت در دو گروه قرار گرفتند. 

میزان افسردگی در بین مردان و زنان شهر مشهد، عوامل مرتبط  یریگاندازهسپس جهت بررسی ضمن 

، وضعیت اشتغال، میزان تحصیالت( شناسایی شده و همچنین هلتأبا افسردگی )جنسیت، وضعیت 

نفر از مردان و زنان این  011ارتباط بین تفکر انتقادی و ادراک خویشتن بر میزان افسردگی در بین 

شهر مطالعه شد. برای دستیابی به این هدف، برگه اطالعات جمعیت شناختی، پرسشنامه افسردگی 

( و پرسشنامه ادراک از خود )پورحسین، 0191گلیزر، -نتقادی )واتسون(، پرسشنامه تفکر ا0190)بک، 

به دست  هایداده( به عنوان ابزار پژوهش در مورد هر دو گروه مورد اجرا قرار گرفت. در پایان 0999

، مورد تجزیه و تحلیل قرار SPSSآماری همبستگی و رگرسیون به وسیله نرم افزار  هایروشآمده با 

نشان داد که یک همبستگی قوی بین این دو  هادادهنتایج به دست آمده از تحلیل  :اهیافتهگرفت. 

 هاافتهیمتغیر افسردگی و ادراک خویشتن، بین تفکر انتقادی و افسردگی وجود دارد. همچنین تحلیل 

یج (؛ نتاP=10/1نشان داد بین ادراک خویشتن و تفکر انتقادی با افسردگی رابطه معناداری وجود دارد )

و ادراک خویشتن  کندمیدرصد از واریانس را تبیین  00تحلیل رگرسیون نشان داد که ادراک خویشتن 

به  :گیرینتیجهو فرضیه پژوهش معنادار است.  کندمیدرصد از واریانس را تبیین  09و تفکر انتقادی 

گفت بین دو متغیر این پژوهش،  توانمیی پژوهش هایافتهآمده از  به دستطور کلی با توجه به نتایج 

 دگی دارد.افسر بینیپیشتفکر انتقادی و ادراک خویشتن با هم سهم بیشتری از هر کدام به تنهایی در 
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 مقدمه

 باشندمیاحساسات و هیجانات  تأثیراحساسات و هیجانات بخشی از وجود ما هستند و رفتارهای ما تحت 

 هایزمان(. احساس شادی، غم، خشم، اضطراب و نفرت در هر فرد سال در 0101)دان وودی و جانگکوییست، 

اما افراط و تفریط در هیجانات از خصوصیات افراد نابهنجار است و آثار مخرب و زیان  شودمیمختلف دیده 

به  بارانیزد به شدت آثار مخرب و توانمی(. از جمله هیجاناتی که 0100)روس، فاو و کاوینگتون،  باری دارد

افسردگی اختالل جدیدی است که افراد هر گروه  (.0100افسرده است )ویلیامز و ریکت،  وجود آورد خلق

(. افسردگی تجربه 0912)جعفرزاده، زکی زاده، بیننده، جزی و طحانی،  دهدمیقرار  تأثیرسنی را تحت 

ست. همراه ا هافعالیتدر اکثر  هالذتاست که با از دست دادن عالیق و  ریپذکیتحرپایدار ناراحت یا  نسبتاً

بدون توجه و درمان رها شود، ممکن است به مشکالتی  و اگردارد  تأثیرافسردگی بر احساس و تفکر و فعالیت 

(. افسردگی مسئله شماره 0100از قبلی افت تحصیلی، سوءمصرف مواد و حتی خودکشی منجر شود )لین، 

. انددهینامیک سالمتی در دنیاست و به قدری توسعه پیدا کرده است که آن را سرماخوردگی اختالالت ذهنی 

 أثیرتیان سرماخوردگی و افسردگی وجود دارد. در شرایط افسردگی، افکار تحت با این حال تفاوت ظریفی م

باور  کممکو از آن بدتر  نندیبیم؛ نه تنها خود بلکه دنیا را تیره و تار گیرندمییک منفی گرایی زورمند قرار 

نفی نداره مشناختی افسردگی بر نقش خودپ یهامدل. کندمیکه اوضاع به همان بدی است که فکر  کندمی

(. در صورت عدم 0912)عسگری، محمدی، رادمهر و جهانگیر،  کنندمی تأکیددر رشد و بقا عالئم افسردگی 

 و شناختیروانتشخیص و درمان مناسب افسردگی، احتمال سوءمصرف مواد و خودکشی و اختالل عملکرد 

بسیاری  رسدمی(. به نظر 0919)حمیدی، شمسایی، بگلری، طوسی و فرهادیان،  یابدمیاجتماعی افزایش 

از افراد به دلیل داشتن افکار بدبینانه و منفی ناسازگارانه و غیرمنطقی نسبت به آینده خودشان ناامید هستند 

وتئو و )کوئیلز، پر کندمیو خطر ابتال به مسائل روانی مانند افسردگی بیش از پیش سالمت آنها را تهدید 

 (.0100وردوکس، 

ی اساسی انسان در کاهش میزان افسردگی، آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی هایکی از ویژگی

ز و امور مختلف ا مسائلتواند از رفتار خودآگاه باشد و در برخورد با به عبارت دیگر، انسان می؛ تفکر است

(. تفکر انتقادی یک مهارت اساسی 0102نیروی تفکر خود استفاده کند )فونگ، کیم، دیویس، هوآنگ و کیم، 

و مورد نیاز برای مشارکت عاقالنه در یک جامعه دموکراتیک و در دنیای مدرن امروز است. این مهارت بیشتر 

شود و مستلزم آن است که افراد معیارهای شان درک میبه عنوان توانایی افراد برای به چالش کشیدن تفکرات

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

(. تفکر انتقادی سبکی از فکر کردن در 0910برای گسترش کیفیت تفکراتشان استفاده کنند )مالنوری، 

وا یا شکل است که فرد متفکر کیفیت فکر کردن خود را با تحلیل کردن، ارزیابی و مورد هر موضوع، محت

ای های فکری دانشجویان همواره مسئله پیچیده(. رشد و پرورش مهارت0102برد )جونز، نوسازی آن باال می

راکز آموزشی م تربیت اتفاق نظر دارند که رشد تفکر انتقادی وظیفه اصلیودر آموزش بوده و کارشناسان تعلیم

(. برخورداری 0919بوده و باید بخش الینفک آموزش در هر مقطعی باشد )مباشری، منوچهری و نوروزی، 

های علمی را به کار گیرد و به حیطه عمل بکشاند. در واقع این تواند اندوختهاز مهارت تفکر انتقادی می
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وظایف اصلی هر موسسه آموزشی عالوه  مهارت راهی جهت از بردن شکاف بین تئوری و عمل است. یکی از

ارآمدی و خودک ییمسئله گشاگیری، های تصمیمای دانشجویان، توسعه مهارتهای حرفهبر توسعه شایستگی

توانایی تمرین تفکر انتقادی است )یارمحمدواصل، ذوقی پایدار و  تأثیرها خود تحت است که این مهارت

، شود که در نتیجه تفسیردار تلقی میاختی، خودتنظیمی و هدف(. این مهارت یک فرایند شن0919محمدی، 

نماید تا (. به فرد کمک می0100گیرد )ماسک و یامین، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی و استنباط شکل می

تحلیل اطالعات در دسترس، وبرای درستی و نادرستی مسائل، دالیلی را ذکر کند و با بررسی و تجزیه

و  از خود و دیگران سؤالبا منطق و استدالل و ذهنیتی باز به دنبال پرسش  هانهیزگتشخیص فرضیات و 

( معتقدند که 0102(. آزونز و دمیرهان )0100را کشف نماید )شارما و سینق،  مسئلهها، حقیقت آزمودن راه

تفکر انتقادی یا توانایی قضاوت هدفمند، خودنظم یافته بوده و در عصر دانش به طور گسترده به عنوان 

 یالسبزرگنقش کارکرد تفکر انتقادی را در زندگی  هاآنمهارت اساسی زندگی تشخیص داده شده است. 

دانند و معتقدند افرادی که از توانایی تفکر انتقادی برخوردارند، شانس بیشتری برای موفقیت و می مهم

دانشجو  901( در مورد 0100پژوهشی که دبی، ویلهلم و وندر میج ) در هماهنگی در عرصه اجتماعی دارند.

 أثیرتگرایش تفکر انتقادی ها بلکه بر ایجاد و انجام دادند مشخص شد که محیط آموزشی نه تنها بر مهارت

( با آموزش تفکر انتقادی به دانشجویان دریافت که به رغم آموزش، یک سوم از 0100گذارد. لی )می

 دانشجویان به این مهارت دست نیافتند.

. در مراحل بعدی و برای استدارویی  درمان از سوی دیگر، مرحله نخست برای افراد مبتال به افسردگی حاد،

و شناخت عوامل بنیادین  شناختیروان یهادرمان کنندمیافرادی که درجات کمتری از افسردگی را تجربه 

 مؤثر عوامل شناخت افسردگی، بینیپیشبرای درمان یا  هاروشاز  یکی د مثمر ثمر باشد.توانمیافسردگی 

ست. اولین عامل مهمی که امروزه برای درمان افسردگی از این طریق ا یرگذاریتأثبر پیدایش افسردگی و 

 بسیاری (.0100شناخت خود و ادراک خویشتن افراد است )گورگولو و همکاران،  ردیگیممورد بررسی قرار 

 وی آموزگاران و والدین یهاشیگرا و باورها ساختنی. هم است آموختنی هم خود که معتقدند هاهینظر از

تفکرات و احساسات در مورد  .شودمی ساخته محیط با فرد تعامل نتیجه در باورها تبلور با و شودمی آموخته

مالحظاتی که فرد برای تعریف  تمام .مینامیمکه ما آن را ادراک خود  شودیمخود باعث ایجاد سیستمی 

فرآیندی است که هر فردی با  ادراک .ردیگیم، در حوزه ادراک قرار بردیمخود و تمایزش با دیگران به کار 

ه و به این روش ب کندمیو شناسایی  یبنددستهکه از پیرامون خود دارد  ییهابرداشتو  هایافتهتوجه به 

 گفت: توانیم د از رویدادهای دیدنی بسیار جدا و دور باشد.توانمیولی ادراک  دهدمیمعنی و مفهوم  هاآن

(. همتی ثابت، 0100و نه رویداد بستگی دارد )فاستامه،  هاآنا برداشت مردم به روش ادراک، پنداشت ی رفتار

( در پژوهشی که بر روی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان همدان انجام دادند به 0910یوسفی و همتی ثابت )

 ؤثرماین نتیجه رسیدند که آموزش شناختی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس ادراک شده دانشجویان 

کیفیت زندگی سالمندان مبتال به آلزایمر  یکنندهژوهشی دیگر نشان دهنده اهمیت عوامل تعیین است. پ

(. لذا با توجه به نقش مهم 0910مانند افسردگی و تنیدگی ادراک شده بود )یوسفی افراشته و شریفی، 
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ن به سزایی که تفکر انتقادی و ادراک از خویشت تأثیرپرورش تفکر انتقادی و ادراک از خویشتن در افراد و نیز 

 است: سؤالحاضر به دنبال پاسخ به این  در کاهش افسردگی دارد، پژوهش

 آیا بین تفکر انتقادی و ادراک از خویشتن با میزان افسردگی در افراد رابطه معناداری وجود دارد؟ .0

 

 پژوهش روش 

آماری پژوهش شامل مردان و زنان در شهرستان مشهد جامعه همبستگی و  -روش تحقیق از نوع توصیفی

های مورد نفر در نظر گرفته شد و نمونه 011توجه به ماهیت پژوهش  بودند. حجم نمونه در این پژوهش با

از های پژوهش نمونه و مشخص شدن. پس از انتخاب نداستفاده از نمونه در دسترس انتخاب شد نظر با

شد که با نفر پخش  911ماه بین  0که در بازه زمانی  0011ین در سال طریق پرسشنامه الکترونیک آنال

 یآورجمعبیشتری داشتند  نفر که نمرات 011 ، پرسشنامهو نمرات کسب شده افسردگی یهاشیگرابه توجه 

 .و مورد تحلیل قرار گرفت

 ابزار پژوهش

خودگزارشی است که برای ارزیابی  سؤال 00( دارای 0190پرسشنامه بک )افسردگي بک.  پرسشنامه .1

شامل چهار گزینه است و نمره جمالت بین صفر تا سه متغیر است.  سؤالافسردگی طراحی شده است. هر 

  99را عالمت بزند که با حال کنونی او بیشتتتر ستتازگار استتت. نمره کلی از صتتفر تا  یانهیگزآزمودنی باید 

جدید نظر شده بررسی انجام داده و عنوان کرده این ابزار وجود و د تغییر کند. بک، در رابطه با فرم تتوانمی

. ثبات درونی دهدمینشان  ساالنبزرگشدت عالئم افسردگی را در بیماران و جمعیت بهنجار و نوجوانان و 

گزارش  91/1 ماریب ریغو  99/1و ضتتریب آلفا برای گروه بیماران  99/1با میانگین  10/1تا  29/1این ابزار 

سی که بر روی شده  ست. در یک برر شگاه عالمه طباطبایی انجام  000ا شگاه تهران و دان شجوی دان دان

( استتت. همچنین، 19/2و ) 21/1گرفت نتایج پژوهش نشتتان داد میانگین و )انحراف استتتاندارد( نمره کل 

ان و همکاران، گزارش شتد )خالدی 29/1و اعتبار به روش بازآزمایی با فاصتله دو هفته  29/1آلفای کرونباخ 

0109.) 

ستون آزمون .2 سونگلیزر. -تفکر انتقادی وا ساخت آزمون تفکر انتقادی وات ل گلیزر در اوای-مقدمات 

( فراهم شد. هدف واتسون و گلیزر ادغام 0192( و ادوارد گلیزر )0100قرن بیستم توسط گودوین واتسون )

سازمانی مورد استفاده قرار  یهاطیمحعملی بود که بتواند در  یهاشاخصنظری تفکر انتقادی با  یهاجنبه

گلیزر فرم بریتانیایی متشتتکل از پنج بخش استتت که هر کدام نیازمند -گیرد. آزمون تفکر انتقادی واتستتون

ست. طی آزمون این  ستدالل تحلیلی ا شوند. محتوای  هامهارتکاربرد مهارت ا ستی به کار برده    تسؤاالبای

سانه، مجالت و مواد هازنامهرواز  نوعاً ستی بدون  یار ست که نبای شامل مطالب و اظهارنظرهایی ا ست و  ا

از ارزشیابی انتقادی پذیرفته شوند. پنج خرده آزمون اصلی این آزمون عبارتند از:  یادرجهو یا بدون  سؤال

شیابی  سیر و ارز ستنتاج(، تعبیر و تف ضات، قیاس )ا سایی مفرو شنا ستنباطی،  ستدالا ست. منط یهالا قی ا

اعتبار آزمون به ستته روش مورد ستتنجش قرار گرفته استتت. برآوردهایی که از ثبات نمرات آزمون در طول 

تا( و هم یهافرمدیگر )پایایی  یهافرم)پایایی بازآزمایی(، همبستتتتگی بین نمرات در  اندگرفتهزمان انجام 
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در دو دوره  هاپاسخ(. همبستگی بین 0191گلیزر،  کردن( )واتسون و مهیدونهمسانی درونی آزمون )پایایی 

 .کندمیرا در طول زمان منعکس  یریگاندازهبود که سطح قابل قبولی از ثبات  29/1زمانی 

شنامه .3 س شتن. پر در این پژوهش با استتتفاده از پرستتشتتنامه ادراک  ادراک خویشتتتن ادراک خوی

است که از آزمودنی  یاجمله 91. این پرسشنامه یک ابزار گرددیم( مشخص 0999) پورحسین خودساخته

سته  شده  0میزان توافق یا عدم توافق خود را با این جمالت در  شودمیخوا شخص   یگذارعالمتطبقه م

(، 0_)کم (،0(، )خیلی کم 1_اصالً) طبقه از 0در پاسخنامه همه توسط اعداد و هم به صورت کالمی  کند.

فرد نمونه تکمیل  020 یتمام( تنظیم شتتده استتت و توستتط 0_و )خیلی زیاد (0_)زیاد (،9_)متوستتط

این  .شتتودمیو چنانچه جمالتی از آن برای آزمودنی نامفهوم باشتتد توستتط محقق توضتتیح داده  گرددیم

شیابی  صیفی و ارز آزمون، خود را با توجه به وجوه چهارگانه مادی، فعال، اجتماعی و روانی را در دو وجه تو

که ضمن به دست آوردن نمره کل، هر یک از وجوه چهارگانه نیز واجد نمره مستقلی  یاگونه، به دسنجیم

  برای ارزیابی اعتبار و روایی این آزمون در یک گروه نمونه به تعداد (.0999)پورحستتین و قاستتمی، باشتتند

شده است. میزان باالی  نفر اجرا شده است و برای برآورد اعتبار محتوایی آن از اعتبار صوری استفاده 000

آن  یگذارارزشو میزان  ادراک خویشتند توانمی( بیانگر این است که این آزمون 90/29اعتبار صوری آن )

 یهایژگیوند چگونگی تصتتور فرد از توانمیاین آزمون متغیرهایی هستتتند که  یهاگزارهرا مشتتخص کند. 

از ( ابراز دارند. روایی ثبات درونی آن 0110و هارت،دیمون ) ینیعدرونی و بیرونی خویش را به عنوان خود 

تعیین گردیده استتت. ثبات درونی آزمون، انستتجام و همبستتتگی  (90/1)کرونباخ  آلفای یمحاستتبه قیطر

چهارگانه و کل آزمون از فرمول  یهامؤلفه. همچنین برای ارزیابی همبستگی بین کندمیدرونی آن را بیان 

 (.0999)پورحسین و قاسمی، استفاده شده است همبستگی اسپیرمن براون
 پرسشنامه یدر ابتدا یشناخت تیبرگه اطالعات جمع پس از مشخص شدن حجم نمونه پژوهشی،روش اجرا. 

 تجزیه و تحلیل. شد لیمتفاوت تکم یالتیو تحص یسن یهاگروهدر  یلحاظ و توسط مردان و زنان مشهد

پیرسون  همبستگیو با آزمون  SPSS 23از طریق نرم افزار  هاپرسشنامهاطالعات به دست آمده از اجرای 

 انجام پذیرفت. و رگرسیون چندمتغیره

 

 هایافته

 00سنی  درصد آنان مرد بودند. میانگین 00درصد افراد مورد تحقیق زن و  21ی پژوهش، هایافتهبر اساس 

 مورد درصد از افراد 09سال بود.  21سال و بیشترین  00سن  نیکمتر بود. 00100 اریمعانحراف  با سال

درصد  91درصد لیسانس و  92،پلمیدفوقدرصد  0از آن داشتند،  ترنییپاو یا  دیپلم تحصیالت مطالعه

 آورده( 0) جدول درمتغیرهای پژوهش  یفیتوص یهاافتهیدرصد دکترا داشتند. در ادامه  0و  سانسیلفوق

 .است شده
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 هاداده. میانگین و انحراف استاندارد 1جدول 

 اسمیرنف-کلموگراف چولگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 سطح معناداری آماره

 11/1 111/1 99/0 -29/1 00/00 09/001 افسردگی

 00/1 091/1 -10/1 -01/1 90/00 90/092 ادراک خویشتن

 01/1 109/1 -02/0 99/1 09/00 90/091 تفکر انتقادی

 

میانگین، انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش )افسردگی، ادراک خویشتن و تفکر انتقادی(  0نتایج جدول 

در ادامه بررسی رابطه ادراک خویشتن و تفکر انتقادی بر میزان افسردگی مردان و زنان  .دهدمیرا نشان 

رمال ن فرضشیپاستفاده شد. ابتدا به بررسی  شهر مشهد. از آزمون رگرسیون چندگانه برای این بررسی

نف اسمیر -اسمیرنف پرداخته شد. با توجه به نتیجه آزمون کولموگروف -با آزمون کولموگروف هادادهبودن 

یم آزمون رگرسیون را انجام دهیم. برای این فرضیه از توانمی. لذا کنندمیاز منحنی نرمال پیروی  هاداده

 شبرهم کنمتغیری که بیشترین  در مدل اولابتدا روش این در  .گام استفاده شدروش رگرسیون گام به 

ختم دار نبود، نیاگر مع .شودآن مشخص می دارییو معنشده  معادله دارد وارد وابسته متغیر با تفکیکی را

 ومیند بود، دارنیمع لی اگرندارد و داریمعنی بینی، سهمپیش در پذیرد و هیچ متغیریمی صورتمحاسبات 

مانی تا ز داردشود و این روند ادامه دارد وارد معادله می وابسته متغیر با باالترین همبستگی را متغیری که

هرکدام از متغیرهای موجود در معادله به عنوان  مرحله در هر .نباشد دارمعنی بینیدر پیشی متغیر که سهم

 در علت نیهم به. خواهد شد حذف معادله از نداشتی دارمعنی شده و اگر سهم معادله متغیر وارد آخرین

 نآ سهم که گرید رهاییمتغ ورود از پس است، شده معادله وارد تریعسر که رییمتغ است ممکن روش نیا

 .شد حذف بعدی هایگام در دهند،یم پوشش را

 

 . ماتریس همبستگي2جدول 
 تفکر انتقادی ادراک خویشتن افسردگی 

   0 افسردگی

  0 **1/019- ادراک خویشتن

199/1 تفکر انتقادی  1/002* 0 

 

 دیتائرابطه معنادار وجود دارد. لذا فرضیه مورد  10/1بین افسردگی و ادراک خویشتن در سطح معناداری 

معنادار وجود ندارد.  رابطه 10/1، بین افسردگی و تفکر انتقادی در سطح معناداری 2است. با توجه به جدول 

 داریمعنا سطح در انتقادی تفکر و خویشتن ادراک بین ،فوق جدول به توجه . باشودمیلذا این فرضیه رد 

 .دارد وجود معنادار رابطه 10/1
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 گام به گام ونیرگرس لیتحل خالصه. 3 جدول

 R 2R 2R بینپیش یرمتغ مدل

Adjusted 
Durbin-

Watson 
 911/0 001/1 009/1 019/1 ادراک خویشتن 1

 099/1 090/1 091/1 ادراک خویشتن، تفکر انتقادی 2

 

و در مدل دوم نیز  کندمیدرصد از واریانس را تبیین  00، در مدل اول، ادراک خویشتن 9با توجه به جدول 

ادراک خویشتن واریانس  . لذاکندمیدرصد از واریانس افسردگی را تبیین  09ادراک خویشتن و تفکر انتقادی 

 .کندمیبیشتری از افسردگی را تبیین 

 

 مختلف یهامدلمستقل در  یرهایمتغ. ضرایب رگرسیون 4جدول 

بینی پیش یرهایمتغ مدل

 کننده

B SE Beta T F P 

 111/1 90/90 910/2  901/9 092/09 ثابت معادله 1

 111/1 -200/0 -019/1 109/1 -099/1 ادراک خویشتن

  091/9  000/1 900/99 ثابت معادله 2

00/01 

110/1 

 111/1 -091/9 -001/1 101/1 -099/1 ادراک خویشتن

 192/1 000/0 -099/1 190/1 099/1 تفکر انتقادی

 

ه ک دهدیم نشان راضرایب رگرسیون  مختلف یهادر مدلی که وابسته نیستند رهاییمتغبرای  0جدول 

با  .است هاآنواحد  استاندارد انحراف که شده حاصلضرایب بتا  استاندارد نمرات از .است خطیبش همان

تن که بین تفکر انتقادی و ادراک خویش رسیمیمبه این نتیجه  یرهامتغتوجه به معنادار بودن رگرسیون برای 

ند افسردگی را به صورت توانمیبا افسردگی رابطه معناداری وجود دارد و تفکر انتقادی و ادراک خویشتن 

 است. یدتائکنند. لذا فرضیه اصلی مورد  بینیپیشمعنادار 

 

 گیریبحث و نتیجه
هر در زنان و مردان ش شتنیو ادراک خو یبر اساس تفکر انتقاد یافسردگ بینیپیشپژوهش حاضر بر اساس 

درصد از واریانس و تفکر انتقادی  00انجام گرفت. در این پژوهش با توجه به اینکه ادراک خویشتن  مشهد

ادعا داشت که ادراک خویشتن واریانس بیشتری  توانمی، کندمی بینیپیشدرصد از واریانس افسردگی را  09

ین حس شد. انجام تحقیقاتی خویشتن ادراک و افسردگی بین رابطه خصوص . درزندیماز افسردگی را رقم 

(، روگرز و همکاران 0109گمبک و همکاران )-(، زیمر0109اسچورت و همکاران ) (،0101و همکاران )

 درش با خود از مثبت ادراک که اندکرده دیتائ را فرض این زیادی میزان به پردازان نظریه ( و دیگر0101)

 منجر هیجانی و اجتماعی رشد به و است اهمیتحائز  هم فردی موفقیت در و مثبت دارد ارتباط شخصی
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 ردعملک و تالش ، فقدانیریگکنارهافسردگی،  یهانشانه با خود از منفی بدیهی است که ادراک .شودمی

در تغییر و در مسیر  همچنین ادراک خود یک خصلت (.0101ها و چه، )دارد  همبستگی فرد در ضعیف

بیشتر در اثر همساالن، والدین و دیگران است تا اینکه برآیندی  یآموزدانشاست که ادراک خود در سنین 

 تنیدگی یرابطه بررسی هدف با پژوهشی که (. در0910از شناخت خود باشد )نعیمی، آشفته و طالبی، 

 ،نتایج اساس بر. پذیرفت انجام سالمندان زندگی کیفیت با در اجتماع حمایت شده، افسردگی و ادراک

 حمایت اب و معکوس یرابطه شده ادراک و تنیدگی آلزایمر به مبتال سالمندان زندگی افسردگی با کیفیت

 .همسو است پژوهش این از حاصل با نتایج که دارد مستقیم یرابطه اجتماعی

 ه دستبهمچنین نتایج نشان داد بین افسردگی و تفکر انتقادی رابطه معنادار وجود دارد. در راستای نتایج 

بین تفکر انتقادی و سالمت روان،  داریمعن( در پژوهشی با توجه به رابطه 0911آمده خندقی و پاک مهر )

ن این . در تبییشودمیدریافت که بهبود فرآیند تفکر به ارتقای سطح سالمت روان برای دانشجویان منجر 

ذا . لاستو ناسازگاری همراه استدالل نمود که افسردگی با سه جزء ناخشنودی، ناامیدی  توانمیفرضیه 

ی، قطعی از غیرقطع یهایریگجهینتتفکر انتقادی از طریق تمرین تشخیص واقعیت از گمان و تشخیص 

د به تغییر نگرش افراد نسبت به محیط پیرامونشان منجر شده و میزان رضایتمندی و خشنودی افراد توانمی

بد. از طرفی تفکر انتقادی از طریق افزایش قدرت تحلیل و آن امید به آینده افزایش یا تبعبهبیشتر گردد و 

تر ند با شناخت بهتوانمیو افراد  شودمیشناخت، موجب باال بردن توانایی شناخت افراد از احساسات خویش 

ابراز کنند و با مشکالت زندگی روبرو شوند و در  یمؤثراحساسات خود، حالت هیجانی خویش را به گونه 

رفت بهبود نتیجه گ توانمیبنابراین با توجه به دالیل ذکر شده، ؛ باشند ترموفقط و دیگران سازگاری با محی

 یهاوهشپژ. از سوی دیگر نتایج حاصل از گرددیمفرایند تفکر انتقادی به کاهش و کنترل افسردگی منجر 

شخصی  و بر ارزیابی و استنتاج شودمین تأکیدبر تفکر انتقادی  یدیتأککه در کشور ما  دهدمیمختلف نشان 

که باید با فهم درست از نتایج این تحقیق، معلمان و مشاوران و در کل  شوندینمدانش آموزان اهمیتی قائل 

سیستم آموزشی کشور ما، در رشد بهینه خود و اجازه آزمون و خطا برای فهم درست و توانایی تحصیلی، 

شخصی از موقعیت متفاوت زندگی و  خود پنداره و استنتاج برای ادراک صحیح آموزدانشکمک بیشتر به 

به ویژه تحصیلی را در اختیارشان قرار داده و در کنارشان باشند و تالش رشد را تعهد ابتدائی خود بدانند 

 (.0910)نعیمی، آشفته، طالبی، 

ت حاکی از آن اس هاهیافتد تا حدودی منتج از تفکر انتقادی باشد، توانمیاز سوی دیگر ادراک از خویشتن 

ولیکن در سنین پایین ناهمخوان  دیآیمافزایش کارآمدی باال نیز در پی  تفکر نقاد وقتی افزوده شود که

دانش آموزان هنوز به شکل کاملی به سطح تحلیل تفکر انتزاعی دست  معموالًدر این سنین  چون است.

هستند. فهم درست خود و تفکر  یادهیعد، در نتیجه در استفاده دقیق این تفکر دچار مشکالت اندافتهین

برای ادراک درست خودپنداره و استنتاج  آموزدانشحداکثری به  کمک انتقادی و نیز توانایی تحصیلی،

د و ایشان باشنمتفاوت در زندگی و به ویژه تحصیل در اختیارشان گذارده و در کنار  یهاتیموقعشخصی از 

 دهدمینشان  هاپژوهش(. دیگر 0910تالش برای رشد را از تعهدات اصلی خود بدانند )نعیمی و همکاران، 

ار معناد یرییتغهمادراک عواطف دیگران و خود از هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانشجویان  مؤلفهبین 



 خانواده درمانی کاربردی |             صبوری و همکاران |   در زنان و مردان  شتنیو ادراک خو یبر اساس تفکر انتقاد یافسردگ ینیبشیپ    |001

 

راین کیفیت زندگی افراد افسرده در بسیاری از بناب؛ (0912وجود دارد )لطفی، امینی پزوه، رحیم سلمانی، 

اشخاص با افسردگی پس از ادراک خود و همراه  یهاتیمحدودمانند افراد عادی ارزیابی نشده، اما  هاحوزه

داشتن تفکر انتقادی، امری ثابت شده در این مطالعه و سایر مطالعات است. حمایت خانواده و جامعه در 

به نقش اساسی شخصیت افراد و خانواده  توانمییاتی است. به عبارتی دیگر کاهش افسردگی آنان امری ح

ذهنی و فردی، خود آغازی و هدایت فردی برای مدتی طوالنی بعد  یهامهارتاشاره کرد. توسعه آگاهانه 

د فرآیندهایی مستمر در ایجاد احساس تعهد و ارزشمندی و کاهش افسردگی ایجاد کند. توانمیافسردگی 

هر  د درتوانمیبسیاری است که اگر در مسیر آموزش صحیح و هدایت قرار بگیرد  یهاتیقابلدارای  انسان

محیطی شکوفا شود. بدیهی است هویت فردی و هویت اجتماعی یک موضوع در هم تنیده هستند، اما 

عه . با توجه به نتایج مطالدهدمیدر تلفیق این دو بعد به شخص احساس وحدت فکر و شخصیت  ییراستاهم

افسردگی ابتدا از خود فرد و میزان ادراک  یهاشیگراافکار و دارا بودن  تأثیرحاضر، در نمونه مورد بررسی 

 .گرددیبرماز خود و سپس برخورداری از تفکر انتقادی 

 

 موازین اخالقي

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

روج خ در مورد کنندگانشرکتها، به تکمیل تمامی سؤال تأکیدها ضمن همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

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

 

 سپاسگزاری

 .شودمی یقدردان و در پژوهش تشکرگان کنندشرکتزنان و مردان  یماز همکاری تما

 

 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله نویسندگان، این اظهار بنا بر

 

 عمناب

(. بررسی رابطه 0912جزی، لیال و طحانی، بهاره. ) .،بیننده، الهام السادات .، وزکی زاده، مهرناز .،جعفرزاده، مهدی

 00، مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهانکودکان در شهر اصفهان.  DMFسطح افسردگی مادران با شاخص 

(99): 019-011. 

(. رابطه تعارض 0919و فرهادیان، مریم. ) .،طوسی، زهرا .،بگلری، مهدی .،شمسایی، فرشید .،حمیدی، یداله

، مجله ارگونومی. 0919افسردگی در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  سازمانی با

0 (9): 90-01. 

ارتباط بین سالمت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم (. 0911و پاک مهر، حمیده. ) .،خندقی، امین

 .000-009 :(0) 09، مجله اصول بهداشت روانی. پزشکی مشهد
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(. اثربخشی روان درمانی 0912و جهانگیر، امیرحسین. ) .،رادمهر، حامد .،محمدی، حسین .،حبوبهعسگری، م

 ،مجله پژوهش در دین و سالمتمعنوی مذهبی بر افزایش کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی سالمندان. 

0 (0): 00-01. 

و کنترل و  یتفکر انتقاد نیرابطه ب یبررس(. 0912و رحیم سلمانی، عاطفه. ) .،امینی پزوه، زهرا .،لطفی، صدیقه

ستتومین کنفرانس بین المللی پژوهش های . انیدر دانشتتجو یجانیاز هوش ه گرانیادراک عواطف خود و د
 .نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران

شری، فرزانه شجویان در انتقادی تفکر های(. مهارت0919و نوروزی، فاطمه. ) .،منوچهری، مهین .،مبا  مقطع دان

 .0-00 :(2) 0، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکیفسا.  پزشکی علوم دانشگاه کارشناسی

سه(. 0910مالنوری، فهمیه. ) ستاد با انیس دیدگاه از انتقادی تفکر مقای شد، . پایانمطهری ا سی ار شنا نامه کار

 دانشگاه الزهرا.

سین .،نعیمی، ابراهیم سیدمحمدح شفته،  س(. 0910و طالبی، ریحانه. ) .،آ ص یرابطه خودکارآمد یبرر با  یلیتح

شاوره و روان درمانی. در دانش آموزان یادراک از خود و تفکر انتقاد یندیهما صلنامه فرهنگ م   :(09) 2، ف

00-02. 

سفی، فایق .،همتی ثابت، وحید شناخت تأثیر(. 0910و همتی ثابت، اکبر. ) .،یو سردگ یگروه یآموزش   ،یبر اف

شجو شده دان سترس ادراک  ضطراب و ا شگاه فرهنگ انیا شکی . همدان انیدان سی و روانپز شنا مجله روان
 .01-01 :(9) 9، شناخت

رابطه افسردگی، تنیدگی ادراک شده و حمایت اجتماعی با (. 0910و شریفی، کسری. ) .،یوسفی افراشته، مجید

 .0-01 :(0)0، مجله روانشناسی پیری. مبتال به آلزایمرکیفیت زندگی سالمندان 
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*** 

 پرسشنامه ادراک خویستن
 شما چه جور آدمی هستی؟صفات زیر تا چه اندازه در شما وجود دارد؟آن را مشخص کنید. 

 عبارات مطرح شده: خیلی زیاد زیاد متوسط خیلی کم کم اصال

 من آدم پر جنب و جوشی هستم .0 0 0 9 0 0 1

 من آدم با انضباطی هستم .0 0 0 9 0 0 1

 من عالقمند به جمع هستم .9 0 0 9 0 0 1

 من نزد دیگران دارای ارزش و اعتبار هستم .0 0 0 9 0 0 1

 من احساس خوبی درباره خودم دارم .0 0 0 9 0 0 1

 من اهل تفکر هستم .9 0 0 9 0 0 1

 فراوانی دارممن استعداد  .2 0 0 9 0 0 1

 من برای دیگران دوست داشتنی هستم .9 0 0 9 0 0 1

 من آدم مهربانی هستم .1 0 0 9 0 0 1

 من فعال و کوشا هستم .01 0 0 9 0 0 1
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 من آدم جسور و باشهامتی هستم .00 0 0 9 0 0 1

 خوش قیافه هستم من .00 0 0 9 0 0 1

 من آدم شادابی هستم .09 0 0 9 0 0 1

 متعادل و مطلوب استوزن من  .00 0 0 9 0 0 1

 من عالقمند کمک به دیگران هستم .00 0 0 9 0 0 1

 من آدم خوش تیپی هستم .09 0 0 9 0 0 1

 من احساس خوشبختی می کنم .02 0 0 9 0 0 1

 من خودم را دوست دارم .09 0 0 9 0 0 1

 من دارای توانایی ارتباط با دیگران هستم .01 0 0 9 0 0 1

 دارممن احساسات خوب و قشنگی  .01 0 0 9 0 0 1

 من آدم سخت کوشی هستم .00 0 0 9 0 0 1

 من دارای اندام جذاب و متناسبی هستم .00 0 0 9 0 0 1

 من آدم خوش اخالق و خوشرویی هستم .09 0 0 9 0 0 1

 خوبی بر دیگران دارم تأثیرمن  .00 0 0 9 0 0 1

 من آدم باهوش و زرنگی هستم .00 0 0 9 0 0 1

 من با عرضه و مفید هستم .09 0 0 9 0 0 1

 های خودم اطمینان دارممن به تواناییی .02 0 0 9 0 0 1

 من مصمم و با اراده هستم .09 0 0 9 0 0 1

 من دارای خانواده خوبی هستم .01 0 0 9 0 0 1

 من کارهایم را خوب اداره میکنم .91 0 0 9 0 0 1

*** 

 گلیزر-پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون

 استنباط :1آزمون
 :دستورالعمل

هر  یابر توجه به توضیحات زیر، با و درجه صحیح و غلط بودن آن را تعیین کنید.هر استنباط را بررسی کرده 

 استنباط در پاسخنامه در محل مناسب عالمت بگذارید.

 آن از حد معقول بیشتر است. احتمال با توجه به مجموعه اطالعات ارائه شده، یعنی صحیح:

 صحیح باشد تا غلط. رسدمیبیشتر به نظر  یعنی احتماال صحیح:

گفت که آیا استنتاج بیشتر صحیح به نظر می آید یا  توانمیاز روی اطالعات داده شده ن یعنی اطالعات ناکافی:

 عبارتی اطالعات داده شده برای قضاوت کافی نیست. به غلط.

 غلط باشد تا صحیح. رسدمیبیشتر به نظر  یعنی احتماال غلط:

یا به دلیل آنکه با خود آن مطالب یا استنباط های  کندمیداده شده را بد تفسیر این خاطر که مطالب  به غلط:

 صحیح حاصل از آن مطلب مغایرت دارد.

به نام )عملیات برفی(را طرح ریزی  یشیآزما در طی سال های جنگ جهانی دوم یکی از کشورهای درگیر جنگ،

مل ع بهتر آب و هوای سرد و سرمای شدید و طاقت فرسا، شرایط تحت کرد تا دریابد که کدام گروه از نیروهای ارتش،

 خون و شرایط محیطی زادگاه یا محل زندگی. فشار ،سن ،وزن عوامل مورد تحقیق عبارت بودند از: یبرخ .کنندمی

شرکت کنندگان در عملیات برفی در یک دوره آموزشی مربوط به نحوه زنده ماندن و ادامه فعالیت در سرمای  تمام

به  اقیاشت نتیجه عوامل زیر به عنوان عوامل متمایز کننده افراد موفق و ناموفق مشخص شد: در رکت کردند.شدید ش

 آگاهی و مهارت در ارتباط با نحوه زندگی و حفظ حیات تحت شرایط جوی سرد.  زانیم شرکت در تجربه،
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احتماال  غلط

 غلط

اطالعات 

 ناکافی

احتماال 

 صحیح

  گویه ها صحیح

رغم دوره آموزشی که برای به      

تمام شرکت کنندگان در 

عملیات)برفی(گذاشته شده 

از شرکت کنندگان  یبرخ بود،

دانش و مهارت بیشتری در 

مورد ادامه حیات در شرایط 

 سرد از خود نشان دادند.

0 

نیروهای مسلح عقیده داشتند      

که ممکن است روزی عملیات 

نظامی در محیطی نظیر محیط 

 پیاده شودآزمایش 

0 

عده زیادی از افرادشرکت کننده      

در  عملیات برفی از این عملیات 

 به شدت ناراضی بودند

9 

که  یافراد به عنوان یک گروه،     

در مناطق سردسیر به دنیا آمده 

و بزرگ شده بودند موفق تر از 

افراد  متعلق به مناطق 

شرایط سرد عمل  در گرمسیری،

 کردند

0 

تعداد شرکت کنندگانی که وزن      

 هب و فشار خون طبیعی داشتند،

صورت آشکاری بیش از شرکت 

 کنندگان در عملیات قطبی بود.

0 

چندمین بار در طی سال گذشته به جرم  یبرا آقای محمدی که در شهر مشهد صاحب یک موسسه انتشاراتی است.

 باز هم به جرم او دادگاه احضار شد. به اد به فروش رسانده است،اینکه سهمیه ماهانه کاغذ انتشاراتی خود را در بازار آز

 خود اعتراف کرد و مطابق دفعات قبل به حداکثر جریمه یعنی پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم شد.

برخی اوقات به نفع آقای محمدی بود      

که حتی با وجود احتمال پرداخت 

کاغذ انتشاراتی خود را  هیسهم جریمه،

 در بازار آزاد بفروشد.

9 

چاپخانه آقای محمدی در محدوده      

 قانونی شهر مشهد اداره می شد

2 

آقای محمدی به امید امکان فرار از      

چنگ قانون بارها قانون)منع فروش 

سهمیه کاغذ انتشاراتی در بازار آزاد(را 

 زیر پا گذاشته است.

9 

پنجاه هزار تومانی برای تنبیه جریمه      

تخلف چاپخانه های واقع در محدوده 

 شهر مشهد کامال موثر بود.

1 
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 برای یک فصل در طی سال جاری،     

محمدی قانون فوق را هر ماه  یآقا

 رعایت کرد.

01 

هار اظ یو بشنوند.چندی قبل در مشهد جمعیتی گرد آمدند تا سخنان رئیس جدید اداره کل تعاون استان خراسان را 

تقاضا می کنم که شرکت تعاونی های مردمی نقش خود را در زمینه رشد شهری و رفاه اجتماعی به طور  من داشت:

اصرار دارم که آن ها سهم اعضا را افزایش دهند و هرچه زودتر تحت پوشش اداره کل تعاون قرار  من کامل ایفا نمایند.

این  انندگینما شرکت تعاونی های مردمی تحت پوشش اداره کل تعاون استان قرار گرفتند. تمام ماه بعد، سه گیرند.

رد در پروژه های پیشب فعاالنه را ابراز کردن، نظراتشان تعاونی ها به اتفاق سایر اعضای شرکتتعاونی های کارمندی،

 دست یابد. شهری شرکت نموده و به اداره کل تعاون استان کمک کردند تا به اهداف مربوطه

نمایندگان شرکت تعاونی های مردمی      

و اعضای شرکت تعاونی های کارمندی 

 از طریق مالقات های اداره کل تعاون،

 نظرات یکدیگر مطلع شدند. از

00 

 در مشارکت فعال شرکت تعاونی ها،     

تخصیص کاالهای تعاونی جدال ها و 

بحث های خریدار و فروشنده را کاهش 

 د دا.

00 

 به مشارکت فعال شرکت تعاونی ها،     

بسیاری از مباحثات در تمام جلسات 

 اداره کل تعاون خاتمه داد

09 

بیشتر نمایندگان شرکت تعاونی های      

مردمی از اینکه تحت پوشش اداره کل 

تعاون استان در آمده اند، پشیمان 

 بودند.

00 

برخی از مسئوالن اداره کل تعاون      

استان احساس می کردند که 

درخواست رئیس جدید آن ها از 

شرکت تعاونی های مردمی برای 

پیوستن به اداره کل تعاون غیر عاقالنه 

 بوده است . 

00 

رئیس جدید در سخنان خود خاطر      

نشان کرد که شرکت تعاونی های 

مردمی هنوز کامال نقش خود را در 

 پیشبرد مسائل شهری ایفا ننموده اند.

09 

 مفروضات یيشناسا :2آزمون

باید در مورد هر  شما دنبال هر عبارت مفروضات پیشنهادی متعددی آمده است. به در ذیل تعدادی عبارت آمده است.

چنان فرضی می سازد یعنی دلیل قانع کننده ای  واقعا کنید که آیا فرد هنگام ارائه عبارات ذکر شده، مشخص فرض،

 انهخ فکر می کنید فرض ارائه شده در ارتباط با عبارت قابل پذیرش است، اگر برای پذیرفته شدن آن دارد یا خیر.

ار  را ناسازگ فرض مربوطه را در زیر فرض سازگار و اگر فرض لزوما در ارتباط با عبارت ذکر شده قابل پذیرش نیست،

 کنید.سیاه 
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 به خاطر داشته باشید هر فرض را به طور جداگانه باید مورد بررسی قرار دهید.
 این امر باعث خوشبختی بشر می گردد. که های بیشتری برای استفاده از انرژی اتمی کشف خواهد شد، راه در دراز مدت،

 فرض های پیشنهادی سازگار ناسازگار

 از انرژی اتمی کشف خواهد شد.راه های مفید دیگری برای استفاده -02  

کشف راه های جدید استفاده از انرژی اتمی نیازمند سرمایه گذاری -09  

 دراز مدت است.

 جدی در بر دارد. خطرات استفاده از انرژی اتمی،-01  

 نحوه مدیریت موثر شهر است. نشانگر هزینه پایین زندگی،-01  

 نهیهز ا انتخاب محل زندگی،یکی از نکات قابل توجه در ارتباط ب-00  

 زندگی پایین است.

 اغلب شهروندان شهر مشهد از مسئولین فعلی شهر راضی هستند.-00  

فشارو خطرناک کرده ایم و اداره امور خودمان را به  پر ما خود را به طور دسته جمعی درگیر یک زندگی غیر طبیعی،

 جای روندهای طبیعی به دست ماشین ها سپرده ایم.
 فرض های پیشنهادی سازگار ناسازگار

 یم در برابر یک زندگی غیرطبیعی و پر فشار مقاومت کنیم.توانمیما -09  

روشی که مورد نظر انسسان  با روش زندگی که ما به آن خو گرفته ایم،-00  

 نیست. هماهنگ بوده است،

 .کندمیرا برای رسیدن به اهدافمان کمک ن ما شتاب تند زندگی،-00  

من قصد دارم به منطقه ای از کشور که در آنجا وبا شایع است سفر کنم و می خواهم مطمئن باشم که به وبا مبتال 

 م پزشک معالجم برو. نزد نمی شوم؛به همین دلیل باید قبل از عزیمت جهت واکسیناسیون علیه وبا،
 فرض های پیشنهادی سازگار ناسازگار

 شد. مارخواهمیب اگر من واکسینه نشوم،-09  

ابتال خود را کاهش می  احتمال به وسیله واکسینه شدن علیه وبا ،-02  

 دهم.

 وبا در این منطقه از کشور نسبت به محل زندگی من شایع تر است.-09  

در مدتی که در آن منطقه  مرا د با واکسینه کردن من،توانمیپزشک -01  

 ابتال به وبا مصون بدارد. از به سر می برم،

آغاز گر جنگ بود و ما در دفاع از مقدسات خود وارد  عراق جنگ تحمیلی، در ما به دنبال جنگ نبوده و نیستیم،

 صحنه کارزار شدیم.
 ما به همزیستی مسالمت آمیز اعتقاد داریم.-91  

وظیفه همه  دفاع زمانی که ارزش ها و مقدسات ما مورد تعرض قرار گیرند،-90  

 است.

امکان پیروزی آغازگر جنگ غالبا کمتر از طرفی است که مجبور به جنگیدن -90  

 شده است.

 استنتاج :3 آزمون
در این آزمون هر تمرین شامل عبارات)مقدماتی منطقی(متعددی است که به دنبال آن نتایج پیشنهادی متعددی آمده 

مطرح شده در هر تمرین را بدون استثناء صحیح در نظر بگیرید  اتیعمل رسیدن به هدف های این آزمون، یبرا است.

ر رنگ عالمت پ کی فکر می کنید این جمله لزوما نتیجه عبارت داده شده است، اگر و اولین نتیجه عبارت را بخوانید.

مت عال کی ،مناسب از عبارات داده شده نیست جهینت در زیر)نتیجه مطلوب است(و اگر فکر می کنید این نتیجه،
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کنید  یعس همین ترتیب هریک از نتایج را بخوانید و نظر بدهید. به پررنگ سیاه در زیر)نتیجه مطلوب نیست(بگذارید.

به عبارات)مفروضات(داده شده توجه کرده و قضاوت کنید که آیاهر  فقط پیش داوریتان بر قضاوت شما اثر نگذارد.

)برخی(در هر کدام از این عبارات به معنی یک بخش یا کلمه یا خیر. شده است گیرینتیجهنتیجه لزوما از آن ها 

 برخی(به معنای حداقل یک قسمت یا احتماال تمام آن دسته است.) کمیت نامشخص از یک دسته از چیزهاست.

 لبیش از یکی و شاید حتی تمام روزهای تعطی احتماال )برخی روزهای تعطیلی بارانی اند(یعنی حداقل یکی،نیبنابرا

 بارانی باشند. 
ذلک افراد زیادی  مع به پیشگویی های طالع بین ها)رمال ها(نخواهد داشت. یاعتقاد هر کسی که طرز تفکر علمی داشته باشد،

 :نیبنابرا .کنندمیهستند که معتقد به فال نامه هایی هستند که رمال ها تهیه 

 مطلوب نتیجه، است نیست

 .کنندمیفکر  یعلم اعتقتد ندارند،افرادی که به فال نامه -99  

 .کنندمیفکر ن یعلم بسیاری از مردم،-90  

برخی از طالع بین ها  به ،کنندمیبرخی از افرادی که علمی فکر-90  

 معتقدند.

اعضای گروه های موسیقی ساعات طوالنی را به تمرین می  تمام تمام اعضاء گروههای موسیقی از نواختن موسیقی لذت می برند.

 :نیبنابرا گذرانند.

 مطلوب نتیجه، است نیست

موسیقی دان هایی که موسیقی سنتی می نوازند از تمرین های طوالنی -99  

 مدت خسته و کسل می شوند.

 برخی از موسیقی دان هایی که ساعات طوالنی را به تمرین می گذرانند،-92  

 نواختن موسیقی سنتی لذت می برند. از

سیاه)چاودار(و پنبه در جاهائی که نسبتا خشک هستند  گندم به رطوبت به مقدار کافی دارند. ازین برنج و کرفس برای رشد خوب،

 است.مشهد هوا گرم و خشک  در پنبه در محل های گرم و کرفس و گندم سیاه در محل های سرد می رویند. برنج .کندمیبهتر رشد 

 :نیبنابرا

 مطلوب نتیجه ، است نیست

درجه حرارت و میزان رطوبت مشهد هیچ کدام برای رشد کرفس -99  

 مناسب نیستند.

وضعیت درجه حرارت و رطوبت مشهد برای رشد پنبه مناسب تر از -91  

 برنج یا کرفس است.

شرایط جوی مشهد در مجموع برای رشد پنبه مناسب تر از برنج یا -01  

 کرفس است.

گار امکان سی ترک می یابند که به رغم تحمل سختی، در تا عادت سیگار کشیدن خود را ترک کنند،کنندمیبیشتر افراد که تالش 

فزاینده ای از افراد وجود دارند که میل شدید آن ها به  تعداد این رو، از به ترک سیگار نخواهد شد. موفق غیر این صورت، در پذیر است،

 :نیبنابرا ترک سیگار آن ها را قادر می سازد که این عادت را برای همیشه کنار بگذارند.

 مطلوب نتیجه، است  نیست

 رد فقط سیگاری هایی که میل شدیدی به ترک سیگار داشته باشند،-00  

 انجام این کار موفق خواهند شد.

ود که عادت خ کندمیبرخی افراد کمک  به تمایل شدید به ترک سیگار،-00  

 را به طور دائم ترک کنندو

 :نیبنابرا دانش آموز دارد. 01تا  01کالس  هر کالس در پنج مدرسه ابتدائی وجود دارد. 00یک شهر  در گزاره:

 مطلوب نتیجه، است نیست
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دقیقا تعداد دانشآموز آن ها حداقل دو کالس در شهر وجود دارد که -09  

 مساوی است.

 دانش آموز دارند. 00بیشتر کالس های ابتدائی در شهر بیش از -00  

 .کنندمیدانش آموز در این مدارس ابتدائی تحصیل  001حداقل -00  

 .باشندمیجستجوی یک زندگی بهتر برای خود  در آن کشورها، مردم برخی از ابر قدرت ها دوست دارند که دنیا را کنترل کنند.

 :نیبنابرا

 مطلوب نتیجه، است نیست

جستجوی  در برخی از مردمی که دوست دارند دنیا را کنترل کنند،-09  

 زندگی بهتری برای خود هستند.

 ،باشندمیبرخی از مردمی که در جستجوی زندگی بهتری برای خود -02  

 دارند دنیا را کنترل کنند. دوست

ند مطمئن باشند توانیم اگر قدرت ها دنیا را تحت کنترل خود درآورند،-09  

 که زندگی بهتری خواهند داشت.

 و تفسیر ریتعب :4آزمون
 یراب هریک از تمرینات زیر شامل یک پاراگراف کوتاه است که به دنبال آن نتایج پیشنهادی متعددی آمده است.

 این است که قضاوت کنید: مساله کنید که همه نکات پاراگراف صحیح هستند. فرض رسیدن به هدف های آین آزمون،

هر یک از نتایج پیشنهادی به طور منطقی و با بیش از یک شک معقول اطالعات داده شده در پاراگراف منتج میی  ایآ

 شود یا خیر.
بیستم باالترین رکورد را به لحاظ هر  قرن ها بیشتر و همچنین مخرب تر شده اند. که جنگ دهدمیتاریخ دو هزار سال اخیر نشان 

 دو مورد مذکور در بر داشته است.

 مطلوب نتیجه، است  نیست

 چندانی نکرده است. شرفتیپ بشر در توانایی حفظ صلح،-01  

قرن بیست و یک باید انتظار جنگ های  در اگر روال گذشته ادامه یابد،-01  

 بیشتری را نسبت به قرن بیستم داشته باشیم.

منابع طبیعی جهان ارزشمند تر  رایز جنگ ها مکرر و مخرب تر شده،-00  

 شده اند.

 زانیم ترین کارخانه ای بود که ایران تا آن زمان دیده بود، بزرگ هنگامی که کارخانه ذوب آهن اصفهان در ایران شروع به کار کرد،

درصد آهنی را که در  01کارخانه ذوب آهن اصفهان در حدود  امروز تولید آهن این کارخانه دو برابر مجموع تولید رقبای خود در ایران بود.

 .کندمی دیتول ،شودمیکشور ساخته 

 مطلوب نتیجه، است نیست

 99تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان کمتر از  زانیم تاسیس،به هنگام -00  

 درصد کل تولید کشور نبود.

از سه برابر  شیب امروزه تولید رقبای داخلی کارخانه ذوب آهن اصفهان،-09  

 تولیدات این کارخانه است.

امروزه میزان تولیدات کارخانه ذوب آهن اصفهان کمتر از هنگام تاسیس -00  

 آن می باشد.

بسیار کمی داشت و از حضور در بین سایرین احساس ناراحتی می کرد و در مجموع  دوستان مریم دارای وضعین بدنی نامناسبی بود،

 القاتم یکی از دوستان نزدیکش پیشنهاد کرد که مریم با دکتر فلسفی که یک متخصصص روان شناسی است، بعدها دختر شادی نبود.

راحتی  اساحس بیشتری پیدا کرد و در حضور دیگران، دوستان د و بعد از سه ماه درمان توسط دکتر فلسفی،به توصیه او عمل کر میمر کند.

 و شادمانی بیشتری می کرد.

 مطلوب نتیجه، است نیست
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 بدون درمان توسط دکتر فلسفی مریم بهتر نمی شد.-00  

 بعد از شروع درمان توسط دکتر فلسفی وضعیت زندگی مریم پیشرفت-09  

 نمود.

 در مورد دکتر فلسفی نشنیده بود. یزیچ مریم قبل از توصیه دوستش،-02  

درصد از دانش  00شد که تنها  گزارش ،شودمییک منطقه آموزش و پرورش که قوانین حضور در مدرسه به شدت اعمال  در گزاره:

طی همان سال  در درصد دانش آموزان روزنامه فروش، 00گونه غیبت نداشته اند؛در حالی که  چیه آموزان در طی یک سال تحصیلی،

 تحصیلی بدون غیبت در مدرسه حضور یافته اند.

 مطلوب نتیجه، است نیست

دانش آموزان روزنامه فروش بیش از سایردانش اموزان مشتاق بودند که -09  

 نداشته باشند.هیچ گونه گزارش غیبت در طول سال تحصیلی 

 90هم  باز به رغم اجرای دقیق قوانین حضور در مدرسه این منطقه،-01  

 درصد دانش آموزان در طی سال تحصیلی غیبت داشتند.

 روزنامه فروشی داده می شد، شغل اگر به بچه های گریزان از مدرسه،-91  

 در مدرسه آن ها بهتر می شد. حضور

علت کمتر حاضر شدن دانش آموزان در  تنها در نظام این مدرسه،-90  

 مدرسه بیماری یا صدمه دیدن بود.

عصر و سر شب قهوه می نوشم و هر  یط حدود دو بار در ماه، اما بالفاصله به خواب می روم. معموال وقتی شب ها به بستر می روم،

 غلتم. نمی برد و برای ساعتها از این پهلو به آن پهلو می خوابم بار که قهوه می نوشم،

 مطلوب نتیجه، است نیست

انتظار دارم که قهوه مرا  من مشکل من بیشتر یک مساله روانی است.-90  

 بیدار نگاه دارد و بنابراین بیدار می مانم.

کافئین  رایز به خواب نمی روم، عیسر بعد از نوشیدن قهوه در شب،-99  

 .کندمیموجود در آن سیستم عصبی مرا بیش از حد تحریک 

است که طی عصر  بهتر شب هایی که می خواهم سریع به خواب بروم،-90  

 و شب قهوه ننوشم.

 استدالل های منطقي يابیارزش :5آزمون
یک استدالل منطقی وقتی قوی است که هم مهم و هم در ارتباط مستقیم با سوال باشد و یک استدالل وقتی ضعیف 

نباشد)حتی اگر از اهمیت زیادی برخوردار باشد(یا کم اهمیت باشد و یا تنها با است که مستقیما در ارتباط با سوال 

 ذیل تعدادی سوال مطرح شده و به دنبال هر یک از آن ها، در جنبه های علمی و کم اهمیت سوال در ارتباط باشد.

ه بعد این است ک سالهم باید استدالل را صحیح فرض کنید. شما رسیدن به هدف های این آزمون، یبرا می آید. سوال

رنگ در عالمت سیاه پر کی فکر می کنید استدالل قوی است، اگر تصمیم بگیرید این استدالل قوی یا ضعیف است.

هر  مورد در ستون استدالل ضعیف عالمت بگذارید. در ستون استدالل قوی و در صورتی که استدالل ضعیف است،

نید ک تالش آنجا که هر استدالل باید صحیح فرض شود، از وت کنید.سوال به طور جداگانه و بر اساس ارزش خود قضا

 نگذارد. تأثیرگرایش های شما در مورد سوال بر ارزشیابی شما از استدالل های مربوطه 
 عمومی مردم را در کشور بهبود خواهد بخشید؟ رفاه آیا وجود یک حزب کارگر قوی،

 استدالل قوی ضعیف

خصوصی را نسبت به سرمایه گذاری  بخش قوی،خیر؛یک حزب کارگر -90  

 .شودمیدر صنعت بی عالقه کرده و باعث به وجود آمدن بی کاری وسیع و مداوم 

 بزرگ بلی؛دسته بندی هایی که امروزه در داخل هر حزب وجود دارد،-99  

 .ستین تر از آنچه احزاب مختلف ادعای آن را دارند،
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دادی از صنایع مهم را به اعتصاب دعوت های کارگری تع هیاتحاد خیر،-92  

 کرده اند.

آزادی نامحدود )بی قید و شرط(در  اجازه به آن دسته از گروه های سیاسی کشور که با برخی از مقررات دولتی مخالفند، توانمیآیا 

 صحبت و فعالیت داد؟

 استدالل قوی ضعیف

 انتقاد است.بلی؛توسعه دموکراسی در کشور مبتنی بر بحث آزاد و -99  

 سبب خیر؛اعطای آزادی کامل در فعالیت و بحث به گروه های مخالف،-91  

ثباتی و از دست رفتن دموکراسی در  یب برخوردهای شدید در داخل و تزلزل،

 کشور خواهد شد.

 سبب خیر؛اعطای آزادی کامل در فعالیت و بحث به گروه های مخالف،-21  

ثباتی و از دست رفتن دموکراسی در  یب ،برخوردهای شدید در داخل و تزلزل

 کشور خواهد شد.

 آیا وزارت دفاع هر کشور باید مردم را از برنامه های آتی تحقیقات علمی خود آگاه سازد؟

 استدالل قوی ضعیف

خیر؛زیرا در صورتی که پروژههایی که به اطالع مردم رسیده است -20  

 از مردم دولت را به باد انتقاد خواهند گرفت. یبرخ ناموفق باشد،

ر دادن مالیات ب با بلی؛فقط اجتماعی که بدین شکل مطلع شده باشد،-20  

 خواهند یافت. یبانیپشت ی توسعه،هافعالیتدرآمد از تحقیقات ضروری و 

خیر؛به دلیل حفظ امنیت ملی و دالیل دفاعی الزم است بعضی پیشرفت -29  

 بماند. های نظامی سری

 ؟کنندمیقضاوت  منصفانه که یکی از طرفین دعوی فقیر و دیگری ثروتمند باشد، یزمان آیا اعضاء هیئت منصفه دادگاه ها،

 استدالل قوی ضعیف

خیر؛زیرا افراد ثروتمند بیشتر دعوی های خود را خارج از دادگاه فیصله -20  

 می دهند.

خیر؛بیشتر اعضاء هیئت منصفه به مردم فقیر بیش از افراد ثروتمند -20  

 .کنندمیدلسوزی نشان می دهند و با این احساس قضاوت 

ند وکالی بهتری استخدام کنند و توانمیخیر؛زیرا افراد ثروتمند -29  

 .گیرندمیمهارت وکالی طرفین دعوی قرار  تأثیراعضاءهیئت منصفه تحت 

 به دانش آموزان مدارس اجازه داد که طی  ساعات مدرسه جهت آموزش مذهبی به مساجد محل خود بروند؟ توانمیآیا 

 استدالل قوی ضعیف

خیر؛اجازه خروج دادن به شاگردان جهت رفتن به مساجد محل در طی -22  

 و تزاحم جدی در فرآیند آموزشی است. مداخله ساعات مدرسه،

برطرف شدن خالء اخالقی و بی توجهی  بلی؛آموزش های مذهبی به-29  

 هر دو از مشکالت فعلی جامعه ما باشند، رسدمیبه نظر  که نسبت به سایرین،

 . کندمی کمک

بلی؛آموزش های مذهبی برای حفظ ارزش های مردم ساالری خیلی -21  

 اهمیت دارد.

خیر؛آموزش مذهبی طی ساعات درسی موجب نقض برخی قوانین -91  

 پرورش خواهد شد؛کسانی که عالقمند به چنین آموزش هایی هستند،آموزش و 

 ند بعد از ساعات مدرسه به فراگیری آن ها بپردازند.توانیم

*** 
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 افسردگي بکپرسشنامه 
در هر گروه یک جمله را انتخاب کنید که  سپس هر گروه از جمالت را با دقت بخوانید. لطفا گروه جمله است. 00این پرسشنامه شامل 

 جمله ،کندمیجمله در مورد شما صدق  چند در یک گروه از جمالت، اگر هفته گذشته تا به امروز است. 0بهتر از همه گویای احساس شما طی 

 ای را که از همه باالتر است را انتخاب کنید.

 غمگیني-1

o کنم نمی غمگینی احساس 

o کنم می نیغمگی احساس اوقات خیلی. 

o هستم غمگین همیشه. 

o کنم. تحمل متوانمین که هستم غمگین قدری به 

  بدبیني-2

o نیستم بدبین آینده، به نسبت 

o هستم بدبین آینده به نسبت گذشته، از بیشتر. 

o باشد من مراد وفق بر اوضاع ندارم انتظار. 

o شودمی بدتر فقط اوضاع و نیست آینده به امیدی کنم می احساس. 

 شکستاحساس -3

o ام خورده شکست فردی که کنم نمی احساس 

o ام خورده شکست باشم، سزاوارش که آنچه از بیش. 

o بینم می را زیادی های شکست نگرم، می گذشته به وقتی. 

o هستم ای خورده شکست کامالً شخص که کنم می احساس. 

  نارضایتي-4

o برم می لذت زندگی از گذشته، اندازه به 

o برم نمی لذت زندگی از گذشته، اندازه به دیگر. 

o برم می لذت کم خیلی بردم، می لذت آنها از گذشته در که چیزهایی از. 

o ًببرم لذتی هیچ بردم، می لذت آنها از قبالً که چیزهایی از متوانمین اصال. 

 احساس گناه-5

o ندارم خاصی گناه احساس 

o کنم می گناه احساس دادم می انجام باید یا و ام داده انجام که چیزهایی از خیلی مورد در. 

o کنم می گناه احساس اوقات اغلب. 

o کنم می گناه احساس همواره. 

 انتظار تنبیه-6

o شوم می تنبیه دارم کنم نمی احساس 

o تنبیه شوم است ممکن کنم می احساس. 

o دارم را شدن تنبیه انتظار من. 

o شوم تنبیه می دارم که کنم می احساس. 

 دوست نداشتن خود-7

o ام داشته همیشه که دارم خودم مورد در را احساسی همان 

o ام داده دست از را نفسم به اعتماد. 

o ام شده مأیوس خودم از. 

o آید می بدم خودم از. 

  خود سرزنشي-8

o دهم نمی قرار سرزنش و انتقاد مورد را خود معمول، حد از بیشتر 

o کنم می انتقاد خودم از گذشته، از بیشتر. 
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o کنم می انتقاد خودم از اشتباهاتم، تمامی خاطر به. 

o کنم می سرزنش را خود افتد می اتفاق که بدی چیز هر برای. 

 افکار خودکشي-9

o ًبرسانم آسیبی خودم به که نیستم آن فکر در اصال 

o کنم نمی را کار این ولی کنم؛ می فکر برسانم آسیبی خودم به اینکه درباره. 

o بکشم را خودم خواهد می دلم. 

o کشتم می را خودم داشت امکان اگر. 

 گریه کردن-11

o کنم نمی گریه گذشته، از بیشتر 

o کنم می گریه گذشته، از بیشتر. 

o کنم می گریه کوچکی، چیز هر خاطر به. 

o متوانمین ولی کنم، گریه خواهد می دلم. 

 بي قراری-11

o نیستم پذیر تحریک و بیقرار معمول حد از بیش 

o ام شده پذیر تحریک و بیقرار معمول، حد از بیش کنم می احساس. 

o بگیرم آرام متوانمین که هستم ناراحت و بیقرار قدری به 

o باشم مشغول کاری به یا کنم حرکت یا دائماً باید که هستم ناراحت و بیقرار قدری به.  

 کناره گیری اجتماعي-12

o ام نداده دست از هافعالیت و مردم به نسبت را ام عالقه 

o دارم عالقه چیزها و مردم به کمتر قبل، با مقایسه در. 

o ام داده دست از چیزها و مردم به نسبت را ام عالقه بیشتر. 

o است دشوار برایم چیز هر به شدن عالقمند. 

  بي تصمیمي-13

o ًکنم می گیری تصمیم گذشته، خوبی به تقریبا 

o است معمول حد از دشوارتر برایم گیری تصمیم. 

o دارم مشکل گیری تصمیم در گذشته، از بیشتر. 

o دارم مشکل تصمیمی، نوع هر گرفتن در. 

 بي ارزشي-14

o هست ارزشمندی آدم کنم می احساس 

o باشم مفید و ارزشمند گذشته، اندازه به کنم نمی احساس. 

o دانم می تر ارزش کم را خود دیگران، با مقایسه در. 

o کنم می ارزشی بی احساس نهایت بی. 

 از دست دادن انرژی-15

o دارم انرژی گذشته، اندازه من به 

o است شده کمتر ام انرژی گذشته، به نسبت. 

o ندارم را زیاد کارهای انجام برای الزم انرژی. 

o ندارم را کاری هیچ انجام انرژی. 

 تغییر در الگوی خواب-16

o است نشده ایجاد تغییری هیچ خوابم، الگوی در 

o خوابم می معمول حد از بیش کمی. 

o خوابم می معمول حد از کمتر حدودی تا. 

o خوابم می معمول حد از بیش خیلی. 

o خوابم می معمول حد از کمتر خیلی. 
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o خوابم می را روز اوقات بیشتر. 

o بخوابم متوانمین دیگر و شوم می بیدار زودتر ساعت دو تا یک ها صبح. 

 تحریک پذیری-17

o نیستم پذیر تحریک معمول حد از بیش 

o هستم پذیر تحریک معمول حد از بیش. 

o هستم پذیر تحریک معمول حد از بیش خیلی. 

o هستم پذیر تحریک همیشه. 

 تغییر در اشتها-18

o است نکرده تغییری اشتهایم 

o است معمول حد از کمتر اشتهایم. 

o است معمول حد از بیشتر اشتهایم. 

o است معمول حد از کمتر خیلی اشتهایم. 

o است معمول حد از بیشتر خیلی اشتهایم. 

o ًندارم اشتها اصال. 

o دارم خوردن غذا به زیادی میل همیشه. 

  اشکال در تمرکز-19

o است گذشته خوبی به تمرکزم 

o باشم داشته تمرکز گذشته، خوبی به متوانمین. 

o کنم متمرکز طوالنی مدت به موضوعی روی را فکرم متوانمین. 

o کنم تمرکز چیزی هیچ روی متوانمین کنم می احساس. 

 خستگي پذیری-21

o نیستم کسل یا خسته معمول، حد از بیش 

o شوم می کسل یا خسته معمول، حد از زودتر. 

o دهم انجام دادم، می انجام قبالًًً که را کارهایی از بعضی متوانمین که هستم کسل یا خسته قدری به. 

o دهم انجام دادم، می انجام قبالًًً که را کارهایی بیشتر متوانمین که هستم کسل یا خسته قدری به. 

 کاهش عالقه جنسي-21

o ام نشده ام جنسی عالقه در ای تازه تغییر متوجه 

o دارم عالقه جنسی امور به گذشته از کمتر. 

o دارم عالقه جنسی امور به کم خیلی حاضر حال در. 

o ام داده دست از کامالً را ام جنسی عالقه. 
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Abstract                                                                                                               
Aim: The aim of this study was to predict depression based on critical thinking and 

self-perception in men and women in Mashhad. Method: The research was 

descriptive-correlational. For this purpose, among the men and women of Mashhad 

who lived in the city in 1400-1399 were randomly selected and available as a 

research sample and were divided into two groups based on gender. Then, to 

measure the rate of depression among men and women in Mashhad, factors related 

to depression (gender, marital status, employment status, level of education) were 

identified and also the relationship between critical thinking and self-perception of 

depression among 200 people. The men and women of this city were studied. To 

achieve this goal, demographic information sheet, Depression Inventory (Beck, 

1961), Critical Thinking Questionnaire (Watson-Glaser, 1980) and Self-Perception 

Questionnaire (Pourhossein, 2007) were used as research tools for both groups. 

Finally, the obtained data were analyzed by statistical methods of correlation and 

regression by SPSS software. Results: Findings from data analysis showed that 

there is a strong correlation between these two variables of depression and self-

perception, between critical thinking and depression. The results of regression 

analysis showed that self-perception explains 24% of the variance and self-

perception and critical thinking explain 28% of the variance and the research 

hypothesis is significant. Conclusion: The analysis of the findings also showed that 

there is a significant relationship between self-perception and critical thinking with 

depression. In general, according to the results of the research findings, it can be 

said that between the two variables of this study, critical thinking and self-

perception together have a greater share of each in predicting depression. 
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