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 چکیده

نوجوانان به آثار داستانی، با رویکرد کمی و از    ی هدف بررسی نظر و سلیقه این پژوهش با 
پرسش  شامل    شده انجام    ساخته محقق   ی نامه طریق  آماری  نمونه  پایه    484است.  نوجوان 

 ( و    243هفتم و هشتم  به   241نوجوان دختر  که  از  نوجوان پسر( است  صورت تصادفی 
ها با استفاده از  اند. تحلیل یافته شیراز انتخاب شده   وپرورش آموزش   ی ناحیه   چهار مدارس  

خوانند.  می   پسران داستان   % 45/ 2دختران و    % 71/ 6دهد  های آمار توصیفی نشان می روش 
ها محبوبیت  های کوتاه، داستانک و دیگر گونه داستان در مقایسه با  های بلند  و داستان   ها رمان 

دارند. مهم  منبع بیشتری  برای نوجوانان پسر و دختر، خرید  کتاب   ن ی تأم   ترین  های داستان 
ی نوجوانان  ترین نوع داستان در میان همه ی اینترنتی است. محبوب کتاب و سپس مطالعه 

واقع داستان  فانتزی های  آن  از  پس  و  موضوعات  گرا  طرفدار  بیشتر  دختران  هستند.  ها 
پلی عشقی  موضوعات  خواندن  به  متمایل  بیشتر  پسران  و  در  جنایی سی عاطفی  گرچه  اند. 

دارد  وجود  اختالفاتی  نوجوان  پسران  و  دختران  بین  داستان  فضای  و  لحن    ، انتخاب 
مقایسه داستان   درمجموع  دارند.  را  طرفدار  بیشترین  ترسناک  و  ماجراجویانه    ی های 

مقایسه  نیز  و  داستان  موضوع  و  گونه  انتخاب  در  نوجوانان  ترین  جذاب   ی ترجیحات 
  90تا    88ی  ها های منتخب شورای کتاب کودک در سال با کتاب   شده ه خواند های  داستان 

 نشر با سلیقه و انتخاب نوجوانان است.   ی حاکی از فاصله 

 .نوجوان ،محوریادبیات داستانی، مخاطب: های کلیدیه واژ
 

 مقدمه  .1
پایه ادبیات  گذشته  از  ایران  دیرپایی  در  تمدن  اساسی  هزاره  است ی  طول  در  و  که  ها 

 ل  ــرا شک آن ســ سپ ه و ــ ل یافت ـ خویش شک عصرو سلوک مردمان  فرهنگها از سده
 

 کودک و نوجوانادبیات   کارشناس ارشد ldehghani898@gmail.com 
 27/2/96  تاریخ پذیرش مقاله: 28/3/95تاریخ دریافت مقاله: 



 ( 20)پياپی  1398، پایيز و زمستان 2ي ، شماره 10ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                 22

 

همواره    ،شده استساالن نوشته میبخشیده است. اگرچه این ادبیات بیشتر برای بزرگ
خواه به قصد تعلیم و   اند،کردهاستفاده میکودکان و نوجوانان نیز    راهایی از آن  قسمت

از جنبه داستانخواه  و چه   یفیتألچه    ،های نوجوانی سرگرمی. در حال حاضر چاپ 
داستان و  است  یافته  زیادی  گسترش  گونهترجمه،  در  به ها  گوناگون  موضوعات  و  ها 

زمان انجام نقدهای متنوع و از زوایای گوناگون، شناخت و  هم  .شودمخاطبان عرضه می
آثار داستانی  از    اینباوجودانجامد؛  ها میسازد و به بهبود آن اشراف بر آثار را ممکن می

نیازها و سالیق آنکه پاسخ  کنندهدف استقبال مینوجوان به شرطی مخاطبان   ها  گوی 
به و  دقیق  شناخت  وباشد.  نیازها  این  به  روز  تنها  با سالیق  مستقیم  ارتباط  وسیله 

آن  تمایالت  پژوهشنوجوانان و کندوکاو  نبود  با  های مخاطبها میسر است.  محور که 
دیدگاه  یمراجعه و  عالیق  بررسی  به  نوجوانان  به  با  مستقیم  ارتباط  در  آنان  های 
ایران  داستان در  باشد  ب ِ  مشهود است. پژوهش پیش  کامالًخوانی پرداخته  بر    دی تأکا  رو 

آثار، وارد عرصه   توجه   به آندر ایران    نیازاشی پای شده که  اهمیت مخاطبان در خلق 
است تا از طریق ارتباط مستقیم با مخاطب نوجوان و آگاهی از شرایط و نیازها و   نشده

بلکه مراکز    ،نوجوانان کمک کند  به نویسندگان در خلق آثار پسندِ  تنها نههای او  خواسته
تیراژ   افزایش  و  انتشار  در  را  یاری  گونه  ایننشر  با  دهدآثار  همچنین  پژوهش  این   .

نوجوان منتخب شورای کتاب    داستانهای  نوجوانان، با کتابسلیقه و انتخاب    یمقایسه
داستان واقعی  فضای  ترسیم  در  سعی  دارد. کودک  سنی  گروه  این  میان  در  خوانی 

پرسشپرسش ابزار  با  و  نوجوانان  به  مستقیم  مراجعه  با  که  پژوهش  اساسی  نامه  های 
 :به شرح زیر استوجو شده است، ها جستپاسخ آن

 ؟خوانندمیهای داستان وجوانان پسر و دختر کتابدرصد از ن ندچ .1
 های داستان چگونه است؟ سلیقه و ترجیحات خوانندگان نوجوان )پسر و دختر( کتاب   . 2
های داستان مناسب نوجوانان  پژوهش و کتاب  اینآیا میان عالیق و انتخاب نوجوانان   .3

 خوانی وجود دارد؟ تناسب و هم ،موجود در بازار
 

ی تحقیق پیشینه .2  

  ششم و    پنجمآموز پایه  دانش  405( با تحقیق روی  2012)  همکارانشو  (  Griva)گریوا  
سنی   میانگین  با  استرالیا  ابتدایی  و    11مدارس  بیشتر    2سال  دخترها  دادند  نشان  ماه 

داستان  مندعالقه خواندن  انسان  یدربارههایی  به  بیشتر  روابط  پسرها  و  به    مندعالقهها 
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 )کمیک( هستند.  یریتصوهای اکشن و خواندن داستان
نوجوانان  2011)  (Howard)  هاوارد در  خواندن  لذت  اهمیت  به  پژوهشی  در   )

نشان   پیشین  بررسی مطالعات  با  و  در    دادکانادایی پرداخت  برای کسب لذت  خواندن 
سالگی خواندن    15تا    13که در سنین  یابد؛ درحالیسالگی افزایش می  13تا    12سنین  

 . یابدمیبرای لذت کاهش 
مانینگ(  Bucher)باچر   به  2006)  (Manning)  و  که  (  رسیدند  نتیجه  پسرها  این 

  ، دهندهای علمی و اسرارآمیز را ترجیح میهای ماجرایی، مطالب ورزشی، داستانداستان
 خوانند. های عشقی و اسرارآمیز میها و داستانکه دخترها رماندرحالی

کالرک تحقیق  فوستر (  clark)  نتایج  آموز  دانش  هزارهشت  بر (  2005)  (Foster)  و 
مدارس ابتدایی و متوسطه انگلیس، حاکی است دختران نگرش بهتری به خواندن دارند  

می پسران  از  بیشتر  داستانو  انتخاب  در  داستانخوانند.  ماجراییها،  و    و  های  کمدی 
 ترسناک ترجیحات اول تا سوم بودند.

  ی در زمینه  ( در تحقیقی پیمایشی2003)(  Robinson) و رابینسون    (Manuel)  منوئل
نامه  ساله استرالیایی از طریق پرسش15و    12  نوجوانانجنسیت و تکالیف خواندن روی  

های علمی  جنایی، داستانهای پلیسی: در گروه پسرها داستاناندافتی دستبه این نتایج  
در صدر قرار داشتند و در گروه دخترها   بی ترت  به های کالسیک، ها و داستانو بیوگرافی

  خواسته های عشقی در صدر بودند؛ اما وقتی از نوجوانان  های کالسیک و داستانداستان
های ماجرایی، اسرارآمیز و فانتزی در هر  های محبوب خود را نام ببرند گونهکتاب  شد

با محبوبیت   دو گروه پسران و دختران محبوبیت داشت و برای دختران این محبوبیت 
 کرد. های سنتی برابری میعاشقانه

 (2003)  (Nestle Family Monitoring) بق گزارش مرکز هدایت خانواده نستلهط
سنی   محدوده  در  انگلیسی  نوجوانان  روی  پژوهش  با    ، شد   ارائهسال    18تا    11که 

فانتزیداستان نوجوانان،  محبوب  داستانهای  و  از  ها  بیشتر  دخترها  هستند.  طنز  های 
می عالقهپسرها  تحقیق    اغلب  یخوانند.  این  برای  ترسناک  موضوعات  به  دخترها 

 بوده است.  رکنندهیگغافل
)علی پژوهشی(  1392شاهرودی  که  ی  یهاکتاب  در  در  را  تهران  شهر  نوجوانان 

آن  82  و  81  یها سال  کردهاز  استقبال  پس  ها  کرد.  بررسی  بررسی  اند،    عنوان   103از 
بندی  دسته  گونهاینها را  آن   ،اشتندفروش و امانت بیشترین فراوانی را د  نظر  ازکتاب که  
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داستان    عنوان  11  قصه،  عنوان  14داستان فانتزی،    عنوان  23دانستنی،    عنوان  47:  کندمی
بیشترین شخصیت  8واقعی و   نوعِ عنوان شعر.  واقع  ها در هر سه  فانتزیقصه،  و    ،گرا 

داستان در  کمترین  و  واقعمذکر  قصههای  و  فانتزی  مؤنث  ،هاگرا  در  مقدار  ا  هو  به 
موضوع  و  اشیامساوی   است.  گیاه  و  قصه  شده استفاده  هایپری  در  در  اخالقی،  ها، 

 های فانتزی نیز اجتماعی است. گرا، اجتماعی و در داستانهای واقعداستان
ی گزارش وضعیت ادبیات کودک و نوجوان مربوط  ( در ارائه1391نصراهلل )حاجی

»مقایسهمی  1390  سالبه   داستانر  د  شدهیبررسآثار    ینویسد:  حوزه    فی تألـحوزه  با 
عمیق و تفاوت فاحش بین تألیف و ترجمه هم از    یفاصله  یدهندهترجمه نشانـداستان

 (. 1391 نصراهلل،)حاجی  کمی و هم کیفی است«ی جنبه
ای در طول سالیان گذشته روی عادات خواندن نوجوانان، تحقیقات خارجی گسترده

سالی و  آنعالیق  موضوعق  انتخاب  در  میزان    هایها  به  آن  یمند عالقهخواندن،  ها 
گونهداستان و  موضوعخوانی  و  شده داستانی    های ها  این    انجام  اشتراک  وجه  است. 

به خواندن و محبوبیت داستان بیشتر دختران  فانتزی و    و  های عاشقانهتحقیقات تمایل 
است پیشینه  .ماجرایی  چناندر  فارسی  مشهودی  سبک    که  به  دیگری  تحقیق  است 

حاضر   نشده پژوهش  جمع  انجام  فقط  کتابخانهو  از  اطالعات  بررسی  آوری  یا  ها 
بوده  کتاب مدنظر  منتشرشده  سراغ  به  تنها نهپژوهش  این  .  استهای  به  مستقیم  طور 

ها و زوایای گوناگون  بلکه سعی کرده به جنبه  ،مخاطبان نوجوان آثار داستانی رفته است
تهیهخوداستان منابع  قبیل  از  داستانانی  در ی  نوجوان  مخاطبان  ترجیح  و  سلیقه  ها، 

 ها با وضعیت نشر بپردازد. ها و نیز مقایسه آن انتخاب داستان
 

 روش پژوهش  .3
ی  و کاری پیمایشی است. جامعه   انجام شده   ( Quantitative)   این پژوهش با رویکرد کمی 

مطالعه  اول شهر    شده، آماری  متوسطه  غیرانتفاعی  و  دولتی  مدارس  پسر  و  نوجوانان دختر 
 ( است   14و    13شیراز  ناحیه   . ساله(  چهار  از  یک  هر  از  ابتدا  که  صورت  این  ی  به 
متوسطه شیراز دو مدرسه   وپرورش آموزش  اول ی  دخترانه   ، ی  یکی  طور  به   ، یکی پسرانه و 

سپس از هر مدرسه یک کالس پایه هفتم و یک کالس پایه هشتم    اند؛ شده تصادفی انتخاب  
آموز  دانش   484پژوهش شامل  در    کننده شرکت در تحقیق شرکت داده شدند. کل نوجوانان  

بازه  بودند.  پسر  و  زمانی جمع دختر  داده ی  اسفندماه  آوری  تا  مهرماه    ابزاراست.    1394ها 
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جمع  برای  داده پژوهش  پرسش   نامه پرسش ها،  آوری  این  »ترجیحات  نامه  است.  که  را 
دارد،  داستان  نام  اساس   محقق خوانی«  پژوهش   شده گرفته   کار به های  نامه پرسش   بر  های  در 

پرسش  است.   ساخته پیشین   بررسی  دادهبرای  تحلیل  پژوهش،  دوم  و  اول  با  های  ها 
  ی خ  مجذوری  ها با آمارهداری تفاوت فراوانیو معنی شده  انجاماستفاده از آمار توصیفی 

آماره از  سوم،  پرسش  بررسی  در  است.  شده  فیشرسنجیده  دقیق  آزمون   Fisher)  ی 

Exact Test)  16  تبآماری مینی افزارنرماز و (Mini Tab ) .استفاده شده است 

 
 ها یافته تحلیل. 4
نوجوانان   از  ابتدا  پژوهش  این  داستاندر  حاضر  حال  در  آیا  شد  در  پرسیده  خوانی 

آنبرنامه فراغت  اوقات  دارهای  قرار  دادند،    د؛ها  مثبت  پاسخ  که  نوجوانانی  به  سپس 
 خوانی داده شد.ترجیحات داستان ینامهپرسش

 های پژوهش به شرح زیر است:ها برای هر یک از پرسشبندی دادهنتایج جمع
چ .  1.  4 پژوهش:  اول  خواندن  د  ندپرسش  به  پسر  و  دختر  نوجوانان  از  رصد 

 پردازند؟های داستانی میکتاب
که   از    283نتایج حاکی است  داستان عالقه    این  نوجوان  484نفر  به خواندن  پژوهش 

می  دارند آن  به  پاسخو  کل  از  که  معناست  بدان  این    داستان   %58/ 5گویان  پردازند؛ 
به تفکیک جنسیمی نفر از    174دختران )  %6/71ت شامل  خوانند. آمار خوانش داستان 

پژوهش  243مجموع   و  شدهدختر   )2/45%  ( مجموع    109پسران  از  پسر    241نفر 
نمودار  شدهپژوهش است.  داستان می  4-1(  نوجوانانی که  که  خوانند و آندرصد  هایی 

 دهد. خوانند را نشان مینمی
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 خوانندهایی که نمی خوانند و آن نوجوانانی که داستان می درصد   1-4نمودار 
 

ترجیحات خوانندگان  .  2.  4 و  سلیقه  پژوهش:  دوم  پسر(    نوجوانپرسش  و  )دختر 
 های داستان چگونه است؟کتاب

داستان نامه پرسش  ترجیحات  داستان   ، خوانی ی  سالیق  و  ترجیحات  بررسی  و  به  خوانی 
داستان می انتخاب کتاب  داستانی، در نوجوانانی که  نامه  پرسش .  پرداخته است خوانند  های 
منظور  به   این باوجود   . بودند   ی ا نه ی چندگز   همگی   7شماره    سؤال جز  بود که    سؤال شامل هفت  

بود که نوجوان    شده چین نیز تعبیه  صورت نقطه ای به ترین پاسخ، گزینه دستیابی به مطلوب 
را    مدنظر توانست پاسخ  های موجود، می در صورت نیافتن پاسخ مطلوب خود در میان گزینه 

هایی که شامل  . آن کرد بررسی    را ها  چین نقطه محقق،  و انتخاب کند.    بنویسد چین  در نقطه 
های پراکنده و کم  شدند در آن جا داده شد و پاسخ ها می های موجود در پاسخ ز گزینه یکی ا 

بود و از نوجوان    باز پاسخ    7پرسش شماره    . شد ی سایر موارد ثبت  تعداد در قالب گزینه 
نام نویسنده و   و  هایی را که تاکنون خوانده با ذکر نام کتاب ترین کتاب خواست تا جذاب می 

بنوی  کتاب  جمع   سد. موضوع  ادامه  بررسی  در  و  پرسش   سؤاالت   پاسخ بندی  نامه،  این 
 . شود می ارائه    ک ی به ک ی 

رمان و داستان  . دهید؟ الفبرای خواندن کدام را ترجیح می :نامهپرسش 1شماره  سؤال
 . .... د ؛داستانک. ج ؛داستان کوتاه. ب ؛بلند

پاسخ درصد  و  گزینه  شدهدادههای  فراوانی  از  هریک  و به  پسران  گروه  دو  در  ها 
 . آورده شده است 1-4دختران در جدول  
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 1های پرسش شماره فراوانی و درصد پاسخ  1-4 جدول
 هاگزینه  
 جنسیت

 جمع د ج  ب الف
 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

 173 2/5 9 4 7 9/21 38 7/68 119 دختر 

 108 8/13 15 6/4 5 6/29 32 8/51 56 پسر

 281 5/8 24 2/4 12 4/24 70 9/61 184 جمع

ج    و  ب  و  های الفکه در جدول مشهود است در گروه دختران اختالف گزینهچنان
این نشان    .(2=یآزاد  درجه،  32/122دو=دار است )خیمعنی  0/ 01با یکدیگر در سطح  

بلند و  می داستان  به خواندن رمان و  بیشتر  داستان   آن  از  پس دهد دختران  به خواندن 
دار است  یمعن  0/ 01ها در سطح  . در گروه پسران اختالف تمام گزینهمندندعالقهکوتاه  
آزادی=14/55دو=)خی درجه  می  ؛(3،  پژوهشبنابراین  نوجوانان  گفت  ،  شدهتوان 

د برای  ی  دهند. گزینهها و حوادث بیشتر را ترجیح میر با پیچیدگیتهای طوالنیداستان
  ی مقایسه  2-4شده بود. نمودار    )کمیک( پر  یر یتصوهای  پسران بیشتر با پاسخ داستان

 سازد.های مختلف را ممکن میدرصد پاسخ به گزینه

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

    

   

68.70%

51.80%

21.90% 29.60%

4.00%

4.60%

5%
14%

                  
            
       
          

 طول در گروه دختران و پسران ازنظرها مورد ترجیح داستان در  هاپاسخدرصد   یمقایسه  2-4 نمودار

 کنید؟ خود را از چه طریق تهیه می مدنظرهای  کتاب معمواًل:نامهپرسش 2شماره  سؤال
 امانت از سایرین های عمومی امانت از کتابخانه امانت از کتابخانه مدرسه  خرید کتاب 

 یمطالعه 
 اینترنتی 

  و کودکان  یفکر پرورش کانون
 نوجوانان

----------------- ----------- 

جمع نشاننتایج  پرسش  این  مراکزدهندهبندی  کتاب  مهم  ی  برای  تهیه  داستان  های 
 عنوان یکی از نهادهای متولی کتاب نوجوان در این  نوجوانان است. کانون پرورش فکری به 

های داستان به نوجوانان مشخص  کتاب   ی ارائه تا جایگاه آن در  است  پرسش گنجانده شده  
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مطالعه شود  به .  اینترنت  طریق  از  داستان  کتاب  دریافت  هرگونه  شامل  اینترنتی  صورت  ی 
دیگران است. منظور از امانت    از های دانلود شده  صوتی یا دریافت فایل دانلود متن یا فایل  

می  نوجوان  که  هستند  افرادی  سایرین، همه  کتاب از  آن تواند  به شکل  های شخصی  را  ها 
و...  معلمان  اقوام،  دوستان،  قبیل  از  بگیرد  امانت  به    .   دوستانه  مربوط  درصد  و  فراوانی 

 آمده است.   2-4پسران در جدول    های پاسخ برای گروه دختران و گزینه 
 2شماره   سؤالفراوانی و درصد حاصل از انتخاب دختران و پسران در  2-4 جدول

 هاگزینه  
 
 هاگروه 

خرید  
 کتاب

امانت از 
کتابخانه  
 مدرسه

امانت از 
کتابخانه  
 عمومی 

امانت 
از 

 سایرین 

مطالعه  
 اینترنتی 

 امانت
 از

 کانون

سایر  
 موارد

 جمع

 171 ---- 7 57 12 15 16 64 تعداد دختران

 100 ---- 09/4 33/33 01/7 77/8 32/9 42/37 درصد 

 106 3 7 20 11 14 12 39 تعداد پسران

 100 83/2 6/6 86/18 37/10 20/13 32/11 79/36 درصد 

جدول  همان در  که  میگونه  با    شودمشاهده  کتاب  خرید  دختران    % 42/37برای 
و  پاسخ با    آن  از  پسها  اینترنتی  دارپاسخ  %33/ 33مطالعه  قرار  اولویت  در  با  نها  د. 

اینترنتی با هم    ی دو مشخص شد اختالف دو گزینه خرید و مطالعهاستفاده از آماره خی
با دیگر گزینه  ؛(1، درجه آزادی=4/0دو=  )خی  ستیندار  معنی دار  ها اختالف، معنیاما 

خود را بیشتر از طریق خرید یا    مدنظرهای  است؛ یعنی نوجوانان دختر پژوهش کتاب
اینترنتی  مطالعه نتیجهمی  دستبهی  کتاب  آورند.  خرید  که  است  این  کلی  ی 

کتابخانه از  استفاده  و  گزینه  کاپرطرفدارترین  تهیه    نهیگز  نیطرفدارترکمنون  های  برای 
 های داستان در دختران نوجوان پژوهش حاضر است.کتاب

ی  مطالعه  آن   از   پس ، در صدر قرار گرفته است و  % 36/ 79در گروه پسران خرید کتاب با 
ی  های دوم و سوم هستند. مقایسه های عمومی در رتبه کتابخانه از    کتاب   اینترنتی و امانت 
های عمومی در  ها بین خرید کتاب و امانت از کتابخانه دهد تفاوت فراوانی زوجی نشان می 

که اختالف  (؛ همچنین درحالی 1، درجه آزادی= 80/ 11دو=  )خی   است دار  معنی   0/ 01سطح  
مطالعه فراوانی  و  خرید  بین  آزادی= 6/ 1دو= ی )خ   ی نترنت ی ا   ی ها  درجه  سطح  1،  در   )05 /0  

مطالعه معنی  بین  تفاوت  است،  کتابخانه دار  از  امانت  و  اینترنتی  معنی ی  عمومی  دار  های 
  از   پس های داستان خود را از طریق خرید و  نیست؛ نتیجه آنکه پسران بیش از هر چیز کتاب 

مطالعه   آن  کتابخانه با  از  امانت  یا  اینترنتی  ته ی  عمومی  می های  به یه  معنی کنند.  داری  طور 
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کمتر  پسر  کتابخانه   نوجوانان  استقبال  از  فکری  پرورش  کانون  نمودار  کنند می های   .4-3  
 کند. دختران و پسران را فراهم می ها در گروه  ی پاسخ امکان مقایسه 

 ها ن تاترین مراکز تهیه داسدختران و پسران در مهم  سهی مقا  3-4 نمودار

 دهید شخصیت اصلی داستان کدام مورد زیر باشد؟ ترجیح می   : نامه پرسش   3شماره    سؤال 
 نوجوان پسر  نوجوان دختر  زن مرد

 ------------ اشیا  موجودات تخیلی  حیوانات 

 . دهدرا نشان می سؤال ها به این فراوانی و درصد پاسخ 3-4جدول 
 3 شماره  سؤالفراوانی و درصد حاصل از سه انتخاب دختران و پسران در  3-4جدول 

 هاگزینه        
 هاگروه 

نوجوان  زن مرد 
 دختر 

نوجوان 
 پسر

موجودات  حیوانات
 تخیلی

 جمع اشیا

 
 دختران

 169 2 20 2 27 86 21 11 تعداد

 100 18/1 83/11 18/1 97/15 88/50 42/12 5/6 درصد 

 
 پسران

 109 4 20 11 26 9 10 29 تعداد

 100 66/3 34/18 09/10 77/24 25/8 17/9 60/26 درصد 

مشاهده  همان جدول  در  که  نوجوان    حیترج برترین    شود میطور  دختران 
است؛  شرکت دختر  نوجوان  اصلی،  شخصیت  برای  پژوهش  در  که    یا گونهبهکننده 

گزینه فراوانیفراوانی  مجموع  از  دختر،  نوجوان  گزینهی  دیگر  و های  بوده  بیشتر  ها 
به  پاسخ  %   88/50 را  داده است. گزینهخود  ها  ی نوجوان پسر و موجودات  اختصاص 

 اند. های بعدی قرار گرفتهرتبهتخیلی در 
و   %77/24، نوجوان پسر با  %6/26ی شخصیت اصلی مرد با  در گروه پسران گزینه
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ها را به خود اختصاص  ها، به ترتیب بیشترین فراوانیپاسخ  %34/18موجودات تخیلی با  
ی شخصیت  اما تفاوت گزینه  ؛دار نیستاند. تفاوت این سه گزینه با یکدیگر معنیداده

جز موجودات تخیلی )در مقایسه شخصیت    هانهیگزاصلی مرد و نوجوان پسر با دیگر  
خی حیوان  و  پسر  نوجوان  درجه  08/6دو=اصلی  معنی1  یآزاد،  کمترین  (  است.  دار 

 ها مربوط به شخصیت اصلی اشیا و زن است. فراوانی
پاسخمقایسه میی  نشان  پسران  و  دختران  وجود  های  به  دختران  تمایل  دهد 

ها بیشتر از گروه پسران است.  شخصیت اصلی نوجوان )اعم از دختر و پسر( در داستان
-4دهند. نمودار  پسران شخصیت اصلی مذکر )اعم از نوجوان پسر و مرد( را ترجیح می

 کند. پسران را فراهم می دختران وها در گروه امکان مقایسه پاسخ 4

 دختران و پسران در ترجیح شخصیت اصلی داستان  یه سی مقا  4-4نمودار 
 

 دهید؟ های داستان را برای خواندن ترجیح می کدام نوع از کتاب   : نامه پرسش   4شماره    سؤال 
های  افسانه و قصه

 کهن 
تخیلی و   های)کتاب یفانتز

 جادویی( 
 های تاریخی داستان های واقعیداستان

 ----------- ----------- تخیلی های علمیداستان های مذهبی داستان

ظرفیتگونه با  داستانی،  گروههای  جذب  در  دارند  که  متفاوتی  مختلف  های  های 
ویژه جایگاه  از  میسنی  بیشتر  داستان  نوع  کدام  اینکه  برخوردارند.  نیازهای  تواند  ای 

از جمع نتایج حاصل  است.  پرسش حاضر  اساس طرح  کند،  برآورده  را  بندی  نوجوان 
 .آورده شده است 4-4های گروه دختران در جدول پاسخ
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 4شماره  سؤالفراوانی و درصد حاصل از سه انتخاب دختران و پسران به  4-4 جدول
 هاگزینه         

 هاگروه
قصه  
 کهن 

تعلمی  مذهبی تاریخی واقعی فانتزی 
 خیلی

سایر  
 موارد

 جمع

 174 ---- 16 4 6 71 49 28 تعداد دختران 

 100 ----- 19/9 29/2 44/3 8/40 16/28 09/16 درصد 

 107 1 20 10 10 21 25 20 تعداد پسران

 100 9/0 69/18 34/9 34/9 62/19 36/23 69/18 درصد 

میداده نشان  دختران  ها  گروه  در  گزینهدهد  به  مربوط  پاسخ  داستان  بیشترین  ی 
 ؛در رتبه دوم قرار دارد  %16/28های فانتزی با  ها است و داستانپاسخ  %8/40واقعی با  

های اول است. این  در رتبه سوم از انتخاب  %09/16های کهن با  همچنین قصه و افسانه
نابراین دختران  ب  ؛(2=  یآزاد  درجه،  25/18دو=دار است )خیمعنی  01/0نتیجه در سطح  

به    آن  از   پسو    مندند عالقههای واقعی  داستانی به داستان  ی بیش از هر گونه  ، پژوهش
فانتزی بیشترین فراوانی    ،در گروه پسران  .کهنهای  فانتزی و سپس داستان  یهاداستان

دارد گزینه  ،را  با  گزینه  این  تفاوت  علمیگرچه  و  کهن  واقعی،  داستان  تخیلی  های 
ها همگی برای پسران در یک سطح از اولویت قرار  یست؛ بنابراین این گزینهدار نمعنی

های تاریخی و مذهبی فراوانی کمتری به خود اختصاص داده و دارند؛ همچنین داستان
معنیبه کمتر  طور  آنداری  استقبال شده استاز  آن   ها  قصه)اختالف  با  و  ها  های کهن 

با خیهای علمیداستان دار است(.  یمعن  05/0در سطح    1درجه آزادی  و    5دو  تخیلی 
 کند. ها در گروه دختران و پسران را فراهم میی پاسخامکان مقایسه 5-4نمودار 

 
 دختران و پسران در ترجیح انواع داستان  سهی مقا  5-4 نمودار

خوانید بیشتر  دهید موضوع اصلی داستانی که میترجیح می  :نامهپرسش  5شماره    سؤال
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 زیر باشد؟  هاییک از موضوعکدام 
 خانوادگی ...(  دوستان)کار،  یاجتماع عاطفیعشقی علمی اخالقی 

 روان   و  فردی
 )کمرویی(یشناخت

 ------ شناخت زندگی و فلسفی بلوغ فکری  جنایی  و پلیسی

که نوجوانان دختر و  ن برای خوانندگان است. ای   ی مهم ها جاذبه شک موضوع یکی از  بی      
است که پرسش حاضر به کنکاش آن    ی ا مسئله اند،  پسر به کدام موضوعات بیشتر متمایل 

 . آورده شده است   5-4های دختران در جدول  نتایج حاصل از بررسی پاسخ   پردازد. می 
 5شماره   سؤالپسران در  فراوانی و درصد حاصل از سه انتخاب دختران و 5-4 جدول

 ها گزینه        
 ها گروه  

 عشقی  علمی  اخالقی 
 عاطفی 

  روان   و یفرد خانوادگی  ی اجتماع
 ی شناخت

 پلیسی 
 جنایی 

بلوغ  
 فکری 

سایر   فلسفی 
 موارد 

 جمع 

 172 --- 4 4 19 4 10 4 103 16 8 تعداد دختران 
 100 --- 32/2 32/2 04/11 32/2 81/5 32/2 88/59 3/9 65/4 درصد 

 108 2 7 7 32 5 1 2 16 21 15 تعداد پسران 
 100 85/1 48/6 48/6 62/29 62/4 92/0 85/1 81/14 4/19 9/13 درصد 

به    دختران  برای  نتایج،  برجستهطبق  موضوعطور  داردعشقی  هایای  ترجیح    . عاطفی 
نسبت فراوانی  این  پلیسیبه  تفاوت  دوم  موضوع  رتبه  در  که  در   ، هاستانتخابجنایی 

 (.1=یآزاد  درجه، 82/57دو=دار است )خیمعنی 01/0سطح  
پلیسی پسران،  گروه  برای  موضوع  است،  پرطرفدارترین  موضوع    آن  از  پسجنایی 

ها  عاطفی قرار گرفته است؛ گرچه تفاوت فراوانیعلمی و در رتبه سوم موضوع عشقی
رتبه این  معنیبرای  نمودار  بندی  نیست.  مقایسها   6-4دار  پاسخمکان  گروه ی  در  ها 

 کند.دختران و پسران را فراهم می
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 دختران و پسران در ترجیح موضوع داستان  سهی مقا  6-4 نمودار
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 خوانید در کدام لحن و فضا باشد؟ دهید داستانی که می ترجیح می   : نامه پرسش   6شماره    سؤال 
 غمناک قهرمانی حماسی و   ترسناک شاد 
 ---------- ماجرایی و پرحادثه  جدی طنز

داستان  تنهانه خود  غالب  هیجان  و  خلق  اساس  بر  فضای  افراد  و  لحن  با  را  هایی 
انتخاب میبه داستان  متقابالًبلکه    ،کنندخصوص  که میاین لحن و فضای  تواند  هاست 

بنابراین برای ورود به احساس و هیجانی جدید  افراد را تا مدت ها مسحور خود کند؛ 
داستانمی و فضا خواند.  لحن  آن  با  کتابی  میتوان  را  ما  چندی  تا  و  های طنز  خندانند 

راداستان ترحم  و حس  بگریانند  را  ما  مدتی  تا  است  ممکن  غمناک  ما    های    زنده در 
. کننداحساس خاصی را در ما بیدار میهای ترسناک، حماسی و... نیز  دارند؛ داستاننگه

و  لحن  خود  هیجانی  و  خلقی  تمایالت  اساس  بر  نوجوانان  که  است  این  انتظار  پس 
داستان انتخاب کنند. پرسش  فضای  را  این    6ها  نتایج  است  پرداخته  مسئلهبه کنکاش   .

 شود. مشاهده می 6-4ها در جدول پاسخحاصل از 
 6شماره   سؤالفراوانی و درصد حاصل از سه انتخاب دختران و پسران در  6-4جدول 

 هاگزینه       
 هاگروه 

حماسی   ترسناک  شاد 
و 

 قهرمانی

ماجرایی   جدی  طنز  غمناک
و 

 پرحادثه

 جمع

 171 35 8 37 25 3 33 30 تعداد دختران

 100 46/20 67/4 63/21 61/14 75/1 29/19 54/17 درصد 

 106 26 5 14 6 15 32 8 تعداد پسران

 100 52/24 71/4 2/13 66/5 15/14 18/30 54/7 درصد 

طنز است؛ اما این فراوانی    یبرترین انتخاب دختران گزینه  شود،مشاهده میکه  چنان
فراوانی   گزینه  آمدهدستبهبا  تفاوت  از  شاد،  و  ترسناک  پرحادثه،  و  ماجرایی  های 

های ماجرایی  و داستان  %18/30های ترسناک با  داری ندارد. در گروه پسران داستانمعنی
با   پرحادثه  فراوانی  %52/24و  را  بیشترین  مقایسهآورده  دستبهها  پاسخاند.  های  ی 

نشان پسران  و  داستانمی  دختران  به  پسران  با  هدهد  ترسناک  مقابل    %18/30ای  در 
های طنز، شاد  داستان   ی هستند. در مقابل فراوانی گزینه   مند عالقه ، بیشتر از دختران  %19/ 29

حماسی بین    ی گزینه   ی درصد انتخاب و غمناک برای دختران، از پسران بیشتر است. مقایسه 
طور بارزی بیشتر است.  های به دهد عالقه پسران به این داستان پسران و دختران نشان می 

 کند.فراهم می ها در گروه دختران و پسران را ی پاسخ امکان مقایسه   7-4نمودار  
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 مقایسه درصدها در انتخاب گروه پسران و دختران در ترجیح لحن و فضا   7-4 نمودار

اید  های داستان نوجوان که تاکنون خواندهترین کتابجذاب  :نامهپرسش  7شماره    سؤال
 )با ذکر نام داستان، نام نویسنده و موضوع داستان( ؟اندما کد

به این پرسش، تعداد   از سوی دختران و    436در پاسخ  کتاب از سوی    222کتاب 
داستان نویسندگان  نام  نوجوانان  اکثر  شد.  برده  نام  نمیپسران  را  نام  ها  تنها  و  دانستند 

بررسی بودند.  کرده  ذکر  را  آن  موضوع  و  منتخب    174داد    نشان ها  داستان  داستان 
( کل    %9/39دختران  برگزیدهداستاناز  و    یهای  عاشقانه  رمان  رمان    اکثراًدختران( 

هایی که  از میان کتاب  .نویسی بودندهای داستانهای موجود در سایتسال یا رمانبزرگ
بودند   برده  نام  )  14پسران  انتخاب  %3/6عنوان  دیگر  سوی  از  بود.  عاشقانه  رمان   )

عنوان برای    29( در مقابل  %  17/21)  عنوان  47های کهن برای پسران با فراوانی  داستان
( داستان%65/6دختران  پسران  داشت.  برتری  با  (  را  ترسناک  در   %55/8های  عناوین 

از کتاب  %3/ 44مقابل   با  عناوین  نتایج  این  بودند.  برگزیده  بیشتر  منتخب دختران،  های 
 های پژوهش مطابقت دارد.بندی دیگر پرسشاز جمع  آمدهدستبهنتایج 
 

در این پژوهش    شده بررسی آیا میان عالیق و انتخاب نوجوانان  پرسش سوم پژوهش: .  3.  4
 خوانی وجود دارد؟ های داستان مناسب نوجوانان موجود در بازار تناسب و هم و کتاب 

داستان مناسب نوجوان  به این منظور لیست کتاب  از سوی شورای کتاب    شده ی معرف های 
ها مربوط به قبل از  )تاریخ چاپ برخی داستان   شد رسی  بر   1390تا    1388های  کودک سال 

عنوان داستان کهن،    59  ، شده ی معرف عنوان کتاب    310های ذکر شده بود(. از مجموع  سال 
داستان   108 واقع عنوان  و  داستان   عنوان   109گرا،  های  فانتزی  داستان   34های  های  عنوان 
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های نوجوانان دختر و  از پاسخ   آمده دست به این آمار با ترجیحات    ی مذهبی بودند. مقایسه 
 . می شود مشاهده    7-4  جدول دهد که در  می   ارائه پسر پژوهش نتایجی را  

ها با فروانی این انواع در  نوجوانان پژوهش به انواع داستان یمندعالقه میزان   سهیمقا 7-4 جدول
 کتاب  های منتخب شورای کتاب 

 ها داده
 

 انواع داستان 

 داری مقایسه معنی  های منتخب شوراکتاب ترجیح نوجوانان

(pvalue) درصد  تعداد درصد  تعداد 

 0.521 03/19 59 14/17 48 قصه و افسانه کهن 

 0.227 83/34 108 75/38 108 گراداستان واقع

 0.394 16/35 109 28/39 110 داستان فانتزی 

 0.007 10/ 96 34 5 14 داستان مذهبی
  100 310 100 280 جمع

انتخاب  حاصل  نوجوانان،  پرسش  ترجیحات  در  پرسش   4ها  ترجیحات    ی نامه از 
های تاریخی با  بندی شورای کتاب، داستان هماهنگی با تقسیم   منظور به خوانی است.  داستان 

 تخیلی با فانتزی جمع شده است. های علمی گرا و داستان واقع 
از   فیشر  دقیق  آزمون  آماره  از  استفاده  با  مینی   افزار نرم مقایسه  شد.   16  تب آماری    انجام 

در جدول مشاهده می چنان  داستان که  انواع  و  ترجیحات نوجوانان  بین  برگزیده شود  ی  های 
خوانی وجود دارد؛ همچنین برای یافتن میزان  های مذهبی، هم داستان   خصوص شورا، جز در  

منتخب شورا، دو موضوع    های خوانی ترجیحات نوجوانان در انتخاب موضوع با داستان هم 
پلیسی عشقی  و  دختر    که جنایی  عاطفی  و  پسر  آن نوجوانان  به  را  داشتند، بیشترین عالقه    ها 

گرا و  های داستانی واقع برای نوشتن داستان در دو موضوع فوق گونه   ازآنجاکه .  بررسی شد 
از سوی شورای   شده ی معرف ترشدن نتایج تنها آثار بینانه فانتزی کاربرد بیشتری دارند، برای واقع 

  را های منتخب شورای کتاب  )محقق موضوع داستان   شد   بررسی نه  کتاب کودک در این دو گو 
 دهد. نتایج را نشان می   8-4است(. جدول    آورده   دست به   ها دواژه ی کل با مراجعه به  

عاشقانه و پلیسی با   هایمقایسه ترجیحات نوجوانان پژوهش در خواندن موضوع  8-4 جدول
 های منتخب شورای کتاب کتاب  در هافراوانی این موضوع 

 ها داده
 

 موضوع داستان 

داری  معنی  های منتخب شوراکتاب ترجیح نوجوانان
 درصد  تعداد درصد  تعداد (pvalue)مقایسه 

 000/0 13/10 22 5/42 119 عاطفی-عشقی 

 000/0 45/6 14 5/17 49 جنایی-پلیسی 

  217  280 جمع
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از  چنان فیشر  دقیق  آزمون  آمار  از  استفاده  با  است  مشهود  جدول  در    افزار نرمکه 
دهد  دار است و نشان میتفاوت فراوانی در هر دو موضوع معنی ،16  تبآماری مینی

 طور فاحشی کمتر از تمایل نوجوانان پژوهش است. نشر داستان در این دو موضوع به
کتاب فهرست  مقایسه  در با  نوجوان  و  کودک  کتاب  شورای  منتخب  داستان  های 

  اند خوانده  پژوهش  این  ی که نوجوانانهایترین داستانو جذاب  1390  تا  1388های  سال 
شود تعداد  مشخص می  ،خوانی(نامه ترجیحات داستاناز پرسش  7)نتایج پرسش شماره  

داستان از  برگزیدهکمی  کتاب   ی های  سال   شورای  لیست  ذکرشدههای  در  میان  در   ،
  کامالً ها  در مورد رمان  مسئلهها نام برده بودند. این  هایی است که نوجوانان از آنکتاب

ها عالقه دارند  به آننوجوانان    هایی که بین موضوع  تنهانهکند  بارز است و مشخص می
نوجوان  داستان  با نداردهم  شدهچاپهای  وجود  می  ،خوانی  آن  در  بلکه  که  داستان  زان 

شده چاپ  پرطرفدار  موضوع  دو  کتاباین  لیست  در  نیز  نوجوانان اند  محبوب  های 
ها  نشدن آنیا معرفی  شدههای منتشر نبودن کتابتواند جذابدالیل احتمالی می  .نیستند

 باشد و نیاز به پژوهشی مستقل دارد. به نوجوانان
 

 گیری نتیجه .5
ا  ندچ.  1  پرسش پاسخ    ی بندجمع خواندن درصد  به  دختر  و  پسر  نوجوانان    ز 
 پردازند؟ های داستان میکتاب

که  یافته داد  نشان  پژوهش  و    %6/71های  داستان می  %2/45دختران    . خوانندپسران 
خوانی بیش از پسران  دهد تمایل دختران به داستاندار بوده و نشان میاین اختالف معنی

داستان بیشتر  میزان  یافتهاست.  دختران  در  پیشین  خوانی  تحقیقات  تمامی  که  است  ای 
 . کنندمی دیی تأآن را  ( 2003) نسونیرابجز تحقیق منوئل و به ،خارجی

می   آمده دست به آمار   تمایل نشان  داستان   دهد  سرگرمی   باوجود خوانی  به    هایظهور 
ی باال به نویسندگان  توجه است. یافته درخور  ای، هنوز  های رایانه مانند بازی   ، جدید مجازی 

می  را  نوید  این  ناشران  هنوز  و  که  سطح    مندان عالقه دهد  اختالف  دارند.  وجود  بسیاری 
نیز   پسران  توجه تمایل دختران و  اختالف می   شایان  این  تفاوت است.  از  ناشی  های  تواند 

های کالمی از پسران برترند.  زیرا دختران در توانایی   ؛ جنسیتی میان دختران و پسران باشد 
کنند. با اینکه  ب می »کالمی نمرات اندکی باالتر کس   یی توانا های  دختران نوجوان در آزمون 

یابد،  های نوجوانی افزایش می پیشرفت دخترها در نمرات روخوانی و نگارش در طول سال 
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خواندن   بهتر های (. مهارت 47:  1391  )برک،  کنند«پسرها در نگارش خیلی ضعیف عمل می 
داستان  بهتر  درک  به    ی نوبه به که    شود می ها  موجب  دختران  بیشتر  تمایل  در  خود 

داستان   مؤثر وانی  خ داستان  کمبود  سو  دیگر  از  هیجان است.  و  پرحادثه  می های  تواند  انگیز 
 خوانی باشد. دالیل تمایل کمتر پسران به داستان   ازجمله 
  
پرسش  جمع پاسخ  خوانندگان  .  2بندی  ترجیحات  و  پسر(    نوجوانسلیقه  و  )دختر 
 های داستان چگونه است؟کتاب
هم پسران و هم دختران نوجوان،    دهد: می   دست   به ها نتایج زیر را  ه یافت بندی تحلیل  جمع 

 دهند. ها را به داستان کوتاه و داستانک ترجیح می های بلند و رمان خواندن داستان 

عملیات صوری رشد شناختی و گسترش قدرت تخیل    یورود نوجوانان به مرحله
های بیشتر باشند و ها و فرازونشیبهایی با پیچیدگیتا خواهان داستان  شودمیموجب  

می که  است  کندرمان  برآورده  را  نیاز  این  با    ؛ تواند  نوجوانان  اجتماعی  رشد  همچنین 
تازه ابعاد  سن  این  به  میورود  پیدا  گروهای  و  دوستی  کند  گروه  ونفرهدهای  های  به 

پیچیدگی  شود.میتبدیل    چندنفره بدان معناست که  برای  ها و دغدغهاین  بیشتری  های 
با   ارتباط  در  افراد گروه  از  آمادگی   شودمیایجاد    دوستانشانهریک  به همان نسبت  و 

برای   داستان  روشدنروبهذهنی  پیدا میهای گستردهبا  نیز  را  پیرنگ  با چند  کنند که  تر 
 .می شودها ها به رمانتمایل بیشتر آن موجب

کتاب نوجوان  پسران  و هم  داستان  هم دختران  از طریق    مدنظرهای  بیشتر  را  خود 
 . است کتاب یاینترنتی در جایگاه دوم برای تهیه  یکنند. مطالعهخرید تهیه می

اژ و  مثبتی برای ناشران در تیر   یهاست، نشانهکتاب  ی ی اول تهیهکه خرید گزینهنای
بهینه مطالعه  داستانهای  کتاب  یتوزیع  رماناست.  بیشتر شامل  اینترنتی  های عشقی  ی 
انتشار داستاناست که به هایی  دلیل محدودیت چاپ، کمتر در بازار موجودند؛ بنابراین 

موضوع کنار  در  بپردازند  هایکه  نیز  عاطفه  و  عشق  به  مناسبی  می  ،دیگر،  بازار  تواند 
شخصیت اصلی نوجوان پسر    آن  از  پسصیت اصلی نوجوان دختر و  دختران شخ  بیابد.

دهند. برای پسران شخصیت اصلی نوجوان پسر، مرد و موجودات تخیلی  را ترجیح می
 ی اول قرار دارد.مساوی در رده طوربه

رده  کهیدرحال در  را  پسر  نوجوان  اصلی  شخصیت  قرار  دختران  انتخاب  دوم  ی 
های اول تا سوم خود قرار  اند، پسران شخصیت اصلی نوجوان دختر را در انتخابداده
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مذکر  نداده اصلی  شخصیت  به  بیشتر  و  میمندندعالقهاند  این  از  .  ناشی  تواند 
به نقشنداشتن  اعتماد یا احساس برپسران  باشد. از  آن  در مقابلتری  آفرینی دختران  ها 

کلیشه تصور  سو  داستاندیگر  در  دختران  نقش  رمانبه  یفیتأل های  ای  های  خصوص 
شود تا پسران کمتر از  گرا موجب میهایی آرام و کمتر عملعنوان شخصیتگرا، بهواقع

به    سنتیهای  دیدگاه  اینکهبه  باتوجه  و  نیباوجودااستقبال کنند.    مؤنثشخصیت اصلی  
است  جنسیتی  هایقشن دگرگونی  حال  شخصیتدر  خلق  و  عمل  مؤنثهای  ،  گرا 

داستانحادثه در  انجامید  تنها نهها  ساز  خواهد  دختر  نوجوانان  جذب  تغییر    ،به  بلکه 
های واقعی،  دختران به ترتیب بیشتر به داستان دیدگاه پسران را نیز در پی خواهد داشت.

جز اینکه تمایل    ،دار نیستها معنیپسران اختالف. در گروه  مندندعالقهفانتزی و کهن  
های واقعی با انتخاب  عالقه بیشتر دختران به داستان  های مذهبی کمتر است.به داستان

هم  هایموضوع داردعشقی  موضوع  ؛خوانی  اکثر  دختران  در    های زیرا  را  عاشقانه 
واقعداستان سایتهای  در  موجود  داستانگرای  میهای   باوجود  .یابندنویسی 
داستانتفاوت  نبودندارمعنی فراوانی  سایر  ها،  از  بیشتر  پسران  برای  فانتزی  های 

میداستان که  »وراثت  هاست  باشد.  پسران  بهتر  فضایی  درک  از  ناشی  از    احتمااًلتواند 
های آندروژن، عملکرد نیمکره راست را تقویت  طریق مواجهه پیش از تولد با هورمون

 (. 49:  1391  )برک، دهد«را به مردها می کرده و امتیاز فضایی
داستان  به  پسران  و  دختران  گروه  دو  هر  کمتر  نکتهعالقه  مذهبی  درخور ی  های 

دلیل   یافتن  گرچه  است.  دیگر  پژوهش  آنتوجه  به  داردنیاز  مستقل  شاید    ،هایی 
خوانی گونه و  مذهبی و نیز ناهم  داستانهای  بودن موضوع در بسیاری از کتابتکراری
نوجوانان،  داستان  موضوع سالیق  با  مذهبی  کم  ازجملههای  این  دالیل  به  آنان  اقبالی 
موضوعداستان چیز  هر  از  بیش  نوجوان  دختران  موضوع،  انتخاب  باشد.در    های ها 
 پسندند.جنایی را میپلیسی  هایعاطفی و پسران موضوععشقی

ن بلوغ، توجه زودتر آنان به جنس مخالف را در پی دارد. ورود زودتر دختران به س
نوجوانان  باتوجه روی  حاضر  پژوهش  اینکه  امکان  شدهانجام    هسال 14و    13به  این   ،

بلوغ جنسی نرسیده باشند و این    یوجود دارد که برخی نوجوانان پسر هنوز به مرحله
داستانمی کمتر  انتخاب  احتمالی  دلیل  سوتواند  از  عشقی  انجام  های  باشد.  آنان  ی 

سالگی( و همچنین در سنین اواخر  12  و  11تحقیقات مشابه در سنین اوایل نوجوانی )
 ( روشن16  و  15نوجوانی  به  این  سالگی(  می  مسئلهترشدن  بدنی  کمک  توانایی  کند. 
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به   آنان  تمایل  پسران،  شناخته  خطرکردنبیشتر  پلیسی  و  شغل    ی شغل  عنوانبهشدن 
 .استجنایی های پلیسیلی گرایش بیشتر آنان به داستاندالیل احتما ،مردانه

تحقیق   کتاب1392)  یشاهرودی  علدر  بیشترین  به(  داستان  یا    رفتهامانتهای 
سال   که شده  خریداری در  تهران  شهر  دارای    اند،خریده  82و    81های  نوجوانان 

را در  درحالی  است؛اجتماعی    هایموضوع ترجیح نوجوانان  بیشترین  که تحقیق حاضر 
پلیسیعشقی  هایموضوع و  میعاطفی  از  جنایی  ناشی  شاید  اختالف  این    نبودن داند. 

 ناچار خوانش اینترنتی نوجوانان باشد.ها و بههایی در بازار یا کتابخانهچنین داستان

  ، پسران نوجوان اختالفاتی وجود داردگرچه بین انتخاب لحن و فضا برای دختران و 
 های ماجراجویانه و ترسناک بیشترین طرفدار را دارد.داستان درمجموع

دوره این  به  ورود  با  هیجان  ینوجوانان  میسنی  لذت  طلب  خطرکردن  از  شوند، 
دارندمی خودنمایی  به  تمایل  و  داستان  نکاتاین    .برند  نیز  در  آنان  عالقه  مورد  های 
میبه داستانچنان  ؛وردخچشم  میکه  را  ترس  و  حادثه  از  پر  توجه  هایی    زیاد پسندند. 

داستان به  دورهدختران  در  تنها  شاید  که  ترسناک  نتیجههای  دیده شود،  نوجوانی  ای  ی 
خانواده    درخور هدایت  مرکز  پژوهش  نتایج  با  یافته  این  است.  (  2003)  نستله توجه 

  کند، ور که نیاز به هیجان را در نوجوانان برآورده  آهای دلهرهخوانی دارد. نبود داستانهم
آثار   میان  سرگرمی  یفیتألدر  جایگزینی  یا  ترجمه  آثار  به  بیشتر  تمایل  های  موجب 

 طلبد. شود که دقت نظر بیشتر نویسندگان را میخوانی میجای داستانپرهیجان دیگر به
 
در این پژوهش   شده بررسی آیا میان عالیق و انتخاب نوجوانان  : 3بندی پاسخ پرسش جمع 

 خوانی وجود دارد؟ های داستان مناسب نوجوانان موجود در بازار تناسب و هم و کتاب 
مییافته نشان  گونهها  انتخاب  در  نوجوانان  ترجیحات  داستانی دهد  آن   های  در  که 

با    ،های کهن، بیشترین فراوانی را داشتندو افسانه  قصهگرا و  های واقعها، داستانفانتزی
اما   ؛خوانی داردهم 90تا   88های های منتخب شورای کتاب کودک در سال فراوانی گونه

که  اختالف بارزی است؛ زیرا درحالی  یدهندهموضوع داستان، نشان  ی نهیدرزم ها  مقایسه
  ، جنایی بیشترین تمایل را دارندعاطفی و پلیسیهای عشقینوجوانان به خواندن داستان

موضوع کتاب  هااین  بین  بهدر  شورا  منتخب  معنیهای  میطور  دیده  کمتر    ؛ شودداری 
کتاب به  کههایی  همچنین  داستاننوجوانان  بردهعنوان  نام  جذاب  میان  اندهای   در 

 خورد.چشم میفهرست شورای کتاب کودک کمتر به
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اندرکاران معرفی و توزیع  ندگان و ناشران و دستها از لزوم بازنگری نویساین یافته
نتایج پژوهش در کنار ظهور    .کندهای اتخاذشده حکایت میهای داستان در شیوهکتاب

سرگرمی بازیروزافزون  قبیل  از  جدید  رایانههای  در  های  تحول  ایجاد  لزوم  بر  ای 
را    اندرکاراندستن  همچنی  ؛گذاردها صحه میوضعیت تولید، انتشار و نیز توزیع داستان

خوانی  داستان  مؤثرها و ابزار مناسب در شناساندن آثار داستانی و تبلیغ  به استفاده از راه
  بدین شرح است: نوجوانان با آثار مناسب داستانی    کردن های آشنا راه   ازجمله خواند.  فرامی 

داستان  مناسب  معرفی  نوجوان  کودک   که های  کتاب  است   شورای  طریق    برگزیده  از 
های پرورش فکری با نوجوانان از طریق حضور در  ارتباط بیشتر کانون   ؛ های عمومی رسانه 

های داستان منتخب شورای کتاب  لیست کتاب   ی های داستان و ارائه معرفی کتاب   ؛ مدارس 
 های مدارس. برای تهیه و عرضه در کتابخانه   وپرورش آموزش کودک به ادارات  
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