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کتیک دیالیۀآموزشی مبتنی بر نظر هاییتتأثیر طراحی فعال
 ویگوتسکی بر پرورش تفکر حین عمل
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 چکیده
سکی بر دیالکتیک ویگوتیۀآموزشی مبتنی بر نظر هاییتهدف پژوهش حاضر سنجش تأثیر طراحی فعال

آزمون چند گروهی پس آزمونیشپرورش تفکر حین عمل است. در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پ
ـ  30لی سال تحصیهشتم که در یۀدانش آموزان پسر متوسطۀاول، پایۀاستفاده شد. جامعۀآماری پژوهش را کل

 یریگهاز روش نمون یریگ. جهت نمونهدادندیدر شهرستان اسدآباد مشغول به تحصیل بودند، تشکیل م 39
مدرسه، از بین  9هشتم، یۀاستفاده شد. در ابتدا از بین مدارس مقطع متوسطۀاول، پا یاچندمرحله یاخوشه
انتخاب شد. از بین دانش آموزان هر کالس  کالس 9کالس و مجموعاً  7موجود در هر مدرسه،  یهاکالس

حالت  9آموزشی درس تفکر و سبک زندگی به  هاییتآموز انتخاب شدند. فعالدانش 06صورت تصادفی به
طراحی شده آموزش را دریافت کردند.  هاییتطراحی شد. هر گروه مبتنی بر یک حالت از سه حالتِ فعال

گویه بود. روایی آزمون توسط  01ین عمل محقق ساخته شامل ابزار مورد استفاده شامل آزمون تفکر ح
منظور تحلیل محاسبه شد. به 16/6تربیتی تعیین و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  یشناسمتخصصان روان

 رفهطیکواریانس  وتحلیلیهاستفاده شد. نتایج تجز طرفهیکها از روش آماری تحلیل واریانس داده
(990/709F=  67/6وP<نشان داد که فعال )نظریه  یهاآموزشی طراحی شده که در آن مؤلفه هاییت

و  7 یها( در پرورش تفکر حین عمل بهتر از حالت9ویگوتسکی به بهترین شکل کاربردی شده بود )حالت 
نظریه ویگوتسکی در حد متوسط کاربردی  یهاآموزشی طراحی شده که در آن مؤلفه هاییتاست و فعال 0

 است. 7( در پرورش تفکر حین عمل بهتر از حالت 0د )حالت شده بو
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 .تیکدیالکیۀنظر یهاپرورش، تفکر حین عمل، طراحی فعالیت آموزشی، مؤلفه: یدیکلگان واژ

 مقدمه
و در مورد آن  کندیو توجه ما را به خود جلب م شویمیرو موقتی ما با یک پدیده روبه

(. هدف تفکر، نظم بخشیدن 7909)دوبونو،  یماپرداخته، در واقع به تفکر گیریمیتصمیم م
(. 7930 ما شود )دوبونو، یهاکه منجر به بهبود ارزش یاگونهبه دنیای درون و بیرون است به

است. وقتی به ذهن خود در ارتباط با  7عمل ینتفکر انواعی دارد که یک نوع آن تفکر ح
اده . در استفشویمیرو مروبه "در عمل ذهن "با اصطالح  کنیمیتفکر حین عمل مراجعه م

. رسیمی، مکنندیکه هدفی را در زندگی دنبال م هایییتاز این واژه به موارد هدفمند یا فعال
در  یریگیم)مانند تصم یرندفعالیت ممکن است دستاوردهای ذهنی را نیز در برگ یهاهدف

(. )مانند تعمیر یک موتور ینیوردهای عتامورد بهترین خرید در یک سوپر مارکت( یا دس
زار عنوان یک ابآنچه در طبیعت این دستاوردها وجود دارد، استفاده از تفکر حین عمل به

ها است. آنچه مهم است استفاده از محتوای ذهنی در به هدف رساندن به آن یابیبرای دست
فکر حین عمل ذهنی است؛ بنابراین ت یها و ساختارهاوارهها در عمل و خط پایانی طرحآن

ذهنی یا مجموعه عوامل ذهن اشاره ندارد، بلکه آنچه مهم است، پیوند ذهن با  هایییبه توانا
(. تفکر حین عمل در عصر اطالعات و ارتباطات، 7390عمل است )استرنبرگ و واگنر، 

به  . ارتباط، مبنای اساسی روابط انسانیکندینقشی اساسی در زندگی یادگیرندگان ایفا م
. تفکر حین عمل با درک شودیارتباط، برقرار میلۀوسو روابط انسانی به آیدیم شمار

سازگاری و رشد فرد را در محیط ینۀتعامالت و نگاه به مسئله از جوانب گوناگون، زم
مورد توجه برای  یهاعنوان راه. تفکر حین عمل بهآوردییادگیری و اجتماعی فراهم م

ییر محیط برای متناسب شدن با ما است، طوری که بتوان به سازگار شدن با محیط است یا تغ
 یآور(. تفکر حین عمل مربوط به جمع0669)کازولین، گیندیس، آجیو و میلر،  یدهدف رس

لکه چندگانه نیست، ب یهادر راه دانیدیاطالعات اضافی یا تحلیل کردن آنچه شما اکنون م
 از آن برای حل مسائل در یطور مؤثرو به اکنون داریدبه کار بردن دانشی است که شما هم

 تفکر حین عمل با کسب دانش جدید همراه یگردعبارت. بهکنیدیدنیای واقعی استفاده م

                                                           
1. Practical thinking 
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نیست، بلکه استفادۀبیشتر یا به کار بستن دانش برای هدایت تعدادی از اعمال موردنظر است. 
 ید بود:اگر شما دارای مهارت تفکر حین عمل خوبی هستید، قادر خواه

 .فرایند تفکر خود را مدیریت کنید 
 سازگار شوید. هایتبا موقع 
 بیشتری داشته باشید. هایینهبرای انتخاب گز 
 باشید. یرپذدر رویارویی با مشکالت انعطاف 
 ها صحبت کنید.با دیگران همراه شوید و با آن 
 برای حل مشکالت در جهان واقعی به  یدادانش و اطالعاتی را که از قبل یاد گرفته

 کار ببندید.

 یگردرتعباتفکر حین عمل یک تفکر تعاملی و وابسته به درک تعامالت است. به
ابط، در و بر مبنای درک رو کندییادگیرنده در موقعیت بین عناصر موقعیت تعامل برقرار م

 موقعیت، درک . الزمۀتفکر حین عمل، درک کلپردازدیم گیرییمصحنۀعمل به تصم
ک وضعیت کل یجزئیات موقعیت و روابط آن با کل است. چون در هیچ لحظۀمعینی نسبت به

، برای جدا کردن آن جزء از وضعیت که قرار است موردتوجه ما قرار دهیمیواکنش نشان نم
به سه صورت باشد: اول در فضا  تواندیبگیرد، فراگرد خاصی وجود دارد. این فراگرد م

دن تنها به یک جزء از صحنه(، دوم در زمان )توجه کردن تنها به یک حلقه از )توجه کر
از جزئیات یک چیز(. توجه ما به  یازنجیر وقایع( و سوم در عمق )توجه کردن تنها به پاره

توجه در یک  یگردعبارتفضا، زمان و عمق یک رخداد، فکر و عمل را در پی دارد. به
(. منظور 7909ن یک رخداد در پی خواهد داشت )دوبونو، موقعیت، تفکر و عمل را در حی

از تفکر حین عمل، تفکری است که در بطن موقعیت و در بطن فعالیت و در قلمرو عمل 
؛ بنابراین با توجه به اثرگذاری موقعیت بر فعالیت و فعالیت بر عمل، پرورش افتدیاتفاق م

پژوهش،  یناعمال آموزشی است. در اتفکر حین عمل وابسته به طراحی موقعیت و فعالیت و 
تمرکز بر طراحی فعالیت است. درگیر شدن در فرایند آموزشی برای یادگیری بسیار با اهمیت 

مناسب در میزان درگیری یادگیرنده بسیار مؤثر است. وقتی  هاییتاست و طراحی فعال
 دهندیم ز دستالزم را برای یادگیری ا یها، فرصتشوندییادگیرندگان درگیر فعالیت نم

و ممکن است رفتارهای اختاللی و چالشی را به نمایش بگذارند )دانلپ، کرن و ورسستر، 
ده یادگیری سازن هاییطیادگیری در واقع قسمتی از طراحی مح هاییت(. طراحی فعال0667
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یادگیری سازنده گرا  هاییط( مدلی را برای طراحی مح7330) یگرا است. جاناسن و مورف
اند. این مدل شامل مشکل، مسئله و یا پروژه در مرکز محیط یادگیری همراه با ادهارائه د

(. یکی از 7333ذهنی و تفسیری متنوع در اطراف مدل است )رایگلوث،  هاییبانیپشت
ت. فعالیت اسیۀکه در زمینه طراحی فعالیت اطالعاتی را ارائه داده است، نظر هایییهنظر
تیۀنظر ییافتۀتوسعه هاییشه، اند7فعالی ف 0ویگوتسک  9توسط آلکسی نیکوالیویچ لئونتی

شده  فعالیت حفظیۀاست. هر آنچه ویگوتسکی در طول زندگی خود به دست آورده، در نظر
تیکی اجتماعی یا دیالک ییگرافعالیت مبتنی بر رویکرد سازندهیۀ(. نظر7991 است )سیف،

(. در این 7991 نش است )سیف،است. در این رویکرد تعامالت اجتماعی کلید ساختن دا
 گاههیدیالکتیک ویگوتسکی مانند گفتگو، تعامل، داربست بندی، تکیۀپژوهش مفاهیم نظر

 هایتیسازی، منطقه تقریبی رشد، خود نظم دهی و بافت اجتماعی ـ فرهنگی در طراحی فعال
ور ظدرس تفکر و سبک زندگی به درجات مختلف مورد توجه قرار گرفته است، به این من

آموزشی بر تفکر حین عمل  هاییتاز کاربست این مفاهیم در فعال یاکه چه درجه
 هاییتتر خواهد بود. در واقع مسئلۀپژوهش حاضر این است که آیا طراحی فعالاثربخش

کتیک دیال یگراسازندهیۀنظر یهاآموزشی درس تفکر و سبک زندگی منطبق با مؤلفه
 ل یادگیرندگان مؤثر است؟ویگوتسکی، بر پرورش تفکر حین عم

یادگیری ۀیاین نظریه که به نظر: مفاهیم اثرگذار نظریه ویگوتسکی در طراحی فعالیت
. ودشیاست که در ادامه شرح داده م مفاهیمی دیالکتیک شهرت دارد، دارای ییگراسازنده
ویگوتسکی میانجی، آگاهی و تعامل دارای اهمیت اساسی است )الو و ونگر، یۀدر نظر

سه نوع  و کندی(. این نظریه بر یادگیری موقعیتی و نقش تعامل اجتماعی تأکید م7337
ها فرهنگ یک نقش میانجی دارد را توصیف که در آن "منطقۀتقریبی رشد")نسخه( از 

 :شودیها اشاره مکرده است. در ادامه به آن
 .کندیمکه به انتقال یادگیرنده با کمک به فهم جدید کمک  "سازی گاهیهتک" .7

بین درک و فهم روز و درک و فهم علمی توجه  شدهیدهکه بر تفاوت د "فرهنگ" .0
 .کندیدارد و نقش آموزش که پلی بین این دو ایجاد م

                                                           
1. Activity theory 

2. Vygotsky 

3. Aleksei Nikolaevich Leontiev 
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جدید جمعی  یهاها بین درک و فهم جاری و شکلکه بر تفاوت "اجتماع" .9
است،  عبیه شدهجاری ت هاییتها برای تضادهایی که در درک و فهم موقعحلراهیدکنندۀتول

 .کندیتأکید م

که دانش در یک بافت اجتماعی  کندیبیان م 7اجتماعی ِدیالکتیک ییگراسازندهیۀنظر
وجود دارد و در میان افراد مشترک است. لذا ابزار اصلی ساختن دانش تعامل بین یادگیرنده 

هم عنصر مو محیط اجتماعی اوست. در این نظریه زبان نقش مهمی در پرورش تفکر دارد و 
ویگوتسکی تفکر و زبان در کودکان یۀ(. در نظر7991تعامل اجتماعی است )سیف، 

. زبان نقش مهمی در درونی سازی شوندیصورت دو فعالیت مستقل و جدا از هم شروع مبه
ی ذهنی اجتماعی بیرونی به فرایندهای عال هاییتیعنی فرایند تبدیل تدریجی تجارب یا فعال

به تفکر و هم  یدهسالگی زبان هم نقش درونی یعنی هدایت و جهت 1تا  0دارد. در فاصلۀ
از مفاهیم  0ی. گفتار درونکندینقش بیرونی یعنی انتقال نتایج تفکر به دیگران را ایفا م

طور کامل است و بهویگوتسکی است. گفتار درونی، گفتاری فشرده و اختصاری یۀنظر
است، چون موقعیت و موضوع اندیشه، همیشه برای شخص اندیشنده معلوم است  یاگزاره

(. دانش آموزان باید یاد بگیرند با هم صحبت کنند. دانش آموزان باید 7939)ویگوتسکی، 
را برای خود اظهاری فراهم آورند. ارتباط کالمی باید مورد تأکید قرار گیرد و  ییهافرصت

(. 0676ها دانش آموزان برای برقراری ارتباط تحریک شوند )لی و نگ، باید در تمامی زمان
ند. در توسعه افراد دار یدر چهارچوب نظری ویگوتسکی دو عامل زبان و فرهنگ نقش مؤثر

این دو در تعامل اجتماعی و ساخت دانش بسیار مؤثر هستند. در فرایند مشارکت در کالس، 
 (.0677کنند )استاینر و ماهن، یرا ایفا م یمؤثر یهازبان و فرهنگ نقش

ست. هر کارکرد نی یرپذامکان اجتماعیـیپرورش تفکر بدون در نظر گرفتن بافت فرهنگ
خ دهد، در شخص ر یشناختصورت یک فرایند روانعالی ذهن مانند تفکر، پیش از آنکه به

ستگاه روان آدمی اجتماع است (. خا7991ابتدا در یک سطح اجتماعی وجود دارد )سیف، 
(. تعامل بین یادگیرندگان 0669ارتباط است )لئونتیف،  دهدیو فرایندی که به آن شکل م

گو از . گفتگرددیمنجر به پرورش تفکر م هایتدر یک سطح اجتماعی و در طراحی فعال
 هایتیمهم دیگر این نظریه است. در کتاب تفکر و سبک زندگی بسیاری از فعال یهامؤلفه

                                                           
1. dialectical constructivism 

2. internal speech 
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از دیگر مفاهیم مورد توجه این  7. منطقۀتقریبی رشددهدیکتاب را بحث و گفتگو تشکیل م
مدنظر قرار گیرد. منظور ویگوتسکی از این منطقه  هایتنظریه است که باید در طراحی فعال

از  یاتفاوت بین سطح کنونی یا سطح رشد واقعی کودک و سطح رشد بالقوۀاوست. دامنه
ساالن یا ، اما به کمک بزرگآیدیها برنماز عهدۀانجام آن ییتنهاکه کودک به هایییتفعال

، ص 7991به نقلِ سیف،  ؛0666ها را انجام دهد )برک، تر از خود قادر است آندوستان بالغ
766.) 

یگاهیهتک ت سازی فرایند هدای گاهیهویگوتسکی است. تکیۀمؤلفۀدیگر نظر 0ساز
 گاههیبه آنچه قرار است یاد بگیرد، است. در تک داندییادگیرنده برای گذار از آنچه اکنون م

لیت از مسئو یا، سهم عمدهدهدیسازی ابتدا معلم یا شخص دیگری که یادگیرنده را یاری م
رنده واگذار دگی، مسئولیت به یارودیکه یادگیری پیش م یجتدر، اما بهگیردیرا بر عهده م

، بلند فکر کردن و یمتعدد هستند، از جمله الگوده سازیگاهیه. راهبردهای تکشودیم
ازی در نظر س گاهیهباید جایگاهی نیز برای تک هایتاستفاده از اشاره و راهنما. در طراحی فعال

 گرفت.
 دتوانایی اندیشیدن و حل کردن مسائل بدون کمک دیگران است. خو 9یدهخودنظم

فعالیت باید  . طراحیشودی)تفکر( گفته م اشیبه کنترل فرد بر فرایندهای شناخت یدهنظم
باشد که یادگیرنده از کنترل بیرونی خارج شده و صاحب کنترل درونی شود. خود  یاگونهبه

. کندینظم دهی عالوه بر آموزش در تجارت نیز با راهبردهای خاص خود نمود پیدا م
طور اساسی یک تمرین در درک و فهم و بهبود رشد و عملکرد تجاری به راهبردهای تجاری

هستند. این راهبردهای خود نظم ده به تفکر فلسفی عمیق نیاز دارند تا به این وسیله بر فرایند 
تجارت تمرکز و نظارت کنند و از طریق تفکر فراشناختی به بهبود تجارت کمک کنند 

الیت شامل: فعیۀدیالکتیک ویگوتسکی و نظریۀر نظر(. هستۀیک فعالیت د0670)مارتین، 
 فعالیت رابطۀبین فاعلیۀفاعل یا کنندۀفعالیت، مفعول یا عمل و پیامد است. در نظر

یل اصلی یک فعالیت را تشک یها(، شکلشودی)کنندۀانسانی( و مفعول )عملی که انجام م
ا فاعل یک شخص ی کهی، درصورتشودی. مفعول تمرکز و هدف فعالیت را شامل مدهندیم

. پیامد کندیمتفاوت را ترکیب م هاییزهبا انگ ییهاگروه درگیر در فعالیت است که فاعل

                                                           
1. the zone of proximal development 

2. scafolding 

3. self-regulation 
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از پیش تعیین شده باشد و یا در فرایند فعالیت مشخص شود )هاسان و  تواندییک فعالیت م
 هایی(. از نظر ویگوتسکی تعامل یادگیرنده با محیط که شامل همکالس0670کازالسکاس، 

اف ها مؤثر است. اکتش، بر درک و اکتساب صحیح مفاهیم و توسعه مهارتگرددیاو نیز م
 یهاهمچون پیاژه است، ممکن است به برداشت پردازانییهانفرادی که مورد توجه نظر

 (.0669، و همکاران نادرست از مفاهیم منجر گردد )کازولین
ست، از جمله ا ییهادیالکتیکِ ویگوتسکی دارای مؤلفه یگراسازندهیۀنظر یطورکلبه

 ی(، توجه به بافت فرهنگی، تاریخی و اجتماع0670توجه به گفتگو و محاوره )دانیلز، 
سازی، درونی سازی و  گاهیه(، توجه به منطقۀتقریبی رشد، تک7330)استاینرومان، 

 (.7991با تأکید بر نقش زبان )سیف،  یدهخودنظم
صورت کلی طراحی فعالیت برای دانش آموزان به دو صورت انجام به :یتنظریه فعال

. ابتدا یک فعالیت ممکن است برای یک گروه از دانش آموزان طراحی شود و یا شودیم
در  ها بایدبرای افراد خاص و دارای نیازهای ویژه مورد طراحی قرار گیرد. این مؤلفه کهینا

عمومی و فردی مدنظر قرار  هاییتو صورت یعنی فعالدر هر د هایتطراحی و اجرای فعال
فراشناختی که هم بر توسعه شناختی و هم  هاییت(. طراحی فعال7391)بروینینکز،  یرندگ

، یک چالش عملی و نظری است. طراحی فعالیت مبتنی بر نظریه کنندیاجتماعی تمرکز م
 هاییتحی فعال. چهارچوب طراشودیویگوتسکی، یک طراحی فراشناختی محسوب م

: شناختی و اجتماعی. یادگیرنده باید در این دو حوزه گیردیفراشناختی دو حوزه را در برم
فراشناختی با فرایندهای توسعۀخود یادگیرنده در ارتباط است.  هاییتبه تعادل برسد. فعال

توسعۀفراشناخت تنها با راهبردهای تدریس و مطالعه یادگیرنده در ارتباط نیست، بلکه با 
ایجاد توانایی یک نقش برای خودشان در یک اجتماع، ایجاد روابط دوستانه در آن اجتماع، 

 اجتماعی، تحصیلی هاییتتن خودشان در فعالجامعه و درگیر ساخ یهامشارکت در ارزش
به  هایت(. طراح آموزش با طراحی فعال0667و فرهنگی نیز در ارتباط است )ایکسیادونگ، 

به پرورش تفکر در حین عمل اقدام کند و این نیازمند توجه به  تواندیبهترین شکل م
 آموزشی است. هاییتمرتبط با فعال هاییهنظر

ی از که آگاهی یادگیر کندیادعا م هایهعنوان یک نمونۀمهم از این نظربهفعالیت یۀنظر
 فعالیت یک لنز )دوربین( قوییۀآن باشد. نظریجۀنت کهین، نه اشودیفعالیت ناشی م

فعالیت  یهااغلب شکل توانیمیاست که از راه آن ما م اجتماعیـیخیو تار اجتماعیـیفرهنگ
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)ذهن انسان  یکز این نظریه بیشتر بر تعامل فعالیت و هوشیاری انسانانسانی را تحلیل کنیم. تمر
فعالیت یک چهارچوب مفید برای فهمیدن یۀمرتبط است. نظر هاییتدر کل( در طی موقع

خارج از موقعیتی که در آن رخ  تواندیفعالیت نمیۀانسان است. نظر یهاتمام کار و کنش
تنها نه گیردیقتی فعالیت انسانی مورد تحلیل قرار مفهمیده یا تحلیل شود؛ بنابراین و دهدیم

ه با بررسی کنیم، بلکه همچنین فردی ک شوندیباید نوع فعالیتی را که افراد درگیر آن م
فعالیت، محصوالت ناشی شده از فعالیت،  یها و مقصدها، هدفشودیفعالیت درگیر م

ن رخ که فعالیت در آ یترتماعِ بزرگاند و اجقوانین و هنجارهایی که فعالیت را احاطه کرده
را باید مدنظر قرار داد. واحد مناسب جهت تحلیل کردن، فعالیت است. اجزاء هر  دهدیم

 (.7333اند )جاناسن ومورفی، فعالیت سازمان داده شده یهافعالیتی در نظام
ت  هاییتهر یک از فعالیلۀوستا فرایندهای واقعی را به دهدیاجازه م 7نظام فعالی

(...یک 0669)لیموهنگ،  یمدهنده به موقعیت و شکل پذیرنده از موقعیت مشاهده کنشکل
فعالیت،  یهانظامیۀارائه شده است. تمرکز اول 7الگو از نظام فعالیت در شکل شماره 

 .شودیدر باالی مثلث است )هدف( که فعالیت در آنجا کامل م هایییلتحل

 
 (.1111) یجاناسن ومورف الگوی نظام فعالیت ـ .1شکل 

فاعل هر یادگیرنده یا گروه یادگیرندگان درگیر در فعالیت هستند. فرآورده )هدف 
( یک محصول فیزیکی و یا ذهنی است که نظام در پی رسیدن به آن است. یاجزئی و واسطه

                                                           
1. Activity system 
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کامپیوتر( ) یزیکیابزارها هر چیز مورد استفاده در فرایندهای انتقال هستند؛ مانند ابزارهای ف
ها و راهنماهای اکتشافی(. هر فعالیت دارای ابعاد اجتماعی و )مدل یو یا ابزارهای ذهن

در موقعیت اجتماعی توصیف شود. مذاکرۀاجتماعی و قوانین  تواندیموقعیتی است و تنها م
 متفاوت را هاییتکه فعال ییهااجتماعی و راه یها، چگونگی نقششدهینهو رسوم نهاد

ا پیدا خاص معن یهادر ارتباط با یک فعالیت، همگی در بافت کنندیو توصیف م حمایت
پیگیر  . یک جامعۀکاری ویابدیافزایش م کاریم. توانایی افراد با مشارکت و تقسکنندیم

یادگیری  هاییستم. با رشد یادگیری، سشودیعنوان یک سیستم یادگیری اجتماعی دیده مبه
؛ مانند ضروری بودن ساختار، روابط پیچیده، دهندیرا بروز م خود هاییژگیاجتماعی و
)ونگر،  یی، پویایی حدومرز، معانی فرهنگی و مذاکرات در حال شناسایدهخودسامان

7339.) 
فعالیت و نظام فعالیت مطالبی مطرح شد؛ اما ساختار فعالیت چگونه است؟ یۀدر مورد نظر

 . عملیاتگیردیرا برای رسیدن به هدف در برم یاتها و عملاز عمل یاهر فعالیت مجموعه
)محرک ـ پاسخ( هستند که برای  ییهادر ابتدا عمل یاتها هستند. همۀعملاز عمل اییرهزنج

 هایت. فعال]تفکر حین عمل نیز به این آگاهی نیاز است یبرا [اجرا شدن به آگاهی نیاز دارند
رین بیشتر خودکار هستند و به کمت یاتعمل. شوندیتجزیه م یاتها و سرانجام به عملبه عمل

تالش آگاهانه نیازمند هستند. بین فعالیت، عمل و عملیات روابط متقابل وجود دارد و روابط 
(. در اهمیت عمل و تفکیک آن از قصد باید 7333ها پویا است )جاناسن و مورفی، بین آن

 (.7990نو، مل زد )دوبوکافی نیست، بلکه باید دست به ع ییتنهاگفت که قصد کردن به
به  توانیدیصورت مستقیم تدریس کرد، بلکه تنها در جریان تفکر مبه توانیتفکر را نم

تدریس تفکر و راهبردهای آن متفاوت  یکردهایرو [7پرورش تفکر یادگیرندگان بپردازید.
تفکر  . در یک رویکرد،]نیز بسته به این رویکردها متفاوت خواهند بود هایتو طراحی فعال

شمار  ذاتی بهیصۀو بنابراین یک خص رودیعنوان یک تمرین طبیعی هوش به شمار مبه
. در این رویکرد اگر دانش و سیالی و تأثیر آن نیز افزایش یابد، کارآمدی تفکر نیز رودیم

. در مقابل این رویکرد تدریس تفکر، رویکردهای دیگری وجود دارند که یابدیافزایش م
نطق به م توانی. ازجملۀراهبردهای این رویکردها مدانندیاز هوش نم یاو جلوهتفکر را ذاتی 

                                                           
مقاله برای رسیدن به یک ترکیب معنادار است و از منبع  ٔ  مواردی که در داخل کروشه آمده است، از سوی نویسنده. 7

 معرفی شده نیست.
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فه و تدریس فلس سازییهصوری، تدریس موضوعات خاص، مذاکره و بحث، بازی، معما، شب
 ـیجتماعایۀدرس تفکر و سبک زندگی مطابق با نظر هاییت(. فعال7310اشاره کرد )دوبونو، 

ها لیت به سه حالت یا شکل طراحی شدند که در ادامه به آنفعایۀفرهنگی ویگوتسکی و نظر
 اشاره خواهد شد.

فعالیت مبتنی بر موقعیت است. عنصر کلیدی در طراحی فعالیت مبتنی یۀطراحی در نظر
ویگوتسکی، تعامل است. در فرایند آموزشی تعامل عبارت است از برقراری رابطه یۀبر نظر

فکر و  تفاهم و اشتراک یگردعبارتو یا بیشتر و یا بهبین دو فرد، دو موضوع، دو اندیشه 
 (.7999وصالحی،  یدری)قراباغی، ح یراناندیشه بین معلم و فراگیر یا فراگ

 روش

آزمون چند گروهی است. پس آزمونیشروش پژوهش حاضر آزمایش با طرح پ
ال اسدآباد در سهشتم شهرستان یۀآموزان متوسطۀاول، پادانشیۀجامعۀآماری پژوهش را کل

 یاخوشه یریگ. در این پژوهش از روش نمونهدادندیم یلتشک 7939ـ  30تحصیلی 
 9استفاده شد. در ابتدا از بین مدارس پسرانۀمقطع متوسطۀاول، پایه هشتم،  یاچندمرحله

کالس انتخاب شد.  9کالس و مجموعاً  7موجود در هر مدرسه،  یهامدرسه، از بین کالس
آموز انتخاب شدند. برای دانش 06صورت تصادفی آموزان هر کالس به از بین دانش

آموزشی درس تفکر و سبک زندگی به سه حالت یا شکل  هاییتها فعالهرکدام از گروه
 جداگانه طراحی، اجرا و ارزشیابی شد.

در ابتدا و قبل از توضیح روش اجرا، در مورد کتاب تفکر و سبک زندگی و ساختار آن 
. کتاب تفکر و سبک زندگی چند سالی است که در مقطع متوسطۀاول، شودیرائه ممطالبی ا

 . هدفشودیوپرورش جمهوری اسالمی ایران تدریس مهفتم و هشتم نظام آموزش هاییهپا
کلی کتاب بهبود سبک زندگی با پرورش تفکر است و در واقع این کتاب به دنبال این هدف 

ه بهترین ایرانی خود را ب ـیکر خود، سبک زندگی اسالماست که یادگیرندگان با پرورش تف
شکل بنا نهند. برای تحقق این هدف الزم است که زمینه و بستر کار فراهم شود و در کنار 

که تفکر حین عمل در  ییهاضروری طراحی شود. درس هاییتآموزش مفاهیم نظری، فعال
طراحی  قابلیت کهینباشند: نخست ا ، باید دو ویژگی داشتهشودیها آموزش داده مقالب آن
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 و ها ارتباط برقرار کنند )فاالسنآموزان بتوانند با آندانش کهینداشته باشند و دوم ا
 (.7339، همکاران

 ایهیتروش اجرا به این صورت بود که در ابتدا با آزمون تفکر حین عمل در موقع
نوع تفکر در دانش آموزان هر  در هر موقعیت، این شدهیطراح هاییتگانه و در فعالسه

تشخیص مسئله، چندوجهی  یهاگروه سنجش شد. آزمون تفکر حین عمل شامل مؤلفه
سم و ، مدیریت تفکر، توجه فراگیر، تمرکز، توجه، تجگیرییمنگری، تحلیل موقعیت، تصم
 ،شدهیطراح ایهیتاست. سپس با فعال یریپذو انعطاف بینییشبازنمایی، بازسازی، قدرت پ

ماه  9آموزش مفاهیم درس تفکر و سبک زندگی در طول سه ماه صورت پذیرفت. پس از 
و سه شکل یا حالت فعالیت  هایت( در موقعاییقهدق 19آموزش )در هر هفته یک جلسۀ

با آزمون  یاموردسنجش مشاهده هایت، دانش آموزان بار دیگر در همان موقعشدهیطراح
 ها سنجش شد.محقق ساخته قرار گرفتند و تفکر حین عمل آن

آموزشی درس تفکر و سبک زندگی برای پرورش تفکر حین عمل با توجه  هاییتفعال
، ـاجتماعیی، بافت فرهنگسازیگاهیهبه مفاهیمِ مبتنی بر موقعیت بودن، نقش زبان، تک

را د به درجات مختلف مورد طراحی و اجگفتگو، تعامل، داربست بندی و منطقۀتقریبی رش
متمایز فعالیت، به میزان مداخله و کاربردی شدن مفاهیم ذکر  یهاقرار گرفت. حالت یا شکل

 شده در موقعیت آموزشی وابسته بود.
در شکل یا حالت یکِ فعالیت، آموزش مبتنی بر موقعیت واقعی نیست و در کالس درس 

و اندک است، ، گفتگگیردیتماعی چندان موردتوجه قرار نماجـ ی. بافت فرهنگافتدیاتفاق م
سطح ممکن است، انواع تعامل محدود است، به  ترینیینمحاوره اندک است، تعامل در پا

. در پذیردیصورت نم یخوببه سازیگاهیه، تکشودیمنطقۀتقریبی رشد توجه چندانی نم
، پذیردیوقعیت واقعی صورت مشکل دوم فعالیت، بخشی از آموزش در کالس و بخشی در م

اند تا حدودی توجه فرهنگی ـ اجتماعی که دانش آموزان در آن رشد کرده هایینهبه زم
، بین معلم و دانش آموزان و پذیردیدر حد متوسط صورت م یا، گفتگوی محاورهشودیم

ها ان آنو تو کنندیدانش آموزان و معلم تعامل وجود دارد، دانش آموزان با همدیگر کار م
تر از دانش آموزان دیگر حمایت باالتر از حد معمول است و دانش آموزان قوی و بزرگ

صورت کامل در موقعیت واقعی و در . در باالترین سطح یا شکل سوم، آموزش بهکنندیم
، بافت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی که دانش آموزان پذیردیرویارویی با مسئله صورت م
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ب و در سطح خو یااصلی آموزش است، گفتگو محاورهینۀاند، بافت و زمدر آن رشد کرده
جریان دارد، انواع تعامل از جمله تعامل معلم با دانش آموزان، دانش آموزان با یکدیگر، 

توان  و کنندی، دانش آموزان با همدیگر کار مگیردیدانش آموزان با محیط و محتوا شکل م
تر از دانش آموزان دیگر دانش آموزان قوی و بزرگ ها باالتر از حد معمول است وآن

 .کنندیحمایت م
 تشخیص یهاآزمون تفکر حین عمل شامل مؤلفهپژوهش به این صورت بود:  ابزار

یر، ، مدیریت تفکر، توجه فراگگیرییممسئله، چندوجهی نگری، تحلیل موقعیت، تصم
ت. این اس یریپذو انعطاف بینییشتمرکز، توجه، تجسم و بازنمایی، بازسازی، قدرت پ

گویه است. روایی آزمون توسط متخصصان تعیین و پایایی آن به روش  01آزمون دارای 
واریانس  وتحلیلیهروش آماری پژوهش تجز محاسبه گردید. 16/6آلفای کرونباخ 

است، اگر نتوانیم واریانس را در مورد  هایانساست. کار آزمایش از بین بردن وار طرفهیک
 یهاانسان از بین ببریم، حداقل شاید بتوانیم آن را توجیه کنیم. برای توجیه، نیاز به روش

)گروه( را محاسبه کند و آن را با واریانس  یطآماری داریم، روشی که واریانس درون شرا
شرایط  تر از واریانس درونبین شرایط مقایسه کند. اگر واریانس بین شرایط بسیار بزرگ

یش از تأثیر ها، بکه تأثیر متغیر مستقل بر نمره ییمبا اطمینان بگو توانیمیباشد، پس م
 یهافردی بر نمرات است. محاسبۀواریانس ناشی از عوامل مزاحمی مانند تفاوت یهاتفاوت

حلیل صلی تدر متغیر مستقل، مفهوم ا یکارآن با واریانس ناشی از دستیسۀفردی و مقا
 یهاداده وتحلیلیهواریانس است که در این پژوهش از این روش آماری برای تجز

 (.7930آمده از سه گروه ذکرشده، استفاده شد )بریس، کمپ و سنلگار، دستبه

 هایافته
 شدهیراحط هاییتآمده حاصل از به کار بستن سه شکل یا حالت از فعالدستنتایج به

 دهدینشان م 7قرار گرفت. جدول  وتحلیلیهآمار توصیفی و استنباطی مورد تجز یهابا روش
ا تفاوت چندانی ب شدهیطراح هاییتبا فعال یدهدآموزش یهاگروه آزمونیشکه نمرات پ

 سیامق یهامیانگین درجه کهیطورآزمون با هم متفاوت هستند، بههم ندارند، اما در پس
( تفکر حین عمل گروه 7،0،9،0،9کم و خیلی کم به ترتیب  )خیلی زیاد، زیاد، متوسط،

( 99/7) 7( و از میانگین گروه فعالیت 60/9) 0( از میانگین گروه فعالیت 71/0) 9فعالیت 
 بیشتر است. 7 یتنیز از میانگین نمرات گروه فعال 0بیشتر است. میانگین نمرات گروه فعالیت 
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 شدهینوع فعالیت طراح 9عمل پیش و پس از اجرای . آمار توصیفی متغیر تفکر حین 7جدول 

 آزمونپس آزمونپیش نوع آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد عامل

 /190 99/7 /001 60/7 06 7شکل 

 /160 60/9 /001 60/7 06 0شکل 

 /190 71/0 /090 63/7 06 9شکل 

 739/7 60/9 /099 61/7 06 کل

برای  ،شدهیطراح هاییتحاصل از به کار بستن فعال یهاداده وتحلیلیهتجز 0جدول 
گونه که ان. همدهدینشان م طرفهیکتعیین اثر آن بر تفکر حین عمل را با تحلیل واریانس 

د وجو یها در متغیر تفکر حین عمل تفاوت معنادار، بین گروهشودیدر جدول مشاهده م
واریانس  وتحلیلیهباید قبل از استفاده از روش تجز( >67/6Pو  =f 990/709دارد )

نشان  Fآمارۀ یآن اطمینان حاصل کرد. عدم معنادار هایفرضیش، از حصول پطرفهیک
  هایانسکه مفروضۀهمگنی وار دهدیم

(919 ،/909/6 p=( = )799 ،0)F .برای متغیر تفکر حین عمل رعایت شده است 

 عمل برای تعیین اثر آن بر تفکر حین هایتپس از به کار بستن فعال طرفهیکتحلیل واریانس  .2جدول

 واریانس
مجموع 

 مجذورات
درجۀ 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآمارۀ 
سطح 

 معناداری

 667/6 990/709 000/00 0 997/709 واریانس بین گروهی

 یانسوار
 یگروهدرون

699/10 799 900./   

    706 390/066 مجموع

مختلف در متغیر تفکر  یها، بین گروهشودیمشاهده م 9که در جدول شمارۀگونه همان
دول با آزمون تعقیبی توکی در ج وتحلیلیهوجود دارد. نتایج تجز داریحین عمل تفاوت معن

فعالیت  9آموزش طریق حالت  یر( تأث>667/6P) دارییکه در سطح معن دهدینشان م 9
 906/0 یانگینعمل دانش آموزان، با اختالف م ین، بر پرورش تفکر حشدهیآموزشی طراح

 آموزش یراست و تأث شدهیفعالیت آموزشی طراح 0و  7 یهابه ترتیب بهتر از حالت 760/7و 
بر پرورش تفکر حین عمل دانش آموزان با  شدهیفعالیت آموزشی طراح 0از طریق حالتِ 

 حی شده است.فعالیت آموزشی طرا 7بهتر از حالت  090/7اختالف میانگین 
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 هابین گروه داریمعن یهانتایج آزمون تعقیبی توکی برای تعیین تفاوت. 3جدول 

 مقایسۀچندگانه تفاوت میانگین خطای استاندارد میانگین ی اطمینانفاصله معناداری

 0در مقابل  7فعالیت  090/7 703/6 /(99، 93/7) 667/6

 9مقابل  در 7فعالیت  906/0 703/6 (33/7، 03/0) 667/6

 9در مقابل  0فعالیت  760/7 703/6 /(19، 00/7) 667/6

 گیریو نتیجه بحث
و در حال رشد، توانایی ایجاد مشارکت و شکل دادن به  یافتهپیامد مهم یادگیری توسعه

(. ما در محیط خود اوالً به هر چیزی توجه 0676فعالیت است )آنگستروم،  هاییستمس
 یهاکه به آن توجه کرده باشیم. واکنش کنیمیو در ثانی تنها بر روی چیزی عمل م کنیمینم

 هم باز فکرصورت عمل نمودن )که آنصورت فکر کردن باشد و هم بهبه تواندیما هم م
(. دگردیکه بر ذهن ما بگذرد، بر دهان یا سایر عضالت ما جاری مآن یجااست، منتهی به

 موردتوجه ما قرار بگیرند؛ اما نشان توانندیو امور بسیار زیادی که مجهان پر است از اشیاء 
ها که از آن یازمان به همۀچیزها محال است. پس ناگزیر فقط نسبت به پارهدادن واکنش هم

ن را نیز آ یامد. با انتخاب حوزۀتوجه، عمل یا فکر پدهیمیواکنش نشان م کنیمیانتخاب م
فکر است ت یهاجنبه ترینیادیگزینش حوزۀتوجه یکی از بن. انتخاب یا کنیمیتعیین م

(. برای پرورش تفکر تنها اطالعات پایه مهم نیست. عمل و فعالیت نیز بسیار 7909)دوبونو، 
(. با توجه 7930اهمیت دارد. سواد عملی به اندازۀسواد خواندن و نوشتن مهم است )دوبونو، 

ک فعالیت آموزشی چگونه طراحی شود تا به مطالب ذکر شده و اهمیت توجه و عمل، ی
تفکر حین عمل به بهترین شکل پرورش یابد؟ پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال بود 

دیالکتیک ۀیآموزشی مبتنی بر نظر هاییتگانۀطراحی فعالسه یهاها یا حالتکه از بین شکل
 ر است؟تدر پرورش تفکر حین عمل از سایرین اثربخش یکویگوتسکی، کدام

برخوردار  اییژهتفکر حین عمل یکی از انواع تفکر است که در عصر کنونی از اهمیت و
اجتماعی حقیقی و مجازی افراد را متوجه نوعی از تفکر کرده  یهااست. حضور در شبکه

ها کارساز است. این تفکر در صورت پرورش یافتن در افراد در که در مرحلۀعمل برای آن
شغلی مانند عملیات امداد و نجات، عملیات نظامی و پزشکی یک توان  یاهبسیاری از حوزه

حولی و ت هاییه. از بین نظردهدیالعاده به افراد برای حل مسئله و فائق آمدن بر کار مفوق
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( و 7990)هرگنهان و السون،  ییگرایادگیری مانند رفتارگرایی اسکینر، گشتالت، سازنده
دیالکتیک ویگوتسکی بهترین  ییگراسازندهیۀ(، نظر7937 )اسکندری، ییارتباط گرا

(. استدالل حین 7991)سیف،  کندیمهیا م]عمل ینح [آموزشی را برای پرورش تفکر ینۀزم
عمل متنوع و سلسله مراتبی است. مبانی تفکر و استدالل حین عمل، تفکر هدفمند است. 

طور ساده انجام دهد یا به بایدیتفکر شامل ساختن ذهن شخص دربارۀآنچه شخص م
(. یک مؤلفۀمهم 7336شده است )کاستاندا، سازگاری بدون استدالل در یک برنامۀعملِ داده

تفکر حین عمل، حل مسئله است. تفاوت حل مسئله در تفکر حین عمل با سایر انواع تفکر 
ک تلفیق . یدکنیدر بافت و موقعیت مسئله است که فرایند حل مسئله را دستخوش تغییر م

 (:0663)مانکتلوو،  7قوی از مراحل حل مسئله در سایر انواع تفکر شامل موارد زیر است

 

 مراحل حل مسئله. 1شکل 

قابل مشاهده است. در تفکر حین عمل موقعیت یا بافت در  7مراحل حل مسئله در شکل 
. تفکر کنندیا پیدا مها در ارتباط با موقعیت مسئله معنو تمامی مؤلفه گیردیمرکز دایره قرار م

باط ها است و ارتکردن آن داریمحتوای علمی در موقعیت و معن سازییادهحین عمل نیازمند پ

                                                           
1. www.mindtools.com 



 98بهار ، پانزدهم، سال و یکم ی تربیتی شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                                     55 

پرورش تفکر حین عمل  هایینهزم ینترآموزان از مهمدادن مبانی علمی با زندگی دانش
 است.

پایه را  یهادورهآموزان ( ادعا کردند که اگرچه دانش7339)ساتون، پاولو و اولیویرا 
عداد ت یقتاند دارند. در حقها تنها یک درک سطحی از آنچه یاد گرفته، آنکنندیکامل م

ها و حقایق دریافت مورد نیاز را برای بررسی اصول، ارزش یهاکمی از دانش آموزان مهارت
 . تلفیق تعامل در مدرسه و پیوند آن به اجتماع و کاربردی کردن محتوا برایکنندیم

هنگی اجتماعی ـ فریۀ. استفاده از نظرگرددیعمل م ینآموزان منجر به پرورش تفکر حدانش
رقرار و تعامل ب خوردیبا مدرسه پیوند نم یآسانبه گرییچرا مرب کهینبرای جستجوی ا

 یقدرمهم پژوهشی است. فرهنگ سازگاری در تعدادی از مدارس به هایینه، از زمشودینم
، گرددیرو معنوان بخشی از مباحثه که با مقاومت کارکنان روبهبه گرییقوی است که مرب

در بُعدی که بیشتر سازمانی است و یک رویکرد سطح پایین را  کهینو یا ا شودیمعرفی م
 یهاها مطرح است، اهمیت داشتن فرهنگ. آنچه در این سازمانیابدی، توسعه مدهدینشان م

نی بر مشارکتی مبت گرییو نظارت است نه یک مرب مدیریتی است که شامل حسابگری
(. بزرگ بودن و اهمیت 0679حقیقت که برای پرورش تفکر الزم است )لوفدهاوس و لت، 

، اغلب موارد بزرگ را در تفکر حین عمل دهدیمشکالت فلسفی به ما اجازه م ازحدیشب
عی هستند و چه چیزی را در مورد مالحظه قرار دهیم. پیشنهادها نیز بر این اساس اغلب انتزا

د و به محتوای واقعی مانن شوندیشناختی ذهن را شامل م یاتو یا محتوای عمل گیرندیبرم
 (.7390آنچه در تفکر حین عمل الزم است، نیاز ندارند )کاستاندا، 

فلسفی و انتزاعی کمی فاصله گرفت و به  ازحدیشالزم است که از این محتوای ب
ای در عمل پرداخت. این نوع تفکر یک ظرفیت و توان بالقوه بر شدهیقفتفکر تل یسازمفهوم

موجود در یک دبیرستان مانند راهبرد سازی، تخصیص منابع و کنترل و  یهامدیریت تنش
کننده که شواهدی از هر دو بعد نرم و روشن یهاطور سازنده است. ارائۀمثال، بهیریگاندازه

ی و برنامۀدرسی باشد )اولیور، وست یهاند، باید از هدفدر عمل هست شدهیقسخت تفکر تلف
آماده ینۀ(. پژوهش حاضر با هدف قرار دادن پرورش تفکر حین عمل، از زم0670بروکز، 

وپرورش و ارائۀدرسی تحت عنوان تفکر و سبک زندگی استفادۀالزم را شده در آموزش
ر آموزشی مبتنی ب هاییتبرای شروع حرکتی نوین در این حوزه برده است. طراحی فعال

موقعیت واقعی، عالوه بر پرورش تفکر حین عمل به معلمان برای بازسازی تفکر عملی خود 
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یک ابزار در دسترس برای تشویق تفکر حین  تواندی. درس پژوهی مدهدیرا م ییهافرصت
 ها، عقاید و تصورات فردی دربارۀتدریسانتقادی از ارزش یهاعمل تدریس و طرح پرسش

 هاییجانها و هباشد و همچنین قادر به بازسازی دانش عملی معلمان دربارۀباورها، عادت
(. درس پژوهی یک روش مؤثر در رشد تفکر حین عمل و 0679ها است )تراپرو، خاص آن

 یهاتوسعه دانش عملیاتی است. در فرایند درس پژوهی معلمان، عقاید، باورها، دانش و فرض
(. 0677کنند )تراپرو، یو از ذهنیات خود در عمل استفاده م گیرندیر مپنهان خود را به کا

، باید دو ویژگی داشته شودیها آموزش داده مکه تفکر حین عمل در قالب آن ییهادرس
د با آن آموزان بتوانندانش کهینقابلیت طراحی داشته باشند و دوم ا کهینباشند: نخست ا

، هفده ساعت آموزش در ارتباط با موضوعات زیر در ارتباط ارتباط برقرار کنند. در پژوهشی
چندگانه، سازگاری با موقعیت، یافتن  یاندازهابا تفکر حین عمل ارائه شد: مقدمه، چشم

عملی، تفکر تلفیقی و مهارت تمرینی. در این پژوهش  یلها و تصورات مخفی، دالفرض
در  پذیرییتبتنی بود و مسئولساالن مآموزش و مواد آموزشی بر فلسفۀیادگیری بزرگ

، های، خواندنهایآموزش دانشجویان مورد تأکید بود. آموزش تفکر حین عمل شامل سخنران
دانشجویان بود یزۀها و مطالعات موردی برای ایجاد پویایی و حفظ انگ، بحثهاینتمر

خلی در آموزشی برای کاهش بار شناختی دا یهاطراحی مثال (.7339، و همکاران )فاالسن
(. استفاده از 0660شوند )کاترامبون، یبهتری م یهاحل، منجر به تولید راههایتفرایند فعال

 شود )پاتاوانییادگیری قیاسی در درس علوم موجب انتقال بهتر مفاهیم پیچیده م هاییتفعال
 (.0670، و همکاران

یک دیالکتیۀآموزشی منطبق با مفاهیم نظر هاییتدر پژوهش حاضر به طراحی فعال
فعالیت که برآمده از نظریات ویگوتسکی است در سه حالت پرداخته یۀویگوتسکی و نظر

شد. این سه حالت از یکدیگر متفاوت بودند و طراحی آموزش برای هر حالت، متفاوت از 
دیگری بود. طراحی فعالیت مطابق با شکل یا حالت سوم که مفاهیم در باالترین درجه ممکن 

موجب پرورش تفکر حین عمل دانش آموزان به بهترین شکل شد. هرچند کاربردی شد، 
 دوم و اول نیز تا حدودی در این زمینه مؤثر بودند. یهاکه حالت
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