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Abstract  Article Info 

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

 کاهش پرخاشگری 
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 ده کی چ

تواند یک راهبرد مؤثر برای  طور مستقیم با سالمت جسم و روان افراد جامعه در ارتباط است. آموزش تفکر میپرخاشگرانه به  شیوع رفتارهای  : مقدمه

ل  ین مدجلوگیری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان باشد. آموزش تفکر مانند هر نوع آموزشی، نیاز به طراحی دارد. هدف پژوهش حاضر، تدو 
 آموزان است.طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی و سنجش تأثیر آن بر کاهش پرخاشگری دانش

یابی و در بخش کمّی از روش آزمایش استفاده شد. در بخش  روش پژوهش آمیخته است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و زمینه ها: روش

نفر از متخصصان ارسال،   15ها، مدل طراحی و برای اعتبارسنجی درونی، تصویر مدل به همراه یک پرسشنامه، برای مصاحبهکیفی با تحلیل متون و 
آموزان دختر و پسر در شهر اسدآباد  نفر از دانش  60،  97ـ 98ها تحلیل و اعتبار درونی مدل تأیید شد. در بخش کمّی در نیمسال دوم ِسال تحصیلی  داده

ای به  دقیقه  75جلسه    9گروه کنترل جایگزین و    2گروه آزمایش و    2مره پرخاشگری را در آزمون پرخاشگری باس و پری داشتند، در  که بیشترین ن
های معمول مدارس، مانند روش پرسش و پاسخ،  های کنترل با روششده و به گروههای آزمایش با مدل طراحیآموزش تفکر داده شد. به گروه هاآن

 . ها سنجش شدداده شد. پس از آموزش با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری، مجدداً پرخاشگری گروهآموزش تفکر  

های  گروه  مورد تحلیل قرار گرفت. بین  tآزمون  و    spssنرم افزار  ها با  آموزش تفکر تدوین شد. سپس مدل اجرا و داده  طراحی  ابتدا مدل  : هایافته

داری  (، تفاوت معنی06/12ها ) های آزمایش و کنترل دختران با توجه به تفاوت میانگینمعناداری دیده نشد. بین گروهآزمایش و کنترل پسران، تفاوت 
 مشاهده شد. بین دو گروه دختران و پسران در کاهش پرخاشگری، اختالف معناداری مشاهده نشد. 

  ، ی پرداخت. مدل آموزش تفکر طراح  زیمانند تفکر ن  ژهیو   های  آموزش در حوزه  یبه طراح  توان  یآموزش، م  یعموم  یدر کنار طراح : یریگجه ینت

 تر منجر شد.دخ آموزان  دانش یو به کار بسته شد و به کاهش پرخاشگر یاعتبارسنج
 ی کاهش پرخاشگر ،یگوتسکیو  یـ فرهنگ یاجتماع هیمدل آموزش تفکر، نظر ،یآموزش یطراح : واژگان کلیدی
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 ی آن بر کاهش پرخاشگر ر ی و سنجش تاث یگوتسک یو یـ فرهنگ یاجتماع  هیبر نظر یمدل آموزش تفکر مبتن  یطراح 
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 مقدمه 
های مهم توسعه و رفاه اجتماعی تأمین و ارتقای یکی از مؤلفه 

آحاد   به سالمت  است،  بهنحویجامعه  بعد  این  محور    که  عنوان 
(  aggression)  . پرخاشگری]1[شده است    توسعه پایدار شناخته

واکنش میان  و  در  فردی  پیامدهای  دلیل  به  هیجانی،  های 
  اش، از اثرگذارترین عوامل بر سالمت فرد و جامعه استاجتماعی

ان درگیر و یا گیری از کودکان و نوجوانساله تعداد چشم. همه ]2[
می خشونت  توسعه ]3[  شوندقربانی  خطر  کودکی  پرخاشگری   .

بزه فیزیکی،  خشونت  نظیر  زندگی  در  بعدی  کاری،  مشکالت 
مشکالت روابط اجتماعی و ادامه رفتارهای پرخاشگرانه را افزایش  

خشم]4[  دهدمی  .  (violence)   که است  هیجانی  حالت  یک 
می محسوب  پرخاشگری  پرخشالوده  قابل شود.  رفتاری    اشگری 

با که  است  می  مشاهده  انجام  زدن  آسیب  )نویدی،  هدف  شود 
پیچیده (.1387 شامل مجموعه  مؤلفهپرخاشگری  از  مانند  ای  ها 

. برای تلقی رفتار فرد ]5[  خصومت، عصبانی شدن و رفتارها است
عنوان یک رفتار پرخاشگرانه چهار شرط اساسی الزم است: اول  به 

یا ضرر    آسیبقصد یا نیت که همان تمایالت فرد پرخاشگر برای  
به   رسیدن  برای  ابزاری  پرخاشگری  که  هدف  دوم  است،  زدن 
پیامدها و نتایج آنی یا بلندمدت است، سوم انگیزه برای اجتناب  

پرخاشگری و  وسیله  که  فیزیکی  تمامیت  حفظ  برای  است  ای 
. پرخاشگری یک پدیده ]6[  عاطفی فرد و چهارم نقض هنجارها

در شکلهمه که  است  انسان  رفتار  از  وجود جایی  متعددی  های 
های مختلف زندگی اجتماعی انسان را تحت تأثیر قرار  دارد و حوزه

. رشد  ]7[ستدهد. این رفتار تا حد زیادی در دوران بلوغ شایع ا می
 عنوان یک عامل کاهنده پرخاشگری مطرح شود.تواند به تفکر می
 thoughtتفکر)  آموزش  اهمیت  نظری،   ازلحاظ  کسهیچ

instruction)  مهم  نکته.  دهدنمی  قرار  تردید  مورد  مدارس  در  را 
  نیاموزد،  را  کردن   فکر  ،آموزش  فرایند  در   یادگیرنده  اگر  که  است   این

. تفکر با دو بعد شناخت  ]8[دهد؟  ادامه  یادگیری  به   تواندمی   چگونه
. بعد  ]9[ و فراشناخت در کنترل رفتارهای پرخاشگرانه مؤثر است

-. بسیاری از نظریه]10[  فراشناخت تفکر بر خودکنترلی تأکید دارد
به شکل گستردهه از نقش خودنظمای پرخاشگری  دهی در ای، 

کرده غفلت  پرخاشگرانه  رفتار  وقتیکنترل  درخواست    اند. 
تواند به فرد برای  شود، خودکنترلی میپرخاشگری در فرد فعال می

.  ]11[رفتار مطابق با استانداردهای فردی و اجتماعی کمک کند
 در   خصومت  یا  پرخاشگری  باالی  سطوح رشد،  اولیه  سنین  اگر در
 که   کنیممی  پیدا  تمایل  باشد،  داشته  وجود  ما  اطراف  محیط

 و  بگیریم  نظر  در  هنجاری  پاسخ  یک  عنوانبه   را  پرخاشگری
همان   بازداری  کمتر  را  پرخاشگرانه  رفتارهای این  و  کنیم 

ساختوارهطرح و  افراد  ها  تفکرات  پایه  که  است  شناختی  های 
 . ]12[ هستند

پیش برای  تفکر  آموزش  درمان بنابراین  و  کنترل  گیری، 
ورت  ها یک ضرپرخاشگری در نوجوانان برای حفظ سالمتی آن

  های یادگیری  آن   توسط  که  است  فرایندی(  اندیشیدن)  است. تفکر

 کل  یک   تفکر  ".  ]13[  شوند می  دهیسازمان  و  کاریدست   گذشته
  و   فرد  اراده  تحت  کلمات،  و   معنی  طریق   از   که  است   یکپارچه

  اجتماعی  سطح   یک  در  سپس  و  درونی   سطح  دریک  ابتدا   تدریج،به 

های شناختی پایه ادراک، تفکر شامل مهارت  .]14[  "شودمی  بیان
ها(، زبان و نمادسازی گیری مفهوم )شکل دادن ایدهحافظه، شکل

مهارت)ارائه  این  است.  برای  ها(  را  استدالل  توانایی  پایه،  های 
پی مسئله  حل  و  می یادگیری  بعد  ]15[کنند  ریزی  هم  تفکر   .

و  تجسم محیطی  بعد  هم  و  دارد  شناختی  و  پدیده  یافته  یک 
.  ]16[  پردازشی و تعاملی فرد با جهان و ارتباط جزء با کل است

ویگوتسکی نظریه  عالی Vygotsky)  در  کارکرد  یک  تفکر   ،)  
دارای خاستگاه اجتماعی   (higher mental function)  ذهنی

( و ابزارهای internalization) است که از طریق درونی سازی
ارادهروان تحت  م  شناختی،  رخ  از]17[  دهدیفرد    رشد  حیث  . 

.  ]18[  است  عالئم  از  استفاده  رفتار  ترینمهم  انسان،  گفتار  کودک،
  فراگیرندگان   اختیار  در  هاییشیوه  کلمه،  زبان مانند   عالئم  و  ابزار 
 مسئله  حل   و  شدن   سازگار  برای  آنان  هایتالش   به   که  گذاردمی

  تعیین  زبان  وسیله  به  اندیشه  رشد.  ]19[  بخشدمی  بیشتری  کارایی
  ـ  اجتماعی  تجربه  و  اندیشه  زبانی  افزار  وسیله  به   یعنی  شود،می

. آموزش تفکر در نظریه ویگوتسکی با توجه  ]14[  کودک  فرهنگی
به بافت تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ابزار و عالئم زبان طراحی  

و  ]20[  گرددمی طراحی  به  آموزشی  هر  مانند  تفکر  آموزش   .
ها و  بینی روشسازی نیاز دارد. طراحی آموزشی فرایند پیشمدل

  های معین استها در شرایط خاص برای رسیدن به هدففعالیت
  است  آموزشی  فرایند  بازنمایی  . مدل طراحی آموزشی نوعی]21[

  نشان   هاآن  بین  روابط   و  آموزش  مراحل   یا  اصلی  عناصر  آن  در  که
آموزشی و آموزش تفکر،    حیطرا  در زمینه.  ]22[  است  شدهداده
توان است. ازجمله این الگوها می  آمده  وجود  به  متعددی  هایمدل

الگوی  مراقبتی  خود  برای  موبایل  بر   مبتنی  آموزشی  طراحی  به 
  انگلیسی  زبان  ایچندرسانه   آموزش   ، الگوی]23[  دیابتی  بیماران
الگوی]24[  شناختی  بار  انواع  تأثیر  بر  مبتنی   آموزشی   طراحی  ، 
  برای  آموزشی  ، الگوی طراحی]25[  شناختی  بار  نظریه   بر  مبتنی

،  ]26[  توجه  نارسایی  با  فعالی  بیش  اختالل  دارای  یادگیرندگان
  مسئله،  هدف،  انداز، چشم  مؤلفه  هشت  مدل تفکر انتقادی که داری

پیگیری   و  اجرا  و  هامفروضه  مفاهیم،  استنتاج،  و  تفسیر  اطالعات،
این  تفکر  تدریس  برای  چهارچوبی،  ]27[  است  چهارچوب   که 
 کاربرد   شده،هدایت  تمرین  معرفی،  یا  مقدمه  مرحله  شش  دارای

مستقل   کارگیریبه   و   شدههدایت  تمرین  بسط،   و  انتقال  مستقل،
مدل]10[  است تفکر توسعه   مدل  و  ]28[  جانبی  تفکر   ،    یافته 

 اشاره کرد. ،]29[ عالی آموزش در (Barnett) بارنت انتقادی
های طراحی آموزش تفکر  برای پر کردن خأل موجود در مدل

  پیچیده  هایمحیط  که آموزش تفکر درو همچنین با توجه به این
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هر نظام آموزشی    اصلی  هایهدف  از  همواره  جدید،  عصر  متغیر  و
نظام ازجمله    ایران  اسالمی  جمهوری  کشور  سالمت  آموزش   و 

  که   تفکر  آموزش  در زمینه  هاییمدل  طراحی   ضرورت  ، ]30[  است
 از  بیش  باشد،   ایران مردم زبان و  فرهنگ اجتماع، تاریخ،  بر مبتنی
  طرح  با  ویگوتسکی  فرهنگیـاجتماعی  نظریه.  است  مشخص  پیش

  و  تاریخی  هایزمینه  به   توجه  تفکر،  برای  اجتماعی  خاستگاه
 گرفتن   قرار  تأیید  مورد  و  تفکر  در  زبان  نقش  به  توجه  و  فرهنگی
به    ، ]31[  اخیر  هایپژوهش  در   نظریه   این   از  برآمده  هایفرضیه

تفکر و کاهش   آموزش  طراحی  مدل  ساختن  رسد که براینظر می
مناسب نوجوانان،  پرخاشگرانه    است؛   هانظریه  سایر  از   تررفتار 

  طراحی  مدل اعتبارسنجی و تدوین حاضر پژوهش  بنابراین، هدف
ویگوتسکی و    فرهنگی  ـ  اجتماعی  نظریه   بر  مبتنی  تفکر  آموزش

 . سنجش تأثیر آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان است 

 روش کار

یا طرح آمیخته نوع  از  پژوهش حاضر  است  روش    اکتشافی 
  های کیفی اهمیت بیشتری داده می . در این طرح، به داده]32[

مضمون ]33[شود تحلیل  روش  از  پژوهش  اول  بخش  در   . 
(Theme analysis  و زمینه(  روش  روش  شد.  استفاده  یابی 

 داده  و   است   متنی  هایداده  تحلیل  برای  تحلیل مضمون، فرایندی
 کندمی  تبدیل  تفصیلی  و  غنی  هایداده  به  را  متنوع  و  پراکنده  های

 تبیین  توصیف،: کندمی دنبال را هدف سه  یابیزمینه روش. ]34[
تحلیل مضمون    مصاحبه  . ]35[  کشف  و   روش  یک  عنوانبه در 

 قابلیت   آن  و  است  عمده  مزیت  یک  دارای  اطالعات  گردآوری
در بخش دوم پژوهش از روش آزمایش و    . ]36[  است  سازگاری

 آزمون با گروه کنترل استفاده شد.آزمون ـ پس طرح پیش
ــی  ــدل طراح ــنجی م ــدوین و اعتبارس ــژوهش ت ــدف پ ه
آمــوزش تفکـــر مبتنـــی بــر نظریـــه اجتمـــاعی ـ فرهنگـــی 
ــگری  ــاهش پرخاش ــر ک ــأثیر آن ب ــنجش ت ــکی و س ویگوتس
ــؤاالت و  ــژوهش، س ــدف پ ــه ه ــه ب ــا توج ــت. ب ــان اس نوجوان

 طرح و پیگیری است:های زیر قابلفرضیه
نظریه مؤلفه .1 بر  مبتنی  تفکر  آموزشِ  طراحی  مدل    های 

 اند؟فرهنگی ویگوتسکی کدم ـاجتماعی

مبتنی بر  های مدل طراحی آموزشِ تفکر  تعامل بین مؤلفه .2
 فرهنگی ویگوتسکی چگونه است؟  ـی اجتماعینظریه

آیا مدل یادشده برای طراحی آموزشِ تفکر از اعتبار درونی   .3
 برخوردار است؟

  آیا مدل یادشده منجر به کاهش پرخاشگری نوجوانان می  .4
 شود؟

طرح های زیر قابلدر ارتباط با کاهش پرخاشگری نیز فرضیه
 است: 

آموزان پسر در کاهش رفتار  اه دانشبین گروه آزمایش و گو
 پرخاشگرانه تفاوت معنادار وجود دارد. 

آموزان دختر در کاهش رفتار  بین گروه آزمایش و گواه دانش
 پرخاشگرانه تفاوت معنادار وجود دارد. 

آموزان پسر و دختر در کاهش های آزمایشی دانشبین گروه
 رفتار پرخاشگرانه تفاوت معنادار وجود دارد.

و    جامعه چاپی  منابع  کلیه  از  عبارت  پژوهش  کیفی  بخش 
پایگاه در  شده  نمایه  مرتبط  و  معتبر  علمی  های  الکترونیکی 

گیری بخش کیفی،  اطالعاتی داخلی و خارجی است. روش نمونه
استنمونه گیری هدفمند، قصد محقق نمونه  در  .گیری هدفمند 

غنی تحقیق،  هدف  به  توجه  با  که  است  مواردی  از    انتخاب 
 .  ]24[ اطالعات باشند

متخصصان  کیفی،  قسمت  در  پژوهش  جامعه  دیگر  بخش 
روانشناسی تربیتی و تکنولوژی آموزشی بودند. بعد از طراحی    رشته

با مقیاس   ساخته  محققنامه مدل، تصویر مدل، تبیین آن، پرسش 
ای لیکرت برای اعتبارسنجی درونی به همراه محلی برای  درجهپنج

توضیحات   برای  درج  رشته   15متخصصین،  متخصصان  از    نفر 
 روانشناسی تربیتی و تکنولوژی آموزشی از طریق ایمیل ارسال شد.  

دانش پژوهش،  کمّی  بخش  پایه  جامعه  پسر  و  دختر  آموزان 
هشتم متوسطه اول شهرستان اسدآبادِ همدان در سال تحصیلی 

تعداد    97ـ98 که  روش    1228  هاآن بودند  بود.  ،  یریگنمونه نفر 
از  اچندمرحله ای  خوشه اول  این صورت که در مرحله  به  بود.  ی 

تصادفی انتخاب شدند. در مرحله   صورت  به بین مدارس، دو مدرسه  
دو کالس   مدرسه  هر  از  شدند.    صورت  بهبعد  انتخاب  تصادفی 

و پسرانه  29و  27های مدرسه دخترانه آموزان کالستعداد دانش
انتخاب    35و    37 بود.  آموزش،  دانشنفر  برای  کالس  آموزان 
پرخاشگری  صورتبه  پرسشنامه  از  استفاده  با  و     ]37[  هدفمند 

 15های آزمایش و کنترل،  از گروه   هرکدامصورت پذیرفت. برای  
را   در کالس  پرخاشگری  میزان  بیشترین  ترتیب  به  که  باال  نفر 

نفر بود. دلیل    60داشتند، انتخاب شدند. مجموع نفرات چهار گروه،  
افراد   15انتخاب   حداقل  که  بود  این  کالس  هر  در  نفر 

باید  گروه  دهندهلیتشک و دوم    ]35[  نفر باشد  15های آزمایشی 
های گروه آموزشی،  تواند با توجه به ویژگیگر میپژوهش  کهنیا

آموزان هر گروه  امکانات و توانایی دبیر، در ارتباط با تعداد دانش
 دست به انتخاب بزند.  

پژ پرسشنامهابزار  شامل  برای    ساخته   محقق  وهش 
پرخاشگری پرسشنامه  و  مدل  درونی  بود.    ]37[  اعتبارسنجی 

سوأل است که مطابق با مقیاس   8پرسشنامه محقق ساخته دارای  
به  پنجلیکرت  )خیلیدرجهصورت  و  ای  کم  متوسط،  زیاد،  زیاد، 

تهیهخیلی صورکم(  و  محتوایی  روایی  است.  پرشده  سشنامه ی 
تخصصان روانشناسی تربیتی و تکنولوژی آموزشی تعیین توسط م

محاسبه و   72/0شد و ضریب پایایی آن به روش آلفای کرانباخ  
برای    29دارای    ]37[تعیین شد. پرسشنامه پرخاشگری   پرسش 

، خشم و خصومت  کالمیارزیابی چهار عامل پرخاشگری فیزیکی،  
فرم   پایایی  بررسی  در  عوامل  ماده  29)  یینهااست.  برای  ای( 
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،  80/0پرخاشگری فیزیکی، کالمی، خشم و خصومت به ترتیب  
(  Buss and Perryی )پرتوسط باس و    72/0و    72/0،  76/0

  78/0،  ینساماگزارش گردید. پایایی پرسشنامه مطابق با گزارش 
پذیرفت. مرحله    صورتاجرای پژوهش در دو مرحله    .]38[  است

تحلیل متن یا بخش کیفی شامل  برای  منابع و مصاحبه  اول  ها 
استخراج مضامین و طراحی و اعتبارسنجی درونی مدل بود. مرحله  

آن بر کاهش    ریتأثدوم یا بخش کمّی شامل اجرای مدل و سنجش  
 پرخاشگری بود.  

 هایافته

  و فرضیه  هاسؤال های پژوهش در ارتباط با هدف کلی،  یافته
  کیفی و یافته  های حاصل از بخشیافته  دسته   دو های پژوهش به  

 شود. های حاصل از بخش کمّی به شرح زیر ارائه می
 های حاصل از بخش کیفی الف( یافته

 شود.پاسخ داده می  سؤالدر ارتباط با بخش کیفی به سه  
نظریه مؤلفه .1 بر  مبتنی  تفکر  آموزشِ  طراحی  مدل    های 

 اند؟فرهنگی ویگوتسکی کدم ـاجتماعی

طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه  با تحلیل مضامین، مدل  
مضمون    3صورت کلی دارای  اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی به 

فراگیر،    14غالب،   دهنده،    46مضمون  سازمان   94مضمون 
مضمون فرعی است. از بین این مضامین،   131مضمون اصلی و  

مضامین غالب و فراگیر با نظر متخصصین در مدل قرار گرفت. 
عنوان یک مضمون غالب در تفکر در  بان به برای مثال آموزش ز
مورد مختلف  قرار  منابع  است  توجه  در ]38[  گرفته  همچنین   .

مهم در طراحی آموزشی است    مؤلفهگرا، مسئله یک  رویکرد سازنده
 . ]39[ که در مدل قرار گرفت

های مدل طراحی آموزشِ تفکر مبتنی بر  تعامل بین مؤلفه  .2
 فرهنگی ویگوتسکی چگونه است؟  ـی اجتماعینظریه

شده و نظر متخصصان با توجه به مضامین و کدهای استخراج
توان  های مدل طراحی آموزش تفکر، می در ارتباط با تعامل مؤلفه 

شکل   با  مطابق  را  مؤلفه   1مدل  ارتباط  و  روشن طراحی  را  ها 
ساخت.

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

 زبان اجتماعی

 زبان خود محورانه

 زبان درونی

 آموزشیمسئله

 تحلیل یادگیرنده

 

 تحلیل شرایط

 های آموزشیهدف

 محتوای آموزش

 پشتیبانی           ارزشیابی           اصالح

 

 آموزش تفکر آموزش زبان

 تفکر همتابینی

 گروهه اندیشی

 تفکر مفهومی
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اعتبار   .3 از  تفکر  آموزشِ  برای طراحی  یادشده  آیا مدل 
 برخوردار است؟ درونی 

یک   همراه  به  آن  تصویر  مدل،  درونی  اعتبارسنجی  برای 
و    8پرسشنامه   آموزشی  تکنولوژی  متخصصان  برای  سوألی، 

   روانشناسی تربیتی ارسال شد. 
دهندگان بـه هـر یـک از آمـار توصـیفی پاسـخ  1در جدول  

ــ ــی آم ــنهادی طراح ــدل پیش ــا م ــاط ب ــؤاالت، در ارتب وزش س
ــه اجت ــر نظری ــی ب ــر مبتن ــاعی تفک ــکی م ــی ویگوتس ـ فرهنگ

 شده است.گزارش
مشخص است، میانگین    1گونه که از اطالعات جدول  همان

( باالتر است. نتایج حاصل 3)  همه سؤاالت، از میانگین هر سوأل
توان از این  اند، میحاکی از آن است که متخصصان معتقد بوده
 مدل برای طراحی آموزش تفکر استفاده کرد. 

 های حاصل از بخش کمّییافته ب( 

تجزیه  دادهبرای  پیشوتحلیل  طرح  به  توجه  با  ـ ها  آزمون 
آزمون  پس از  کنترل،  گروه  با  تعیین   tآزمون  جهت  مستقل 

برای    spssها استفاده شد. از نرم افزار  معناداری تفاوت میانگین
 ها استفاده شد.تحلیل داده

 این بخش شامل سه فرضیه است. 

بین گروه آزمایش و کنترل دانش آموزان پسر    فرضیه اول: 
 در کاهش رفتار پرخاشگرانه تفاوت معنادار وجود دارد.

  گروه معیار انحراف و( - 733/1) هامیانگین تفاوت  به  توجه با
  نتیجه   ،2جدول  اطالعات   و(  200/11  و  345/15)  کنترل  و  آزمایش

  تر بزرگ  معناداری  سطح  ،359/0  معناداری  و   871/0  لوین  آزمون
 ردیف  از  باید  هاداده  وتحلیلتجزیه   برای  درنتیجه .  است   05/0  از

  با -353/0 شدهمحاسبه  t مقدار. شود استفاده هاواریانس یکسانی

  دیگرعبارتبه . نیست معنادار P< 05/0 سطح در 28 آزادی درجه
  پرخاشگرانه   رفتار  کاهش  در  پسران  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  بین

  طراحی   الگوی  با  که  آزمایش  گروه  و  ندارد  وجود  معناداری  تفاوت
 بهتری  عملکرد  است   نتوانسته  است،   دیده  آموزش  تفکر  آموزش
 . باشد  داشته کنترل گروه  به نسبت

بین گروه آزمایش و گواه دانش آموزان دختر    فرضیه دوم: 
 در کاهش رفتار پرخاشگرانه تفاوت معنادار وجود دارد.

  گروه  معیار  انحراف   و(  06/12)  هامیانگین  تفاوت  به  توجه   با
  نتیجه   ،3جدول  اطالعات   و(  150/10  و  521/12)  کنترل  و  آزمایش
  تر بزرگ  معناداری  سطح  ،785/0  معناداری  و   076/0  لوین  آزمون

  ردیف از باید هاداده تحلیل و  تجزیه  برای درنتیجه . است  05/0 از
 با  899/2  شدهمحاسبه   t  مقدار.  دشو  استفاده  هاواریانس  یکسانی

 دیگر عبارتبه .  است  معنادار  P<  05/0  سطح  در   28  آزادی  درجه
  پرخاشگرانه  رفتار  کاهش  در  دختران  کنترل  و  آزمایش  گروه  دو  بین

 طراحی   الگوی  با  که  آزمایش  گروه  و  دارد  وجود  معناداری  تفاوت
  بهتری  عملکرد  است  توانسته  است،  دیده  آموزش  تفکر  آموزش
 . باشد  داشته کنترل گروه  به نسبت

ــین گــروه فرضــیه ســوم:  ــشب آمــوزان پســر و هــای دان
ــود  ــادار وج ــاوت معن ــگرانه تف ــار پرخاش ــاهش رفت ــر در ک دخت

دارد.

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

 انحراف معیار میانگین سوأل  ردیف 

 16/1 06/4 ارتباط مدل با موضوع پژوهش تا چه اندازه است؟  1

 96/0 73/3 مدل تا چه اندازه گویا است؟  2

 77/0 80/3 های مدل پیشنهادی کامل هستند؟ تا چه اندازه مؤلفه 3

 03/1 73/3 های مدل مناسب است؟ شده بین مؤلفهتا چه اندازه تعامالت تعیین 4

 99/0 86/3 توان از این مدل برای طراحی آموزش تفکر استفاده کرد؟ به چه میزانی می 5

 79/0 73/3 های طراحی آموزشی تا چه اندازه موردتوجه قرارگرفته است؟ مؤلفه 6

 81/0 66/3 جویی رعایت شده است؟ در مدل تا چه اندازه اصل اقتصاد یا صرفه 7

 13/1 4 دانید؟مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی میتا چه اندازه این مدل را  8

 های آزمایش و کنترل پسران گروه آزمونپسـ  آزمونشیپهای برای مقایسه میانگین Tنتایج آزمون  .2جدول

 مستقل  T آزمون لوین 
F معناداری T استاندارد تفاوت خطای  هاتفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

 905/4 - 733/1 726/0 28 - 353/0 359/0 871/0 هایکسانی واریانس

 905/4 - 733/1 727/0 619/25 - 353/0   ها عدم یکسانی واریانس

 های آزمایش و کنترل دختران گروه آزمونپسـ  آزمونشیپهای برای مقایسه میانگین Tنتایج آزمون  .3جدول

 مستقل  T آزمون لوین 

F معناداری T تفاوت خطای استاندارد  هاتفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

 16/4 06/12 007/0 28 899/2 785/0 076/0 ها یکسانی واریانس
 16/4 06/12 007/0 851/26 899/2   ها عدم یکسانی واریانس
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 آموزان دختر و پسر های آزمایش دانشگروه آزمونپسـ  آزمونشیپهای برای مقایسه میانگین Tنتایج آزمون  .4جدول

 مستقل  T آزمون لوین 
F معناداری T تفاوت خطای استاندارد  هاتفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

 744/4 80/0 867/0 28 169/0 664/0 193/0 ها یکسانی واریانس
 744/4 80/0 867/0 859/27 169/0   ها عدم یکسانی واریانس

 گروه  معیار  انحراف  و(  80/0)  هامیانگین  تفاوت  به  توجه  با
  نتیجه   ،4جدول  اطالعات   و(  447/13  و  521/12)  کنترل  و  آزمایش
  تر بزرگ  معناداری  سطح  ،664/0  معناداری  و   193/0  لوین  آزمون

 ردیف  از  باید  هاداده  وتحلیلتجزیه   برای  درنتیجه .  است   05/0  از
 با  169/0  شدهمحاسبه   t  مقدار.  شود  استفاده  هاواریانس  یکسانی

  دیگرعبارتبه . نیست معنادار P< 05/0 سطح در 28 آزادی درجه
  تفاوت  پرخاشگرانه  رفتار  کاهش  در  پسران و دختران  گروه  دو  بین

  ندارد. وجود معناداری

 بحث 
نوجوانی است که در  پرخاشگری یکی از مسائل مهم دوران  

فرهنگ میهمه  دیده  اجتماعات  و  تحلیل    .]41[  شودها  در 
المللی، های بینمطالعه از پژوهش 80شده بر روی محتوای انجام

به  که  شد  متوسط  روشن  از    35طور  ها  ساله  18تا    12درصد 
خشم .  ]42[  برخالف همگنان خود دارای رفتار پرخاشگرانه هستند

مستقیم بر سالمت جسم و روان نوجوانان  صورت  و پرخاشگری به 
سالمت خطر  افزایش  با  پرخاشگرانه  رفتار  دارد.  و    اثر  روان 

بزرگ و  نوجوانی  در  رفتاری  استمشکالت  همراه  .  ]43[  سالی 
می نشده  کنترل  آسیبپرخاشگری  روانتواند  فیزیکی،    های 

   .]11[ شناختی و اجتماعی را در پی داشته باشد
بستن مدل طراحی آموزش    نشان داد که به کارنتایج پژوهش  

آموزان دختر شده  تفکر، موجب کاهش رفتار پرخاشگرانه در دانش
دانش بین  رفتار  است.  کاهش  در  نیز  پسر  و  دختر  آموزان 

معنی تفاوت  یافتهپرخاشگرانه،  نشد.  مشاهده  این  داری  های 
یافته با  پژوهشپژوهش  از  برخی  با  های  و  داشته  همخوانی  ها 

شود. خشونت  ها اشاره میبرخی همخوانی ندارد که به برخی از آن
جامعهپذیرفته در  یک  Socially accepted violence)  شده   ،)

نظم محدودکننده،  عنصر  یک  و  اجتماعی  و  مکانیسم  دهنده 
استتعدیل پرخاشگری  .  ]44[  کننده  و  تفکر  رابطه  با  ارتباط  در 
دارد  ت. هدایتی بیان میهای آموزشی متعددی اجرا شده اسبرنامه

اگر دانش های جمعی فلسفی درباره آموزان بتوانند در مباحثهکه 
مفاهیم مرتبط با زورگویی و اعمال خشونت، همانند آنچه در برنامه  

شوند دیدگاه  دهد، قرار گیرند، قادر میفلسفه برای کودکان رخ می
نند.  آموزان را محک و دست به خود اصالحی بزخود و سایر دانش

هایی که در حلقه های آنان بر یکدیگر و چالشدر حقیقت تاثیر ایده
آید، در استدالل و منطق آنان  ها به وجود میکند و کاو بین آن

  گردد   گذارد و منجر به کاهش بروز قلدری در مدارس میتاثیر می
پرخاشگری با آموزش تفکر و پرورش آن در ارتباط است و  .  ]2[

تواند باعث کاهش پرخاشگری شود. تفکر منجر  آموزش تفکر می 
ها است. هسته  شود. تکانه عامل تمام هیجانبه کاهش تکانه می

تمام تکانه ها، احساسی است که برای آن که خود را به صورت  
در پژوهش دیگری  .  ]12[  آیدعملی متجلی سازد، به غلیان در می

نشان بین  که  شد  تفکرخالق دمشخص  و  پرخاشگری  ر  گرهای 
دار وجود دبستانی ارتباط و تفاوت معنیبین دختران و پسران پیش 

داری مربوط به روابط مثبت بین تفکرخالق  دارد. بیشترین معنی
نشان و  بین غیرکالمی  پسران  در  است.  پرخاشگری  گرهای 

پرخاشگری و هر دو نوع تفکر خالق کالمی و غیر کالمی رابطه  
بی معنی دختران  در  و  دارد  وجود  تفکرخالق  دار  و  پرخاشگری  ن 

 . ]45[ دار وجود داردغیرکالمی رابطه معنی
در پرخاشگری آشکار بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود  

مراتب باالتر از مردان  ندارد، اما در پرخاشگری نهان، نمره زنان به 
برنامه  .  ]5[  تر از مردان استبوده و استفاده از آن در زنان، رایج

جایگزی پرخاشگرانه  آموزش  رفتارهای  برای  پرخاشگری،  نی 
های اجتماعی، استدالل  پیوسته بسیار مؤثر است و با ارتقاء مهارت

رفتار  خطرات  کاهش  به  منجر  عصبانیت  کنترل  و  عقالنی 
می  برای .  ]7[  شودپرخاشگرانه  تدبیری  خشم،  مدیریت  آموزش 
مهارت ناسازگار افزایش  رفتارهای  کاهش  و  سازگاری  های 

استاجتماع خود.  ]46[  ی  توانایی  به نظم   آموزش  طور  بخشی 
دانشمعنی پرخاشگری  کاهش  موجب  رفتارهای داری  با  آموزان 

می مهارت.  ]47[  گرددپرخاشگرانه  در  آموزش  اجتماعی  های 
دانش تعارض  و حل  مؤثر  ارتباط  مهارت همدلی،  آموزان  ارتقای 

در   های اجتماعیمقطع متوسطه مؤثر بوده است. آموزش مهارت
آمیز )خشونت کالمی و عملی(  کاهش گرایش رفتارهای خشونت

   .]48[ تأثیرگذار است 
ها در ارتباط هایی که در این فرهنگفرهنگ و اجتماع و قالب

با خشونت و پرخاشگری وجود دارد، بر کمیّت و کیفیت پرخاشگری  
می مختلف  اجتماع  و  فرهنگ  است.  اثرگذار  توانند  نوجوانان 

ساز خشونت و پرخاشگری و یا مانعی برای بروز رفتارهای زمینه
  باورهای اجتماعی )بیرونی( نقش پیوند  . ]49[  پرخاشگرانه باشند

  دهنده بین پرخاشگری همگنان و توسعه رفتار پرخاشگرانه را دارند 
با همگنان پرخاشگر، موجب پذیرش  .  ]50[ ارتباط و همبستگی 

شود. این ارتباط هم در پذیرش یگسترده رفتارهای پرخاشگرانه م
و هم در پایدار بودن رفتارهای پرخاشگرانه در کودکی و نوجوانی  

   . ]51[  مؤثر است

نشانیافته حاضر  پژوهش  در  طراحی ها  اهمیت  دهنده 

حوزه در  بافت  آموزشی  به  توجه  و  تفکر  مانند  ویژه  های 
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تاریخی، فرهنگی و اجتماعی در آموزش و تأثیر آموزش تفکر 

 آموزان دختر بود.کاهش پرخاشگری دانش بر

 گیرینتیجه

طراحی   دانشِ  از  باید  و  دارد  طراحی  به  نیاز  آموزشی  هر 
حوزه تمامی  در  ارتباط  آموزشی  یادگیری  و  آموزش  با  که  هایی 
های طراحی آموزشی که تاکنون طراحی  دارند، استفاده کرد. مدل

در حوزهشده بیشتر  دارند  اند،  کاربرد  آموزش  های کالن  برای  و 
برخوردار  چندانی  کارایی  از  تفکر  مانند  ویژه  موضوعاتِ  برخی 
نیستند. لذا تدوین مدل طراحی آموزشِ تفکر یک ضرورت بود که  
تفکر در همه   پرورش  و  آموزش  پرداخت.  به آن  پژوهش حاضر 

ها و به ویژه در حوزه سالمت از اهمیت دو چندانی نسبت به  حوزه
موضوعات   سبک سایر  نهادن  بنیان  با  که  چرا  است،  برخوردار 

می تفکر  پایه  بر  و  زندگی  اختالالت جسمی  از  بسیاری  از  توان 
پیش آسیبروانی  به  منجر  که  مواردی  از  یکی  کرد.  های  گیری 

جسمی، روحی و روانی به افراد و به ویژه به نوجوانان که در شرایط  
با آموزش و  شود، پرخاشگری است.  حساس رشدی قرار دارند، می

توان از بروز رفتارهای پرخاشگرانه در  پرورش تفکر نوجوانان می
های جسمی آنها جلوگیری کرد و به واسطه آن از بسیاری از آسیب

گیری کرد که در پژوهش حاضر، آموزش تفکر منجر و روانی پیش
 به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان دختر گردید.  

 ها محدودیت
درنت و  متمادی  آموزش  سالیان  طی  در  تفکر  پرورش  یجه 

توان به هدف مطلوب  پذیر است و با تعداد جلسات اندک نمیامکان
آن  دست کیفیت  بر  پژوهش  این  در  زمانی  محدودیت  لذا  یافت. 

 تأثیرگذار بوده است.  

 پیشنهادها
ــوزش ــه آم ــه ب ــرفتن از  و توج ــر و فاصــله گ ــرورش تفک پ

ــرف، به ــری ص ــی و نظ ــاختارهای دانش ــوس ــی و ص رت واقع
ــه ــوزشن ــر الزم در آم ــک ام ــتی ی ــندهای باالدس  و تنها در س

پــرورش اســت. تحــول نظــام ســالمت از طریــق تحــول نظــام 
 پرورش میسر است.  و آموزش

 گزاری سپاس
ــوزش متوســطه اول و حراســت  نویســندگان از مســئول آم

ــوزش ــدیریت آم ــدیران،  و م ــدآباد، م ــتان اس ــرورش شهرس پ
ــش ــران و دانـ ــوزان دبیـ ــتانآمـ ــای بنتدبیرسـ ــدی و هـ الهـ

ــی ــکر م ــدیر و تش ــدآباد، تق ــتان اس ــی شهرس ــان بیرون  ابوریح
 کنند.

 اخالقی   مالحظات
ه تکنولوژی  ـــت ه دکتری رشـ ــاـل ده از رسـ این پژوهش برآـم
آموزشــی دانشــگاه عالمه طباطبایی اســت که به راهنمایی دکتر 

ی عــل جــه  ــاصــــی خــدـی اخـتصــ ــه  شــــنــاســ بــا  آبــادی 
IR.UMSHA.REC.1396.106  شده است. تصویب 

 تعارض منافع
 گونه تعارض منافعی در این پژوهش وجود ندارد. هیچ

 حمایت مالی 
هیچ پژوهش،  مراحل  همه  صورت در  مالی  حمایت  گونه 

هزینه تمامی  و  است  بوده نگرفته  مقاله  نویسندگان  عهده  بر  ها 
است. 
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