
ڪلیدواژه ها 

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

حضور مؤلفه های تفکر انتقادی در کتاب های داستانی از نظر مربیان 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

چڪیده

هدف: تعیین میزان حضور مؤلفه های تفکر انتقادی در داستان های 
کودکان و نوجوانان از نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان است.
روش/ رویكرد پژوهش: روش پژوهش پیامیشی است. جامعه  مورد 
پژوهش شامل  8 داستـان تألیفــی است. مؤلفه های تفکر انتقادی 
موجود در این داستان ها با استفاده از سیاهه  وارسی توسط 48 مربی 
شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان خوزستان 

شناسایی شده است. 
یافته ها: از دید مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در 
کتاب های داستانی مورد بررسی مؤلفه های تفکر انتقادی دارای تأکید 

یکسانی نیست. 
نتیجه گیری: ادبیات کودک )در حوزه داستان( فقط ماهیت رسگرمی 
و تفریحی ندارد، بلکه دارای کارکردهای آموزشی از جمله آموزش 

مهارت های فکری نیز هست که باید مّد نظر قرار گیرد.

مرتضی کوکبی |محمدحسن عظیمی | خدیجه قنربی
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حضور مؤلفه های تفکر انتقادی در
 کتاب های داستانی از نظر مربیان 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

دریافت:  1391/09/18   پذیـرش:  1391/12/02 

مقدمه
امروزه، به سبب سرعت فزاينده تولید اطالعات نیازمند شهروندانی هستیم که به دنیای پیرامون 
خود بی تفاوت نباشند و توان تجزيه و تحلیل، استفاده، تولید و عرضه  وسیع اطالعات را داشته 
باشند. تولید داده ها و اطالعات علمی و معرفتی، ايده ها و افکار متنوع درحال رشد است و 
ذهن بشر با هجوم انواع اطالعات روز به روز گنجايش کمتری برای نگهداری آن می يابد. بر 
اين اساس، تنها راه برای دست يافتن به بهترين ها در میان اين همه تنوع، مسلح کردن افراد 
به قدرت تفکر، استدالل و مهم تر از همه قدرت تمیز و داوری است )ناجی، 1384، ص 

.)61-59
برخی بر اين باورند که چنان چه قرار باشد شهروندان در جامعه اطالعاتی به کاربران 
و جويندگانی مستقل تبديل شوند و توان تولید اطالعات را داشته باشند، نیاز به مهارتی 
زيربنايی به نام تفکر انتقادی4 دارند )ساالری و حسن آبادی، 1383، ص 102 و 109؛ نقل 
در مکتبی فرد، 1389، ص 15(. چنین مهارتی بايد از کودکی در افراد ايجاد شود تا بتوان 
شهروندانی خردمند، خودآگاه، دقیق، و مسئولیت پذير برای زندگی در اين جامعه اطالعاتی 
آماده کرد. برای عملی شدن اين مهم، در کنار آموزش های رسمی، استفاده از ادبیات به ويژه 
داستان، معمولی ترين سرآغاز برای تشويق کودک به تعمق و وسیله ای طبیعی برای پرورش 
تفکر، دانش و مهارت های زبانی است )مکتبی  فرد، 1389، ص 164(. کر5 )1990، ص 2( 
می نويسد، "ادبیات کودکان و نوجوانان يکی از ابزارهای قدرتمند برای آموزش تفکر به 

مرتضی کوکبی1 | محمدحسن عظیمی 2  | خدیجه قنربی3 
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کودکان و نوجوانان است؛ و به نقل از سامرز و ورتینگتون1 )1979( اشاره می کند که ادبیات 
فرصت های بی شماری را در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می دهد که می توان از آن برای 
آموزش ارزش ها، مسائل اخالقی، تعامل و برقراری ارتباط استفاده کرد". گوسن2 )1998، 
ص 1 و 3( نیز بر اين باور است که ادبیات در ترويج مهارت های تفکر انتقادی مؤثر است و 
خواندن داستان باعث بهبود تفکر کودکان می شود. براکن3 )1968، ص 1( معتقد است ادبیات 
اگر با رويکرد خواندن انتقادی مورد مطالعه قرار گیرد، می تواند در هدايت کودکان به سوی 
اهداف تفکر انتقادی و توسعه آن نقش داشته باشد. پريرخ )1382، ص 24( مطالعه کتاب، 
به خصوص داستان را کمک به کودکان و نوجوانان در  درک بهتر از پیچیدگی رفتار انسان و 

ارتباط آن با ويژگی های شخصیتی مي داند. 
بنابراين به دلیل اهمیت موضوع حضور تفکر انتقادي در داستان هاي کودکان و نوجوانان، 
پژوهش حاضر بر آن است تا نظر مربیان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان را در مورد 

حضور اين مؤلفه ها در کتاب هاي داستاني بررسي نمايد. 

روش  پژوهش و جامعه آماری
روش پژوهش پیمايشی است و جامعه آماري شامل 8 داستان تألیفی از انتشارات دهه 80 
4 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که براساس گزارش های موجود5  در 

و  روخوانی،  قصه خوانی،  داستان ها  ساير  از  بیش  خوزستان  استان  کانون  کتابخانه های 
روان خوانی شده اند. جدول 1 اطالعات مربوط به اين کتاب ها را نشان می دهد.

جدول 1. فهرست کتاب های جامعه  مورد مطالعه به ترتیب عنوان
1 . Somers & Worthington

 2. Ghosn

 3. Bracken 

4. کانون پرورش فکری... یکی از نارشان 

فعال در حوزه داستان کودک است. پرورش 

استعدادهای فکری کودکان و نوجوانان، 

مهم ترین هدف و رسالت این نهاد به شامر 

می آید. علت انتخاب این دهه تکرار و تسلط 

کافی مربیان کانون بر داستان های مورد 

بررسی بوده است.

5. این آمارها و گزارش ها از نرم افزار 

کتابخانه ای مورد استفاده در کتابخانه های 

کانون توسط دو کارشناس فرهنگی و ادبی 

استخراج شدند.

6. در گروه سنی ج- د، کتاب دیگری 

ازانتشارات سال های اخیر کانون مشاهده 

نشد. بنابراین کتاب فوق با توجه به 

پراستفاده بودن در این پژوهش لحاظ 

گردید.

گروه های سنیسال انتشارنویسندهعنوانردیف

ـ ب1387رسور کتبیآسیاب بچرخ1 الف 

ـ ب1386فاطمه توپچیآن باال این پایین2 الف 

ـ ه1389سیامک گلشیریاولین روز تابستان3 د 

ـ د1376فروزنده خداجوجوراب پشمی46 ج 

ـ ج1389رسوناز پریشان زادهکرم سه نقطه5 ب 

ـ ج1387رشاره وظیفه شناسمرد جوان و خیاط حیله گر6 ب 

ـ ه1389محمدرضا یوسفیوقت قصه من را صدا کن7 د 

ـ د1382فرهاد حسن زادههامن لنگه کفش بنفش8 ج 

حضور مؤلفه های تفکر انتقادی در 
کتاب های داستانی از نظر مربیان ...
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برای تعیین جامعه دوم پژوهش بیش از آغاز کار، مقاله  کوکبی، حری، و مکتبی فرد 
)1389( در خرداد ماه 1390 برای مطالعه بیشتر در زمینه تفکر انتقادی در اختیار مربیان کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان خوزستان قرار گرفت و پس از شرکت آنها در 2  
کارگاه آموزشی )به  مدت 40 ساعت( که در روزهای 4، 5، 11، و 12 دی ماه 1390 تعداد 
62 مربی که بیش از 400 ساعت آموزش های بدو خدمت مرتبط با اهداف آموزشی تفکر 
انتقادی، تفکر خالق، استعدادهای فکری را گذرانده و دارای صالحیت پاسخگويی به سیاهه 

  وارسی بودند برگزيده شدند.
 سیاهه وارسی برگرفته از پايان  نامه مکتبی فرد )1389( بود که براساس 17 مؤلفه تفکر 
انتقادی ريچارد پل1  تهیه شده است. اين مؤلفه ها عبارت اند از: هدف؛ طرح پرسش؛ اطالعات، 
داده، شاهد و تجربه؛ استنباط ها و تفاسیر؛ پیش فرض ها؛ عواقب و پیامدها؛ ديدگاه های 
گوناگون؛ انصاف ذهنی؛ تواضع فکری؛ رشادت فکری؛ همراهی ذهنی؛ استحکام فکری؛ 
پشتکار فکری؛ اطمینان در تفکر؛ خودگردانی ذهنی؛ تسلط بر خودمحوری؛ و قابلیت های 

استدالل اخالقی.

یافته ها
طبق نظر مربیان کانون در باره وضعیت هر يک از مؤلفه های تفکر انتقادی در کتاب های 
داستانی تألیفی اين نهاد می توان گفت: در داستان "آسیاب بچرخ" 61/45 درصد مربیان 
گزينه های متوسط، زياد، و خیلی زياد را درخصوص میزان وجود مؤلفه ها ی هدف؛ 52/07 
درصد طرح پرسش؛ 59/36 درصد اطالعات، داده ها، شاهد، و تجربه؛ 41/66 استنباط ها 
و تفاسیر؛ 34/36 درصد پیش فرض ها؛ 39/58 درصد ديدگاه های گوناگون؛ 54/15 درصد 
عواقب و پی آمدها؛ 39/58 درصد قابلیت های استدالل اخالقی؛ 52/08 درصد انصاف ذهنی؛ 
46/86 درصد تواضع ذهنی؛ 52/07 درصد رشادت ذهنی؛ 54/16 درصد همراهی ذهنی؛ 
51/04 درصد استحکام ذهنی؛ 58/33 درصد پشتکار ذهنی؛ 51/03 درصد اطمینان در تفکر؛ 

53/11 درصد خودگردانی ذهنی؛ و 49/99 درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کرده اند.
 در داستان "آن باال اين پايین" 71/87 درصد مربیان گزينه های متوسط، زياد، و خیلی 
زياد را درخصوص میزان وجود مؤلفه هاي  هدف؛ 62/5 درصد طرح پرسش؛ 83/33 درصد 
اطالعات، داده ها، شاهد، و تجربه؛ 50 درصد استنباط ها و تفاسیر؛ 45/82 درصد پیش فرض ها؛ 
درصد  پی آمدها؛ 63/53  و  عواقب  درصد  گوناگون؛ 69/78  ديدگاه های  درصد   44/78
قابلیت های استدالل اخالقی؛ 60/40 درصد انصاف ذهنی؛ 60/41 درصد تواضع ذهنی؛ 50 
درصد رشادت ذهنی؛ 60/41 درصد همراهی ذهنی؛ 54/16 درصد استحکام ذهنی؛ 57/28  1.  Paul Richard

مرتضی کوکبی  
محمدحسن عظیمی  | خدیجه قنبری
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درصد پشتکار ذهنی؛ 52/07 درصد اطمینان در تفکر؛ 55/19 درصد خودگردانی ذهنی؛ و 
46/86 درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کرده اند. 

در داستان "اولین روز تابستان" 68/75 درصد مربیان گزينه های متوسط، زياد، و خیلی 
زياد را درخصوص میزان وجود مؤلفه  هاي هدف؛ 62/49 درصد طرح پرسش؛ 63/53 
درصد اطالعات، داده ها، شاهد، و تجربه؛ 54/16 درصد استنباط ها و تفاسیر؛ 45/82 درصد 
پیش فرض ها؛ 52/08 درصد ديدگاه های گوناگون؛ 61/45 درصد عواقب و پی آمدها؛ 71/86 
درصد قابلیت های استدالل اخالقی؛ 53/12 درصد انصاف ذهنی؛ 57/28 درصد تواضع 
ذهنی؛ 51/02 درصد رشادت ذهنی؛ 42/7 درصد همراهی ذهنی؛ 37/49 درصد استحکام 
ذهنی؛ 52/08 پشتکار ذهنی؛ 62/49 درصد اطمینان در تفکر؛ 60/41 درصد خودگردانی 

ذهنی؛ و 47/91 درصد پاسخگويان تسلط بر خودمحوری انتخاب کرده اند. 
در داستان "جوراب پشمی" 65/61 درصد مربیان گزينه های متوسط، زياد، و خیلی 
زياد را درخصوص میزان وجود مؤلفه  هاي  هدف؛ 47/91 درصد طرح پرسش؛ 76/04 
درصد اطالعات، داده ها، شاهد، و تجربه؛ 45/82 درصد استنباط ها و تفاسیر؛ 38/53 درصد 
پیش فرض ها؛ 37/49 درصد ديدگاه های گوناگون؛ 63/53 درصد عواقب و پی آمدها؛ 50 
درصد قابلیت های استدالل اخالقی؛ 57/28 درصد انصاف ذهنی؛ 64/57 درصد تواضع ذهنی؛ 
52/07 درصد رشادت ذهنی؛ 43/74 درصد همراهی ذهنی؛ 41/66 درصد استحکام ذهنی؛ 
57/29 درصد پشتکار ذهنی؛ 59/36 درصد اطمینان در تفکر؛ 52/08 درصد خودگردانی 

ذهنی؛ و 52/07 درصد تسلط بر خودمحوری را انتخاب کرده اند.
 در داستان "کرم سه نقطه" 76/04 درصد مربیان گزينه های متوسط، زياد، و خیلی 
زياد را درخصوص میزان وجود مؤلفه  هاي هدف؛ 64/57 درصد طرح پرسش؛ 61/45 
درصد اطالعات، داده ها، شاهد، و تجربه؛ 56/24 درصد استنباط ها و تفاسیر؛ 46/86 درصد 
پیش فرض ها؛ 48/94 درصد ديدگاه های گوناگون؛ 74/99 درصد عواقب و پی آمدها؛ 73/95 
درصد قابلیت های استدالل اخالقی؛ 48/95 درصد انصاف ذهنی؛ 63/54 درصد تواضع 
ذهنی؛ 62/5 رشادت ذهنی؛ 55/20 درصد همراهی ذهنی؛ 57/29 درصد استحکام ذهنی؛ 
77/08 درصد پشتکار ذهنی؛ 55/20 درصد اطمینان در تفکر؛ 67/70 درصد خودگردانی 

ذهنی؛ و 69/79 درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کرده اند.
 در داستان "مرد جوان و خیاط حیله گر" 76/04 درصد مربیان گزينه های متوسط، زياد، و 
خیلی زياد را درخصوص میزان وجود مؤلفه  هاي هدف؛ 65/62 درصد طرح پرسش؛ 70/82 
درصد اطالعات، داده ها، شاهد، و تجربه؛ 52/07 درصد استنباط ها و تفاسیر؛ 46/86 درصد 
پیش فرض ها؛ 49/98 درصد ديدگاه های گوناگون؛ 69/78 درصد عواقب و پی آمدها؛ 64/57 

حضور مؤلفه های تفکر انتقادی در 
کتاب های داستانی از نظر مربیان ...
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درصد قابلیت های استدالل اخالقی؛ 48/94 درصد انصاف ذهنی؛ 58/33 درصد تواضع 
ذهنی؛ 53/11 درصد رشادت ذهنی؛ 52/08 درصد همراهی ذهنی؛ 54/16 درصد استحکام 
ذهنی؛ 51/04 درصد پشتکار ذهنی؛ 50 درصد اطمینان در تفکر؛ 56/25 درصد خودگردانی 

ذهنی؛ و 62/49 درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کرده اند. 
در داستان "وقت قصه من را صدا کن" 64/57 درصد مربیان گزينه های متوسط، زياد، 
و خیلی زياد را درخصوص میزان وجود مؤلفه  هاي  هدف؛ 57/28 درصد  طرح پرسش؛ 
61/45 درصد اطالعات، داده ها، شاهد، و تجربه؛ 55/20 درصد  استنباط ها و تفاسیر؛ 41/66 
درصد پیش فرض ها؛ 48/95 درصد ديدگاه های گوناگون؛ 67/70 درصد عواقب و پی آمدها؛ 
57/27 درصد قابلیت های استدالل اخالقی؛ 52/08 درصد انصاف ذهنی؛ 46/87 درصد 
تواضع ذهنی؛ 56/25 درصد رشادت ذهنی؛ 56/24 درصد همراهی ذهنی؛ 47/91 درصد 
استحکام ذهنی؛ 58/33 درصد پشتکار ذهنی؛ 58/33 درصد اطمینان در تفکر؛ 53/12 درصد 

خودگردانی ذهنی؛ و 53/12 درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کرده اند. 
در داستان "همان لنگه کفش بنفش" 70/82 درصد مربیان گزينه های متوسط، زياد، 
و خیلی زياد را درخصوص میزان وجود مؤلفه  هاي هدف؛ 64/58 درصد طرح پرسش؛ 
63/54 درصد اطالعات، داده ها، شاهد، و تجربه؛ 64/58 درصد استنباط ها و تفاسیر؛ 54/16 
درصد پیش فرض ها؛ 50 درصد ديدگاه های گوناگون؛ 62/5 درصد عواقب و پی آمدها؛ 
66/66 درصد قابلیت های استدالل اخالقی؛ 67/70 درصد انصاف ذهنی؛ 59/37 درصد 
تواضع ذهنی؛ 64/58 درصد رشادت ذهنی؛ 60/41 درصد همراهی ذهنی؛ 48/94 درصد 
استحکام ذهنی؛ 69/79 درصد پشتکار ذهنی؛ 60/41 درصد اطمینان در تفکر؛ 65/62 درصد 

خودگردانی ذهنی؛ و 64/58 درصد تسلط بر خودمحوری انتخاب کرده اند. 

نتیجه گیری
با محاسبه میزان درصد و فراوانی هر يک از مؤلفه های تفکر انتقادی که با عناصر داستانی 
در تعامل بوده اند و تجزيه و تحلیل پاسخ های داده شده می توان در يک جمع بندی وضعیت 
مؤلفه ها را چنین خالصه کرد: اگرچه بیش از 50 درصد مربیان کانون خوزستان بر مهارت های 
تفکر انتقادی در حدود متوسط، زياد، و خیلی زياد تأکید کرده اند، اما اين تأکید به صورت 
يکسانی بر تمامی مؤلفه های تفکر انتقادی صورت نگرفته است؛ به گونه ای که بر مهارت های 
اطالعات، داده ها، شاهد، و تجربه  و هدف تأکید زيادی شده است. می توان گفت از ديد 
مربیان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان خوزستان فضاپردازی داستان ها به 
گونه ای بوده که اطالعات، داده ها، شاهد، و تجربه  کافی را در اختیار خواننده قرار داده است. 
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همچنین شروع و نحوه ورود به ماجرا، محتوای داستان، و شخصیت های داستان های مورد 
بررسی يک قصد، هدف، آرمان، و کارکرد خاصی را دنبال کرده و توانسته اند به نحو مطلوبی 
به هدف موردنظر خود دست يابند. اما در مقابل، بر مؤلفه های پیش فرض ها، ديدگاه های 
گوناگون، و استحکام ذهنی در مقايسه با ساير مؤلفه ها تأکید اندکی شده است. بنابراين، 
می توان اين گونه تعبیر کرد که هیچ يک از عناصر داستانی مانند شیوه روايت، گفت وگوی میان 
شخصیت ها، شگردهای آشنايی زدايی، اليه های پنهان در داستان، و محتوای داستان تالشی 

برای زير سؤال بردن مفروضات و باورها نکرده اند.
همچنین به نظر می رسد که راوی های داستان های مورد بررسی همگی از جنبه يکساني 
به ماجرای داستان نگريسته اند و جود مؤلفه ديدگاه هاي گوناگون، در داستان ها کم رنگ است.
شايد بتوان اين عدم تأکید يکسان بر تمامی مؤلفه های تفکر انتقادی را به ماهیت و سطح 
پیچیدگی مؤلفه های تفکر انتقادی نسبت داد. معروفی، شبیری و يعقوبی )1388، ص 261( 
نیز در پژوهش خود عدم تأکید يکسان بر مؤلفه های تفکر انتقادی را به ماهیت، پیچیدگی 
مؤلفه های تفکر انتقادی، و نیاز بیشتر برخی آنها به سطوح باالی تفکر نسبت می دهند. آنها 
بر اين باورند که اگرچه تمامی مهارت های تفکر انتقادی نیاز به پیش بینی فعالیت های خاص 
و پیچیده ای برای آموزش دارند، سطح پیچیدگی و نوع فعالیت های مورد نیاز برای همه آنها 

يکسان نیست. 
برخورد متفاوتی که مربیان با برخي از مؤلفه های تفکر انتقادی در برخی از عناصر داشته اند، 
مؤيد اين نکته است. به طور مثال، در کارگاه آموزشی، مربیان کانون در تشخیص و انطباق  
مؤلفه های تفکر انتقادی مرتبط با عنصر داستانی شخصیت مشکلی نداشتند. در حالی که در 

تشخیص پیش فرض ها، استنباط ها، و تفاسیر و انطباق آنها با عناصر داستانی مشکل داشتند.
درمجموع، تشريح و تبیین نتايج پژوهش حاضر به همراه پژوهش های براکن )1968(؛ 
کر )1990(؛ گوسن )1998(؛ پريرخ )1382(؛ پريرخ، پريرخ، و مجدی )1388(؛ مکتبی فرد 
)1389( حاکی از آن است که ادبیات کودک )در حوزه داستان( فقط ماهیت سرگرمی و 
تفريحی ندارد و می تواند يکی از ابزارهای مناسب برای تشويق کودکان به انديشیدن باشد. 
با استفاده از اين ابزار می توان نحو ه  استنباط و قضاوت صحیح را به کودکان آموزش داد تا 
از لحاظ فکری مستقل بار آيند. تنها نکته ای که قابل تأمل است شدت و ضعف برخورداری 
داستان های تألیفی از آموزه های تفکر انتقادی، تفکر فلسفی، و جز آن است. اين مسئولیت 
برعهده نهادهايی همانند شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
است که بايد با تألیف داستان هايی با کیفیت و هر آنچه که در فرايند آموزش تفکر به کودکان 

و نوجوانان مؤثر است بکوشند. 

حضور مؤلفه های تفکر انتقادی در 
کتاب های داستانی از نظر مربیان ...
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