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کنندگان مسأله در ادبیات کودکان ایران های حلبررسی مراحل حل مسأله و ویژگی

های سنی ب و ج ای ردههای تألیفی و ترجمهی داستانمبنای بررسی و مقایسه)بر 
  (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۰های منتشرشده در سال

 

         فاطمه یوسفی          محبوبه البرزی

 دانشگاه شیراز
 چکیده

اس ای براسهای داستانی تألیفی و ترجمهی کتابهدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه
، شامل ده شدههای بررسیداستان. کنندگان مسأله استهای حلحل مسأله و ویژگیمراحل 

 ای برگزیده از سوی شورای کتاب کودککتاب داستانی تألیفی و ده کتاب داستانی ترجمه
است که با نظر متخصصان « ج»و « ب»، متناسب برای گروه سنی ۱۳۸۵تا۱۳۸۰های بین سال

این متون داستانی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی و براساس  انتخاب شدند.
ل تحلیبررسی و « نگریفی» یکنندگان مسألههای حلو ویژگی« یدیوی»مراحل حل مسأله 

آوری اطالعات ی جمعای، مرحلههای ترجمهنتایج پژوهش نشان داد که در داستان ند.اشده
ها دارای بیشترین فراوانی حل ها و بررسی راهحل ی راهی ارائههای تألیفی مرحلهو در داستان

ها در هر دو گروه داستان ی تعیین مسأله و تدوین نتایج و ارزیابی آنمرحله است. همچنین
ای و های ترجمهدیگر اینکه ویژگی تفکر تعاقبی در داستان ینتیجه د.وشمیکمتر مشاهده 

ن و های دانش پیشیویژگی خورد.یشتر به چشم میفی بهای تألیویژگی مقاومت در داستان
های داستانی در کل، کتاب .شوددیده میدر هر دو گروه داستان کمتر نیز ها توجه به دیدگاه

کنندگان های حلاز مراحل حل مسأله و ویژگی ،های تألیفیای نسبت به داستانترجمه
های استاندتوان گفت با رعایت جوانب احتیاط می ند؛ بنابراینبرخوردار بودی بیشتر یمسأله

اینکه هر دو گروه متون در نهایت  ند.هست تألیفی هایتر از داستانغنیای از این حیث ترجمه
  کنندگان مسأله برخوردار بودند.های حلداستانی، از اکثر مراحل حل مسأله و ویژگی

 هایویژگی ،ایترجمه هایداستان تألیفی، ایهداستان مسأله، حل تفکر کلیدی:ی هاواژه

 .مسأله یکنندهحل
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 مقدمه. ۱
 و روان سالمت .است زندگی هایضرورت از ناپذیربینیپیش مسائل حل امروز دنیای در

 با که است مشکالتی و مسائل با آنان برخورد یشیوه به منوط هاانسان زندگی کیفیت

 خود یآینده زندگی در انسان که کند بینیپیش تواندنمی هیچکس شوند.می روروبه هاآن

 باید مشکالت حل برای را ایآماده هایجواب چه و شد خواهد مواجه مشکالتی چه با

 انگیزشگفت تحوالت به توجه با کرد. رجوع آن به بتوان مشکل بروز هنگام تا کرد، فراهم

 کردن فکر به عادت ضمن که است هاییانسان تربیت ،اساسی موضوع ویکم،بیست قرن

ه ب را جواب بهترینآمده، با توجه به تمام جوانب مشکل پیش اندیشیدن، بتوانند خوب و
 برای را تفکر مهارت و کنند عمل تفکر این از حاصل نتایج براساس و آورند دست

  (.۲: ۱۳۴۸حسینی، نک: ) کنند کسب جامعه یپیچیده مسائل حل و مناسب گیریتصمیم
 زندگی یاولیه هایسال همان از باید فکری هایمهارت یشالوده است معتقد ۱فیشر

 متفکر شخص یک عنوانبه او هویت که است کودکی سنین همین در زیرا شود؛ ریزیپی

 برای را کودک توانمی که است تفکر هایمهارت پرورش طریق از گیرد.می شکل

 به و شود روروبه مسائل با اندیشیجزم بدون و باز ذهنی با تا کرد آماده آینده هایچالش

 (.۱۱: ۱۳۸۵ فیشر،نک: گردد ) واقف خود فکری ظرفیت منزلت و ارزش

 تفکر همچون مختلفی عناوین و هابندیتقسیم تفکر، به مربوط ادبیات مرور در
 و است رفته کاره ب مسأله حل تفکر و منطقی تفکر فلسفی، تفکر خالق، تفکر انتقادی،

 ؛۱۳۷۵ فیشر،نک: ) است شده هئارا متفاوت یهایشاخص و ابعاد تعاریف، کدام، هر برای
 حل تفکر تفکر، انواع میان در که است باور این رب سیف .(۱۹۳۳دیویی،  ؛۱۹۵۰ گیلفورد،

 تفکر نوع ترینگسترده مسأله حل چراکه ؛دارد انسان زندگی در بسزایی اهمیت مسأله

 (،۱۳۸۵ فیشر و (۱۹۵۳) ۳اسبورن (،۱۹۳۳) ۲یدیوی :همچونپردازان مختلف است. نظریه

  زمانی سیف اعتقاد اند. بهداشته تأکید زندگی در آن نقش و مسأله حل اهمیت بر همواره
 موقعیتی به و برسد هدفش به دارد اختیار در که هاییمهارت و اطالعات با نتواند فرد که

 تعریف به توجه با وا ست وروروبه مسأله یک با دهد، صحیح پاسخ شده روروبه آن با که

 که هاییمهارت و دانش کاربرد و تشخیص»کند: می تعریف چنین را مسأله حل مسأله،

؛ شودمی نظرش مورد هدف به او رسیدن یا موقعیت به یادگیرنده درست پاسخ به منجر
                                                           

1. Fisher 
2. Dewey 
3. Osborn 
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 در شدهآموخته قبالا  هایمهارت و دانش کاربست مسأله حل اساسی عنصر بنابراین

مسأله،  حل( ۱۹۸۵)۱گانیه ینظریه در (.۳۷۲ :۱۳۷۸)سیف،  «است تازه هایموقعیت
 را مسأله حل نیز ۲مایرز (.۳۷۲همان: )« است گرفته نام باالتر سطح یقاعده یادگیری»

 مسأله، تعریف و شناسایی یمرحله پنج شامل که داندمی فعال یادگیری روش نوعی

 است گیریتصمیم و ارزشیابی و نتایج آزمون مقدماتی، گیرینتیجه اطالعات، آوریجمع

 یادگیری انتقال نوعی را مسأله حل شناسانروان از گروهی (.۱۷: ۱۳۸۳ مایرز،نک: )

 نتایج آن طریق از که فرایندی عنوانبه را یادگیری انتقال ۳کلورمک و دانند. فتسکومی

 تعریف گذاردمی تأثیر تازه موقعیت یک در عملکرد یا یادگیری بر قبلی هاییادگیری

  (.۳۷۶و۳۷۵: ۱۳۷۸سیف، نک: اند )کرده

، شده هئارا مختلف محققان سوی از مسأله حل برای که مختلفی تعاریف بر عالوه
 است. از آمده آن فرایندهای و مسأله حل برای نیز متفاوت یهایمدل و نظری هایدیدگاه

 ینظریه شد، مطرح مسأله حل یزمینه در بیستم قرن اوایل از که هانظریه ترینقدیمی
۴ثرندایک

 زیادی تعداد از متشکل مسأله حل بود معتقد وا .بود رفتارگرایی رویکرد در 

: ۱۳۷۵ فوالدچنگ،نک: ) دگردمی راه حل به منجر نهایتاا  که خطاست، و آزمایش رفتارهای
 جان هاآن رأس در و گرایانعمل رویکرد مسأله، حل در نظری رویکردهای دیگر (. از۵

 از زیرا ؛خواندمی «ابزارنگاری» یا «ابزارگرایی» را خود گراییعمل دیویی دیویی است.

 برای انسانبه  که هستند ابزارهایی هاارزش و هامهارت مفاهیم، ها،دانستنی یهمه وا نظر

 حل برای یا ها،وضعیت این از ناشی مشکالت حل و تازه هایوضعیت با سازگاری

د؛ دانمی هامشکل حل برای ابزاری نیز را هوش . اوندرسامییاری  اشروزمره تمشکال
 رویکرد (. در۱۶۹: ۱۳۷۵ زاده،نقیبنک: ) یابدمی تحول مشکل حل ضمن که ابزاری

 و طرح یک در مسأله بررسی و مطالعه سازدمی قادر مسأله حل به را فرد آنچه گشتالتیون
 از و گیرد نظر در را تازه هایحلراه تواندمی فرد صورت این در است. مشخص یزمینه

 شریعتمداری،نک: کند ) استفاده حلراه انتخاب و بررسی برای خود یگذشته تجربیات

 و است اطالعات یکنندهپردازش انسان ،اطالعات پردازش رویکرد (. در۴۰۵: ۱۳۶۹
 اطالعات در که است درونی هایحالت از ایمجموعه او شناختی و فکری فرایندهای

                                                           
1. Ganiyeh 
2. Mayers 
3. Fetesco & McClor 
4. Thrandike 
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(. ۵و۴: ۱۳۷۵ فوالدچنگ،نک: رود )می پیش هدف سمت به و گیردمی صورت
مهم در  ینکته»اجتماعی معتقد است فرهنگی رویکرد نظرانصاحب از نیز ۱ویگوتسکی

حل مسأله است؛ به این معنی که کودک دارای توانایی بالقوه  یمجاور رشد ایده یمنطقه
ظارت تواند تحت نبرای حل بخشی از مسأله به صورت مستقل است و بخشی را نیز می

 (.۱۱: ۱۳۸۹)رشتچی، « بهتر حل کند ساالن(ساالن و همو راهنمایی دیگران )بزرگ

 هایزمینه در مسأله لح برای مختلفی نظری هایمدل ،شدهمطرح رویکردهای براساس

 موضوعات و تحصیلی موضوعات ای،مدرسه یمشاوره فردی، یمشاوره جمله از مختلف

 ؛۱۹۷۳ پوپر، مدل ؛۱۹۵۳ اسبورن، مدل ؛۱۹۳۳ دیویی، مدلنک: ) است شده مطرح اجتماعی
، ۲نقل از گریفین۲۰۰۴ متفکرانه، قضاوت مدل ؛۲۰۰ ذهن، عادت مدل ؛۱۹۷۷ برگن، مدل

هایی که در خصوص  حل مسأله ارائه شدند یا بسط و گسترش مدل اولیه مدل  (۲۰۰۵
 زدندس. ح۲، مسأله کردنمشخص. ۱ پنج مرحله ای بودند و یا اصالحی از آن مدل شامل:

 بهترین انتخاب .۴، ممکن هایحلراه گرفتن نظر در .۳، مسأله علل کردنمشخص یا

 (.۱۹۳۳ویی، دینک: انتخابی ) حلراه اجرای. ۵ ،هاحلراه

 مهارتی مسأله حل تفکر که است آن از حاکی مختلف هایمدل و تعاریف یهئارا

 ینقش مهارت این ایجاد در آموزشی نظام .بست کاره ب و آموخت را آن توانمی که است
 صورت خأل در مسأله حل و فکری هایمهارت ایجاد است معتقد شعبانی دارد. بسزا

 کنجکاوی انگیزه و تعادل عدم تا دارد، نیاز مناسب موقعیت و بستر به بلکه گیرد،نمی

 اردوهای تلوزیونی، هایبرنامه ها،بازی (. انواع۴۸: ۱۳۸۲ شعبانی،نک: ) کند ایجاد

 و جذاب هایقصه و هاداستان کودکان، ادبیات ترمهم همه از و درسی هایکتاب کالسی،
 مسأله حل مهارت ایجاد برای تواندمی آموزشی نظام که هستند ابزارهایی جمله از مناسب

 ما که هستند اطالعات انتقال و سازماندهی برای قدرتمند یترکیب هاداستان. گیرد کاره ب

)نک: اسکندری و کیانی،  آموزیممی هارسانه و خانواده طریق از را هاآن نیز مدرسه از پیش
 پروراندن و تفکر کشیدن چالش به برای داستان از استفاده پورخالقی اعتقاد به .(۱۳۸۶

 خاص هایویژگی خاطر به انسان ؛است بوده توجه در کانون دیرباز از پرسشگری روح

 کودکان،» این بر . عالوه(۱۳۸۱)نک: پورخالقی،  دارد عالقه داستان به اشروحی

 خود ذهن در را جدیدی مفاهیم کندمی کمک هاآن به که دارند زیادی عینی هایتجربه

                                                           
1. Vygotsky 
2. Griffin 
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 از اعم هاکتاب کنند، ترمیم داشته وجود هاآن ذهن در قبل از که را مفاهیمی یا پردازش،

 محسوب کودک ذهنی تصورات تصحیح یا تعمیم برای مهمی منابع غیرداستان یا داستان

 (. ۹: ۱۳۸۹ فرد،مکتبی از نقل به ،۲۰۰۵ جیورجیس، و )گلیزر« شودمی
 تفکر طبیعی الگوی و معنادهی بنیادین ابزار هاداستان گفت توانمی دیگر بیان به

 بحران با آن هایشخصیت است، ممکن داستان یک جریان در زیرا ؛شوندمی محسوب

 فکر کشیدن چالش به برای تمرینی خود این .یندآبربحران  آن حل درصدد و شوند مواجه

 ابزاری . داستان(۱۳۸۶ کیانی، و اسکندرینک: ) اوست کنجکاوی برانگیختن و کودک

 زندگی تخیلی و واقعی حوادث هاینشیب و فراز در را کودک هم که است چندوجهی

 و هامحرومیت ها،ترس هم و شناساندمیبه او  را رسوم و آداب هم دهد،می قرار
 یمسأله حل توانایی و کودک ذهن فرایندها این تمامی در کند.می تخلیه را ی اوهاناکامی

 راهگشای و یابدمی پرورش غیرمستقیم ایگونه به کودک عاطفی و اجتماعی شناختی،

 تفکر ویژهبه تفکر پرورش در داستان که اهمیتی وجود با شود.می او سالیبزرگ زندگی

 است. نگرفته صورت زمینه این در چندانی هایپژوهش دارد، مسأله حل
 داخل در مسأله، حل تفکر یبارهدر پیشین تحقیقات شده،انجام وجوهایجست طبق

یادگیری  :همچون شخصیتی هایویژگی بر تفکر نوع این تأثیر مبنای بر بیشتر کشور
 (۱۳۹۱ ،و همکاران میرینک: جویی )(، خودنظم۱۳۹۰و همکاران،  نادینک: خودراهبر )

 گرفته انجام فردی هایویژگی ( و۱۳۹۱ و همکاران، شهبازینک: و هوشبهرهیجانی )

 تفکر همچون تفکری هایمهارت براساس بیشتر هاداستان نیز، کودک ادبیات استدر

 انتقادی تفکر هایشاخص پرورش در را هاداستان نقش و اندشده بررسی فلسفی و انتقادی
 فرد،مکتبی ؛۱۳۸۹، خسرونژاد ؛۱۳۸۸ همکاران، و پریرخنک: اند )نموده تأیید فلسفی و

 ازبیست درصد  که نداهرسید نتیجه این به پژوهشی در (۱۳۸۸و همکاران ) پریرخ ؛۱۳۸۹

 هایمؤلفه به ایران در ۱۳۸۰تا۱۳۷۰ هایسال در دبستان سنی گروه مناسب هایکتاب

 بررسی به ،تجربه و معصومیت کتاب در (۱۳۸۹) . خسرونژاداندشتهدا توجه فلسفی تفکر

 است معتقد او ؛است پرداخته تمرکززدایی هایمؤلفه براساس ایرانی یافسانه ۴۷ تحلیل و

 (۱۳۸۹) فردمکتبی .برخوردارند تمرکززدایی ظرفیت از داستانی ادبیات و هاافسانه یههم
 هایداستان در پل ریچارد دیدگاه ازرا  انتقادی تفکر هایمؤلفه و هامهارت وجود میزان نیز

 و «استلزامات» هایمؤلفهاست  بررسی کرده و دریافته «ج» سنی گروه کودکان تألیفی
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 «اخالقی استدالل هایقابلیت» ،«هدف» ،«تجربه» ،«شاهد»، «داده» ،«اطالعات»، «پیامدها»
 دارند.  قرار بهتری وضعیت در هامؤلفه سایر به نسبت

 که کمبودی به توجه با و کودک ادبیات در مسأله حل اهمیت گفته،نا بر مطالب پیشب

ی اهمیت هاداستان و کودکان ادبیات در مسأله حل تفکر دارد، بررسی وجود زمینه این در
 کنندگانحل هایویژگی بررسی ،حاضر پژوهش کلی هدف اساس این بر .فراوان دارد

 کودکان ایترجمه و تألیفی هایداستان محتوای در مسأله حل تفکر مراحل و مسألهمؤثر 

 گوییپاسخ و بررسی به دنبال پیشِ رو پژوهش است؛ بنابراین« ج»و « ب» سنی هایگروه

 ر است:زی هایپرسش به
 ت؟ـاس هـچگون« ج»و « ب» یـسن هایگروه تألیفی هایکتاب در مسأله حل مراحل. ۱
« ج»و « ب» سنی هایگروه تألیفی هایکتاب در مسأله مؤثر هایکنندهحل هایویژگی. ۲

« ج»و « ب»ی سن هایگروه ایترجمه هایکتاب در مسأله حل مراحل. ۳ است؟ چگونه
 هایگروه تألیفی هایکتاب در مسأله مؤثر هایکنندهحل هایویژگی. ۴ است؟ چگونه

 ایترجمه و تألیفی هایکتاب در مسأله حل مراحل. ۵ است؟ چگونه« ج»و « ب»ی سن

 هایویژگی. ۶ دارد؟ هاییشباهت و هاتفاوت چه« ج»و « ب»ی سن هایگروه

 چه «ج»و « ب»ی سن گروه ایترجمه و تألیفی هایکتاب در مسأله مؤثر هایکنندهحل

 دارد؟ هاییتفاوت و هاشباهت
 

 پژوهش روش. ۲

 آن انجام روش و پژوهش طرح. ۱ -۲
تفسیری است که با روش تحلیل محتوای توصیفی رویکرد با کیفی حاضر پژوهش پارادایم

حلیل محتوا را به سه ت (۲۰۰۰) کیفی قیاسی انجام گرفته است؛ قابل ذکر است که میرینگ
کند: تحلیل محتوای کمی، تحلیل محتوای کیفی استقرایی و تحلیل بندی میشکل تقسیم

 قبل ی ازپژوهشگر هیچ مؤلفه ،محتوای کیفی قیاسی. در تحلیل محتوای استقرایی
اما در  ؛دکنها را استخراج میبلکه خود او با بررسی و تحلیل، مؤلفه؛ ای نداردشدهتعیین

. شودیم ای در متن بررسیشدهمشخص پیشهای از حلیل محتوای کیفی قیاسی مؤلفهت
این ه ب ؛در این پژوهش نیز از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی استفاده شده است

های دیویی و ویژگی یهای کودکان براساس مراحل حل مسألهصورت که محتوای داستان
ارزیابی  ،شده هستندهایی از قبل تعیینمؤلفه ( که۲۰۰۵گریفین ) یمسأله یکنندهحل
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 هفت ویژگی اب امسأله ر یکنندههای حلویژگی . گریفین)پیوست یک و دو(شودمی
 ،«های مختلفتولید راه حل»، «دانش قبلی»، «مقاومت»، «هاتوجه به دیدگاه»، «کارآمدی»
های از ویژگیکند و برای هر یک معرفی می« وجوی کمکجست»و « تعاقبی تفکر»

ان مسأله، قهرم یکنندهدهد. الزم به ذکر است که حله میئذکرشده تعاریفی عملیاتی ارا
 کند.داستان یا همان شخصیتی است که اقدام به حل مشکل می

، «آوری اطالعاتجمع»، «تعیین مسأله»ی مراحل حل مسأله نیز شامل پنج مرحله
« جان دیویی»ست که توسط «هاارزیابی راه حل» و« هابررسی راه حل»، «هاراه حل یارائه»

صورت عملیاتی تعریف ه در پژوهش حاضر باین مراحل  .تعریف و مشخص شده است
واحدهای تحلیل، در قسمت بررسی مراحل حل مسأله، جمله یا  .شوندمیو ارزیابی 

 است. کنندگان مسأله، پاراگراف و کل داستانو در قسمت بررسی ویژگی حل پاراگراف
  کنندگان مسأله و مراحل حل مسأله به شرح زیر است:های حلویژگی

مسأله در مواجهه با مواردی است که سعی در  یکنندهکارآمدی: میزان توانمندی حل. ۱
 د.شومشخص می حل آن دارد. این ویژگی با شش پرسش

ها مسأله قادر باشد دیدگاهدر فرایند حل مسأله  یکنندهها: زمانی که حلتوجه به دیدگاه. ۲
 گردد.و نظریات دیگران را در نظر بگیرد. این ویژگی با سه پرسش مشخص می

مسأله در فرایند حل مسأله است. این  یکنندهمقاومت: میزان مقاومت و پشتکار حل. ۳
 .شودبا شش پرسش مشخص مینیز ویژگی 

اطالعات گذشته در فرایند حل مسأله مسأله از  یکنندهحل یاستفادهدانش قبلی: میزان . ۴
  یابد.نمود می است. این ویژگی با چهار پرسش

های متعدد در فرایند حل مسأله توسط های مختلف: تولید راه حلتولید راه حل. ۵
 .شودمشخص میمسأله است. این ویژگی با دو پرسش  یکنندهحل

ت. مسأله در فرایند حل مسأله اس یکنندهها و مفروضات حلبینیتفکر تعاقبی: پیش. ۶
 .یابدنمود میاین ویژگی با پنج پرسش 

مسأله از دیگران است. این  یکنندهوجوی کمک: میزان درخواست کمک حلجست. ۷
 د.شوویژگی با پنج پرسش مشخص می

 

 پژوهش ینمونه. ۲-۲
 داستانی کتابده  و تألیفی داستانی کتابده  شامل پژوهش این در شدهبررسی هایکتاب

 یبرگزیده ایترجمه و تألیفی کتاب ۵۲ بین از تصادفی یشیوه به کهاست  ایترجمه
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. ه استشد انتخاب« ج»و « ب» سنی گروه در کودک کتاب رایشو ۱۳۸۵تا۱۳۸۰ی هاسال
ا همن و مدادرنگی (،کامبیز کاکاوند) نردبان: از عبارتند شدهبررسی تألیفی هایداستان

جمیله ) ی سیاهپیرزن و گربهخاله(، محمود برآبادی) آبچلیک پاکوتاه (،نوزانیمعصومه )
 الدین اکرمیجمال) مرغ مهاجر (،اصغر سیدآبادیعلی) خانم معلم و آقای نقاش (،فراهانی

فاطمه ) مزدک گرسنه (،دین اکرمیالجمال) آخرین آواز مترسک (،ستاره معتضدی و
 .(احمدرضا احمدی)نشانی ( و مدرضا یوسفیحم) انسی ستاره بود ننه (،احمدی

وش خرگ (،نژادافسانه شعبان یهسام مک براتنی، ترجم) جادویی یکیسههای داستان
اودو وایگلت، ) آور تنهاخواب (،پورطاهره آدینه یهبیتریکس پاتر، ترجم) کوچولو

زیر  ،(نسرین وکیلی یهسون نورد کوئیت، ترجم) کیک تولد(، پریسا برازنده یهترجم
رولد دال، ) پیکرتمساح غول (،نژادافسانه شعبان یهسام مک براتنی، ترجم) هنور ما
مهدی  یهفرانچسکا استیج، ترجم) دم برفی مهربانآ (،خانیمحبوبه نجف یهترجم

رولد )کال تشپ (،کیوان جاللیان یهترجم ،میکائیل انده) خوارآدمک خواب (،شجاعی
محبوبه  یهرولد دال، ترجم) من و زرافه و پلی (،خانیمحبوبه نجف یهدال، ترجم

 شده در این پژوهش هستند.ای بررسیهای ترجمه( داستانخانینجف
 

 پژوهش اعتبارسنجی. ۲-۳
 و لینکننک: ) شد استفاده پژوهشی تیم روش از اعتبارسنجی منظور به پژوهش این در

 پژوهشگر روش، این در (.۱۴۷و۱۴۶: ۱۹۹۶مورهاوس،  و میکات از نقل به، ۱۹۸۵  گیوبا،

 از نفر دو و مشاور و راهنما تاداناس شامل که خود پژوهشی تیم با مشورت به همواره

 در محقق منظور بدینهمچنین پرداخت.  بود زمینه این در متخصص ارشد کارشناسان

 گرفت صورت پژوهش انجام برای کهرا  کارهایی تمام مرحله به مرحله پژوهش، ضمن

 کمیته اعضای نظر با مرحله هر در و داد قرار کمیته اعضای اختیار در و ثبت نمود

  یافت.می ادامه پژوهش بعدی یمرحله سپس گرفت،می انجام اصالحات
 

 هایافته. ۳

 تألیفی های)داستان داستانی متون گروه دو پژوهش، هایپرسش به گوییپاسخ منظور به

 ایجاد برای صرفاا  فراوانی )البته میزان و تحلیل («ج»و « ب»ی سن هایگروه ایترجمه و

 هر در مسأله یکنندهحل هایویژگی و مسأله حل مراحل آماری( کارهای انجام نه مقایسه
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 هاییافته ادامه شدند. در مقایسه هم با نهایت در و شد تعیین جداگانه طوره ب داستان

 ت.اس شده آورده پرسش هر به مربوط
 

  «ج»و « ب»ی سن هایگروه ایترجمه و تألیفی هایکتاب در مسأله حل مراحل. ۱ -۳

 در موجود یمسأله حل مراحل شدنمشخص منظوربه شدهانجام هایتحلیل یخالصه

ی شماره جدول در« دیویی» یمسأله حل مراحل براساس ایترجمه و تألیفی هایداستان
است که تعریف عملیاتی مراحل حل مسأله در پژوهش است: )قابل ذکر  شده عنوانیک 

ها و براین، طبق تعریف هر مرحله، جملهبنا ؛حاضر براساس نظر دیویی صورت گرفت
 ( .دشیک از مراحل تطابق داشت انتخاب  داستان که با هر هایی ازپاراگراف

 ایترجمه و تألیفی هایداستان در مسأله حل : فراوانی مراحل۱ی شماره جدول
 ایترجمه هایداستان تألیفی هایداستان مراحل شماره

 ۱۶ ۲۰ مسأله تعیین ۱

 ۸۶ ۲۰ اطالعات آوریجمع ۲

 ۵۲ ۵۱ هاحل راه ارائه ۳

 ۵۳ ۵۲ هاحل راه بررسی ۴

 ۲۰ ۱۴ هاآن ارزیابی و نتایج تدوین ۵

 ۲۲۷ ۱۵۷ جمع

ی پنج تألیف داستانی هایکتاب در شود،می مشاهدهی یک شماره جدول در که طورهمان
 داستان چند در که اطالعات آوریجمع یمرحله جز البته ؛شودمی دیده مسأله حلمرحله

و  بیشتر فراوانی دارای هاحل راه بررسی یمرحله مراحل، میان از نشد. همچنین مشاهده
 هایکتاب در دش مشاهده داشت. همچنین را فراوانی کمترین نتایج ارزیابی و تدوین

 یمرحله مراحل، میان از و شودمی دیده مسأله حل یمرحلهپنج  ایترجمه داستانی
 .دارد را فراوانی کمترین مسأله تعیین و است بیشتری فراوانی دارای اطالعات آوریجمع
 

 ایترجمه و تألیفی هایکتاب در مسأله ثرؤم هایکنندهحل هایویژگی. ۳-۲ 

 «ج»و « ب»ی سن هایگروه
 در موجود یمسأله یکنندهحل ویژگی شدنمشخص ا هدفب شدهانجام هایتحلیلنتایج 

 در «گریفین» یمسأله یکنندهحل هایویژگی براساس ایترجمه و تألیفی هایداستان

 ت:اس شده عنوان ۲ی شماره جدول
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 یاترجمه و تألیفی داستانی هایکتاب در مسأله یکنندهحل هایویژگی  :۲جدول

 هایداستان در فراوانی ویژگی شماره

 تألیفی

  هایداستان در فراوانی

 یاترجمه

 ۱۷ ۲ پیشین  دانش ۴

 ۱۷ - ۲ - پاراگراف داستان کل پاراگراف داستان کل

  راه تولید ۵ ۲۱ ۱۴ کارآمدی ۱
 مختلف هایحل

۲۳ ۴۷ 

۳ ۱۱ ۱ ۲۰ ۲ ۲۱ ۷ ۴۰ 

 به توجه ۲

 هادیدگاه

 ۵۱ ۱۳ تعاقبی تفکر ۶ ۵ ۷

- ۷ ۱ ۴ ۱ ۱۲ ۴ ۴۷ 

 وجویجست ۷ ۴۶ ۳۴ مقاومت ۳

 کمک

۲۲ ۹ 

۷ ۲۷ ۸ ۳۸ ۶ ۱۶ ۱ ۸ 

 ۱۱۵ تألیفی هایداستان جمع

۱۹ ۹۶ 

 ۱۹۷ ایترجمه هایداستان

۲۳ ۱۷۴ 

 هایویژگی تألیفی داستانی هایکتاب در شود،می مشاهده ۲ لجدو در که گونههمان

 تفکر مختلف، هایحل راه تولید پیشین، دانش مقاومت، ها،دیدگاه به توجه کارآمدی،

 ویژگی ها،ویژگی این میان از همچنین شود.می دیده کمک وجویجست و تعاقبی

 ویژگی شود ومی مشاهده نیز هاداستان یهمه در و دارد را فراوانی بیشترین مقاومت

 من داستان ،هاداستان این کل دارد. از وجود هاداستان این در کمی میزان به پیشین دانش

 معلم خانم و پاکوتاه آبچلیک داستان و داشت بیشتری مشمول واحدهای هامدادرنگی و

 ایترجمه داستانی هایکتاب در و داشتند کمتری مشمول واحدهای نقاش آقای و

 هایحل راه تولید پیشین، دانش مقاومت، ها،دیدگاه به توجه کارآمدی، هایویژگی

 از گروه این در همچنینشود. می دیده کمک وجویجست و تعاقبی تفکر مختلف،

 فراوانی بیشترین تعاقبی تفکر ویژگی مسأله، یکنندهحل هایویژگی این میان از هاداستان

 که است گفتنی دارد. همچنین وجود کمی میزان به هادیدگاه به توجه ویژگی و دارد را

 .شودمی دیده منتخب ایترجمه هایداستانی همه در تعاقبی تفکر ویژگی
 

 ایترجمه و تألیفی هایکتاب در مسأله حل مراحلهای ها و شباهت. تفاوت۳-۳

 «ج»و « ب»ی سن هایگروه
 مراحل فراوانی شدنمشخص و تحلیل از ای( پسترجمه و )تألیفی داستانی متون گروه دو

 کل و مسأله حل مراحل تکتک یشدند. مقایسه مقایسه هم با یک، هر در مسأله حل

 :داد نشان ایترجمه و تألیفی هایداستان در مسأله حل مراحل
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 از بیشتر کمی اختالف با (۲۰)فراوانی:  تألیفی هایداستان در مسأله، تعیین یمرحلهالف. 

  شد. مشاهده (۱۶)فراوانی:  ایترجمه هایداستان
 از کمتر ( بسیار۲۰تألیفی )فراوانی:  هایداستان در اطالعات، آوریجمعی همرحلب. 

 است. (۸۶)فراوانی:  ایترجمه هایداستان
 هایداستان در و (۵۱ :تألیفی )فراوانی هایداستان در ها،حل راه یارائه یمرحلهج.  

  شد. مشاهده مساوی صورت به تقریباا  (۵۲ای )فراوانی: ترجمه
 هایداستان در و (۵۲ تألیفی )فراوانی: هایداستان در ،نیز هاحل راه بررسی یمرحلهد. 

 .شد دهدی مساوی صورت به تقریباا  (۵۳)فراوانی:  ایترجمه
 از کمتر (۱۴تألیفی )فراوانی:  هایداستان در ها،آن ارزیابی و نتایج تدوین یمرحلهه. 

  شد. مشاهده (۲۰ای )فراوانی: ترجمه هایداستان

 بیشتر در و دارد وجود داستان گروه دو در دیویی یمسأله حل یمرحلهپنج  هرو. 

 راه یک یارائه مسأله حل فرایند در البته ؛شد مشاهده متن در ترتیب همین به هاداستان

 دوباره مسأله حل فرایند و شود دیگری یمسأله ایجاد به منجر خود است ممکن حل

 اصلی یمسأله به که حلی راه کلی چارچوب صرفاا  حاضر پژوهش در اما ؛شود تکرار

 .است شده گرفته نظر در گرددبرمی
 به نسبت داستان گروه دو در نتایج ارزیابی و تدوین و مسأله تعیین یمرحله ،کل درز.  

 .است کمتری فراوانی دارای مراحل سایر

 یکسان میزان به داستان گروه دو هر در هاحل راه بررسی و هاحل راه یارائه یمرحلهح. 

 شد. مشاهده
 تألیفی هایداستان نسبتبه  (۲۲۷ای )فراوانی: ترجمه هایداستان در مسأله حل مراحلط. 

 .داردفراوانی بیشتری  (۱۵۷)فراوانی: 
 ایترجمه هایداستان در و هاحل راه یارائه و هاحل راه بررسی تألیفی هایداستان دری. 

 .دارد را فراوانی بیشترین اطالعات آوریجمع
 تعیین ایترجمه هایداستان در و هاآن ارزیابی و نتایج تدوین تألیفی هایداستان درک. 

  است. فراوانی کمترین دارای مسأله
 

 تألیفی هایکتاب در مسأله مؤثر هایکنندهحل هایویژگیهای ها و تفاوت. شباهت۴ -۳

 «ج»و « ب»های سنی گروه ایترجمه و
  یــفراوان دنــشمشخص و لــتحلی از ای( پسترجمه و داستانی )تألیفی متون گروه دو



 (16)پياپی  1396، پایيز و زمستان 2ي ، شماره8ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                66

 

 هایویژگی یمقایسهاز  شدند. مقایسه همبا  یک، هر در مسأله یکنندهحل هایویژگی

 ایترجمه و تألیفی هایداستان در هاویژگی کل و هاویژگی تکتک در مسأله یکنندهحل

 توان دریافت:می

 ایترجمه هایداستان از کمتر (۱۴)فراوانی:  تألیفی هایداستان در «کارآمدی» ویژگیالف. 
 .شد مشاهده (۲۱)فراوانی: 

 هایداستان از بیشتر (۷ )فراوانی: تألیفی هایداستان در «هادیدگاه به توجه» ویژگیب.  

 د.ش ( مشاهده۵)فراوانی:  ایترجمه
ای ترجمه هایداستان از رکمت (۳۶ )فراوانی: تألیفی هایداستان در «مقاومت» ویژگیج.  

 است. (۴۶ )فراوانی:
 ایترجمه هایداستان از ( کمتر۲ تألیفی )فراوانی: هایداستان در «پیشین دانش» ویژگید. 

 .شد ( مشاهده۱۷)فراوانی: 
 از ( کمتر۲۳ )فراوانی: تألیفی هایداستان در «مختلف هایحل راه تولید» ویژگیه. 

 است. (۴۷ )فراوانی: ایترجمه هایداستان
 هایداستان از کمتر ( بسیار۱۳)فراوانی:  تألیفی هایداستان در «تعاقبی تفکر» ویژگیو.  

 .شد مشاهده (۵۱ای )فراوانی: ترجمه
 هایداستان از بیشتر (۲۲)فراوانی:  تألیفی هایداستان در «کمک وجویجست» ویژگیز. 

 خورد.به چشم می (۹ای )فراوانی: ترجمه
 از برخی یا همه از کند،می مسأله حل به اقدام که شخصیتی داستان، گروه دو هر درح. 

 ت.اس برخوردار هاویژگی این

 هاییویژگی جمله از «مختلف هایحل راه تولید» و «مقاومت» ویژگیدو  کل درط.  

 سیار چشمگیر بودند.ب داستان گروه دو در که هستند

 به ندرت دیده شد.  داستان گروه دو هر در «هادیدگاه به توجه» ویژگیی. 
 از (۱۱۵ی: )فراوان هاتألیفی به نسبت (۱۹۷)فراوانی:  ایترجمه هایداستان کل درک.  

 ند.ها برخوردارپاراگراف در چه و متن کل در چه بیشتری، یمسأله یکنندهحل هایویژگی
 تفکر» ویژگی ایترجمه هایداستان در و« مقاومت» ویژگی تألیفی هایداستان درل. 

 را دارند. فراوانی بیشترین« تعاقبی
 توجه» ویژگی ایترجمه هایداستان در و« پیشین دانش» ویژگی تألیفی هایداستان درم. 

 .دارند را فراوانی کمترین «هادیدگاه به
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 گیرینتیجه. بحث و ۴

 به مربوط بخش :شودمی انجام جداگانه بخش دو در قسمت این در نتایج بررسی و بحث

 ه.مسأل یکنندهحل هایویژگی به مربوط بخش و مسأله حل مراحل
 
 تألیفی و ایترجمه هایداستان در مسأله حل مراحل. ۱ -۴

روه از گ ابتدا نتایج هر ،هاآمده در مراحل حل مسأله در داستاندستهتبیین نتایج ب برای
های ، سپس بنابر تحلیلشوندتحلیل می ای( به تفکیک)تألیفی و ترجمه هاداستان
رفته، گهای صورت. نتایج پژوهش براساس تحلیلشدگیری خواهد نتیجه گرفتهانجام

توان مشاهده تألیفی، روند حل مسأله را می هایداستان یمهحاکی از آن بود که در ه
ی راه آوری اطالعات، ارائهها از مراحل تعیین مسأله، جمعداستان یکل همه در .نمود
 ردر پرداختن به ه البته ؛تدوین نتایج و ارزیابی برخوردارند ها وها، بررسی راه حلحل

 دو ،. از میان مراحل حل مسألهها وجود دارددر آنهایی یک از مراحل حل مسأله تفاوت
 د.دارنفراوانی کمتری  (آوری اطالعاتتعیین مسأله و جمع)اول  یمرحله

 ؛ زیراشودمحسوب میهای مهم فرایند حل مسأله آوری اطالعات یکی از جنبهجمع
ها و در ی راه حلتواند به ارائهآوری اطالعات و کسب دانش است که فرد میبا جمع

نتیجه حل مسأله بپردازد. از نظر دیویی دسترسی به اطالعات و معلومات برای حل مسأله 
 دهد، تاشده مواردی را در اختیار فرد قرار میآوریالزم است. استفاده از اطالعات جمع

 ها و قضایای کلی بپردازد. بدون داشتنبه ایجاد معانی و مفاهیم جدید و پیداکردن فرضیه
: نکتواند فکر خود را به کار اندازد یا به حل مسأله اقدام کند )اطالعات الزم، فرد نمی

مهم کمتر  یها به این مرحله(. متأسفانه در این گروه داستان۲۷۹: ۱۳۶۹شریعتمداری، 
 نسبت به سایر ها نیزاز طرف دیگر بررسی نتایج و ارزیابی آن است. پرداخته شده

ارزیابی نتایج یکی از  یکه مرحله در صورتی ؛ها، به میزان کمتری مشاهده شدمهارت
شد و به کار گرفته حلی انتخاب  که پس از آنکه راه چرا ؛مراحل مهم حل مسأله است

 بازنگری موجب ،عبارتیه یابی شود. بارزاز آن باید با نگاه به عقب، نتایج حاصل 
بر این اساس  ؛(۳۸۱: ۱۳۷۸ ،سیفنک: شود )انجام کار میریزی و فرایند شدن برنامهکامل

ه این مرحل ؛ با این حال،در تکمیل فرایند حل مسأله دارد ارزیابی نقش اساسی یمرحله
دیگر از  یمرحله لیکن دو د.شمشاهده  های تألیفی پژوهش حاضر کمترداستان در

های تألیفی داستان در هاراه حل یها و ارائهفرایندهای حل مسأله شامل بررسی راه حل
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راه  ،ها برای حل یک مسألهدر این داستان ه بیان دیگر،د. بوجود داربه میزان بیشتری 
همچنین به بررسی هر راه  ؛های مختلف ارائه شده و به یک راه حل اکتفا نشده استحل

ها ی راه حلارائه یخته و پیامدهای مثبت و منفی آن بیان شده است. در مرحلهحل پردا
شوند. در این مرحله انتقاد یا ارزیابی ارائه می های ممکن، بدون هرگونهحداکثر راه حل

، به نقل از ایمان و افراسیابی، ۱۹۷۱دزویال و گلدفرید، نک: کمیت دارای اهمیت است )
شده و بررسی پیامدهای های ارائهکه به دلیل تعدد راه حل طبیعی استو  (۱۲۳: ۱۳۸۶

های تألیفی از ها، فراوانی این دو مرحله بیشتر باشد. وجود این مراحل در داستانآن
اشد، گشا باما اگر هدف تربیت کودکانی متفکر و مشکل ؛شودمحسوب می هاآن هایقوت

 توجه بیشتری شود. باید به سایر مراحل نیز
ین های تألیفی شاید بتوان چنآمده در داستاندستهطور کلی در ارتباط با نتایج بهب

 توان فرایند حل مسأله را در سه گام اساسی تعریف کرد:تحلیل کرد که می
  ؛آوری اطالعاتتعیین مسأله و جمعالف. 
  ؛هاها و بررسی آنی راه حلارائهب. 

 .هاتدوین نتایج و ارزیابی آنج. 
دگان های تألیفی، نویسنتوان گفت در داستانصورت، با توجه به نتایج پژوهش می در این

ی راه اندیشی و ارائههای کودکان به چارهچه تعمدی و چه غیرتعمدی در پرورش مهارت
اه ر یدهند و گام دوم فرایند حل مسأله یعنی ارائهها، بیشتر از سایر مراحل اهمیت میحل
این  رسدنظر میه البته ب ؛تری نسبت به دو گام دیگر داردنقش پررنگها آنها و بررسی حل

کری های فنویسی پرورش مهارتشود هدف از داستانگفته می زیرا است؛ امر خودآگاه نبوده
ته تواند نشأت گرفآوری اطالعات(، میاست. حضور کمتر گام نخست )تعیین مسأله و جمع

مورد بررسی خیلی واضح تعریف شده  یها مسألهداستان از این امر باشد که در این گروه از
کودکان گروه سنی مورد نظر در  ؛ به بیان دیگر،و درک آن به اطالعات زیادی بستگی ندارد

م مستقیم و غیرمستقی هاییها تجربهشده در داستانموضوعات مطرح یدربارهاین پژوهش، 
ن به همی ؛ندارندنیاز آوری اطالعات معدارند و به مانور بیشتر در قسمت بیان مسأله و ج

های تحلیلنتایج اند. ها پرداختهها و بررسی آنراه حل یها به ارائهدلیل بیشتر داستان
نشان داد مراحل حل مسأله در  ایهای ترجمهشده در مراحل حل مسأله در داستانانجام
آوری اطالعات بیشترین جمع یها مرحلهشود. در این داستانها مشاهده میداستان یهمه

گفته شد این مرحله یکی از مراحل اساسی و مهم در  طورکه قبالاد. همانرفراوانی را دا
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آوری و منوط به جمع ،ها و پیشنهاداتراه حل یشود و ارائهفرایند حل مسأله محسوب می
ایجادشده و راهبردهای ممکن در این مرحله است. اسبورن  یکسب اطالعات دقیق از مسأله

و این حاکی از اهمیت این  نامدسازی میآماده یآوری اطالعات را مرحلهجمع ینیز مرحله
 د.نهستای در این مراحل غنی های ترجمهبنابراین داستان (؛۱۹۵۳است )نک: اسبورن، مرحله 

 یها نیز به میزان مساوی و به اندازهآنبررسی  ها وی راه حلمراحل ارائه ،براینعالوه
ها هم در د. تدوین نتایج و ارزیابی آنوشمیها مشاهده چشمگیری در این گونه داستان

های در قسمت داستانکه بندی فرایند حل مسأله براساس تقسیم .ردحد متوسط وجود دا
گام اول )تعیین مسأله و  ،ایهای ترجمهتوان گفت در داستانتألیفی انجام شد، می

 تری نسبت به دو گام دیگر دارد.آوری اطالعات( نقش پررنگجمع
س یدر کل نتیجه سی  ستانؤپژوهش در برر شان داد که دا ای از های ترجمهال اول ن

 وجودم هایتفاوت یبارهدرهستند؛ البته تر لحاظ برخورداری از مراحل حل مسأله غنی

سأله حل مراحل بین ستاند در م  فرهنگی هایتفاوت به باید تألیفی، و ایترجمه هایا

 حل دانش بر فرهنگ زمینه، این در گرفتهصــورت هایپژوهش براســاس ؛کرد اشــاره

نک: است ) متفاوت نیز مسأله حل مهارت مختلف هایفرهنگ در و داردبسیار اثر  مسأله
سون، و گاس شتر در فردگرا هایفرهنگ (. در۲۰۰۹ تا ست،جوامع غربی حاکم  که بی  ا

 حل برای ریزیبرنامه هافرهنگ این در .شودمی ویژه یتوجه آن مراحل و مسأله حل به

ــأله یک ــختی کار مس ــت س ــتقالل و اندیافته پرورش آن برایافراد  چراکه ؛نیس  و اس
 در اما ؛شودمی داده آموزش کودکان به طفولیت همان این ارتباط از در پذیریمسئولیت

 به اهمیت ،رواج داردما  جوامع آسیایی ازجمله کشور درکه بیشتر  گراجمع هایفرهنگ

 رزیتوجه است. الب در کانونویژه در حل مسائل بیشتر هب ،به اطرافیان بودنکیمت و جمع
تابع افراد در جوامع آسیایی که هنوز  (self) خویشتن که دهدمیپژوهش خود نشان  در

و ا همچنین اســت؛بســیار به تأیید و نظر دیگران وابســته  هســتند،گرا های جمعفرهنگ
 گیری شخصیت مستقل افرادمعتقد است از میان نیازهای اساسی انسان که موجب شکل

ستگی ، دشومی سیایی نیاز به واب سزایی دارددر جوامع آ : ۱۳۸۶)نک: البرزی،  اهمیت ب
ساس ب(۱۱۵ سبت نظر میه . بر این ا سد همین فرهنگ و نگرش ن  رد به جایگاه افرادر

ذاشته گ نیز تأثیر هاطور ناخودآگاه در نوشتن و تألیف داستانهفردی ب زندگی اجتماعی و
فاوت بین ت یگیری قطعی در زمینهتوجه آن است که در نتیجه شایان یالبته نکته ؛است
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ستان صل ینتیجه چون کرد رعایت را احتیاط جانب باید ،ای و تألیفیهای ترجمهدا  حا

 د:باش اثر پذیرفته زیر عوامل از است ممکن

 است ممکن و است بوده «دیویی»ی مسأله حل الگوی مبنای بر دهآمدستهب ینتیجهالف. 

  کند. تغییر نیز نتیجه زمینه، این در دیگر پردازاننظریه توسط شدهمطرح در الگوی تغییر با

 واژه یک با و باشد داشتهوجود  ترجمه مشکل ایترجمه هایکتابب. ممکن است در 

 .برسانند خواننده ذهن به را مختلفی تعابیر
 حل مراحل از برخورداری نظر از ایترجمه هایکتاب گفت قطعیت با توانمی زمانیج. 

 بررسی کتاب شورای یبرگزیده هایکتاب تمامی که هستند تألیفیآثار  از ترغنی مسأله

 .شوند تحلیل و
 

 تألیفی و ایترجمه هایداستان در مسأله یکنندهحل هایویژگی .۴-۲
صورت های بهای تألیفی و ترجمهال نیز براساس داستانؤآمده در این سدستهتبیین نتایج ب

شان گونه که نتایج نشود. همانگیری کلی ارائه مینهایت نتیجه در د وشوجداگانه انجام می
کنندگان مسأله شامل کارآمدی، توجه های حلویژگی یهای تألیفی، همهکتاب د درهدمی

های مختلف، تفکر تعاقبی و ها، مقاومت، دانش پیشین، توجه به راه حلبه دیدگاه
 ها ویژگی مقاومتند. در این داستانشومیوجوی کمک، با فراوانی متفاوت مشاهده جست

و  ی استد. داشتن پشتکار و مقاومت برای حل مشکل ضرورربیشترین فراوانی را دا
حتی اگر راه حلی مشهود و آشکار وجود  ،شودتالش می یموجب امیدواری و ادامه

(. گریفین معتقد ۲۳: ۲۰۰۵به نقل از گریفین،  ،۲۰۰۵بروک و گلدستین، نک: نداشته باشد )
تالش و مقاومت منجر به عملکرد مطلوب خواهد شد. در ادبیات کودکان،  یاست که ادامه

تالش خود را  یها برای رسیدن به یک راه حل همهکه شخصیتمقاومت زمانی است 
مسأله حتی در برابر رویارویی با موانع موجود، مقاومت  یکنندهدهند. یک حلانجام می

: ۲۰۰۵گریفین، نک: کند )مؤثر حمایت می یدارد و این مقاومت او از یک حل مسأله
سان شنادیدگاه روان ند. ازدامیتفکر های (. ریچارد نیز پشتکار و مقاومت را از شاخص۲۰

 گیری تالشجهت شود،هایی که منجر به افزایش مقاومت برای حل مسأله میگیریجهت
اجتناب از  یکه به جای ترس از شکست، دارای انگیزه برای موفقیت است. کسانی

 پشتکار و مقاومت ،شکست هستند و تالش برای موفقیت را در خود شکل داده باشند
پردازند ی کار و حل مسأله میبیشتری دارند و هنگام شکست با جدیت بیشتری به ادامه
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 های تألیفی از(. براین اساس وجود ویژگی مقاومت در داستان۳۶۸: ۱۳۷۸سیف، نک: )
ویژگی مقاومت، ویژگی  عالوه بر ،های تألیفیداستان هاست. درهای این داستانمزیت

فرایند حل مسأله زمانی دارای یک  .ردحضور پررنگی دا های مختلف نیزحل تولید راه
داشته باشد. انگ معتقد است،  خوب خواهد بود، که تعداد زیادی ایده و راه حل ینتیجه

های کند، توانایی تولید راه حلهای قوی را از ضعیف جدا مییک مهارت اجتماعی که بچه
نک: کند )مؤثر ایجاد می یبیشتری برای حل مسأله ها، فرصتبیشتر است. تنوع گزینه

 (. ۳۰: ۲۰۰۵، به نقل از گریفین، ۲۰۰۳انگ، 
خواهی و درخواست یاری از کمک ،های تألیفیداستان توجه دیگر در شایانویژگی 

کنندگان مسأله های حل. درخواست یاری از دیگران برای حل مشکل از ویژگیاستدیگران 
کند و به شخص در حل مسأله دست یاری به سوی کسی دراز میاین ویژگی  است. در

نک: کند )پردازد و از راهکارهای پیشنهادی دیگران استفاده میمشورت با دیگران می
و در اویگوتسکی اشاره کرد.  یتوان به نظریه(. در تبیین این یافته می۲۵: ۲۰۰۵گریفین، 

کند که کودک با کمک دیگران به سطحی میبیان  «مجاور رشد یمنطقه»عنوان  باای نظریه
و کودکان به کمک از سوی ایابد. براساس نظر باالتر از دانش و مهارت فعلی دست می

ه شان به بالفعل تبدیل شود. وود نیز در این زمینهای بالقوهساالن نیاز دارند تا تواناییبزرگ
 سأله به صورت مستقل استمعتقد است کودک دارای توانایی بالقوه برای حل بخشی از م

 (.۱۱: ۱۳۸۹رشتچی، نک:)مایت و نظارت دیگران بهتر حل کندح باتواند میهم و بخشی را 
ها ویژگی کارآمدی در حد متوسط مشاهده شد. بدون شک کارآمدی، در این داستان

های مختلف و فروتنی برای درنظرگرفتن ی تحمل سختی برای تولید راه حلالزمه
هاست. کارآمدی مجموعه تلفیقی ی آن راه حلدر ارائه بالقوه هایو ضعفها توانمندی
کند و یک حمایت می «رویکرد توان انجام»از یک  ها و رفتارهایی است کهاز نگرش

ها کلمات و عمل شخصیت و که در افکار ،توانی برای حل مشکل استناحس توانایی یا 
دانند آگاه هستند. دانند و چیزهایی که نمیمی مشهود است. افراد کارآمد از چیزهایی که

و  برندانگیز باشد لذت میها همچنین از ابهامی که توأم با مسائل پیچیده و چالشآن
، ۲۰۰۰کاستا و کالیک، نک: دهند )شدن با موانع یا شکست باز هم ادامه میهنگام مواجه

تواند نکات مثبتی را می هاین ویژگی در داستانا(. وجود ۳۲: ۲۰۰۵ ،نقل از گریفینبه 
کودک با همانندسازی و الگوگیری  ؛شناخت توانایی خود به کودک آموزش دهد یبارهدر

 کند.ی جانشینی برای کارآمدی و توانمندی کسب میاز شخصیت اصلی داستان، تجربه
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ت به ها به میزان کمتری نسبها در این داستانهمچنین تفکر تعاقبی و توجه به دیدگاه
توانم چه چیز دیگری می»به اعتقاد گریفین عالوه بر پرسیدن  ها یافت شد.ر ویژگیسای

چه چیزی ممکن است »به همان اندازه مهم است که عواقب را با پرسیدن  «انجام دهم؟
 (. در این ارتباط به۱۸: ۲۰۰۵گریفین، نک: در نظر بگیریم ) «اتفاق بیفتد اگر انجام دهم؟

های تألیفی بیشتر آزمایش و خطا رد رفتارگرایی در کتابرسد براساس رویکنظر می
یا  «افتد اگر انجام دهم؟چه چیزی اتفاق می»گیرد و فرد بدون درنظرگرفتن صورت می

تا اینکه راهی برای حل مسأله  کندمیهمان تفکر تعاقبی، طرق مختلف را آزمایش 
 .(۴۰۰: ۱۳۶۹شریعتمداری: نک: شود )خود ظاهر میخودبه
فکر تعاقبی رسد ترنگ تفکر تعاقبی و دانش پیشین به نظر میبا حضور کم پیونددر 

شده زمانی که های بررسید. در داستانکنایفا مینقش ها حل ارزیابی راه یدر مرحله
بدون توجه به پیامد خاص آن )تفکر تعاقبی(،  ،کندراه حلی ارائه می مسأله یکنندهحل

، سطحی از است« اگر.....سپس......»کند. در تفکر تعاقبی که همان را اجرا می آن راه حل
 ها در همانشود و درواقع اندیشههای داستانی دیده نمیانتزاعیات وجود دارد که در کتاب

که شود. دانش پیشین نیز یراه حل، اجرای راه حل و بررسی آن اجرا م یارائه یمرحله
در  ،شوددارد و زیربنای تفکر تعاقبی محسوب مین نقش بنیادینوعی در تفکر تعاقبی به

 ها کمتر حضور دارند.این داستان
افراد به  ییابند، همهکنندگان مسأله درمیها حلویژگی توجه به دیدگاه همچنین در

ر نظکردن به مسائل از نقطهاندیشند. نگاهکنند، نمیها فکر و احساس میای که آنشیوه
هایی است که مردم را سازی انگیزهمنظور حمایت از حل مسأله و روشناشخاص دیگر، به 

ها و احساسات، العملدهد. شناخت عکسهای خاص سوق میبرای رفتار یا عمل در شیوه
، های پیشنهادی مؤثرتری باشدبا درنظرگرفتن اینکه شخص دیگری ممکن است با راه حل

ها (. توجه به دیدگاه۳۵: ۲۰۰۵گریفین، : نکمؤثر را حمایت کند ) یتواند حل مسألهمی
دهد تا با یکدلی بیشتر به مسأله اجازه می یکنندهبه حل ،عالوه بر کاهش خودمحوری
هاست که کودک با خواندن داستان یاد و با وجود این ویژگی موقعیت اجتماعی نزدیک شود

ها، همچنین به دیدگاه گیرد که نتایج احتمالی و عواقب یک راهکار را در نظر بگیرد ومی
مؤثر در او  یمهارت حل مسأله اعمال، رفتار و احساسات دیگران توجه کند و متعاقباا

در صورتی  این رد؛های تألیفی فراوانی کمی داویژگی دانش پیشین در داستانپرورش یابد. 
 دارد. دانش پیشینتأثیری عمده کودکان  یدر توانایی حل مسألهاین ویژگی است که 
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 محیط و چگونگی یبارهعنوان دانش، مهارت و مفاهیمی است که توجه یادگیرنده را دربه
ان عنودهد. این دانش همچنین بهتحت تأثیر قرار می، بسیار سازماندهی و تفسیر آن

ش پیشین شود. دانعملی برای تغییر فرایندها در نظر گرفته می یپیشین و دانش یتجربه
دهد مسأله و چگونگی استفاده از دانش خود شکل می دیدگاه شخص را هنگام حل

(. گانیه نیز معتقد است یک کشف علمی بزرگ مانند حل مسأله بر دانش از قبل همان)
نامد. براساس این نظریه سطح باالتر می یشده متکی است و حل مسأله را قاعدهآموخته

ب طریقی تازه با هم ترکی آموخته به های قبلی و قاعده و اصولی که فرد قبالایادگیری
 متأسفانه با این حال،(. ۳۲۰: ۱۳۸۷سیف، نک: شود )شوند و این موجب حل مسأله میمی

ر ها، د. این کاستی عالوه بر داستاناردها دانش پیشین فراوانی کمی ددر این داستان
ارتباط بین دانش  نبودخورد. آموزان نیز به چشم میمدارس ایران و در بین دانش

ی و درون آمدیکارنا ،قبلی و دانش جدید منجر به فراموشی زودهنگام دانش یشدهسبک
 بهبود آن تدبیری اندیشید. اصالح و  برایباید  ؛ البتهشودشدن آن مین

ی ها حاکی از آن بود که ویژگای منتخب، یافتههای ترجمهاما در تبیین نتایج در کتاب و
 طور که در قسمت پیش گفته شد، این ویژگی. همانردتفکر تعاقبی بیشترین فراوانی را دا

های گزینه ها، سپس شناخت بیشترها و نتایج آنیک توانایی برای درنظرگرفتن تنوعی از گزینه
ین پس ا ؛ای وجود داردهای ترجمهداستان یبراین، تفکر تعاقبی در همهمناسب است. عالوه

های تعاقبی غنی هستند. ویژگی تولید راه حلها از لحاظ توجه به تفکر نگروه از داستا
یز های پیشین نگونه که در قسمتها وجود داشت. همانمختلف و مقاومت در بیشتر داستان
 ستااز جمله عواملی که با فرایند حل مسأله در ارتباط  ،به اهمیت ویژگی مقاومت اشاره شد

والنه و گیری عجدر برابر نتیجهنگرش است که پشتکار و مقاومت  ،گذاردو بر آن تأثیر می
شود، فرد از تفکر راجع شود. وجود چنین عواملی موجب میتحمل ابهام و فشار را شامل می

در برابر  شدنتسلیمبه مشکالت اجتناب نکند و مسائل را بخشی از زندگی بداند و از سریع 
(. از ۱۲۰ :۱۳۸۵فیشر، نک: کند )ای مناسب بیابد، جلوگیری میمشکالت، قبل از اینکه ایده

 یرعنوان رفتا. کارآمدی بهرندطرف دیگر کارآمدی و دانش پیشین نیز فراوانی مناسبی دا
به ، ۲۰۰۳فرگن، نک: گرایشی مثبت برای تولید تفکر را در بر دارد ) ،هوشمند در حل مسأله

د نامنیری میکه حل مسأله را نوعی انتقال یادگ(. همچنین ازآنجایی۳۰: ۲۰۰۵نقل از گریفین، 
 یشدهبلکه یادگیرنده اصول آموخته ،شودای آموخته نمیگویند در حل مسأله چیز تازهو می
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فتسکو : نک) دانش پیشین اهمیت بسیاری داردبندد، های جدید به کار میقبلی را در موقعیت
 (.۳۷۵: ۱۳۷۸ از سیف، نقل به ،۲۰۰۵ کلور،و مک

ای کمترین های ترجمهداستان ها دردیدگاهتوجه به  وجوی کمک وویژگی جست
های تواند نشأت گرفته از فرهنگ باشد. چون در فرهنگنشان دادند. این امر نیز می فراوانی را

یدگاه گرفتن از دیگران و توجه به نظر و دغربی بیشتر بر استقالل کودک تأکید دارند و کمک
 هایدر فرهنگ ،دسی و ریان «اساسی نیازهای» یتر است. براساس نظریهرنگدیگران کم

ه نیاز وابستگی و خوداستقاللی، ب و از بین سه نیاز شایستگی ،غربی برای پرورش کودکان
 (.۱۱۲: ۱۳۸۶البرزی، نک: شود )داده می فراوانیخوداستقاللی و حل مسأله اهمیت 

 که شخصیتی داستان، گروه دو هر در دهدنشان میپژوهش حاضر  نتایج نهایت در

 مسأله ثرؤم یکنندهحل هایویژگی این بیشتر یا همه از کند،می مسأله حل به اقدام

 تکلیفی هر انجام که کرد استناد آمابلی نظر به توانمی یافته این تبیین در است. برخوردار

 مسأله حل برای ماز این در حرکت در ردف ؛ از نظر او،کندمی تعبیر« شناختی مازی» به را

 همچون انگیزشی نیروی و شناختی عامل عنوانبه قبلی اطالعات و« پیشین دانش»به 

 اهمیت خواهیکمک حتی و مقاومت افزایش طورهمین توانمندی احساس و« کارآمدی»

 هایویژگی اکثر که رودمی انتظار اساس بر این (.۹۵: ۱۳۸۶البرزی، نک: ) دهدمی بسزایی

 در .شود دیده ،دارند نیز تعلیمی یجنبه که کودکان هایداستان در مسأله ثرؤم یکنندهحل

های داستان به نسبت ،هاپاراگراف در چه و متن کل در چه ،ایترجمه هایداستان ،کل
 .بودند برخوردار ی بیشتریمسأله یکنندهحل هایویژگی از هاتألیفی

 تفکر پرورش برای اا تعمد که هاییکتاب در هاویژگی و مراحل این شودمی پیشنهاد

 در خسرونژاد هایداستان و خارج در کم فلیپ فکری هایداستان مانند، اندشده تألیف

 هایگروه برای داستان هایکتاب سایر و درسی هایکتاب د. همچنینشو بررسی ایران

  شوند. بررسی مسأله حل تفکر از برخورداری حیث از نیز مختلف سنی

 
 منابع

 باویز.تهران: ش. گرسنه مزدک(. ۱۳۸۲) .فاطمه حق، یاحمد
 باویز.تهران: ش. نشانی(. ۱۳۸۵احمدی، احمدرضا. )

 و ورزیفلسفه مهارت افزایش بر داستان تأثیر» (.۱۳۸۶. )کیانی و ژاله حسین اسکندری،
 . ۳۶-۱، صص۷، ش۲، سدرسی یبرنامه مطالعات «.آموزاندانش در پرسشگری
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مشهد:  ،سعید بهشتی ی. ترجمهآموزش و پرورشی فلسفه(. ۱۳۷۷) .اسمیت، فیلیپ
 آستان قدس رضوی. 

 شباویز.تهران:  مرغ مهاجر.(. ۱۳۸۰) الدین.اکرمی، جالل
 باویز.تهران: ش آخرین آواز مترسک.(. ۱۳۸۴) .ــــــــــــــــــ

 کودکان خالقیت مدل در انگیزشی باورهای گریواسطه تبیین(. ۱۳۸۶) .محبوبه البرزی،

 مقطع آموزاندانش در اسنادی باورهای و ایمدرسه خانوادگی، متغیرهای به رویکرد با

 .شیراز دانشگاه یشناسروان و تربیتی علوم دکتری ینامهپایان. ابتدایی
 ی کیوان جاللیان. تهران: مرکز.ترجمه آدمک هاپ هار.(. ۱۳۸۵انده، میکائیل. )

عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر اثربخش »(. ۱۳۸۶) ایمان، محمدتقی؛ افراسیابی، حسین.
مجله علمی پژوهشی دانشگاه . «الگوی حل مسأله ی والدین در زمینه مسائل جوانان

 . ۱۴۰-۱۲۱ صص ،۲۴ یشماره ،۴سال، اصفهان
 ی مهدی شجاعی، تهران: نیستان.ترجمه آدم برفی مهربان.(. ۱۳۸۲برانکووا، واالستا.  )
 باویز.تهران: ش ابلکیک پاکوتاه.(. ۱۳۸۳براوادی، محمود. )

پور، تهران: علمی و ی طاهره آدینه. ترجمهخرگوش کوچولو(. ۱۳۸۳پاتر، بیتریکس. )
 فرهنگی.

 ؛کودکان هایداستان در فلسفی مفاهیم ردپای(. »۱۳۸۸) و همکاران. مهری پریرخ،
 کتابداری یمطالعه«. فلسفی تفکر آموزش با مرتبط عناصر یایشناس پیرامون پژوهشی

 ۸۰-۵۷صص ،۴ش ،۱۶س .شناسیروان و تربیتی علوم و اطالعات علوم و
 .رضوی قدس ستان: آمشهدشاهنامه.  در درخت  (.۱۳۸۱. )مهدخت پورخالقی،

 ،خواجیان شهریار یترجمه است. مسأله حل سراسر زندگی  (.۱۳۸۳. )ریموند کارل پوپر،
 .مرکز تهران:

 .پهلوی دانشگاه تهران: تربیت. و تعلیم غائی خالق: هدف . تفکر(۱۳۴۸. )اکبرعلی حسینی،

. کودک ادبیات یفلسفه بر درآمدی؛ تجربه و . معصومیت(۱۳۸۹. )مرتضی خسرونژاد،
 ز.تهران: مرک

 ی محبوبه نجف خانی، تهران: افق.. ترجمهمن و زرافه و پلی(. ۱۳۸۲دال، رول. )
 ی محبوبه نجف خانی، تهران: افق.. ترجمهتمساح غول پیکرالف(. ۱۳۸۳ـــــــــ )
 ی محبوبه نجف خانی، تهران:  افق.. ترجمهتشپ کالب(. ۱۳۸۳ـــــــــ )
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 ارتباط و شناسیروان دیدگاه از ویگوتسکی ینظریه بررسی. »(۱۳۸۹. )مژگان رشتچی،

 .۲۰-۳صص ،۱ش ،۱، سکودک و تفکر«. کودکان به فلسفه آموزش نظری مبانی با آن
 باویز.تهران: ش. خانم معلم و آقای نقاش(. ۱۳۸۰) سیدآبادی، علی اصغر.

 تهران: دوران. آموزشی. و یادگیری شناسیروان پرورشی، شناسیوانر (.۱۳۸۷. )کبرایعل سیف،

 تهران: امیرکبیر. .تربیتی شناسیروان (.۱۳۶۹. )علی شریعتمداری،
سن شعبانی، شرفته تدریس روش(. ۱۳۸۲. )ح  .تفکر راهبردهای و هامهارت آموزش؛ پی

 .سمت تهران:
تأثیر مهارت »(. ۱۳۹۱) .شهبازی، سارا؛ حضرتی، مریم؛ معطری، مرضیه؛ حیدری، محمد

مجله ایرانی آموزش در علوم . «حل مسأله بر هوشبهر هیجانی دانشجویان پرستاری شیراز
 .۷۶-۶۷ ، صص۱۲ی شماره ،پزشکی

 تهران: شباویز.. خاله پیرزن و گربه ی سیاه(. ۱۳۸۳) فراهانی، جمیله.

 ینامه. پایانمسأله حل عملکرد در شناختی پردازش نقش. (۱۳۷۵. )محبوبه فوالدچنگ،
  شیراز. دانشگاه یشناسروان و تربیتی علوم ارشد کارشناسی

 افسانه و مقدم صفایی مسعود یترجمهکودکان.  به تفکر آموزش(. ۱۳۸۵) .رابرت فیشر،

 سش.اهواز: ر ،نجاریان
 باویز.تهران: ش. نردبان(. ۱۳۸۳کاکاوند، کامبیز. )

شــعبان نژاد، تهران: کانون  ی افســانهترجمه کیســه جادویی.(. ۱۳۸۱مک براتنی، ســام. )
 پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

کانون پرورش شعبان نژاد، تهران:  ی افسانه. ترجمهزیر نور ماه(. ۱۳۸۱ــــــــــــــ. )
 فکری کودکان و نوجوانان.

 کودکان برای ایرانی تألیفی هایداستان محتوای تناسب بررسی(. ۱۳۸۹) .لیال فرد،مکتبی 

 تربیتی علوم دکتری ینامهپایان .انتقادی تفکر هایمؤلفه و هامهارت با« ج» سنی گروه

 .اهواز چمران شهید دانشگاه شناسیروان و
 جوییخودنظم یادگیری بر مسأله حل هایمهارت تأثیر»(. ۱۳۹۱ه و همکاران. )زهر میری،

 .۲۹-۲۴، صص ۲۷ش ،مدرسه مشاور آموزش رشد یفصلنامه«. آموزاندانش
 و مسأله حل انتقادی، تفکر آموزش تأثیر. »(۱۳۹۰) و همکاران. محمدعلی نادی،

 ،۸س ،درسی یبرنامه در پژوهش«. دانشجویان در خودراهبر یادگیری بر فراشناخت
  ۶۱-۵۳ ، صص۲و۱ش
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 .طهوری: تهران. فلسفه بر آمدیدر (.۱۳۷۵. )میرعبدالحسین زاده،نقیب
 مبتکران. تهران:  ی نسرین وکیلی،ترجمه کیک تولد.(. ۱۳۸۵) نوردکوئیت، سون.
 باویز.تهران: ش. هارنگیمداد من و(. ۱۳۸۲نوزانی، معصومه. )

 تهران: منادی  تربیت. ی پریسا برازنده،ترجمه آور تنها.خواب(. ۱۳۸۵)وایگلت، اودو. 
 .یرضو قدس آستانه مشهد: .ننه انسی ستاره بود(. ۱۳۸۰) یوسفی، محمدرضا.
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 در پژوهش دیویی مسأله حل مراحلتعریف  عملیاتی : پیوست یک

 پرسش و فیتعر مراحل شماره
 ؟است شده یمعرف و مشخص یخوببه و وضوحبه مسأله داستان در ایآ مسأله نییتع ۱

 ردمو مسأله که ییهاپاراگراف و جمالت سؤال نیا به ییگوپاسخ یبرا
 .گرددیم نییتع کند،یم مشخص را یبررس

 مسأله حل یبرا دانش کسب و اطالعات یآور جمع به داستان در ایآ اطالعات یآورجمع ۲
 است؟ پرداخته

 زمال اطالعات که ییهاپاراگراف و جمالت سؤال نیا به ییگوپاسخ یبرا
 .گرددیم مشخص کنند،یم ارائه را مسأله حل یبرا

 دهد؟یحل مسأله ارائه م یحل برا راه کی از شیب داستان ایآ هاحل راه یارائه ۳
. رددگیم نییتع( یالی)س هاحل راه تعداد سؤال نیا به ییگوپاسخ یبرا

 قرار گرفته باشد. طبقه چند در هاحل راه است ممکن گرچه
 گردد؟یم مطرح یشنهادیپ یهاحل راه یامدهایپ داستان در ایآ هاحل راه یبررس ۴

 هاحل راه امدیپ که ییهاپاراگراف و جمالت سوال نیا به ییگوپاسخ یبرا
 .گرددیم نییتع دهدیم قرار یبررس مورد را

۵ 
 

 یابیارز و جینتا نیتدو

 هاآن
 گردد؟یم یابیحل انتخاب شده ارز راه داستان یانتها در ایآ

 راه به راجع که یقضاوت و یابیارز گونه هر سؤال نیا به ییگوپاسخ یبرا
 .گرددیم مشخص است شده ذکر شده، اجرا یهاحل



 (16)پياپی  1396، پایيز و زمستان 2ي ، شماره8ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                78

 

 در پژوهش (۲۰۰۵) گریفین مسأله کنندگانحل هایویژگیتعریف عملیاتی : دوپیوست 
 پرسش ویژگی

 ناتوان؟ یا بیندمی توانمند را خود مجموع در داستان اصلی شخصیت -۱ کارآمدی

 شناسد؟می را هاآن شخصیت آیا هستند؟ چه داستان شخصیت هایتوانمندی -۲

  داند؟یرا م یزهاییچه چ یاصل یتداستان شخص یدر مورد مسأله اصل -۳

                          داند؟نمی را چیزهایی چه اصلی شخصیت داستان اصلی مسأله مورد در -۴

  گیرد؟می نظر در را نتایج داستان اصلی شخصیت آیا -۵

 گذارد؟می تأثیر داستان در مسأله حل بر چگونه خود به  او نگرش که داندمی داستان شخصیت آیا -۶
 به توجه

 دیدگاها
  بیند؟می را دیگران اعمال و عقاید و باورها داستان اصلی شخصیت آیا -۱
                                              باشد؟ ندیده را هاآن اصلی شخصیت که هست داستان در مسائلی آیا -۲
 داند؟می را خودش به نسبت دیگران رفتار علت داستان اصلی شخصیت آیا -۳

 الزم را دارد؟                      یستادگیا یمعقول و منطق یهدف به رسیدن برای اصلی  هایتشخص یاآ-۱ مقاومت
 مسأله  متفاوت است؟ مقاومت در مراحل مختلف از حل یاآ -۲
 بگیرد؟ یاد تواندمی چیزی است افتاده اتفاق چهاز آن یتشخص یاآ-۳
    دهد؟می پاسخ خود نیاز چه به مسأله حل برای تالش در شخصیت -۴

 و چرا؟            کشدمی تالش از دست داستان شخصیت زمانیچه  -۵
 داشته باشد؟                                                یشتریکمک کند که مقاومت ب یتوجود دارد که به شخص یچه اطالعات  -۶

 کند؟می استفاده خوبی به گذشته تجارب و اطالعات قبلی، دانش از شخصیت آیا -۱ قبلی دانش
 کند؟ کمک او به وضعیت این در که است آموخته قبل از چیزی شخصیت آیا -۲

                                             کند؟می استفاده اطالعاتی چه از مشکل حل به کمک برای شخصیت -۳

 است؟ یدمف یچگونه متوجه شده که چه اطالعات یاصل یتشخص -۴
 راه تولید
 هایحل

 مختلف

 شود؟یراه حل متوقف م ینبه اول یدنبه محض رس یتشخص یاآ-۱
        شکند؟می را منفی تفکر یچرخه شخصیت داستان در آیا -۲

 هچ دهد توضیح دیگر افراد برای را خود هایاشتباه یا احساسات، ها،ترس اگر که است آگاه شخصیت آیا -۱ بیتعاق تفکر
 چرا؟ و افتاد؟ خواهد اتفاقی

 انجام کندمی فکر آیا شود؟می دیگری مشکل ایجاد به منجر مشکل این حل که کندمی فکر داستان شخصیت آیا -۲
 رگذارتأثی مثبت ایگونه به که دارد وجود کسی کندمی فکر آیا کنند؟ حل را مشکل این است ممکن کارهایی چه

 باشد؟

 ارد؟گذمی تأثیر او هایتصمیم روی اندازه چه تا بیافتد اتفاق است ممکن کهاز آنچه  یتشخص دانشیکم -۳
 چه و است خوب زمانی چه اجتناب کنند؟می اجتناب دردسر و زحمت از اغلب  داستان هاییتشخص یاآ -۴

 کند؟می ترپیچیده را مشکل زمانی
 مشکل دوباره تکرار شود؟  یدکه شا کندیداستان فکر م یتشخص یاآ  -۵

 وجست
 کمک جوی

 گیرد؟می کمک کسی از شخصیت آیا -۱
 کند؟می دراز کسی سوی به یاری دست زمانی چه در -۲
 دارد؟ تردید امر این در یا نیست آگاه دیگران نقش از که است دلیل این به آیا گیردنمی کمک اگر -۳
 گیرد؟می کمک دیگران از اندازه چه تا -۴
 است؟ متکی دیگران تشویق به مسأله حل در داستان قهرمان آیا -۵

 


