
 

 

 
 

Scientific Journal 
 

Journal of 
Research in 
Educational 

Systems 
 

Volume 15, Isuue 53, 
Pp. 98-109 

Summer 2021 
 

Print Issn: 2383-1324 

Online Issn: 2783-2341 

Indexed by ISC 

www.jiera.ir 

 Journal by 
Research in Educational 

Science is licensed under a 
Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial 4.0 

International License. 

 

 

 

 
Document Type:  

Original Article 

 Corresponding Author:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sharifi_ta@yahoo.com 

 

Received: 12/20/2020 

Accepted: 05/09/2021 

 

 

How to Site: Ghodosian, B., 

Sharifi, T., Chorami, M., Jajarmi, 

M. (2021). The Effectiveness of 

Critical Thinking Psycho-

Educational Approach on 

Adjustment and Social Anxiety 

of Female Students. Journal of 

Research in Educational Science, 

15(53), 98-109. 

dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.53.7.1 

 

 

 

 

The Effectiveness of Critical Thinking Psycho-

Educational Approach on Adjustment and Social 

Anxiety of Female Students  
 

Batool Ghodosian 
Ph.D. Candidate, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, 
Shahrekord,Iran 
Tayebe Sharifi  
Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad 
University, Shahrekord,Iran 
Maryam Chorami 
Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad 
University, Shahrekord,Iran 

Mahmoud Jajarmi 
Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad 
University, Bojnourd,Iran 

Abstract 
Moving from the status quo to the desired state of education is 
difficult and impossible, despite the emotional and social turmoil. 
Little is known about the role of critical thinking in emotional and 
social turmoil. Therefore, the aim of this study was to investigate the 
group training of critical thinking (CT) on adjustment and social 
anxiety of female high school students in Bojnourd. The method of 
the present study was a quasi-experimental with pre-test-post-test-
follow-up and control groups. The statistical population of the study 
included 430 girls in the second year of high school in Bojnourd in 
the academic year of 1998-99. And witnesses were randomly 
replaced. The instruments used in this study were Bell Social 
Adjustment (1961) and the Social Anxiety Scale for Adolescents 
(SAS-A, 1999). The Critical thinking training program was 
performed on the experimental group during 8 sessions of 90 minutes 
according to the training program. The results of repeated measures 
analysis of variance show that there was a significant difference 
between the mean of adjustment and social anxiety in the 
experimental and control groups. This means that group training in 
critical thinking has been significantly effective in increasing social 
adjustment and reducing social anxiety in the experimental group. 

 
 
Keywords: 
Critical thinking, Social adjustment, Social anxiety 
 
 The present article is taken from the doctoral dissertation in Educational 
Psychology, Shahrekord Branch of Islamic Azad University 

  



 

 

 
 

 علمی نشریه
 

 در پژوهش
 آموزشی هاینظام

 
 ، 53 شماره، 15 دوره

 109-98 ص

 1400تابستان 
 

 2383-1324 )چاپی(: شاپا

 2783-2341 )الکترونیکی(: شاپا

 ISC در نمایه 

www.jiera.ir 

 نشریه علمی  
 قانون تحتدر نظام های آموزشی پژوهش 
 Creative رایت کپی المللی بین

Commons: BY-NC باشد می). 

 

 

 

  مقاله: نوع
 مقاله اصیل پژوهشی

 مسئول: نویسنده 
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 محمود جاجرمی
 ، ایرانبجنورد اسالمی، زادآ دانشگاه، بجنورد، واحد شناسیروان گروه، دیاراستا

 چکیده

 اجتماعی و هیجانی هایآشفتگی وجود با وپرورشآموزش مطلوب وضع به موجود وضع از حرکت
 هایآشفتگی بر انتقادی تفکر نقش خصوص در اندکی اطالعات. است غیرممکن و مشکل امری

 کرتف گروهی آموزش بررسی حاضر پژوهش هدف بنابراین؛ است سترسد در اجتماعی و هیجانی
 ورتص بجنورد شهر متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش اجتماعی اضطراب و سازگاری بر انتقادی
 واهگ گروه و پیگیری -آزمونپس -آزمونپیش طرح با آزمایشی نیمه حاضر پژوهش روش. گرفت

-98 تحصیلی سال در بجنورد شهر متوسطه دوم دوره خترد 430 شامل پژوهش آماری جامعه. بود
 و آزمایش گروه نفر 15) نفر 30 ایچندمرحله ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش با که بوده 97
 بزارا. شدند جایگزین تصادفی صورتبه گواه و آزمایش گروه دو در و انتخاب( گواه گروه نفر 15

 برای اجتماعی اضطراب مقیاس وBell (1961 ) ماعیاجت سازگاری پژوهش این در مورداستفاده
 ایدقیقه 90 جلسه 8 طول در انتقادی تفکر آموزش برنامه. گردید استفاده( SAS- A ،1999) نوجوانان

 اریانسو تحلیل از حاصل نتایج. گردید اجرا آزمایش گروه روی بر شدهینتدو آموزشی برنامه طبق
 زمایشآ گروه دو در اجتماعی اضطراب و سازگاری میانگین بین هک دهدمی نشان مکرر گیریاندازه با
 بر( CT) انتقادی تفکر گروهی آموزش که معنی بدین. شد مشاهده داری-معنی تفاوت کنترل و

 مؤثر داریمعنی طوربه آزمایش گروه در اجتماعی اضطراب کاهش و اجتماعی سازگاری افزایش
 .است بوده

 :کلیدی هایواژه
 اجتماعی سازگاری، انتقادی تفکر، ماعیاجت اضطراب

 
 تاس شهرکرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی شناسیروان رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

یک مرحله انتقالی از تغییرات  عنوانبه توانمینوجوانی را 
برای سازگاری روانی اجتماعی  توجهقابلعمیق با پیامدهای 

 به همین (؛Bastianoni et al., 2020نظر گرفت ) کلی در

و  1«طوفان و فشار»یک مرحله  عنوانبه نوجوانی مرحله سبب
در طول این  2اضطراب و استرس، مشکالتی مانند افسردگیبا 

نوجوانان و مسئوالن آموزشی مرحله یک نگرانی شدید برای 
 پرواضح(. Robinson & Miller, 2012به وجود آورده است )

 ،است دیگران با ارتباط برقراری مندعالقه انسان است که
 تعدادهااس شکوفایی و متعالی نیازهای از بسیاری که یاگونهبه

 فعلیت به یفرد ینب تعامالت مسیر از هایشو خالقیت
اجتماعی  هایمهارت هایآموزش یادگیری بنابراین، آیدیدرم
 دم پورقنماید )می جلوه تفکر انتقادگرایانه پر اهمیت ازجملهو 

 .(1399، و همکاران
در  تنهانه 3رشد اجتماعی، به اعتقاد روانشناسان رشد 

ر است مؤث طدر ارتبا هاآنسازگاری با اطرافیانی که فرد با 
 تأثیرنیز  فردشغلی و تحصیلی  پیشرفتبلکه در میزان ، است
 م وتعلی نوینیکی از اهداف  کهازآنجایی، دیگرعبارتبهدارد. 
 اهداف ترین سطحالبه با ارتقاء منظوربه یبسترساز، تربیت

 حضوردر  آموزدانشبنابراین اگر ، تحصیلی است
 بسک در فرایند، اجتماعی باشد محبوبیتفاقد ، هاسیالهمک

این  در، شودمی اختالل ایجادو پیشرفت تحصیلی وی  شدان
 صورتبهرا  4سازگاری (1392راستا نریمانی و همکاران )

همکاری و کنار آمدن ، دوستی، سازگاری، پیوندجوییانایی تو
 ست.ا تعریف کرده افرادو  موقعیت، با خود

پرورش ، نوین آموزشیهای یکی از اهداف مهم نظام 
زندگی روزمره و  هایچالشاست که بتوانند بر  آموزانیدانش

 غلبه کنند و این یآسانبه فرهنگی -اجتماعی هایموقعیتدر 
 یانهگوبهیادگیری - دهییاد هایموقعیت بسترسازینیازمند 

 ,.Selcuk et alمرتبط است )، آید لحاص نتایجکه بهترین 

با  نوجوانان، تحصیلی بومزیستدر ، حالبااین، (2007
شوند موانع و فشارهای خاص این دوره مواجه می، هاشچال

فضای آموزش در  که ممکن است بر کیفیت حضورشان

                                                           
1. storm and pressure 

2. depression, anxiety and stress 

3. social growth 

با آن مواجه  آموزاندانشکه  یاهشداردهنده آمار. اثرگذار باشد
 ,et Pittelkow) 5توان اختالل اضطراب اجتماعیهستند می

al., 2021) ترین نوع اختالل اضطرابی شایع را عنوان کرد که
 کل سطحبین  دراز نظر شیوع  شناختیروانو سومین اختالل 

 بیرون-درونهای اختالل اساسی در حوزه وجامعه است 
کند و سبب کاهش خانوادگی ایجاد می تحصیلی و، فردی

 American Psychiatric) شودزندگی فرد می رضایت

Association, 2013) .از  %6/18دهد که آمار نشان می
ت مرتبط با آن رنج الالاخت اضطراب و عنوجوانان از یک نو

یان در زنان نسبت به المیزان مبت( و DSM-5, 2013)برند می
افراد . (Alkozei et al., 2014) است 2به  3به میزان  مردان

های ترسند که در مکانمبتال به اختالل اضطراب اجتماعی می
مانند حضور و سخنرانی در جمعیت و مالقات با ، اجتماعی

ممکن است  هاآنزده شوند. شرمسار و خجالت، افراد جدید
تن گفغذا خوردن و سخن، های عملکردی مانند نوشتنترس

 ایگونهیا ممکن است به، در حضور دیگران را تجربه کنند
د در زمینه شرمساری داشته باشن یراختصاصیغو  موردیبترس 

ل الاین اختعدم درمان/آموزش  در صورت (.1395، )رضاعی
آموزشی و اجتماعی در ، های فردیها و توانمندیظرفیت
 Davis et) شودمی بدعملکردی وسیع ایجاد زندگی گستره

al., 2009 .) فضای آموزشیدر مناسب و مؤثر ارتباطات 
 ,.Hunter et alاست ) تحصیلی ملزوماتیکی از  عنوانبه

 درون و برون هایشایستگیآموزانی که دارای (. دانش2005
سازگارتر عمل  ایگونهبه، آموزشدر زمینه ، ارتباطی هستند

 -استادوفق که ارتباط خوب و ممحققان ادعا کردند کنند. می
 راگیرانفسازگاری تحصیلی در  رتقاءسبب بهبود و ا شاگردی

و همکاران  Hedman(. Harrison et al., 2007شود )می
در برقراری  مهارتکه عدم  ند( در پژوهشی نشان داد2013)

 ثباعمدرسه  ماننداجتماعی  بسترهایدر  بین فردیارتباط 
 درنتیجه کهگردد و معلمان می ساالنبا هم هاییچالش ایجاد

هم هایی میکی از گام نماید.میایجاد  وقفهدر فرایند سازگاری 
یادگیری سازگاری صحیح با هر وضعیت ، متفکر انتقادی بودن

 در جهت خودمرافبتی است مسئلهو کاربرد راهبرد حل 
گویا  پژوهشگران هاییافته(. 1396، و امیدوار االسالمیشیخ)

2. adaptation 

5. social anxiety disorder 
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 هایمهارتسطح بسیار پایینی از  در آموزاندانش آن است که

 آموزاندانش جدی اشکال نشان از داشته و قرار تفکر انتقادی

 %45پژوهشی نشان داده شد که . است انتقادی در توانایی تفکر
با توانایی کم تفکر انتقادی سطح اضطراب زیادی  آموزاندانش

اند در صحبت کردن در حضور کالس را تجربه کرده
(Anthony et al., 2017.)  از دیدگاهKennedy (2007)  در

همدلی و ، تفکر انتقادی هایمهارتحال حاضر رشد 
های کالسی در کالمی را جز مزایای بحث هایمهارت
 معرفی کرده است. آموزاندانش

 شود کهتفکر انتقادی باعث می Kovic (2016)از دیدگاه  
 سیستم شناختی خود و وتحلیلتجزیه شخص با بررسی و

، انتقادی تفکَّر کاربرد ین و تفهیم موقعیت بپردازد.گران به تبیدی
 هایسبک و هابرنامه تا است افکار سیستماتیک ملزم پایش

و  بازبینی را پیشرفت تحصیلی و اطالعات ادراک، یادگیری
موقعیت  از دریافتی تبیین اطالعات به داده و قضاوت قرار مورد

پرداخته شود. از نظر  فیپیرامون بدون ترس از ارزیابی من
Connerly باعث  انهتفکر انتقاد هایتوانایی کارگیریبه

که زمینه  است غنی و پویاهای دیدگاهبرخوردار شدن از 
گزینش راهکارهای مؤثر و مدیریت ، به اتفاقات یمندعالقه

 یجنتا(. Emir, 2009) گرددمی آموزاندانشدر  یجاناته
 هایتوانایی یادگیری، دهدمی ( نشان2007) Halpernپژوهش 

، مدارمقابله مشکل بهبود موجب، آموزاندانش در انتقادانه تفکر
 تحصیلی مسائل در آموزاندانش و رفتار سازگارانه 1آوریتاب

( اعالم نمودند 2008و همکاران ) Abramiشود. همچنین می
نقش مهمی دارد و افرادی  سالیبزرگتفکر انتقادی در دوره 

ر د یادزاحتمالبهتوانایی تفکر انتقادی برخوردارند؛ که از 
اجتماعی هماهنگی و موفقیت  -گستره زندگی فردی 

 به تأکید ملی درسی چشمگیری دارند. در این راستا برنامه

 انتقادی از تفکر انتقادی دارد و تحول تفکر هایمؤلفه

 روابط توسعه و گیردمی بین فردی نشأت و اجتماعی فرایندهای
 را انتقادی تفکر هایمهارت همساالن و معلم بین اثربخش

؛ مسعودیان و 1397، دهد )شریفی و همکارانمی گسترش
 (.1397، همکاران

                                                           
1. resilience 

2. pretest-posttest 

 طرابیاض نقش مشکالت به توجه با طورکلیبه، بنابراین 
 زشآمو که رسدمی نظر به، رفتاری مشکالت ابقای و ایجاد در

 سازگاری و مشکالت کاهش در روش این اثر و تفکر انتقادی
 مکک حوزه این در افزایش دانش به بتواند اضطراب اجتماعی

 شآموز اثربخشی هدف با حاضر پژوهش اساس همین بر. کند
 رشه متوسطه دوم دوره آموزاندانش در تفکر انتقادی گروهی
 ررا در دو متغی آموزاندانش مشکالت تا گرفت صورت بجنورد

 کرد. تعدیل شده ذکر

 روش

 2آزمونپس -آزمونپیش نوع از و نیمه تجربی ش حاضرپژوه

 این پژوهش آماری جامعه .بوده است 3کنترل گروه با پیگیری و

 مدارس دوره دوم متوسطه دختر آموزاندانش کلیه از متشکل

اشتغال  97-98 سال تحصیلی در که بجنورد بودند شهر دولتی
 ریگینمونه روش حاضر از پژوهش به تحصیل داشتند. در

به این ، شده است استفاده ایچندمرحله ایخوشه تصادفی
از ، وپرورشآموزش اداره از مجوز اخذ از ابتدا بعد که صورت

 سه مدرسه هر از و مدرسه پنج، شهر بجنورد مدارس میان

 آموزاندانششدند و تمام  انتخاب تصادفی صورتبه کالس

 76 یانم این از گرفتند که قرار آزمون مورد کالس منتخب

آموز که نمره پایینی در سازگاری اجتماعی و نمره باال در دانش
 عنوانبهنفر  30، اندپرسشنامه اضطراب اجتماعی دریافت کرده

 نفره )گروه 15گروه  2تصادفی در  طوربهنمونه انتخاب و 

 8 مدت به آموزش کنترل( گمارده شدند. گروه و آموزش
 رت تفکر انتقادی قرارمها آموزش ای تحتدقیقه 90 یجلسه

 هیچ کنترل گروه در کنندگانشرکت کهدرحالی، گرفتند

 با گرمداخله عوامل کنترل نکردند. برای دریافت را آموزشی

 انتخاب برای شمول هایویژگی پیشین به تحقیقات توجه

با ) شخصیتی و روانی اختالالت به ابتال عدم شامل نمونه
 هایبرنامه سایر در انزمهم شرکت عدم، بالینی( مصاحبه

 بودند. یدارودرمانیا  فردی مشاوره دریافت عدم، آموزشی

پرسشنامه سازگاری  گیری در پژوهش حاضرابزار اندازه
گاری پرسشنامه ساز»اد یکی از ابع، . این پرسشنامهبود اجتماعی

بل تدوین  یلهوسبه 1961 در سال، . پرسشنامه اخیراست« بل

3. control group 
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پنج سطح جداگانه سازگاری ، ری بلپرسشنامه سازگا .گردید
؛ 91/0، در خانه )سازگاری گیردیبرمشخصی و اجتماعی را در 

، و اجتماعی 85/0، ؛ شغلی81/0، ؛ تندرستی91/0، عاطفی
، برای سنجش سازگاری اجتماعی، در پژوهش حاضر (.88/0

 آموزاندانشاز پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل مخصوص 
 طوربهو  است سؤال 32عد دارای استفاده شده است. این ب

پاسخ  .پردازدمیبه سنجش سازگاری اجتماعی ، اختصاصی
، 8، 9، 13، 14، 17، 19، 21، 23، 26، 30، 32خیر به سؤاالت 

ر نمره صف، نمره یک و پاسخ بلی این سؤاالت، پرسشنامه 2
، 22، 24، 25، 27، 28، 29، 31سؤاالت ، گیرند. همچنینمی
به ، پرسشنامه 1، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 20

 شود.و پاسخ خیر نمره صفر داده می، پاسخ بلی نمره یک
خواهد بود. هر  32تا  0فرد بین  دامنه نمرات هر  ترتیبینابه

 ،چه آزمودنی نمره کمتری در آزمون سازگاری بل کسب کند
سازگاری بیشتری دارد و بالعکس. بر اساس امتیازبندی 

 خوب )نمره برحسبوضعیت سازگاری فرد ، نامه بلپرسش
و بیشتر(  17( و ضعیف )نمره 9-16متوسط )نمره ، (8-5

 آن پایایی و هنجاریابی در ایران مقیاس گردید. این بندیطبقه

، 91/0 هیجانی های سازگاریحیطه در داخلی یمطالعه یک در
خانوادگی ، 91/0جسمانی ، 85/0 تحصیلی، 88/0 اجتماعی

فتحی ، اعتمادی، امانی) گزارش شده است 94/0و کلی  81/0
 با آزمون این پایاییدر پژوهش حاضر  (.1391، زاده و بهرامی

 معادل آن آلفای ضریب و گردید کرونباخ محاسبه آلفای روش
 به دست آمد. 89/0

 این :A)-(SAS 1مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان 
 گیریدازهان جهت La Greca (1999) توسط پرسشنامه

 سؤال 18 که دارای شدهیطراح نوجوانان اجتماعی اضطراب
 رست، مقیاس زیر از سه پرسشنامه هایمؤلفه: است مؤلفه 3 و
 و اندوه اجتماعی اجتناب، (7تا  1)سؤاالت  2منفی ارزیابی از
 اجتماعی اجتناب، (12تا  8)سؤاالت  3جدید هایموقعیت در
. است شده تشکیل (81تا  13)سؤاالت  4اندوه عمومی و

 لیکرت ایدرجه 5 طیف بر اساس پرسشنامه این گذارینمره
، 3: ندارم نظری، 4: من شبیه حدودی تا 5: من شبیه کامالً)

 La) شودمی انجام (1: من از متفاوت کامالً 2: من از متفاوت

Greca et al., 201590تا  18بین  سؤاالت کل نمره (. دامنه 
میزان  .است بیشتر اجتماعی اضطراب منزلهبه باال و نمره بوده

کمک ضریب آلفا برای  همسانی درونی مقیاس را به
اجتناب اجتماعی و اندوه ، ارزیابی منفیترس از  هایزیرمقیاس

 به و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی های جدیدموقعیت در
استوار و ) کردندگزارش  %77 و %74، %84 با ترتیب برابر

در مطالعه حاضر ضریب همبستگی درونی  .(1392، رضویه
 برآورد شد. 92/0آلفا 

کتاب  بر اساسآموزش مهارت تفکر انتقادی  منظوربه
زندگی  هایمهارتآموزش  تفکر انتقادی از بستهآموزش 

و در جهت تکمیل  استفاده شد (1395) فتی و نوشته موتابی
 دنبرداری شد. فرایبسته آموزشی از مقاالت مرتبط بهره

 هفتگی صورتبهای و دقیقه 90جلسه  8جلسات آموزشی در 
کارشناسانه گروهی از  اظهارنظرطراحی و با هفته(  )دوبار در

ه و اجرای تعیین روایی با طرح آزمایشی ب تأییداساتید مبنی بر 
 ارائه گردید. 1 قرار جدول

 .1 جدول

 مراحل آموزش تفکر انتقادی 

 عناوین آموزشی جلسه
 آزمونپیشو انجام  نقادانه و ضرورت و چرایی تفکر اهمیت، همعارف 1
 های اکتشافی و نگاه کردن به موقعیت از زوایای گوناگون.تفکر نقاد شامل فعاالنه فکر کردن و پرسش دهندهشکلآشنایی با فرایندهای  2
های پردازش استدالل بازسازی منظوربه آموزاندانشها گاهدید و مطالب بازنویسی، جمعی و کالسی هایمحیطها در هو دیدگا مفاهیم تفسیر 3

 پس از رویداد و دریافت بازخورد

                                                           
1. Adolescent Social Anxiety Scale 

2. fear of negative evaluation 

3. social avoidance and grief in new situations 

4. social avoidance and public grief 
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 عناوین آموزشی جلسه
و  هافرضیه از هاواقعیت تمیز، های فعالیتبرگه میان روابط تحلیل، شامل تمیز شواهد ترس از واقعیت و خیال تحلیل هایمهارت بررسی 4

 .مبهم مفاهیم تشخیص
و تمایالت ، (غیره و درونی سازگاری، منطقی راهبردهای ارزیابی سازگاری های مفید و مضر و شناختل استرسشام ارزیابی مهارت بررسی 5

 یمحورجامعه
ذهن آگاهانه و مشاهده گرایانه و ارائه تکلیف  شیوة به اطالعات آوریجمعشناختی و فراشناختی شامل  خودگردانی هایمهارت جلسه این در 6

 و دریافت بازخورد
منطقی و سوگیری شناختی متمرکز  هایبدفهمی با آشنایی و منطقی بدفهمی مفهوم شامل منطقی هایبدفهمی تشخیص هایمهارت ناساییش 7

 بر خود.
 و تعیین زمان برای مرحله پیگیری. آزمونپسها در سناریوهای آموزشی و زندگی روزمره و انجام ارائه بازخورد آموخته 8

 هایافته

 هایروش از هاداده وتحلیلتجزیهبرای ، حاضرپژوهش  در

 استنباطی تحلیل و معیار( انحراف و توصیفی )میانگین آمار

 هاییافته استفاده شد. طبق 1مکرر هایگیریاندازه با واریانس

 سنی استاندارد میانگین و انحراف حاضر پژوهش در توصیفی

ی از ( سال بود و درصد بیشتر62/0) 53/15 آموزاندانش کل
(. 3/43بود ) پایه یازدهم متوسطه در هاآن تحصیلی مقطع

 سازگاری متغیرهای به مربوط توصیفی اطالعات، 2 جدول

 دهد.می نشان را اضطراب اجتماعی و اجتماعی
 .2 جدول 
 آزمونپس -مونآزپیش مراحل کنترل در و آموزش هایگروه سازگاری و اضطراب اجتماعی در متغیرهای معیار انحراف و میانگین 

 پیگیری و
 کنترل آموزش تفکر انتقادی آزمون متغیرها

 استاندارد انحراف میانگین استاندارد انحراف میانگین  

 25/4 73/67 52/3 60/65 آزمونپیش اضطراب اجتماعی
 33/4 60/67 04/4 60/56 آزمونپس

 37/3 53/68 06/3 53/57 پیگیری

 62/1 06/28 72/1 46/27 آزمونپیش سازگاری اجتماعی
 20/1 20/28 32/1 80/21 آزمونپس

 32/1 80/28 47/1 20/22 پیگیری

 آماری هایشاخص دهدمی نشان 2 جدول که طورهمان

 بهاضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی  یرهایمتغ در نمرات
 این هایداده از که طورهمان .است شده ارائه دو گروه تفکیک

 و هامیانگین، آزمونیشپ مرحله در شودیم مشاهده جدول
تقریباً  گروهدو  در مذکور یرهایمتغ استانداردهای انحراف
 اجرای از بعد) آزمونپس مراحل در ولی باشندمی یکسان

 .شودیم مشاهده زیادی تفاوت، پیگیری و آموزش تفکر انتقادی(
 -آزمونپیش نیمه تجربی طرح از، مطالعه این در ازآنجاکه 

 برای لذا، است شده استفاده کنترل گروه با پیگیری و آزمونسپ

                                                           
1. repeated measures 

 مکرر گیریواریانس اندازه تحلیل روش، حاصله نتایج تحلیل

 گیریاندازه با تحلیل واریانس، راستا این در است. رفته کار به

تا اجازه  شود تأیید که باید است هایفرضپیش دارای مکرر
 همه، مطالعه ر ایند صحیح باشد. مزبور روش از تحلیل

 یعنی، هامفروضه یکی از اینجا در که بود برقرار هامفروضه

 آمده است. کوواریانس همسانی فرضپیش
 مکرر هایگیریاندازه با تحلیل واریانس پیش از کاربرد

کرویت  هایآزمون از، آن هایفرضیشپرعایت  جهت
متغیر  ود برای که موخلی آزمون ازآنجاکه شد. استفاده 2موخلی

2. Mauchly 
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 هایهمسانی ماتریس شرط بنابراین، است نبوده دارمعنی

شده است )آزمون  رعایت درستیبه یانسکووارواریانس/ 
؛ 28/0، داریمعنیو سطح  94/0، موخلی اضطراب اجتماعی

، داریمعنیو سطح  99/0، آزمون موخلی سازگاری اجتماعی
ا سطح ب 17/78 در متغیرهای مزبور 1آزمون ام باکس (.83/0

 جهت 2اسمیرنوف کولموگروف و آزمون 75/0 داریمعنی

 66/0نرمال بودن در اضطراب اجتماعی  توزیع فرض بررسی
و  20/1و در سازگاری اجتماعی  76/0 داریمعنیبا سطح 

گزارش شده است همچنین آزمون  11/0داری سطح معنی
و  70/0داری با سطح معنی 34/0اجتماعی  در اضطراب 3لوین
گزارش  24/0داری با سطح معنی 47/1ازگاری اجتماعی در س

 شده است.

 .3 جدول

 پیگیری و آزمونپس، آزمونپیش مراحل در کنترل و آموزش هایگروه در آمیخته() مکرر هایگیریاندازه واریانس تحلیل نتایج

 رأثیتمیزان  F p میانگین مجموع مجذورات df مجموع مجذورات اجزاء تغییرات منابع متغیر
سازگاری 
 اجتماعی

 76/0 <001/0 47/138 80/219 2 60/439 مداخله مراحل گروهیدرون
 67/0 <001/0 00/43 26/68 4 06/273 گروه 3× مرحله 3

    58/1 84 33/133 خطا
 86/0 <001/0 18/138 60/317 2 20/635 گروه بین گروهی

    29/2 42 53/96 خطا

اضطراب 
 اجتماعی

 73/0 <001/0 64/118 89/662 2 79/1325 مداخله مراحل روهیگدرون
 61/0 <001/0 13/34 71/190 4 87/762 گروه 3× مرحله 3

    58/5 84 33/469 خطا
 62/0 <001/0 87/34 43/995 2 85/1990 گروه بین گروهی

    54/28 42 80/1198 خطا

 در کررم گیریاندازه با واریانس تحلیل نتایج 3 لجدو

، آزمونپیش در سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی را
 نشان را کنترل و آموزش گروه دو در پیگیری و آزمونپس

 در متغیرها این نمرات، شودکه مشاهده می گونهآن دهد.می

 پیگیری( تفاوت و آزمونپس، آزمونپیش)گانه  3مراحل 

 گروه و مایشآز اثر میان تعامل است. داشته داری وجودمعنی

 تفاوت است آن بیانگر (. اینp<001/0دار بوده است )معنی نیز

 سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی در در مراحل یانم

متغیر  در تأثیر این میزان بنابراین؛ نیست یکسان هاگروه سطوح
؛ است 61/0 و اضطراب اجتماعی 67/0 سازگاری اجتماعی

 است. تبیین وزش قابلآم طریق بنابراین این درصدها از

 .4 جدول

 سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی متغیرهای برای هاآزمودنی درون هایمقابله نتایج

 تأثیرمیزان  F P میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیرهای وابسته منبع
 80/0 <001/0 99/169 90/280 1 90/280 سازگاری اجتماعی زمان

 75/0 <001/0 94/127 01/816 1 01/816 اضطراب اجتماعی
 74/0 <001/0 69/62 60/103 2 20/207 سازگاری اجتماعی گروه*زمان

 67/0 <001/0 24/43 81/275 2 62/551 اضطراب اجتماعی

    65/1 42 40/69 سازگاری اجتماعی خطا
    37/6 42 86/267 اضطراب اجتماعی

  

                                                           
1. M Box 

2. Kolmogorov–Smirnov 

3. Levene 
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سازگاری  بر انزم اثر که دهدمی جدول چهار نشان نتایج
 ( و اضطراب اجتماعی=p ،99/169 F<001/0) اجتماعی

(001/0>p ،94/127 F=معنی )بین، عالوه بر آن است. دار 

 اجتماعی تفاوت سازگاری و اضطراب یرهایمتغ در هازمان

 گانه 3مراحل  در تغییرات روند و دارد وجود داریمعنی

 )تغییرات 1سطح  روند از پیگیری و آزمونپس، آزمونپیش

و سطح  Fمقدار  دیگرعبارتبه؛ است برخوردار خطی(

گویا آن است که نمره اضطراب ، داری متناظر با آنمعنی
از نوع گروه( یک روند خطی  نظرصرفها )اجتماعی آزمودنی

کند و در متغیری که نمره )روند خطی کاهشی( را دنبال می
ی را دنبال ها روند خطی افزایشسازگاری اجتماعی آزمودنی

از دو  یککدام بین که مسئله این به پاسخگویی کنند. برایمی
 تعقیبی آزمون از دارد وجود تفاوت وابسته یرهایمتغ در گروه

 شد. استفاده 1بونفرونی

 .5 جدول

 گروه وو اضطراب اجتماعی در مرحله پیگیری د های سازگاریمیانگین دودوبه مقایسه جهت بونفرونی تعقیبی آزمون نتایج
 داریسطح معنی خطای معیار هاتفاوت میانگین مقایسه مورد هایگروه متغیر

 001/0 50/0 -60/6 گروه کنترل -گروه تفکر انتقادی سازگاری اجتماعی

 001/0 17/1 -0/11 گروه کنترل -گروه تفکر انتقادی اضطراب اجتماعی

 نشان را پژوهش هایگروه میان سنجیجدول پنج هم

آموزش تفکر انتقادی  پیگیری در است آن بیانگر و دهدمی
اضطراب  سازگاری اجتماعی و در کنترل گروه با سنجیدرهم

 این ؛ که(p< 001/0) دارد وجود داریمعنی اجتماعی تفاوت

سازگاری و  افزایش بر میزان آموزشی برنامه اثر پایداری بیانگر
 لهمرح در گروه آموزش افراد کاهش اضطراب اجتماعی در

 است. پیگیری

 بحث

تفکر  اثربخشی آموزش بررسی، حاضر پژوهش از هدف
 دختر آموزاندانشانتقادی بر سازگاری و اضطراب اجتماعی 

 نشان هاداده تحلیل نتایج شهر بجنورد بود. متوسطه دوره دوم

اضطراب  موجب کاهش، داد آموزش گروهی تفکر انتقادی
 کنترل گروه با ایسهمق در آموزش گروه آموزاندانشاجتماعی 

 Beidel et) پیشین هایپژوهشاین یافته با نتایج شده است. 

al., 2014؛ Suliman & Halabi, 2007 ؛Kwon et al., 2007 )
 .همسو و هماهنگ است

تفکر انتقادی بر  رویکرد روان آموزشی اثربخشیدر تبیین  
گفت که: مطابق مدل شناختی  توانمیاضطراب اجتماعی 

Hofmann & Barlow (2002) ، اضطراب  شناختییبآسهسته
تحریف باورهای شناختی و عدم مطابقت واقعیت ، اجتماعی

                                                           
1. Bonferoni 

رسد در آموزش تفکر انتقادی این از خیال است و به نظر می
 ترس، شناختی هاینظریه با گردد. مطابقها اصالح میبدفهمی

 رانتظا و ارزیابی هایموقعیتاز  اجتناب، دیگران ارزیابی از
 بارزترین از باشند داشته منفی ارزیابی شخص از دیگران اینکه

 باالی سطوح با افراد است. اجتماعی اضطراب هایویژگی

 را خود از باالیی منفی ادراک و ارزیابی، اجتماعی اضطراب

 یک در رویکردهای موج سوم، کلیطوربهکنند. می گزارش

 بر انتقادی تفکر به گرایش کاهندگیِ اثر برای منطقی توضیح

 نیز است. تحقیقات شناختیفرا رویکرد، اجتماعی اضطراب

 کارگیریبه نیازمند انتقادی متفکر یک که اندداده نشان

 هایگیرینتیجه به دستیابی برای فراشناختی هایمهارت

 آگاهی انتقادی محصول تفکر کهطوریبه، است مطلوب

 (. بهWells, 2009) دهدنمی رخ آن بدون و بوده فراشناختی

 طوربه تفکر طول در انتقادی متفکر یک، دلیل همین

 از و کندمی مشاهده خود را فرایندهای افکار آگاهانهذهن

و  پرتیحواس، مانند) خود استدالل در احتمالی معایب
، و همکاران سلیمانی فر) شودمی آگاه زودهنگام( هایقضاوت

 یکی عنوانبه یانتقاد تفکر به گرایش خاطر همین (. به1394

سالمت  پیامدهای در مهمی نقش باالتر سطح هایشناخت از
 که اندداده نشان نیز هاپژوهش زیرا دارد؛ روانی و جسمی

 بر انتقادی( تفکر همانند) باالتر سطح فکری فرآیندهای
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 شخص استدالل یواسطهبه غالباً و گذاشته تأثیر افراد رفتارهای

 بینییشپ را شناختیروانسالمت  به مربوط رفتارهای توانمی

 با مرتبط رفتارهای مورد در افراد نگرش، حقیقت در کرد.

 مهمی نقش، رفتارها این یدرباره هاآن ارزیابی یعنی، سالمت

(. مدل فراشناختی Sugiura, 2013) دارد هاآن روان سالمت در
با اجازه دادن به  کند کهدر راستای تفکر انتقادی فرض می

بدون توجه برگردانی یا تالش برای کنترل احساسات  و افکار
در این جلسات  شود.باعث بهبود مشکالت هیجانی می هاآن

عی سآگاهی فراشناختی تکنیک ذهنبا استفاده از  آموزشگر
اضطراب اجتماعی و رفتارهای ناسازگارانه  عالئمکرد که می

یی با رویارا کاهش داده و راهبردهای مناسب رو آموزاندانش
ها نشان بررسی. اضطراب اجتماعی را به او آموزش دهد

آگاهی فراشناختی و همچنین فنون ذهندهند که آموزش می
پیشگیری از عود ، اضطراب، درد مزمن، در کاهش فشار روانی

اختالل اضطراب ، یافتهاختالل اضطراب تعمیم، افسردگی
، مهرخندقی و پاک) استها مؤثر اجتماعی و سایر اختالل

 (.Wells, 2009 ؛1390
علیخانی و ) هایپژوهشهمچنین نتایج این پژوهش با  

؛ 1392، ؛ ترخان1393، و همکاران ؛ رضایی1394، آقایی
( مبنی بر اینکه Yadav & Iqbal؛ 2010، و همکاران رحمتی

آموزش تفکر انتقادی باعث افزایش سازگاری اجتماعی 
 .استهمسو ، شودمی

 توانمیتفکر انتقادی  رویکرد آموزشی یاثربخشدر تبیین  
 از متأثر عامل یک تواندمی اجتماعی گفت که سازگاری

 هایدیدگاه به را آن توانمی که باشد راهبردهای شناختی

 هسته کهازآنجایی، دانست مرتبط زمینه این در موجود شناختی

 روانی اختالالت دربارة شناختی هایاصلی دیدگاه
است.  فرد ذهن در اطالعات پردازش نگیچگو، ناسازگاری()

 دقیق یاگونهبه اطالعات، باشد کارآمد فرد باورهای نظام اگر

، است مطلوب رفتار نتیجه آن که شوندمی پردازش او ذهن در
 داشته وجود مشکلی فرد یهاادراک و هاپردازش در اگر اما

 نخواهد مخرب رفتار و ناخوشایند هیجان جزبه اینتیجه باشد

به  نیز کودکان رفتار تبیین دربارة شناختی دیدگاه امروزه داشت.
 که باورند این بر درمانگران شناخت از بسیاری و رودمی کار

 رفتارهای بروز افراد باعث در ناکارآمد شناختی هایپردازش

 (.1395، گل محمد نژاد بهرامی و رحیمی) شودمی ناسازگارانه
 هایتوانایی، دادند نشان فوق تحقیقات، دیگرعبارتبه 

فرایند پردازش ، پرسشگری، فعال ذهن ازجمله تفکر انتقادانه
های احتمالی یک مدیریت گزینه، گیرینتیجه دراطالعات 

نتیجه  مورد در استدالل پردازی دانش و دهیسازمان، مسئله
 موجبات تواندمی، در گستره زندگی هایگیریتصمیم

سازد.  زا فراهمساستر رایطش در را افراد خودتوانمندی
 منفی علت بازخوردهای درونی و بیرونی به افراد گونهاین

اجتماعی  هایموقعیتاز نشخوارهای پس از رویداد  ناشی
 محدود و اختالل در سازگاری اجتماعی باعث مناسبات

 تفکر رویکردپژوهشگران  اندازچشمشود. در این اجتماعی می

 وقتی افراد، انداین عقیده بر Facion(2007)  مانند انتقادی

 این، گیرندمی قرار انتقادی تفکر هایآموزش مؤلفه تحت

 دشوار گستره هایموقعیت در شودمی فراهم هاآن برای امکان

، قالبی هایحلو راه بینانهیرواقعغ هایفرضیشپ، زندگی
 و منطقی هایطرح پرسش با و رها کرده را خودمحورانه

 و عاقالنه هایبه تصمیم ممکن هایحلراه وممدا بازبینی
 از برخورداری با افراد گونهاین درواقع یابند. دست منطقی

های فراز و نشیب، شوندمی قادر انتقادی تفکر توانایی
 نتایج به درنهایت و نموده بررسی را خود زندگی هایموقعیت

 کرتف فضایی قدرت چنین در .یابند دست معتبر و اطمینانقابل

 نفساعتمادبه خود باعث نوبهبه مهم این و یابدمی افزایش هاآن

 .شودمی شخصی و بین فردی مناسبات در اجتماعی سازگاری و
 همکارانو  Gloudemans، الذکرفوق هماهنگ با توضیحات

انتقادی  تفکر آموزش، دادند نشان خود پژوهش در (2013)
 گین کردن عقایدمهارت سبک و سن و بینیواقعبستر رویکرد 

 سازد.فراهم می را هوشمندانه رفتارهای اتخاذ منظوربه دیگران
، تحقیقات مشابه با تقارن در پژوهش این نتایج کلیطوربه 

 اساسی تفکر هایمهارت آموزش، است واقعیت این ترجمان

برابر  در افراد گونهاین گرددمی موجب، افراد به انتقادی
آفرین  استرس شرایط خصوصبه زندگی مختلف هایموقعیت

شرایط  به نگریستن با اجتماعی و خانوادگی، تحصیلی، شغلی
و  رفتاری کنترل کهاین بدون، مختلف زوایای از موجود
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های حلراه ارائه در سعی، دهند دست از را خود هیجانی
چنانچه  باشند. داشته خود مشکل رفع برای منطقی و درست

 زمانمدت برای زندگی هایقعیتمو با برخورد شیوه نوع این
 گونهاین، باشد داشته وجود مختلف هایموقعیت در طوالنی

با  و سریع، هیجانی طوربه که افرادی با مقایسه در افراد
 از، کنندمی برخورد خود زندگی مسائل با سراسیمگی

اجتماعی  سازگاری و آوریتاب، خوداثرمندی، نفساعتمادبه
 برخوردارند خود شخصی و فردی ینب مناسبات در باالتری

 (.1392، ترخان)
مواردی اشاره  به توانمی پژوهش این هایمحدودیت از
 آموزاندانش حاضر پژوهش آماری یهجامع -1 ازجملهکرد 

 سایر به نتایج تعمیم امکان که ندبود شهر بجنورد دختر

 مواجه احتیاط با دیگر شهرهای و مقاطع در آموزاندانش

 از متغیرهای وابسته فقط گیریاندازه برای -2کرد. می

 خود دارند تمایل افراد کهازآنجایی و، استفاده گردید پرسشنامه

 متغیرها این گیریاندازه، نشان دهند هستند ازآنچه ترکامل را

 روش از فقط پژوهش این در -3کرد؛ می مواجه مشکل با را

راد مضطرب با توجه به اینکه اف، شد استفاده گروهی آموزش
اجتماعی در مراحل اولیه آموزش نیاز امنیت و ترس از ارزیابی 

 دارند باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود.
 -1آتی  هایپژوهشپژوهشی برای  پیشنهاد عنوانبه

 آموزاندانش روی حاضر بر آموزشی بسته، گرددمی پیشنهاد

 دختران آموزاندانش با اثربخشی آن نتایج و گیرد انجام پسر

 در تروسیع و ترهای بیشمطالعه بنابراین؛ شود مقایسه

 تعیین و تحقیق این تکرار منظوربه دیگر تحصیلی هایدوره

 صورت در تا رسدمی نظر ضروری به برنامه این آثار ثبات

 پیشنهاد -2یابد.  گسترش این برنامه اجرای، الزم اثربخشی

 آوریجمع هایروشسایر  از آینده هایپژوهش در شودمی

مصاحبه و مشاهده با توجه به متغیر اضطراب  نظیر هاداده
 از فقط پژوهش این در کهییازآنجا -3گردد.  اجتماعی استفاده

 شیوه این اثر شودمی توصیه، شد استفاده گروهی آموزش روش

قرار  موردبررسی نیز انفرادی هایآموزش قالب در آموزشی
 .شود مقایسه یکدیگر با گروهی و ردیف نتایج و یردگ

 هر جهت پژوهش این در آمده به دست نتایج به توجه با

؛ گرددمی توصیه هاییپیشنهاد مدارس نمودن اثربخش بیشتر چه
تفکر  مهارت حاضر پژوهش در اینکه به با توجه -1 ازجمله

 آتی تحقیقات در شودمی پیشنهاد، شد داده انتقادی آموزش

 بر گانهده هایمهارت از زندگی هایارتمه دیگر تأثیر

 هاییافته به توجه با -2شود.  بررسی متغیرهای پژوهش حاضر

 بر تفکر انتقادی آموزش دهدمی نشان که حاضر تحقیق

 پیشنهاد، دارد مثبت تأثیر آموزاندانش شناختیروانمتغیرهای 

 هایمهارتآموزش گروهی  خصوص در مدارس شودمی

 تحقیق یافته به توجه با -3بورزند.  یشتریب اهتمام زندگی

اضطراب  بر تفکر انتقادی آموزش دهدمی نشان حاضر که
 شودپیشنهاد می، دارد مثبت تأثیر آموزاندانشاجتماعی 

 مورد گزینشی در صورتبه تفکر انتقادی آموزش جلسات

 برگزار، هستند اضطرابی مشکالت درگیر که آموزانیدانش

 شود.

 سپاسگزاری

 تخصصی دکتری مقطع نامهپایان از برگرفته پژوهش ینا

 شهرکرد اسالمی واحد آزاد دانشگاه اول مقاله و از نویسنده

 و طرح این در کنندگانشرکت از کلیه . پژوهشگراناست
 دارند. را تشکر کمال شهر بجنورد مدارس

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.

 منابع

. رابطه (1391. )ف، بهرامیو ، .م، زادهفاتحی، .ع، اعتمادی، .ر، امانی
 شناسیروان .و سازگاری اجتماعی بستگیدلهای بین سبک

 .26-15، (6)2 ،بالینی و شخصیت
سنجی روان هایویژگی(. بررسی 1392) .ا، رضویه ؛ وص، استوار

جهت  (SAS-A) نوجوانانمقیاس اضطراب اجتماعی برای 
ها و وهشی روشپژ -فصلنامه علمی  .استفاده در ایران

 .78-69، (12)3، شناختیروانهای مدل
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 خالصه (.2013. )ر، پدرو ؛ وس، ویرجینا آلکوت، .س، بنجامیم
(. 1395) .رضاعیترجمه فرزین . DSM5 پزشکیروان

 تهران: ارجمند.
(. ارتباط بین سالمت روان و 1390)ح. ، پاکمهر و ،.ا .م، خندقی

مجله  .وم پزشکی مشهدتفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه عل
 .114-23، (50)13 ،اصول بهداشت روانی

اثربخشی  (.1393. )س، پروینو ، .ح، یحیی زاده، .ح .ع، رضائی
مندی بر  ارتباط مؤثر و جرأت هایمهارتآموزش 

مجله  .سازگاری اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی
 .30-15( 3) 1 ،شناخت پزشکیروانو  شناسیروان

. نقش (1394. )م، صفایی مقدم ؛ ون، بهروزی، .ا، فرسلیمانی
یادگیری و فراشناخت در  هایشیوه، شخصیتی هایویژگی

دوماهنامه  .بینی تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسیپیش
، پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -علمی

8(1) ،59-67. 
(. 1397ق. )، احقر ؛ وع، نادری، .م، سیف نراقی، .ص، شریفی

 شوپرورآموزشدر اسناد باالدستی  یتفکر انتقادایگاه ج
، نامه(ویژه)12 ،آموزشی هاینظامنشریه پژوهش در  .ایران
249-266. 

(. اثربخشی آموزش تفکر 1396) .ع، امیدوار ؛ وع، االسالمیشیخ
ی )کارآمد و ناکارآمد( مسئلهانتقادی بر سبک حل 

 .99-83، (2)6، مدرسه شناسیروان .آموزاندانش

آموزش تفکر انتقادی بر  تأثیر (.1394. )ا، آقایی ؛ وم، علیخانی
دختر پایه سوم مقطع  آموزاندانشسازگاری اجتماعی 

و  یشناسروان، علوم انسانی المللیبینکنفرانس  .متوسطه
 .تهران، علوم اجتماعی

 (.1399) پ.، پادروند، .س، خدایی، .ل، امیریان، .ع، قدم پور
تفکر انتقادی بر راهبردهای تفکر سازنده  اثربخشی آموزش

پژوهش در آموزش علوم . و خوداثرمندی دانشجویان
 .13-4، (1)12، پزشکی

 اثربخشی (. بررسی1395ا. )، و رحیمی، غ.، محمدنژادبهرامی گل

 و اجتماعی سازگاری بر فراشناختی راهبردهای آموزش
 متوسطه دختر آموزاندانش خودکارآمدی اجتماعی

، ارزشیابی و آموزش پژوهشی-علمی نشریهنقده.  نشهرستا
9(35) ،65-81. 
 (.1397ع. )، خسروی ؛ وف، نانصاریا، .م، دوایی، .پ، مسعودیان

 گراییطراحی الگوی تفکر انتقادی بر اساس نظریه ساختن

نشریه  .نآموزادانشآن بر تفکر انتقادی  تأثیرویگوتسکی و 
 .109-91، (41)12، آموزشی هاینظامپژوهش در 

زندگی ویژه  هایمهارتآموزش (. 1389) .ل، فتی ؛ وف، موتابی
 .دانژه. تهران: مؤثرمهارت برقراری ارتباط ، دانشجویان

(. 1392ب. )، احدی ؛ وع، ابوالقاسمی، .م، عباسی، .م، نریمانی
آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم  اثربخشیی مقایسه

 .ای اختالل ریاضیدار آموزاندانشهیجان بر سازگاری 
 .176-154، (4)2، یادگیری هایناتوانی
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