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Abstract

Introduction: The prevalence of aggressive actions is directly related to the physical
and mental health of the community. Thinking instruction can be an effective strategy
to prevent aggressive behaviors among teenagers. Thinking education, like any type of
education, requires design. The purpose of this research, designing a thinking
instruction model based-on Vygotsky's sociocultural theory and assessment its impact
on reducing students' aggression.
Methods: The research is a mixed method. The qualitative section from the theme
analysis and survey method and the quantitative section from the experimental way
were used. In the qualitative part, by analyzing texts and interviews, the model
designed. For internal validation, the Model image with a questionnaire, send for 15
experts, Data analysis, and internal validation of the model were confirmed. In the
quantitative part of the second semester of the academic year 2018, 60 male and female
students in asadabad city with the highest aggression scores in Buss and Perry
aggression test, alternative in two experimental and two control groups and thought
instruction for them executed during nine sessions of 75 minutes. Experimental groups
by designed model and control groups by common school methods, such as question
and answer way, given thought instruction. After instruction, the aggression
questionnaire was used to assess the aggression of the groups.
Results: Initially, the model of thinking instruction designed. Then model executes, and
data were analyzed by spss software and t-test. Between experimental and control
groups of male students, No significant difference was found. Between experimental
and control groups of female students, considering the mean differences (12.06),
observed a significant difference. Between two groups of girls and boys in decreasing
aggression, there was no significant difference.Conclusion: Generally, it can be
concluded that social cognition by mediating educational excitements and cognitive
ability is one of the basic factors for assessing the satisfaction and academic
performance of students.
Concluson: In addition to the general design of instruction, one can design instruction
in particular fields such as thinking. The thinking instruction model, developed,
validated, applied, and led to a reduction in female students' aggression.
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چکیده
مقدمه :شیوع رفتارهای پرخاشگرانه بهطور مستقیم با سالمت جسم و روان افراد جامعه در ارتباط است .آموزش تفکر میتواند یک راهبرد مؤثر برای
جلوگیری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان باشد .آموزش تفکر مانند هر نوع آموزشی ،نیاز به طراحی دارد .هدف پژوهش حاضر ،تدوین مدل
طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی و سنجش تأثیر آن بر کاهش پرخاشگری دانشآموزان است.
روشها :روش پژوهش آمیخته است .در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و زمینهیابی و در بخش کمّی از روش آزمایش استفاده شد .در بخش
کیفی با تحلیل متون و مصاحبهها ،مدل طراحی و برای اعتبارسنجی درونی ،تصویر مدل به همراه یک پرسشنامه ،برای  15نفر از متخصصان ارسال،
دادهها تحلیل و اعتبار درونی مدل تأیید شد .در بخش کمّی در نیمسال دوم ِسال تحصیلی 98ـ 60 ،97نفر از دانشآموزان دختر و پسر در شهر اسدآباد
که بیشترین نمره پرخاشگری را در آزمون پرخاشگری باس و پری داشتند ،در  2گروه آزمایش و  2گروه کنترل جایگزین و  9جلسه  75دقیقهای به
آنها آموزش تفکر داده شد .به گروههای آزمایش با مدل طراحیشده و به گروههای کنترل با روشهای معمول مدارس ،مانند روش پرسش و پاسخ،
آموزش تفکر داده شد .پس از آموزش با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری ،مجدداً پرخاشگری گروهها سنجش شد.
یافتهها :ابتدا مدل طراحی آموزش تفکر تدوین شد .سپس مدل اجرا و دادهها با نرم افزار  spssو آزمون  tمورد تحلیل قرار گرفت .بین گروههای
آزمایش و کنترل پسران ،تفاوت معناداری دیده نشد .بین گروههای آزمایش و کنترل دختران با توجه به تفاوت میانگینها ( ،)12/06تفاوت معنیداری
مشاهده شد .بین دو گروه دختران و پسران در کاهش پرخاشگری ،اختالف معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :در کنار طراحی عمومی آموزش ،می¬توان به طراحی آموزش در حوزه¬های ویژه مانند تفکر نیز پرداخت .مدل آموزش تفکر طراحی،
اعتبارسنجی و به کار بسته شد و به کاهش پرخاشگری دانش¬آموزان دختر منجر شد.
واژگان کلیدی :طراحی آموزشی ،مدل آموزش تفکر ،نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی ،کاهش پرخاشگری
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است .تفکر (اندیشیدن) فرایندی است که توسط آن یادگیریهای
گذشته دستکاری و سازماندهی میشوند] " .[13تفکر یک کل
یکپارچه است که از طریق معنی و کلمات ،تحت اراده فرد و
بهتدریج ،ابتدا دریک سطح درونی و سپس در یک سطح اجتماعی
بیان میشود" ] .[14تفکر شامل مهارتهای شناختی پایه ادراک،
حافظه ،شکلگیری مفهوم (شکل دادن ایدهها) ،زبان و نمادسازی
(ارائهها) است .این مهارتهای پایه ،توانایی استدالل را برای
یادگیری و حل مسئله پیریزی میکنند ] .[15تفکر هم بعد
تجسمیافته و شناختی دارد و هم بعد محیطی و یک پدیده
پردازشی و تعاملی فرد با جهان و ارتباط جزء با کل است] .[16در
نظریه ویگوتسکی( ،)Vygotskyتفکر یک کارکرد عالی
ذهنی( )higher mental functionدارای خاستگاه اجتماعی
است که از طریق درونی سازی( )internalizationو ابزارهای
روانشناختی ،تحت اراده فرد رخ میدهد] .[17از حیث رشد
کودک ،گفتار انسان ،مهمترین رفتار استفاده از عالئم است].[18
ابزار و عالئم زبان مانند کلمه ،شیوههایی در اختیار فراگیرندگان
میگذارد که به تالشهای آنان برای سازگار شدن و حل مسئله
کارایی بیشتری میبخشد] .[19رشد اندیشه بهوسیله زبان تعیین
میشود ،یعنی بهوسیله افزار زبانی اندیشه و تجربه اجتماعی ـ
فرهنگی کودک] .[14آموزش تفکر در نظریه ویگوتسکی با توجه
به بافت تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی و ابزار و عالئم زبان طراحی
میگردد] .[20آموزش تفکر مانند هر آموزشی به طراحی و
مدلسازی نیاز دارد .طراحی آموزشی فرایند پیشبینی روشها و
فعالیتها در شرایط خاص برای رسیدن به هدفهای معین
است] .[21مدل طراحی آموزشی نوعی بازنمایی فرایند آموزشی
است که در آن عناصر اصلی یا مراحل آموزش و روابط بین آنها
نشان دادهشده است] .[22در زمینه طراحی آموزشی و آموزش
تفکر ،مدلهای متعددی به وجود آمده است .ازجمله این الگوها
میتوان به الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر موبایل برای خود
مراقبتی بیماران دیابتی] ،[23الگوی آموزش چندرسانهای زبان
انگلیسی مبتنی بر تأثیر انواع بار شناختی] ،[24الگوی طراحی
آموزشی مبتنی بر نظریه بار شناختی] ،[25الگوی طراحی آموزشی
برای یادگیرندگان دارای اختالل بیش فعالی با نارسایی توجه]،[26
مدل تفکر انتقادی که داری هشت مؤلفه چشمانداز ،هدف ،مسئله،
اطالعات ،تفسیر و استنتاج ،مفاهیم ،مفروضهها و اجرا و پیگیری
است] ،[27چهارچوبی برای تدریس تفکر که این چهارچوب دارای
شش مرحله مقدمه یا معرفی ،تمرین هدایتشده ،کاربرد مستقل،
انتقال و بسط ،تمرین هدایتشده و بهکارگیری مستقل است]،[10
مدل تفکر جانبی] [28و مدل توسعهیافته تفکر انتقادی
بارنت( )Barnettدر آموزش عالی] ،[29اشاره کرد.
برای پر کردن خأل موجود در مدلهای طراحی آموزش تفکر
و همچنین با توجه به اینکه آموزش تفکر در محیطهای پیچیده
2020, Vol. 13, No.5
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مقدمه
یکی از مؤلفههای مهم توسعه و رفاه اجتماعی تأمین و ارتقای
سالمت آحاد جامعه است ،بهنحویکه این بعد بهعنوان محور
توسعه پایدار شناختهشده است ] .[1پرخاشگری()aggression
در میان واکنشهای هیجانی ،به دلیل پیامدهای فردی و
اجتماعیاش ،از اثرگذارترین عوامل بر سالمت فرد و جامعه
است] .[2همهساله تعداد چشمگیری از کودکان و نوجوانان درگیر
و یا قربانی خشونت میشوند] .[3پرخاشگری کودکی خطر توسعه
مشکالت بعدی در زندگی نظیر خشونت فیزیکی ،بزهکاری،
مشکالت روابط اجتماعی و ادامه رفتارهای پرخاشگرانه را افزایش
میدهد] .[4خشم( )violenceیک حالت هیجانی است که
شالوده پرخاشگری محسوب میشود .پرخاشگری رفتاری
قابلمشاهده است که باهدف آسیب زدن انجام میشود (نویدی،
 .)1387پرخاشگری شامل مجموعه پیچیدهای از مؤلفهها مانند
خصومت ،عصبانی شدن و رفتارها است] .[5برای تلقی رفتار فرد
بهعنوان یک رفتار پرخاشگرانه چهار شرط اساسی الزم است :اول
قصد یا نیت که همان تمایالت فرد پرخاشگر برای آسیب یا ضرر
زدن است ،دوم هدف که پرخاشگری ابزاری برای رسیدن به
پیامدها و نتایج آنی یا بلندمدت است ،سوم انگیزه برای اجتناب
که پرخاشگری وسیلهای است برای حفظ تمامیت فیزیکی و
عاطفی فرد و چهارم نقض هنجارها] .[6پرخاشگری یک پدیده
همهجایی از رفتار انسان است که در شکلهای متعددی وجود
دارد و حوزههای مختلف زندگی اجتماعی انسان را تحت تأثیر قرار
میدهد .این رفتار تا حد زیادی در دوران بلوغ شایع است] .[7رشد
تفکر میتواند بهعنوان یک عامل کاهنده پرخاشگری مطرح شود.
هیچکس ازلحاظ نظری ،اهمیت آموزش تفکر( thought
 )instructionرا در مدارس موردتردید قرار نمیدهد .نکته مهم
این است که اگر یادگیرنده در فرایند آموزشـیادگیری فکر کردن
را نیاموزد ،چگونه میتواند به یادگیری ادامه دهد؟] .[8تفکر با دو
بعد شناخت و فراشناخت در کنترل رفتارهای پرخاشگرانه مؤثر
است] .[9بعد فراشناخت تفکر بر خودکنترلی تأکید دارد].[10
بسیاری از نظریههای پرخاشگری به شکل گستردهای ،از نقش
خودنظمدهی در کنترل رفتار پرخاشگرانه غفلت کردهاند .وقتی
درخواست پرخاشگری در فرد فعال میشود ،خودکنترلی میتواند
به فرد برای رفتار مطابق با استانداردهای فردی و اجتماعی کمک
کند] .[11اگر در سنین اولیه رشد ،سطوح باالی پرخاشگری یا
خصومت در محیط اطراف ما وجود داشته باشد ،تمایل پیدا می-
کنیم که پرخاشگری را بهعنوان یک پاسخ هنجاری در نظر بگیریم
و رفتارهای پرخاشگرانه را کمتر بازداری کنیم و این همان
طرحوارهها و ساختهای شناختی است که پایه تفکرات افراد
هستند].[12
بنابراین آموزش تفکر برای پیشگیری ،کنترل و درمان
پرخاشگری در نوجوانان برای حفظ سالمتی آنها یک ضرورت

روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع یا طرح آمیخته اکتشافی
است] .[32در این طرح ،به دادههای کیفی اهمیت بیشتری داده
میشود] .[33در بخش اول پژوهش از روش تحلیل
مضمون( )Theme analysisو روش زمینهیابی استفاده شد.
روش تحلیل مضمون ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است
و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای غنی و تفصیلی تبدیل
میکند ] .[34روش زمینهیابی سه هدف را دنبال میکند :توصیف،
تبیین و کشف] .[35مصاحبه در تحلیل مضمون بهعنوان یک
روش گردآوری اطالعات دارای یک مزیت عمده است و آن
قابلیت سازگاری است] .[36در بخش دوم پژوهش از روش
آزمایش و طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل استفاده
شد.
هــدف پــژوهش تــدوین و اعتبارســنجی مــدل طراحــی
آمــوزش تفکـــر مبتنـــی بــر نظریـــه اجتمـــاعی ـ فرهنگـــی
ویگوتســکی و ســنجش تــأثیر آن بــر کــاهش پرخاشــگری
نوجوانــان اســت .بــا توجــه بــه هــدف پــژوهش ،ســؤاالت و
فرضیههای زیر قابلطرح و پیگیری است:
 .1مؤلفههای مدل طراحی آموزشِ تفکر مبتنی بر نظریه
اجتماعیـ فرهنگی ویگوتسکی کدماند؟
 .2تعامل بین مؤلفههای مدل طراحی آموزشِ تفکر مبتنی بر
نظریهی اجتماعیـ فرهنگی ویگوتسکی چگونه است؟
 .3آیا مدل یادشده برای طراحی آموزشِ تفکر از اعتبار درونی
برخوردار است؟
 .4آیا مدل یادشده منجر به کاهش پرخاشگری نوجوانان می-
شود؟
در ارتباط با کاهش پرخاشگری نیز فرضیههای زیر قابلطرح
است:
بین گروه آزمایش و گواه دانشآموزان پسر در کاهش رفتار
2020, Vol. 13, No.5
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و متغیر عصر جدید ،همواره از هدفهای اصلی هر نظام آموزشی
و ازجمله نظام آموزش سالمت کشور جمهوری اسالمی ایران
است] ،[30ضرورت طراحی مدلهایی در زمینه آموزش تفکر که
مبتنی بر تاریخ ،اجتماع ،فرهنگ و زبان مردم ایران باشد،
بیشازپیش مشخص است .نظریه اجتماعیـفرهنگی ویگوتسکی
با طرح خاستگاه اجتماعی برای تفکر ،توجه به زمینههای تاریخی
و فرهنگی و توجه به نقش زبان در تفکر و مورد تأیید قرار گرفتن
فرضیههای برآمده از این نظریه در پژوهشهای اخیر] ،[31به نظر
میرسد که برای ساختن مدل طراحی آموزش تفکر و کاهش رفتار
پرخاشگرانه نوجوانان ،مناسبتر از سایر نظریهها است؛ بنابراین،
هدف پژوهش حاضر تدوین و اعتبارسنجی مدل طراحی آموزش
تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی و سنجش
تأثیر آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان است.

پرخاشگرانه تفاوت معنادار وجود دارد.
بین گروه آزمایش و گواه دانشآموزان دختر در کاهش رفتار
پرخاشگرانه تفاوت معنادار وجود دارد.
بین گروههای آزمایشی دانشآموزان پسر و دختر در کاهش
رفتار پرخاشگرانه تفاوت معنادار وجود دارد.
جامعه بخش کیفی پژوهش عبارت از کلیه منابع چاپی و
الکترونیکی علمی معتبر و مرتبط نمایه شده در پایگاههای
اطالعاتی داخلی و خارجی است .روش نمونهگیری بخش کیفی،
نمونهگیری هدفمند است.در نمونهگیری هدفمند ،قصد محقق
انتخاب مواردی است که با توجه به هدف تحقیق ،غنی از
اطالعات باشند].[24
بخش دیگر جامعه پژوهش در قسمت کیفی ،متخصصان
رشته روانشناسی تربیتی و تکنولوژی آموزشی بودند .بعد از طراحی
مدل ،تصویر مدل ،تبیین آن ،پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس
پنجدرجهای لیکرت برای اعتبارسنجی درونی به همراه محلی برای
درج توضیحات متخصصین ،برای  15نفر از متخصصان رشته
روانشناسی تربیتی و تکنولوژی آموزشی از طریق ایمیل ارسال شد.
جامعه بخش کمّی پژوهش ،دانشآموزان دختر و پسر پایه
هشتم متوسطه اول شهرستان اسدآبادِ همدان در سال تحصیلی
98ـ 97بودند که تعداد آنها  1228نفر بود .روش نمونهگیری،
خوشهای چندمرحلهای بود .به این صورت که در مرحله اول از
بین مدارس ،دو مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شدند .در مرحله
بعد از هر مدرسه دو کالس بهصورت تصادفی انتخاب شدند .تعداد
دانشآموزان کالسهای مدرسه دخترانه  27و  29و پسرانه  37و
 35نفر بود .انتخاب دانشآموزان کالس برای آموزش ،بهصورت
هدفمند و با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری] [37صورت
پذیرفت .برای هرکدام از گروههای آزمایش و کنترل 15 ،نفر باال
که به ترتیب بیشترین میزان پرخاشگری در کالس را داشتند،
انتخاب شدند .مجموع نفرات چهار گروه 60 ،نفر بود .دلیل انتخاب
 15نفر در هر کالس این بود که حداقل افراد تشکیلدهنده گروه-
های آزمایشی باید  15نفر باشد] [35و دوم اینکه پژوهشگر
میتواند با توجه به ویژگیهای گروه آموزشی ،امکانات و توانایی
دبیر ،در ارتباط با تعداد دانشآموزان هر گروه دست به انتخاب
بزند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته برای
اعتبارسنجی درونی مدل و پرسشنامه پرخاشگری] [37بود.
پرسشنامه محقق ساخته دارای  8سوأل است که مطابق با مقیاس
لیکرت بهصورت پنجدرجهای (خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و
خیلیکم) تهیهشده است .روایی محتوایی و صوری توسط
پرسشنامه توسط متخصصان روانشناسی تربیتی و تکنولوژی
آموزشی تعیین شد و ضریب پایایی آن به روش آلفای کرانباخ
 0/72محاسبه و تعیین شد .پرسشنامه پرخاشگری ] [37دارای 29
پرسش برای ارزیابی چهار عامل پرخاشگری فیزیکی ،کالمی،

طراحی مدل آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی و سنجش تاثیر آن بر کاهش پرخاشگری

یافتهها
یافتههای پژوهش در ارتباط با هدف کلی ،سؤالها و فرضیه-
های پژوهش به دودسته یافتههای حاصل از بخش کیفی و یافته-
های حاصل از بخش کمّی به شرح زیر ارائه میشود.
الف) یافتههای حاصل از بخش کیفی
در ارتباط با بخش کیفی به سه سؤال پاسخ داده میشود.

شکل  .1مدل طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی

مسئلهآموزشی
تحلیل یادگیرنده

تحلیل شرایط
هدفهای آموزشی
آموزش زبان

محتوای آموزش

آموزش تفکر

زبان اجتماعی

تفکر همتابینی

زبان خود محورانه

گروهه اندیشی
تفکر مفهومی

زبان درونی
پشتیبانی
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خشم و خصومت است .در بررسی پایایی فرم نهایی ( 29مادهای)
برای عوامل پرخاشگری فیزیکی ،کالمی ،خشم و خصومت به
ترتیب  0/72 ،0/76 ،0/80و  0/72توسط باس و پری ( Buss
 )and Perryگزارش گردید .پایایی پرسشنامه مطابق با گزارش
سامانی ( /78 ،)2007است].[38
اجرای پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت .مرحله اول یا
بخش کیفی شامل تحلیل متن منابع و مصاحبهها برای استخراج
مضامین و طراحی و اعتبارسنجی درونی مدل بود .مرحله دوم یا
بخش کمّی شامل اجرای مدل و سنجش تأثیر آن بر کاهش
پرخاشگری بود.

 .1مؤلفههای مدل طراحی آموزشِ تفکر مبتنی بر نظریه
اجتماعیـ فرهنگی ویگوتسکی کدماند؟
با تحلیل مضامین ،مدل طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه
اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی بهصورت کلی دارای  3مضمون
غالب 14 ،مضمون فراگیر 46 ،مضمون سازمان دهنده94 ،
مضمون اصلی و  131مضمون فرعی است .از بین این مضامین،
مضامین غالب و فراگیر با نظر متخصصین در مدل قرار گرفت.
برای مثال آموزش زبان بهعنوان یک مضمون غالب در تفکر در
منابع مختلف موردتوجه قرارگرفته است] .[38همچنین در رویکرد
سازندهگرا ،مسئله یک مؤلفه مهم در طراحی آموزشی است که در
مدل قرار گرفت].[39
 .2تعامل بین مؤلفههای مدل طراحی آموزشِ تفکر مبتنی بر
نظریهی اجتماعیـ فرهنگی ویگوتسکی چگونه است؟
با توجه به مضامین و کدهای استخراجشده و نظر متخصصان
در ارتباط با تعامل مؤلفههای مدل طراحی آموزش تفکر ،میتوان
مدل را مطابق با شکل  1طراحی و ارتباط مؤلفهها را روشن
ساخت.

ب) یافتههای حاصل از بخش کمّی

برای تجزیهوتحلیل دادهها با توجه به طرح پیشآزمون ـ
پسآزمون با گروه کنترل ،از آزمون  tمستقل جهت تعیین
معناداری تفاوت میانگینها استفاده شد .از نرم افزار  spssبرای
تحلیل دادهها استفاده شد.
این بخش شامل سه فرضیه است.
فرضیه اول :بین گروه آزمایش و کنترل دانش آموزان پسر
در کاهش رفتار پرخاشگرانه تفاوت معنادار وجود دارد.
با توجه به تفاوت میانگینها ( )-1/733و انحراف معیار گروه
آزمایش و کنترل ( 15/345و  )11/200و اطالعات جدول ،2نتیجه

جدول  .1نتایج اعتبارسنجی درونی مدل طراحی آموزش تفکر بر اساس نظر متخصصان
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

سوأل

میانگین

انحراف معیار

ارتباط مدل با موضوع پژوهش تا چه اندازه است؟
مدل تا چه اندازه گویا است؟
تا چه اندازه مؤلفههای مدل پیشنهادی کامل هستند؟
تا چه اندازه تعامالت تعیینشده بین مؤلفههای مدل مناسب است؟
به چه میزانی میتوان از این مدل برای طراحی آموزش تفکر استفاده کرد؟
مؤلفههای طراحی آموزشی تا چه اندازه موردتوجه قرارگرفته است؟
در مدل تا چه اندازه اصل اقتصاد یا صرفهجویی رعایت شده است؟
تا چه اندازه این مدل را مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی میدانید؟

4/06
3/73
3/80
3/73
3/86
3/73
3/66
4

1/16
0/96
0/77
1/03
0/99
0/79
0/81
1/13

جدول .2نتایج آزمون  Tبرای مقایسه میانگینهای پیشآزمون ـ پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل پسران
آزمون لوین

یکسانی واریانسها
عدم یکسانی واریانسها

 Tمستقل

F

معناداری

T

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

تفاوت خطای استاندارد

0/871

0/359

-0/353
-0/353

28
25/619

0/726
0/727

-1/733
-1/733

4/905
4/905

جدول .3نتایج آزمون  Tبرای مقایسه میانگینهای پیشآزمون ـ پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل دختران
آزمون لوین
یکسانی واریانسها
عدم یکسانی واریانسها
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 Tمستقل

F

معناداری

T

درجه آزادی

سطح معناداری

0/076

0/785

2/899
2/899

28
26/851

0/007
0/007
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12/06
12/06

4/16
4/16
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 .3آیا مدل یادشده برای طراحی آموزشِ تفکر از اعتبار
درونی برخوردار است؟
برای اعتبارسنجی درونی مدل ،تصویر آن به همراه یک
پرسشنامه  8سوألی ،برای متخصصان تکنولوژی آموزشی و
روانشناسی تربیتی ارسال شد.
در جدول  1آمـار توصـیفی پاسـخدهندگان بـه هـر یـک از
ســؤاالت ،در ارتبــاط بــا مــدل پیشــنهادی طراحــی آمــوزش
تفکــر مبتنــی بــر نظریــه اجتمــاعی ـ فرهنگــی ویگوتســکی
گزارششده است.
همانگونه که از اطالعات جدول  1مشخص است ،میانگین
همه سؤاالت ،از میانگین هر سوأل ( )3باالتر است .نتایج حاصل
حاکی از آن است که متخصصان معتقد بودهاند ،میتوان از این
مدل برای طراحی آموزش تفکر استفاده کرد.

آزمون لوین  0/871و معناداری  ،0/359سطح معناداری بزرگتر
از  0/05است .درنتیجه برای تجزیهوتحلیل دادهها باید از ردیف
یکسانی واریانسها استفاده شود .مقدار  tمحاسبهشده  -0/353با
درجه آزادی  28در سطح  P> 0/05معنادار نیست .بهعبارتدیگر
بین دو گروه آزمایش و کنترل پسران در کاهش رفتار پرخاشگرانه
تفاوت معناداری وجود ندارد و گروه آزمایش که با الگوی طراحی
آموزش تفکر آموزش دیده است ،نتوانسته است عملکرد بهتری
نسبت به گروه کنترل داشته باشد.
فرضیه دوم :بین گروه آزمایش و گواه دانش آموزان دختر
در کاهش رفتار پرخاشگرانه تفاوت معنادار وجود دارد.
با توجه به تفاوت میانگینها ( )12/06و انحراف معیار گروه
آزمایش و کنترل ( 12/521و  )10/150و اطالعات جدول ،3نتیجه
آزمون لوین  0/076و معناداری  ،0/785سطح معناداری بزرگتر
از  0/05است .درنتیجه برای تجزیهوتحلیل دادهها باید از ردیف
یکسانی واریانسها استفاده شود .مقدار  tمحاسبهشده  2/899با
درجه آزادی  28در سطح  P> 0/05معنادار است .بهعبارتدیگر
بین دو گروه آزمایش و کنترل دختران در کاهش رفتار پرخاشگرانه
تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش که با الگوی طراحی
آموزش تفکر آموزش دیده است ،توانسته است عملکرد بهتری
نسبت به گروه کنترل داشته باشد.
فرضــیه ســوم :بــین گــروههــای دانــشآمــوزان پســر و
دختــر در کــاهش رفتــار پرخاشــگرانه تفــاوت معنــادار وجــود
دارد.

طراحی مدل آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی و سنجش تاثیر آن بر کاهش پرخاشگری
جدول .4نتایج آزمون  Tبرای مقایسه میانگینهای پیشآزمون ـ پسآزمون گروههای آزمایش دانشآموزان دختر و پسر
آزمون لوین
یکسانی واریانسها
عدم یکسانی واریانسها

F

معناداری

0/193

0/664

 Tمستقل
T

درجه آزادی

سطح معناداری

0/169
0/169

28
27/859

0/867
0/867

بحث
پرخاشگری یکی از مسائل مهم دوران نوجوانی است که در
همه فرهنگها و اجتماعات دیده میشود] .[41در تحلیل محتوای
انجامشده بر روی  80مطالعه از پژوهشهای بینالمللی ،روشن
شد که بهطور متوسط  35درصد از  12تا  18سالهها برخالف
همگنان خود دارای رفتار پرخاشگرانه هستند] .[42خشم و
پرخاشگری بهصورت مستقیم بر سالمت جسم و روان نوجوانان
اثر دارد .رفتار پرخاشگرانه با افزایش خطر سالمت روان و
مشکالت رفتاری در نوجوانی و بزرگسالی همراه است].[43
پرخاشگری کنترل نشده میتواند آسیبهای فیزیکی ،روان-
شناختی و اجتماعی را در پی داشته باشد].[11
نتایج پژوهش نشان داد که به کار بستن مدل طراحی آموزش
تفکر ،موجب کاهش رفتار پرخاشگرانه در دانشآموزان دختر شده
است .بین دانشآموزان دختر و پسر نیز در کاهش رفتار
پرخاشگرانه ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد .یافتههای این
پژوهش با یافتههای برخی از پژوهشها همخوانی داشته و با
برخی همخوانی ندارد که به برخی از آنها اشاره میشود .خشونت
پذیرفتهشده در جامعه( ،)Socially accepted violenceیک
مکانیسم اجتماعی و یک عنصر محدودکننده ،نظمدهنده و
تعدیلکننده است] .[44در ارتباط با رابطه تفکر و پرخاشگری
برنامههای آموزشی متعددی اجرا شده است .هدایتی بیان میدارد
که اگر دانشآموزان بتوانند در مباحثههای جمعی فلسفی درباره
مفاهیم مرتبط با زورگویی و اعمال خشونت ،همانند آنچه در برنامه
فلسفه برای کودکان رخ میدهد ،قرار گیرند ،قادر میشوند دیدگاه
خود و سایر دانشآموزان را محک و دست به خود اصالحی بزنند.
در حقیقت تاثیر ایدههای آنان بر یکدیگر و چالشهایی که در حلقه
کند و کاو بین آنها به وجود میآید ،در استدالل و منطق آنان
تاثیر میگذارد و منجر به کاهش بروز قلدری در مدارس می-
گردد] .[2پرخاشگری با آموزش تفکر و پرورش آن در ارتباط است
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و آموزش تفکر میتواند باعث کاهش پرخاشگری شود .تفکر منجر
به کاهش تکانه میشود .تکانه عامل تمام هیجانها است .هسته
تمام تکانه ها ،احساسی است که برای آن که خود را به صورت
عملی متجلی سازد ،به غلیان در میآید] .[12در پژوهش دیگری
مشخص شد که بین نشانگرهای پرخاشگری و تفکرخالق در
بین دختران و پسران پیشدبستانی ارتباط و تفاوت معنیدار وجود
دارد .بیشترین معنیداری مربوط به روابط مثبت بین تفکرخالق
غیرکالمی و نشانگرهای پرخاشگری است .در پسران بین
پرخاشگری و هر دو نوع تفکر خالق کالمی و غیر کالمی رابطه
معنیدار وجود دارد و در دختران بین پرخاشگری و تفکرخالق
غیرکالمی رابطه معنیدار وجود دارد].[45
در پرخاشگری آشکار بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود
ندارد ،اما در پرخاشگری نهان ،نمره زنان بهمراتب باالتر از مردان
بوده و استفاده از آن در زنان ،رایجتر از مردان است] .[5برنامه
آموزش جایگزینی پرخاشگری ،برای رفتارهای پرخاشگرانه
پیوسته بسیار مؤثر است و با ارتقاء مهارتهای اجتماعی ،استدالل
عقالنی و کنترل عصبانیت منجر به کاهش خطرات رفتار
پرخاشگرانه میشود] .[7آموزش مدیریت خشم ،تدبیری برای
افزایش مهارتهای سازگاری و کاهش رفتارهای ناسازگار
اجتماعی است] .[46آموزش توانایی خود نظمبخشی بهطور
معنیداری موجب کاهش پرخاشگری دانشآموزان با رفتارهای
پرخاشگرانه میگردد] .[47آموزش مهارتهای اجتماعی در
ارتقای مهارت همدلی ،ارتباط مؤثر و حل تعارض دانشآموزان
مقطع متوسطه مؤثر بوده است .آموزش مهارتهای اجتماعی در
کاهش گرایش رفتارهای خشونتآمیز (خشونت کالمی و عملی)
تأثیرگذار است].[48
فرهنگ و اجتماع و قالبهایی که در این فرهنگها در ارتباط
با خشونت و پرخاشگری وجود دارد ،بر کمیّت و کیفیت پرخاشگری
نوجوانان اثرگذار است .فرهنگ و اجتماع مختلف میتوانند
زمینهساز خشونت و پرخاشگری و یا مانعی برای بروز رفتارهای
پرخاشگرانه باشند] .[49باورهای اجتماعی (بیرونی) نقش
پیونددهنده بین پرخاشگری همگنان و توسعه رفتار پرخاشگرانه را
دارند] .[50ارتباط و همبستگی با همگنان پرخاشگر ،موجب
پذیرش گسترده رفتارهای پرخاشگرانه میشود .این ارتباط هم در
پذیرش و هم در پایدار بودن رفتارهای پرخاشگرانه در کودکی و
نوجوانی مؤثر است].[51
یافتهها در پژوهش حاضر نشاندهنده اهمیت طراحی
آموزشی در حوزههای ویژه مانند تفکر و توجه به بافت
2020, Vol. 13, No.5
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با توجه به تفاوت میانگینها ( )0/80و انحراف معیار گروه
آزمایش و کنترل ( 12/521و  )13/447و اطالعات جدول ،4نتیجه
آزمون لوین  0/193و معناداری  ،0/664سطح معناداری بزرگتر
از  0/05است .درنتیجه برای تجزیهوتحلیل دادهها باید از ردیف
یکسانی واریانسها استفاده شود .مقدار  tمحاسبهشده  0/169با
درجه آزادی  28در سطح  P> 0/05معنادار نیست .بهعبارتدیگر
بین دو گروه پسران و دختران در کاهش رفتار پرخاشگرانه تفاوت
معناداری وجود ندارد.

تفاوت میانگینها تفاوت خطای استاندارد

سپاسگزاری
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نویســندگان از مســئول آمــوزش متوســطه اول و حراســت
، مـــدیران،مـــدیریت آمـــوزشوپرورش شهرســـتان اســـدآباد
دبیـــران و دانـــشآمـــوزان دبیرســـتانهـــای بنتالهـــدی و
- تقــدیر و تشــکر مــی،ابوریحــان بیرونــی شهرســتان اســدآباد
.کنند

مالحظات اخالقی
این پژوهش برآمـده از رســـالـه دکتری رشـــتـه تکنولوژی
آموزشــی دانشــگاه عالمه طباطبایی اســت که به راهنمایی دکتر
خــدیـجــه عـلـیآبــادی بــا شــــنــاســــه اخـتصــــاصــــی
. تصویب شده استIR.UMSHA.REC.1396.106

تضاد منافع
.هیچگونه تعارض منافعی در این پژوهش وجود ندارد

حمایت مالی
 هیچگونه حمایت مالی صورت،در همه مراحل پژوهش
نگرفته است و تمامی هزینهها بر عهده نویسندگان مقاله بوده
.است

 فرهنگی و اجتماعی در آموزش و تأثیر آموزش تفکر،تاریخی
.بر کاهش پرخاشگری دانشآموزان دختر بود

نتیجهگیری
هر آموزشی نیاز به طراحی دارد و باید از دانشِ طراحی
آموزشی در تمامی حوزههایی که با آموزش و یادگیری ارتباط
 مدلهای طراحی آموزشی که تاکنون طراحی. استفاده کرد،دارند
 بیشتر در حوزههای کالن کاربرد دارند و برای آموزش،شدهاند
برخی موضوعاتِ ویژه مانند تفکر از کارایی چندانی برخوردار
 لذا تدوین مدل طراحی آموزشِ تفکر یک ضرورت بود که.نیستند
 آموزش و پرورش تفکر در همه.پژوهش حاضر به آن پرداخت
حوزهها و به ویژه در حوزه سالمت از اهمیت دو چندانی نسبت به
 چرا که با بنیان نهادن سبک،سایر موضوعات برخوردار است
زندگی بر پایه تفکر میتوان از بسیاری از اختالالت جسمی و
 یکی از مواردی که منجر به آسیبهای.روانی پیشگیری کرد
 روحی و روانی به افراد و به ویژه به نوجوانان که در شرایط،جسمی
 با آموزش و. پرخاشگری است، میشود،حساس رشدی قرار دارند
پرورش تفکر نوجوانان میتوان از بروز رفتارهای پرخاشگرانه در
آنها جلوگیری کرد و به واسطه آن از بسیاری از آسیبهای جسمی
 آموزش تفکر منجر،و روانی پیشگیری کرد که در پژوهش حاضر
.به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان دختر گردید
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