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 چکیده
شدن ادبیات کودک در ایران، همچنان که در غرب، به توجه بیشتر به »روش تحقیق« و  دانشگاهی 

های این حوزه انجامیده است؛ اما  شناسیک چشمگیر در پژوهش های روش در نتیجه، پیشرفت 
دانشجویان هشداردهنده است و بر ضرورت  های نامه ها در پایان تکرار برخی خطاها و کاستی 

شناسی تحقیق در این قلمرو داللت دارد. هدف ما در این پژوهش آشکارساختن این خطاها  آسیب 
در   نامه پایان  25شده در این تحقیق ی بررسی ها ها است. نمونه ی آن ها و بحث درباره و کاستی 

های برتر مرکز  نامه ی پایان ین جشنواره ارشد ادبیات کودک است که در چهارم ی کارشناسی رشته 
ی تمام  اند. در انجام تحقیق، نخست با مطالعه مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز شرکت کرده 

ها را محاسبه کردیم.  ها و خطاها را تنظیم و درصد حضور آن های یادشده فهرستی از کاستی نمونه 
وگو کنیم.  ها بیشتر گفت ی آن ساخته، درباره ها و خطاها را برجسته سپس کوشیدیم این کاستی 

کاوی، تحلیل محتوای استقرایی  رس« و روش داده گیری در این پژوهش از نوع »دردست نمونه 
است. درصدها نشان  کاستی یا خطا در این مقاله فهرست شده  27( بوده است. 2000میرینگ ) 

ردن ضمیر »من« هنگام اشاره به خود در  کارب دهند که پربسامدترین کاستی و خطا، پرهیز از به می 
های دیگران و به  های پژوهش با یافته نکردن یافته مقام محقق، برنگشتن به پیشینه و مقایسه 

های این پژوهش بیانگر این ضرورت است که  سپردن ذوق و خالقیت است. یافته فراموشی 
ادبیات کودک داشته باشند و با  ی تحقیق در  دانشجویان این رشته باید مطالعات بیشتری در زمینه 

تر استادان  های برتر در سطح ملی و جهانی بیشتر آشنا شوند. همچنین توجه بیشتر و دقیق تحقیق 
های  ها از ضرورت ها به این خطاها و کاستی راهنما، استادان مشاور و نیز داوران این تحقیق 

   نشگاهی کشور است. گریزناپذیر برای ارتقای سطح کیفی تحقیق در ادبیات کودک دا 

شدن ادبیات کودک،  روش تحقیق در ادبیات کودک، دانشگاهی های کلیدی:واژه
 شناسیارشد، آسیبهای کارشناسینامهپایان 
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 . مقدمه 1

های محض تأسیس، فعالیتتأسیس شد و به  1384مرکز مطالعات ادبیات کودک در سال 
آمده بود، آغاز کرد. مطابق با اساسنامه،  ی مرکز خود را برای تحقق آنچه در اساسنامه 

ی مرکز گانهارشد ادبیات کودک نخستین وظیفه از وظایف ده ی کارشناسیتأسیس دوره 
است؛ به همین دلیل، تدوین این برنامه از نخستین روزهای تشکیل مرکز در دستور کار  

و فناوری به در وزارت علوم  1388ی پیشنهادی در سال قرار گرفت و سرانجام برنامه
تحصیالت خود   1389مند به این رشته در سال تصویب رسید و نخستین جوانان عالقه 

پژوهشی نیز که در اساسنامه، در ی علمیانتشار مجله  (1)را در دانشگاه شیراز آغاز کردند.
ی دهنده آغاز شد تا بازتاب 1389ی مرکز آمده است، از سال جایگاه دومین وظیفه 

های ی محققانی باشد که با پایبندی به روش ادان و دانشجویان و همه های استتحقیق 
دهند. همچنین هایی را در قلمرو ادبیات کودک انجام میتحقیق دانشگاهی پژوهش

اندیشی آوردن فضایی مناسب برای همنخستین همایش دانشگاهی کشور با هدف فراهم 
در دانشگاه شیراز   1387هشت محققان، دانشجویان و استادان ادبیات کودک در اردیب

 برگزار گردید.   

های شهید بهشتی، اکنون در دانشگاهارشد ادبیات کودک همی کارشناسیدوره 
های های پیام نور و دانشگاه آزاد و برخی دانشگاههرمزگان، گیالن، چند واحد از دانشگاه

این رشته در حال  شیراز دهمین دوره از اندازی شده است. در دانشگاهدیگر کشور راه 
های هفت دوره )چهار دوره واحد روزانه و یک دوره واحد  نامهبرگزاری است و پایان 

تاکنون موفق به انتشار  مطالعات ادبیات کودک ی مجله  ( 2)الملل( منتشر شده است.بین
ی نوزده آن نیز در روزهای آینده منتشر خواهد شد. همچنین هجده شماره شده و شماره

ی برگزاری خود را پشت سر اکنون هفتمین دورهنشگاهی ادبیات کودک همهمایش دا
 هستیم.   1400ی آن در اردیبهشت انتظار برگزاری هشتمین دورهگذاشته و چشم

شود که »رشد  ی مرکز مطالعات در بحث از هدف تأسیس، با این جمله آغاز می اساسنامه 
ی  وابسته به رشد کیفی نقد )چه نزد خود آفریننده  کیفی آثار منتشرشده در قلمرو ادبیات کودک 

نیز بر مبنای   یابد که »رشد نقد اثر و چه نزد منتقد اثر( است« و با این جمله ادامه می 
  رسد« های روشمند به انجام نمی تولید نظریه نیز بدون تکیه بر پژوهش  شدنی است و  نظریه 

یات کودک دانشگاه شیراز در همان حال  رسد که »مرکز مطالعات ادب و سپس به این نتیجه می 
ی ادبیات کودک و نیز با کمک به انجام  های بنیادین در حیطه کوشد با انجام پژوهش که می 

ها به امر پژوهش و به تبع آن به نظریه و نقد ادبیات کودک گسترش و ژرفا  اینگونه پژوهش 
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ر مرکز آن است که بی  شدن این ادبیات نیز هست. تصو بخشد، در پی تحقق امر دانشگاهی 
مهر  30) چنین رویدادی تحقق روشمندشدن پژوهش در قلمرو مورد بحث ناممکن است.« 

 ( http://shirazu.ac.ir/succls/en/node/95شده از ، بازیابی 1396
ترین فعالیتی است که اگر  به این ترتیب از دیدگاه مرکز مطالعات، پژوهش بنیادی 

ی ادبیات کودک ایران گشوده اشت که گره از کار نقد و نظریهتوان امید دسامان شود میبه
های روشمند در قلمرو ادبیات کودک  رو است که بارورکردن پژوهش خواهد شد؛ ازاین

های مرکز قرار گرفته است.  فعالیت  یهمه ی مرکزی تدوین اساسنامه و درنتیجه نقطه 
ارشد ادبیات کودک و پس از ی کارشناسی اینک پس از حدود نه سال از تأسیس دوره 

های دانشجویی در این رشته و گسترش سریع  نامه حدود هفت سال از آغاز انتشار پایان 
شود. آنگاه ها آشکار میهای گوناگون کشور، ضرورت نقد این پژوهش رشته در دانشگاه 

پذیریم پژوهش بنیاد پیشرفت معرفتی است، پس ضروری است که نقد پژوهش را که می 
ها ارج بداریم و از این راه به بازنگری راه رفته  ن ابزاری برای سنجش این پژوهشهمچو

ها در ی پژوهش که با هدف انتخاب و معرفی بهترینبپردازیم. برگزاری جشنواره 
بینی شده، بر مبنای چنین تحلیلی مطرح گردیده است. این جشنواره  ی مرکز پیش اساسنامه 
ی آن برگزار زمان با ششمین همایش، چهارمین دوره و هم  کار کرد به  آغاز 1390از سال 

ها به هایی که بیش از دیگر تحقیق شد. مرکز در برگزاری جشنواره با معرفی تحقیق 
های پژوهشی را هایی بهتر از فعالیت های دانشگاهی پایبندند، کوشیده است نمونهمالک 

را هموار نماید. بازنگری گذشته برجسته کند و از این راه پیمودن مسیر دشوار روشمندی  
طبع نخستین گام در جهت تشویق  ها بهها و پیشرفتها و زیباییبا تأکید بر توانایی

ها و درنهایت ها به سوی این آثار و آموختن از آن پیمایندگان این راه و برانگیختن نگاه
 اندرکاران است. وسوی حرکت درست به دستدادن سمتنشان

شده در قلمرو ادبیات کودک  های انجامها و رسالهنامه کوتاهی از مجموعه پایانبررسی  
هایی طراز شدن ادبیات کودک، تولید و انتشار تحقیقبیانگر آن است که پس از دانشگاهی

های دکتری دیگر ارشد ادبیات کودک و هم در دوره ی کارشناسیاول را هم در دوره 
تنها در سطح ملی بلکه در  پردازند، شاهد هستیم که نه میهایی که به ادبیات کودک رشته 

های دانشگاهی ادبیات کودک  هایی برای گفتن دارند. همچنین دورهسطح جهانی نیز حرف 
ها و هایشان در معتبرترین مجله است که مقاله  موفق به پرورش پژوهشگرانی شده

ها و زمان برخی کاستیاما همیابد؛ شود، انتشار میهایی که در جهان منتشر میمجموعه 
ها اگر از چشم دور بماند، تحلیل خطاهای تکرارشونده در شماری دیگر از این تحقیق
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ها هشدارهای الزم داده نشود، ممکن است تا آنجا پیش رود منظور پرهیز از آننشود و به 
ظر نهای دانشگاهی آسیب جدی رسانَد؛ بنابراین به که به پیشبرد هدف اصلی تحقیق 

های ها و درخشش کنیم و بر پیشرفت رسد در همان حال که آثار برتر را معرفی میمی
ارشد ادبیات کودک و دانشجویان  های کارشناسیآموختگان دوره دانشجویان و دانش 

نهیم،  دهند، ارج میی خود را به ادبیات کودک اختصاص میها که رساله دکتری دیگر رشته
های ها و خطاهای گروهی از تحقیقی کاستیگو درباره والزم است به بحث و گفت

 شده نیز بپردازیم.  انجام
 

 ی تحقیق. پیشینه 2

ویژه ادبیات هایی که به موضوع تحقیق در علوم انسانی، به ها و مقالهمروری بر کتاب
دهد پژوهش در این قلمرو نیازمند دقت اند نشان میفارسی و ادبیات کودک پرداخته 

ی پیشینه بحث خود درباره اهلل فتاحی در بیشتر و بازنگری است. مهری پریرخ و رحمت
پژوهی به روش پیشینهاند که پژوهشگران را نسبتکرده  هایی مطرحپرسش  و اهمیت آن

  پرسند:سازد. نامبردگان میهشیار می
ی کار را بیان کند ارائه  ی مناسب و روشنی که هدف، رویکرد و گستره آیا در ابتدا، مقدمه 

 است؟ شده 
ی ائهها( برای ارآیا پیشینه از روال منطقی )مثالً موضوعی، تاریخی، مکانی و مانند آن

 ها برخوردار است؟ بحث
ی نویسندگان و پژوهشگران مهم و اصلی را تحت پوشش  آیا پیشینه تا حد ممکن همه

 است؟ قرار داده 
 اند؟ها را دربرگرفتهترین پژوهشآیا آثار مرورشده روزآمد و جدید هستند و تازه 

نامه، گزارش پژوهشی، )پایان های مرورشده شامل انواع آثار پژوهشی آیا آثار و پژوهش 
 ی دایرةالمعارفی( است؟ی مروری، مقاله ی پژوهشی، مقاله مقاله 

آیا برای نگارش پیشینه، پژوهشگر برداشت و دیدگاه انتقادی خود را نیز در بررسی سایر 
 است؟آثار افزوده 

است؟ ته های خالی تحقیق نیز مدنظر قرار گرفبندی و استنتاج نهایی، زمینه آیا در جمع
 (59-57: 1384پریرخ و فتاحی، ) 

ی های رشته نامه شناسی پایان( به آسیب1386نژاد و احسان قبول ) محمدعلی غالمی
اند و در بررسی عواملی که به کیفیت و کارایی این زبان و ادبیات فارسی پرداخته 



 27                     های کارشناسی ارشد دانشجویان ادبیات کودک...      نامه شناسی پایانآسیب

     

 

ها، انتخاب پژوهش   کنند: هدفمندنبودنمی  زنند، به این مسائل اشاره ها آسیب مینامهپایان 
آوری دلیل ضعف در جمع های بسیار مشابه به های بسیار کلی، انتخاب موضوع موضوع 

بردگان، به نقش استادان راهنما پژوهشی. نامهای غیرعلمیپیشینه، و گرایش به موضوع 
نبودن دلیل نداشتن زمان کافی، متناسب نکردن استاد راهنما به نظارتپردازند و نیز می
گرایی را از دادن به ارتقای شغلی و کمیتنامه و تخصص استادان، اولویت ع پایان موضو 

 دانند. زا میعوامل مهم آسیب
ی تحقیق و مرزهای نامشخص بین گوید درک نادرست از مسئله قباد منصوربخت می

منصوربخت،  گردد ) های مختلف پژوهش مانع از ساختمندشدن ذهن پژوهشگر میمفهوم 
شان شویم که قسمت نظری و عملیهایی مواجه می؛ در نتیجه با پژوهش (191: 1387

( او معتقد است برای خروج از این وضعیت، پرورش 192همان: )  .دچار گسست است
های واضح و دقیق ضروری است. او  ی تعریفتفکر ساختمند و انتقادی و همچنین ارائه 

یابی جویی و مسئلهدر مسئله  گوید ذهن محقق بایدبر نقش آموزش تأکید دارد و می
 هدایت شود.  

گوید »پژوهش خوب تداوم کند و مییزدان منصوریان نیز به اهمیت پیشینه اشاره می
( 237: 1389منصوریان، « ) .گیردراه دیگران است و خود نیز مبنای کار دیگران قرار می

ها و چگونگی تدوین آن  نامه پایانهای مختلف  مؤلف یادشده پس از شرح مختصر قسمت 
( 246: همان)  .کند که دانشجویان باید از اهمیت آئین نگارش آگاه باشندتأکید می

دهد به پژوهشگران پیشنهاد می مداربودن تحقیق  منصوریان ضمن تأکید بر ضرورت مسئله 
اصیل کسی  برده، پژوهشگری نامای انتخاب کنند که مهم و بنیادی باشد. به عقیدهمسئله 

ای نو به جامعه عرضه دارد  است که بتواند از گردآوری اطالعات پا فراتر نهد و خود یافته 
منصوریان با   (136: همان) « .و »موجب گسترش دانش بشری حتی به مقدار ناچیز گردد

شناسی گوید گذر خالقانه از مرزهای رایج روش ی پژوهشگر میتأکید بر نقش خالقانه 
  (139: همان)  .های اصیل بینجامدخلق پژوهش تواند به می

ی تدریس روش کند و شیوه( اما بر موضوعی متفاوت تمرکز می1394طیبه صابری ) 
های عملی را برای ارتقای کشد. وی تدریس مشارکتی و تمرینتحقیق را به چالش می 

ن  روزنبودداند و معتقد است تدریس نظری روش تحقیق و بهکیفیت پژوهش الزم می
 آورد. منابع مورد استفاده کیفیت آثار پژوهشی را پایین می

های علوم انسانی به نامههای پایان( در بررسی آسیب1395علی شرفی و همکاران ) 
نکردن محورنبودن موضوع، بررسینبودن و مسئلهاند: کاربردیاین مسائل اشاره کرده 
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استناددهی نادرست، انتخاب   ،های پیش رو، بررسی ضعیف و نقدنکردن پیشینه چالش
های آماری مناسب با مسئله و موضوع پژوهش، تجزیه و  نادرست روش تحقیق و آزمون 

ی پیشنهادهای  های قبلی، ارائهنکردن نتایج با نتایج پژوهشها، مقایسه تحلیل ضعیف داده
ی برای ی نگارشنامهنکردن از استانداردهای شیوههای آینده و پیرویضعیف برای پژوهش

 مستندسازی منابع.

ی ( نیز پژوهشی را بر اساس مفهوم زنجیره1395فیروزه اصغری و محمدعلی نعمتی ) 
های دکتری در های کیفیت علمی رسالهارزش با هدف کشف و شناسایی چالش

های  دهد چالش کیفیت در رسالهاند. این تحقیق نشان میهای ایران انجام دادهدانشگاه
ای همچون دانشجو، استاد، مدیران و  ی درهم پیچیدهابعاد چندگانه و چند الیهدکتری، 
 ها، قوانین و عوامل محیطی دیگر دارد.گذاران، ساختار سازمانی، رویهسیاست

ی  های ارشد و دکتری رشتهنامه( پایان1395پور و محمدرضا ناظری ) محمدتقی ایمان
بودن، ها را طوالنیترین آسیباند و مهمرسی کردهگزینی« برتاریخ را تنها از نظر »عنوان 

جای عنوان نبودن با زبان معیار و کاربرد موضوع به نقش، منطبقهای بیکاربرد واژه
اند شدن ادبیات کودک اندرکار دانشگاهیگروهی از پژوهشگران که خود دست .دانندمی

شدن ادبیات کودک« را عمده یهای دانشگاهاند »آسیبی این رشته آموخته و یا خود دانش 
های دانشجویی را در پرداختن به این عنوان کلی دنبال شناسی تحقیقاند و آسیبدیده 
 اند:کرده 

ها پایه به دانشگاههای بیمجوزدادن »عواملی همچون    (3)داود خزایی )متن منتشرنشده(
جدایی اندیشمندان معنای به«، نشینیعاجبرج »، «ی ادبیات کودک اندازی رشتهبرای راه

های ادبیات کودک زدگی« را آفت»مقاله و  «کمبود فضای نقد»ادبیات کودک از جامعه، 
کند و معتقد های جاری اشاره می داند. او به رشد کمّی پژوهش در سالدانشگاهی می

 انجامد.کیفیت میهای بیهای دانشگاهی و نیز نبود تخصص به پژوهشنامه است آیین
گوید و معتقد است این  های پژوهشی سخن میی زبان نوشته درباره لی  کاووس حسن

ها فاقد گرمی و کشش و پویایی است. او بر شیوانویسی تأکید زبان در بسیاری از پژوهش
گیرد. های مختلف، هنگامی که فاقد ژرفا باشند، خرده می کند و به کاربرد نظریهمی

تواند پر ای که خوب شناخته نشده ]...[ کدام خأل را مید نظریه پرسد کاربرلی می حسن
جای خالی ذوق ادبی در آموزش و پژوهش ادبی اشاره کرده و  کند؟ مؤلف یادشده به 

بندی خالقیتش معیوب است، کسی که عضالت  گوید: »کسی که استخوانمی
تواند کار میادبیات چه اش الغر است، کسی که کمبود ویتامین ذوق دارد، در  شناسیزیبایی
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های ادبیات افزون بر پرورش ( او معتقد است دانشکده 53: 1395لی، حسنبکند؟!« ) 
 .ها نیز بها دهندشناسی آنی نقد و تحلیل دانشجویان، باید به ذوق ادبی و حس زیباییقوه 

 (50: همان) 
احسان نژاد و ی محمدعلی غالمیمصطفی صدیقی بحث خود را با اشاره به مقاله 

دهد. های برشمرده در آن مقاله را به اختصار شرح میکند و آسیب( آغاز می1386قبول ) 
است اما های قلمرو ادبیات پرداخته نژاد و قبول به تحقیق ی غالمی او معتقد است مقاله 

های ادبیات کودک نیز تواند در خصوص پژوهشبرده میی نامهای مقاله محورها و بحث
های ی اطالعات علمی، موضوع ها بر ارائهنگری، تمرکز موضوع باشد. فقدان کالن صادق  

 .ها هستندپژوهشی و روشمندنبودن، برخی از این آسیبهای غیرعلمیتکراری، موضوع 
گیرد که  نامه در نظر می( صدیقی پنج گروه مخاطب برای پایان 61-60: 1395صدیقی، ) 

و شاعران، پژوهشگران، کودکان، مادران و پدران و د از دانشجویان، نویسندگان نعبارت
دهد. او معتقد است ای پژوهشی پیشنهاد میمربیان؛ و سپس متناسب با هر گروه، حوزه 

ها نامه، الزم است این آثار پژوهشی بیرون از دانشگاهی تدوین پایان پس از گذر از مرحله 
نفس و کارآفرینی ایجاد اعتمادبه»  ارائه شوند. صدیقی بر این باور است که چنین طرحی به

سازی و ایجاد جریانی علمی برای مخاطبان غیردانشگاهی و برای دانشجو و نیز فرهنگ
 (67: همان)  .کندکمک می «دیگر نهادهای اجتماعی بیرون از دانشگاه

های شخصیت دانشگاه  وگوی امین ایزدپناه با وی به مؤلفه مرتضی خسرونژاد در گفت    
پذیری را بودن پرداخته و سه ویژگی روشمندی، چندصدایی و ابطالو دانشگاهی

»حتی وگو تأکید دارد که ( او در این گفت8: همان) .داندبودن میی دانشگاهیمشخصه 
های جدید تحقیق نیز با شدن پارادایم متدیک باشیم... . زاده برای دورزدن متد هم باید 

نکردن متد،  ای از رعایت نمونه  عنوانخسرونژاد به   .(همان) شود« پایبندی به متد ممکن می
ها داند که به بیشتر مقاله برد و آن را ایرادی میی تحقیق نام مینبودن به پیشینه از پایبند

در قلمرو ادبیات کودک در سطح ملی وارد است. وی  شدههای نوشته و نقدها و کتاب
آورد و سپس تأکید شمار میهای سرقت علمی بهتوجهی به پیشینه را از مصداق این بی

ی دانش موجود از دستاوردهای شدن به بدنهکند که بررسی پیشینه و وصلمی
ترین خطر در کمین از نظر خسرونژاد بزرگ (9: همان) . های دانشگاهی استپژوهش

شود این است که خاستگاه خود را فراموش کند و برای معرفتی که وارد دانشگاه می
 (  7: همان)  .نشین شوددرنهایت، برج عاج 
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گوید بررسی نقاط ضعف و قوت ادبیات کودک دانشگاهی میدر  فردلیال مکتبی
فاقد روش پژوهش مشخص هستند.   1389تا    1345های  های منتشرشده بین سالنامهپایان 

سطح  شدن ادبیات کودک ایران »، یعنی پس از دانشگاهی1394و  1392های اما در سال
 (31: 1395فرد، مکتبی)  .چشمگیر است «ها از نظر روشمندی و ساختارنامهکیفی پایان 

های پژوهشی ادبیات ها و مقاله نامه گذرد، پایان فرد معتقد است هرچه بیشتر میمکتبی
شوند، تاآنجاکه های نوشتاری و محتواییِ بیشتری میکودک دانشگاهی دچار پیچیدگی

شود. او باور دارد که اگر ها گسست ایجاد می ها و غیردانشگاهیگاه بین دانشگاهی
کند، کتابداران، مربیان  های نظری را تبیین میودک بحثی دانشگاهی ادبیات کشاخه 

ها را در اختیار  توانند مصداق این نظریه کانون، بررسان و مروجان کتاب کودک نیز می
 (33:  همان)   .ترتیب الزم است که این دو بخش ارتباط با یکدیگر را حفظ کنندنهند؛ بدین

حاضر در ایران از آنِ علی یاسینی و  یی مقاله ترین تحقیق در زمینهو سرانجام تازه
های دانشگاهی بردگان در پژوهشی که به بررسی پژوهش( است. نام1396همکاران ) 

اند برای هریک از ی ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسالمی پرداختهحوزه 
ی ای مرحله هها آسیباند. آنهایی را شناسایی کردهها آسیبهای انجام این پژوهشمرحله
ی اجرا را در سه عامل  های مرحلهریزی را در عامل انتخاب موضوع، آسیببرنامه
بندی تحقیق و نبود تعامل میان دانشجو و توجهی به زمان های پژوهشی، بیبرداریکپی

دادن نتایج پژوهش به اهداف و مسئله ی تدوین نتایج را به ارتباطاستاد راهنما، مرحله
ها و نامهنداشتن دانشجویان از معیارهای پایانی دفاع را به آگاهیهتحقیق، و مرحل

ی این ها همهاند. به نظر آنبودن معیارها و شرایط حاکم بر دانشگاه دانسته ایسلیقه 
نکردن هر مرحله، به بروز ها تاثیرگذار است و رعایتنامهی هدایت پایانها بر شیوه عامل

های مستخرج ها و افت مقالهنامهعلمی، افت کیفیت پایان   مسائلی همچون سرقت ادبی و
 شود.ها منجر میاز پایان نامه
ی جهانی نیز چندان ی مربوط به روش تحقیق در ادبیات کودک، در عرصه در حوزه 

 1مطالعات ادبیات کودک: راهنمایی برای روش تحقیق  بحثی صورت نگرفته است. کتاب
منتشر شده است تا  3و کیمبرلی رینولدز  2به ویراستاری ام. اُ. گرنبای 2011که در سال 

مندان قرار دارد. این این لحظه تنها منبع درسی در این زمینه است که در دسترس عالقه 
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طیف ادبیات کودک  ر آن است که »ای ادبیات کودک، باثر ضمن تأکید بر ماهیت بینارشته 
تواند گرا باشد نمیقدر گسترده است که هیچ نظام پژوهشی هر اندازه هم که التقاطآن

ی آن را پوشش دهد« )رینولدز، زیر چاپ(. کتاب یادشده با تصریح این  ی گسترههمه
وی  گ توانند پاسخی روش تحقیق نمیهای موجود علوم انسانی در زمینهنکته که کتاب 

نیازهای دانشجویان و پژوهشگران قلمرو ادبیات کودک باشند، محورهای بحث خود را  
های نخستینِ پژوهش )که ی گامهای کلی درباره است: »توصیه در دو زمینه خالصه کرده  

ی های اختصاصی درباره اند( و توصیه شده البته همواره در بستر ادبیات کودک ارائه 
است در جریان پژوهش در  هایی که ممکنها و چالشموضوع ی برخورد با برخی نحوه 

  ادبیات کودک با آن مواجه شویم.« )پیشین(. 
ی و سردبیر سابق مجله  2ی دانشگاه مکواری (، استاد بازنشسته1396)  1جان استیونز

هایش با یکی از نویسندگان این مقاله )الله  نگاریدر نامه   3مطالعات جهانی ادبیات کودک 
ی او است، به عقیده  کند که از ایران دریافت کرده هایی اشاره می آتشی( به ضعف مقاله 

ی برد. طبق گفته نویسی در ایران خالقیت پژوهشگران را از بین میهای مقاله چارچوب 
ترتیب که برای نمونه در دانشگاه شود؛ بدینهای مختلف ارائه مینامه به شکل او، پایان

رسد، سپس شود و چند مقاله حول محور آن به چاپ می انتخاب میمکواری، موضوعی 
شده های چاپ نامه که همان مقاله های پایان شود و فصل ای نوشته می مقدمه و مؤخره 

  (4)شوند.هستند به هم پیوند داده می 
کند نامه اشاره میاستیونز به مسئولیت استاد راهنما نیز در فرایند تکوین و تدوین پایان 

پژوهشی  تواند موضوع و روش معتقد است دانشجو بدون کمک استاد راهنما نمیو 
توان مسیر حرکت را به دانشجو  هایی میکارآمد برگزیند. او معتقد است با طرح پرسش 

هایی عالقه  طورکلی و در زندگی روزمره به چه موضوع نشان داد، از جمله اینکه وی به 
ندرت به کند که خود بهاست. او تأکید میداشته هایی مطالعه دارد و در چه زمینه

پاالید های مدنظر دانشجویان را میاست، اما غالباً موضوع دانشجویی موضوع پیشنهاد کرده 
 کند.و اصالح می

شکلی که در گذشته رایج بود تهیه  ی تحقیق بهروزها پیشینهگوید این استیونز می
های اطالعاتی تواند مرور کند. اکنون پایگاه شود، چون حجم عظیم پیشینه را کسی نمینمی
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ی مناسب آثاری گذارند و وی باید با استفاده از کلیدواژه این پیشینه را در اختیار محقق می
ن ارتباط را با کار او دارند، برگزیند و در فرایند نگارِش گزارش تحقیق تریکه نزدیک 

نویسی در استرالیا از بیست نامهگوید ژانر پایانببرد. او میها بهره  داند از آنهرجا الزم می
 1نگاریها در قالب تکنامه است و اکنون پایان سال پیش تاکنون دستخوش تحول شده

 2.رسندهای علمی به چاپ میهایی مرتبط در مجله صورت مقاله به شوند بلکه  نمینوشته  

 (1396آبان  11ی شخصی، )مکاتبه
های کنیم که آیا تحقیق ی این تحقیق را با این پرسش آغاز مینگریِ در پیشینهباهم

یابی و پرکردن خألهای پژوهشی موفق  تحصیالت تکمیلی علوم انسانی در ایران در مسئله 
گوید، تا نتوانیم در نظام آموزشی تفکر انتقادی را  گونه که منصوربخت میماناند؟ هبوده 

  . داشته باشیم  مسئله به دانشجویان بیاموزیم نباید از آنان انتظار پیداکردن مشکل و حل 
شود که دانشجویان هنگام ( این وضعیت بدانجا ختم می192: 1387منصوربخت، رک. ) 

دانند چه مشکلی را  شوند و خود نمیین و آن پنهان میهای اقول بیان مسئله پشت نقل 
قرار است حل کنند. چنانچه نظام آموزشی پرسشگری را به دانشجویان نیاموزد این 

یابی را تماماً به دانشجو سپرد. نقش استاد  یابد. اما نباید مسئلهی باطل ادامه می چرخه 
گوید، کمتر دانشجویی بدون ونز میطور که استیراهنما در این فرایند کلیدی است و همان

های تحقیق خود را پیدا کند. از میان محققان گرفتن از استاد راهنما قادر است پرسش کمک
داشتن او در رشته تأکید  نژاد و قبول بر نقش استاد راهنما و تخصصایرانی نیز غالمی

 کنند. می
نشینی  عاج ادبیات کودک را برج دانشگاهی  ترین خطر برای معرفت اما خسرونژاد بزرگ 

فرد  کند. مکتبی نشینی را آفتی بزرگ تلقی می عاج زدگی، برج داند. خزایی نیز در کنار مقاله می 
های دانشگاهی را نقد  لی نبود ذوق ادبی در پژوهش های غیرضروری زبان و حسن پیچیدگی 

انگیزی سخن. ایجاد  ر آتش لی ب نویسی تأکید دارد و حسن فرد بر ضرورت ساده کنند. مکتبی می 
ی طرحی است که  پل ارتباطی بین دانشگاه و فضای بیرون دانشگاه برای تبیین نظریه چکیده 

فرد نیز از همین زاویه ارتباط میان پژوهشگران دانشگاهی و  دهد و مکتبی صدیقی ارائه می 
دگان بیشتر متوجه  بر های نام رسد که دغدغه نظر می داند. به مروجان کتابخوانی را سودمند می 
شده است که   نشینی ادبیات کودک دانشگاهی تلقی عاج همان چیزی است که خطر برج 

انجامد و  ی فرهنگی و اجتماعی آن می ی ادبیات کودک و بدنه درنهایت به جدایی میان نظریه 

 
1 monograph 
2 Thesis by Publication 
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های دانشگاهی و مسائل  حاصلش جدایی شناخت و عاطفه از یک سو و جدایی میان پژوهش 
 بیات کودک از سوی دیگر است. واقعی اد 

های آموزشی و های نظام آموزش عالی و تجدیدنظر در سیاستاصالح زیرساخت
اند. شکی نیست ها اشاره کرده پژوهشی از دیگر عواملی است که پژوهشگران مختلف بدان

انجامد اما چنین تغییرهایی هرچند که اصالحات سیستمی به تغییرهای بزرگی می
های ریزان و مسئوالن دورهبر و تدریجی است. بهتر است برنامهیار زمانضروری، اما بس

تکمیلی ادبیات کودک به تجدیدنظر در روش تدریسِ روش تحقیق و همچنین روش 
 نامه بپردازند.راهنمایی دانشجویان در فرایند انجام پایان

ان و برخی های دانشجویی علوم انسانی در ایری تحقیقی دیگری که در مقایسه نکته
ای است که استیونز به آن پرداخته و مربوط به نوع شود، نکتهکشورهای جهان آشکار می

شود که به نظر نامه یا رساله میی تحقیق و چگونگی بیان آن در پایاننگاه به پیشینه
تر باشد. آنچه استیونز بیان کرده تر و کیفیهایی خالقتواند الگویی برای نوشته رسد میمی

اند و ارائه و های کیفی نیز آشکارا بر آن تأکید کرده نظران تحقیقای است که صاحب کتهن
 (5)اند.آوری اطالعات مربوط به پیشینه را در پایان تحقیق نیز ممکن دانسته حتی جمع

ی روش تقریباً هیچ بحثی درباره 95دهد تا سال همچنین بررسی پیشینه نشان می
ها وجود ندارد و از این سال به بعد شناسی این تحقیق آسیب تحقیق در ادبیات کودک یا

هایی آشکار های دانشجویی ضرورت چنین بحثنامه گرفتن پایاناست که با فزونی
ارشد ادبیات کودک در ایران  ی کارشناسیی تأسیس دوره شود؛ بنابراین در نتیجهمی

ها و قلمرو فراوانی کاستیهای این  همگام با رشد کیفی و چشمگیر روشمندی در تحقیق
 یابد.ای چشمگیر افزایش می گونه ها نیز بههای این تحقیق خطاها و ناکارآمدی

 
 . روش تحقیق3

های نامههای موجود در پایان تحقیق حاضر از نوع کیفی و هدف آن کشف کاستی 
گونه  همانها است تا  دانشجویی ادبیات کودک و نیز خطاهای موجود در روش این تحقیق 

تر مسیر که پیشتر گفته شد دانشجویان از این راه بتوانند هرچه روشمندتر و ویراسته 
ی نامهپایان   25شده در این تحقیق  ی بررسیهای بعدی را بپیمایند. نمونهوخم تحقیقپرپیچ

مرکز مطالعات  96ی سال تحقیقی است که در جشنواره  27ارشد از مجموع کارشناسی 
ی پژوهشی چهارم از این کننده در جشنواره ی دکتری شرکت اند. دو رساله کرده شرکت 
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رس« گیری در این پژوهش از نوع »دردست بنابراین، نمونه   (6)اند؛بررسی کنار گذاشته شده 
( بوده است؛ هرچند پس از  2000)  1کاوی تحلیل محتوای استقرایی میرینگو روش داده 

اند ها به درصد تبدیل شده ر از سوی خوانندگان، فراوانیتتحلیل محتوا، برای درک روشن
ی ها نیز از طریق مقایسه ی تحقیق همچنان کیفی است. اعتبارسنجی یافتهاما پارادایم چیره 

  (7)های داوران جشنواره صورت گرفته است.های ما با ارزشیابییافته 
نامه« های دیگران( »پایان ل قوجز در نقلجا )بهالزم به تأکید است که در این متن همه

ارشد و »رساله« را برای گزارش تحقیقی ی کارشناسیدوره را برای گزارش تحقیق پایان 
 ایم.کار برده شود به ی دکتری انجام و منتشر میکه در پایان دوره 

 
 . بحث و بررسی 4

 ها و خطاها . فهرست کاستی 1- 4
آید، اختصاص میزان ولی که در پی میها و خطاها در جدی فهرست کاستی پیش از ارائه 

 کنید: های گوناگون مشاهده میشده را به دانشگاه های بررسینامهتعلق پایان 
 های دانشجویی با توجه به دانشگاهنامه: فراوانی و درصد پایان1جدول 

های نامهدرصد پایان
 شده به جشنوارهارسال

های نامهتعداد پایان
 جشنوارهشده به ارسال

 عنوان دانشگاه

المللی امام رضا دانشگاه بین 9 36%
 )ع(

 دانشگاه شیراز 7 28%

 دانشگاه فردوسی مشهد 3 12%

 دانشگاه هرمزگان 2 8%

 دانشگاه حکیم سبزواری 1 4%

 نور مرکز تفتدانشگاه پیام 1 4%

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1 4%
 علوم تحقیقات فارس

 دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد 1 4%

ها و خطاها را تنظیم و های یادشده فهرستی از کاستی ی تمام نمونهنخست با مطالعه 
ها و (؛ سپس کوشیدیم این کاستی 2درصد تکرار آن را محاسبه کردیم )جدول شماره 

 وگو کنیم. ها بیشتر گفت ی آنخطاها را برجسته ساخته درباره 

 
1 Mayring 
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 های دانشجویی نامههای موجود در پایان ها( و درصد خطاها و کاستی نامه: نوع، فراوانی )تعداد پایان 2جدول 
 درصد فراوانی خطاها 
 52 13 خطاهای تایپی و نگارشی 1
 64 16 گوییاطناب، حشو و بدیهی 2
 64 16 نکردن ترتیب و هماهنگی هدف، پیشینه و پرسش تحقیقرعایت 3
 64 16 دهیهای منبعروشآمیختن درهم 4
 24 6 های داخل گزارش تحقیق در فهرست و صفحه   نداشتن شماره صفحه مطابقت  5
 24 6 بودن چکیدهناقص 6
 32 8 درک نادرست از کلیدواژه 7
 32 8 کند. وجو نمی ها جست هایی که معموالً کسی با آن واژه کلیدواژه کاربردن  به  8
 32 8 بودن چکیدهازحد کوتاهطوالنی یا بیش 9

 64 16 درک خطا از معنای »پاراگراف« 10
 54 14 درپی بدون حضور محققهای پیقولچسباندن نقل 11
متمایزنبودن این دو از های مستقیم از نامستقیم و قولمتمایزنبودن نقل 12

 سخن شخص محقق
6 24 

 44 11 گذاری شده( از منابعتبدیل پیشینه به فهرستی )حتی شماره 13
 64 16 تبدیل پیشینه به مونتاژی از سخنان دیگران 14
 40 10 وجوی پیشینهروش خطا در جست 15
قدرها مورد آن اند یا  هایی که تازگی خود را از دست دادهاستفاده از نظریه 16

 تأیید نیستند 
10 40 

 8 2 زدگیتئوریی گرفتاری در چنبره 17
 52 13 گرایش محقق به آموزش 18
 52 13 درک خطا از پارادایم تحقیق  19
ها با مرور پیشینه هایی که پرسش تحقیقی نیستند و پاسخ آن طرح پرسش 20

 آیددست میبه
2 8 

 56 14 ضرورت و اهمیت تحقیقدرک نادرست از مسئله،  21
 96 24 پرهیز از استفاده از ضمیر »من« هنگام اشاره به خود، در مقام پژوهشگر 22
 44 11 درک نادرست از روش 23
 56 14 روزنبودن منابعبه 24
 56 16 های ضعیفتحلیل 25
 92 23 های دیگرانیافتههای پژوهش با  نکردن یافتهبرنگشتن به پیشینه و مقایسه 26
 80 20 سپردن ذوق و خالقیتبه فراموشی 27

 



 (19)پياپی  1398، بهار و تابستان 1ي ، شماره10ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  36

 

 ها  ی آنوگوی بیشتر درباره ها و خطاها و گفت بندی کاستی . طبقه 2- 4
 . شکل گزارش تحقیق 1- 2- 4
شود،  کارها دیده می  %50این خطاها که در بیش از. خطاهای تایپی و نگارشی:  1- 1- 2- 4

نابجا در   گذاریهای مرکب، نشانه فاصله در نگارش واژهنکردن فاصله و نیم شامل رعایت 
 ها و خطاهای تایپی است.جمله 

: سخن دانشگاهی فشرده، ویراسته و طبیعتًا دور گویی. اطناب، حشو و بدیهی 2- 1- 2- 4
نی که به دست دانشجوی ادبیات رود متویژه انتظار میگویی و تکرار است. به از زیاده 

هایی همچون گوییهای برشمرده باشد. همچنین بدیهیشود کامالً دور از ویژگینوشته می 
»ادبیات کودک مفید است، تأثیر دارد، یا کودکان ارزشمندند و تربیت عقالنی یا 

کند. ی گزارش تحقیق نمیشناسیکشان مهم است« کمکی به محقق و خواننده زیبایی
های اولیه ها کسانی هستند که از آگاهیگونه تحقیق ئناً خوانندگان و کاربران اینمطم
 اند. و تازه  های ژرفها و یافته وجوی بحث ی ادبیات کودک برخوردار و در جست باره در

: هنگامی نکردن ترتیب و هماهنگی هدف، پیشینه و پرسش تحقیق. رعایت 3- 1- 2- 4
کند تا با مرور مشخص شد محقق به پیشینه رجوع می که موضوع و هدف تحقیق 

ی آغاز پژوهش خود را تعیین کند. هایی ارزشمند که در این زمینه انجام شده، نقطه تحقیق 
ی انتقادی ها از مطالعه کنند. این پرسش ی عزیمت را روشن میهای تحقیق نقطهپرسش 

شود. همچنین میان هدف و میها تعیین خیزند و روش تحقیق بر مبنای آنپیشینه برمی
های ها باید بتوانند در مجموع جنبه های تحقیق پیوندی منطقی وجود دارد. پرسش پرسش 

 مختلف هدف را پوشش دهند. 

  کارگیری روش برگزیده: دقتی در به دهی و بی های منبع آمیختن روش. درهم4- 1- 2- 4
هایی گوناگون را برای ن روش تواهای مختلف میبنا بر الگوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه

ی آمیختهتواند ابداعی یا درهم دهی انتخاب کرد؛ اما طبیعی است که روش انتخابی نمیمنبع
 کار گرفته شود. وکاست بهکم های گوناگون باشد. همچنین روش برگزیده باید بیروش 

 . بینیم نامه می پایان ی  در فهرست با آنچه در بدنه   ی صفحه نداشتن شماره . مطابقت 5- 1- 2- 4
 
 . عنوان، چکیده و کلیدواژه3- 4
ترین : چکیده باید شامل بیان هدف، پرسش، روش و مهم بودن چکیده. ناقص 1- 3- 4

 های تحقیق باشد.یافته 
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ضرورت در عنوان هستند. در ها بهکلیدواژه : برخی. درک نادرست از کلیدواژه2- 3- 4
توان اند و بقیه در چکیده. نمیام در عنوان جا گرفته الزهای اصلی تحقیق بهواقع کلیدواژه 

 ای داشت که در عنوان یا چکیده نیامده باشد.ها واژهدر کلیدواژه 

کند:  وجو نمی ها جست هایی که معموالً کسی با آنکاربردن کلیدواژه . به 3- 3- 4
ی وجوی موضوعی را برانویسی از ارکان تحقیق است و باید بتواند جستکلیدواژه 

سازد. باید مخاطب را در نظر داشته باشیم و حدس بزنیم او احتماالً با پژوهشگران آسان  
ها نباید مخفف باشند، بلکه باید پردازد. کلیدواژهوجو میهایی به جستچه واژه یا واژه

 (8)شکل کامل یک عبارت را به خواننده نشان دهند.

ی پیشنهادی چکیده برای : اندازه بودن چکیدهکوتاه ازحد . طوالنی یا بیش 4- 3- 4
واژه است. در عین حال طبیعی است که  350و برای رساله حدود  250نامه حدود پایان 

 های خاص خود را دارد. هر تحقیق ویژگی
 
 ها. پاراگراف 4- 4

 درک خطا از معنای »پاراگراف«. 1- 4- 4

شود که آغاز و میانه امه به پیوستاری تشبیه مینطور که کلیّت مقاله یا کتاب یا پایان : همان
تنهایی باید آغاز و میانه و پایانی منطقی داشته باشد. در و پایانی دارد، هر پاراگراف به

های کوتاه و ناقص متشکل از یک یا دو جمله بسیاری از آثار پژوهشی شاهد پاراگراف 
 یم. ای دارهایی یک صفحه هستیم و در برخی آثار، پاراگراف

 
 هاقول . نقل 5- 4

وار ها نباید سلسله قول نقل   درپی بدون حضور محقق:های پیقول . چسباندن نقل 1- 5- 4
ها )چه در قسمت پیشینه دهد که پاراگرافهای ما نشان میبه هم بچسبند. بررسی نمونه

شود، با  قول آغاز مینامه( در موارد بسیاری با نقل های پایان و چه در سایر قسمت
عبارت دیگر، صدای شوند. بهیابد و با نقل قول تمام می ها ادامه میقول ای از نقل مجموعه 

شود. دقت کنیم که شده، هرگز شنیده نمیقول پژوهشگر و رویکرد او به مطالبِ نقل 
رای رساندن صدای خویش استفاده کنند، بلکه  پژوهشگر ابزاری نیست که دیگران از او ب

برد تا صدای خود را تنظیم، پرداخته،  این پژوهشگر است که از سخن دیگران بهره می
 معنادار، موجه و مشخص کند و به گوش ما برساند. 
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های مستقیم از نامستقیم و متمایزنبودن این دو از سخن  قول . متمایزنبودن نقل 2- 5- 4
دقت از قول نامستقیم و سخن مؤلف )محقق( باید بهل مستقیم، نقل قو: نقل شخص محقق

آسانی درک کند که تا هم متمایز و برای خواننده مشخص باشد. خواننده باید بتواند به
های مستقیم  کجای سخن از آنِ دیگران و تا کجا از آنِ محقق است. طبیعی است که قول

بودن با تورفتگی و بدون گیومه نگارش گیرند یا در صورت طوالنیدر گیومه قرار می
های مستقیم و نامستقیم هر دو با نام گوینده، سال انتشار و در صورت  شوند. نقل قولمی

 جز این، آنچه هست سخن پژوهشگر است.شوند. بهی صفحه تمام میلزوم شماره
 
 . پیشینه 6- 4
ابع که در بهترین  شده( از منگذاری . تبدیل پیشینه به فهرستی )حتی شماره 1- 6- 4

ی : پیشینه شودی محتوای تحقیق مورد بحت آورده می حالت چند خطی نیز درباره 
دقت مطالعه و  ی الفبایی آثار متفاوت است. باید منبع مورد ارجاع به تحقیق با سیاهه 

ی این مطالعه، تا جایی که به بحث مربوط است، در متن پیشینه بازتاب یابد. چکیده
 فصل پیشینه نمایشگر مکانیکی منابع نیست. عبارت دیگربه
وتاب  ی تحقیق بحثی پرپیچ : پیشینه . تبدیل پیشینه به مونتاژی از سخنان دیگران 2- 6- 4

است که در همان حال که لذت آگاهی از داستان پیشرفت معرفت در قلمرو مورد بحث را  
های  دهد، راه را بر پیشرفت ارائه می ای که  بندی انتقادی آورد، با جمع برای خواننده فراهم می 

های دیگران در فصل  ها و رجوع به یافته قول گشاید؛ به این ترتیب تمامی نقل بیشتر می 
ی دانش  بندی و تحلیل و ارزیابی خود را از بدنه پیشینه برای این است که پژوهشگر طبقه 

هایی در پیشینه  و تناقض ها، جاهای خالی موجود ارائه دهد و به ما نشان دهد که چه ابهام 
های تحقیق پیشنهادی  وجود دارد؛ بدین ترتیب موضوع و هدف خود را ویراسته و پرسش 

«  1ای از تحقیق است که به آن »فراتحلیل را تنظیم کند. بررسی پیشینه در واقع خود گونه 
شود که این روزها با عنوان  گوییم. از نظر روش نیز با روش تحقیقی انجام می می 
خوبی  این بخش از تحقیق اگر به   ( 9) گویند. های تحقیق از آن سخن می تزپژوهی« در کتاب »سن 

گردد که تولید ذهن محقق است و بدین ترتیب شایستگی  انجام شود، به محصولی بدل می 
ای جامع یا کتابی خواندنی و مفید را دارد. از همین رو است که پیشتر  انتشار در قالب مقاله 
یگران در تحقیق ابزاری برای محقق است تا سخن خویش را بگوید و  گفتیم نقل سخن د 

 
1 metaanalysis 
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صدای خود را به ما برساند، نه اینکه محقق خود را به ابزاری بدل کند که پیشینیان یا دیگران  
شده در چهارمین  بررسی های از زبان او با ما سخن بگویند. فصل پیشینه در اکثر تحقیق 

 است.  تاژ ناقص سخنان دیگران نبوده  چیزی بیش از مون ی پژوهش  جشنواره 
محققان گاه بر این تصورند که در بررسی   وجوی پیشینه:. روش خطا در جست 3- 6- 4

هایی رجوع کنند که عنوانی دقیقاً همخوان با عنوان تحقیق  ها و کتاب پیشینه باید به مقاله 
بخشی در شگردهای جنسیتایشان داشته باشد؛ برای نمونه، اگر عنوان تحقیقی »بررسی 

بخشی در کند که زیر عنوان »جنسیتادبیات کودک« باشد محقق تنها به آثاری رجوع می
های هایی که زیر عنوانیافتن به متنرو، از دست ادبیات کودک« منتشر شده باشند؛ ازاین

ماند و ممکن است اند بازمیبخشی در ادبیات کودک پرداخته دیگر به بحث جنسیت
ی خطا یا بهتر بگوییم توهم برسد که تحقیق او تنها تحقیق موجود  نجام به این نتیجهسرا

 تنها در ایران که در جهان است. نه
 
 . مبنای نظری7- 4

قدرها مورد  اند یا آن هایی که تازگی خود را از دست داده. استفاده از نظریه 1- 7- 4
روز نیستند و توانایی بسیاری از مبانی نظری مورد استفاده در تحقیقات، به  تأیید نیستند:

شوند ندارند؛ برای نمونه، هنوز  ی جهانی انجام میهایی را که در عرصه رقابت با پژوهش 
ها یا مستقیم پیاژه را مبنای نظری خود قرار  ها و رساله نامه شمار چشمگیری از پایان 

های سنی پیشنهاد وی ها گروهبندی کتابیف کودکی یا طبقه کم در تعردهند یا دستمی
های سنی بندی آثار بر مبنای گروهکه این نظریه و هم تقسیم دهند؛ درحالیرا مبنا قرار می

 (10)های دانشگاهی از دست داده است.ها است اعتبار خود را در پژوهشمدت
زدگی ها شاهد تئوری ز تحقیق : در بسیاری ازدگیی تئوری . گرفتاری در چنبره 2- 7- 4

شود و پژوهشگر، واقعیت هستیم؛ بدین معنا که نظریه بر واقعیت زیسته ترجیح داده می
افتند پیامد تفسیری که گاه پژوهشگران در دام آن میدهد. بیشخاطر تئوری تغییر میرا به

دهد بت میتفسیری، نویسنده یا محقق چیزهایی را به متن نسچنین خطایی است. در بیش 
کار شاهد آنیم که توصیفِ نویسنده از  آید. گاه در کارهای محققان تازه که از متن برنمی

گرفتن نقش و حقوق ی گرایش او به نادیده ای ویژه، نشانه وضع موجود زنان در جامعه 
هایی که امروز در دفاع از حقوق  زنان تلقی شده است. یا محقق با مالک قراردادن نظریه 

پردازد که صد یا پنجاه سال پیش نوشته شده و البته در ریم، به نقد داستانی میزنان دا
زمان خود بسیار پیشگام بوده است. این پدیده در واقع همان خطایی است که مایکل  
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»توصیف و تفسیر ادوار تاریخی گذشته بر اساس نامد و گرایی« میبانتون آن را »حال
در خصوص آن به محققانی که از کند و  ها« تعریف میکنونی ما از مفاهیم و ارزش درک  

 دهد )دیوید راد، زیر چاپ(.  برند هشدار میروش تاریخی بهره می
  
 . درک خطا از ماهیت پژوهش 8- 4

ی پژوهش آموزش نیست. قرار نیست در : وظیفه . گرایش محققان به آموزش1- 8- 4
دانش تفهیم کنیم. گزارش دانش یا کم مخاطب بینامه و رساله یا مقاله مطلبی را به پایان 

ی آکادمیک و پژوهشگران آزاد را مخاطب هایی است که جامعه ی پژوهشتحقیق نتیجه
دهد؛ برای نمونه، هنگام شرح نظریه، الزم نیست الفبای آن را شرح و بسط داد. قرار می

کاوی،  های روانمخاطب نهفته گزارش تحقیق کسی است که برای مثال نظریه
تواند یا باید به ها میشناسد یا برای شناخت دقیق آنزدایی را میساختارگرایی یا ساخت 

ی ی تحقیق ارائه اند رجوع کند. وظیفه ها منتشر شده آثاری که برای توضیح این نظریه 
 ها است. هایی تازه و کوشش در توضیح و تبیین آنیافته 

های ین خطا در استفاده از واژگان و مفهوم ا . درک خطا از پارادایم تحقیق.2- 8- 4
های ادبی در  یابد. تحقیقهای ادبی نمود می های آزمایشی و تجربی در تحقیق تحقیق 

کنند تنها پارادایم کیفی تحقیق قرار دارند و اگر گاه از فراوانی و درصد هم استفاده می
شود. از سوی  اده می های بعدی استفی توصیفی دارد و برای تفسیرها یا اکتشاف جنبه 

های قیاسی و استقرایی بخش کرد.  توان به دو گروه تحقیق های ادبی را می دیگر تحقیق 
های قیاسی محقق با انتخاب نظریه یا رویکردی ویژه به تفسیر و شرح اثر یا در تحقیق 
های استقرایی محقق بدون داشتن یا برگزیدن پردازد. در تحقیق ای از آثار میمجموعه 

رود که در این صورت به  نشیند و انتظار مییه یا رویکردی ویژه به کندوکاو متن مینظر
اند. از آمیختهای دست یابد. البته در عمل این دو گونه کمابیش به هم های تازهیافته 

گیرند این است که فرضیه، به هایی که در پارادایم کیفی قرار می های اصلی تحقیق ویژگی
جای آن کنند، متغیر ندارند و بهجای آن از پرسش استفاده میرند و بهمعنای رایج آن ندا

های ی آماری ندارند چون یافته با مفهوم سروکار دارند، نمونه برای تحقیق دارند اما جامعه 
 کنند.تحقیق کیفی بر خالف تحقیق کمی از تعمیم پرهیز می

که پس از مرور پیشینه های کمّی است آنجا ی »اثبات« میراث تحقیق همچنین واژه
پردازند. البته شایان توجه است  سازند و بعد برای اثبات یا رد آن به آزمایش میفرضیه می 
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های کمّی نیز از اثبات یا رد فرضیه سخن به میان  های اخیر حتی در تحقیق که در دهه 
حال آنکه در شود؛  های تأیید یا تأییدنشدن فرضیه استفاده میجا از واژه آید بلکه همهنمی

شود بلکه محقق به دنبال اثبات تنها از فرضیه استفاده می های دانشجویی نه برخی تحقیق 
که محققان تحقیق کمّی، احتمالی نیز برای تر از این، درحالیها نیز است. مهمآن فرضیه 

های ادبی عزم گذارند، محققان این تحقیقهای خود باقی میتأییدنشدن فرضیه یا فرضیه 
های خویش را اثبات کنند. طبیعی اند که در همه حال فرضیه یا فرضیه د را جزم کرده خو

ها امیدی واهی است و بهتر است تنها  های ادبی امید به اثبات یا رد گزاره است در بحث 
کردن چرایی باور خود های خویش را برای روشنشود که مدعیان، استداللبه این بسنده  

 د. به آن گزاره عرضه کنن

های کمی  ترین میراث بازمانده از تحقیق سرانجام، پربسامدترین خطا و کاستی و نیز مهم 
ای دیگر از درک خطا از پارادایم  نمایاند و نشانه های ادبیات کودک خود می نامه که در پایان 

هایی  کاربردن واژه ی »من« در مقام پژوهشگر و به تحقیق است، پرهیز از استفاده از واژه 
ن »نگارنده«، »پژوهشگر« یا »ما« به جای آن، یا استفاده از فعل مجهول برای پرهیز از  همچو 
های کمی پذیرفته  گونه اشاره به محقق از آنجا در تحقیق دادن فاعل پژوهش است. این نشان 

ها و  شناسی پارادایم یادشده امکان جداساختن ارزش شود که در شناخت است و توصیه می 
رود که امکان رسیدن به حقیقت با  ها وجود دارد و چنین گمان می باورها از شناخت 

های  آید. طبیعی است که در پژوهش جداساختن فاعل شناسایی از موضوع شناخت فراهم می 
تجریدی( که زیرساختی پدیدارشناسیک دارد درآمیختگی  کیفی )انتقادی، تفسیری و تفسیری 
دید محقق )سوژه(  ی چیز از زاویه یر و همه ها( گریزناپذ شناخت و عاطفه )باورها و ارزش 

کند. افزون  گوید و ابراز وجود می شود، و این »من« است که در هر لحظه سخن می بیان می 
ی  بر این قرار است در هر تحقیق صدای مستقل پژوهشگری را بشنویم که در نتیجه 

شدن  قق صدا و شخصیت کند؛ بنابراین تح ای تازه را بر ما عرضه می کندوکاوهای خود یافته 
یابد؛ منی که خود در فرایند تحقیق شکفته، اصالت  ی »من« تحقق می شخصیت تنها در واژه 

     ( 11) یافته و به کشف خویش نائل آمده است. 
 ها. پرسش 9- 4
ها با مرور پیشینه  هایی که پرسش تحقیقی نیستند و پاسخ آن . طرح پرسش 1- 9 - 4
آیند؛ بنابراین  ها از تحلیل پیشینه برمی گونه که پیشتر گفته شد، پرسش همان   آید: دست می به 

گیرد؛ برای نمونه،  ها دارند، تعلق نمی هایی که محققان در خصوص نظریه پرسش به ابهام 
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زدایی  ی ساخت های تصویری بر مبنای نظریه تحقیقی که موضوعش نقد و بررسی کتاب 
ی چیستی  زدایی چیست؟« بحث درباره دازد که »ساخت تواند به این پرسش بپر است، نمی 

 های مربوط به مبنای نظری این تحقیق است. زدایی جزو پیشینه و بحث ساخت 
 
 . مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق 10- 4
ی گزارش : بخش »مقدمه« . درک نادرست از مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق1- 10- 4

ی بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق است.  دربرگیرندهتحقیق )و هم طرح تحقیق( 
های تحقیق و هم ضرورت و اهمیت آن دارد. ی تحقیق پیوندی نزدیک با پرسشمسئله 

های موجود جا )جاهای( خالی را نشان کند بر اساس داده محقق در بیان مسئله تالش می 
ئله را به پرسش)هایی(  دهد و بر اهمیت و ضرورت پرکردن آن)ها( تأکید کند و سپس مس

ی ی تجربهدهندهی دقیق نشان پذیر تبدیل کند؛ بنابراین بیان مسئله مشخص و تحقیق 
ی موجود دانش و صالحیت او برای انجام گسترده و ژرف محقق و تسلط او بر بدنه 

اند به این مهم شده نتوانستههای بررسیتحقیق پیشنهادی است. بیش از نیمی از تحقیق
اند یا هرگز فرسایی و تکرار از موضوع گذشتهگویی و قلم خشند و اغلب با کلیتحقق ب

   ( 12)خورد.چشم نمیاند و چنین عنوانی درگزارش تحقیق بهبه بیان مسئله توجه نشان نداده
 
 . روش تحقیق 11- 4
: هنگامی که محقق نظریه یا رویکردی ادبی را . درک خطا یا ناآگاهی از روش1- 11- 4

ی روش ندارد. هر کند، دیگر نیازی به توضیح دربارهنقد و بررسی خود انتخاب میبرای  
برای نمونه، هنگامی   (13)نظریه و رویکردی در واقع چیزی جز روش نقد یا تحقیق نیست؛

ی آگاه دهیم، خواننده زدایی را مبنای نظری تحقیق قرار میگرایی یا ساختکه ساخت 
کاربردن عبارات کنند. همچنین بههایی عمل میبه چه شیوه داند که چنین رویکردهایی  می

ای همچون »روش این تحقیق استداللی« است، یا »روش این تحقیق نامعمول و خودساخته 
های تحقیق گویی دارد. طبیعی است که تمام روش عقالنی« است، حکایت از بدیهی

ل با پذیرش چه بنیادها،  عقالنی و استداللی هستند؛ اصل بحث آن است که عقل و استدال
هایی هایی کار خود را آغاز کرده و چه مسیری را پیموده تا به چنین نتیجهمبناها و اصل

است؛ برای نمونه، کافی است که دستگاه منطقی ذهن خود را تغییر دهیم تا رسیده 
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های ارسطویی، دیالکتیکی و فازی هرکدام نگاهمان به جهان دگرگون شود. منطق 
 (14)آورند.های متفاوتی را برای ما به ارمغان مینظرگاه

 
 . منابع تحقیق 12- 4
  مشکلی جدی برای دانشجویان ادبیات کودک تسلط   روزنبودن برخی منابع:. به 1- 12- 4

نداشتن ایشان بر زبان انگلیسی است. این دانشجویان که بیشترشان از کارشناسی ادبیات 
های ادبیات فارسی به زبان انگلیسی ندادن بخشهمیتدلیل اآیند، بهفارسی به این رشته می

های فارسی یا ترجمه توانایی استفاده از جدیدترین منابع را ندارند و معموالً به کتاب
هایی است: متأسفانه این روزها شاهد ی مشکل کنند. این مسئله خود آفرینندهرجوع می 

دک هستیم که آکنده از خطاهای ی ادبیات کوهایی از آثار بزرگان نقد و نظریهترجمه 
اند. افزون بر این گاه آنچه را مترجم درک نکرده، از ترجمه حذف کرده یا بنا به ترجمه 

و بدون اینکه خواننده را آگاه کند، اثر را خالصه کرده است. گاهی نیز با  تشخیص خود
ی هاوجود اینکه متن اصلی چندین چاپ جدید دارد و تغییرهایی چشمگیر در چاپ 

شود و مورد ارجاع قرار ی قدیمی همچنان تجدید چاپ میبعدی داده شده، ترجمه 
ها های تألیفی نیز وضعی بهتر از این ندارند. اگر به منابع این کتابگیرد. بیشتر کتابمی

ها چندین سال از انتشار کتاب فارسی فاصله  یابیم که منابع انگلیسی آنرجوع کنیم درمی
بود در بهترین حالت هر کتاب درسی پس از  که اگر چنین نیز نمیدارد و طبیعی است 

ی پیاژه چند دهه روزسازی دارد؛ برای نمونه اگرچه نظریهیک دهه نیاز به تجدیدنظر و به
های علمی چندان مورد ارجاع نیست و است که به شدت نقد شده و اینک در محفل 

های دانشجویان مرجع  ر برخی تحقیق های دیگر داده اما همچنان دجای خود را به نظریه
 رجوع کنید.( 10ی است )برای توضیح بیشتر به یادداشت شماره 

 
 هاتحلیل  .13- 4

رسد دانشجویان، بیشتر به توصیف گرایش دارند  نظر می: بههای ضعیف. تحلیل1- 13- 4
شوند و ها باید تحلیل ها الزم است اما کافی نیست. توصیفتا تحلیل. توصیف نمونه

ی محور که در دوره های متنهای انتزاعی فراببالند. تحقیقها باید به باالترین سطحتحلیل 
ای ادبی در تحلیل متن  ارشد )و البته هم دکتری( معموالً به شکل قیاسی و با کاربرد نظریه

  ط دلیل پرورش نیافتن توانایی تحلیل دانشجو و تسلروند، به کار می هایی ادبی بهیا متن
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ها و خطاهایی که برشمردیم  دلیل وجود برخی کاستینداشتنش بر نظریه و همچنین به
طور کلی انجامند. بهروزنبودن منابع( به تحلیلی درخشان و چشمگیر نمی)برای نمونه به

رسد که بر مبنای طرحی سنجیده آغاز شده تحقیق زمانی به نتیجه می توان گفت هرمی
دقت پشت سر گذاشته شده باشد. چنانچه کاویِ آن به یابی و داده ه ی دادباشد و دو مرحله 

ها خطا باشند و چنانچه در  ها ناقص یا برخی از آن یابی( داده ی نخست )داده در مرحله 
یافته نداشته باشد و بر روش های ذهنی پرورش کاوی( محقق توانایی ی دوم )داده مرحله 

گشا امید بست. به این ترتیب یجی مؤثر و راه توان به نتاکاوش مسلط نباشد هرگز نمی
 تواند ریشه در مراحل پیشین تحقیق داشته باشد.ضعف تحلیل می

 
 گیری نگری و نتیجه . باهم 14- 4
: های دیگرانهای پژوهش با یافته نکردن یافته . برنگشتن به پیشینه و مقایسه 1- 14- 4

های پیشین های خویش با تحقیق یافته ی در فصل پایانی پژوهش پژوهشگر به مقایسه 
های خود و دیگران را آشکار ساخته،  های یافته ها و ناهمسوییپردازد تا همسوییمی

ها کدام رویکردها به این یافته های آن سخن بگوید و نشان دهد که باتوجه ی علتدرباره 
زان تأثیر کار خود شود و درنهایت مییک تضعیف میها تقویت و کدامها یا یافتهو نظریه

سازد. ی دانش موجود یا میزان مشارکت خود در تولید دانش جدید را آشکار را در بدنه
شده این مهم را به های بررسیتحقیق %90های ما نشانگر آن است که بیش از یافته 

رسد که این نقص از همان نوع نگاه مونتاژی به پیشینه نظر میاند. چنین بهفراموشی سپرده 
رسد که در نگاه گونه به نظر میاش سخن گفتیم. همچنین اینخیزد که پیشتر درباره برمی

بسیاری از دانشجویان، پیشینه بخشی فرمایشی است که از سر اتفاق یا برای تفنن به 
گیری از دادن به پژوهش و نتیجهتحقیق افزوده شده و هیچ نقشی در روند تحقیق )شکل 

 کند.آن( بازی نمی
 . به فراموشی سپردن ذوق و خالقیت 2- 14- 4

های مجزا، به  نگر و خالقانه است و با کنار هم چیدن تحلیل گیری فرایندی کل نتیجه
ی دهنده ضرورت چیزی بیش از اجزای تشکیلدر مقام کل، به  انجامد کهتحلیلی می

از خویش است. البته در بحث از خالقیت الزم است تأکید کنیم که معموالً آنچه 
رود، تواناشدن دانشجو در انجام تحقیق است. از این  ارشد انتظار میی کارشناسینامهپایان 

ی خود  تواند تحقیقی را در قلمرو رشتهمنظر اگر دانشجویی نشان دهد که به کمال می
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ای به انجام برساند که به تأیید مراجع علمی برسد و به کار کاربران آن تحقیق نیز گونه به
های تحقیق برای این انتظار برآورده شده است. در این معنا یکی از بارزترین نمونه  بیاید،
کارگیری یکی از ارشد ادبیات کودک تواناشدن دانشجو در بههای کارشناسینامهپایان 

محوری یا  محوری، خوانندهزدایی، زن رویکردهای نقد )همچون روانکاوی، ساخت
رو هرچند راه بر دانشجویان خالق باز است تا ت؛ ازاین نقد( در نقد ادبیات کودک اسبوم

های خود به تولید رویکرد و نظریه نیز بپردازند اما چنین موفقیتی انتظار بنا بر توانایی
رود که قرار رایج از ایشان نیست. چنین خالقیتی معموالً از دانشجویان دکتری انتظار می

  (15)صصی خویش ارائه دهند.ی تخای در باب رشته است دکترین یا رساله 
از این سخن نباید برداشت شود که دانشجویان کارشناسی ارشد باید کارهایی تکراری 

توانند با تمرین بیشتر در نوشتن،  کم می گرا انجام دهند؛ این محققان دستیا کامالً هم 
یز های خود به خرج دهند؛ همچنین با پرهها و تحلیلی بیشتری در بحثذوق و سلیقه 

ی واقعیت بازگذارند. تسلط نشدهبینیهای پیش زدگی راه را بر آشکارشدن جلوه از نظریه
تواند پرتوی تازه بر سنجی در انتخاب نمونه میی انتخاب شده و دقت و نکتهبر نظریه

ها نگریسته نشده است. افزون بر این آثاری بیفکند که پیش از آن هرگز با این نگاه به آن
های آشکار علمی و فنی دارد، از این نظر نیز که چشم به روی واقعیت د جنبه تحقیق هرچن

برانگیز و هنری نیز باشد. از تواند حس دهد، میگذارد و تن به پدیداری آن میبازمی
های ها و فرم نامهرود که هرچند ممکن است آیین ویژه محققان ادبی، انتظار میمحققان، به 

ی بیشتر ها با مطالعه ها راه را بر خالقیت ایشان ببندد، آنشگاهثابت تحصیالت تکمیلی دان
 های خویش بگشایند.و با توجیه استادان خود راه را برای خالقیت 

  
 . سخن آخر 5

ها و خطاها و پایبندی دقیق  ها و پرهیز از تمامی این کاستی آیا رعایت تمامی این نکته 
 سازد؟  کم کارآمد میبه روش، تحقیقی پیشرو یا دست 

های ادبیات کودک کشور  نامه ها و خطاهایی از این دست در پایانوجود کاستی 
های ادبیات فارسی که متولی  رسد که بخش نظر میکننده و هشداردهنده است. به نگران

ای بس سنگین بر اند از این پس وظیفه ی تحصیالت تکمیلی ادبیات کودک برگزاری دوره
نشینی و گسل عاجگویند برج نظران مینه که بیشتر صاحب گودوش دارند. هرچند همان

ترین خطر در کمین برای هر معرفت دانشگاهی است؛ میان دانشگاهیان و جامعه بزرگ
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های پژوهش حاضر آنچه اهمیت آن کمتر از خطر یادشده نیست، این به یافتهاما باتوجه 
توان با همان دانش موجود در  میهای ادبیات کودک را  ها و تحقیقتصور است که کالس 

های تدریس و تحقیق در ادبیات ی ادبیات فارسی پیش برد و به ثمر رساند. روش زمینه 
های تدریس و تحقیق در ادبیات محض هایی با روش پوشیکودک در همان حال که هم

 (16)هایی فراوان و بنیادین نیز هست.دارد، دارای تفاوت
بازگردیم: آیا رعایت تمامی اصول تحقیق و پایبندی به پرسش آغازین این قسمت 

کم ها و خطاهای برشمرده، تحقیقی پیشرو یا دست دقیق به روش و پرهیز از تمامی کاستی
ی ای در آینده، جامعه 2اثر فرنک هربِرت  1تَلِ ماسه تخیلی  سازد؟ در رمان علمیکارآمد می

اند. دارویی ها درآمده به تملک انسان هااست که در آن سیاره شده دور به تصویر کشیده 
شود که برای  یافت می 4نام آراکیس های کویری بهدر یکی از سیاره 3نام مالنژبها بهگران

کند شناسی که ادعا میزیست 5ها اهمیت حیاتی دارد. کاینِز، افزایش قدرت ذهنی انسان
دهد و هایی ترتیب می قادر است کویر آراکیس را به بهشتی خرم تبدیل کند، آزمایش 

های های پژوهشی راه خود را خود بیابند زیرا معتقد است »از تحقیقدهد گروهاجازه می 
برانگیز (. سخنی تأمل 479: 1965هربرت، )  6«آیدای بیرون نمیبسیار روشمند چیز تازه 

کم کارآمد است؟ و ی تحقیقی پیشرو یا دستراستی چه چیزی آفرینندهاست. به
 شوند؟ هایی آراسته میهایی به چنین ویژگیهای دانشجویی به چه شرطتحقیق 
هایی سازد، نخست ویژگیپذیر میرسد آنچه موفقیت هر تحقیق را امکان نظر میبه

یافته یا در طول دوره در وی شکوفا رود در شخص پژوهشگر تحقق است که انتظار می
ها را نامان پارادایم تحقیق کیفی این ویژگیاز صاحب  8و کوربین  7شده باشد. استراوس 

حساسیت نظری   10اند. آنان به نقل از گلیزرمحقق برشمرده   9زیر عنوان »حساسیت نظری«
چه مهم است« تعریف ها مهم است و نیز دادن معنا به آنرا »توانایی تشخیص آنچه در داده 

هایی که به واقعیت نظریه  تواند به تدوینکنند که این حساسیت میکنند و تأکید میمی
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مورد مطالعه وفادارند، یاری رساند. ایشان دو منبع را برای تحقق حساسیت نظری مهم  
ی ای او در زمینه ی حرفه ی بحث، تجربه دانند: نخست چیرگی محقق بر پیشینه می

ی شخصی محقق در آن زمینه؛ و دوم  کند و همچنین تجربهموضوعی که تحقیق دنبال می 
کاوی که بسیاری از یابی و داده تان مدام و متقابل او با واقعیت در فرایندهای داده بسبده

های های مربوط به این دو فرایند تخیلی و خالقانه است. از دید نامبردگان نظریهتکنیک
ی های آموخته ها و تکنیکخوب و تأثیرگذار محصول برهمکنش خالقیت و مهارت

  (17)(47-46: 1990ربین )رک. استراوس و کو .محقق است
مطالعات ادبیات کودک: راهنمایی کیمبرلی رینولدز نیز در پیشگفتاری که بر کتاب 

جهت با بحث حساسیت نظری، نقد و خالقیت در نگاشته است، هم   برای روش پژوهش
بیند و به دانشجویان و پژوهشگران ادبیات کودک توصیه  فرایند تحلیل را در تعامل می

ی یک  عنوان اساس بررسی رابطهها به ها و هنگامی که از آندر حین کار با نظریه   کند:می
کنید، میاند استفاده ها یا تصویرهایی که برای کودکان خلق شده دیدگاه انتقادی با نوشته

های کنید و به دنبال روش های تعامل دو نظام نقادانه و خالقانه توجه خوب است به راه 
هایی را که در کنش این دو نظام، طیف کودکیامل این دو باشید. برهمای برای تعتازه 
های کودکان راه  هایی را که به کتاب شود و نیز موضوع های کودکان بازنمایی میمتن
 )رینولدز، زیر چاپ( .دهدیابند گسترش میمی

خالقیت در  آنچه استراوس و کوربین و همچنین رینولدز بر آن تأکید دارند، توجه به  
توان ای بنیادین به پژوهشگران است( می فرایند تحقیق است. افزون بر این )که توصیه 

های تحقیق نیز برانگیخت. گزارش تحقیق که  ی یافته توجه محققان را به گزارش خالقانه 
دهندگان تحقیق های آزاد به سفارش نامه، رساله، مقاله و گزارش معموالً در قالب پایان

شود نیز همجهت و همراه با فرایند انجام تحقیق بهتر است از خالقیت برخوردار  ارائه می
ای وپاگیر و کلیشه های دست اکنون مقررات و فرمگونه که پیشتر گفتیم هم باشد. همان

های نگارش ها و فرمطور دستورالعملها و همینحاکم بر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
ای از نگارش گزارش تحقیق را تحمیل و تثبیت شه پژوهشی شکلی کلیهای علمیمجله 

کنند که با رویکردهای تازه به تحقیق هرگز سازگار نیست و طبیعتاً راه را بر هرگونه می
 بندد.نوآوری در این زمینه می

ویژه خالقیت( را  های حساسیت نظری )بهرسد که مؤلفه نظر میبر چنین مبنایی به
مدرسان روش تحقیق و هم اعضای تیمی که راهنمایی توان شرطی اساسی هم برای می

ها دانست. مدرسان روش دارند و نیز داوران این تحقیق نامه یا رساله را بر عهده پایان 
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ها و محفوظات  ها بهره نبرده باشند، طبیعتاً به بازگویی خوانده تحقیق، اگر از این ویژگی
مشاور نیز چنانچه حساسیت نظری الزم کنند و استادان راهنما و  خود در کالس بسنده می

شوند که دانشجوی خود را فروش بدل میگیرانی فضل را نداشته باشند، تنها به خرده 
ی دفاع نیز از بار مسئولیت  سازند و در جلسه وخم تحقیق رها می سرگردان در مسیر پرپیچ

ی گی پیچیدهتنیدتوان گفت که درهم کنند؛ درنهایت میراحتی شانه خالی میخویش به 
های  ویژه کیفیت تدریس روش تحقیق«، »ویژگی های دانشجویان به کالس   سه عامل »کیفیت 

کنند« است که کیفیت نهایی  های اعضای تیمی که تحقیق را هدایت می دانشجو« و »ویژگی 
    ( 18) کند. ها را تعیین می ها و رساله نامه پایان 

ورود هنر و ادبیات به دانشگاه را  یاد حسن حسینی نیز در سخنی کوتاه خطر زنده
سراید: جا که میگرایی حاکم بر فضای دانشگاهی طعنه زده است آن گوشزد کرده و به هم 

( طبیعی 1391حسینی:  « ) .»شاعری وارد دانشکده شد/ دم در/ ذوق خود را به نگهبانی داد
هایی ستورالعملکار گرفته نشوند، به دهای تحقیق اگر هوشمندانه و خالقانه به است روش 

گردند که به جای رساندن اندیشه به شکوفایی، به تبدیل وپاگیر بدل میخشک و دست 
انجامند. ادبیات تجلی ذوق و ناآرامی درونی هنرمندان است. شایسته است  آن به کلیشه می

های انتقادی، تفسیری که تحقیق و نقد ادبی نیز از چنین ذوق و آشوبی بهره بَرَد. تحقیق 
گرایانه( راه را برای درآمیختن های کمّی )اثباتبرخالف تحقیق  (19)تجریدیفسیریو ت

     (20)اند.دنبال آن برای حضور توأمان اندیشه و احساس او بازگذارده محقق با موضوع و به
 

 هایادداشت 
فارسی  ارشد ادبیات ی کارشناسی ای که در وزارتخانه به تصویب رسیده، دوره نام دوره (. 1)

ارشد ادبیات کودک سخن  ی کارشناسیگرایش ادبیات کودک است. در متن حاضر هرجا از دوره 
ی مصوب نخست در بخش ادبیات  ای است که بر اساس همین برنامه گوییم منظورمان دوره می

 ها تأسیس شده است.های فارسی دیگر دانشگاهفارسی دانشگاه شیراز و سپس در بخش 

ری ادبیات کودک نیز با پیشنهاد مرکز مطالعات ادبیات کودک و با موافقت بخش  ی دکتبرنامه (.  2)
به  1396ادبیات فارسی در دانشگاه شیراز به تصویب رسیده و برای اعالم نظر نهایی در آذرماه 

 وزارت علوم و آموزش عالی ارسال شده است. 

خوانده شده و برای نقل   (1394اندیشی مرکز مطالعات )های هماین متن در یکی از نشست(.  3)
 آن در این مقاله موافقت نویسنده گرفته شده است. 
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گوید این کند ایران با فضای پژوهشی سایر نقاط جهان فاصله دارد و میاستیونز ادعا می(. 4)
 المللی مربوط است.های بینفاصله تا حدودی به تحریم

 برای نمونه رجوع کنید به(. 5)

Creswell, J. W. (1994). Research design: qualitative and quantitative 
approaches. Thousand Oaks, Califorlnia: SAGE Publication. 

ای است که در قسمت روش  نامه ی این تحقیق همان تعداد پایان درست است که نمونه (. 6)
ران این مقاله )خسرونژاد( که تقریبًا ی شخصی یکی از پژوهشگتحقیق آمده اما بر اساس تجربه 

های جشنواره را تا تاریخ انتشار این مقاله مطالعه کننده در تمام دوره های شرکتنامه تمام پایان 
های پیشین نیز هرچند به میزانی کمتر اما تاحدودی  های دوره نامهکرده، شمار چشمگیری از پایان 

های دکتری این رشته نیز کمابیش با همین ین در رسالهها مبتالیند. همچنبه همین خطاها و کاستی
 ها مواجهیم.آسیب

علمی ادبیات کودک ی داوران جشنواره متشکل از شش نفر از اعضای هیئتکمیته(. 7)
ها بدون نام نگارنده و راهنما و مشاور و نیز بدون  نامه اند. پایان های سراسر کشور بوده دانشگاه 

دهی بر آن اساس انجام  ها که نمره نامهوران ارسال شدند. فرم ارزیابی پایان عنوان دانشگاه، برای دا
ها، نوآوری در انتخاب موضوع، ها و پرسش ها بود: هماهنگی عنوان، هدفشد، شامل این مؤلفه

گیری، بودن نمونهکارگیری آن، مناسببودن روش تحقیق و تسلط در بهاهمیت پژوهش، مناسب
بندی و بر مبنای نظری، برخورداری از »بررسی انتقادی پیشینه«، جمعبودن و تسلط مناسب
های مستقیم و قول بودن نقل ها، مشخصگیری خالقانه و ژرف، انسجام و نظم منطقی بحث نتیجه

ی گیری از منابع تازه های بعدی، رعایت اصول نگارش، بهره نامستقیم، پیشنهادها برای پژوهش
های یادشده در جایگاه عالی، بسیارخوب، خوب یا متوسط مؤلفه فارسی و انگلیسی. هریک از

امتیاز   1امتیاز و متوسط    2امتیاز، خوب    3امتیاز، بسیار خوب    4ی عالی  اند. برای درجهقرار گرفته
نامه دو  در نظر گرفته شد. مجموع امتیازها محاسبه و نمره نهایی از هر داوری ثبت شد. هر پایان 

است. در  نامه بوده  ی نهایی پایان ی حاصل از دو داوری همان نمره گین دو نمرهداور داشته و میان
ی مشترک داوران  بودن امتیازها به هم تصمیم نهایی در جلسه صورت برابربودن امتیازها یا نزدیک

 و دبیر جشنواره گرفته شده است. 

مفهومی گسترده( بیشتر  ی خود )پیشینه در هرچه تسلط پژوهشگر بر قلمرو مورد مطالعه(. 8)
های کلیدی و تخصصی  ها در اصل مفهومهای آن آشنایی بیشتر دارد. کلیدواژهباشد با کلیدواژه 

 اند.قلمرو مورد مطالعه هستند که در تحقیقی ویژه به کار گرفته شده 

(. »پژوهش  1394مارش کالین جی. ) رای آشنایی با روش سنتزپژوهی رجوع کنید به:(. ب9)
شناسی مطالعات برنامه  روشفریده مشایخ و لطفعلی عابدی. در  یسنتزپژوهی«. ترجمه  تلفیقی،
محمود مهرمحمدی و همکاران، چاپ   یبه ویراستاری ادموند سی. شورت. ترجمه درسی.

 .364-349چهارم، تهران: سمت. 
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)نویسندگان این هایی چندگانه است. آنچه ما تنیدگی علتچنین رخدادی معلول درهم(. 10)
ی های دوره توانیم بگوییم این است که نپرداختنِ کالسهای شخصی میمقاله( بنا بر تجربه

ارشد به روش تحقیق در ادبیات کودک به شکل تخصصی، آشنانکردن دانشجویان با  کارشناسی 
روزنبودن اطالعات دانشجویان و  های برجسته و روشمند در سطح ملی و جهانی، به تحقیق

نبودن برخی استادان راهنما و مشاور در ادبیات کودک یا  های نظری، متخصصستادان در بحث ا
روزنبودن منابع  اند و همچنین به ای که بر عهده داشته توجهی و اهمال آنان در انجام وظیفه بی

های گذشته  های اصلی این پدیده است؛ برای نمونه، بیشتر آثاری که در دههدردسترس از علت
ی اند، در بحث از مفهوم کودکی و رشد ذهنی کودکان مبنای نظریشان نظریهیف یا ترجمه شده تأل

 ها:پیاژه است؛ برای نمونه رجوع کنید به این کتاب

 (. تهران: سمت.1383، ثریا قزل ایاغ. )ادبیات کودک و ترویج خواندن 
(. 1382ا نورتون. )دون ها و کاربردها، از روزن چشم کودک،شناخت ادبیات کودکان: گونه 

 ی گروه مترجمان، تهران: قلمرو. ترجمه
های روزآمد  گیری از بحث نداشتن بر زبان انگلیسی مانعی جدی در بهره طبیعی است که تسلط 

های گذشته به ناگزیر همچنان به منابعی که دههشود دانشجویان به است. این مسئله باعث می
های تازه دور بمانند. طبیعی است که کنند و از بحث زبان فارسی ترجمه یا تالیف شده رجوع 

در آموزش   کنندهشکلی نگرانهای اخیر به ی پایین بسیاری از دانشجویان نیز که در دهه انگیزه
 ها مؤثر بوده است. عالی به مفهومی کلی شاهد آن هستیم بر افت سطح علمی و روشمندی تحقیق

های ادبیات فارسی در اختیار ر برخی بخش های موجود طرح تحقیق که ددر فرم (. 11)
خورد که  شود عنوان »فرضیه تحقیق« یا »جامعه آماری« نیز به چشم میدانشجویان گذاشته می

ها افزوده شده »در صورت لزوم«  دانشجو موظف به پرکردن آن است. هرچند پس از این عنوان 
توان به میان  هوم رایج آن، نمیاما طبیعی است که در هیچ تحقیق ادبی سخن از فرضیه، در مف

ها  نامه بندی پایانی تحقیق و نیز فرم استاندارد صفحهی تأکید است که فرم پیشنهاده آورد. شایسته 
ی پارادایم های کشور زیر سلطههای ادبیات و علوم انسانی در کل، در بسیاری از دانشگاه و رساله

رو، از همان آغاز  ته و بسته شده است؛ ازاینکمی تحقیق که زیرساختی پوزیتیویستی دارد، نوش
ای کند. همچون نمونه دانشجوی علوم انسانی را در چهارچوب قواعد این پارادایم محدود می 

ها پس از عنوان تحقیق به جای »محقق ...« یا ها و رساله نامهی عنوان پایاندیگر، در صفحه
آید. چنین توصیفی از س از آن نام دانشجو می ی ...« که پ»پژوهشگر ...«، نوشته شده »به وسیله

کم یک سال از عمر خود را برای بررسی موضوعی صرف کرده است پژوهشگری که دست 
های ادبیات فارسی در  شماری و به زبانی بهتر لغو سوژگی او است. شایسته است بخش کوچک

 و رساله تجدیدنظر کنند. نامههای استانداردِ در پیوند با پایان فرم طرح تحقیق و دیگر فرم
 های تحقیق کمی و کیفی رجوع کنید به:های فلسفی پارادایمی دقیق زیرساخت برای مقایسه
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Maykut P. and R. Morehouse (2002). Beginning Qualitative Research: A 
Philosophical and Practical Guide. UK: Routledge. 

 فی و رویکردهای تحقیق کیفی رجوع کنید به:و برای آشنایی بیشتر با مبانی فلس 
Creswell J. W. (2013). Qualitative Inquiry Research Design Choosing 

Among Five Approaches. UK: Sage.   
ی سومین نشست سراسری دانشجویان و استادان ادبیات کودک کشور نیز به  در بیانیه (. 12)

بیانیه  12ی های دانشجویی اشاره شده است. در بند شمارهی پژوهشدرباره  بینانهباریکای نکته
ها و  شده در این حوزه ]ادبیات کودک[، پروژه های دانشجویی انجام آمده است: »بیشتر پژوهش 

یابی در این قلمرو دارد. رجوع کنید به: های شخصی است.« که اشاره به ضعف مسئله دغدغه 
 1397سومین نشست سراسری دانشجویان و استادان ادبیات کودک کشور«، اردیبهشت    ی»بیانیه 

 )متن منتشرنشده(.  

ادبیات است،   ی رادریک مگیلیس )نقد، نظریه ی بینامتنی دارد با عنوان مقاله این جمله رابطه  . ( 13) 
ضمن تأکید بر اینکه نقد ادبیات و ادبیات کودک   نظریه، نقد ادبیات است(. در این مقاله مگیلیس 

کاربردن نظریه خود عملی نقادانه است. برای  کند که به سامان شود، تأکید می تواند بدون نظریه به نمی 
ادبیات است، نظریه، نقد   نظریه (. »نقد، 1397خواندن این مقاله رجوع کنید به: مگیلیس رادریک. ) 

 . 170- 145،صص  2ی ، شماره 1؛ سال نارنج ی امین ایزدپناه،  ادبیات است«. ترجمه 
(. 1392های نقد ادبی رجوع کنید به: سلدون رامان و پیتر ویدوسون.  )برای آشنایی با نظریه   .(14)

های  ی آشنایی با نمونه عباس مخبر، تهران: طرح نو. و برا یترجمه راهنمای نظریه ادبی معاصر.
راهنمای (.  1394های ادبی رجوع کنید به: گورین ویلفرد ال. و دیگران. )عملی نقد بر اساس نظریه

 خواه، تهران: اطالعات. زهرا میهن یترجمه رویکردهای نقد ادبی. 
جالل سخنور و سیما زمانی. تهران:   ی. ترجمهنظریه ادبی و نقد عملی(. 1375سلدن رامان. )

 پویندگان نور، مؤسسه فرزانگان پیشرو. 

های یادشده در ادبیات کودک برای نمونه رجوع کنید به: مگیلیس برای آشنایی با کاربرد نظریه
های ناگزیر،  دیگرخوانیها، نه کتاب، تنها نظریه«.  های عدم امکان: نه بچه (. »لذت1387رادریک. )

تهران: کانون پرورش فکری کودکان   ،. مرتضی خسرونژادنقد و نظریه ادبیات کودکرویکردهای  
 و نوجوانان. 

های جن و پری از نظر رشد کاربردهای افسون. مفهوم و اهمیت افسانه بتلهایم برونو. )بیتا(. 
 . ترجمه و توضیح کاظم شیوا رضوی. چاپ اول. ناشر: مؤلف.روانی و اعتالی فکری کودک

.  هاافسانه (. افسون 1386ب ترجمه دیگری نیز به بازار آمده است: بتلهایم، برونو. )از این کتا
 زاده، تهران: هرمس.ی اختر شریعتترجمه

همچنین برای آشنایی با رویکردهای نقد و نظریه ادبیات کودک رجوع کنید به: خسرونژاد،  
. تهران: کانون  بیات کودک های ناگزیر؛ رویکرهای نقد و نظریه اددیگرخوانی(. 1378مرتضی. )
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ی نقد ادبی وتحلیل محتوا رجوع پرورش فکری کودکان و نوجوانان. و برای آشنایی با رابطه 
(. »خواهران غریب یا قریب؟ تحلیل محتوا و نقد ادبی در ادبیات 1393فرد، لیال. )کنید به: مکتبی

 (.9، )پیاپی 1ی ، شماره 5، سال مطالعات ادبیات کودک کودکان«. 
های ادبیات کودک  ها و هم رسالهنامههای چشمگیر در انتخاب موضوع پایان یکی از کاستی.  (15)

محورِ تجربی است. از این رو تأکید ما نیز در های مخاطب ها از پژوهشایران گریز این تحقیق
  رسد که این رخداد به محور محدود مانده است. چنین به نظر می های متنآوردن مثال بر تحقیق

ای رشتههای ادبیات فارسی به تحلیل متن و در نتیجه ندیدن ماهیت میاندلیل گرایش بخش
های دوره که امکان کار عملی  ادبیات کودک است. شایسته است با افزودن درسی تازه به درس

محور های مخاطب ی انجام تحقیق آورد زمینهدانشجویان با کودکان و نوجوانان را فراهم می
 فراهم آید. تجربی نیز

درپی توسط  ارشد ادبیات کودک دادن مجوزهای پی مشکل جدی دیگر در کارشناسی  .(16)
هایی که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند، هرچند ممکن ها و بخشوزارت علوم به دانشگاه 

گیری معرفت های یادشده را حل کند اما به شکل است مشکالت مالی وزارتخانه یا دانشگاه 
گونه که دانشجویان ادبیات کودک سراسر کشور زند. همانادبیات کودک آسیب جدی می  زادتازه 

ها در  ای منجر به کشاندن بحث اند، چنین پدیدهی پایانی دومین نشست خود اشاره کرده در بیانیه 
شود نه به سوی آنچه در طرح درس آمده است. استادانی  داند میکالس به سوی آنچه معلم می 

اند و ذوقی در این زمینه ندارند طبیعی است الق ادبیات کودکان و نوجوانان را نخواندهکه آثار خ
هایی دادنش به سوی برگزیدن مسئله ی ذوق و اشتیاق دانشجو و جهت توانند برانگیزانندهکه نمی 

اندیشی دانشجویان واستادان ادبیات  نشست هم   یبیانیهجدی برای تحقیق باشند )رجوع کنید به  
های شد ویژگیگونه که در متن مقاله گفته(. تدریس ادبیات کودک همان 5و    4، موردهای  کودک

ها است توجه محققان را به خود کشیده است؛ برای نمونه دافته خود را دارد، از همین رو مدت
ها  ودک در تدریس این واحد درسی با آن که استادان ادبیات ک ( به دو چالشی1981کوتزر )

کند: چالش مخاطبان )هم دانشجویان و هم مخاطبان خود ادبیات کودک( رو هستند، اشاره میروبه 
پرسد: »به راستی دانشجویان ما از  (. او در این باب می716و روش انتخاب محتوای تدریس )

کودک از این ادبیات چه چیز؟ پاسخ    خواهند؟ و خوانندگان و خریداران ادبیاتاین رشته چه می
های مربوط به این ی آنچه باید در تدریس درسها چگونه بر تصمیم ما دربارهبه این پرسش

ی تدریس ادبیات کودک گذارد؟« )پیشین(. وی همچنین دربارهرشته مدنظر قرار گیرد تأثیر می
کند و میان این  ریخی بحث میمحور و تدریس این رشته با نگاهی ادبی و تابا رویکرد مخاطب

 شود. دو تمایزی بنیادین قائل می

 همچنین برای آگاهی از بحث رویکردها به تدریس ادبیات کودک، بنگرید به: 
Laughlin, M. (1982). Approaches to Teaching Children's Literature. Journal 
of Education for Librarianship, 23 (1), 23-28. 
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 تر و بیشتر در روش تدریس ادبیات کودک به این دو منبع:های دقیق برای آگاهی از بحث و 
Knight, P. (2004). Teaching Children’s Literature in Higher Education. 
International Companion Encyclopedia of Children’s Literature. Ed: Peter 
Hunt. 780-802. 
Gamble N. (2004). Teaching Fiction. International Companion Encyclopedia 
of Children’s Literature. Ed: Peter Hunt. 751-762. 

پوشی  ای ژرف و همتوان گفت میان تحقیق، تدریس، تفکر و یادگیری رابطهبه طور کلی می
ویژه مدرسان روش به های ادبیات کودک،  فراوان وجود دارد؛ از این رو بهتر است مدرسان دوره 

 های خود به این مهم توجه کنند.تحقیق و همچنین پژوهشگران این رشته در بررسی
ای این معرفت طیف وسیعی از بنابر ماهیت بینارشتههای قلمرو ادبیات کودک تحقیق .(17)

های کیفی های کمی و هم از روشگیرند. بنابراین، این معرفت هم از روش ها را دربرمیروش
انجامد در نهایت ی ادبیات کودک میبرد؛ اما آنچه به پیشبرد نظریه یا فلسفه می تحقیق بهره 

های کیفی است. آیزنر از سرآمدان تدریس و تحقیق در تعلیم و تربیت آشکارا تحقیق در  تحقیق
ر های اخیهای کیفی در سالنویسد: گرایش به انجام تحقیق داند. وی میهنر را از نوع کیفی می

ی هنرهای زیبا صورت نگرفته است. بیشتر کسانی که افزایش یافته است اما کار چندانی درباره 
نگاری بوده است حال آن که هیچ قلمرویی همچون هنر به  ی قوماند در زمینهکار کیفی کرده 

اند. پردازد. حاصل کار هنرمند، سمفونی، تابلو نقاشی، باله، شعر همه کلیتی کیفیکیفیت نمی
ی ی هنر است؛ نمونه های کیفی در عرصهوارترین استفاده از تحقیقادعای من آن است که نمونه 

 دیگرش در نقد هنری. 

گی ها و رویکردهای نقد ادبی و نقد ادبیات کودک نیز همهطبیعی است که بر این مبنا روش
ی اوس درباره گیرند. و از همین رو بحث کوربین و استردر پارادایم کیفی تحقیق قرار می

 های ادبیات کودک نیز جاری است. ی تحقیقحساسیت نظری درباره 
 برای آشنایی بیشتر با بحث ایزنر رجوع کنید به:

Eisner, E. W. (2002). The Educational Imagination: On the Design and 
Evaluation of School Programs. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson 
Education Inc. 212 & 213. 

ها مسئولیت نهایی کیفیت دانشجویان باید به این نکته توجه کنند که با وجود این بحث .(18)
ی آن است. در تأیید این ادعا همین بس که هر جا )در هر دهندهی انجام هر تحقیقی بر عهده

یرد روش ارجاع، ارجاع به نام  ی دانشجویی صورت گنامه یا رساله مقاله و تحقیقی( نقلی از پایان 
دانشجو است نه استاد راهنما یا مشاور یا داور! بنابراین بهتر است دانشجویان با افزایش  

اند ای که کوربین و استراوس زیر عنوان حساسیت نظری برشمرده های خود در دو زمینه توانایی
هرچه بیشتر خویش فراهم و نیز با دقت در انتخاب تیم راهبر تحقیق زمینه را برای موفقیت 

های تازه نیز اغلب  ها از آنجا که ادبیات کودک معرفتی نوبنیاد است و تحقیق آورند. افزون بر این
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شود، ضروری است دانشجویان این رشته تالشی جدی برای تسلط  به زبان انگلیسی منتشر می
 ه باشند. های تحقیقی ادبیات کودک به زبان اصلی داشتخود بر خواندن و درک متن

(19).  Interpretive-abstractive   برخی محققان همچون میکوت و مورهاوس تحقیق کیفی را
تجریدی. منظور ایشان از  -تفسیری و تفسیری-دانند: توصیفی، توصیفیشامل سه رویکرد می

انجامد و  ای پژوهش است که به تولید نظریه در قلمرو مورد تحقیق میتجریدی گونه-تفسیری
های فکری پژوهشگر است. این رویکرد برای الیتترین فعترین و انتزاعیبنابراین نیازمند پیچیده
ی ادبیات کودک کارایی بسیار دارد. برای آشنایی بیشتر با این رویکرد  تولید نظریه در عرصه

 رجوع کنید به:

Maykut P. and R. Morehouse (2002). Beginning Qualitative Research: A 
Philosophical and Practical Guide. UK: Routledge. 

معصومیت و تجربه؛  (.  1389ای از این گونه تحقیق به: خسرونژاد مرتضی )و برای آشنایی با نمونه 
 . تهران: مرکز.ی ادبیات کودکدرآمدی بر فلسفه

بحث در تداخل و تعامل مسائل یادشده خود اهمیتی ویژه دارد؛ برای نمونه، طبیعی است  .(20)
ه است هم در بیان مسئله و هم در بحث پیشینه و در تحقیقی که به منابع روزآمد رجوع نکرد

قدرها مؤثر عمل کند. یا تحقیقی که با وجود رجوع به  تواند آنبندی نتایج نمینتیجه جمع
تواند به کشف دقیق مسائل مربوط  بندی انتقادی پیشینه درمانده است، نمیروز از جمعهای بهمنبع

یقی اصیل ارائه دهد. همچنین در شرایطی که به موضوع مورد بحث خود دست یابد و تحق
های رِوایی و درنهایت هنری و ادبی روی پارادایم کیفی تحقیق در علوم انسانی و تربیتی به روش

آورده است و دست محقق را برای بیان داستانیِ تحقیق خویش بازگذاشته، گرایش برخی استادان  
که هیچ خالقیت، ذوق و ادبیتی ندارند، موجه   هاییی تحقیق های ادبیات فارسی به ارائهو بخش 

 رسد.به نظر نمی 
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