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 چكيده

 

رود بقه تفکر انتقادی، تفکری است مستدل و مستند به مدارک و اطالعاتی موثق  هقه انترقار مقی

و  قضاوتی صحيح منجر شود و استانداردهايی مناسق  را بقرای ارايقابی و تفسقير مسقاچي هي يقد 

گيری در خصقو  انجقاک هقار يقا بقاور بقه يا تصميمگيری برانگيز، به منرور حصول به نتيجهبحث

هايی هه ممکق  اسقت در داستان به سب  درگير هردن هودهان در موقعيت ای، عرضه هند.عقيد 

اندگی روامر  توانايی تجربة آنها را نداشته باشند، هم ني  بقه موبق  تقويقت مهقارا خوانقدن، 

های مهاراگيری ناگون، نقشی حياتی در شکيوايای گونباط، و آشنايی با يک واقعه اا اقدرا است

ها هرگا  اا توانايی چني  تفکری برخوردار باشقند داستان هایشخصيتدارد. به ويژ   تفکر انتقادی

اا طري  ساا و هار يادگيری مشاهد  ای بر خوانندگان آثار موثر می افتند. هژوهش حاضر، به عنوان 

و  هامهارا در تالش بود  است تا ميزان وبود ليي محتواهژوهشی توصيفی و با استفاد  اا روش تح

های تأليفی برای هودهقان گقرو  سقنی اا ديدگا  ري ارد هي را در داستانهای تفکر انتقادی مؤلفه

های مناس  شورای هتاب هودک به در فهرست هتاب 2431تا  2431های هه در فاصلة سال "ج"

-ابزار هژوهشگر برای اي  بررسی يک سياهة وارسی محق اند، شناسايی و بررسی هند. ثبت رسيد 

نفر اا متخصصان حواة ادبياا داستانی هقودک و  11ساخت بود هه روايی آن اا طري  مشورا با 

های عاک و در اي  مرحله هفد  مهارا تفکر انتقادی در دو دستة هلی مهارا نوبوان سنجيد  شد.

هقای عقاک مرتبط تشخيص داد  شد. مهارا ،ر داستانیهای ذهنی تعيي  و به نوعی با عناصمهارا

هقا، فقر هقا و تفاسقير، هقيشهدف، طرح هرسش، اطالعاا، داد ، شاهد، و تجربه، استنباطشامي 

-های ذهنی شامي انصاف )بیهای گوناگون؛ و مهارانررها و ديدگا آمدها، و نقطهو هی استلزاماا



 

  

طرفی(، تواضق،، رشقادا، همراهقی، اسقتحکاک، و هشقتکاري ذهنقی، اطمينقان در تفکقر، تسقلط بقر 

در مرحلة بعد هايايی ابزار نيز به همک دو داور هه  های استدالل اخالقی بود.خودمحوری، و قابليت

 نرری و هار با سياهة وارسی برای آنها شرح داد  شد  بود، سنجيد  شد. مبانی 

و  اسقتلزامااهای مؤلفهدادند، نشان داد هه داستان، هه بامعة هژوهش را تشکيي می 211بررسی 

های اسقتدالل اخالققی نسقبت بقه سقاير آمدها، اطالعاا، داد ، شاهد، و تجربه، هدف، و قابليتهی

هقا، فقر تقوان بقه هقيشها نيز مقیتري  مؤلفهاند. اا ضعيفبهتری قرار داشتهها در وضعيت مؤلفه

ها و تفاسقير اشقار  هقرد. های گوناگون، و استنباطنررها و ديدگا اطمينان )آاادی( در تفکر، نقطه

-بيشتري  انطباق را بقا مؤلفقه 231هتاب حقيقت و مرد دانا نوشتة بهراک بيضايی با مجموع امتياا 

های فانتزی انطبقاق رسد در بامعة مورد بررسی داستانبه نرر می کر انتقادی داشته است.های تف

-اند. تعداد انقدک داسقتانگرا داشتههای واق،های تفکر انتقادی نسبت به داستانبيشتری با مؤلفه

ر هه گهای مداخلهوبود راویماية طنز نيز اا ديگر نکاا قابي توبه در هژوهش است. هايی با درون

ة مطلقوب اا شقگردهای شود، عدک اسقتفادمنجر به ضعف در توانايی تفسير و استنباط مخاط  می

های گوناگون، نداشقت  ديدگا نررها و نقطهمتفاوا و تقويت  هایموقعيتداستانی به منرور خل  

-و داشقت  درونرا در هودهان تقويت هند، های ذهنی مهارا های عمي  و تأثيرگذار ههشخصيت

اا ديگقر ، در امان نگقارش اثقر بامعههايی همسو و همراستا با مفروضاا رايج و هذيرفته شدة مايه

-ها در طول امان نشقان مقیسير تحول داستاناست.  بود های بامعة هژوهش داستانخصوصياا 

هقا بقه لحقا  دهد هه اگر اا يک رشد مقطعی در دهة چهي بگذريم، عمدة رشقد متقوالی داسقتان

 های تفکر انتقادی در آثار متأخر و در دهة هشتاد روی داد  است. مؤلفه
 


