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Abstract
The aim of this research is investigation of critical
thinking position in fiction literature of reading
textbooks in Elementary course. To achieve this
goal, content analysis method has been used. The
results show in fiction literature of reading
textbooks of the first elementary grade no
reference has been made to the components of
critical thinking, in fiction literature of reading
textbooks of the second elementary grade, the
most frequent components of the art of thinking
about their thinking and the correct judgment
(based on the criterion), in fiction literature of
reading textbooks of the third elementary grade,
the most frequent components of curiosity of
thought and correct judgment (based on criterion),
in fiction literature of reading textbooks of the
fourth elementary grade, the most frequent
component of curiosity of thought, in fiction
literature of reading textbooks of the fifth
elementary grade, the most frequent components
of defining and clarifying the problem and in
fiction literature of reading textbooks of the sixth
elementary grade, the most frequent components
of reasoning and correct judgment (based on
criterion) have been belonged.
Keywords: content analysis, critical thinking,
fiction literature, reading textbooks.
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مقدمه
تفکالالر انتدالالادی ( ،)Critical Thinkingدر هالالر نمالالا
آموزشی از جایگاه ایژهای برخوردار اسال ..اهمیال .ایال
موضوع تا آنجاس .کاله برخالی از صالاد نمالران اعتدالاد
دارند پیشالرت .عممالی اننالان در عرصالههالای گونالاگون
عممی ،مدیون تفکر انتدادی اس .ا از ای را ،برآننالد کاله
پرارش تفکر انتدادی ،هدف اساسی تعمیم ا تربی .اس.
( .)Ghiasi, Fani, Abazari, Khajehzadeh, 2012در
ای نما آموزشی ،هدف« ،آمادهسازی شبراندانی آگاه ا
انتدادی برای مشارک .تعال در جامعه اس ..هالدف ایال
اس .که شاگردان بر مبنای ندادیهای خالود ،مدرساله را
اصمح کنند بهگونهای که مدارس باله تاالاهای عمالومی
آزادمنشانه تبدیل شود تا ننل جوان با آگاهی از ددالو
ا منئولی.های راستی اخمقالی ،سیاسالی ،اقتصالادی ا
مدنی خویش تعالی .کننالد» & (Karimian, Nateghi
).Seifi, 2016
تفکالر انتدالالادی یعنالالی ببالرهگیالالری از مبالار هالالا یالالا
راهبردهای شناختی ای که ادتمال دس.یابی باله نتالای
مطمالو را اتالزایش مالیدهالد .ایال نالوع تفکالر ،تفکالری
هدتمند ا منطدی اس )Halpern, 2007( .ا به بررسالی
ابعاد مختمف موضوعی گرایش دارد ( .)Mason, 2008در
تعریفی دیگر ،تفکر انتدادی توانالایی تلمیالل ا ارزشالیابی
تراینالالدهای تفکالالر خالالود شالالخ خوانالالدهشالالده اسالال.
(.)Andrson-Meger, 2011
تفکر انتدادی باید از کودکی در اتراد ایجاد شالود تالا
بتالالوان شالالبراندانی خردمنالالد ،خودآگالالاه ،دقیالال ا
منئولی.پذیر در جامعة اطمعاتی آمالاده کالرد .در کنالار
آموزشهای رسمی ،استفاده از ادبیا بهایالژه داسالتان،
یکی از کارآمدتری راشهای پرارش تفکر انتدادی اس.
( .)Maktabi fard, 2010شکلگیری چنالی تفکالری در
کودکان تصادتی نین .بمکه نیازمنالد آمالوزش ا ایجالاد
زمینالالههالالای الز اسالالFisher, trans. Shahri ( .
 .)Langroody, 2011از دیالالالالد ،گمیالالالالزر ( )Glazerا
جورجیس ( ،)Giorgisداسالتان در ارتدالای مبالار هالای

کودکان در شیوه هالای مختمالف تفکالر ،گنالترش قالدر
استدالل منطدی ،به کارگیری مبار های تفکر انتدادی ا
توانایی دل منئمه به شکل موتدیال .آمیالز باله کودکالان
کمک میکند ( .)Glazer & Giorgis, 2005کودکان در
مواجبه با داستان میآموزند که چگونه الیههالای پنبالان
داستان را کشالف ا مبالار تفنالیر ا اسالتنبا را کاله از
مبار های اصمی تفکر انتدادی اسال ،.در خالود پالرارش
دهنالالد (.)Kokabi, Harri & Maktabi Fard, 2010
درااقع ،داستان ابزار بنیادی معنادهی ا الگوی طبیعالی
تفکر ملنو میشالوند کاله ترکیال قدرتمنالدی بالرای
سازماندهی ،انتدال اطمعا ا معنادهی به زندگی دارد.
درزمینة رشد ا توسعة مبار های تفکالر انتدالادی از
طری ملتوای کُت درسی ا جایگالاه مؤلفالههالای تفکالر
انتدادی در کُت درسی پژاهشهایی انجالا شالده اسال.؛
 )2015( Pouyan Fardمطالعالالهای بالالا هالالدف تلمیالالل
ملتوای کتا های داستان مناس نوجوانان گراه سالنی
«د» از للاظ مبالار تفکالر انتدالادی انجالا داده اسال..
راش ای ال پالالژاهش ،تلمیالالل ملتواسالال ..نتالالای نشالالان
میدهد کاله مبالار هالای تفکالر انتدالادی در همالة ایال
داستانها اجود دارد ،اما ترااانی ای نالوع مبالار هالا در
داستانهای خارجی بیشالتر اسالKokabi, Azimi & ..
 )2015( Ghanbariپژاهشالالی بالالا هالالدف تعیالالی می الزان
داور مؤلفههای تفکر انتدادی در داستانهای کودکان ا
نوجوانان از نمر مربیان کانون پرارش تکالری کودکالان ا
نوجوانان انجالا دادهانالد .راش ایال مطالعاله ،توصالیفی-
پیمایشی اس ..یاتتههالا دالاکی از آن اسال .کاله اگرچاله
بیش آ ز  50درصد مربیان کانون بر اجالود مبالار هالای
تفکر انتدادی تأکید کردهانالد؛ امالا ایال تأکیالد بالر همالة
مؤلفههای تفکالر انتدالادی صالور نگرتتاله ا بیشالتر بالر
مبار های اطمعا  ،دادهها ،شاهد ،تجربه ا هدف بالوده
اسال )2015( Ekrami & Asareh ..پژاهشالی بالا هالدف
تلمیل ملتوای کتا درسی تارسالی ششالم ابتالدایی بالر
اساس مؤلفههای تفکالر انتدالادی لیال م انجالا دادهانالد.
راش ای مطالعه ،تلمیل ملتواس ..نتای نشان میدهد
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که در کتا تارسی پایه ششم ابتدایی بیشتری ترااانالی
مربو به مؤلفه پرسش گری ( )%20ا کم تالری ترااانالی
مربو به مؤلفه صراد .داشت ( )%6اسال .ا همننالی
از مجموع کل ااددهای دارای مؤلفاله تفکالر انتدالادی در
کتا تارسالی پایاله ششالم ابتالدایی  601اادالد مالت ا
تعالی .ا تصویر اس .کاله  265اادالد آن یعنالی ()%44
دارای مؤلفالالههالالای تفکالالر انتدالالادی اسالال& Farzanfar ..
 )2016( Ajamمطالعالالهای بالالا هالالدف ارا الاله ا تلمیالالل
داستانهای ادبیالا کالودب بالرای برنامالة تمنالفه بالرای
کودکان که ناظر به جب.گیری پالرارش تفکالر انتدالادی
اسالال ،.انجالالا دادهانالالد .راش ایالال پالالژاهش نیالالز تلمیالالل
ملتواسالال ..یاتتالالههالالا دالالاکی از آن اسالال .کالاله داسالالتان
میتواند برای پرارش تفکالر انتدالادی بالهعنالوان یکالی از
اهداف آموزش تمنفه برای کودکان ا نوجوانالان مفیالد ا
اثرگالالذار باشالالد& Yari DehnaviAhmadipuranari .
( )2019در پژاهشی با هدف ارزشالیابی امکالان آمالوزش
تفکر انتدادی در بخش بخوان ا بینالدیش کتال تارسالی
دارة ابتدایی ا بالا تکیاله بالر راش تلمیالل ملتالوا نشالان
مالالیدهنالالد کالاله ملتالالوای ایالال بخالالش ،از جبالال .قال ال ،
دران مایه ا قدر تخیل ،ظرتی .طرح پرسشهای کمی
برای پرارش تفکر انتدادی دانشآموزان را دارد.
با تأمل در با پژاهشهای باال میتوان گف .همگی
بر ضالرار ا اهمیال .پالژاهش تفکالر انتدالادی در دارة
ابتدایی اذعان داشته اند اما ای پژاهشها صرتاً با تکیهبر
دا یا چند مبار تفکر انتدادی ،باله تلمیالل ایال کتال
پرداختالالهانالالد کالاله بیالالانگر ملالالدادی .معیالالار تلمیالالل در
آنباس ..هرچند بعای از آنبا به بررسالی جایگالاه تفکالر
انتدادی در کت درسی تارسالی دارة ابتالدایی ا ادبیالا
داستانی توجه داشته اند اما یا مربو به ملتوای داستان
کانون پرارش تکری کودکان ا نوجوانان ا چند داسالتان
کمسیک داخمی یا خارجی بالوده تالا ملتالوای داسالتانی
داره ابتدایی یا یکالی از مدالاطع تلصالیمی را موردتوجاله
قرار دادهاند نه همة پایههای تلصیمی آنهالم بالر اسالاس
معیار ملدادی چون ظرتی .طرح پرسشهای انتدالادی.

ازای را ،بررسی تفکر انتدادی در ادبیالا داسالتانی دارة
ابتدایی بالا تکیالهبالر معیارهالای تلمیالل جالامعی ملفالول
ااقعشده اس ..بر ای اساس ،مطالعة داضالر مالیکوشالد
ای شکاف پژاهشالی را برطالرف کنالد .بالهعبالار دیگالر،
منئمه ای پژاهش ،بررسی ا ارزیابی جایگاه مؤلفه هالای
تفکر انتدادی در ادبیا داستانی کتال درسالی بخالوانیم
داره ابتالالدایی اسالال ..ضالالرار ا اهمیالال .ایالال مطالعالاله
ازآن راس .که به برنامهریزان درسی کمک میکنالد کاله
در ملتوای ادبیا داستانی کتال درسالی بخالوانیم داره
ابتدایی ارزیابی مناسبی پیدا کنند تا از ای طری  ،ندالا
قوّ ا ضعف آنبا مشالخ شالود ا اگالر کاسالتی اجالود
دارد ،آن را برطالالرف کالالرده ،در ملتالالوای ایالالال دراس
تجدیدنمر نمایند .عماه بر ای  ،یاتته های ای مطالعه به
معمّمان دارة ابتدایی کمک مالیکنالد تالا درب درسال .ا
راشنی ننب .به رابطة ادبیالا داسالتانی کُتال درسالی
بخوانیم با تفکّر انتدادی داشته باشند.
روش پژوهش
پژاهش داضر از نوع توصیفی ا راش آن ،تلمیل ملتالوا
( )Content Analysisاسالال ..تلمیالالل ملتالالوا تکنیکالالی
پژاهشالالی بالالرای اسالالتنبا ( )Inferenceتکرارپالالذیر
( )Replicableا معتبر ( )Validاز دادهها در مورد مالت
آنباسالال .)Krippendorf, Trans. Naibi, 2011( .در
تلمیالالل ملتالالوا ،پژاهشالالگر پالالس از گالالردآاری دادههالالا
مشخ میکند که کجالا بایالد تأکیالد بیشالتری شالود ا
ااقعی.ها را تا ید کرد ا میزان دق .آن نیز قاباللکنتالرل
اسالال .)Hooman, 2012( .راش تلمیالالل ملتالالوا دربالالاره
انواع گوناگون پیا های مابو ا مکتو به کار مالیراد
ا بالالا راشالالی دقیالال ا کمالالی بالاله تفنالالیر ا ارزشگالالذاری
اطمعا موجود در پیا بر مبنالای اسالتنبا ا اسالتنتا
میپردازد ( Bardon, Trans. Yamani Douzi Sorkhabi,
 .)1996تلمیل ملتوای مطالعة داضر ،از دا نوع توصالیفی
ا استنباطی اس.؛ در تلمیل توصالیفی ،تنبالا باله توصالیف
اضعی .تفکر انتدادی در بخالش داسالتانی کتال بخالوانیم
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پرداختالاله م الیشالالود ا در تلمیالالل اسالالتنباطی ،از توصالالیف
اضعی .موجود تراتر رتته ،به استنبا ا تفنیر دادههالا از
دیث ارتبا آنبا با ترایند یادگیری خواهیم پرداخ..
جامعة آماری ای پژاهش شامل تمامی داستانهالای
کت درسی بخوانیم دارة ابتدایی اس .که توسط گالراه
مؤلفان تألیف ا توسط ادارة کل چاپ ا توزیع کتا های
درسی ازار آموزشاپرارش در سال تلصالیمی 96-95
در اختیار دانشآموزان قرارگرتته اس ..ازای را ،تنبالا آن
دسته از دراس بخوانیم را کاله دالاای داسالتان هنالتند،
بهعنوان جامعة آماری در نمر گرتته میشوند .همننی ،
در ای مطالعه ،نمونه با جامعة پژاهش برابر اس..
در ایالال پالالژاهش بالالرای بررسالالی ا تلمیالالل ملتالالوای
داستان های کت درسالی بخالوانیم دارة ابتالدایی ازنمالر
میزان توجه باله مبالار هالای تفکالر انتدالادی از سالیاهه
تلمیالالل ملتالالوای برگرتتالاله از پالالژاهش Giasi, Fani,
)Abazari, & Khajehzade (2012ببره گرتته میشود
که داای یازده مؤلفه اس ..ای مؤلفالههالا عبالار انالد از:
 .1کنجکالالاای اندیشالاله  .2گنالالتردگی تکالالر  .3تعریالالف ا
شالالفافسالالازی منالالئمه  .4بررسالالی دقیالال اتکالالار ا عدایالالد
 .5شالالکگرایالالی معدالالول  .6پالالذیرتت ادتمالالاال نالالوی
 .7استدالل کردن  .8تجزیهاتلمیل  .9ارزیالابی مالدارب،
شواهد ا اظبارا  .10هنر اندیشیدن دربارة تفکالر خالود
 .11قااا صلیح (مبتنی بر ممب).
مطالعة داضر از راایی صالوری تا یالد شالده پالژاهش
)Giasi, Fani, Abazari, & Khajehzade (2012ا
برای سنجش پایایی یا ضری قابمی .اعتمالاد ،از ترمالول
 William Scottاستفاده کرده اس ..بالرای ملاسالبه آن،
ابتدا  20درصد از ملتوای کُدگذاری شده بهعنوان نمونه
انتخا ا مورد کُدگذاری مجدد توسط کُدگالذار دیگالری
قرار گرت ..در گالا بعالد ،درصالد تواتال مالورد انتمالار ا
توات مشاهدهشده به دس .آمد ا در پایالان ،بالر اسالاس
ترمول اسکا  ،درصد پایایی ای پژاهش ملاسبه شد.
( πترمول اسکا )
( Pe= 0/35درصد توات مورد انتمار)

( Po= 0/83درصد توات مشاهدهشده)
( π= 0/73ضری قابمی .اعتماد)

بنابرای  ،پایایی یا ضری قابمی .اعتماد ای پژاهش،
 0/73اس .که بر اسالاس اصالول عممالی ،چالون بالیش از
 0/70اس ،.پایایی آن قابلقبول اس..
شیوة اجرا ا تجزیه اتلمیل اطمعالا  :پالس از تبیالة
چکلین .مدوال تفکر انتدادی ،پژاهشالگر باله تلمیالل
ملتوای داسالتان هالای بخالوانیم دارة ابتالدایی پرداختاله
اس ..زمینة تلمیل ،مت نوشتاری اس .ا اادد ثب .نیز
جممه (اخباری ا استفبامی) ا مامون اس .به ای معنا
که جمم ا ماامی یا پیا های آنبا بر اساس مدالوال
یازدهگانة موجود در چکلین .کُدگالذاری شالدهانالد .در
ترایند کدگذاری ،در زیر هر جممه یا مامونی که مربو
به یکی از ای مدوال باشند ،کُد عالددی یکالی از اعالداد
یالالازدهگانالاله دادهشالالده ،در مدولالالة مربالالو بالاله خالالود
طبدهبندیشدهاند.
بالالرای تجزیالالهاتلمیالالل اطمعالالا  ،از راشهالالای آمالالار
توصیفی تعیی ترااانی ا درصدگیری استفادهشده اس..
بر ای اساس ،میزان تکرار هر مؤلفه در جمم ملاسبه
میشود س س بر مبنای درصدگیری ،درصد هر مؤلفه به
ننب .مجموع مؤلفهها به دس .میآید .سالرانجا  ،بالرای
ارا ة عینی دادهها ،از جدالهای ترااانالی ا درصالد ببالره
گرتتهشده اس..
یافتههای پژوهش
االی سؤال ترعی مطالعة داضر ای اس .که در ادبیالا
داستانی کتا درسی بخوانیم اال ابتدایی چه میزان باله
مؤلفه های تفکر انتدادی پرداخته شده اسال .جالدال ،1
میزان توجه ادبیا داستانی کُت درسالی بخالوانیم پایالة
اال دارة ابتدایی به مؤلفههالای تفکالر انتدالادی را نشالان
میدهد.
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جدول  .9فراوانی و درصد توزیع مؤلفههای تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتاب بخوانیم پایة اول دورة ابتدایی
مؤلفههای تفکر انتقادی

 .1کنجکاای اندیشه
 .2گنتردگی تکر
 .3تعریف ا شفافسازی منئمه
 .4بررسی دقی اتکار ا عداید
 .5شکگرایی معدول
 .6پذیرتت ادتماال نوی
 .7استدالل کردن
 .8تجزیهاتلمیل
 .9ارزیابی مدارب ،شواهد ا اظبارا
 .10هنر اندیشیدن دربارة تفکر خود
 .11قااا صلیح (مبتنی بر ممب)
مجموع

همانطور که نتای جدال  1نشان مالیدهالد در کالل
مت نوشتاری ادبیا داستانی کتا درسی بخوانیم پایة
اال ابتدایی ،هیچ اشارهای به مؤلفه هالای تفکالر انتدالادی
نشده اس..

فراوانی

درصد

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

دامی سؤال ترعی ای اس .که در ادبیا داسالتانی
کتالالا درسالالی بخالالوانیم دا ابتالالدایی چالاله میالالزان بالاله
مؤلفه های تفکر انتدادی پرداخته شده اسال .جالدال ،2
میزان توجه ادبیا داستانی کتا درسالی بخالوانیم دا
ابتدایی به مؤلفههای تفکر انتدادی را نشان میدهد.

جدول  .1فراوانی و درصد توزیع مؤلفههای تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتاب درسی بخوانیم پایة دوم دورة ابتدایی
مؤلفههای تفکر انتقادی

 .1کنجکاای اندیشه
 .2گنتردگی تکر
 .3تعریف ا شفافسازی منئمه
 .4بررسی دقی اتکار ا عداید
 .5شکگرایی معدول
 .6پذیرتت ادتماال نوی
 .7استدالل کردن
 .8تجزیهاتلمیل
 .9ارزیابی مدارب ،شواهد ا اظبارا
 .10هنر اندیشیدن دربارة تفکر خود
 .11قااا صلیح (مبتنی بر ممب)
مجموع

فراوانی

درصد

2
0
0
0
0
1
0
2
1
3
3
12

%16/66
0
0
0
0
%8/33
0
%16/66
%8/33
%25
%25
%100

بررسی جایگاه تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتابهای درسی «بخوانیم» دورة ابتدایی 996 /

همانطور که نتای جدال  2نشان مالیدهالد در کالل
مت نوشتاری ادبیا داستانی کتا درسی بخوانیم دا

تکر ،تفکر ا شفافسازی منئمه ،بررسالی دقیال اتکالار ا
عداید ،شکگرایی معدول ا استدالل کردن نشده اس..

ابتالالدایی مجموعالالاً  12مالالورد مربالالو بالاله تفکالالر انتدالالادی

سومی سؤال ترعی ای اس .که در ادبیالا داسالتانی

مشاهده میشود که از ایال تعالداد ،بیشالتری توجاله باله

کتا درسی بخوانیم سو ابتدایی چه میزان به مؤلفههای

مؤلفه های هنر اندیشیدن دربالارة تفکالر خالود ا قاالاا

تفکر انتدادی پرداختهشده اس .جدال  ،3میالزان توجاله

صلیح (مبتنی بر ممب) در ملتالوای کتال

درسالی بالا

ترااانی  )%25( 3بوده اس .ا به مؤلفالههالای گنالتردگی

ادبیا داسالتانی کتالا درسالی بخالوانیم پایالة سالو دارة
ابتدایی به مؤلفههای تفکر انتدادی را نشان میدهد.

جدول  .6فراوانی و درصد توزیع مؤلفههای تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتاب درسی بخوانیم پایة سوم دورة ابتدایی
فراوانی

درصد

مؤلفههای تفکر انتقادی

 .1کنجکاای اندیشه

3

%21/42

 .2گنتردگی تکر

2

%14/28

 .3تعریف ا شفافسازی منئمه

0

0

 .4بررسی دقی اتکار ا عداید

0

0

 .5شکگرایی معدول

1

%7/14

 .6پذیرتت ادتماال نوی

2

%14/28

 .7استدالل کردن

1

%7/14

 .8تجزیهاتلمیل

1

%7/14

 .9ارزیابی مدارب ،شواهد ا اظبارا

0

0

 .10هنر اندیشیدن دربارة تفکر خود

1

%7/14

 .11قااا صلیح (مبتنی بر ممب)

3

%21/42

مجموع

14

%100

همانطور که نتای جدال  3نشان مالیدهالد در کالل
مت نوشتاری ادبیا داستانی بخالوانیم پایالة سالو دارة

اتکالالار ا عدایالالد ا ارزیالالابی مالالدارب ،شالالواهد ا اظبالالارا
اشارهای نشده اس..

ابتدایی جمعالاً  14مالورد مربالو باله مؤلفاله هالای تفکالر

چبالالارمی سالالؤال ترعالالی ایالال اسالال .کالاله در ادبیالالا

انتدالالادی اجالالود دارد کالاله از ایالال تعالالداد ،مؤلفالالههالالای

داستانی کتا درسی بخوانیم چبار ابتدایی چه میالزان

کنجکاای اندیشه ا قااا صلیح (مبتنی بر ممب) بالا

به مؤلفههای تفکر انتدادی پرداختهشده اس .جدال ،4

ترااانالالی  )%21/42( 3کالالانون توجالاله ااقالالعشالالدهانالالد .بالاله

میزان توجه ادبیا داستانی کتا درسی بخالوانیم پایالة

مؤلفه های تعریف ا شفافسازی منالئمه ،بررسالی دقیال

چبار دارة ابتدایی به مؤلفههای تفکر انتدادی را نشالان
میدهد.

 / 991پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 63پیاپی  ،)36سال شانزدهم ،زمستان 9611
جدول  .1فراوانی و درصد توزیع مؤلفههای تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتاب درسی بخوانیم پایة چهارم دورة ابتدایی
مؤلفههای تفکر انتقادی

 .1کنجکاای اندیشه
 .2گنتردگی تکر
 .3تعریف ا شفافسازی منئمه
 .4بررسی دقی اتکار ا عداید
 .5شکگرایی معدول
 .6پذیرتت ادتماال نوی
 .7استدالل کردن
 .8تجزیهاتلمیل
 .9ارزیابی مدارب ،شواهد ا اظبارا
 .10هنر اندیشیدن دربارة تفکر خود
 .11قااا صلیح (مبتنی بر ممب)
مجموع

نتای جدال  4نشان میدهد در کل مالت نوشالتاری
ادبیا داستانی کتا درسی بخوانیم پایالة چبالار دارة
ابتدایی جمعاً  11مورد مربو باله تفکالر انتدالادی یاتال.
شده که از ای تعداد ،بیشتری ترااانالی مخالت مؤلفالة
کنجکالالاای اندیشالاله بالالا آمالالار  )%27/27(3اسالال .ا بالاله
مؤلفه های شکگرایی معدول ،پذیرتت ادتماال نالوی ،
تجزیهاتلمیل ا هنر اندیشیدن دربارة تفکر خود اشارهای
نشده اس..

فراوانی

درصد

3
1
1
2
0
0
2
0
1
0
1
11

%27/27
%9/09
%9/09
%18/18
0
0
%18/18
0
%9/09
0
%9/09
%100

پنجمی سؤال ترعی ای اس .که ادبیالا داسالتانی
کتالالا درسالالی بخالالوانیم پالالنجم ابتالالدایی چالاله میالالزان بالاله
مؤلفه های تفکر انتدادی پرداخته اس .جدال  ،5میزان
توجه ادبیا داستانی کتا درسی بخالوانیم پایالة پالنجم
دارة ابتالالدایی بالاله مؤلفالالههالالای تفکالالر انتدالالادی را نشالالان
میدهد.

جدول  .5فراوانی و درصد توزیع مؤلفههای تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتاب بخوانیم پایة پنجم دورة ابتدایی
مؤلفههای تفکر انتقادی

 .1کنجکاای اندیشه
 .2گنتردگی تکر
 .3تعریف ا شفافسازی منئمه
 .4بررسی دقی اتکار ا عداید
 .5شکگرایی معدول
 .6پذیرتت ادتماال نوی
 .7استدالل کردن
 .8تجزیهاتلمیل
 .9ارزیابی مدارب ،شواهد ا اظبارا
 .10هنر اندیشیدن دربارة تفکر خود
 .11قااا صلیح (مبتنی بر ممب)
مجموع

فراوانی

درصد

1
1
3
0
0
0
1
1
0
2
2
11

%9/09
%9/09
%27/27
0
0
0
%9/09
%9/09
0
%18/18
%18/18
%100
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جدال  ،5نشان میدهد که در کالل مالت نوشالتاری

ششمی سؤال ترعی ای اس .که ادبیالا داسالتانی

ادبیا داستانی کتا درسی بخالوانیم پایالة پالنجم دارة

کتالالا درسالالی بخالالوانیم ششالالم ابتالالدایی چالاله میالالزان بالاله

ابتدایی جمعاً  11مورد مربو به تفکالر انتدالادی اجالود

مؤلفه های تفکر انتدادی پرداخته اس .جدال  ،6میزان

دارد که از ای تعداد ،بیشتری ترااانی به مؤلفة تعریف ا

توجه ادبیا داستانی کتا درسی بخالوانیم پایالة ششالم

شالالفافسالالازی منالالئمه بالالا آمالالار  )%27/27(3اسالال .ا بالاله

دارة ابتالالدایی بالاله مؤلفالالههالالای تفکالالر انتدالالادی را نشالالان

مؤلفههالای بررسالی دقیال اتکالار ا عدایالد ،شالکگرایالی

میدهد.

معدالالول ،پالالذیرتت ادتمالالاال نالالوی ا ارزیالالابی مالالدارب،
شواهد ا اظبارا اشارهای نشده اس..
جدول  .3فراوانی و درصد توزیع مؤلفههای تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتاب درسی بخوانیم پایة ششم دورة ابتدایی
فراوانی

درصد

مؤلفههای تفکر انتقادی

 .1کنجکاای اندیشه

1

%10

 .2گنتردگی تکر

1

%10

 .3تعریف ا شفافسازی منئمه

0

0

 .4بررسی دقی اتکار ا عداید

1

%10

 .5شکگرایی معدول

0

0

 .6پذیرتت ادتماال نوی

0

0

 .7استدالل کردن

3

%30

 .8تجزیهاتلمیل

0

0

 .9ارزیابی مدارب ،شواهد ا اظبارا

1

%10

 .10هنر اندیشیدن دربارة تفکر خود

0

0

 .11قااا صلیح (مبتنی بر ممب)

3

%30

مجموع

10

%100

نتای جدال  6نشان میدهد در کل مالت نوشالتاری
ادبیا داستانی کتا درسی بخالوانیم پایالة ششالم دارة

ادتماال نوی  ،تجزیه اتلمیل ا هنر اندیشالیدن دربالارة
تفکر خود اشارهای نشده اس..

ابتدایی جمعاً  10مورد مربو به تفکر انتدادی اس .کاله

پرسش اصمی ای اس .که در ادبیا داستانی کُتال

از ای تعداد ،بیشتری توجاله باله مؤلفاله هالای اسالتدالل

درسی بخوانیم دارة ابتدایی چه میالزان باله مؤلفاله هالای

کردن ا قااا صلیح (مبتنی بر مالمب) بالا ترااانالی 3

تفکر انتدادی توجه شده اس .جالدال  7میالزان توجاله

( )%30شالالکلگرتتالاله اسالال .ا بالاله مؤلفالالههالالای تعریالالف ا

ادبیا داستانی کت درسالی بخالوانیم دارة ابتالدایی باله

شالالفافسالالازی منالالئمه ،شالالکگرایالالی معدالالول ،پالالذیرتت

مؤلفههای تفکر انتدادی را نشان میدهد.
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جدول  .7میزان توجه ادبیات داستانی کتب درسی بخوانیم دورة ابتدایی به مؤلفههای تفکر انتقادی
پایة تحصیلی

فراوانی

درصد

اال دبنتان
دا دبنتان
سو دبنتان
چبار دبنتان
پنجم دبنتان
ششم دبنتان
مجموع

0
12
14
11
11
10

0/0
%20/68
%24/13
%18/96
%18/96
%17/24

58

%100

همانطور که نتای جدال  7نشان مالیدهالد در کالل
مت نوشتاری ادبیالا داسالتانی کتالا درسالی بخالوانیم
دارة ابتدایی جمعاً  58مورد مربالو باله تفکالر انتدالادی
بوده اس .که از ای تعداد ،بیشتری توجه به مؤلفههالای
تفکّر انتدادی در ادبیا داستانی کتا درسالی بخالوانیم
پایة سالو دارة ابتالدایی بالا ترااانالی  )%24/13(14بالوده
اس .ا در کتا بخوانیم پایالة اال دبنالتان ،هالیچگوناله
اشارهای مؤلفههای تفکر انتدادی نکرده اس..
بحث و نتیجهگیری
بحث و تفسیر پرسش اول
االی پرسش ترعالی مطالعالة داضالر ایال اسال .کاله در
ادبیا داستانی کتا درسی بخالوانیم پایالة اال ابتالدایی
چه اندازه به مؤلفههای تفکر انتدادی در ادبیا داسالتانی
توجه شده اس .نتای دالاکی از آن اسال .کاله در کالل
مت نوشتاری ادبیا داستانی بخوانیم پایة اال ابتالدایی،
هیچ اشارهای به مؤلفههای تفکر انتدادی نشده اس..
یاتتههای ای سؤال با نتای پژاهشی هیچ مطالعهای
قابل انطبا نین .اگرچه میتوان اشاره کرد که پژاهش
 )2009( Ghasemianبیانگر آن اس .که در کتالا هالای
درسی دارة ابتدایی توجاله کمالی باله مؤلفالههالای تفکّالر
انتدادی شده اس..
ماهی .تربی .با توجه به مفبو صاللیح آن ،هالدای.
جنبههای مختمف تالرد ،رشالد قالوه قاالاا صاللیح یالا
تجدیدنمر در تجربیا در دارههای مختمف رشد ماننالد

کودکی ،دارة قبل از دبنتان ،ابتدا ی ا متوسطه اس ..با
توجه به ای تعریف ،رسال .مدرسه ا معمالم نمالیتوانالد
تنبا انتدال معموما از طری سخنرانی یا بهاسیمه کتا
باشد بمکه هدف اصمی آن ،تربی .ا آموزش اترادی اس.
که بتواننالد تفکالر کننالد ا نداداناله آرا دیگالران را مالورد
تلمیل قرار دهند .ازآنجاکه در پایة اال ابتالدایی بالهایالژه
در درس بخوانیم ،هدف ،بیشتر آموخت ااددهای زبانی
(اا  ،تکواژ ،ااژه ،گراه ،جممه ا جممه منالتدل) اسال .ا
ملتوای ادبیا داستانی در ای پایه کم اس ،.بنالابرای ،
نمی توان شواهدی بالرای مؤلفاله هالای تفکالر انتدالادی در
ادبیا داستانی ای پایه پیدا کرد .البته ،ای سخ بدان
معنا نین .که ملتوای غیرداستانی ای کتا یالا سالایر
کُت درسی پایة ااّل نمیتوانند مبار هالای مربالو باله
تفکالالر انتدالالادی را پالالرارش دهنالالد .از ایالال را ،پیشالالنباد
میشود طرادان ا مؤلفان کُت درسی ای پایة تلصیمی
بهایژه در ادبیا داستانی بخوانیم ،به مبار هالای تفکالر
انتدالالادی توجالاله کالالرده ،آنبالالا را در ملتالالوای ای ال درس
بگنجانند .البتاله ،طرادالان ا مؤلفالان در گنجانالدن ایال
مبار ها باید به سازمان راانی کودکان ای سال توجاله
کنند ا بر مبار هایی تأکید داشته باشند کاله متناسال
دارة رشد آنبا باشد.
بحث و تفسیر پرسش دوم
دامی پرسش ترعی ای اس .کاله در ادبیالا داسالتانی
کتالالا درسالالی بخالالوانیم دا ابتالالدایی چالاله میالالزان بالاله
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مؤلفههای تفکر انتدادی پرداختهشده اس .نتای نشالان
داد که در کل مالت نوشالتاری ادبیالا داسالتانی کتالا
درسی بخوانیم دا ابتدایی مجموعاً  12مورد مربو باله
تفکر انتدادی اس .که از ای تعداد ،بیشتری توجاله باله
مؤلفه های هنر اندیشیدن دربالارة تفکالر خالود ا قاالاا
صلیح (مبتنی بر ممب) در ملتالوای کتال درسالی بالا
ترااانالالی  )%25( 3شالالکلگرتتالاله اسالال .ا اشالالارهای بالاله
مؤلفههای گنتردگی تکر ،تفکر ا شالفافسالازی منالئمه،
بررسالالی دقی ال اتکالالار ا عدایالالد ،شالالکگرایالالی معدالالول ا
استدالل کردن نشده اس..
یاتتههای ای سؤال با نتای پژاهشی هیچ مطالعهای
قابل انطبا نین .اگرچه میتوان اشاره کرد که پژاهش
 )2009( Ghasemianبیانگر آن اس .که در کُت درسی
دارة ابتدایی توجه کمی به مؤلفههای تفکّر انتدادی شده
اس..
با تأمّل در با یاتتههای ای سؤال میتوان گف .در
ادبیا داستانی بخوانیم پایة دا ابتدایی ،باله دا مبالار
هنالالر اندیشالالیدن دربالالارة تفکالالر خالالود ا قاالالاا صالاللیح
بیشتری توجه شده اس ..مبار هنر اندیشیدن دربالارة
تفکر خود ،بیانگر تدویال .تراشالناخ .در دانالشآمالوزان
اس ..بر اسالاس ایال مبالار  ،دانالشآمالوزان ایال پایالة
تلصیمی تشوی می شوند تنبا به ندد ا بررسالی نمالرا
دیگران اکتفا نکند ا با اندیشیدن دربارة تفکر خود سعی
کنند آن را ببتر ا بهطور قابالل توجیالهتالر بیالان نماینالد
( & Paul & Elder, 2000, quote by Maleki
 .)Habibipour, 2007عماه بر ای  ،یکالی از مبالمتالری
مؤلفههای تفکر انتدادی ،قااا صلیح اس .کاله اغمال
صاد نمران بر آن توات دارند .قااا صلیح ،قاااتی
اس .که در آن از تعجیل در قااا خودداری میشالود،
بیطرتانه اس .ا مبتنی بر مالمب اسال ..اینکاله ادبیالا
داستانی پایة دا ابتدایی به قوة قاالاا دانالشآمالوزان
توجه کرده اس ،.با دیدگاه پیاژه در بالا رشالد قاالاا
کودکان منطب اس ..پیاژه بر آن اس .که کودکان یالک
سال پس از مدرسه می توانند در با موضوعا مختمفی

قااا

صلیح ا اخمقی داشته باشالند ( & Khakpour

 .)Mehrafrid, 2012بالالر ایالال اسالالاس ،مالالیتالالوان گفالال،.
طرادی ملتوای ادبیا داستانی بخوانیم پایة دا ابتدایی
با رشد شناختی کودکان ای پایه تناس دارد ا گنجاندن
ملتوای داستانی ملرب قااا آنبا میتواند باله رشالد ا
توسعة ای قوه کمالک کنالد .در مدابالل ،ادبیالا داسالتانی
بخوانیم پایة دا به مبار هایی نیز توجه نکرده اس .کاله
خالالود بیالالانگر ملالالدادی .ایالال ملتواسالال ..از ای ال را ،بالاله
برنامهریزان درسی پیشالنباد مالیشالود متناسال بالا رشالد
شناختی کودکان ای داره ،ملتوای داستانی را بهگونالهای
غنا بخشیده که در آن ،به مبار های مبمی چون تعریالف
ا شفافسازی منئمه ،استدالل ا  ...توجه شود.
بحث و تفسیر پرسش سوم
سومی پرسش ترعی ای اس .که در ادبیالا داسالتانی
کتالالا درسالالی بخالالوانیم سالالو ابتالالدایی چالاله میالالزان بالاله
مؤلفه های تفکر انتدادی پرداخته شده اس .نتای بیانگر
آن اس .کاله در کالل مالت نوشالتاری ادبیالا داسالتانی
بخوانیم پایة سو دارة ابتدایی جمعاً  14مورد مربو به
مؤلفههای تفکر انتدادی اس .که از ای تعداد ،بیشالتری
توجه به مؤلفههای کنجکاای اندیشه ا قاالاا صاللیح
(مبتنی بر ممب) با ترااانالی  )%21/42( 3شالکل گرتتاله
اس ..در مدابل ،به مؤلفاله هالای تعریالف ا شالفافسالازی
منئمه ،بررسی دقی اتکالار ا عدایالد ا ارزیالابی مالدارب،
شواهد ا اظبارا اشارهای نشده اس..
یاتتههای ای سؤال با نتای پژاهشی هیچ مطالعهای
قابل انطبا نین .اگرچه میتوان اشاره کرد که پژاهش
 )2009( Ghasemianبیانگر آن اس .که در کُت درسی
دارة ابتدایی توجه کمی به مؤلفههای تفکّر انتدادی شده
اس..
ادبیا داستانی بخوانیم پایة سو ابتدایی عالماه بالر
مبار قااا صلیح ،باله مبالار کنجکالاای اندیشاله،
بیشتری توجه را داشته اس ..کنجکاای اندیشه ،بیالانگر
آن اس .کودب در مواجبة با عداید ا نمرا دیگران باله
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طرح سؤالهای جالال مالیپالردازد ا سالعی در داننالت
چیزهای جدیدی دارد ا با طرح سؤاال راشال کننالده ا
چالش برانگیز به جنتجو ا تلدی مالیپالردازد .بالر ایال
اساس ،ادبیا داستانی ای پایة تلصیمی بالر پالژاهش ا
کنداکاا تأکید دارد .کااش در با دل منا ل اخمقالی،
اجتماعی ا معناشناختی میتواند اهمی .پیدا کند.
ازآنجاکه ادبیا داستانی بخوانیم پایة سو ننب .باله
ادبیا داستانی بخوانیم پایة دا بیشالتر باله مبالار هالای
تفکر انتدادی توجه کرده اس ،.میتالوان گفال ،.از دیالث
سالالازماندهالالی ملتالالوا ،میالالان ملتالالوای ادبیالالا داسالالتانی
بخوانیم پایة دا ا سازماندهی راانی کودکالان ایال پایالة
تلصیمی تناس رعای .شده اسال .باله ایال معنالا کاله بالا
اتزایش س تدالویمی ا رشالد دانالشآمالوزان ،در ملتالوای
ادبیا داستانی بخوانیم پایالة سالو  ،ماالامی مربالو باله
مبار های تفکر انتدادی ،بیشتر گنجانده شده اس..
بحث و تفسیر پرسش چهارم
چبارمی پرسش ترعی ای اس .که در ادبیالا داسالتانی
کتالالا درسالالی بخالالوانیم چبالالار ابتالالدایی چالاله میالالزان بالاله
مؤلفههای تفکر انتدادی پرداختهشده اس .نتالای دالاکی
از آن اس .که در کالل مالت نوشالتاری ادبیالا داسالتانی
کتا درسی بخوانیم پایة چبار دارة ابتالدایی جمعالاً 11
مورد مربو باله تفکالر انتدالادی اسال .کاله از ایال تعالداد،
بیشتری ترااانی به مؤلفه کنجکالاای اندیشاله بالا آمالارة 3
( )%27/27تعمّ دارد .در مدابل ،به مؤلفههای شکگرایالی
معدول ،پذیرتت ادتماال نالوی  ،تجزیالهاتلمیالل ا هنالر
اندیشیدن دربارة تفکر خود اشارهای نشده اس..
یاتتههای ای سؤال با نتای پژاهشی هیچ مطالعهای
قابل انطبا نین .اگرچه میتوان اشاره کرد که پژاهش
 )2009( Ghasemianبیانگر آن اس .که در کُت درسی
دارة ابتدایی توجه کمی به مؤلفههای تفکّر انتدادی شده
اس..
با تأمل در بالا یاتتالههالای ایال سالؤال چنالد نکتاله
قابل بیالان اسال .1 :.عرضالة مؤلفاله هالای تفکالر انتدالادی

متناس با رشد شناختی دانشآموزان نیز نین .به ایال
معنا کاله انتمالار مالیرتال .متناسال بالا رشالد شالناختی
دانالالشآمالالوزان ،مؤلفالالههالالای تفکّالالر انتدالالادی ارا الاله شالالود
دردالیکاله قاالیه بالرعکس اسال.؛ در ادبیالا داسالتانی
بخوانیم پایة سو شاهد  12مؤلفاله هالای تفکّالر انتدالادی
هنتیم دردالالیکاله در ادبیالا داسالتانی بخالوانیم پایالة
چبار  ،شاهد  11مؤلفه .2 .برخورد با موقعیال .مالببم ا
شک دربارة منا ل ،نخنتی گا بالرای پالژاهش اسال..
ای مبار مانند بنیاری از مبار های اساسالی بایالد در
دارة ابتدایی رشد کند .بااجودای  ،متأسالفانه در ادبیالا
داسالالتانی بخالالوانیم چبالالار ابتالالدایی هالالیچ اشالالارهای بالاله
ملتوایی که شکبرانگیز باشد ،نشده اسال ..ایال نتیجاله
بیانگر آن اس .که ملتوای ادبیالا داسالتانی ایال پایاله
بیشتر ماهی .تمدینی دارد .3 .موضوع تأمل برانگیالز ایال
اس .که مبار هنالر اندیشالیدن دربالارة تفکالر خالود در
ادبیا داستانی بخوانیم دا ابتدایی ،بیشتری ترااانی را
بالاله خالالود اختصالالا داده اسالال .دردالالالیکالاله در ادبیالالا
داستانی بخوانیم چبالار ابتالدایی هالیچ تالوجبی باله آن
نشده اس ..ای نکته بیانگر آن اس .از دیث نوع مبار
نیز تناس با دارة رشالد کودکالان رعایال .نشالده اسال.؛
دانشآموزی که اارد پایة چبار میشود ،به قابمی.هالای
شناختی بیشتری دس .پیالدا کالرده ،مالیتوانالد در بالا
اندیشالالههالالای خالالود مننالالجمتالالر بیندیشالالد .بالالر اسالالاس
چالشهای باال ،به برنامهریزان ا مؤلفان درسی پیشالنباد
میشود در تدای ملتوای داستان بخوانیم پایالة چبالار
ابتدایی به اصل تناس سالازی سالازماندهالی ملتالوا بالا
سازماندهی راانی کودکان از للاظ توزیع کمی ا کیفالی
مبار های تفکر انتدادی توجه شود.
بحث و تفسیر پرسش پنجم
پرسش پنجم ای اس .کاله در ادبیالا داسالتانی کتالا
درسی بخوانیم پنجم ابتدایی چه میالزان باله مؤلفالههالای
تفکر انتدادی پرداختهشده اس .نتای نشان داد کاله در
کل مت نوشتاری ادبیا داستانی کتا درسی بخالوانیم
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پایة پنجم دارة ابتدایی جمعاً  11مورد مربو باله تفکالر
انتدادی اس .که از ای تعداد ،بیشتری ترااانی به مؤلفه
تعریف ا شفاف سازی منئمه با آمارة  )%27/27( 3تعمّال
دارد .در مدابل ،به مؤلفههای بررسی دقی اتکار ا عداید،
شکگرایی معدول ،پذیرتت ادتمالاال نالوی ا ارزیالابی
مدارب ،شواهد ا اظبارا اشارهای نشده اس..
یاتته های ایال سالؤال بالا نتالای پالژاهش Hashemi
( )2006همنو اس .به ای للاظ کاله مطالعالة هاشالمی
نشان میدهد که مؤلفالههالای تفکالر انتدالادی بیشالتر در
کتا درسی عمو تجربی داور دارد ا همننی  ،نتالای
مطالعة داضر ،بیانگر آن اس .که ادبیا داستانی کتالا
بخوانیم پنجم ابتدایی ،توجه مناسبی به مؤلفههای تفکالر
انتدادی نشان نمیدهد .همننی  ،یاتتههای ای سؤال از
آن دیث که در کُت درسی دارة ابتدایی توجه کمی به
مؤلفالالههالالای تفکّالالر انتدالالادی شالالده اسالال ،.بالالا مطالعالالة
 )2009( Ghasemianنیز همنو اس..
با توجه به نتای باال ،بیتوجبی به مؤلفالههالای تفکالر
انتدادی در ادبیا داستانی پایة پنجم ابتدایی نیز اجالود
دارد ،آنهالالم در مدطعالالی کالاله دانالالشآمالالوزان بالاله مردمالالة
عممیا صوری رسیدهاند .انفجار دانش ا دادهها همراه با
رشد تنااری ارتباطا  ،دفظ ا بازیابی دادهها را اتالزایش
داده اس .ا درنتیجه ،داتمه ملوری ،االویال .پیالداکرده
اس ..در ای شرایط ،یادگیری با استفاده از مبار هالای
سطح باالی تفکر چون مبار تفکالر انتدالادی ،ضالرار
مییابد بهطوریکه میتوان گف .آموزش ای مبار  ،از
عناصر مبم اصمح آموزشاپرارش باله شالمار مالیراد ا
الزمة ای امر ،قبل از هر چیز آن اس .که در نگرشها ا
عادا ذهنی یادگیرنده تلییراتی پدید آیالد کاله یکالی از
شرایط ای اصمح ،تزری مناس ا مطمو مؤلفاله هالای
تفکّر انتدادی به ملتوای کُت درسی دارة ابتدایی اس..
اگرچه در ادبیا داستانی بخوانیم پایة پنجم ابتدایی
به طور کل با ترااانی  11ننالب .باله مبالار هالای تفکالر
انتدادی کم توجبی شده اس ،.اما تلمیل نشان میدهالد
برای نخنتی بار ملتوای داستانی ای داره باله مبالار

تعریف ا شفاف سازی منئمه بیشتری توجاله را داشالته
اس ..ای مبار شامل تشخی دیدگاه هالای اصالمی ا
تشخی اطمعا مربو به یالک منالئمه اسال ..تفکالر
انتدادی در تاای مالببم ملدال نمالی شالود ا ضالراری
اس .که ابعاد مختمف یک منالئمه باله صالور ااضالح ا
شفاف بیالان شالود )2003( Nidler .معتدالد اسال .ایال
مبار شامل تشخی دیدگاه هالای اصالمی یالا منالئمه،
مداینه شباه .ها ا تفاا ها ،تشخی اطمعا مربو
به یک منئمه ا تنمیم سؤالهای مناس اسquote ( .
by Ghiasi, Fani, Abazari & Khajehzadeh,
 .)2012پژاهش داضر بر آن اس .گرچه توجه ملتوای

داستانی ای پایه به ایال مبالار ارزشالمند اسال ،.امالا
خیمی دیر ای مبالار در ملتالوای داسالتانی گنجانالده
شده اسال ..ازآنجاکاله مبالار تعریالف ا شالفاف سالازی
منئمه ،جز گا های االیة ترایند اندیشالهارزی ا تفکالر
اس ،.انتمار معدول آن اس .کاله در ادبیالا داسالتانی
پایه های قبمی به ای مبار توجه مالی شالد .از ایال را،
پیشنباد آن اس .که در ملتالوای داسالتانی سالال هالای
قبل با گنجاندن ایال مبالار در آنبالا بالازنگری جالدی
انجا پذیرد.
بحث و تفسیر پرسش ششم
ششمی پرسش ترعی مطالعة داضر ایال اسال .کاله در
ادبیا داستانی کتا درسی بخوانیم ششم ابتدایی چاله
میزان به مؤلفه های تفکر انتدادی پرداختالهشالده اسال.
نتای بیالانگر آن اسال .در کالل مالت نوشالتاری ادبیالا
داستانی کتا درسی بخوانیم پایالة ششالم دارة ابتالدایی
جمعاً  10مورد مربو به تفکر انتدادی اس .کاله از ایال
تعداد ،بیشتری توجه به مؤلفالههالای اسالتدالل کالردن ا
قااا صلیح (مبتنی بالر مالمب) بالا ترااانالی )%30(3
شکلگرتته اسال ..در مدابالل ،باله مؤلفالههالای تعریالف ا
شالالفافسالالازی منالالئمه ،شالالکگرایالالی معدالالول ،پالالذیرتت
ادتماال نوی  ،تجزیه اتلمیل ا هنر اندیشالیدن دربالارة
تفکر خود اشارهای نشده اس..
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یاتتالالههالالای ایالال
( )2015همنو نین .باله ایال معنالا کاله اکرامالی نشالان
میدهد که در کتا تارسالی ششالم ابتالدایی باله مؤلفالة
پرسشگری بیشتری توجاله شالده اسال .دردالالیکاله در
مطالعة داضر ،به مؤلفه های اسالتدالل کالردن ا قاالاا
صلیح (مبتنی بالر مالمب) ا همننالی  ،اکرامالی نشالان
میدهد که در کتالا تارسالی ششالم ابتالدایی ،کمتالری
ترااانی به مؤلفة صراد .داشت تعمّ دارد دردالالیکاله
در مطالعالة داضالر ،مؤلفالههالای تعریالف ا شالفافسالازی
منئمه ،شکگرایی معدالول ،پالذیرتت ادتمالاال نالوی ،
تجزیهاتلمیل ا هنر اندیشیدن دربارة تفکر خود.
با توجه به یاتتههای ای سؤال میتوان استنبا کرد
که به مؤلفههای تفکر انتدادی در ادبیا داستانی کتالا
بخوانیم پایة ششم ابتدایی ،بنیار کم اشالارهشالده اسال..
عماه بر ای  ،در کنار ادبیا داستانی بخالوانیم پایالة اال
دارة ابتالالدایی ،ادبیالالا ایالال پایالاله کمتالالری توجالاله را بالاله
مؤلفههای تفکّر انتدادی داشته اسال ..همننالی  ،عرضاله
مؤلفههالای تفکّالر انتدالادی متناسال بالا رشالد شالناختی
دانشآموزان نیز نین .به ای معنا که انتمالار مالیرتال.
متناس با رشد شناختی دانشآموزان ،مؤلفههالای تفکّالر
انتدادی ارا ه شود دردالیکاله قاالیه بالرعکس اسال.؛ در
ادبیا داستانی بخوانیم پایة ششم شاهد  10مؤلفههالای
تفکّر انتدادی هنالتیم دردالالیکاله در ادبیالا داسالتانی
بخوانیم سایر پایهها ،بیشتر.
بااجودای  ،برای نخنالتی بالار ،در ادبیالا داسالتانی
ای داره به مبار استدالل بیشتری توجه شالده اسال.
که ای موضوع بیانگر تناس ملتوای داستانی ای پایالة
تلصیمی با تفکر صوری ا انتزاعی دانش آموزان از دیالث
توجه به مبار استدالل اسال ..پالژاهش داضالر بالر آن
اس .گرچه توجه ملتالوای داسالتانی ایال پایاله باله ایال
مبار ارزشمند اس ،.امالا خیمالی دیالر ایال مبالار در
ملتالالوای داسالالتانی گنجانالالده شالالده اسالال ..کودکالالان در
سال های قبل نیز توانایی ارا ة اسالتدالل دارنالد .ماهیال.
استدالل در پایههای قبل مالیتوانالد کوتالاه ا بالهصالور

منتدیم باشد به ای معنا که ذه کودب از یک مددمه
به مددمة دیگر سیر میکند ا نتیجه مالیگیالرد .بالر ایال
اساس ،انتمار میرت .برنامهریالزان درسالی در ایال نالوع
سطح از اسالتدالل ،ایال مبالار را در ادبیالا داسالتانی
بخوانیم پایههای قبمی ارا ه میدادند.
بحث و تفسیر پرسش اصلی
پرسش اصمی مطالعه داضالر ایال اسال .کاله در ادبیالا
داستانی کُت درسی بخوانیم دارة ابتدایی چه میزان باله
مؤلفههای تفکر انتدادی توجه شده اسال .نتالای نشالان
داد که در کل مالت نوشالتاری ادبیالا داسالتانی کتالا
درسی بخوانیم دارة ابتدایی جمعاً  58مالورد مربالو باله
تفکر انتدادی اس .که از ای تعداد ،بیشتری توجاله باله
مؤلفه های تفکّر انتدادی در ادبیا داستانی کتا درسی
بخوانیم پایة سو دارة ابتدایی با ترااانالی )%24/13(14
بوده اس ..در مدابل ،کتا بخالوانیم پایالة اال دبنالتان،
هیچگونه اشارهای مؤلفههای تفکر انتدادی نکرده اس..
یاتتههای مربو به ای سؤال با نتای پژاهشالی هالیچ
مطالعهای قابل انطبا نین .ا در هیچ مطالعالهای باله آن
اشاره نشده اس .که ای امر خود بیانگر نوآاری آن اس..
با تأمل در با نتای ای سؤال میتالوان گفال .کاله
توزیالالع  58بالالار مؤلفالالههالالای تفکالالر انتدالالادی در ادبیالالا
داستانی کت بخوانیم دارة ابتدایی ،بنا به بنیادی بالودن
آموزش در ای داره ،مناس نین ..از دید ای مطالعاله،
دلیل اصمی آن را میتوان باله متخصصالان دالوزه برناماله
درسی ا مؤلفان کتال درسالی ننالب .داد .در راسالتای
پرارش تفکر انتدالادی در دانالشآمالوزان هالم منالئوالن
آموزشی ا هم مواد درسی مؤثر خواهند بود .ای امر یکی
از هدفهایی اس .که به یک مادة درسی بهتنبایی مانند
ادبیا مربو نمیشود بمکه آموزش هر درسالی بالا ایال
هدف ارتبا دارد ا ملتوا باید از اسع .الز برخالوردار
باشد؛ یعنی مفاهیم ،مبار ها ا نگرشها طوری انتخا
شوند که با اهداف اساسی سنخی .داشته باشد .از ای را،
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