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تاثیر تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر بر پرخاشگری به عنوان عامل 

 ساز رفتارهای غیراخلاقی نوجوانانزمینه
 

 ،3، دکتر علی دلاور2، دکتر صغری ابراهیمی قوام*1خدیجه علی آبادیدکتر ، 1جمشید حیدری
 1دکتر سعید پورروستایی اردکانی 

 وم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی)ره(گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و عل .1

 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی)ره( .2

 گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی)ره(گروه سنجش و اندازه .3
 (4/11/88، تاریخ پذیرش:11/8/88تاریخ دریافت:) 

 

 

 

 سرآغاز

از منظر کاربردی علم اخلاا  اوا ح کااکم بار ر داار درتاو اتاو   
همچنین ق انین   معیارهایی اتو که ر دار   عملکرد مطلا   ا اراد را 

 (. 1کند )تعیین   تبیین می
 
 

 
ها   عمل ر دار اخلاقی، شناخو ر دار درتو از نادرتو با ت جه به ملاک

هاای هاای اخلااقی بایاد از د ر (. ر دار2مطابق با ر دار درتاو اتاو)
 (. 3ابددایی زندگی در ک دکان   ن ج انان نهادینه ش ند )

 
 
 

 چکیده
ت اند از بر ز پرخاشگری جل گیری کند. تاز ر دارهای غیراخلاقی اتو. آم زش   پر رش تفکر میهپرخاشگری یکی از ع امل زمینزمینه: 

هدف پژ هش کاضر، تد ین الگ ی طراکی آم زش تفکر مبدنی بر نظریه اجدماعی ا  رهنگی  یگ تسکی   تنجش تأثیر آن بر کاهش 
 آم زان اتو.ی دانشتاز ر دارهای غیراخلاقپرخاشگری به عن ان یکی از ع امل زمینه

ر ش پژ هش آمیخده   طرح پژ هش، آمیخده اکدشا ی مد الی اتو. در بخش کیفی از ر ش تحلیل مضم ن   در بخش کمّی از روش: 
گیری هد مند اندخا  شدند ب د که به ر ش نم نه 2113تا  1331ر ش آزمایش اتدفاد  شد. جامعه بخش کیفی شامل مد ن علمی از تاح 

نفر از مدخصصان به ر ش گر   کان نی مصاکبه و رت گر و   الگ  تد ین شد. در بخش  6مقاله ب د. همچنین با  01کدا     11  شامل 
آم زان نفر از مدخصصان که به شی   هد مند اندخا  شد  ب دند، ارتاح شد. همچنین از بین دانش 11کمّی، الگ ی تد ین شد  برای 

 3گر   آزمایش   کندرح جایگزین    2نفر اندخا    در  31ای، ای تک مرکلهگیری خ شها ر ش نم نهمدارس دخدرانه شهرتدان اتدآباد ب
تاخده برای اعدبار تنجی الگ  با ضریب پایایی آم زش تفکر داد  شد. ابزار بخش کمّی شامل پرتشنامه محقق هاای به آندقیقه 51جلسه 

 مسدقل ب د.  Tای   تک نم نه Tب د. ر ش آماری  50/1لاقی با ضریب پایایی بندی تنجش ر دارهای غیراخ  مقیاس درجه 52/1

دهند ، به ر ش شبکه مضامین تد ین   اعدبارتنجی شد. مضم ن تازمان 11مضم ن  راگیر    3آم زش تفکر با  طراکی الگ یها: یافته

معنادار اتو. در  رضیه د م  P< 11/1در تطح  21ادی با درجه آز 133/2شد  محاتبه tدر  رضیه ا ح یعنی کاهش پرخاشگری، مقدار 
 معنادار اتو. P< 11/1در تطح  0با درجه آزادی  2/13شد  محاتبه tیعنی کاهش ر دارهای غیراخلاقی مقدار 

خلاقی آم زش تفکر مطابق با الگ ی تد ین شد  منجر به کاهش ر دارهای پرخاشگرانه   در ندیجه کاهش ر دارهای غیر اگیری: نتیجه
 آم زان دخدر شد.دانش

 

 الگ ی طراکی آم زشِ تفکر، نظریه  رهنگی ا اجدماعی  یگ تسکی، پرخاشگری، ر دار غیراخلاقیکلید واژگان: 

 
 

 

 
 

 aliabadikh@gmail.comن یسندۀ مسئ ح: نشانی الکدر نیکی: 

mailto:aliabadikh@gmail.com
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های  اقعای   مبدنای بار با او تااریخی، آم زش اخلا  باید در م قعیو
در نظریاه  یگ تساکی آما زش  (.0) رهنگی   اجدماعی وا رت گیارد

کای از پاییرد. یاخلا  بات جه به با و اجدماعی ا  رهنگی وا رت مای
مفاهیمی که برخاتده از ترشو  رد   با و اجدماعی ا  رهنگی ا تاو 

ش د، پرخاشگری اتاو.   منجر به ر دارهای غیراخلاقی در ن ج انان می
دهاد. ر داار این مدغیر به شدت ر دارهای اخلاقی را تحو تاثیر قرار مای

 بینایت اند به عن ان یک عامل پایشپرخاشگرانه در د ران ن ج انی می
 کنند  برای بزهکاری، ت ء مصرف م اد   ا سردگی باشد. 

های هیجانی، به دلیال پیامادهای  اردی   پرخاشگری در میان  اکنش
(. 1اش، از اثرگیارترین ع امل بر تالامو  ارد   جامعاه اتاو)اجدماعی

گیری از ک دکاان   ن ج اناان درگیار   یاا قرباانی تاله تعداد چشمهمه
رخاشگری ک دکی خطر ت تعه مشاکلات بعادی (. پ6ش ند )خش نو می

کاری، مشکلات ر ابا  اجدمااعی   در زندگی نظیر خش نو  یزیکی، بز 
(. خشام یاک کالاو 5دهاد)ادامه ر دارهای پرخاشگرانه را ا زایش مای

شا د. پرخاشاگری هیجانی اتو که شال د  پرخاشاگری محسا   مای
(. 1شا د)مایمشاهد  اتو که باهادف آتایب زدن انجاام ر داری قابل

ها ماننااد خصاا مو، ای از مؤلفااهپرخاشااگری شااامل مجم عااه پیچیااد 
عن ان یک ر دار (. برای تلقی ر دار  رد به3شدن   ر دارها اتو)عصبانی

پرخاشگرانه چهار شرط اتاتی لازم اتو: ا ح قصد یا نیاو کاه هماان 
تمایلات  رد پرخاشگر برای آتیب یاا ضارر زدن اتاو، د م هادف کاه 

ری ابزاری برای رتیدن به پیامادها   نداایآ آنای یاا بلندمادت پرخاشگ
ای اتاو بارای اتو، ت م انگیز  برای اجدنا  که پرخاشاگری  تایله

(. ر داار 11کفظ تمامیو  یزیکی   عاطفی  رد   چهارم نقض هنجارها)
(. کاح باید ت أح 11پرخاشگرانه تا کد زیادی در د ران بل غ شایع اتو)

 کرد: 
عن ان یک عامل کاهند  پرخاشگری مطارح ت اند بهفکر میآیا آم زش ت

 مادارس در تفکار را آما زش اهمیاو نظاری، ازلحاظ کسهیچش د؟   
  رایند در یادگیرند  اگر که اتو این مهم نکده. دهدنمی قرار م ردتردید

 اداماه یادگیری به ت اندمی چگ نه نیام زد، را  کرکردن یادگیریاآم زش
ر با د  بعاد شاناخو    راشاناخو در کندارح ر دارهاای (. تفک12دهد؟)

پرخاشگرانه مؤثر اتو. آگاهی برخاتده از تفکر عنصر مهمی در کندارح 
(. بعاد  راشاناخو تفکار بار خا دکندرلی تأکیاد 13پرخاشگری اتاو )

ای، از هاای پرخاشاگری باه شاکل گسادرد (. بسیاری از نظریه10دارد)
(. اگار 11اند)رخاشگرانه غفلو کرد دهی در کندرح ر دار پنقش خ دنظم

 محای  در خصا مو یاا پرخاشاگری بالاای تط ح رشد، ا لیه تنین در
 را پرخاشاگری کاه کنایممای پیادا تمایال باشد، داشده  ج د ما اطراف

 را پرخاشاگرانه ر دارهاای   بگیریم نظر در هنجاری پاتخ یک عن انبه
های شناخدی اتو اخوها   ت ار کنیم   این همان طرح بازداری کمدر

 (.16که پایه تفکرات ا راد هسدند)
گیری، کندرح   درماان پرخاشاگری در بنابراین آم زش تفکر برای پیش
( اندیشایدن) ها یک ضر رت اتو. تفکرن ج انان برای کفظ تلامدی آن

-تازمان کاری  دتو گیشده هاییادگیری آن ت ت  که اتو  رایندی

   معنای طریق از که اتو یکپارچه کل یک تفکر ". (15ش ند)می دهی

 در تاپس   در نی تطح دریک ابددا تدریآ،به    رد اراد  تحو کلمات،

های شناخدی تفکر شامل مهارت .(11)"ش دمی بیان اجدماعی تطح یک
هاا(، زباان   دادن ایاد گیری مفها م )شاکلپایه ادراک، کا ظه، شکل

یا ده   شناخدی دارد   بعد تجسم (. تفکر هم13ها( اتو)نمادتازی )ارائه
هم بعد محیطی   یک پدید  پردازشی   تعاملی  رد باا جهاان   ارتبااط 

 (.21جزء با کل اتو)
پرخاشگری دارای ابعاد شناخدی، هیجانی   عاطفی ا اجدمااعی اتاو. 

ت اند منجر به کاهش پرخاشگری ش د که علاا   بار تفکر در و رتی می
هاای اجدماعی نیز داشده باشد. در بین نظریه بعد شناخدی، بعد عاطفی ا

رشد   یادگیری که مبنای تفکر هسدند، نظریه  یگ تسکی بیش از هماه 
ی باه بعاد عااطفی ا اجدمااعی تفکار ت جااه داشاده اتاو. در نظریااه

ذهنای دارای خاتادگا  اجدمااعی   یگ تسکی، تفکر یک کارکرد عاالی
 رد  شناخدی، تحو اراد اتو که از طریق در نی تازی   ابزارهای ر ان

 ر داار تارینمهم انساان، گفداار کا دک، رشاد کیث (. از21دهد)رخ می
 در هااییشی   کلمه، زبان مانند علائم   (. ابزار22اتو) علائم از اتدفاد 
   شادن تازگار برای آنان هایتلاش به که گیارد راگیرندگان می اخدیار
ذهان مانناد  عالی اخدارهایت. (0بخشد)می بیشدری کارایی مسئله کل

(   هماین بعاد 23آیناد)مای  ج د به  رهنگی رشد  رایند طی تفکر، در
ت اناد در کااهش ر داار اجدماعی ا  رهنگی این نظریاه اتاو کاه مای

های اجدماعی    رهنگی اتو، ماؤثر پرخاشگرانه که آن نیز دارای ریشه
 ا دد. 

 زش تفکار مبدنای بار ت ان این  رضیه را مطرح کرد که آمابنابراین می
ت اند باه کااهش پرخاشاگری افرهنگی  یگ تسکی، مینظریه اجدماعی

آما زان مانناد کلماات دانشمنجر گردد   در ندیجه ر دارهای غیراخلاقی
رکیک، تند تناد   از ر ی عصابانیو کارف زدن، قهار کاردن   مادتی 
 خام ش ماندن در کلاس، عدم ت جه به معلم   چهر  درهم کشیدن، زیار

زدن با خ د بر علیه  رد دیگر با چهر  برا ر خداه ، مشاو زدن لب کرف
به همدیگر، برای  ردی خ    نشان کشیدن، در کرف  ارد دیگاری باا 

ها   انقباض و رت از ر ی عصبانیو به تندی  ارد شدن،  شردن دندان
و رت چهر  به چهر ، کشیدن م ی تر  رد دیگر، با لگد یا اشیاء ضربه 

د دیگر، پرت دادن کاغی برای یکدیگر از ر ی تلا ی جا یی   زدن به  ر
ز رگ یی که در اثر خش نو   پرخاشگری به  ج د آمد  اتاو، کااهش 

 یابد. 
پرخاشگری ریشه بسیاری از مشکلات ر انی   ر داری ن ج انان می باشد 
که در و رت عدم درمان آن منجر باه بسایاری از مشاکلات اجدمااعی، 

 (. 20ش د)ر انی   جسمی می
طراکای آم زشای  تاازی نیااز دارد؟آیا آم زش تفکر باه طراکای   الگ 

ها در شرای  خاص برای رتایدن باه ها    عالیوبینی ر ش رایند پیش
  رایند بازنمایی (. الگ ی طراکی آم زشی ن عی21های معین اتو)هدف

 باین ر ابا    آما زش مراکال یا اولی عناور آن در که اتو آم زشی
با ت جه به تعاریف ذکر شد ، در آما زش  .(26اتو) شد داد  نشان اهآن

بینی ش د. کاح باید مسائله هایی  ج د دارد که باید پیشتفکر نیز ر ش
تا ان الگا یی را در دیگری را مطرح کرد   آن این اتو که چگ نه مای
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زمینه طراکی آم زش تفکار برخاتاده از نظریاه اجدمااعی ا  رهنگای 
ین کرد   به تنجش اثار آن بار کااهش پرخاشاگری    یگ تسکی تد 

  رهنگایاااجدمااعی آم زان پرداخو؟ نظریهر دارهای غیراخلاقی دانش
 هاایزمیناه باه ت جه تفکر، برای اجدماعی خاتدگا  طرح با  یگ تسکی

 قارار تأییاد ما رد   تفکار در زباان نقش به ت جه    رهنگی   تاریخی
باه  (،25اخیار) هاایپژ هش در نظریه این از برآمد  های رضیه گر دن

تفکار   کااهش  آما زش طراکای الگ ی تاخدن رتد که براینظر می
ر دار پرخاشگرانه   به تبع آن کااهش ر دارهاای غیراخلااقی ن ج اناان، 

اتو. بنابراین هدف پاژ هش کاضار تاد ین  هانظریه تایر از ترمناتب
ی ا  رهنگای الگ ی طراکی آم زش تفکار مبدنای بار نظریاه اجدمااع

 یگ تسکی   تنجش اثر آن بر پرخاشگری   ر دارهای غیراخلاقی ناشی 
 از آن در ن ج انان اتو.

 

 روش
ر ش پژ هش آمیخداه اتاو. طارح پاژ هش، طارح اکدشاا ی مدا الی 

(. در بخش کیفی از ر ش تحلیل مضم ن   ابزار مصاکبه برای 21اتو)
 مضامین   گر و جامان تد ین الگ  اتدفاد  شد. در این بخش کدگیاری

-مقایسه تحلیل مضامین شناتایی   کدگیاری  رایند در. شدند شناتایی

 اواطلاکات، مفاهیم، تکراری، کلمات تحلیل این در. پییر و و رت ای
 ب دناد، ن شده را هاآن مخدلفی ا راد که مخدلف منابع در بندها   عبارات
   مشاابه ما ارد ات گر و و رت دلیل این به مقایسه این. شدند مقایسه
 پیادا ادامه جایی تا مقایسه این. ش د مشخص مخدلف، منابع در مدفا ت

  .نشد مشاهد  مدن در جدیدی م ارد که کرد
بخش کیفی پژ هش عبارت از کلیه مناابع چااپی   الکدر نیکای  جامعه

های اطلاعاتی داخلی   خارجی علمی معدبر   مرتب  نمایه شد  در پایگا 
 1331تاا  1351در تاح میلادی   از تاح  2113تا  1331های بین تاح

-گیری بخاش کیفای، نم ناهدر تاح هجری شمسی اتو. ر ش نم نه

گیاری هد مناد، قصاد محقاق اندخاا  در نم ناهگیری هد مند اتاو. 
م اردی اتو که با ت جه به هدف تحقیق، غنای از اطلاعاات باشاند. باا 

م ضا    جا د دارد، مبناا در  هنیزم درهای زیادی که نم نهت جه به این
(. بدین ترتیب از بین مناابع، 23اندخا  کجم نم نه، اول اشدهار اتو )

مقاله اندخا  شد. بخش دیگر جامعه پژ هش در قسمو  01کدا     11
ر انشناتی تربیدی   تکن ل ژی آم زشای ب دناد  کیفی، مدخصصان رشده

عیین اعدباار در نای ها جهو تنفر از آن 11که الگ ی طراکی شد  برای 
 ارتاح شد. 

تا أح  1ابزار پژ هش در بخش کیفی پرتشنامه محقاق تااخده دارای 
شاد  اتاو. ر ایای محدا ایی   اتو که مطابق با مقیاس لیکرت تهیه 

و ری پرتشنامه ت ت  مدخصصاان ر انشناتای تربیدای   تکن لا ژی 
محاتبه  52/1آم زشی تعیین   ضریب پایایی آن به ر ش آلفای کرانباخ 

 شد.
ب د. شبکه مضامین بار  ر ش تحلیل بخش کیفی، تحلیل شبکه مضامین

اتاس ر نادی مشاخص، مضاامین پایاه، مضاامین تاازمان دهناد    

کناد، تاپس ایان مضاامین باه وا رت مضامین  راگیر را نظام مند می
های شبکه تارنما، رتم   مضامین برجساده هار یاک از ایان تاه نقشه

 ش د. ها نشان داد  مییان آنتطح همرا  با ر اب  م
آم زان دخدر پایه هشدم مد تاطه ا ح جامعه بخش کمّی پژ هش، دانش

ای تاک ی، خ شاهریگنم ناهنفار با د. ر ش  651 هاآنب دند که تعداد 
ی ب د. از بین مادارس دخدراناه کاه پرخاشاگری بالااتری را دارا امرکله

پس از باین داناش ب دند، به و رت تصاد ی یک مدرته اندخا  شد، ت
نفار کاه میازان پرخاشاگری مد تا    بالااتر را دارا  31آم زان مدرته 

 ب دند، اندخا    در د  گر   آزمایش   کندرح جایگزین شدند.  
-(   مقیااس درجاه31ابزار پژ هش بخش کمّی پرتشنامه پرخاشگری )

تاخده برای تنجش ر دارهاای غیراخلااقی ن ج اناان با د. بندی محقق
پرتش برای ارزیابی چهاار عامال  23( دارای 31مه پرخاشگری)پرتشنا

پرخاشگری  یزیکی، کلامی، خشم   خص مو اتاو. در بررتای پایاایی 
ای( برای ع امل پرخاشگری  یزیکی، کلامی، خشام ماد  23) یینها رم 

(. 23گازارش گردیاد) 52/1   52/1، 56/1، 11/1  خص مو به ترتیاب 
بنادی بارای تانجش (. مقیااس درجاه31)اتو 51/1پایایی پرتشنامه 

ماد  اتو که مطابق با مقیاس  13ر دارهای غیراخلاقی ن ج انان دارای 
ای تاااخده شااد. ر ایاای مقیاااس ت تاا  درجااه 1لیکاارت بااه واا رت 

 باشد. می 50/1نباخ  مدخصصان تعیین   پایایی آن به ر ش آلفای کر

 مسدقل ب د. Tر ش آماری بخش کمّی 
مرکله و رت پییر و. مرکله ا ح یا بخش کیفای  اجرای پژ هش در د 

ها برای اتدخراج مضامین   طراکای شامل تحلیل مدن منابع   مصاکبه
  اعدبارتنجی در نی الگ  ب د. مرکله د م یا بخش کمّی شاامل اجارای 

آن بر کاهش پرخاشاگری   ر دارهاای غیراخلااقی  ریتأثالگ    تنجش 
لگ ، ابددا مسائله آم زشای تعیاین   در ب د. در  رایند آم زشی مطابق با ا

های آم زشی   محد ا ادامه تحلیل یادگیرند ، تحلیل شرای ، تعیین هدف
و رت پییر و. تپس آم زش زبان   تفکر به وا رت همزماان انجاام 
گر و. آم زش زبان در ته مرکله زباان بیر نای، خص وای   در نای   

-اندیشای   تفکارگر ههمرکله تفکر همدابینی، تفکر  3آم زش تفکر در 

 مفه می و رت پییر و. 

آخرین مرکله زبان، زبان در نی   آخرین مرکلاه تفکار، تفکار مفها می 
هاا در هام اتو که در این مرکله، ترکیب مفااهیم بایاد باا تجزیاه آن

 (.32آمیزد)
 

 یافته ها

-های کاول از بخش کیفی   یا دههای پژ هش به د  دتده یا دهیا ده

 ش د.بخش کمّی به شرح زیر ارائه می های کاول از
 های کاول از بخش کیفیالف( یا ده

 ش د.پاتخ داد  می تؤاحدر ارتباط با بخش کیفی به د  
 الگ ی طراکی آما زشِ تفکار مبدنای بار نظریاههای ت أح ا ح: م لفه

 اند؟ رهنگی  یگ تسکی کدم ااجدماعی
زش تفکر مبدنای بار با تحلیل مضم ن و رت گر ده، الگ ی طراکی آم 

مضام ن  3و رت کلی دارای نظریه اجدماعی ا  رهنگی  یگ تسکی به
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مضام ن  30مضام ن اوالی    06دهناد ، مضم ن تازمان 11 راگیر، 
مضم ن  راگیر    3 رعی اتو. از بین این مضامین، با نظر مدخصصین 

 مضم ن تازمان دهند  در الگ  قرار گر دند. 11
های الگ ی طراکی آم زشِ تفکر مبدنی بار ؤلفهت أح د م: تعامل بین م

  رهنگی  یگ تسکی چگ نه اتو؟ ای اجدماعینظریه
های الگ ، در مصاکبه به ر ش کان نی با مدخصصین پس از تعیین م لفه

ها مشخص شد. تربیدی تعامل بین م لفهشناتیآم زشی   ر انتکن ل ژی
 هد  اتو.قابل مشا 1تص یر الگ  در  اژ  نگار  شمار  

 های کاول از بخش کمّی ( یا ده

 ش د.در بخش کمّی به یک ت أح   د   رضیه پاتخ داد  می
ت أح ا ح: آیا الگ ی طراکی آم زش تفکار از اعدباار در نای برخا ردار 

 اتو؟
آم زش تفکر مبدنای بار نظریاه  برای اعدبارتنجی در نی الگ ی طراکی

  تبیاین آن، باه همارا   اجدماعی ا  رهنگی  یگ تسکی، تصا یر الگا 
 1نامه محقق تاخده برای مدخصصان ارتاح شد. ندایآ در جد ح پرتش
 .شد  اتو.گزارش

 

 
 : الگوی طراحی آموزش تفکر6نگاره

 
 

مشاخص اتاو، میاانگین هماه  1گ نه کاه از اطلاعاات جاد ح همان
و. ندایآ کاول کااکی از آن ( بالاتر ات3) تؤالات، از میانگین هر ت أح

ت ان از این الگا  بارای طراکای اند، میاتو که مدخصصان معدقد ب د 
 آم زش تفکر اتدفاد  کرد.

های نظردهنادگان باه منظ ر بررتی این م ض   که آیا میانگین پاتخبه
ط ر معناداری بالاتر از میانگین نمرات در هر تؤاح اتاو یاا هر تؤاح به

 ای اتدفاد  شد.تک نم نه Tخیر، از آزم ن 
 



 انساز رفتارهای غیراخلاقی نوجوانتاثیر تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر بر پرخاشگری به عنوان عامل زمینه دیجه علی آبادی و همکاران:دکتر خ 
 

 06 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 

ی 
ش

وه
پژ

ه 
قال

م
 

: نتایج اعتبارسنجی درونی الگوی طراحی آموزش 6جدول 

 تفکر بر اساس نظر متخصصان
انحراف  میانگین سوأل

 معیار

 16/1 16/0 ارتباط الگ  با م ض   پژ هش 

 36/1 53/3 گ یا ب دن الگ 

 55/1 11/3 های الگ ی پیشنهادیکامل ب دن مؤلفه

 13/1 53/3 ی الگ هامناتب ب دن م لفه

 33/1 16/3 میزان کاربرد الگ  برای طراکی آم زش تفکر

 53/1 53/3 های طراکی آم زشی در الگ م ردت جه قرار گر دن مؤلفه

 11/1 66/3 ج یی در نظر گر ده شدن اول اقدصاد یا ور ه

 13/1 0 مبدنی بر نظریه اجدماعی ا  رهنگی  یگ تسکی ب دن الگ 

 

 
 

 tکاه از تاؤاح ا ّح پاژ هش نشاان داد، باا ت جاه باه این ندایآ کاول
دار ب د ، بنابراین میانگین درود معنی 31شد  در تطح اطمینان مشاهد 

ط ر معنااداری بالااتر از میاانگین های مدخصصان به هر تؤاح باهپاتخ
باشد   الگ  قابل کاربسو برای طراکی آما زش نمرات در هر تؤاح می

 .ش دهای پژ هش مطرح میادامه   رضیهباشد. در تفکر می
. 

 ای برای ارزیابی اعتبار درونی الگوی طراحی آموزش تفکرتک نمونه T: نتایج آزمون 6جدول 
 6میانگین حد وسط: 

 T سوال
 T 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

تفاااااااااو  

 میانگین

 درصد 59فاصله اطمینان  میانگین

 حد بالا حد پایین

1 11/3 10 11/1 16/1 16/0 02/ 51/1 

2 31/2 10 11/1 53/ 53/3 21/ 26/1 

3 0 10 11/1 11/ 11/3 35/ 22/1 

0 51/2 10 11/1 53/ 53/3 16/ 31/1 

1 31/3 10 11/1 16/ 16/3 31/ 01/1 

6 11/3 10 11/1 53/ 53/3 23/ 15/1 

5 16/3 10 11/1 66/ 66/3 21/ 11/1 

1 10/3 10 11/1 1 0 35/ 62/1 

 
 

آم زان دخدر در کاهش بین گر   آزمایش   کندرح دانشفرضیه اوّل:  

 پرخاشگری تفا ت معنادار  ج د دارد.
   آزماایش گار   معیار انحراف   (16/12) هامیانگین تفا ت به ت جه با

لا ین  ، ندیجاه آزما ن3اطلاعات جد ح   ( 111/11   121/12) کندرح
اتاو.  11/1تار از بازر  ، تاطح معنااداری511/1  معناداری  156/1

هاا ها باید از ردیاف یکساانی  اریاانس تحلیل داد درندیجه برای تجزیه

در تاطح  21باا درجاه آزادی  133/2شد  محاتبه tاتدفاد  ش د. مقدار 
11/1 >P کندارح   آزماایش دیگر بین د  گار  عبارتمعنادار اتو. به 

ی  ج د دارد   گار   تفا ت معنادار کاهش ر دار پرخاشگرانه دخدران در
آزمایش که با الگ ی طراکی آم زش تفکر آم زش دید  اتاو، ت انساده 

 اتو عملکرد بهدری نسبو به گر   کندرح داشده باشد.

 های آزمایش و کنترل دخترانپرخاشگری گروه آزمونپسا  آزمونشیپهای برای مقایسه میانگین T: نتایج آزمون 6 جدول

 

آم زان دخدر در کاهش بین گر   آزمایش   کندرح دانش فرضیه دوم:

 ای غیراخلاقی تفا ت معنادار  ج د دارد.ر داره

   آزمایش گر   معیار انحراف   (3/1) هامیانگین تفا ت به ت جه با
ل ین  ، ندیجه آزم ن0اطلاعات جد ح   ( 116/1   111/1) کندرح
اتو.  11/1تر از ، تطح معناداری بزر 633/1  معناداری  111/1

ها ز ردیف یکسانی  اریانسها باید ا تحلیل داد درندیجه برای تجزیه

 11/1در تطح  0با درجه آزادی  2/13شد  محاتبه tاتدفاد  ش د. مقدار 
>P دخدران  کندرح   آزمایش دیگر بین د  گر  عبارتمعنادار اتو. به
تفا ت معناداری  ج د دارد   گر    کاهش ر دارهای غیراخلاقی در

ید  اتو، ت انسده آزمایش که با الگ ی طراکی آم زش تفکر آم زش د
 اتو عملکرد بهدری نسبو به گر   کندرح داشده باشد.

 

 مستقل T آزمون لوین 

F معناداری T سااااااااطح  درجه آزادی

 معناداری

تفاو  

 هامیانگین

تفاو  خطای 

 استاندارد

 16/0 16/12 115/1 21 133/2 511/1 156/1 هایکسانی اریانس

 16/0 16/12 115/1 111/26 133/2   هاعدم یکسانی  اریانس
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های آزمایش و کنترل رفتارهای غیراخلاقی گروه آزمونپسا  آزمونشیپهای برای مقایسه میانگین Tنتایج آزمون :   6جدول 

 دختران

 
 

 بحث
درود گزارش شاد  اتاو.  11تا  21شی   پرخاشگری در بین ن ج انان 

و. یکاای از دلایاال ر دارهااای غیاار اخلاااقی ن ج انااان پرخاشااگری اتاا
پرخاشگری منجر به ناتاازگاری، تا ء مصارف ما اد، مصارف تایگار، 

(. 20کاری   ا و تحصیلی ن ج انان شد  اتو)داشدن رابطه جنسی، بز 
پرخاشگری یکای از مساائل مهام د ران ن جا انی اتاو کاه در هماه 

شاد  در تحلیل محد ای انجام .(33ش د)ها   اجدماعات دید  می رهنگ
ط ر المللای، ر شان شاد کاه باههای بینپژ هش مطالعه از 11بر ر ی 
ها برخلاف همگنان خ د دارای ر داار تاله 11تا  12درود از  31مد ت  

وا رت مسادقیم بار خش نو   پرخاشاگری به. (30پرخاشگرانه هسدند)
پرخاشاگری کندارح نشاد  . (31تلامو جسم   ر ان ن ج انان اثر دارد)

خدی   اجدمااعی را در پای داشاده شناهای  یزیکی، ر انت اند آتیبمی
  .(11باشد)

بنابراین یکی از ندایآ پرخاشگری، ظه ر   بر ز ر دارهای غیراخلااقی در 
 بین ن ج انان اتو. 

ر دارهای غیراخلاقی در کلاس درس مانند مسخر  کاردن دیگاران، آزار 
رتاندن   کدک زدن دیگران به ط ر مسدقیم باا پرخاشاگری در ارتبااط 

طریق آگاهی بخشی   خ د آگاهی به عن ان م لفه های تفکر هسدند. از 
(. کندارح ا کاار 36آما ز تغییار ایجااد کارد)ت ان در نگارش داناشمی

پاییر اتاو. در زماان پرخاشاگری، پرخاشگرانه با آم زش تفکار امکاان
آید که با کندرح  کار، باه ر دارهای غیراخلاقی در ذهن  رد به  ج د می

-. مر ر ذهنی خ دگا یی هاایی باه قصاد بااز(35رتد)مرکله عمل نمی

دهی م قعیو   باازآرایی شاناخدی اطلاعاات )تفکار(   تساهیل تازمان
های تالم از راهبردهای کندارح خشا نو   پرخاشاگری اتاو.  اکنش

قلدری در مدرته یکی از ر دارهای غیراخلاقی در محی  مدرته اتو که 
آما زان دارد. باا های خش نو   پرخاشاگری داناش ریشه در طرح  ار 
-ت ان قلادری داناشها به عن ان زیربناهای تفکر میتغییر در طرح  ار 

 (. 31آم زان را در مدرته کندرح کرد)
عن ان خشا ندی کاه تحاو یاک امار شد  در جامعه بهخش نو پییر ده

پردازانی مانند  ر یاد، مشر     قان نی درک شد  اتو، م ردت جه نظریه
ها یک مکانیسم اجدماعی   یک باشد. خشم ازنظر آنالیاس   گیرارد می

(. در ارتبااط باا 33کنناد  اتاو)دهند    تعدیلعنصر محد دکنند ، نظم
های آم زشی مدعددی اجرا شاد  اتاو. رابطه تفکر   پرخاشگری برنامه

هاای جمعای آم زان بد انند در مباکثهدارد که اگر دانشهدایدی بیان می

مرتب  با ز رگ یی   اعماح خش نو، همانند آنچاه  لسفی دربار  مفاهیم 
شا ند دهد، قرار گیرناد، قاادر مایدر برنامه  لسفه برای ک دکان رخ می

آم زان را محک   دتو به خ د اولاکی بزنند. دیدگا  خ د   تایر دانش
هاایی کاه در کلقاه های آنان بر یکادیگر   چاالشدر کقیقو تأثیر اید 

-ها تأثیر میآید، در اتددلاح   منطق آنج د میها به  کند کا  بین آن

پرخاشگری . (1گردد)گیارد   منجر به کاهش بر ز قلدری در مدارس می
ت اناد با آم زش تفکر   پر رش آن در ارتباط اتو   آما زش تفکار مای
شا د. باعث کاهش پرخاشگری ش د. تفکر منجر به کااهش تکاناه مای

ها، اکساتی اتو که ده تمام تکانهها اتو. هستکانه عامل تمام هیجان
آیاد. در و رت عملی مدجلی تازد، به غلیاان درمیکه خ د را بهبرای آن

در پاژ هش دیگاری . (16دهاد )این هنگاام ر داار غیراخلااقی رخ مای
گرهاای پرخاشاگری   تفکار خلاا  در باین مشخص شد که بین نشان

ار  جا د دارد. ددبسادانی ارتبااط   تفاا ت معنایدخدران   پسران پیش
داری مرب ط به ر ابا  مثباو باین خلاقیاو غیرکلاامی   بیشدرین معنی

گرهای پرخاشگری اتو. در پسران بین پرخاشگری   هر د  نا   نشان
دار  ج د دارد   در دخداران باین خلاقیو کلامی   غیرکلامی رابطه معنی

 .(01دار  ج د دارد)پرخاشگری   خلاقیو غیرکلامی رابطه معنی
ر پرخاشگری آشکار بین زنان   مردان تفا ت معناداری  ج د ندارد، اما د

مراتب بالاتر از مردان ب د    اتدفاد  از در پرخاشگری نهان، نمر  زنان به
برنامااه آماا زش جااایگزینی . (3تاار از مااردان اتااو)آن در زنااان، رایااآ

 پرخاشگری، برای ر دارهای پرخاشگرانه پی تده بسیار ماؤثر اتاو   باا
های اجدماعی، اتددلاح عقلانی   کندرح عصبانیو منجر به ارتقاء مهارت

آما زش مادیریو . (11شا د )کاهش پیامدهای ر داار پرخاشاگرانه مای
های تازگاری   کااهش ر دارهاای خشم، تدبیری برای ا زایش مهارت

ط ر بخشای باهنظم آما زش ت اناایی خا د. (1ناتازگار اجدماعی اتاو)
آماا زان بااا ر دارهااای اهش پرخاشااگری دانااشداری م جااب کاامعناای

هاای اجدمااعی در ارتقاای آما زش  مهاارت. (01گردد)پرخاشگرانه می
آما زان مقطاع مد تاطه ها، ارتباط ماؤثر   کال تعاارض داناشمهارت

های اجدمااعی در کااهش گارایش ر دارهاای مؤثراتو. آم زش مهارت
  .(02آمیز تأثیرگیار اتو)خش نو
 کا دک  کری هایت انایی نقص م جب ت اندمی دا مم هیجانی ناراکدی

   اکساتاات میان رابطه در .بیندازد کار از را ا  یادگیری ظر یو   گردد
 باه   کندمی هدایو را ما لحظهبهلحظه هایتصمیم هیجانی، جنبه  کر،

 یاا ت اناا را  کر   اتو مشغ ح کار به خردگرا ذهن با تنگاتنگ و رتی

 مستقل T آزمون لوین 

F معناداری T تفااااااااو   سطح معناداری درجه آزادی

 هاینمیانگ

تفاااااو  خطااااای 

 استاندارد

 161/1 3/1 111/1 0 222/13 633/1 111/1 هایکسانی اریانس

 161/1 3/1 111/1 351/3 222/13   هاعدم یکسانی  اریانس
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 پدیاد در اتاتای نقشای نیز مدفکر مغز ترتیب همین به. تازدمی نات ان
 کندرح از هاهیجان که لحظاتی اتدثنایبه ا کندمی ایفا هاهیجان آمدن
بناابراین  کناد ا مای آغااز را هجا مش هیجاانی مغز   ش ندمی خارج

تاز خش نو   پرخاشگری   یا ت انند زمینه رهنگ   اجدما  مخدلف می
  .(03رهای پرخاشگرانه باشند)مانعی برای بر ز ر دا

با رهای اجدماعی )بیر نی( نقش پی نددهند  بین پرخاشگری همگنان    
ارتباط   همبسادگی باا همگناان . (00ت تعه ر دار پرخاشگرانه را دارند)

شا د. ایان پرخاشگر، م جب پییرش گسدرد  ر دارهای پرخاشگرانه مای
ارهاای پرخاشاگرانه در ارتباط هم در پییرش   هم در پایادار با دن ر د

  .(01ک دکی   ن ج انی مؤثر اتو )
ا کار نقش م ثری در ایجاد   تدا م خشم دارناد. ا کاار منفای   تلقاین 

ت اند منجر باه بار ز ر دارهاای غیار در نی در ارتباط با پرخاشگری، می
(. شناتایی، تشخیص   تحلیال ا کااری کاه باه خشام 06اخلاقی ش د)

ش تفکر امکان پییر اتاو   از ایان طریاق مای ش ند، با آم زمنجر می
ت ان پرخاشگری را کندرح کرد   از بر ز ر دارهاای غیار اخلااقی پرهیاز 

-داری بار کااهش پرخاشاگری داناش(. آم زش اخلا  خ یشدن05کرد)

داری   عااملی کاه هاای خ یشادنآم زان م ثر اتو. از مهمدرین م لفه
تحریک کنناد  پرخاشاگری منجر به خ یشدن داری  رد در مقابل عامل 

 (.  01ش د، تفکر اتو)می
های ذکر شد  با ندایآ پژ هش کاضر همس  اتاو. ندایآ بیشدر پژ هش

ها تفکر یک عامال بازدارناد  خشا نو   پرخاشاگری   در این پژ هش
ش د. بنابراین طراکای آما زش تفکار ر دارهای غیراخلاقی محس   می

-ر دارهای غیراخلاقی دانش برای کاهش پرخاشگری   در ندیجه کاهش

 آم زان مد تطه ا ح باید م رد ت جه قرار گیرد. 
گیراناه بارای ش د از آم زش تفکر به عن ان یک عامل پیشپیشنهاد می

-جل گیری از پرخاشگری   ر دارهای غیراخلاقی ناشای از آن در داناش

 آم زان اتدفاد  ش د.
فکار چنادان ما رد با ت جه به این که تد ین الگ ی طراکای آم زشای ت

های انجام شد  در ایان ت جه نب د    پژ هش کاضر از نخسدین پژ هش
-ک ز  اتو، پیشینه پژ هشی مناتب   مرتبطای بارای بحاث   ندیجاه

 گر نب د  اتو. تر در دتدرس پژ هشگیری دقیق
 

 نتیجه گیری.
آما زان در کلااس درس،  ضاای تاالم   ر دارهای غیر اخلااقی داناش

آما زان خ اهاد شاد را جار باه م  قیاو معلام   داناشومیمی که من
آم زان در مدرته، دلایل باه کند. ر دارهای غیراخلاقی دانشمخد ش می

ت انند داشده باشند. یکی از این دلایل، خشا نو  ج د آ رند  مدعددی می
  پرخاشگری اتو. زمانی که خش نو   در ندیجه پرخاشگری در  رد به 

مکن اتو به هر ر دار غیراخلاقی دتاو بزناد. منصه ظه ر برتد،  رد م
ت اناد باه عنا ان یاک راهبارد آم زان، میآم زش   پر رش تفکر دانش

های م ثر، مانع از بر ز ر دارهای پرخاشگرانه ش د. بنابراین یکی از هدف
مهم مدارس، آم زش   در ندیجه پر رش تفکر اتاو. در ایان پاژ هش 

اکای آما زش تفکار تاد ین   برای رتیدن به ایان هادف، الگا ی طر
اعدبارتنجی شد. با اجرای این الگ ،   تانجش اثار آن بار پرخاشاگری 

ت اناد از آم زان دخدر، این ندیجه کاول شد که آم زش تفکار مایدانش
هااا بار ز ر دارهاای پرخاشااگرانه   در ندیجاه ر دارهااای غیراخلااقی آن

 جل گیری به عمل آ رد.  
 

 ملاحظه های اخلاقی
ژ هش با کساب مجا ز از دانشاگا  علاماه طباطباایی)ر (، باه در این پ

مدیریو آم زش   پر رش شهرتدان اتادآباد مراجعاه   مدرتاه محال 
اجرای پژ هش مشخص شد. با رضایو ع امال اجرایای شاامل مادیر   

آما زان پایاه هشادم مدرتاه بناو الهادی دبیران درس تفکر   داناش
ی اجرا شد   هدف از اجرای نامه پرخاشگری   ر دارهای غیراخلاقپرتش

 آم زان تبیین شد. آم زش برای دانش

 

 سپاسگزاری
از کراتو آم زش   پر رش شهرتدان اتدآباد، مدیر   ع امال اجرایای، 

آم زان پایه هشادم دبیرتادان بناو دبیران تفکر   تبک زندگی   دانش
الهدی که نهایو همکاری را برای اجرای این طرح پژ هشای باه عمال 

 . می ش د، تقدیر   تشکر آ ردند
 

 هنام واژه
1. Sociocultural context  رهنگی –با و اجدماعی  

2. Aggression پرخاشگری 

3. Violence خش نو 

4. Thought instruction آم زش تفکر 

5. Metacognition راشناخو  

6. Self-regulation خ دنظم دهی 

7. Manipulation دتدکاری 

8. Concept formation شکل گیری مفه م 

9. Higher mental function عملکردهای عالی ذهن 

10. Psychological instruments ابزارهای ر انشناخدی 

11. Internalization در نی تازی 

12. Symbol علامو 

13. Immoral غیراخلاقی 

14. nstructional design طراکی آم زشی 

15. Instructional design model الگ ی طراکی آم زشی 

16. Representation بازنمایی 

17. Socially accepted violence  خش نو پییر ده شد 
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