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Abstract 
This study executed for the development of thinking instructional design 

models based on Vygotsky's sociocultural theory. The research was a mixed-

method and Research design was exploratory design. The design consists of 

two consecutive qualitative and quantitative parts. In the qualitative section, 

by using the thematic analysis method, the scientific texts selected by 

purposeful method, consisted of 18 books and 40 articles, study and analysis. 

Also interviewed with 6 people of instructional design and educational 

psychology experts by focus group method and model developed. In the 

quantitative part, the developed model was validated. For internal validation, 

a developed model associated with the Researcher made a questionnaire with 

the determination of validity and Reliability coefficient 0/72 in the Cronbach 

alpha method, for 15 experts for judgment send and data analyzed. From the 

extracted themes, experts selected 3 global themes and 15 organizing themes 

and presented a model after determining the interaction between them. 
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Analysis of the data obtained from the implementation of a researcher-made 

questionnaire for model internal validation by one-sample t-test showed that 

the mean of the respondents' responses to each question was significantly 

higher than the average of the scores in each question and as a result, the 

model had appropriate internal validity. 

Keywords: instructional design model, thinking instruction design model, 

internal validation, Vygotsky's sociocultural theory. 
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ـ  یاجتماع هیبر نظر یآموزش تفکر مبتن یطراح یالگو نیتدو

 یگوتسکیو یفرهنگ
 

 

   یدریح دیجمش
، یائدانشگاه عالمه طباطب یآموزش یتکنولوژ یدکتر یدانشجو

 .رانی، اتهران
  

   یآباد یعل جهیخد
، تهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ یآموزش یگروه تکنولوژ اریدانش

 .رانیا
 

  قوام  یمیابراه یصغر
، تهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ یتیترب یگروه روانشناس اریدانش

 .رانیا
  

   یاردکان ییپور روستا دیسع
، یدانشگاه عالمه طباطبائ یآموزش یگروه تکنولوژ اریاستاد

 .رانی، اتهران

 چکیده
فرهنگی ویگوتسکی ـ  این پژوهش باهدف تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی

طرح پژوهش آمیخته اکتشافی است. این طرح از دو بخش متوالی  شده است. روش پژوهش آمیخته و انجام

ر بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، متون علمی که به روش شده است. د کیفی و کمّی تشکیل

مقاله بود، موردمطالعه و تحلیل قرار گرفت. همچنین به روش  04کتاب و  81هدفمند انتخاب شد و شامل 

گرفت و الگو  مصاحبه صورتشناسی تربیتی  نفر از متخصصان طراحی آموزشی و روان 6گروه کانونی با 

شده، مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. برای اعتبارسنجی درونی،  بخش کمّی، الگوی تدوینتدوین شد. در 

به روش  27/4نامه محقق ساخته با تعیین روایی و ضریب پایایی شده به همراه یک پرسش الگوی طراحی

 ها تحلیل شد. از بین مضامیننفر از متخصصان جهت قضاوت، ارسال و داده 81باخ، برای  آلفای کران

مضمون سازمان دهنده انتخاب و پس از تعیین  81مضمون فراگیر و  3شده، با نظر متخصصین  استخراج

نامه محقق ساخته های حاصل از اجرای پرسشها، در قالب یک الگو ارائه شد. تحلیل دادهتعامل بین آن
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های نظردهندگان به هر  میانگین پاسخ ای نشان داد کهتک نمونه tجهت اعتبار سنجی درونی الگو با آزمون 

طور معناداری باالتر از میانگین نمرات در هر سؤال است و درنتیجه الگو از اعتبار درونی مناسب  سؤال به

 برخوردار است.

 هینظر ،درونی یآموزش تفکر، اعتبارسنج یطراح یالگو ،یآموزش طراحی یالگو :ها واژهکلید

  .یگوتسکیو فرهنگی یاجتماع

  



 24 |  همکارانو  حیدری...؛   یاجتماع هیبر نظر یآموزش تفکر مبتن یطراح یالگو نیتدو

 مقدمه

های عصر جدید، کسب گاری و توسعه، متناسب با تغییرات و پیچیدگیبرای ساز

اندیشیدن( تفکر )شود. های آموزشی، یک ضرورت محسوب میهای تفکر در نظام مهارت

. شوندمی دهی سازمانکاری و  های گذشته دستفرایندی است که توسط آن یادگیری

و این کار معموالً برای تشکیل  کارگیری و انتقال اطالعات به حافظه است تفکر شامل به

 گیردگیری، تفکر خالق و حل مسئله صورت میمفهوم، استدالل و تفکر انتقادی، تصمیم

تفکر یک کل یکپارچه است که از طریق معنی و کلمات، تحت  "(. 7488، 8سانتراک)

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

 و یکسان نظامی "(. منظور از معنی در این تعریف718، ص 8816، 7)ویگوتسکی "دشو می

تفکر  (.84 ص ،8361 ،3لوریا) "شودمی داده نشان کلمه در که است هاتعمیم از پایدار

کاری اطالعات به هدفی منجر شود و یا  و دست دهی سازمانتواند با فرایندی است که می

های شناختی پایه (. تفکر شامل مهارت8811، 0انسون لیردبه نتیجه خاصی منجر نگردد )ج

ها( است.  ها(، زبان و نمادسازی )ارائهگیری مفهوم )شکل دادن ایدهادراک، حافظه، شکل

کنند ریزی میهای پایه، توانایی استدالل را برای یادگیری و حل مسئله پیاین مهارت

دارای خاستگاه  6ذهنی کارکرد عالی (. در نظریه ویگوتسکی، تفکر یک7483، 1)داولینگ

فرد رخ  شناختی، تحت اراده و ابزارهای روان 2است که از طریق درونی سازی اجتماعی

ویگوتسکی این است که هر کارکرد  فرهنگی در نظریهـدهد. قانون کلی رشد اجتماعیمی

، ابتدا در شناختی در شخص رخ دهد صورت یک فرایند روان که بهعالی ذهنی، پیش از آن

عنوان انتقال از سطح بین  یک سطح اجتماعی وجود دارد. ویگوتسکی این موضوع را به
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توصیف کرده و رشد تدریجی کارکردهای عالی ذهنی از طریق  7به درون ذهنی 8ذهنی

 (.8312سیف،) استتعامل اجتماعی را درونی سازی نام نهاده 

دارس موردتردید قرار کس ازلحاظ نظری، اهمیت آموزش تفکر را در م هیچ

یادگیری فکر کردن را ـمهم این است که اگر یادگیرنده در فرایند آموزش دهد. نکته نمی

(. آموزش 8311، 3هولفیش و اسمیت)تواند به یادگیری ادامه دهد؟ نیاموزد، چگونه می

، 0فیشراست )مرکزی نهضت جهانی فلسفه کودکان  اندیشیدن به کودکان، هسته نحوه

تواند یا شود، تمامی آنچه را مدرسه میهای کودکان مربوط می(. تا آنجا که به ذهن8311

، 1دیوییاست )ها برای اندیشیدن  های آنالزم است برای آن انجام دهد، پرورش قابلیت

8372.) 

با توجه به اهمیت آموزش تفکر و اهمیت نظریه زیربنایی در تدوین الگوی طراحی 

عنوان نظریه زیربنایی این الگو  تماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی بهآموزش تفکر، نظریه اج

شود. منطقه شده در این نظریه اشاره می شده است که به چند مورد از مفاهیم مطرح انتخاب

یکی از این مفاهیم است. منظور ویگوتسکی از منطقه تقریبی رشد تفاوت بین  6تقریبی رشد

کارگیری رشد بالقوه اوست. معلم در به سطح کنونی یا سطح رشد واقعی کودک و سطح

های اجتماعی ـ فرهنگی به آن نگاه کند. بین آموز و تفاوتاین مفهوم باید از دیدگاه دانش

آموزان های اجتماعی ـ فرهنگی دانشو منطقه بعدی رشد ازنظر تفاوت منطقه تقریبی رشد

مفهوم دیگری در  1ن(. داربست بندی همگنا7481، 2اسماگورینسکی) تفاوت وجود دارد

نظریه ویگوتسکی است که با مفهوم منطقه تقریبی رشد در ارتباط است. در ابتدا شخص 

تدریج  پذیرد و بهکند، بخشی از مسئولیت او را میدیگری که یادگیرنده را کمک می
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2. Intramental 

3. Hullfish & Smith 
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7. Smagorinsky 

8. Homogeneous Scaffolding 
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(. داربست بندی برای 7480، 8شوشتری) شودمسئولیت به خود یادگیرنده واگذار می

ویژه برای معلمان دارای  تواند به کار بسته شود. این مفهوم بها معلمان میآموزان یدانش

ای که در ارتباط با داربست بندی تواند مورداستفاده قرار گیرد. نکتهسابقه کاری کم، می

اسمیت، )ها است این معلمان مطرح است، چگونگی رها شدن و محو تدریجی داربست

 (.7481، 7گیجسل، هوتز و باکر

اما این  وم دیگر توجه به بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در آموزش است؛مفه

ها، استفاده از تجربیات پذیر است؟ یکی از راهسازی در آموزش چگونه امکانموقعیت

آموزان در یک ماده درسی است. این فعالیت منجر به استفاده از حواس روزمره دانش

 (.7481، 3سیلست و ارستاد) یری خواهد شدمختلف در یادگیری و غنی شدن محیط یادگ

آموزش تفکر در نظریه ویگوتسکی با توجه به بافت تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و 

 رشد فرایند طی ذهن مانند تفکر، در عالی گردد. ساختارهایابزار و عالئم زبان طراحی می

 بر بعدی هایساختار بازتابی، و مستقیم فرایندهای برخالف. آیندمی وجود به فرهنگی

 کودک .آورندمی فراهم را انطباق زمینه و شوندمی ساخته ابزار و عالئم از استفاده اساس

 اعتقادات و هاارزش مانند)است  اجتماعی گیریشکل دارای که عالئمی کردن ترکیب با

 مرزهای( واقعیت درباره علمی یافته بسط مفاهیم و فرهنگ درباره متراکم دانش اجتماعی،

مطابق با نظریه  .کندمی مبدل شخصی آگاهی به را آن و دهدمی گسترش را خود

های میانجی دیده عنوان تولیدات فعالیت ویگوتسکی، کارکردهای عالی ذهن انسان باید به

شناختی و وسایل ارتباطات بین  واسطه ابزارهای روان کند بهشوند. نقشی که میانجی ایفا می

شناختی نیز دارای  مادی و فیزیکی، ابزارهای روانشخصی است. همانند ابزارهای 

حال ابزارهای مادی  طور ذاتی اجتماعی هستند، بااین های ساختگی هستند. هر دو به شکل

های طبیعی شناختی شکل قراول هستند و ابزارهای روان در کنترل طبیعی فرایندها، پیش

ناختی اغلب یک طبیعت معنایی ش مسلطی از شناخت و رفتار انفرادی هستند. ابزارهای روان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Shooshtari 

2. Smit, Gijsel, Hotze & Bakker 

3. Silseth & Erstad 
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های انسان به ها و مهارتشوند و در تبدیل تواناییصورت درونی جهت داده می دارند و به

فرهنگ از  تأثیر مندی وواسطه (.7441، 8زاده کارکردهای عالی ذهنی مؤثر هستند )قاسم

رایند فرهنگ محصول ف 7هازبانی به زبان دیگر متفاوت است. در زبان آنگلوساکسون

اجتماعی است. علوم رفتاری نیز در زبان انگلیسی بیشتر حاصل اجتماع است تا فرهنگ 

 تاریخی ـ اجتماعی مانند تفکر ماهیتی ذهنی عالی (. کارکردهای8816، 3)آلیس جاهبانا

اما علم  افتد؛شناسی، تفکر چیزی است که در مغز اتفاق می در دیدگاه عصب. دارند

یافته و شناختی دارد و هم بعد  گوید که تفکر هم بعد تجسممیشناختی، امروزه به ما 

محیطی و یک پدیده پردازشی و تعاملی فرد با جهان و ارتباط جزء با کل است. ذهن 

یافته دارای اعمال فردی و اجتماعی در محیط است و در هر فرایند تغییر تجربه،  تجسم

(. درواقع تفکر یک واسطه و 7488، 0ازنظر اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی فعال است )دیتلم

میانجی در تعامل فرد با محیط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است. از طرفی ارتباط فکر با 

. است اساسی فرض 1مندیواسطه مفهوم بین افتد. دراینواسطه فرهنگ اتفاق می محیط به

 ارتباطی طراف،ا جهان با کودک ارتباط که است نکته این به اشاره مندیواسطه از منظور

 فرد چه هر. پذیردمی صورت فرهنگ باواسطه بلکه نیست، انعکاسی و مستقیم واسطه، بی

 از فرد، در رفتاری هر معنا بدین. گیردمی یاد فرهنگی ـ اجتماعی بافت در گیرد،می یاد

 عملی زبان گیریشکل براثر مندیواسطه مهم این قسمت. شودمی وساطت فرهنگ طریق

 یابی دست آن نتیجه که کندمی قدرتمندی اینشانه نظام یک به مجهز را ذهن بانز. شودمی

 شمار به تفکر برای ابزاری خود که زبان ترتیب، بدین. است مندیواسطه خصوصیت به

 (.8310آید )لوریا،  درمی تفکر راهبرد و سازوکار صورت به رود،می

گفتار باید . است عالئم از ستفادها رفتار ترین مهم انسان، گفتار کودک، رشد حیث از

و تشویق قرار  تأکید آموزان به برقراری ارتباط، موردها برای تحریک دانشدر تمام زمان
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 از پس که است عالئم از استفاده عالی نمونه خود (. گفتار7487، 8گیرد )الهیار و نظری

 وحدت دن،دا سازمان گفتار عمل. شودمی روانی عالی ساختارهای جزء شدن درونی

 و حافظه ادراک، نظیر کودک رفتار پراکنده هایجنبه از بسیاری دادن پیوند و بخشیدن

 فراگیرندگان اختیار در هاییشیوه کلمه، قبیل از زبان، عالئم و ابزار. است مسئله حل

بخشد می بیشتری کارایی مسئله حل و شدن سازگار برای آنان های تالش به که گذارد می

 .(8821)ویگوتسکی، 

 اطمینان با .دارند متفاوتی هایریشه فردی، تکوین و رشد ازلحاظ گفتار و اندیشه

 جریان در و دارد وجود عقالنی پیش مرحله یک گفتار، رشد جریان در که گفت توان می

 مشخص مرحله یک تا جریان دو شود. اینمی دیده زبانی پیش مرحله یک اندیشه رشد

 معین اینقطه در لیکن دهند،می ادامه خود حرکت به هم از تقلمس و جداگانه طور به زمانی

 اندیشه شود. رشدمی عقالنی گفتار و کالمی اندیشه درنتیجه و کنندمی تالقی دیگر باهم

 فرهنگی ـ اجتماعی تجربه و اندیشه زبانی افزار وسیله به یعنی شود،می تعیین زبان وسیله به

 رشد .دارد بستگی بیرونی عوامل به درونی گفتار شدر (. اساسا8816ًکودک )ویگوتسکی، 

 کودک عقالنی و اندیشه رشد. اوست شده اجتماعی گفتار مستقیم تابع کودک در منطق

ویگوتسکی، ) کند پیدا احاطه زبان یعنی اندیشه اجتماعی وسیله به او که این به است مشروط

8383). 

زبان و تفکر و اثر بافت تاریخی، بنابراین در نظریه ویگوتسکی با توجه به ارتباط 

های مناسب  فرهنگی بر تفکر و زبان، تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر با مؤلفهـاجتماعی

دیگر  عبارت بهها، مسئله اساسی این پژوهش است.  و تعیین چگونگی تعامل این مؤلفه

مبتنی بر پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که الگوی طراحی آموزش تفکر 

ها  هایی است و تعامل بین این مؤلفه نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی دارای چه مؤلفه

 چگونه است؟

ها در شرایط خاص برای رسیدن ها و فعالیت بینی روشطراحی آموزشی فرایند پیش
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 (. الگوی طراحی آموزشی نوعی8384نوروزی و رضوی، )های معین است به هدف

ها  آن بین روابط و آموزش مراحل یا اصلی عناصر آن در که است آموزشی فرایند بازنمایی

های متعددی به وجود درزمینه طراحی آموزشی، الگو (.7441 ،8چن) است شده داده نشان

ها آموزش را نه در یک حوزه ویژه و برای برطرف کردن نیازهای آمده است، اما این الگو

البته الگوهای  دهند.کلی موردتوجه قرار میصورت  آموزشی ویژه، بلکه آموزش را به

 های اخیر موردتوجه قرارگرفته است. های ویژه نیز در سالطراحی آموزش در حوزه

( الگوی طراحی آموزشی 8386) آبادی، نیلی، محمدی و دالورجا، علی هوشمند

د. الگو دارای مبتنی بر موبایل را برای خود مراقبتی بیماران دیابتی تدوین و اعتباریابی کردن

پنج مرحله اصلی یعنی تحلیل، طراحی، تهیه، اجرا و ارزشیابی است. همچنین دارای دو 

وتحلیل، تعیین  دایره بزرگ است. دایره بیرونی، ارزشیابی است و دایره درونی شامل تجزیه

هدف، طراحی محتوا، انتخاب ابزار سیار، توسعه محتوای الکترونیکی، طراحی و اجرای 

ارزشیابی است. در مرکز الگو، یادگیری سیار قرارگرفته است. این الگو از  آموزش و

اثربخشی الزم برای آموزش به بیماران برخوردار بوده است. این الگو برای آموزش در 

 بستر تلفن همراه و سایر ابزارهای سیار قابل کاربست است.

ای زبان انگلیسی  ( به طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش چندرسانه8380) صالحی

شناختی پرداخته است. این الگو دارای پنج مرحله است. تعیین  انواع بار تأثیر مبتنی بر

اهداف آموزشی، تحلیل یادگیرنده، تحلیل، تدوین و ارائه اهداف آموزشی عملکردی، 

فنون تغییر بارهای شناختی درونی و بیرونی و ارزشیابی. در قسمت اصلی الگو فنون تغییر 

شناختی شامل راهنمایی آموزشی، افزونگی، مجراهای حسی، تقسیم توجه، مسئله  بار

شده  شده و هدف آزاد برای دو گروه مبتدی و خبره طراحی های حلتکمیل کردنی، مثال

ای آموزشی طراحی و اعتبارسنجی صورت ویژه در ارتباط با چندرسانه است. این الگو به

 شده است.

( به 8382پور )درآمدی و سعدی زوارکی، شریفیزارعیوالیتی، نیلی احمدآبادی، 
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شناختی پرداختند. نتیجه  طراحی و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه بار

شده است که این الگو از اثربخشی الزم برای آموزش  اجرای این الگو به این صورت ارائه

شناختی در یادگیری  ژه به بارصورت وی آموزان برخوردار است. این الگو بهبه دانش

 ای آموزشی پرداخته است.الکترونیکی و چندرسانه

 بر ایران همسایگان درس آموزشی بازی اجرای و ( به طراحی8381مهدوی نسب )

آموزشی ارائه  بازی طراحی برای چارچوبی پرداخته است و گراییسازنده اصول اساس

ی بازی آموزشی، تحلیل یادگیرنده، زمینه های مطرح در الگوی طراح کرده است. از مؤلفه

عنوان یک عامل اثرگذار در  و توجه به اصول مشارکت است. در این الگو به بازی به

صورت خطی و  آموزش توجه شده است. چهارچوب پیشنهادی برای بازی آموزشی به

آموزشی  تواند با این دستورالعمل به طراحی و اجرای بازیمرحله بوده و مربی می به مرحله

( به طراحی آموزشی برای یادگیرندگان دارای اختالل 7483) 8اقدام کند. سعادت سجادی

آموزان با بیش فعالی با نارسایی توجه پرداخته است. این الگو باعث شده است که دانش

های الزم، غلبه ها و پشتیبانیهای آموزشی، با ارائه حمایتاین نوع اختالل بر محدودیت

فعال دارای نارسایی توجه تمرکز  آموزان بیشهای دانش خوبی بر ویژگی الگو بهکنند. این 

آموزان طراحی کرده است. ی آموزشی را از منظر والدین، معلمان و دانشالگوهاکرده و 

الگوهای یادشده در ارتباط با طراحی آموزشی در یک حوزه خاص بود. در ارتباط با تفکر 

ها به تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر  که بررسی آنشده است  نیز الگوهایی ارائه

 رساند.کمک می

اند. این الگو داری هشت ( الگویی را برای تفکر طراحی کرده7441) 7پاول و الدر

ها و انداز، هدف، مسئله، اطالعات، تفسیر و استنتاج، مفاهیم، مفروضه مؤلفه است. چشم

هایی دارند. در ادامه  هرکدام زیرمجموعه اجرا و پیگیری هشت مؤلفه این الگو هستند که

برای تفکر استاندارهایی مانند وضوح و روشنی، دقت، پایایی و اعتبار، مشاهده جزئیات، 

داری، توسعه و  ارتباط و تعامل، پیچیدگی و عمق، وسعت دید، مبتنی بر شواهد بودن، معنی
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ل درونی، تواضع، نقصی، استقالگرایی و بیهای فکری مانند کمالگسترش و خصیصه

شده  حسی، جرأت ورزی، خالی از غرض بودن، مداومت و اطمینان در استدالل مطرح هم

( چهارچوبی را برای تدریس تفکر پیشنهاد داده است. این چهارچوب 8384) است. شعبانی

شده، کاربرد مستقل، انتقال و  دارای شش مرحله است: مقدمه یا معرفی، تمرین هدایت

کارگیری مستقل. آموزش طبق این چهارچوب، زمانی  شده و به دایتبسط، تمرین ه

خوبی آموزش داده شود و یادگیری  آمیز خواهد بود که مراحل اول تا سوم به موفقیت

آموزان مستقل به شکل ساده صورت گیرد. سپس مراحل سوم تا ششم با کمک دانش

سازی شده، درون رفتههای پیچیده در سطوح وسیعی به کار گمنظور تعمیم مهارت به

 گردد. می

( الگویی دیگر 7480، 3، به نقلِ دومبایسی8868) 7ادوارد دوبونو 8الگوی تفکر جانبی
صورت گسترده مورداستفاده قرارگرفته است. این الگو  در حوزه تفکر است. این الگو به

های بیشتر در حوزه تفکر خالق کاربرد دارد و ویژگی مهم این الگو تمرکز بر مهارت
های عینی کاربردی تدریس تفکر است. در این الگو، مفاهیم و راهبردهای تفکر با مثال

 1( با توسعه الگوی بارنت7481) 0اند و راهنمای مناسبی برای مربیان است. دیویسشده

الگوی تفکر انتقادی در آموزش عالی را با شش مؤلفه طراحی کرده است. مؤلفه اول 
ر انتقادی مانند استدالل و استنتاج است. مؤلفه دوم قضاوت های اساسی در تفک مهارت

ها و تمایالت در تفکر انتقادی، مؤلفه چهارم اعمال انتقادی انتقادی، مؤلفه سوم نگرش
است، مؤلفه پنجم روابط اجتماعی انتقادی است، مؤلفه ششم بعد فردی و میان فردی یا 

دی است. در این الگو بعد اجتماعی ـ خالقیت انتقادی، گشودگی انتقادی یا وجود انتقا

جهت با نظریه اجتماعی ـ فرهنگی  فرهنگی بسیار موردتوجه قرارگرفته است و ازاین
ویگوتسکی همسو است. این الگو دارای ابعاد شناختی و فراشناختی بوده و بعد عاطفی هم 

 موردتوجه قرارگرفته است.
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صورت کلی دارای  آموزشی بهی مرور شده در ارتباط با تفکر و طراحی ها پژوهش
این مشکل هستند که یا از دیدگاه متخصصین یک حوزه دانشی یا متخصصین طراحی 

ها دو بعد دانش طراحی و دانش تفکر با یکدیگر اند و در این الگوآموزشی تدوین شده
اند، لذا آموزش تفکر یک نیاز ویژه است که باید برای آن طراحی خوبی تلفیق نشده به

های تفکر و هم به  که هم به مؤلفه های طراحی آموزشِ تفکرصورت پذیرد و الگو مناسب

های طراحی آموزش توجه شود، تهیه و تدوین شوند. با توجه به این موضوع و  مؤلفه
بینانه ویگوتسکی به آموزش و تقدم آموزش بر رشد،  همچنین با توجه به دیدگاه خوش

نگی، تعامل زبان و تفکر و جایگاه ویژه زبان در توجه به بافت تاریخی، اجتماعی و فره
ی جدید از این نظریه در ارتباط با ها پژوهشرشد کارکردهای عالی ذهن، حمایت 

 "که  ( و این8312هایی که در ارتباط با زبان و تفکر مطرح کرده است )سیف،  فرضیه
دریس و دار برای فرایند تنظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی، یک مفهوم معنی

(، طراحی الگوی آموزش تفکر مطابق با این 733ص ، 7481، 8)چوداراجو " یادگیری است

 نظریه موردتوجه این پژوهش بوده است.
های پیچیده و متغیر عصر جدید، همواره از ازآنجاکه آموزش تفکر در محیط

 وپرورش کشور جمهوری اسالمی ایران بوده است )شورای های اصلی نظام آموزش هدف
(، ضرورت طراحی الگوهایی درزمینه آموزش تفکر که مبتنی 8384عالی انقالب فرهنگی، 

بین  ازپیش مشخص است. دراین بر تاریخ، اجتماع، فرهنگ و زبان مردم ایران باشد، بیش

گذار در آن ارائه دهند، تأثیر هایی که تبیین بهتری از تفکر، فرایند تکوین و عواملنظریه
-دهند. نظریه اجتماعیرا برای الگوی طراحی آموزش تفکر ارائه می بهترین مبنای نظری

های تاریخی و فرهنگی ویگوتسکی با طرح خاستگاه اجتماعی برای تفکر، توجه به زمینه
های برآمده از این فرهنگی و توجه به نقش زبان در تفکر و مورد تائید قرار گرفتن فرضیه

(، برای ساختن الگوی طراحی آموزش تفکر، 7444، 7برک) ی اخیرها پژوهشنظریه در 

هدف پژوهش حاضر تدوین و اعتبارسنجی ها است و بنابراین مهم، تر از سایر نظریهمناسب
 الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی است.
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 روش

تشافی روش پژوهش آمیخته است. طرح پژوهش، طرح اکتشافی متوالی است. طرح اک

تر است. این طرح با ها مناسبشود و برای اکتشاف پدیدهصورت کیفی آغاز می اغلب به

کند. اساس آن بر طرح شده و در مرحله دوم بخش کمّی را ایجاد می های کیفی شروعداده

(. در این پژوهش از 8387نتایج و پیامدهای مرحله کیفی بنا شده است )دالور و کوشکی، 

های کیفی با روش تحلیل مضمون لی استفاده شده است. در مرحله اول دادهبندی متوازمان

گردآوری و تحلیل شد. همچنین با متخصصان مصاحبه به عمل آمد. تحلیل مضمون در 

سازد. همچنین در مرحله دوم، از های کمّی مرحله دوم را میمرحله اول، بخشی از داده

ارسنجی درونی الگو استفاده شد. طرح آمیخته ابزار پرسشنامه محقق ساخته نیز برای اعتب

 ارائه شده است. 8اکتشافی پژوهش حاضر در شکل 

 مراحل طرح آمیخته اکتشافی متوالی

قبل از پرداختن به مراحل طرح آمیخته اکتشافی متوالی و نتیجه حاصل از هر مرحله به 

 شود.وهش اشاره میهای پژهدف

 -هدف کلی پژوهش تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی 

فرهنگی ویگوتسکی و اعتبارسنجی درونی آن است. با توجه به هدف کلی، پژوهش حاضر 

 به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است:

هنگی فر -اجتماعی های الگوی طراحی آموزشِ تفکر مبتنی بر نظریه مؤلفه .8

 اند؟ ویگوتسکی کدم

 ـاجتماعی های الگوی طراحی آموزشِ تفکر مبتنی بر نظریه تعامل بین مؤلفه .7

 فرهنگی ویگوتسکی چگونه است؟

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

 8مطابق با شکل  در ادامه مراحل طرح آمیخته اکتشافی متوالی و نتایج حاصل از هر مرحله

 شود.تفصیل ارائه می به
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 های کیفیآوری داده جمع .0

گیری هدفمند، انتخاب و موردمطالعه و مقاله با روش نمونه 04کتاب و  81در این مرحله 

های داده مورد برخی از واژگان کلیدی، پایگاه 8بررسی دقیق قرار گرفتند. در جدول 

 شده است.ها و مقاالت ارائه جستجو و تعداد کتاب

 ها و مقاالتهای داده مورد جستجو و تعداد کتاببرخی از واژگان کلیدی، پایگاه .0جدول 

واژگان و 

اصطالحات 

تخصصی به زبان 

 فارسی

واژگان و 

اصطالحات 

تخصصی به زبان 

 انگلیسی

 

 هاپایگاه داده

ها و مقاالت  تعداد کتاب

 شده انتخاب

 کتاب مقاله

 انگلیسی یفارس انگلیسی فارسی

 Instructional طراحی آموزشی

Design 
journals.sagepub.com 

74 74 81 3 

طراحی محیط 

 یادگیری

Learning 

environment 

design 

Sciencedirect.com 

 Instructional های آموزشی مدل

Models 
Emeraldinsight.com 

های طراحی  مدل

 آموزشی
Instructional 

design models 
Scholar.google.com 

های طراحی  نظریه

 آموزشی
Instructional 

design theories 
Scopus.com 

 Thinking های تفکر مدل

models 
Eric.ed.gov 

 Instruction of آموزش تفکر

thinking 
Journals.atu.ac.ir 

های آموزش  مدل

 تفکر

Instruction of 

thinking 

models 

Sid.ir 

مدل طراحیِ 

 آموزشیِ تفکر

thinking 

instructional 

design model 

Magiran.com 

نظریه اجتماعی ـ 

 فرهنگی ویگوتسکی

Vygotsky's 

sociocultural 

theory 

Noormags.ir 

گرایی  سازنده

 اجتماعی
Social 

constructivism 
Proquest     

http://journals.sagepub.com/
http://journals.sagepub.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldinsight.com/
https://scholar.google.com/
https://www.scopus.com/
http://eric.ed.gov/
http://journals.atu.ac.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/
https://www.noormags.ir/
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بخش کیفی پژوهش عبارت از کلیه منابع چاپی و الکترونیکی علمی معتبر و مرتبط  جامعه

در سال  7488تا  8834های  های اطالعاتی داخلی و خارجی بین ساله شده در پایگاهنمای

گیری بخش در سال هجری شمسی است. روش نمونه 8381تا  8324میالدی و از سال 

گیری هدفمند، نمونه به خاطر سهولت انتخاب گیری هدفمند است. در نمونهکیفی، نمونه

بر اساس اطالعات قبلی او مبنای انتخاب نمونه گر های پژوهششود، بلکه قضاوتنمی

های جدید، کند که دادهگیری هدفمند تا آنجا ادامه پیدا می(. نمونه8384است )دالور، 

 حاوی مطلبی جدید در رابطه با موضوع پژوهش نباشد و اشباع نظری تحقق یابد.

هدف  گیری هدفمند، قصد محقق انتخاب مواردی است که با توجه بهدر نمونه

های زیادی درزمینه موضوع وجود که نمونه تحقیق، غنی از اطالعات باشند. با توجه به این

هایی که از دارد، مبنا در انتخاب حجم نمونه، اصل اشتهار است. بدین گونه که نمونه

گیری مفهوم دارند، برای انتخاب در زیادی در شکل تأثیر شهرت بیشتری برخوردارند و

کتاب به زبان  81(. بدین ترتیب از بین منابع، تعداد 8380رند )صالحی، اولویت قرار دا

مقاله علمی ـ پژوهشی با محتوای نظری و پژوهشی به  74کتاب به زبان انگلیسی،  3فارسی، 

مقاله علمی ـ پژوهشی با محتوای نظری و پژوهشی به زبان انگلیسی  74زبان فارسی و 

ای است که مفاهیم، اصطالحات و توای نظری، مقالهانتخاب شدند. منظور از مقاله با مح

 دهد.اصول و قوانین علمی در یک حوزه خاص را موردبررسی قرار می

ها در بخش کیفی به این صورت بود که با توجه روش گردآوری اطالعات و داده

نی مند مباها و اصطالحات علمی مرتبط، به بررسی و مطالعه نظام عنوان پژوهش، کلیدواژه به

های داده با در نظر ی صورت گرفته پرداخته شد. جستجو در پایگاهها پژوهشنظری و 

اول که تألیف ویگوتسکی و لوریا شاگرد وی بود،  گرفتن بازه زمانی بود. منابع دست

نظریه  ی برآمده ازها پژوهشدوم و  است. منابع دست 8816تا  8834های مربوط به سال

یم تفکر و زبان در نظریه ویگوتسکی بود، در زبان فارسی از ویگوتسکی که مرتبط با مفاه

ها مورد در پایگاه داده 7488تا  8816و در زبان انگلیسی از سال  8381تا  8324سال 

 جستجو قرار گرفت.
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شناسی تربیتی و تکنولوژی آموزشی به  نفر از متخصصان روان 6در این مرحله با 

 به نیمه ساختارمند صورت پذیرفت.روش گروه کانونی در طی دو جلسه مصاح

 نتیجه 

نویس حاصل از  های چاپی، الکترونیکی و دستآمده اعم از نسخه دست در ابتدا منابع به

قرار گرفت. در مرحله دوم بعد از تسلط بر محتوا،  مصاحبه مورد موشکافی و توجه دقیق

ند، با گذاشتن کلمات، مفاهیم، اصطالحات، عبارات، جمالت و بندهایی که کلیدی بود

شدند. کلمات، ها با استفاده از ماژیک فسفری و مداد مشخص می عالمت در کنار آن

عبارات و جمالتی که در متون چندین بار تکرار شده بود، با ابزارهای یادشده مشخص شد. 

افزار ورد  شده بودند، از متن اصلی برش زده شد و در نرم هایی که انتخابقسمت درنهایت

های تری تقسیم شد. ایده های کوچکدرواقع متون برای تسلط بیشتر به بخش درج شد.

شده نوشته شد. موارد  گر بود، در کنار مطالب مشخصاولیه و مواردی که برداشت پژوهش

ها نوشته شد. روابط بین  مرتبط باهم در کنار هم قرار گرفتند و شرح و تفسیری برای آن

. این روابط علّی بین مفاهیم و نکات اصلی و مفاهیم اطالعات برآمده از متون مشخص شد

 گر بود.شده بود و یا برداشت پژوهش و نکات فرعی یا توسط مؤلف مشخص و شرح داده

 های کیفیمرحله تحلیل داده .7

در این مرحله کدگذاری انجام گرفت و مضامین شناسایی شدند. در فرایند کدگذاری و 

صورت پذیرفت. در این تحلیل کلمات تکراری، ای شناسایی مضامین تحلیل مقایسه

ها را نوشته  مفاهیم، اصطالحات، عبارات و بندها در منابع مختلف که افراد مختلفی آن

بودند، مقایسه شدند. این مقایسه به این دلیل صورت گرفت تا موارد مشابه و متفاوت در 

که موارد جدیدی در متن منابع مختلف، مشخص شود. این مقایسه تا جایی ادامه پیدا کرد 

 مشاهده نشد.

در این مرحله و مرحله قبل از روش تحلیل مضمون استفاده شد. مراحل روش تحلیل 

 مشاهده است. قابل 7مضمون در شکل 
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 : مراحل تحلیل مضمون2شکل 

های کیفی تحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

های پراکنده و متنوع را به های متنی است و دادهندی برای تحلیل دادهاست. این روش فرای

مضمون ویژگی تکراری و متمایزی  "طورکلی،  کند. بههای غنی و تفصیلی تبدیل میداده

خاصی در رابطه با سؤاالت  درک و تجربه دهنده گر، نشاندر متن است که به نظر پژوهش

 (.814، ص 7484، 8کینگ و هوراکس) "تحقیق است

 نتیجه

های کدگذاری شده و شناسایی و مشخص شدن مضامین است. در این نتیجه این مرحله متن

ها از شود و برای پایایی یافتهشده مشخص می های حاصل از مطالعه منابع انتخاببخش یافته

روش پایایی خود بازبینی محقق استفاده شد. مضمون لزوماً به معیارهای کمّی بستگی 

پردازد. د، بلکه به این بستگی دارد که چقدر به نکته مهمی درباره سؤاالت تحقیق میندار

ها تکرار به معنی مشاهده و ظاهر شدن در دو یا چند مورد در متن است. حدومرز مضمون

زاده،  باید مشخص شود تا در تفسیر خطا کمتر شود )عابدی جعفری، تسلیمی، فقیهی و شیخ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. King, N. & Horrocks 

ل 
حلی

ل ت
ح

را
م

ن
مو

ض
م

 

 هامرحله اول: آشنایی با داده ها، مطالعه منابع و غوطه ور شدن در آن

 هامرحله دوم: کدگذاری داده

 جستجوی مضامین :مرحله سوم

 مضامین مرحله چهارم: بازبینی

 مضامین گذاریمرحله پنجم: تعریف و نام

 تحلیل پایانی و نگارش گزارشمرحله ششم: 
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8384.) 

 ی کیفیهامرحله یافته .3

گیرد. منظور از ها مورد تحلیل قرار می در این مرحله مضامین تشریح شده و تعامل آن

طور مثال مؤلفه تحلیل یادگیرنده و تحلیل شرایط چه  ها، این است که به تحلیل تعامل مؤلفه

 توانند داشته باشند. ارتباطی با یکدیگر می

 نتیجه

منظور درک  تشکیل شبکه مضامین است. به نتیجه تشریح مضامین و تحلیل تعامل مضامین،

بهتر روابط بین مضامین، از شبکه مضامین استفاده شد. آنچه شبکه مضامین در این پژوهش 

گیرند( و مضامین  درکانون شبکه مضامین قرار می) کند، شامل مضامین فراگیرعرضه می

ر شبکه مضامین سازمان دهنده )واسط مضامین فراگیر و مضامین پایه یا اصلی است(. د

های شبکه تارنما، صورت نقشه گردد، سپس این مضامین بهمند می روابط بین مضامین نظام

شود. برخالف ها نشان داده می رسم و مضامین برجسته هر یک از سطوح، با روابط میان آن

شود تا صورت گرافیکی و شبیه تارنما نشان داده می روش قالب مضامین، شبکه مضامین به

ها از بین برود، باعث شناوری مضامین شود و  مراتب در میان آن ر وجود هرگونه سلسلهتصو

 ها ابزاری برای تفسیر متن هستند.شود. این شبکه تأکید های شبکهبر تعامل میان گره

نتیجه مرحله سوم طرح آمیخته اکتشافی متوالی درواقع پاسخ به سؤال اوّل و دوم 

 پژوهش است:

فرهنگی  ـاجتماعی ای الگوی طراحی آموزشِ تفکر مبتنی بر نظریهه : مؤلفه8سؤال 

 اند؟ ویگوتسکی کدم

با تحلیل صورت گرفته، الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ 

صورت کلی دارای سه مؤلفه، بعد اصلی یا مضمون فراگیر شامل  فرهنگی ویگوتسکی به

های فراگیر و ان است. نتیجه تحلیل مضمونطراحی آموزش، آموزش تفکر و آموزش زب

شده  ارائه 3ها، در شکل شده از منابع مختلف در قالب شبکه مضمون دهنده استخراجسازمان
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هایی است. در این شکل دایره مرکزی، مضمون فراگیر یعنی طراحی آموزشی است. دایره

د، مضمون سازمان صورت مستقیم با مضمون فراگیرِ طراحی آموزشی ارتباط دارن که به

هایی که با یک واسطه با مضمون فراگیرِ طراحی آموزشی در ارتباط دهنده هستند و دایره

شوند. برای مثال طراحی آموزشی مضمون فراگیر است. هستند، مضمون اصلی محسوب می

تحلیل عناصر، طراحی عناصر، تهیه طرح، اجرای طرح و ارزشیابی آموزشی مضمون 

رزشیابی عملکرد، ارزشیابی طرح آموزشی، فرایندهای مدیریتی و سازمان دهنده و ا

 شوند. فرایندهای اصالحی از مضامین اصلی محسوب می

 
 های مرتبط با مؤلفه طراحی آموزشی: شبکه مضمون3شکل 
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شده از منابع مختلف در ارتباط با مؤلفه آموزش تفکر در  های استخراجنتیجه تحلیل مضمون

 شده است. ارائه 0ا، در شکل هقالب شبکه مضمون

 
 های مرتبط با مؤلفه آموزش تفکر: شبکه مضمون0شکل 

شده از منابع مختلف در ارتباط با مؤلفه آموزش زبان در  های استخراجنتیجه تحلیل مضمون

 شده است. ارائه 1ها، در شکل قالب شبکه مضمون
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 های مرتبط با مؤلفه آموزش زبان: شبکه مضمون5شکل 

 حله تدوین الگو یا ایجاد ابزارمر .0

های اصلی الگو و مضامین سازمان دهنده  عنوان مؤلفه در این مرحله مضامین فراگیر به

ها در قالب یک  های خرد یا زیر مؤلفه در نظر گرفته شدند و روابط بین آن عنوان مؤلفه به

 الگو مشخص شد. در این مرحله به سؤال دوم پژوهش پاسخ داده شد.

 ـاجتماعی های الگوی طراحی آموزشِ تفکر مبتنی بر نظریه : تعامل بین مؤلفه7سؤال 

 فرهنگی ویگوتسکی چگونه است؟
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های الگو اشاره  ها، کدهایی که به روابط بین مؤلفه برای تعیین چگونگی تعامل بین مؤلفه

که  و مصاحبه با متخصصان استخراج شدند ها پژوهشداشتند، از منابع مختلف شامل کتب، 

 شده است. ها اشاره به برخی از آن 7در جدول 

 های الگو شده در ارتباط با تعامل مؤلفه : برخی کدهای استخراج2جدول 

تعامل بین 

 های الگو مؤلفه
 ها برخی کدهای مرتبط با روابط بین مؤلفه

تعامل زبان و 

 تفکر

تقل و جدا از هم شروع صورت دو فعالیت مس در نظریه ویگوتسکی، تفکر و زبان در کودکان به

 (.82، ص 8312سیف، ) شوندمی

 ها وجود دارد آمیزند و همواره نوعی استقالل در آنطور کامل در هم نمی زبان و تفکر به

 (.81، ص 8312سیف، )

 (.81، ص 8312ازنظر ویگوتسکی، زبان وسیله تفکر است )سیف، 

 هست؛ نیز کلمه ناپذیر جدایی جزء حال همان در و است آن کامل مفهوم به اندیشه کنش معنی،

است )ویگوتسکی،  وابسته نیز زبان قلمرو به دارد، تعلق اندیشه قلمرو به که قدر همان معنی یعنی

8383.) 

 فرهنگی ـ اجتماعی تجربه و اندیشه زبانی افزار وسیله به یعنی شود،می تعیین زبان وسیله به اندیشه

 (.8383کودک )ویگوتسکی، 

ش تعامل آموز

زبان و آموزش 

 تفکر

در نظریه ویگوتسکی، آموزش زبان یک موضوع محوری است و برای رشد تفکر بسیار مهم 

 (.8312است )سیف، 

 یا نگذارد باقی کودک تفکر و حافظه در یتأثیر نوشتن، عمل که کرد باور توانمی چگونه

 جهان از دککو ادراک چگونگی در و ذهنی ساختمان در نحوی، ساخت و واژگان یادگیری

 (.8821ویگوتسکی،) بماند اثر بی او های استنتاج در نیز و خارج

-شکل براثر مندی واسطه این مهم قسمت. شودمی وساطت فرهنگ طریق از فرد، در رفتاری هر

 .(8384شود )لوریا، می عملی زبان گیری

 به یابیدست آن نتیجه که کندمی قدرتمندی اینشانه نظام یک به مجهز را ذهن زبان،

 رود،می شمار به تفکر برای ابزاری خود که زبان ترتیب، بدین. است مندی واسطه خصوصیت

 .(8384آید )لوریا،  درمی تفکر راهبرد و سازوکار صورت به

تعامل بافت 

تاریخی، اجتماعی 

و فرهنگی با 

 آموزش

 خواص یا روح ژرفای در نباید را منشأ این اما باشند، ای منشأ دارای باید ذهن عالی عملکردهای

 در یعنی انسانی، فرد ارگانیسم از خارج در را آن باید بلکه کرد، جستجو عصبی بافت پنهانی

 (.8821ویگوتسکی، )یافت  اجتماعی تاریخ

 فرض مندیواسطه مفهوم بین دراین. دارند تاریخی ـ اجتماعی ماهیتی شناختی عالی هایفعالیت
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تعامل بین 

 های الگو مؤلفه
 ها برخی کدهای مرتبط با روابط بین مؤلفه

 اطراف، جهان با کودک ارتباط که است نکته این به اشاره دیمنواسطه از منظور. است اساسی

لوریا، )پذیرد می صورت فرهنگ باواسطه بلکه نیست، انعکاسی و مستقیم واسطه، بی ارتباطی

8384.) 

دهد، ارتباط است )سیف، خاستگاه روان آدمی اجتماع است و فرایندی که به آن شکل می

 (.80، ص 8312

های  تعامل مؤلفه

 احی آموزشیطر

طور اجمال شامل سنجش نیاز، تحلیل  های آموزشی بر اساس رویکرد سیستمی بهطراحی نظام

رمی )های ارزشیابی و رسانه است  هدف، تعیین ترتیب و توالی آموزش، تعیین محتوا، روش

 (.7، ص 8316زفسکی، 

پذیرد پایان می در دیدگاه رفتارگرایی، طراحی آموزشی با تحلیل وظیفه آغاز و با ارزشیابی

گرایی مانند طراحی آموزشی (. طراحی آموزشی در ساختن38، ص 8384)نوروزی و رضوی، 

شده نیست، بلکه یک فرایند مبتنی بر مسئله، تأملی،  در رویکردهای سیستمی، از پیش تعیین

 (.12 ـ 11، ص 8384اکتشافی، مبتنی بر یادگیرنده و مشارکتی است )نوروزی و رضوی، 

های عنوان کانون و نظام گرا مشتمل بر یک مسئله، سؤال یا پروژه بهطراحی ساختن الگویی

 (.864، ص 8313پشتیبانی ذهنی و تفسیری دربرگیرنده آن است )فردانش، 
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 : الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی0شکل 

های الگوی طراحی  ارتباط با تعامل مؤلفهشده در  با توجه به مضامین و کدهای استخراج

 ها را روشن ساخت. طراحی و ارتباط مؤلفه 6توان الگو را مطابق با شکل آموزش تفکر، می

 مؤلفهزیر 81مؤلفه اصلی و  3با  ، الگوی طراحی آموزش تفکر6در شکل شماره 

و فرهنگی  گونه که پیداست کل الگو را بافت تاریخی، اجتماعی مشاهده است. همان قابل

 پذیرد.می تأثیر ها گذارد و از آناحاطه کرده و بر کلیه عناصر اثر می

 های کمّیآوری داده مرحله جمع .1

ساخته محقق در این مرحله ابزار سنجش نظر متخصصین در ارتباط با الگو یک پرسشنامه

ای  رجهد صورت پنج سؤال است که مطابق با مقیاس لیکرت به 1بود. این پرسشنامه دارای 
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شده است. جامعه بخش کمّی پژوهش،  کم( تهیهزیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی)خیلی

شناسی تربیتی و تکنولوژی آموزشی بودند. بعد از طراحی الگو،  روان متخصصان رشته

ای لیکرت برای  درجه ساخته با مقیاس پنجنامه محققتصویر الگو، تبیین آن، پرسش

نفر از  81اه محلی برای درج توضیحات متخصصین، برای اعتبارسنجی درونی به همر

شناسی تربیتی و تکنولوژی آموزشی از طریق ایمیل در یک بازه  روان متخصصان رشته

 ماهه ارسال شد. 8زمانی 

 نتیجه

های نتیجه این مرحله میانگین نظرات هر یک از متخصصین در ارتباط با هر یک از سوأل

دهندگان به هر یک از سؤاالت، در ارتباط  مار توصیفی پاسخآ 3پرسشنامه است. در جدول 

با الگوی پیشنهادی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی 

 شده است. گزارش

 : نتایج اعتبارسنجی درونی الگوی طراحی آموزش تفکر بر اساس نظر متخصصان3جدول 

 میانگین سؤال ردیف
انحراف 

 معیار

 86/8 46/0 باط الگو با موضوع پژوهش تا چه اندازه است؟ارت 8

 86/4 23/3 الگو تا چه اندازه گویا است؟ 7

 22/4 14/3 های الگوی پیشنهادی کامل هستند؟ تا چه اندازه مؤلفه 3

 43/8 23/3 های الگو مناسب است؟ شده بین مؤلفه تا چه اندازه تعامالت تعیین 0

 88/4 16/3 توان از این الگو برای طراحی آموزش تفکر استفاده کرد؟به چه میزانی می 1

 28/4 23/3 های طراحی آموزشی تا چه اندازه موردتوجه قرارگرفته است؟ مؤلفه 6

 18/4 66/3 جویی رعایت شده است؟ در الگو تا چه اندازه اصل اقتصاد یا صرفه 2

1 
اعی ـ فرهنگی ویگوتسکی تا چه اندازه این الگوی را مبتنی بر نظریه اجتم

 دانید؟ می
0 83/8 

 های کمّیتحلیل داده .6

های حاصل از اجرای آن مورد تحلیل در این مرحله پایایی پرسشنامه محقق ساخته و داده
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 گیرند. قرار می

 نتیجه

شناسی تربیتی و  ساخته توسط متخصصان روانروایی محتوایی و صوری پرسشنامه محقق

محاسبه و  27/4شد و ضریب پایایی آن به روش آلفای کرانباخ تکنولوژی آموزشی تعیین 

گونه که از  مشاهده است. همان قابل 3تعیین شد. نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه در جدول 

( باالتر 3) مشخص است، میانگین همه سؤاالت، از میانگین هر سؤال 3اطالعات جدول 

ست. نتایج حاصل حاکی از آن است که ا 1و  8است. بیشترین میانگین مربوط به سؤاالت 

 توان از این الگو برای طراحی آموزش تفکر استفاده کرد.اند، میمتخصصان معتقد بوده

های نظردهندگان به هر سؤال  منظور بررسی این موضوع که آیا میانگین پاسخ به

تک  Tطور معناداری باالتر از میانگین نمرات در هر سؤال هست یا خیر، از آزمون  به

های آن بررسی  فرض ای استفاده شد. قبل از به کاربستن این آزمون الزم است پیشنمونه

ها است که با ای، نرمال بودن توزیع دادهفرض آزمون تی تک نمونه ترین پیش شود. مهم

شود. وجود نمره ثابت برای مقایسه و بررسی می 8آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف

ای است که رعایت شده ز دیگر مفروضات آزمون تی تک نمونهها اای بودن داده فاصله

 امکان باشند، نرمال توزیع دارای ها داده است. در آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف، اگر

 از باید صورت این غیر در و دارد ای وجودتی تک نمونه پارامتریک آزمون از استفاده

آمده از اجرای  دست داری بهکه سطح معنی با توجه به این .کنیم استفاده ناپارمتریک آزمون

شود  ( است، نتیجه گرفته می41/4تر از ) ( بزرگ884/4آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف )

ای استفاده کرد. در ادامه نتیجه توان از تی تک نمونهها نرمال بوده و میکه توزیع داده

 شود.ای گزارش میآزمون تی تک نمونه

ای برای ارزیابی اعتبار درونی ، نتایج آزمون تی تک نمونه0با توجه به نتایج جدول 

دهد که ازنظر متخصصان در تمامی سؤاالت پرسشنامه، آزمون شده نشان می الگوی طراحی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kolmogorov-Smirnov Test 
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t دار و مثبت است و گویای این است که الگو از اعتبار درونی الزم برخوردار است. معنی

شده در سطح  مشاهده tکه  توجه به ایننتایج حاصل از سؤال سوم پژوهش نشان داد، با 

طور  های متخصصان به هر سؤال به دار بوده، بنابراین میانگین پاسخدرصد معنی 81اطمینان 

معناداری باالتر از میانگین نمرات در هر سؤال است و الگو قابل کاربست برای طراحی 

 باشد.آموزش تفکر می

 ارزیابی اعتبار درونی الگوی طراحی آموزش تفکر ای برای: نتایج آزمون تی تک نمونه0جدول 

 3میانگین حد وسط: 

 T سؤاالت
درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

تفاوت 

 میانگین
 میانگین

 59فاصله اطمینان 

 درصد

 حد باال حد پایین

8 11/3 80 448/4 46/8 46/0 07/4 28/8 

7 81/7 80 448/4 23/4 23/3 74/4 76/8 

3 0 80 448/4 14/4 14/3 32/4 77/8 

0 21/7 80 448/4 23/4 23/3 86/4 34/8 

1 31/3 80 448/4 16/4 16/3 38/4 08/8 

6 11/3 80 448/4 23/4 23/3 78/4 82/8 

2 86/3 80 448/4 66/4 66/3 78/4 88/8 

1 80/3 80 448/4 8 0 32/4 67/8 

 ها و تفسیر کلیمرحله یافته .2

های کیفی و کمّی و تبیین الگوی طراحی آموزش تفکر تهبندی یاف این مرحله به جمع

 پردازد. می

 نتیجه

 80مضمون اصلی و  06مضمون سازمان دهنده،  81مضمون فراگیر،  3این مدل برآمده از 

 3مضمون فرعی است و از اعتبار درونی مناسب برخوردار است. از بین این مضامین، 

عنوان زیر مؤلفه  دهنده بهمضمون سازمان 81های اصلی و  عنوان مؤلفه مضمون فراگیر به
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نامه محقق ساخته تعیین ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسش انتخاب و تعامل بین آن

شد. مضامین فراگیر شامل طراحی آموزش، آموزش زبان و آموزش تفکر هستند. بافت 

 ها را احاطه کرده است. تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کلیه مؤلفه

فرایند طراحی آموزش تفکر با یک مسئله است. این مسئله، مسئله کودک و  شروع

ویژه  مبتنی بر بافت اجتماعی ـ فرهنگی او است. در گام دوم یادگیرنده در ارتباط با مسئله به

گردد. در گام سوم شرایط آموزش و موقعیتی که مسئله از ابعاد رشد تفکر و زبان تحلیل می

های آموزشی مرتبط با شود. در گام چهارم هدفرد تحلیل واقع میداده، مو در آن رخ

 دهی سازمانشوند. در گام پنجم محتوای آموزش تفکر مشخص و مسئله مشخص می

شود. صورت جداگانه و تعاملی اجرا می شود. درگام ششم آموزش برای زبان و تفکر به می

شده نیست  و صرفاً از پیش تعییندر این قسمت محتوا برای آموزش تفکر و زبان یکی بوده 

طور مثال اگر محتوای  و بین محتوا و این دو نوع آموزش ارتباط متقابل وجود دارد. به

آموزش ما در ارتباط با پرخاشگری باشد، تمامی کلمات، نمادها، عالئم، معانی و مضامین 

ا، عالئم، شود و از طرفی بین این مجموعه کلمات، نمادهمرتبط با آن آموزش داده می

گیرد و درنهایت هایی انجام می بندی گردد و دستههایی برقرار میمعانی و مضامین ارتباط

 یابد؛کند و به تفکر مفهومی دست میآموز مفاهیم و کلمات جدیدی خلق میدانش

یابد و این گردد و یا ساختار آن تغییر میشده یا از آن کم می بنابراین به محتوا چیزی اضافه

 مل محتوا با آموزش زبان و تفکر است.تعا

صورت  زمان همآموزش زبان و آموزش تفکر در الگو در عرض هم قرار دارند و 

گیرند. منظور از آموزش زبان، آموزش نظام اشارات، عالئم، نمادها، معانی، مضامین و  می

 مفاهیم مرتبط با محتوای آموزش است و همچنین توجه به فرایند زبان در نظریه

ویگوتسکی شامل گفتار اجتماعی، گفتار خودمحورانه و گفتار درونی در ارتباط با مسئله 

 تجربه و اندیشه زبانی افزار وسیله به یعنی شود،می تعیین زبان وسیله به اندیشه رشد "است. 

، ص 8384زاده،  اهلل قاسم ، ترجمه حبیب8867)ویگوتسکی،  "کودک فرهنگی ـ اجتماعی

وزش تفکر نیز توجه به فرایند تفکر ازنظر ویگوتسکی شامل تفکر (. منظور از آم0
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است. این سه مضمون به ترتیب شکل  3و تفکر مفهومی 7اندیشی ، گروهه8همتابینی

ای و در پایان گیرند، یعنی ابتدا تفکر همتابینی، سپس گروهه اندیشی یا تفکر گروهه می

گیری تفکر مبتنی بر نظریه ویگوتسکی شکلتفکر مفهومی. تفکر همتابینی در ابتدایِ فرایند 

 مفهوم تشکیل به معموالً آن حل برای سال بزرگ که ایمسئله حل است. کودک برای

 "نیافته سازمان هایانباشته " یا "توده " صورت به را اشیاء از تعدادی آورد،می روی ایتازه

 گونه هیچ بدون و شده بندی دسته ناهمگون اشیای شامل که توده این. دهدمی قرار هم کنار

 در( ساختگی کلمه) نشانه معنی نیافته جهت و پراکنده تعمیم نمایانگر است، مشترکی زمینه

 نحوی به کودک ادراک در ولی ندارند، باهم درونی رابطه گونه هیچ که است اشیایی

 از ایانبوهه جز نیست چیزی کلمه معنی مرحله، این در. خورندمی پیوند باهم تصادفی

 ذهن در را تصویری و آمیخته درهم انحا از نحوی به که اشیاء تک تک از مبهم همتای صور

مضمون دوم گروهه اندیشی  .(8816است )ویگوتسکی،  ناپایدار سخت که آورندمی پدید

واسطه تأثرات ذهنی  ها است. در گروهه، اشیای مجزا صرفاً بهیا تفکر بر اساس گروهه

وند، بلکه پیوندهایی که درواقع بین اشیا وجود دارند، نیز در شکودک دورهم جمع نمی

 (.8383ورزند )ویگوتسکی، این امر دخالت می

ای، وحدت بخشی به تأثرات پراکنده مضمون سوم، تفکر مفهومی است. تفکر گروهه

ای ها، شالودهکند و با سازمان دادن به عناصر گسسته تجربه در قالب گروههرا آغاز می

اما مفهوم پیشرفته، مستلزم چیزی بیش از وحدت  آورد؛های بعدی فراهم میتعمیمبرای 

گیری چنین مفهومی، انتزاع و جداسازی عناصر و نیز در نظر بخشی است. برای شکل

اند،  داده ها را در خود جای گرفتن این عناصر مجرد، جدا از کلیت تجربه مشخصی که آن

هوم، وحدت بخشی و جداسازی عناصر، هر گیری واقعی مفضروری است. در شکل

دیگر ترکیب باید با تجزیه در هم آمیزد، اما تفکر  عبارت یک اندازه مهم است. به دوبه

 (.8383تواند چنین باشد )ویگوتسکی، ای نمیگروهه
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گیرد. پشتیبانی از در گام هشتم پشتیبانی، ارزشیابی و اصالح فرایند آموزش انجام می

پذیرد و منظور پشتیبانی آموزشی، یادگیری، رای آموزش صورت مییادگیرنده در اج

( 8313فردانش، ) گراییای است که در الگوهای سازندهعملکردی، اجتماعی و زمینه

شود و بر اساس آن در گام نهایی اصالح مطرح است. در گام بعد ارزشیابی انجام می

رایند و ارتباط متقابل است. زمانی پذیرد. رابطه بین این سه مؤلفه به شکل یک فصورت می

های جدید و اصالحی به خود تواند شکلکه ارزشیابی صورت گرفت، پشتیبانی نیز می

تواند فرایندهای ارزشیابی و فرایندهای موقع و مناسب می بگیرد و از طرفی پشتیبانی به

 قرار دهد. تأثیر اصالحی را تحت

 گیری بحث و نتیجه

الگوی طراحی آموزش تفکر به روش آمیخته و طرح اکتشافی  در این پژوهش به تدوین

شده در ارتباط با  مرحله پرداخته شد. نتیجه تحلیل مضامین از منابع انتخاب 2متوالی در 

 80مضمون اصلی و  06مضمون سازمان دهنده،  81مضمون فراگیر،  3های پژوهش، هدف

اساس نظر متخصصان در الگوی دهنده، بر مضمون فرعی بود. مضامین فراگیر و سازمان

آموزش، آموزش تفکر و آموزش زبان سه طراحی آموزش تفکر قرارگرفتند. طراحی

مضمون فراگیر در الگو هستند. در ارتباط با مضمون فراگیرِ طراحی آموزش، شش مضمون 

، 8و کمپ رأسگرا )موریسون، های طراحی آموزشی شناختدهنده که در نظریهسازمان

( 8384گرا )نوروزی و رضوی، های طراحی آموزشی سازندهویژه در نظریه ( و به7440

آموزشی، تحلیل  بیشتر مطرح بودند، انتخاب شدند. این شش مضمون شامل مسئله

های آموزشی، محتوای آموزشی و ارزشیابی است. برای یادگیرنده، تحلیل شرایط، هدف

گرا، مسئله، های یادگیری سازندهیطگرا مانند محمثال در بیشتر الگوهای طراحی سازنده

(. در همین ارتباط 8313یادگیرنده و شرایط از عناصر اصلی این الگوها هستند )فردانش، 

دهنده شامل پشتیبانی و اصالح یعنی مضمون فراگیر طراحی آموزش، دو مضمون سازمان
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تخصصان به الگو دارد، با نظر م گراهای طراحی آموزشی سازندهکه ارتباط بیشتری با الگو

یادگیری ـای و اطالعاتی از یادگیرنده در فرایند آموزشاضافه شد. پشتیبانی اجتماعی، زمینه

 ( موردتوجه قرارگرفته است.8881، 8گرایانه )جاناسندر الگوی طراحی ساختن

در ارتباط با مضمون فراگیرِ آموزش تفکر چهار مضمون سازمان دهنده مبانی تفکر، 

دهی تفکر و فرایند تفکر استخراج شد. با توجه به هدف دسته، روش شکل روابط عناصر

پژوهش که تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر است، فرایند تفکر با سه مضمون اصلی 

 تفکر همتابینی، گروهه اندیشی و تفکر مفهومی در الگو قرار گرفت.

های گفتار، شکل دهندهدر ارتباط با مضمون فراگیرِ آموزش زبان و مضمون سازمان

سه مضمون اصلی گفتار اجتماعی، گفتار خودمحورانه و گفتار درونی انتخاب شدند. در 

گیرد. سپس گفتار خودمحورانه نظریه ویگوتسکی ابتدا گفتار اجتماعی یا بیرونی شکل می

گیرد. در این نظریه پدیده زبان خودمحور است و در انتهای چرخه، گفتار درونی شکل می

که در رشد کودک از جایگاه باالیی تنها برای آن یت بسیاری برخوردار است، نهاز اهم

ای است به دنیای درون زبان صامت که کودک با مثابه دریچه برخوردار است، بلکه به

وتحلیل و کلیدی در  (. معنی کلمه، واحد تجزیه7،7443برد )کوزولینخودش به کار می

ط تنگاتنگی با تفکر است. رابطه تفکر و کلمه یک نظریه ویگوتسکی است و دارای ارتبا

رابطه ساده و ابتدایی نیست، بلکه یک فرایند است. یک جنبش از تفکر به کلمه و بازگشت 

اندازه نظریه ویگوتسکی  شناختی به (. هیچ نظریه روان7483، 3از کلمه به تفکر است )روث

ن نظریه در ارتباط با آموختن زبان در ارتباط با زبان و ارتباطات، شفاف نیست. دیدگاه ای

(. زبان در 7481، 0نیومن)دوم توسط کودکان دوزبانه، یک دیدگاه مثبت و برجسته است 

دهد و محصول جانبی تفکر نظریه پیاژه دارای نقش ناچیز است و فقط به شناخت جهت می

ی را در (. ویگوتسکی هم زبان بیانی و هم زبان نوشتار7488شود )سانتروک، محسوب می

گاه سازی را در نظریه خود مورد تحلیل قرار داده است. او مفاهیم نظریه خود مانند تکیه
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کارگیری کنند. در زبان نوشتاری بهنیز آن را تائید می ها پژوهشموضوع زبان به کار بسته و 

 (. در7480آموزان مؤثر است )شوشتری، گاه سازی در مهارت نوشتاری دانشمفهوم تکیه

آموزان های اجتماعی ـ فرهنگی که توسط دانشزش زبان شفاهی دوم، منابع و موقعیتآمو

گیرند، در یادگیری زبان شفاهی  ها مورد جستجو قرار می برنامه های مدرسه و فوقدر برنامه

بنابراین در نظریه ویگوتسکی زبان یک عامل مؤثر  (؛7481، 8بسیار مؤثر هستند )نیو، لو و یو

 ی، اجتماعی، فرهنگی و تفکر است.در رشد شناخت

شود. تلفیق بافت در آموزش حواس بافت یک عنصر مهم در یادگیری محسوب می 

(. در الگوی طراحی 8317سازد )داندیس، مختلف را درگیر و یادگیری را عمیق می

های الگو را احاطه کرده  آموزش تفکر، بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، کلیه مؤلفه

 باید ذهن عالی پذیرد. عملکردهایمی تأثیر ها آن گذارد و ازمی تأثیر ها آن است و بر

 عصبی بافت پنهانی خواص یا روح ژرفای در نباید را منشأ این اما باشند، منشأای دارای

 اجتماعی تاریخ در یعنی انسانی، فرد ارگانیسم از خارج در را آن باید بلکه کرد، جستجو

آموزان برای مواد درسی استفاده از تجربیات روزمره دانش (.8821یافت )ویگوتسکی، 

آموزان های دانشکند. تجربهمختلف، بافت اجتماعی ـ فرهنگی را در آموزش ایجاد می

توان به سطح اجتماع تواند در سطوح مختلف تعریف شود. ازجمله این سطوح میمی

و سفرهای خارج از جامعه های عینی  های شخصی، هدفهای روزمره، تجربهمحلی، تمرین

 (.7481آموزان اثر مثبت دارد )سیلست و ارستاد، محلی اشاره کرد که در یادگیری دانش

کند و این نقش عاطفی می تأکید بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بر بعد عاطفی آموزش

گیری کارسازی بسیار مؤثر است. معلم باید در تشخیص این زمینه عاطفی و بهگاهدر تکیه

آن، صالحیت الزم را داشته باشد و این بافت در آموزش مقدم بر سایر ابعاد ازجمله بعد 

(. استفاده از بافت منجر به درک بهتر مفاهیم انتزاعی 7480، 7مورکام)شناختی است 

توانند ابزاری برای دبستانی، میهای پیشها در دورهسازهشود. مصنوعات و دست می

توانند آموزان با سطح زبانی و ادراکی مختلف میاعی باشند. دانشاکتشاف مفاهیم انتز
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 های کالمی حرکت کنندسازی معلم به سمت تبیینگاهواسطه فعالیت و تکیه به

 (.7481، 8ساموئلسون)

کند. نظریه ای را ایجاد می رشته انداز بین رابطه زبان، فرهنگ و تفکر یک چشم

ها را در تفکر  زبان و فرهنگ را بررسی و نقش آن طور مستقیم عملکردهای ویگوتسکی به

 فرهنگ طریق از فرد، در رفتاری (. هر7486، 7کند )لمای، کانرو و ماسوداروشن می

شود )لوریا، می عملی زبان گیریشکل براثر مندیواسطه این مهم قسمت. شودمی وساطت

ه افزایش تفکر خالق های تقابلی منجر بتعامالت چندفرهنگی بیشتر از فرهنگ .(8384

ها یک عامل مؤثر در پرورش تفکر است و شوند. در نظریه ویگوتسکی، تعامل فرهنگ می

کند )آیتیوگ، ریوا، عنوان یک مکانیسم میانجی ایجاد می پذیری شناختی را بهانعطاف

(. در این نظریه، آموزش زبان یک موضوع محوری است 7481، 3برازیل، آلماراز و گنزالز

 اینشانه نظام یک به مجهز را ذهن (. زبان،8312ی رشد تفکر بسیار مهم است )سیف، و برا

 ترتیب، بدین. است مندیواسطه خصوصیت به یابی دست آن نتیجه که کندمی قدرتمندی

 تفکر راهبرد و سازوکار صورت به رود،می شمار به تفکر برای ابزاری خود که زبان

عنوان یک ابزار فرهنگی در نظریه  اهمیت زبان به در عین .(8384آید )لوریا،  درمی

ویگوتسکی، فرهنگ و زبان در نظریه پیاژه داری اهمیت کمتری است و جذب مفاهیم در 

آموز، نیازمند رسیدن سطح رشدی موردنظر است نه وابسته به ساخت شناخت دانش

 (.7480، 0فرهنگ و ابزار زبان )آلوِز

نی تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر، در ارتباط با هدف پژوهش حاضر یع

های پژوهش چندانی صورت نگرفته است. الگوهایی در ارتباط با طراحی آموزش در حوزه

(، آموزش 8386) آبادی، نیلی، محمدی و دالور ویژه مانند آموزش سیار، هوشمندجا، علی

ارعی (، الگوی بارشناختی، والیتی، نیلی احمدآبادی، ز8380) صالحی ای،چندرسانه

(، 8381(، بازی آموزشی، مهدوی نسب )8382زوارکی، شریفی درآمدی و سعدی پور )
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(، 7441) (، تفکر انتقادی، پاول و الدر7483) بیش فعالی با نارسایی توجه، سعادت سجادی

های یادگیری ( در طراحی محیط7481) 8آلناند. همچنین تیرونه، کوک و تدوین شده

اند. داشته 7های تفکر انتقادی هالپرن را بر روی مؤلفه تأکید برای تفکر انتقادی بیشترین

( در الگوی طراحی آموزشی برای درام به ترتیب رویکرد، هدف کلی، 7448) 3اُزبک

های جزئی، طرح آموزش و به کاربستن ابزارهای توسعه ابزارهای ارزشیابی، هدف

رده است. در کنار این صورت خطی مطرح ک های الگو به عنوان مؤلفه ارزشیابی را به

های درام  ها، به مؤلفههای طراحی آموزش و در زیرمجموعه آن عنوان مؤلفه ها به مؤلفه

طور مثال در بخش توسعه ابزارهای ارزشیابی، آزمون آغازین درام را  توجه کرده است. به

های  صورت ترکیبی به مؤلفه مطرح کرده است. در الگوی طراحی آموزش تفکر نیز به

( به توسعه مدل طراحی آموزشی 7480) 0پتچتون احی آموزشی و تفکر توجه شده است.طر

های مؤلفه است. عقالنیت، هدف 6های تفکر پرداخته است. این مدل دارای با تلفیق مهارت

های  عینی، ساختار محتوا، تحلیل تکلیف، واحدهای آموزشی و سنجش و ارزشیابی، مؤلفه

عناصر تفکر کمتر توجه شده و عناصر طراحی آموزشی بیشتر مدل هستند. در این مدل به 

وپرورش همگرا مبتنی بر  ( در مدلی به طراحی آموزش7486) 1مدنظر قرارگرفته است. ها

بر ارزش  تأکید طراحی تفکر پرداخته است. این مدل بر پایه اصول طراحی تفکر مانند

شده است.  ر تنوع طراحیب تأکید بخشی به عمل و بخشی به آینده، جهت انسان، جهت

های مدل شامل همدردی یا حال و هوا در ارتباط با مسئله در اولین مرحله است. در  مؤلفه

شود. سپس راهبرد حل مسئله قرار دارد. در مرحله چهارم مرحله بعد مسئله تعریف می

تصورکردن یا شفافیت مسئله مطرح است. سپس ساخت مدل اولیه برای حل مسئله و اجرای 

اهبرد است و در مرحله پایانی ارزشیابی قرار دارد. مرحله اول این مدل درک موقعیت ر
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8مسئله است که در الگوی طراحی آموزش تفکر نیز مطرح است. وونگ و کاویورا
 

آموزان کارآموز را طراحی کردند. این الگو ( الگوی آموزش تفکر انتقادی به دانش7486)

محتوای یادگیری، ارائه آموزش، مواد آموزشی و  های اصول، هدف عینی، شامل مؤلفه

 ارزشیابی است.

با تحلیل الگوهای مختلف، برخی از الگوها بیشتر بر ابعاد طراحی آموزشی و برخی به 

ها دریکی از این دو  اند و در بیشتر آن اند، پرداخته شده حوزه خاصی که بدان منظور تهیه

ش تفکر سعی شده که به هر دو بعد، یعنی بعد خأل وجود دارد. در الگوی طراحی آموز

های تفکر هردو توجه شود. الزم به ذکر است که برای  های طراحی آموزشی و مؤلفه مؤلفه

توجه به هر دو بعد در الگو نیاز به متخصصین حاذق در هر دو حوزه یعنی طراحی آموزشی 

 شناسی تربیتی بود که در این پژوهش میسر نشد. و روان
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