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 چكيده

بردپاي پژوهش و نوجوانان را در رشتههايي  هاي متنوعيا موضوع ادبيات كودكان
و با توجه بـه پرسـشهاطبيعي است كه هر يك از اين پژوهش. توان يافت مي هـا
و رويشناسي، از روشهاي مرتبط با خود رشته . اندكردهاي گوناگوني بهره جسته ها

ري براي ارائهدر پژوهش حاضر هاي پـژوهشوشترسيم شناختي كلي از وضعيت
و نوجوان،  و با تكميل نامه در حوزه پايان 164در ادبيات كودك ي يادشده شناسايي

و چكيده مشخصات كتاب اي با روش تحليل محتـوا بـري اين آثار مطالعهشناختي
شد آن 48اثر با رويكرد كيفي،40پژوهش شناسايي شده، 164از مجموع. ها انجام

ر به12كرد كميويمورد با و روش كمكپژوهش عنوان نيز بـه51هاي تركيبي،
نامه نيز وجـود پايان13در اين ميان. اي صورت گرفته استكتابخانه/ روش سندي

تـاكنون. اندشناسي، يا بازنويسي آثار كهن پرداخته دارد كه به ترجمه، تدوين كتاب
و نوجـوان در رشـته ترين پايان بيش وينامه با موضوع ادبيات كـودك كتابـداري
و درمقابل برخي رشته. به انجام رسيده است) عنوان53(رساني اطالع ها مانند زبان

و علوم تربيتي، با وجود داشتن گرايش هاي مختلف، همچنـان سـهم ادبيات فارسي
ي سـير دهنـده هـا نشـان روند رشد كمـي پـژوهش. دارند تري را در اين حوزه كم

بصعودي است كه در دهه نامـه رسـيده عنوان پايـان72ه اوج خود يعنيي هشتاد
ازمي به نظر. است هـاي ادبيـاتي شناسايي شده در پژوهشان هفت مقولهمي رسد

و  و نوجوان، آثار منتشر شده در اين حوزه در قالب شعر، داستان، تر بيش... كودك
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ان ميـ گـر ارتبـاط نشـان موضوعينا. اندگران را به خود جلب كرده توجه پژوهش
و مقولهروش هايي كه در مطالعات موضوع. دار نيز هست هاي پرطرفهاي پژوهش

و متنوع هستندشوندمي اين حوزه مطرح يك كه پاسخ، آن قدر گسترده گويي به هر
.نياز استاستفاده از روش خاصي به

پـژوهش در ادبيـات كـودك،، نويسـي در ادبيـات كـودك نامـه پايـان: هاي كليدي واژه
.ناسي پژوهشش روش

 مقدمه.1

بسـياري از اي است كه بـا اي مستقل، ماهيتاً به گونهادبيات كودكان، حتي به عنوان رشته
هم رشته و با برخي ديگر ها، هـاي ويژگـيي همـه كودكي، بـا چون آميخته است؛ جوار
ز از ديگر جنبه،اش يگانه وآنسخن ديگربه. نيستجدا ندگي بشر هاي چه كه با انسان
بام علو و(او، مرتبط و در قالب علوم انساني به شكلي غيرمسـتقيميابه صورت مستقيم

و كاربردي و مقوله)و در قالب علوم محض هـم.گيرد در برمينيزراي كودكي، كودك
و نوجوانـان گرفته در حـوزه هاي صورتاز اين روست كه پژوهش ي ادبيـات كودكـان

و گرايشتاكنون از رشته . اگوني برخاسته استهاي گونها
راهاي جنبه ؛توان در مثالي سـاده تشـريح كـردمي گوناگون مطالعات ادبيات كودك

هـاي جنبـه شـود، متخصصـان علـوم تربيتـي مـي هر گاه اثري تازه در اين زمينه منتشـر
و تربيتي آن و ادبو آموزشي و محتواي آن را استادان زبان  نيازيبياز نظر(يات ساختار

ي و پيامـدهاي روانـي كنند، روانمي بررسي) شناسيا ظرايف زبانادبي شناسان بـه آثـار
درمي مطالعه چنين اثري شناسـايي مضـامين نشـانه پـي انديشند، متخصصان ارتباطـات

و پيامـدهاي فرهنگـي آن شناسـان بـه جسـتجوي ريشـه آن هسـتند، جامعـه شناسي  هـا
 آن بــراي مجموعــه كتابخانــه خــودنبرنگزيــدپردازنــد، كتابــداران بــه گــزينش يــا مــي
و سرانجام والدين كودكان نيـز اميدوارنـد مطالعـه آن اثـر بـراي فرزندشـان مي انديشند،

و مفيد باشد سرگرم ب هاي گروه. كننده بديگري كه القوه امكان بررسي آثار منتشـره شكل
و نوجوان را دارند، البته بيش از افراد يـاد شده در حوزه شـده در ايـني ادبيات كودك
. مثال است

و آن نزديـك هـاي مشخص كردن رشتهماهيت ادبيات كودك از بـه همـواره يكـي
و. پردازان اين حوزه بـوده اسـت هاي نظريهدغدغه در يـك نگـاه كلـي ادبيـات كـودك

و روانسو در حوزه نوجوان را از يك و تربيت و از سـوي ديگـري تعليم شناسي كودك
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در).11983:67اروين،(دانندميو ادبيات در قلمرو مطالعات زبان ـ پيش از آن نيز ك ي
از مدرسان ادبيـات كـودك 1968نظرخواهي كه شوراي مدرسان زبان انگليسي در سال

هاي دانشگاهي ادبيات كـودك مشخص شد كه درس،در سطح دانشگاهي به عمل آورد
زب هاي آموزش ابتدايي، علوم كتاببهتر است در رشته و ان انگليسـي ارائـه گـردد داري

كـرد مسـتقلي بـراي تـوان روي مـي)26: 1983(از ديدگاه ارويـن).1387:26هانت،(
-يـا موضـوع3،محـور-اثر2،محور-گاه كه نقد كودك ادبيات كودك در نظر گرفت، آن

. را در مطالعات خود لحاظ كرده باشيم4محور
و ترالر ه معتقدند نويسـندگاني كـه دربـار)1387:27ت،نقل در هان()2002(بيچر
آنرو روبهاين خطر با نويسند، هموارهمي ادبيات كودك نويسـند دارايميچه هستند كه

و سرگردان و پيش پاافتـادهن يك نظريهيام ماهيتي نامشخص ي مجرد يا مطالبي سطحي
هاي رشتهي كاربردي نرم در مقابل، ادبيات كودك را يك رشتهسخن ديگربه؛شود تلقي

ي نقد ادبـي در مقابـل هاي نرم نظري مانند نظريهمهندسي يا رشتهمانند كاربردي سختي 
ي ادبيـات به همين دليل نوشتن دربـاره. دانندمي رياضيات مانندهاي نظري سختي رشته

ي آن كـم ارزش تلقـي كه هر دو مقوله»كاربردي–نرم«اي كودك از وضعيت دو مقوله
س مي . حركت كرده است»نظري–نرم«مت ماهيتي شوند، به

و نوجوانـان را در رشـته مربوط به هايي امروزه ردپاي پژوهش هـاي ادبيات كودكان
ع و نقـد ادبـي(شناسـي، ادبيـات شناسي، زبانلوم تربيتي، روانگوناگوني مانند ،)نظريـه
و اطالع علوم كتاب ف داري رهنگـي، رساني، علـوم اجتمـاعي، علـوم سياسـي، مطالعـات

وارتباط تصويري، گرافيك، مطالعات رسانه طبيعـي. افـتيتـوان مـي ...ها، فرهنگ عامه
و رشته با توجه به پرسشها است كه هريك از اين پژوهش از ها هـاي مـرتبط بـا خـود،

روشناسي روش و . اندكردهاي گوناگوني بهره جستهيها
اگفته با توجه به مطالب پيش ست براي ترسيم تصويري گذشته، مقاله حاضر تالشي

و روش نگر از روي هاي پژوهش مورد استفاده در مطالعات حوزه ادبيات كـودك كردها
در.و نوجوان در ايران نويسندگان اين اثر برآنند كه با نگاهي تحليلي آثـار منتشـر شـده

.كنندبررسي شناختي روشي جنبهاين حوزه را از 

� Erwin 
2 Child-centered criticism 
3 Work-centered criticism 
4 Issue-centered criticism 
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 هاي پژوهشپرسش.2

ب :هاي زير پاسخ دهدر آن است كه به پرسشاين پژوهش
و نوجــوان تــاكنون از چــه پــژوهش.1 گــران ايرانــي در مطالعــات ادبيــات كــودك
 اند؟ هاي پژوهشي استفاده كرده روش

و نوجـوان كدام رشته.2 هاي دانشگاهي تاكنون در مطالعات خود به ادبيات كـودك
و بيشپرداخته داترين سهم از آن كدام رشته اند  نشگاهي است؟هاي

و نوجـوان در ايـران ادبي مرتبطهاي روند رشد كمي پژوهش.3  چگونـه ات كودك
 بوده است؟

ت.4 و هـاي موضـوعي در پـژوهش گـرايش قسـيم وضعيت هـاي ادبيـات كودكـان
 نوجوانان چگونه بوده است؟

ي پژوهشپيشينه.3

هش وي بـه كردهاي گوناگوني كه تا زمان انجام پژو ضمن توجه به روي) 1983(اروين
و نقـد كـودك،نقد ادبي(ادبيات كودكان وجود داشته است  -محـور، اثـر-علوم تربيتي

هـاي موجـود در شناسي تحليلي از كتاب–، فهرستي توصيفي)محور-محور، يا موضوع
ميدر اين اثر. را فراهم كرده است اين حوزه از كه هر پـژوهش كند او تأكيد ديـد گـري

و متناسب با رشته از اي كه از آن برآمده است، به ادبيات كودكـان خود پرداختـه اسـت؛
مس رو، همين و مجزا صورت گرفته است؛ به همين دليل هر پژوهشي با روشي چـه تقل
 بـا وجـود ايـن. وجود داشته باشدجهت هاي گوناگون از اينان رشتهيم پيوندهاييبسا 

يك اروين معتقد است كه اين روي و چنانديگر جداشدن كردها از چه بخـواهيمي نيستند
كلاندازي آگاهي چشم و و،نگر از ادبيات كودك ارائه كنيمبخش بايد تلفيقي از ادبيـات

. مطالعات كودك را مبناي كار قرار دهيم
كردهـاي گونـاگون را، بـه در تالش بـوده تـا روي) 1983(از اين نظر كه اثر اروين

و بـا شناسي پژوهش در ادبي روشويژه در حوزه و تحليـل كنـد يات كودك، شناسايي
هـاي كـودك دنبـال شناسي هاي گوناگون كتاباي كه به هنگام تنظيم دستهتوجه به رويه

.كرده است، با پژوهش حاضر وجوه مشتركي دارد
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 پـژوهش دربـاره نيز در مجموعـه مقـاالتي بـا عنـوان) 2000(1جيمزو كريستنسن
و روش نگرش: كودكان از آثار محققان مسائل مربـوط بـه كودكـان را بـا اي گزيدهها ها

و كاسـتي. انـد محور مباني روش شناختي تحقيق ارائه كـرده  هـاي در ايـن اثـر امتيازهـا
و كيفيروش و شـد در تحقيقات مربوط به كودكان بررسي2هاي مختلف كمي ه اسـت،
ز جنبهدر آن ات اجتماعي مطالع«ندگي كودكان در حوزه مستقلي با عنوان هاي گوناگون
و4كـردي، بـه كـودك بـه عنـوان عضـو فعـال در چنين روي. شودمي معرفي3»كودكان

و دورهمي مستقلي از جامعه نگريسته ازيكودكي نه فقط در حـد مرحلـهي شود پـيش
و مهم از زنـدگي آدمـي بـه شـمار بزرگسالي، بلكه در جايگاه دوره . آيـد مـي اي مستقل

هـاي پـژوهش مـورد اسـتفاده در مطالعـات كودكـان باره روشمباحثي كه در اين اثر در
هـاي جنبـهي شود كـه پـژوهش دربـارهمي شود، در نهايت به اين نتيجه منجرمي مطرح

آني مختلف دوره و زنـدگي كودكـان بـيش از و كودكي كـه بـه روش تحقيـق مسـتقل
و هدف . هاي موجود استمند روش جديدي نياز داشته باشد، نيازمند به كار بستن دقيق

و گسـتره با توجه به كه در هر پژوهشاي گونهبه الزم هـاي زمينـهآنيهدف تحقيـق
.آيدهاي انتخابي فراهم رد مؤثر روشبراي كارب

در فرايند زيست روشنيز در پژوهشي با عنوان) 1384( زاده محسن هـاي پـژوهش
و اطـالع هاي كتانامه پايان  كـارگيري كشـف رونـد بـه بـه)1378-1347(رسـاني بداري
و اطالعي كتابهاي رشتهنامه هاي پژوهش در پايان روش از.ه اسـت رساني پرداختداري
و واحد بـود جايي كه در پژوهش محسن زاده رشته آن ، وي تنهـا بـههي تحصيلي معين

و فرود هر يك در دورهتفكيك روش و اوج ه هاي زماني مختلـف پرداختـ هاي پژوهش
ي مـورد هاي پژوهش را در حـوزه كه بسامد روش نظرهش يادشده از اين اما پژو. است

و فـرود ايـن روشهنظر سـنجيد وو مناسـبات اوج هـا را در طـول زمـان بـا تغييـرات
. هايي دارد، با پژوهش حاضر شباهتهمقتضيات رشته بررسي كرد

 1384است كه تأسيس مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز در سـال گفتني
آني كارشناســي ارشــد رشــتهو در پــي آن، تأســيس دوره كــه گونــهي ادبيــات كــودك

مي)53: 1387(خسرونژاد  ب تأكيد استقرار ادبيات كودك در مقام معرفتي،«ه عنوان ورزد
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هم»هاي آكادميك ديگرتراز با معرفتهم منـدي به معنـاي نهادينـه شـدن روش«زمانو
و نظريه به»كودك در ايراني ادبياتپژوهش، نقد را ضرورت پرداختن چنين پژوهشي

سازد؛ چـرا كـهميترشناسي پژوهش در اين حوزه برجستهپيرامون وضعيت فعلي روش
ــته  ــر رش ــتقل ه ــگاهي مس ــويش،ي دانش ــت خ ــت هوي و تثبي ــظ ــراي حف ــار، ب  ناچ
راي ويژههاي شناسي روش .خواهدمي خود

 روش پژوهش.4

كه در ايـن–با بررسي استقرايي محتواي مجموعه مورد مطالعه در اين پژوهش محققان
بـه-بـود 1389تـا 1345هـاي ادبيات كودك در فاصله سـال بخشپژوهش مطالعات 

و مقوله آن. هاي مرتبط با موضوع مطالعـه پرداختنـد شناسايي مفاهيم در ايـن جـا كـه از
و مقولـه  بـي خاصـي بررسي هيچ چارچوب مفهومي و فقـط هـاي بررسـي دادها نبـود؛

شدموجود به شناسايي مفاهيم پرداخت  از سـوي.تحليـل اسـتقرايي بـوده اسـت روش،ه
و در اين بررسـي بـيش از آن گران كه پژوهش با توجه به اينديگر كـه نگـران سـنجش

و شناسايي اين مفاهيم بوده كردشـان اند، رويشمارش كمي مفاهيم باشند، نگران كشف
و مقولهدر. كيفي بوده است و مقايسه مفاهيم شناسـايي شـدهيهاادامه آنان با توصيف
مـورد مطالعـه را ترسـيمي هاي پژوهش تصويري از پديـده گويي به پرسشضمن پاسخ
.كردند

ي پژوهشجامعه.5

 بخـش هـاي انجـام شـده در جا كه اين پژوهش بر آن بود كه تصويري از پژوهش از آن
د ست دهد، الزم بود كه چنـين بررسـي بـر روي آثـاري كـه ادبيات كودكان در ايران به

ي رسـيد در حـال حاضـر تنهـا مـاده بـه نظـر مـي. انجـام شـود،ماهيت پژوهشي دارند
يافتـه تلقـي كـرد، يك پژوهش سازماني نتيجهتوان به طور قطع آن را اطالعاتي، كه مي

و نوجـوان هاي گونـاگون بـا موضـوع ادبيـات كـو هايي است كه در رشته پايان نامه دك
.اندنگارش يافته

جـوييو جسـت1منـد اي هـدف منظور دست يافتن به نمونهاز اين رو نگارندگان به
هـاي فارسـي يعنـي نامـه شـناختي پايـاني اطالعات كتـاب جامع را در سه پايگاه عمده

 
1 Purposeful sampling  
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و فنـاوري اطالعـات ايـران پژوهش« و كتابخانـه«1،»گـاه علـوم ملـيي سـازمان اسـناد
و فناورياي اطالعمركز منطقه«و2،»مي ايرانجمهوري اسال طـورو همين3»رساني علوم
و سايت مركـز مطالعـات هاي كتابخانه نامه بخش پايان ي تحقيقاتي شوراي كتاب كودك

جـوو كـه در ايـن جسـتيهايكليدواژه. ادبيات كودك دانشگاه شيراز به انجام رساندند
:مورد استفاده قرار گرفتند عباتند از

شعر/ شعر كودك/ ادبيات نوجوانان/ ادبيات نوجوان/ ادبيات كودكان/ ادبيات كودك
/ داستان نوجـوان/ داستان كودكان/ داستان كودك/ شعر نوجوانان/ شعر نوجوان/ كودكان

 كتاب نوجوانان/ كتاب نوجوان/ كتاب كودكان/ كتاب كودك/ داستان نوجوانان
از. گفتـه بازيـابي شـدي پـيش هـا مـدرك مـرتبط در پايگـاه 169در نهايت برخـي

و در پـارهو اطالعات اين مدارك ناقص بود كه از طريق جست اي جـو در منـابع ديگـر
مـورد از ايـن5تنها اطالعات كامل مربـوط بـه.دشموارد با مراجعه به اصل اثر تكميل 

بـه ايـن.ي پژوهش حـذف شـد مدارك در هيچ منبعي موجود نبود كه ناگزير از جامعه
2نامـه شـامل پايان 164مجموع در گران براي انجام اين كاري پژوهشمايه تيب دستتر
و كارشناسيينامهپايان 153ي كارشناسي، نامه پايان  بخـشي دكتـري در رساله9ارشد

و آزاد در دانشگاه 1389تا 1345هايي سالادبيات كودك بود كه در فاصله هاي دولتي
. كشور دفاع شده است

و تحليل داده.6 هاتجزيه

 هاي پژوهشروش.6-1

به پرسش اول اين پژوهش در خصوص روش و كار گرفته شده در اين پـژوهش هاي هـا
تـوان پاسخ اين پرسـش را مـي. بوده است بخشهاي پژوهش در اين ترين روشمتداول

: يافت1ي در جدول شماره

1 http://database.irandoc.ac.ir/DL/Search/ 
2 http://www.nlai.ir/ 
3 http://www.srlst.com/rlst-frs.htm 
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 ها به ترتيب فراوانينامههاي پژوهش به كار رفته در پايان روش.1جدول

فراوانيروشرديف

51ايكتابخانه/سندي1

29تحليل محتواي كيفي2

24تحليل محتواي كمي3

19پيمايشي4

5
مثل بازنويسي، تدوين(هاشبه پژوهش
و ترجمهكتاب )شناسي

13

12)آميخته(تركيبي6

4پژوهش تاريخي7

3تجربي/آزمايشي8

3گفتمان انتقاديتحليل9

2بررسي تطبيقي10

2سنجيكتاب11

1گراندد تئوري12

1قوم نگاري13
164جمع14

بندي كنيم، نتايجي به ايـن تري تقسيمرا با ديد كالن1هاي جدول اگر بخواهيم داده
: شرح به دست خواهد آمد

مـورد بـا48اثـر بـا رويكـرد كيفـي،40پژوهش شناسـايي شـده، 164از مجموع
به12كرد كمي روي و روش كمكپژوهش / عنوان نيز به روش سندي51هاي تركيبي،
پايان نامه نيز وجود دارد كه به ترجمه،13در اين ميان. اي صورت گرفته استتابخانهك

چنـين آثـاري در زمـان نگـارش. اندشناسي، يا بازنويسي آثار كهن پرداخته تدوين كتاب
و پنجاه شمسي هستنداين آثار مربوط به دههتر بيش( ، به عنوان يـك پـژوهش)ي چهل

هـا را بـه عنـوان تـوان آن اند، اما امروزه نمينامه مورد تأييد بوده مند در قالب پايانروش
شب.ديك اثر پژوهشي قلمداد كر آناز اين رو نگارندگان عبارت بهه پژوهش را براي ها

آن در مواردي. اندكار برده هاي تركيبي نام برده شده نيز بـيش از ها به عنوان روش كه از
و اين تركيب به گونه اي بود كه امكان انتسـاب پـژوهش بـه يك روش استفاده شده بود

آثـاري وجـود گـاهي هاي گروه هنر ويژه در پژوهشبه. يك روش واحد وجود نداشت
اي خود به خلـق يـك بخانهكتا/ي سنديگر پس از انجام يك مطالعه داشت كه پژوهش
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و اجــراي يــك(الگــو بــه صــورت عملــي در موضــوع يادشــده تصويرســازي، تــأليف
و نمايش . پرداخته بود...) نامه

 هاي دانشگاهيرشته.6-2

ي ادبيـات هاي دانشگاهي كه پژوهشي در حوزهپرسش دوم اين پژوهش مربوط به رشته
و نوجوان در آن و رشته كودك هـاي ترين سهم را در پژوهش يي كه بيشهاها انجام شده

و نوجوان به خود اختصاص دادهحوزه ي دو جدول شمارهدر. اند، بودي ادبيات كودك
.توان اطالعات مربوط به پاسخ اين پرسش را ديد مي

ميكه داده گونه همان تـرين پايـان نامـه بـا دهد، تاكنون بـيش هاي اين جدول نشان
و نوج و اطالعي كتابوان در رشتهموضوع ادبيات كودك رساني به انجـام رسـيده داري

و ادبيــات فارســي مقابــل برخــي رشــتهدر. اســت  بــا وجــود(هــا ماننــد علــوم تربيتــي
در، سـهم كـم)نظران با اين حوزه دارندخويشاوندي نزديكي كه از ديد صاحب تـري را

. انداين حوزه از آن خود كرده

ها به ترتيب فراوانيو گرايشهافهرست عناوين رشته.2جدول

جمعفراوانيگرايشرشتهرديف

و اطالع كتاب1 5353-رسانيداري

2

 هنر

17ارتباط تصويري

45 

11تصويرسازي

6ادبيات نمايشي

4پژوهش هنر

3نقاشي

2گرافيك

1تاريخ هنر

1ريزي امور فرهنگيبرنامه

2424-و ادبيات فارسيزبان3

 علوم تربيتي4

3شناسي تربيتيروان

و پرورش پيش از دبستان 13 3آموزش

2نامشخص
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ها به ترتيب فراوانيو گرايشهافهرست عناوين رشته.2جدول

جمعفراوانيگرايشرشتهرديف

و فلسفه و تربيتتاريخ 2ي تعليم

1ريزي درسيبرنامه

1مديريت آموزشي

1آموزش ابتدايي

 زبان شناسي5

6شناسي همگانيزبان
9 ز بان فارسي به غيرفارسيآموزش

زبانان
3

6
 شناسيجامعه

7 شناسيجامعه
8

1مردم شناسي

7
 هاي خارجي زبان

و ادبيات انگليسي 2زبان

6

و ادبيات فرانسه 1زبان

و ادبيات روسي 1زبان

1مترجمي زبان فرانسه
1آموزش زبان آلماني

22هادبيات عاميانايران شناسي8

11سنجيشنواييپيراپزشكي9

11مديريت امور فرهنگيمديريت10

11- علوم سياسي 11

12 
و مطالعات زنان، زن

 خانواده
-1

164164جمع كل13

هاروند رشد كمي پژوهش.6-3

جـو در ايـن مطالعـه، تـاريخو هاي مـورد جسـت اطالعات ثبت شده در پايگاهي بر پايه
 1345نامـه در ايـن حـوزه بـه سـال ين پژوهش دانشگاهي در قالب پايـان نخستاجراي 
.گرددبازمي
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آن ها در سال فراواني پژوهشي يك نمودار شماره و افول و رشد در هاي موردنظر ها را
. به تصوير كشيده است) 1389-1345(ساله45ي زماني يك دوره طول

و نوجوانشده در حوزههاي انجام روند رشد كمي پژوهش.1نمودار ي ادبيات كودك

) عنـوان72(ي نگارش يافته در ايـن حـوزه نامه ترين تعداد پايان بر اين اساس بيش
نامـه پايـان13، 1384طور مشخص در اين دهه در سالبه.ي هشتاد استمربوط به دهه

نگـارش تـرين ميـزان هاي مربوط به ثبت رسيده است كه بـيش با اين موضوع در پايگاه
.بوده استيادشده بخشپايان نامه در يك سال در 

 هاي موضوعي گرايش.6-4

و نوجـوان كـه ممكـن اسـت در حـوزه هاييي جنبه همهبا توجه به ي ادبيـات كـودك
را يا موضوع اصلي1»مقوله«توان هفتمي بندي كالنبرشمرده شود، در يك تقسيم  زيـر

:در مطالعات ادبيات كودكان برشمرد
و مخاطبان اصلي محصوالت اين.1 و نوجوانان به عنوان جامعه هدف ؛بخشكودكان
دار با كودكـان پدر، مادر، معلم يا كتابمانند هاي مختلفي ساالني كه در نقش بزرگ.2

 در ارتباطند؛

در.3 و نوجوانـان، اعـم از نويسـندگان، بخـش پديد آورندگان آثار ادبيـات كودكـان
و تصويرگران؛  مترجمان،

و شـنيداري، آثار منتشرشده در اين حوزه اعم از كتاب، فيلم، رسانه.4 هـاي ديـداري
و سايت ؛...هاي اينترنتي

1 Category 
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و.5 و نوجوانان؛ بخشگذاران اقتصادي در سرمايه ديگرناشران  ادبيات كودكان

و سازمان.6 مدرسـه،. بـا كودكـان در ارتباطنـداي يگانـه هايي كه هر يـك بـه نهادها
و نوجـوانت دولتي يـا غيرانتفـاعي كـه دربـاره كتابخانه، مؤسسا ي ادبيـات كـودك

 كنند؛مي فعاليت

و پژوهش.7 .هابه عنوان پيوند دهنده ساير مقوله گران اين حوزه منتقدان
ي خاص به آسـاني البته بديهي است كه همواره انتساب يك پژوهش به يك مقوله

يكمايهمعموالً درون چون. پذير نيستامكان رامي پژوهشي تواند بيش از يـك مقولـه
و چند محور فرعي باشديمثالً ممكن است پژوهش. در برگيرد . داراي يك محور اصلي

توان تنها با توجه بـه محـور اصـلي آن، محورهـاي فرعـي را ناديـده به اين ترتيب نمي
هم. گرفت شودمي ارز در يك مطالعه مطرح حتي فراتر از اين، گاه چند محور موضوعي

و فرعيي توان رابطهكه به سادگي نمي . ها مشاهده كردآن مياناصلي
و ميزان توجـه بـه هـر يـك از مقولـه و عنـوان هـا در چكيـده چگونگي هـاي هـا

مي نامه پايان .توان در جدول زير مشاهده كردي بررسي شده را

نوجوانوكودكاتيادببخشدرياصليمقولههفتبهگرانپژوهشتوجهيبيتقرتيوضع.3جدول

فيرد ياصليمقوله يفراوان مشتركيهامقوله يفراوان

1 نوجوانوكودكاتيادبآثار 96 كودكان/آثار 13

2 نوجوانانوكودكان 30 ساالنبزرگ/آثار 2

3
وكودكاتيادبآثاردآورندگانيپد

نوجوان
1 گران پژوهش/ آثار 15

4
وكودكانباارتباطدرساالنبزرگ

نوجوانان
6 2 ساالن بزرگ/ كودكان

5
يحوزهدرفعاليهاسازمانونهادها
نوجوانوكودكاتيادب

3 1 نهادها/ ساالن بزرگ

6
اتيادبيحوزهمنتقدانوگرانپژوهش

نوجوانوكودك
2 1 نهادها/ دآورندگانيپد

7 ياقتصادگذارانهيسرماوناشران - ناشران/آثار 1

8 دآورندگانيپد/آثار 1
9 نهادها/آثار 1
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كهمي بر اين اساس به نظر تاكنون به آثار بخشگران اين توجه پژوهشتر بيشرسد
و  و نوجوان، اعم از شعر، داستان، بازنويسـي، تصـوير، فـيلم معطـوف ... ادبيات كودك

و نوجبخشدار بعدي در ايني پرطرفمقوله. بوده است وانان است؛ گـو، خود كودكان
كممتمركز بوده موضوعهايي كه بر اين اينكه تعداد پژوهش ي تـر از مقولـه اند به مراتب

و سرمايهناش. نخست است و نوجـوان نيـز بخشگذاران اقتصادي در ران ادبيات كودك
و تنها در پژوهشي بـه تاكنون به عنوان مسئله يا موضوع هيچ پژوهشي انتخاب نشده اند

. اندي يك پژوهش قرار گرفتهمايهي آثار دستبا مقوله صورت مشترك
ي پژوهش خود به بيش از يك مقولـه توجـه تنها يك پژوهش در موضوع يا مسئله

و كودكان بيش، كه در اين مورد نيز مقولهكرده است تـرين بسـامد را بـهي مشترك آثار
. خود اختصاص داده است

 گيري نتيجه.7

حافتهياز مرور كههاي آن مـي اصل از اين پژوهش نتايجي به دست آمد هـا را بـه تـوان
:شرح زير تبيين كرد

و گـران حـوزه دهـد كـه پـژوهش مـي هاي جدول يك نشانداده- ي ادبيـات كـودك
و كتابخانه/ از روش سنديتر بيشهايي با اين موضوع نوجوان در تدوين پايان نامه اي
و كيف(پس از آن از تحليل محتوا  هـاي با انـدكي دقـت در داده. اندبهره جسته)يكمي
هاي گران به مقوله زان توجه پژوهشيميي اطالعاتي دربارهجدول سه، كه دربردارنده

و ان ايـن مقولـه ميـ توان به نـوعي ارتبـاطمي ادبيات كودكان است، بخشمختلف  هـا
ش از ايـن گونه كـه پـي، همانسخن ديگربه. هاي پژوهش در اين حوزه پي بردروش

بـر آثـار ادبيـات بخشهاي انجام شده در اين از پژوهش گفته شد، تعداد نسبتاً زيادي
و  و طبيعي است كـه ايـن متمركز بوده... كودكان در قالب شعر، داستان، تصوير، فيلم

و معناي تر با مفا مقوله بيش سر پوشيدههيم و در نتيجـه در اين آثار وكار داشـته باشـد
و سنديهايي مانن روش گويي به مسائل اين اي نيز براي پاسخكتابخانه/د تحليل محتوا
هـايي پيرامـون از سوي ديگر تعداد نسـبتاً انـدك پـژوهش. تر استها مناسب پژوهش
و مخاطـب چنـين آثـاري هاي مربوط به كودكان كـه در واقـع جامعـه مقوله ي هـدف

هـاي پـژوهش درخصـوص داده ديگر هستند، عالوه بر تفكربرانگيز بودن، به نوعي با
و آزمايشيتعداد اندك پژوهش تجربـي همخـواني/ هاي انجام شده با روش پيمايشي
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ومي برانگيزآنچه اين نتيجه را چالش. دارد كند، ضرورت پرداختن به دنيـاي كودكـان
كمبه عنوان يكي از مقوله(مفهوم كودكي  ورود به بحث حياتي رايب) تر كار شده هاي

شناسـي بحث مخاطـب. شناسي در ادبيات كودكان استي مخاطبشده ناختهترشو كم
و پيمايشـي يـدم هـاي هايي است كه شايد بتوان بـا انجـام پـژوهش از جمله مقوله اني

. برخي از زواياي تاريك آن را روشن كرد
ي نسـبي دهـد كـه بـا وجـود سـيطره مـي هاي حاصـل از ايـن پـژوهش نشـان افتهي-

و اجتمـاعي در ايـران، در روشيرويكردهاي كم  توجـه هاي پژوهش علوم انساني
و نوجوان به رويگران ايراني حوزه پژوهش كردهاي كيفـي چنـداني ادبيات كودك

بنيـاد پـردازي داده هـاي كيفـي ماننـد نظريـه برخـي از روش بسـاچه. كم نبوده است
كـه بـه دليـل ماهيـت هايي روش. اندتر مورد استفاده قرار گرفتهكم) گراندد تئوري(
و عميييجز اي بـراي كشـف برخـي زوايـاي پنهـان شان امكانات بالقوهقنگر، كيفي،

توانـد ماهيـت مـي هـا ايـن ابهـام هايقاكي از بارزترين مصدي. ادبيات كودك دارند
ي برخي از صاحب نظران ايـن اي كه همچنان مورد مناقشهنكته. ادبيات كودك باشد

. است بخش
و اطالعي كتابرشته- هـاي دانشـگاهي كـه رساني به عنوان يكي از معدود رشـته داري

و نوجوانان دارد، رشته زانيـم ترين اي است كه بيشواحدي مختص ادبيات كودكان
اين. دهدمي نامه را در اين زمينه به خود اختصاص پژوهش دانشگاهي در قالب پايان

و نوجوانانيهدر حالي است كه در ساختار دانشگاهي كه براي رشت ادبيات كودكان
و ادبيات فارسي به عنواندرنظر گرفته شده، گروه و جايگاهيم هاي زبان علمـي زبان

هـاي ادبيـات تر گروه اين امر ضرورت توجه بيش. اندآن مشخص شدهو دانشگاهي
و نوجوان را بيش از پيش مشخص آنبه. سازدمي فارسي به ادبيات كودك كـه ويـژه

ت و ادبيـات فارسـي ارائـه نامه در اين زمينه در رشته عداد اندكي پايانتاكنون ي زبـان
. شده است

هـايي بـا زبان پايـان نامـهيم هاي دانشگاهي كه تاكنونبه فهرست رشتهكوتاه نگاهي-
و نوجوان بوده  هـا را نشـان اند، خـالء حضـور برخـي رشـته موضوع ادبيات كودك

مرشته؛ براي نمونهدهد مي ي ادبيات انند مطالعات زنان، كه در برخي متون پايههايي
هانـت،(گونه از ادبيات اشـاره شـده اسـت ان آن با اينيم كودك به ارتباط تنگاتنگ

تري نسـبت بـه شناسي كودك، با توجه به مضامين آن بايد توجه بيشو روان) 1386
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و نوجوانان نشان دهند بخش به. ادبيات كودكان گـران ژوهشپـ تـوجهيبيبا توجه
و سرمايه گذاران اقتصادي كـه در جـدول سـه مشـخص اين حوزه نسبت به ناشران

و بازرگـاني نيـز در ايـن ماننـد ها شده بود، جاي خالي برخي ديگر از رشته اقتصـاد
مي بخش .شود ديده

مي بخشهاي اين روند رشد كمي پژوهش- دهد كه به جز افـت نسـبي كـه در نشان
هاي انجـام شـده بـا موضـوع در طول زمان تعداد پژوهشي شصت روي داده، دهه
و نوجوان در قالب پايانادب ي به ويژه، ارائه.نامه رو به افزايش بوده است يات كودك
در ان نامهپاي4 و نوجوانـان در سـال بخشدر مقطع دكتري  1389ادبيـات كودكـان
و بخش تواند نشان از توجه جدييم د ادبيـاتروآكادميك بـه ايـن موضـوع باشـد

و نوجوان به و راه بخشكودك  مـي اندازي كارشناسي ارشد اين رشته نيـز آكادميك
و كيفيت در اين زمينه شود .تواند موجب ارتقاي كميت

و چكيـده بررسي اطالعات كتاب.1 هـاي مـورد مطالعـه در ايـني پايـان نامـه شناختي
 شـوند،مي حوزه مطرح هايي كه در مطالعات اين آن است كه موضوعگر نشانپژوهش 
كه آن و گسترده هستند هر پاسخ قدر متنوع ي ويژه نيـاز استفاده از روشبهيك گويي به
هاي تحصيلي كه ميزبانو رشته بخشهاي اين در پژوهش فرض شدههاي مقوله. دارد

و نوجوان بوده و. اند نيز، مؤيد همين نكته هسـتند مطالعات ادبيات كودك كريستنسـن
بـااي گونـه گراني كـه بـه اند كه پژوهشبر اين نكته تأكيد كرده در اثر خود جيمز نيز

و مطالعات كودكي سروكار دارند، بهتر اسـت بـه جـاي انديشـيدن بـه روشـي  كودك
در بـاور كـه بـه گو اين-مستقل  نگارنـدگان فـرض رسـيدن بـه چنـين روشـي نيـز
هـاي شناسـيه در روشتري بـه مكاشـف با دقت بيش-هاي آينده منتفي نيست پژوهش

و فراموش نكنند آن آن موجود بپردازند و مبنـا اسـت، خـود چه در مطالعات هـا اصـل
و دنياي مربوط به آن به عبارت ديگر تنها با گـوش كـردن بـه صـداي. هاست كودكان
پخود كودكان است كه مي و جيمـز،(ي بردتوان به نقاط مبهم زندگي آنان كريستنسن

2000:7.(
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