حضورمؤلفههایتفکرانتقادیدرکتابهایداستانیازنظرمربیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مرتضی کوکبی |محمدحسن عظیمی | خدیجه قنربی

چڪیده
هدف :تعیین میزان حضور مؤلفههای تفکر انتقادی در داستانهای
کودکان و نوجوانان از نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و
نوجواناناست.
روش /رویكرد پژوهش :روش پژوهش پیامیشی است .جامع ه مورد
پژوهش شامل  8داستـان تألیفــی است .مؤلفههای تفکر انتقادی
موجود در این داستانها با استفاده از سیاه ه وارسی توسط 48مربی
شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان خوزستان
شناساییشدهاست.
یافتهها :از دید مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،در
کتابهای داستانی مورد بررسی مؤلفههای تفکر انتقادی دارای تأکید
یکسانینیست.
نتیجهگیری :ادبیات کودک (در حوزه داستان) فقط ماهیت رسگرمی
و تفریحی ندارد ،بلکه دارای کارکردهای آموزشی از جمله آموزش
مهارتهای فکری نیز هست که باید م ّد نظر قرار گیرد.

ڪلیدواژهها
تفکر انتقادی ،ادبیات کودک و نوجوان ،داستان ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

حضورمؤلفههایتفکرانتقادیدر
کتابهایداستانیازنظرمربیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مرتضی کوکبی | 1محمدحسن عظیمی  | 2خدیجه قنربی
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امروزه ،به سبب سرعت فزاينده توليد اطالعات نیازمند شهروندانی هستیم که به دنیای پیرامون
خود بیتفاوت نباشند و توان تجزیه و تحلیل ،استفاده ،تولید و عرض ه وسیع اطالعات را داشته
باشند .تولید دادهها و اطالعات علمی و معرفتی ،ایدهها و افکار متنوع درحال رشد است و
ذهن بشر با هجوم انواع اطالعات روز به روز گنجایش کمتری برای نگهداری آن مییابد .بر
اين اساس ،تنها راه برای دست یافتن به بهترینها در میان این همه تنوع ،مسلح کردن افراد
به قدرت تفکر ،استدالل و مهمتر از همه قدرت تمیز و داوری است (ناجی ،1384 ،ص
.)61-59
برخی بر این باورند که چنانچه قرار باشد شهروندان در جامعه اطالعاتی به کاربران
و جویندگانی مستقل تبدیل شوند و توان تولید اطالعات را داشته باشند ،نیاز به مهارتی
زیربنایی به نام تفکر انتقادی 4دارند (ساالری و حسنآبادی ،1383 ،ص  102و 109؛ نقل
در مکتبیفرد ،1389 ،ص  .)15چنین مهارتی باید از کودکی در افراد ایجاد شود تا بتوان
شهروندانی خردمند ،خودآگاه ،دقیق ،و مسئولیتپذیر برای زندگی در اين جامعه اطالعاتی
آماده کرد .برای عملی شدن این مهم ،در کنار آموزشهای رسمی ،استفاده از ادبیات بهویژه
داستان ،معمولیترین سرآغاز برای تشویق کودک به تعمق و وسیلهای طبیعی برای پرورش
تفکر ،دانش و مهارتهای زبانی است (مکتبیفرد ،1389 ،ص  .)164کر ،1990( 5ص )2
مینویسد" ،ادبیات کودکان و نوجوانان یکی از ابزارهای قدرتمند برای آموزش تفکر به
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کودکان و نوجوانان است؛ و به نقل از سامرز و ورتینگتون )1979( 1اشاره میکند که ادبیات
فرصتهای بیشماری را در اختیار کودکان و نوجوانان قرار میدهد که میتوان از آن برای
آموزش ارزشها ،مسائل اخالقی ،تعامل و برقراری ارتباط استفاده کرد" .گوسن،1998( 2
ص  1و  )3نيز بر این باور است که ادبیات در ترویج مهارتهای تفکر انتقادی مؤثر است و
خواندن داستان باعث بهبود تفکر کودکان میشود .براکن ،1968( 3ص  )1معتقد است ادبیات
اگر با رویکرد خواندن انتقادی مورد مطالعه قرار گیرد ،میتواند در هدایت کودکان به سوی
اهداف تفکر انتقادی و توسعه آن نقش داشته باشد .پریرخ ( ،1382ص  )24مطالعه کتاب،
بهخصوص داستان را کمک به کودکان و نوجوانان در درک بهتر از پیچیدگی رفتار انسان و
ارتباط آن با ویژگیهای شخصیتی ميداند.
بنابراين بهدليل اهميت موضوع حضور تفکر انتقادي در داستانهاي کودکان و نوجوانان،
پژوهش حاضر بر آن است تا نظر مربيان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان را در مورد
حضور اين مؤلفهها در کتابهاي داستاني بررسي نمايد.

ش پژوهش و جامعه آماری
رو 

روش پژوهش پیمایشی است و جامعه آماري شامل  8داستان تألیفی از انتشارات دهه 80
 4کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که براساس گزارشهای موجود 5در
کتابخانههای کانون استان خوزستان بیش از ساير داستانها قصهخوانی ،روخوانی ،و
روانخوانی شدهاند .جدول  1اطالعات مربوط به این کتابها را نشان میدهد.

جدول  .1فهرست کتابهای جامع ه مورد مطالعه بهترتیب عنوان
ردیف

عنوان

نویسنده

سالانتشار

گرو ههایسنی

1

آسیاببچرخ

رسور کتبی

1387

الف ـ ب

2

آن باال این پایین

فاطمهتوپچی

1386

الف ـ ب

3

اولین روز تابستان

سیامکگلشیری

1389

دـه

4

جورابپشمی

فروزندهخداجو

1376

جـد

5

کرم سه نقطه

رسونازپریشا نزاده

1389

بـج

6

مرد جوان و خیاط حیلهگر

رشارهوظیف هشناس

1387

بـج

7

وقت قصه من را صدا کن

محمدرضایوسفی

1389

دـه

8

هامن لنگه کفش بنفش

فرهادحسنزاده

1382

جـد

6

1 . Somers & Worthington
2. Ghosn
3. Bracken
 .4کانون پرورش فکری ...یکی از نارشان
فعال در حوزه داستان کودک است .پرورش
استعدادهای فکری کودکان و نوجوانان،
مهمترین هدف و رسالت این نهاد بهشامر
میآید .علت انتخاب این دهه تکرار و تسلط
کافی مربیان کانون بر داستانهای مورد
بررسی بوده است.
 .5این آمارها و گزارشها از نرمافزار
کتابخانهایمورداستفادهدرکتابخانههای
کانون توسط دو کارشناس فرهنگی و ادبی
استخراجشدند.
 .6در گروه سنی ج -د ،کتاب دیگری
ازانتشارات سالهای اخیر کانون مشاهده
نشد .بنابراین کتاب فوق با توجه به
پراستفاده بودن در این پژوهش لحاظ
گردید.
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برای تعیین جامعه دوم پژوهش بیش از آغاز کار ،مقال ه کوکبی ،حری ،و مکتبیفرد
( )1389در خرداد ماه  1390برای مطالعه بیشتر در زمینه تفکر انتقادی در اختیار مربيان کانون
پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان خوزستان قرار گرفت و پس از شرکت آنها در 2
کارگاه آموزشی (بهمدت  40ساعت) که در روزهای  ،11 ،5 ،4و  12دی ماه  1390تعداد
 62مربی که بیش از  400ساعت آموزشهای بدو خدمت مرتبط با اهداف آموزشی تفکر
انتقادی ،تفکر خالق ،استعدادهای فکری را گذرانده و دارای صالحیت پاسخگویی به سیاهه
وارسی بودند برگزیده شدند.
سیاهه وارسی برگرفته از پایاننامه مکتبیفرد ( )1389بود که براساس  17مؤلفه تفکر
انتقادی ریچارد پل 1تهیه شده است .اين مؤلفهها عبارتاند از :هدف؛ طرح پرسش؛ اطالعات،
داده ،شاهد و تجربه؛ استنباطها و تفاسیر؛ پیشفرضها؛ عواقب و پیامدها؛ دیدگاههای
گوناگون؛ انصاف ذهنی؛ تواضع فکری؛ رشادت فکری؛ همراهی ذهنی؛ استحکام فکری؛
پشتکار فکری؛ اطمینان در تفکر؛ خودگردانی ذهنی؛ تسلط بر خودمحوری؛ و قابلیتهای
استدالل اخالقی.

یافت هها

1. Paul Richard
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طبق نظر مربيان کانون در باره وضعیت هر یک از مؤلفههای تفکر انتقادی در کتابهای
داستانی تألیفی این نهاد میتوان گفت :در داستان "آسیاب بچرخ"  61/45درصد مربيان
گزینههای متوسط ،زیاد ،و خیلی زیاد را درخصوص میزان وجود مؤلفههای هدف؛ 52/07
درصد طرح پرسش؛  59/36درصد اطالعات ،دادهها ،شاهد ،و تجربه؛  41/66استنباطها
و تفاسیر؛  34/36درصد پیشفرضها؛  39/58درصد دیدگاههای گوناگون؛  54/15درصد
عواقب و پیآمدها؛  39/58درصد قابلیتهای استدالل اخالقی؛  52/08درصد انصاف ذهنی؛
 46/86درصد تواضع ذهنی؛  52/07درصد رشادت ذهنی؛  54/16درصد همراهی ذهنی؛
 51/04درصد استحکام ذهنی؛  58/33درصد پشتکار ذهنی؛  51/03درصد اطمینان در تفکر؛
 53/11درصد خودگردانی ذهنی؛ و  49/99درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کردهاند.
در داستان "آن باال این پایین"  71/87درصد مربيان گزینههای متوسط ،زیاد ،و خیلی
ي هدف؛  62/5درصد طرح پرسش؛  83/33درصد
زیاد را درخصوص میزان وجود مؤلفهها 
اطالعات ،دادهها ،شاهد ،و تجربه؛  50درصد استنباطها و تفاسیر؛  45/82درصد پیشفرضها؛
 44/78درصد دیدگاههای گوناگون؛  69/78درصد عواقب و پیآمدها؛  63/53درصد
قابلیتهای استدالل اخالقی؛  60/40درصد انصاف ذهنی؛  60/41درصد تواضع ذهنی؛ 50
درصد رشادت ذهنی؛  60/41درصد همراهی ذهنی؛  54/16درصد استحکام ذهنی؛ 57/28
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درصد پشتکار ذهنی؛  52/07درصد اطمینان در تفکر؛  55/19درصد خودگردانی ذهنی؛ و
 46/86درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کردهاند.
در داستان "اولین روز تابستان"  68/75درصد مربيان گزینههای متوسط ،زیاد ،و خیلی
زیاد را درخصوص میزان وجود مؤلف ههاي هدف؛  62/49درصد طرح پرسش؛ 63/53
درصد اطالعات ،دادهها ،شاهد ،و تجربه؛  54/16درصد استنباطها و تفاسیر؛  45/82درصد
پیشفرضها؛  52/08درصد دیدگاههای گوناگون؛  61/45درصد عواقب و پیآمدها؛ 71/86
درصد قابلیتهای استدالل اخالقی؛  53/12درصد انصاف ذهنی؛  57/28درصد تواضع
ذهنی؛  51/02درصد رشادت ذهنی؛  42/7درصد همراهی ذهنی؛  37/49درصد استحکام
ذهنی؛  52/08پشتکار ذهنی؛  62/49درصد اطمینان در تفکر؛  60/41درصد خودگردانی
ذهنی؛ و  47/91درصد پاسخگویان تسلط بر خودمحوری انتخاب کردهاند.
در داستان "جوراب پشمی"  65/61درصد مربيان گزینههای متوسط ،زیاد ،و خیلی
ي هدف؛  47/91درصد طرح پرسش؛ 76/04
زیاد را درخصوص میزان وجود مؤلف هها 
درصد اطالعات ،دادهها ،شاهد ،و تجربه؛  45/82درصد استنباطها و تفاسیر؛  38/53درصد
پیشفرضها؛  37/49درصد دیدگاههای گوناگون؛  63/53درصد عواقب و پیآمدها؛ 50
درصد قابلیتهای استدالل اخالقی؛  57/28درصد انصاف ذهنی؛  64/57درصد تواضع ذهنی؛
 52/07درصد رشادت ذهنی؛  43/74درصد همراهی ذهنی؛  41/66درصد استحکام ذهنی؛
 57/29درصد پشتکار ذهنی؛  59/36درصد اطمینان در تفکر؛  52/08درصد خودگردانی
ذهنی؛ و  52/07درصد تسلط بر خودمحوری را انتخاب کردهاند.
در داستان "کرم سه نقطه"  76/04درصد مربيان گزینههای متوسط ،زیاد ،و خیلی
زیاد را درخصوص میزان وجود مؤلف ههاي هدف؛  64/57درصد طرح پرسش؛ 61/45
درصد اطالعات ،دادهها ،شاهد ،و تجربه؛  56/24درصد استنباطها و تفاسیر؛  46/86درصد
پیشفرضها؛  48/94درصد دیدگاههای گوناگون؛  74/99درصد عواقب و پیآمدها؛ 73/95
درصد قابلیتهای استدالل اخالقی؛  48/95درصد انصاف ذهنی؛  63/54درصد تواضع
ذهنی؛  62/5رشادت ذهنی؛  55/20درصد همراهی ذهنی؛  57/29درصد استحکام ذهنی؛
 77/08درصد پشتکار ذهنی؛  55/20درصد اطمینان در تفکر؛  67/70درصد خودگردانی
ذهنی؛ و  69/79درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کردهاند.
در داستان "مرد جوان و خیاط حیلهگر"  76/04درصد مربيان گزینههای متوسط ،زیاد ،و
خیلی زیاد را درخصوص میزان وجود مؤلف ههاي هدف؛  65/62درصد طرح پرسش؛ 70/82
درصد اطالعات ،دادهها ،شاهد ،و تجربه؛  52/07درصد استنباطها و تفاسیر؛  46/86درصد
پیشفرضها؛  49/98درصد دیدگاههای گوناگون؛  69/78درصد عواقب و پیآمدها؛ 64/57
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درصد قابلیتهای استدالل اخالقی؛  48/94درصد انصاف ذهنی؛  58/33درصد تواضع
ذهنی؛  53/11درصد رشادت ذهنی؛  52/08درصد همراهی ذهنی؛  54/16درصد استحکام
ذهنی؛  51/04درصد پشتکار ذهنی؛  50درصد اطمینان در تفکر؛  56/25درصد خودگردانی
ذهنی؛ و  62/49درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کردهاند.
در داستان "وقت قصه من را صدا کن"  64/57درصد مربيان گزینههای متوسط ،زیاد،
ي هدف؛  57/28درصد طرح پرسش؛
و خیلی زیاد را درخصوص میزان وجود مؤلف هها 
 61/45درصد اطالعات ،دادهها ،شاهد ،و تجربه؛  55/20درصد استنباطها و تفاسیر؛ 41/66
درصد پیشفرضها؛  48/95درصد دیدگاههای گوناگون؛  67/70درصد عواقب و پیآمدها؛
 57/27درصد قابلیتهای استدالل اخالقی؛  52/08درصد انصاف ذهنی؛  46/87درصد
تواضع ذهنی؛  56/25درصد رشادت ذهنی؛  56/24درصد همراهی ذهنی؛  47/91درصد
استحکام ذهنی؛  58/33درصد پشتکار ذهنی؛  58/33درصد اطمینان در تفکر؛  53/12درصد
خودگردانی ذهنی؛ و  53/12درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کردهاند.
در داستان "همان لنگه کفش بنفش"  70/82درصد مربيان گزینههای متوسط ،زیاد،
و خیلی زیاد را درخصوص میزان وجود مؤلف ههاي هدف؛  64/58درصد طرح پرسش؛
 63/54درصد اطالعات ،دادهها ،شاهد ،و تجربه؛  64/58درصد استنباطها و تفاسیر؛ 54/16
درصد پیشفرضها؛  50درصد دیدگاههای گوناگون؛  62/5درصد عواقب و پیآمدها؛
 66/66درصد قابلیتهای استدالل اخالقی؛  67/70درصد انصاف ذهنی؛  59/37درصد
تواضع ذهنی؛  64/58درصد رشادت ذهنی؛  60/41درصد همراهی ذهنی؛  48/94درصد
استحکام ذهنی؛  69/79درصد پشتکار ذهنی؛  60/41درصد اطمینان در تفکر؛  65/62درصد
خودگردانی ذهنی؛ و  64/58درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کردهاند.

نتیجهگیری

با محاسبه میزان درصد و فراوانی هر یک از مؤلفههای تفکر انتقادی که با عناصر داستانی
در تعامل بودهاند و تجزیه و تحلیل پاسخهای داده شده میتوان در یک جمعبندی وضعیت
مؤلفهها را چنین خالصه کرد :اگرچه بیش از  50درصد مربیان کانون خوزستان بر مهارتهای
تفکر انتقادی در حدود متوسط ،زیاد ،و خیلی زیاد تأکید کردهاند ،اما این تأکید بهصورت
یکسانی بر تمامی مؤلفههای تفکر انتقادی صورت نگرفته است؛ بهگونهای که بر مهارتهای
اطالعات ،دادهها ،شاهد ،و تجرب ه و هدف تأکید زیادی شده است .میتوان گفت از دید
مربیان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان خوزستان فضاپردازی داستانها به
گونهای بوده که اطالعات ،دادهها ،شاهد ،و تجرب ه کافی را در اختیار خواننده قرار داده است.
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حضورمؤلفههایتفکرانتقادیدر
کتابهایداستانیازنظرمربیان...

همچنين شروع و نحوه ورود به ماجرا ،محتوای داستان ،و شخصیتهای داستانهای مورد
بررسی یک قصد ،هدف ،آرمان ،و کارکرد خاصی را دنبال کرده و توانستهاند بهنحو مطلوبی
به هدف موردنظر خود دست یابند .اما در مقابل ،بر مؤلفههای پیشفرضها ،دیدگاههای
گوناگون ،و استحکام ذهنی در مقایسه با سایر مؤلفهها تأکید اندکی شده است .بنابراين،
میتوان اینگونه تعبیر کرد که هیچیک از عناصر داستانی مانند شیوه روایت ،گفتوگوی میان
شخصیتها ،شگردهای آشناییزدایی ،الیههای پنهان در داستان ،و محتوای داستان تالشی
برای زیر سؤال بردن مفروضات و باورها نکردهاند.
همچنين به نظر میرسد که راویهای داستانهای مورد بررسی همگی از جنبه يکساني
به ماجرای داستان نگریستهاند و جود مؤلفه ديدگاههاي گوناگون ،در داستانها کمرنگ است.
شاید بتوان این عدم تأکید یکسان بر تمامی مؤلفههای تفکر انتقادی را به ماهيت و سطح
پیچیدگی مؤلفههای تفکر انتقادی نسبت داد .معروفی ،شبیری و یعقوبی ( ،1388ص )261
نیز در پژوهش خود عدم تأکید یکسان بر مؤلفههای تفکر انتقادی را به ماهیت ،پیچیدگی
مؤلفههای تفکر انتقادی ،و نیاز بیشتر برخی آنها به سطوح باالی تفکر نسبت میدهند .آنها
بر این باورند که اگرچه تمامی مهارتهای تفکر انتقادی نیاز به پیشبینی فعالیتهای خاص
و پیچیدهای برای آموزش دارند ،سطح پیچیدگی و نوع فعالیتهای مورد نیاز برای همه آنها
یکساننیست.
برخورد متفاوتی که مربیان با برخي از مؤلفههای تفکر انتقادی در برخی از عناصر داشتهاند،
مؤید اين نکته است .بهطور مثال ،در کارگاه آموزشی ،مربیان کانون در تشخیص و انطباق
مؤلفههای تفکر انتقادی مرتبط با عنصر داستانی شخصیت مشکلی نداشتند .در حالی که در
تشخیص پیشفرضها ،استنباطها ،و تفاسیر و انطباق آنها با عناصر داستانی مشکل داشتند.
درمجموع ،تشریح و تبیین نتایج پژوهش حاضر به همراه پژوهشهای براکن ()1968؛
کر ()1990؛ گوسن ()1998؛ پریرخ ()1382؛ پریرخ ،پریرخ ،و مجدی ()1388؛ مکتبیفرد
( )1389حاکی از آن است که ادبیات کودک (در حوزه داستان) فقط ماهیت سرگرمی و
تفریحی ندارد و میتواند یکی از ابزارهای مناسب برای تشویق کودکان به انديشيدن باشد.
با استفاده از اين ابزار میتوان نح وه استنباط و قضاوت صحيح را به کودکان آموزش داد تا
از لحاظ فکری مستقل بار آیند .تنها نکتهای که قابل تأمل است شدت و ضعف برخورداری
داستانهای تألیفی از آموزههای تفکر انتقادی ،تفکر فلسفی ،و جز آن است .این مسئوليت
برعهده نهادهایی همانند شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
است که باید با تألیف داستانهایی با کیفیت و هر آنچه که در فرایند آموزش تفکر به کودکان
و نوجوانان مؤثر است بکوشند.
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