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Objective: The purpose of this research is to identify and quantitatively and qualitatively 

analyze dissertations on books and children's librarianship 

Methods: This research has provided a quantitative and qualitative report on the content 

analysis of 379 theses on children's books, libraries, and librarianship from 2015-2022. 

Results: The Theses are placed in two main categories, "books and genres" with 11 

subcategories and "promotion of reading and information service" with nine subcategories. 

Findings showed that the genres had ups and downs during this period, but the lack of research 

on picture books and the popular genre, fantasy, among teenagers is disappointing. A large 

number of dissertations in four fields: Persian language and literature (especially for children's 

literature), educational sciences (for the effect of books and storytelling on education), 

Knowledge and Information Science (because of the promotion of reading and information 

service to children) and foreign languages (with an emphasis on translation methods and 

language teaching by storytelling) are expected. But the reluctance of librarians to research 

on storytelling (the most frequent subcategory) and the low number of research on promoting 

reading, as one of the most important concerns of this field, is alarming. In this research, 

content analysis and library method has been the most used method due to the nature of 

literary texts. Also, it seems that obtaining a convincing and unequivocal result in allocating 

one of the four approaches: problem-based, topic-based, text-based and comparative to theses, 

requires the critical opinion of children's literature experts. 

Conclusions: In this research, in addition to a different view in identifying the categories and 

subcategories of theses, up to three levels, as well as determining the works and authors that 

have been researched, each of these researches was also examined from the aspects of 

problem-based, topic-based, text-based and comparative.  
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   ها: واژهکلید

رساله  هانامهان یپا ادبو    ات یها، 

 یکودک و نوجوان، کتابدار

 .کودک است یو کتابدار ، کتابخانه با موضوع کتاب یهانامه انیپا یفیو ک یکمّ  لی و تحل ییشناسا هدف: 

با موضوع کتاب، کتابخانه و    نامه انیپا  379  یهاداده   لیو تحل  یست و تالش شده با گردآورمحتوا  لی: روش، تحلروش

 .دست دهد از آنها به یفیو ک ی، گزارش کم1401ّتا  1395کودک از سال  ی کتابدار

با    «کتاب یرسانو خدمات   جیترو »و    رمقولهیز  11با    «یادب  یهاو گونه   »کتاب   ،یدر دو مقوله اصل  هانامه ان یپا  : هاافتهی

داشته، اما    ییزهایافت و خ  اتیها و انواع ادبمنابع، گونه   نیا  نیتدو   ینشان داد از ابتدا  هاافتهیگرفتند.    یجا  رمقوله،یز  9
در چهار    نامهان یپا  یاست؛ فراوان  دکنندهینوجوانان ناام  انیم  یپرطرفدار فانتز  ۀو گون   یریکمبود پژوهش در کتاب تصو

  یی گوکتاب و قصه  تأثیر  ی)برا  یتیکودک(، علوم ترب  اتیادب  شیبا وجود گرا  ژهیو   )به  یفارس  اتی: زبان و ادبشیرشته و گرا
ارائه خدمات به کودک( و زبان  فهیو وظ  مطالعه  جیترو   به خاطر)  یشناس در آموزش(، علم اطالعات و دانش    ی هامهم 

کتابداران به پژوهش    یرغبتی اما ب  ؛( قابل انتظار استییگوترجمه و آموزش زبان با قصه   یهاوه یبر ش  دی)با تأک  ی خارج
  ی ها دغدغه   نیاز مهمتر  یکیمطالعه، به عنوان    جیتعداد کم پژوهش در ترو   زی( و ن رمقولهیز  نی)پربسامدتر  ییگودر قصه 

 نیترراستفاده پُ  ،یمتون ادب  تیبه سبب ماه  یامحتوا و روش کتابخانه   لی پژوهش تحل  نیرشته، هشداردهنده است. در ا  نیا
همچن است.  بوده  م  نیروش  نظر  نت  رسدیبه  ب  یاجه یکسب  و  اختصاص    شبههیمتقن  رو   یکیدر  چهار  : کردِیاز 

  د.کودک باش  اتیمتخصصان ادب ینظر انتقاد  ازمندین ،ها نامه انیبه پا یقیمحور و تطبمحور، مسئله محور، متن موضوع 

 زیتا سه سطح، و ن  هانامه ان یپا  رموضوعیموضوع و ز  صی: در پژوهش حاضر، عالوه بر نگاه متفاوت در تشخگیرینتیجه 

پد  نییتع و  بررس  دآورانیآثار  پژوهش،  جنب  یمورد  از  رو   ۀآنها    ، ی محورموضوع   ،یمحور)مسئله   یپژوهش  کردیچهار 
 صورت گرفته است. زی( نیقیو تطب یمحورمتن 
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   مقدمه

  ی هااز قالب  یک یآن است.    ییو بازنما  ییشناسا  ،یعلم  دیسنجش کارکرد پژوهش و تول  تیو در نها  یاب ینقد و ارز  یگام برا  نینخست
  یمحتوا و گاه حت  یرسان در اطالع  تیمنابع به واسطه محدود  ن یاما ا  ؛هستند  هانامه ان یها پادر دانشگاه  یعلم  دیو تول  مهم پژوهش

 ی هاگاه یبا وجود درج اغلب آنها در پا  یاند. حتقرار گرفته  ییبا مقاله و کتاب، کمتر مورد توجه و شناسا  سه یآنها، در مقا  نیعناو
 ار ی. استفاده بسمیندار  نانیمنابع اطم  نیا  ژهیو  یها گاهیدر پا  یو حت   ،یعموم  یجستجو   یآنها در موتورها  ق یدق  یاب یبه باز  ،یاطالعات 

توسط    تیمنابع پراهم  نیگرفتن ا  دهیشده و ناد  دهیاست بر ند  یگواه  زیها نپژوهش  ریو سا  ونمت  یاندک آنها در مآخذ و استنادها 
و   یدرس  یهابرنامه بر اساس دانشجو است که  یعلم  یو دستاوردها  تیمنابع اغلب حاصل خالق نیو پژوهشگران. ا دآورندگانیپد
جهت    نیو از ا  ردیگی شکل م  یرسم  یاو، در چارچوب  تاداناس   ییو راهنما  یاریاو و از همه مهمتر به    لیدوران تحص  یهاافتهی

  ی اطالعیب  نیا  بیآس  نیرتو مهم  شودیدانش نهفته در آنها شناخته نم  ابند،یکه اگر اشاعه ن  ندیآیشمار م به  یادیو بن  تیپراهم  یمنابع
 خواهد بود.  یباطل پژوهش  یتکرارها
  ف یط ن یارائه خدمات به ا فهیوظ تیحساس ز یآن و ن جیخواندن و ترو تیکودک و نوجوان به سبب اهم یکتاب و کتابدار ۀنیزم

کتابدار را مورد توجه   ینقش فرهنگ ،ی( عالوه بر نقش آموزش1383) اغایاز مخاطبان، به کتابداران گوشزد شده است. از جمله قزل
و هنرمندان و... قرار   سازانلمیناشران، ف  رگران،یشاعران، تصو  سندگان،یو مادران، آموزگاران، نو  رانو او را در کنار پد  دهدیقرار م

ود  فرهنگ خ یپا یکه بکاود، بپرسد و رو ورزشهاندی  شودیم  یینسل نوجو دنیمستمر آنان سبب بال هایکه حاصل تالش  دهدیم
  ل یکتابدار است که با تسه  یاصل   فیو از وظا  دیاصول عقا  های فرضشیفرهنگ از پ  ی( اعتال1386. به باور رهادوست )ستدیبا

عادت    شبردی( پ1362)  ی. فانشودی کودک و نوجوان و نوسواد حاصل م  ژهیو  مختلف به  یهاگروه  انیمطالعه م  جیخواندن و ترو
گسترش فرهنگ مطالعه است.   تابدار،کرسالت    نی( پنجم1388)  انی. از نظر منصورکندیچهارم کتابدار ذکر م  فهیرا وظ  یکتابخوان

فراغت و   یشناسوابسته: »جامعه هایبا مفهوم خواندن و حوزه  یکتابدار یل یدر مقاطع تحص یدرس چهار واحد است وجود نیهمچن
 .«نکودک و نوجوا یمطالعه«، »مواد و خدمات کتابخانه برا

و کتابخانه   یبا موضوع کتاب، کتابدار  یهانامه انیاند. پاانجام داده  ییهاکتابداران پژوهش  فه،یوظ  نیا  شبردیو پ  یتعال   یبرا
که   1357آغازگر بوده و تا    1347در سال    نامهانیدو پا  نیاست و کتابداران با تدو  قاتیتحق  نیاز ا   یکودک و نوجوان بخش مهم

  ی فیو ک  یمنابع از هر دو جنبه کم   نیا  ،کرده بودند. با گذشت زمان  نیتدو  نامهانیپا  33شد    نی تدو  یشناس در جامعه  یانامه انیپا
(  1384)  راز«یوابسته به دانشگاه ش  رانیکودک ا  اتی»مرکز مطالعات ادب  سی، تأس1380واسطه دو اتفاق مهم در دهه    رشد داشته و به

  ی مرکز، نقطه عطف  نی( تولد ا1395)  فردیمکتب  ۀ . به گفتدیرس  ییبه شکوفا  رکز م  نی( در ا1389کودک و نوجوان  )   اتیو رشته ادب
  هاتی و فعال  شدی کودک تا آن زمان محسوب م  اتیفعاالن ادب  یدستاوردها  یبود که ادامه منطق  ران یکودک ا  اتیدر روند رشد ادب

  ه یعبور کرد و به مرحله نقد و نظر یتجربشبه ینقدها زیمطلق و ن انهیاز فاز عملگرا یرسم  یکودک به شکل اتیادب یها و پژوهش
 . وارد شد  یعلم

و روش پژوهش، هشدار    ییمحتوا  ،یساختار   یهایبه کاست  ،یف یرشد ک  یو حت  یبا وجود رشد کمّ   اتیمتخصصان ادب  ،آن پس  از
(.  1395  فرد،یو مکتب  1395  ،ی قی؛ صد1391  ،ی؛ رض1386  نژاد،یغالم  :جمله  اند )ازداده   شنهادیبهبود آنها پ  یبرا  ییهاحلو راه

و   یاوکژرف یجا به یکلّ  یهاذکر موضوع  ؛یاطالعات ]خام[ ادب ۀها بر ارائتمرکز موضوع ؛یادب-یعلم ینگرگذشته از نبود کالن
متعدّد و متنوع، تعداد   یهانامهان یاشتغال استاد راهنما به پا  د؛یجد  یهابه موضوع   یتوجهیاثر؛ بکم  ،یموضوعات ناقص، تکرار  زین

شمند نبودن و رو  یفیتوص  وهیش  یریکارگذکر شواهد فراوان و به  ،یا هیشو گاه حا  یکل   یهاو ]متنوع[ پژوهشگر، طرح موضوع  اریبس
 . است هابیآس نیاز ا یبرخ

 1383  ،یفرامرز قراملک  : )و به نقل از  یمحوردر مقابل آموزش   یمحوربه مسئله   یتوجیب  جهیها را نتضعف   نی( ا1391)  یرض
 ع یعلم )در مقابل توز  دیکردن پژوهش، تول  یتوجه به کاربرد  یمحوردر مقابل تتبّعات موضوع محور( دانسته است. هدف مسئله

ژرف، مشخص، روشن و واحد( با مشکل   یمواجه شدن با مسئله )مانع  به جایکرد، پژوهشگر  یرو  نیاست. در ا  شتریب  یعلم( و نوآور
و    ،یکلّ  ،یسطح   ی)مانع درگمبهم  آلشودیم  ریمرکب(  پا1399)  یو چراغ  یتیرضا  ،یانی.  انواع    اتیادب  یها نامه انی(،  به  را  عامه 

اما تکرار. موضوع اندکرده   میتقس  یقی)مسئله( محور و تطب  کردیمحور، رومحور، متنموضوع   ،ی دیتقل  ،یاشهیکل  ،یمحور، جذاب 
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گردآور  یفیتوص متن   یو صرفاً  دارند.  و کالس  ،یمحوراطالعات  معاصر  متون  رو  کیمطالعه  نداشتن  در صورت  اما    کرد، یاست 
هستند. به   امه ع  اتیاز ادب یوجوه مختلف یصدد واکاورد یمشخص علم یهاافتیها با اتکا به رهمحورند. مسئله هست محورموضوع 

: کندیم  شنهادیآنهادو وجه برون متن و درون متن را پ  ییایپو  یو برا  کندی م  ستایها را اپژوهش  هابیآس  نی( ا1395)  یقیصد  ۀگفت
. در برون متن،  ابندیکالن، روشمند، کارا و فعال سامان    یأتیتا در ه  شودیم  نییتع  یمخاطبان و اهداف  نامهان یپا  یدر درون متن، برا

 ان یدانشجو  یی( آشنا1398)   ی. خسرونژاد و آتشگذارندیم  تأثیرشده و بر مخاطبان خود    تیاز دانشگاه هدا  رونیبه ب  یعلم  یریمس  از
 .اندمنابع دانسته نیا یف یسطح ک یارتقا یها را از ضرورت یو جهان یبرتر در سطح مل یها قیو استادان با تحق

با   ق،یطر نیو پژوهش آنها از ابعاد گوناگون است. از ا ییشناسا « از دانشگاه رونیبه ب یعلم  یریآنها از مس تیهدا» یهاراه از
و در صورت تداوم   شودیشده آشکار م  دهیکمتر د   ا ی  دهیناد  یهاممانعت و موضوع   یاز آنها از تکرار تا حدود  ییدست دادن شما  به
  ی هانامه انیپا  تیوضع  لیو تحل   ییشناسا  ،پژوهش  نی. هدف از اردیگیدر دسترس مخاطب قرار م  گردآمده  یهاها، داده پژوهش  نیا

 : به چهار پرسش است ییگوناگون با پاسخگو یها کودک از جنبه یبا موضوع کتاب، کتابخانه و کتابدار 
 چگونه بوده است؟ هانامهان یپا یموضوع شیگرا .1
  اند؟ پژوهش شده شتریکتاب کودک کدام ب دآورندگانیاز آثار و پد .2
 چه بوده است؟  هانامه انیان در پاپژوهشگر یکردها یو رو روش  .3
 کدام است؟ انیدانشجو  یلیتحص ش یو گرا دانشگاه، رشته . 4

 پژوهش هنیشیپ

سابقه نیست، از جمله در ایران، های گوناگون بیو از جنبه  با موضوع کتاب، کتابخانه و کتابداری کودک با کیفیت و کمیّت  پژوهش
با موضوع ترویج   مقاله را   79مقاله تخصصی در نشریات علم اطالعات، تعداد    1429( از میان  1389راد )الحوائجی و یزدیانباب

 164  ، با تحلیل محتوای شناسی( از منظر رویکرد و روش 1391فرد و منصوریان)مکتبیهای کودک یافتند.  کتابخوانی و کتابخانه
از  پایان کتابخانه  1389تا    1345نامه  روش  و  کمّی  رویکرد  از  آنها  در  دادند:  و  نشان  اطالعات  علم  شده؛  برده  بهره  بیشتر  ای 
مقولۀ مخاطب کودک، بزرگسال مرتبط با کودک، پدیدآورندگان، آثار،   7ها در  نامه را داشته؛ موضوع شترین پایان شناسی بیدانش

نامه ترتیب بیش از همه پایانهای آنها، بهرشته و گرایش  6دانشجویان  گنجند و  ناشران، نهادها و منتقدان و پژوهشگران در آنها می 
اداشته تربیتی، زباناند: علم اطالعات، زبان و  با 1392های خارجی. صالحی)شناسی و زبانشناسی، جامعهدبیات فارسی، علوم   ،)

و انسجام عناوین    بندیها از آغاز، نتیجه گرفت عنوانمقاله  ادبیات کودک و نوجوان  پژوهشنامه  های مجلهبررسی ساختاری مقاله
( 1392محمدی )گیری ضعیف است.  بندی در نتیجهو عناصر بوده، اما جمعتقریبً مناسب، گرایش نقد بیشتر به داستان و نقد ساختار  

علم اطالعات، ضمن   در نشریاتو شعر    تألیف، ترجمه  با موضوع داستانتحلیل محتوا  نامه(  پایان  31مقاله و    11تحقیقات ) با بررسی  
 فرد مکتبی  .های روشی آنها را ذکر کرده استها و خألشها، چالنامهگذار در هدایت پایانتأثیرها و افراد  ها و دانشگاهتعیین رشته

، دو روش تحلیل محتوا و نقد ادبی را مقایسه  ی علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودکدو فصلنامهمقالۀ    75( با بررسی  1393)
های تحلیل محتوا مبتنی گیری از تکنیککرده و نتیجه گرفته است، رویکرد کیفی در تحلیل محتوا با نقد ادبی قرابت دارد و بهره 

 های تحلیلی ادبیات کودک راهگشا باشد. تواند در بهبود کیفیت پژوهشبر معیارهای نقد ادبی می
، بازنویسی، کتابشناسی،  داستان، شعر، رسانه، ترجمههای چون نامه ارشد و دکتری را در زیر موضوعپایان 200( 1395)صدیقی 

برای بهبود تدوین این منابع الگویی را پیشنهاد  بندی و  دستههای جدید، ادبیات عرب  ظریه ادبیات تعلیمی، طنز، فرهنگ عامه، ن
 حوزۀ  ایِرشتهبین  مطالعات  در   کودک  مخاطب  به   توجه   میزان  تعیین  هدف ( با  2018الهی )نژادی و نعمتعالی؛ علیکرده است.  

  و   مقاله  )شامل  ایرشتهبین  پژوهش  گزارش   38  ساختاری  اجزای  استخراج  با  و  سنتزپژوهی  روش   از  استفاده  با  و  کودک  ادبیات
 شناسیروان  بوده؛  هامؤلفه  مقایسۀ  و  بازنمایی  بسامد،  هاپژوهش  این  در   عمده  هدف  سه  دادند،  نشان  دکتری(  رسالۀ  و  ارشد  نامه پایان

  و  محتوا   تحلیل  آنها   همۀ  پژوهش   وش ر  شده؛  پژوهش  دین   و   اخالق  و  فرهنگ،  و  شناسیجامعه  مؤلفۀ  دو  از  بیش   تربیتی  علوم  و
خسرونژاد و   است.  بوده  کودک  ادبیات  ایرشتهبین  هایپژوهش  در  کودک  مخاطب  به  اندک  توجه  از  حاکی  اغلب  آنها  تحلیل  نتایج
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ک مشکالتی  های برتر مرکز مطالعات ادبیات کودنامه پایان  ارشد شرکت داده شده در جشنواره  نامهپایان  25( با مطالعه  1398آتشی )
های دیگران با یافته   پژوهشهای  نکردن یافتهمقام محقق، مقایسهکاربردن ضمیر »من« هنگام اشاره به خود در  از جمله پرهیز از به

بندی و تحلیل محتوای ( تالش کرده با بررسی معیارهای نقد و دسته1399اند. غالمی )و نداشتن ذوق و خالقیت در آنها برشمرده
ها حاکی از آن است: عمده مقاالت در  چارچوب مدونی ارائه دهد. یافته  1390تا    1380)ساختارمند و بدون ساختار( از    یکصد مقاله
 است. منتشر شده روشنانو  ،ادبیات کودک و نوجوان پژوهشنامه، و نوجوان کودککتاب ماه سه نشریه 

رشته، میزان تحصیالت و دانشگاه نگارنده نامشخص   بسیاریمقاله نویسنده پیشرو بوده؛ در مقاالت  5مرتضی کوکبی با انتشار 
در حوزه محتوایی، زبانی و بالغی قرار دارند. آلیانی، رضایتی   به ترتیباند. روند انتشار مقاالت نیز صعودی و  و برخی فاقد منابع بوده 

هایی چون فرهنگ عامه در شهرها، متون، ه رشته ادبیات عامه، ضمن تشخیص موضوعنامارزیابی یکصد پایان  با(  1399و چراغی )
توجهی ای، بیالمثل، آداب و رسوم، افسانه، باور، زن و زبان عامیانه؛ توصیفی بودن، نگاه تقلیدی و کلیشهقصه، ترانه و دوبیتی، ضرب

 . انده نسته و پیشنهادهایی برای رفع آنها دادجمله مشکالت برخی آنها دا اعتباری منابع را ازو بی به پیشینه 
نامه با موضوع ادبیات نوجوان  پایان  29(  2006)  1های ادبیات کودک یافت شد: کاپالن نامه در خارج از ایران، دو مقاله دربارۀ پایان

های  که با استفاده از شیوه   2ان های ادبیات نوجونامه ( پایان1( در دو گروه بررسی کرده است:  2005- 2000ساله )  5ای  را در دوره
این ادبیات بر ادراک و نگرش خوانندگان نوجوان و دانش آموزان پسر و دختر و معلمان؛ و نیز   تأثیر مصاحبه و پژوهش میدانی به  

ی درباره ادبیات  هانامه ( پایان2اند و  عنوان یک ابزار آموزشی در محیط کالسی پرداختهبررسی عملکرد استفاده از ادبیات نوجوانان به 
هایی که به بررسی  نامه دهد: تعداد پایاناند. نتایج او نشان میو غیرداستان ویژه نوجوان را تحلیل کرده   های داستانکتاب  3نوجوان

کشور های سراسر  نامه گسترده در پایان  به طورهای نوجوان  اندک است؛ رمانپردازند  استفاده از ادبیات نوجوانان در کالس درس می
های ضروری جدیدی برای مطالعه گسترده ژانر ادبی از نظر سبک و محتوا آغاز شده است.  مورد مطالعه قرار گرفته است و حرکت

های نوجوان )داستان و غیرداستان(،  با موضوع کتاب  2009تا    2007نامه دکتری از  پایان  11با بررسی عمیق  ،  2010همین نویسنده در  
کند. زیرا وجه مشترک آنها تمرکز بر ادبیاتی است که برای نوجوان  را تحسین می نامهپایان ان جوان این پژوهشگر العادهفوق بینش 

های دنیای پردازند که متعلق به زندگی نوجوانان با دغدغه هایی میپیرایه، شفاف و صادقانه به کتاباهمیت بیشتری دارد؛ آنان بی
 . «لبری فین و نه دیوید کاپرفیلدنه هملت، نه هاک» معاصر و مدرن است

های شود از جمله از نظر جامعه مورد مطالعه، در پژوهش، تفاوت آنها با پژوهش حاضر آشکار میمذکور ی  هاا نگاهی به پیشینهب
یی هاتفاوت  (، مقاله است. در بقیه، موارد نیز 1399و غالمی )(  1393)  فردمکتبی(،  1392صالحی)(،  1389راد )الحوائجی و یزدیانببا

 کامالً ها،  ( با وجود قرابت بیشتر، از نظر تعداد، دورۀ بررسی و نوع نگاه به مقوله1391فرد و منصوریان )پژوهش مکتبی  دارد:وجود  
نزدیک به پژوهش حاضر است، با    ،نامه، تا حدود کمیپایان   200بندی موضوعی  ( در مقوله 1395اما نگاه صدیقی )  ؛متفاوت است

  ها نامهو رویکردهای پایان  و گرایش تحصیلی و روش   به آثار و پدیدآورندگان مورد پژوهش، مشارکت دانشگاه، رشته،  اینوجود  
ای ادبیات کودک را بررسی کرده  بین رشته   نامهپایان  21(، اجزای ساختاری  2018ی )الهنژادی و نعمتنپرداخته است؛ عالی؛ علی

( با دیدگاهی 1398خسرونژاد و آتشی )است.    مغفول مانده منبع،  در این    شناسیرشته علم اطالعات و دانش  هایاما پژوهش  ؛است
)  نامه را آشکار کردهپایان  25متفاوت کاستی و خطاهای محتوایی و ساختاری   آلیانی، رضایتی و چراغی  در    (1399اند؛ موضوع 

های کاپالن از نظر حجم جامعه پژوهش و شیوۀ بررسی عمیق  نامه منحصر به ادبیات عامه است و پژوهشیکصد پایانبررسی  
  فردو مکتبی (1392محمدی ) دو پژوهش دیگر، تأکید منظور کاربرد در آموزش با این پژوهش تفاوت دارد. همچنین ها بهنامه پایان

 بوده است.  هاه نامن، بر روش و رویکرد انجام پایا(1393)

 
1. Kaplan 
2. Dissertations of Young Adult Literature 
3. Dissertations About Young Adult Literature 



 

 

 
 ران یا یهاو رساله  هانامه انیکودک و نوجوان در پا یکتاب، کتابخانه و کتابدار     

 

 

 

17 

ها نامه های پایانتوان گفت یگانگی پژوهش حاضر، عالوه بر نگاه متفاوت در تشخیص و تعیین موضوع و زیر موضوعدر پایان می
جنبۀ   از  منابع  این  بررسی  پژوهش،  مورد  پدیدآوران  و  آثار  شناسایی  نیز  مسئله   4و  پژوهشی:  موضوع رویکرد  محوری،  محوری، 

 گفته اتفاق نیافتاده است.های پیشمحوری و تطبیقی است که تاکنون در هیچ یک از پژوهشمتن

 پژوهش  یشناسروش

با تحلیل    روش این پژوهش پایاناز نظر هدف توصیفی است و پژوهشگر تالش کرده است  با نامهمحتوای کمّی و کیفی  های 
آثار و پدیدآورندگان مورد کودک عالوه بر ارائۀ گزارش کمّی از وضعیت موضوع، سیر تاریخی،  اب، کتابخانه و کتابداری موضوع کت

مشارکت   میزان  و  گرایشرشته  ها،دانشگاهپژوهش،  متن،  ها،  عمیق  خوانش  با  اساتید؛  و  موضوعها  از  کیفی  روش گزارشی  و   ، 
از   در هر یک  پژوهشگران  بهنامهپایانرویکردهای  دهد.    ها  و پایان  379پژوهش،    ۀجامعدست  کتابخانه  موضوع کتاب،  با  نامه 

دست کم،  آنها  شده و اطالعات )کتابشناختی یا تمام متن(    1تاکنون در ایران تدوین یا پیشنهاد   1395کتابداری کودک است که از  
 مرحله انجام شده است: چهاراین پژوهش در  در یکی از منابع معرفی شده در زیر )مرحلۀ اول( منتشر شده باشد.

 از:  هاشناسایی و گردآوری داده  مرحلۀ اول:
این سازمان،   4، کتابخانه دیجیتال3سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برخط؛ فهرست 2(گنج) پایگاه اطالعات علمی ایران. 1

  موتورهای جستجوی عمومی و 5های کشورهای قابل دسترس دانشگاه پایگاه
 (. 1379بهزادی،  رسانی )صدیقهای کتابداری و اطالعنامه نامۀ پایانچکیده. 2

 (. 1396دادگر، محمدی و متقی های ادبیات کودک و نوجواننامهکتابشناسی توصیفی پایان. 3

( که ضمن 1397« )کاشفی خوانساری،  های ادبیات کودکنامهشناسی توصیفی پایانکتابمقاله »کمی از کل؛ مروری بر  .  4
 نامه را نیز معرفی کرده است.  نقد این کتاب، تعدادی پایان

 و  ؛باشند نامه ها در مجالت مرتبط با موضوع که ممکن بود برگرفته از پایان مشاهده عناوین مقاله . 5

 دست نیامده بود.  های قبلی بههایی که از راهنامه های مرتبط، برای احتمال وجود پایاننامهها و پایانمآخذ مقاله. 6

پایان   مرحلۀ دوم:  در جدولنامه عناوین  آنها  کتابشناختی  اطالعات  و  و  ها  گرفت  اکسل جای  اساس های  دوم و سوم    سؤال   بر 
 پژوهش جداولی تهیه و تنظیم و تحلیل شد. 

های متعلق به هر یک، گویی به پرسش چهارم، تعیین رویکردهای پژوهش، عالوه بر چکیده و کلیدواژهبرای پاسخ  مرحلۀ سوم:
 گاه متن آنها نیز مطالعه شد و به هریک رویکردهایی اختصاص یافت. 

 سازی آنها سه کار صورت گرفت:ها و نهاییدر این مرحله برای تشخیص موضوع مرحلۀ چهارم:
یک اختصاص   ی به هری نامه مطالعه شد و اصطالح/هادسترس هر پایان  قابل  ژه و در صورت ابهام متن عنوان، چکیده، کلیدوا.  1

 یافت؛ 
سازی  منظور یکپارچههای اصلی و فرعی تعیین شد. در این مرحله برای کسب روایی و نیز بهها، مقولهبندی اصطالحبا دسته .  2

بندی  گیری موضوعات و دستهها، از منابع زیر استفاده شد. برای کسب پایایی نیز در مراحل شکل و مستندسازی مقوله
 شناسی و ادبیات کودک مشورت شد: دانشآنها، با متخصصان دو حوزۀ علم اطالعات و 

 
مثال    به طورهای در وضعیت »پیشنهاده« حفظ شود: یکی آنکه اطالعات کتابشناختی آنها در برخی موارد قابل اطمینان نبود،  نامهبه دو دلیل تصمیم گرفته شد، پایان.  1

های قبل های با برچسب پیشنهاده مربوط به سال نامهآمد و جالب بود که برخی پایاندست می   ای با این برچسب اطالعات کامل آن بهنامهگاه بعد از حذف پایان 
  نامه به اتمام نرسیده باشد.های پژوهشی بود حتی به قیمت اینکه آن پایانندادن ایده بودند! دلیل دوم از دست

2. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/  
3. http://opac.nlai.ir/opac-prod/index.jsp 
4. https://dl.nlai.ir/UI/Search/AdvancedSearch.aspx?Index=home  

دهند و تنها اطالعات برخی آنهادر حد عنوان و نام نویسنده و گاه  ها را در دسترس قرار مینامههای کشور اطالعات پایانهای دانشگاه. متاسفانه تعداد کمی از پایگاه 5
   شوند.چکیده انتشار عام  می

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/index.jsp
https://dl.nlai.ir/UI/Search/AdvancedSearch.aspx?Index=home
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 (؛ 1396)زمانی و ذاکرشهرک،  نامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجواناننامه اصکا: اصطالحاصطالح ▪

 (،1383ایاغ،  )قزل  ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن: مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانانکتاب   ▪

 بر اساس های کودک و نوجوان  بندی کتابکه دربردارندۀ دسته  1ی کتاب شورای کتاب کودک های بررسعناوین گروه ▪
 داستان، غیرداستان و تصویر است.

 (. 1386« )زارعی، طرح تدوین ساختار اصطالحنامه ادبیات کودکان و نوجوانان»  نامه کارشناسی ارشدپایان ▪

اساس منابع معرفی شده در قسمت دوم از مرحلۀ چهارم )در باال( و نیز با توجه سابقۀ   ها برنامههای جستجوی این پایانکلیدواژه
کودک مطالعاتی و نیز تجربۀ تدریس پژوهشگر در ارائۀ درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان، عبارت بوده است از:  

شفاهی، اسطوره، افسانه، شعر، الالیی، فانتزی، طنز و ...(؛ آثار ادبی،  همراه ادبیات و انواع آن )عامه،  و نوجوان )و شکل جمع آنها( به 
های غیرداستان یا  های مدارس )مدرسه، آموزشگاهی، بخش کودک و نوجوان(؛ کتابصنایع ادبی، داستان، رمان، قصه؛ کتابخانه

 اطالعاتی، کتابداری کودک؛ و عناوین آثار و اسامی پدیدآوران نامی. 

 شپژوه یهاافتهی

، گزارش  1401تا اوایل    1395های  دکتری( مربوط به سال   30کارشناسی ارشد و    349نامه )پایان  379های گردآمده از  با تحلیل داده 
 آیند:های پژوهش در ادامه میپرسش بر اساس ها یافته

 چگونه بوده است؟  هانامه پایانگرایش موضوعی   پرسش اول:

 11)با    های ادبی: انواع و گونه کتاب   :زیرمقوله  20ها، همۀ آنها در زیر دو مقوله و  نامهتحلیل موضوعی هر از یک پایان   ،در نتیجه
و   1درصد( جای گرفتند. جدول    39زیرمقوله، حدود    9)با    رسانی کتابترویج، اشاعه و خدمات درصد( و    61زیرمقوله و حدود  

بر  های مقولۀ اصلی نخست،  ،  زیرمقوله1ی فرعی هستند. در جدول  هاها و زیرمقوله، زیرمقولهها دو جدول پیوست، نمایانگر مقوله
های کتابداران، مربیان، مروّجان فعالیت  بر اساس شکل گرفته و در مورد مقولۀ اصلی دوم، موارد مرتبط با کتاب کودک    گونه  اساس 

کودک،   ها، در میان قالب، گونه و شیوه پرداختن به انواع کتابرسانی به مخاطبان تنظیم شده است. بر پایۀ دادهو نهادهای اطالع
ز پژوهش دربارۀ های ادبی دیگر پژوهش شده است. پس از آن ادبیات شفاهی و نیدرصد، بیش از گونه   10داستان واقعی با حدود  

درصد( قرار دارند. رتبه سوم به شعر و ترجمه و کلیات )شامل مباحث کلی و   5/8مساوی )با نزدیک به    به طورآثار یک نویسنده،  
 3و    5/3درصد تعلق دارد. ادبیات دینی و پایداری نیز با اختصاص حدود    6و    7،  5/7با حدود    به ترتیبشناختی(  های زبانپژوهش

 هارم هستند. دربارۀ سه زیرمقولۀ فانتزی، تعلیمی و کتاب تصویری کمترین پژوهش انجام شده است. درصد نیز چ
  7/17گویی با اختالف بسیار )با  قصهها،  نیز در کل زیرمقوله  و  (رسانی کتابترویج، اشاعه و خدمات )در مقولۀ اصلی دوم  

( کتابخانه عمومی و نمایش خالق با حدود  1قابل تقسیم است:  های دیگر به سه ناحیه  ردیف  است.درصد( رتبه نخست کسب کرده  
( سه 3درصد و  7/3تا  4/2( کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فلسفه برای کودکان )فبک( و فناوری از 2درصد؛  4/ 5و  4

 درصد است.  6/1موضوع ترویج مطالعه، کتابخانه آموزشگاهی و کتابداری با 
و   1395،  1396های  درصد( و پس از آن سال  7/22نامه )بیشترین پایان  1397دهد، در  ها نشان مینامهایاننگاه به سیر تاریخی پ

،  1396بیشترین و    1397دو مقولۀ اصلی نیز از ترتیب جمع کل )سال    بر اساس درصد( قرار دارند. سیرتاریخی،    16/ 5تا    16)از    1399
با اختالف    (های ادبی: انواع و گونهکتابها، مقولۀ نخست )هرحال در طی این سالکنند اما به  رتبه دوم( پیروی می  1399و  1395

 قابل توجه پیشرو است.
اند. همانطور شده میو تنظ یگردآور ها،نامهانیپا یهارمقولهیز اتیجزئ شتر یبا هدف وضوح هر چه ب وستیدو جدول پ یهاداده 

مختلف پرداخته    یهاو...( از سه جهت قالب، عناصر و جنبه  یشفاه   اتیو ادب  ی)داستان واقع   یادب  یهابه گونه   م،یکنی که مشاهده م
خالق و فبک عالوه بر موارد    شیو نما  ییگومطرح شده است: در قصه  گر یبه موضوع، جهات د  تهشده است. در جدول دوم بس

فعال  ن یا  تأثیر  ،یقبل نهادها  ج یترو  ؛تیسه  و  عوامل مختلف  نقش  آموزشگاه  یکتابخانه عموم   ؛ی جیترو  یمطالعه،  کانون    یو  و 

 
1. http://cbc.ir/#  
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 یها حرف  یهایژگی: ویآنها؛ کتابدار و کتابدار  یرسان  خدماتسه نهاد و    ن یبر ا  گذارتأثیرکودکان و نوجوانان عوامل    یپرورش فکر 
 اند.شده انیعناصر آن نما ،یو در فناور ؛ی کتابدار یها تی کتابدار و فعال یت یو شخص

 تاریخی و گرایش موضوعی . سیر 1جدول 

 درصد  جمع  1۴۰1 1۴۰۰ 1۳۹۹ 1۳۹۸ 1۳۹۷ 1۳۹۶ 1۳۹۵ سال

 انواعی ادبی 

9/8 37 2 4 2 5 10 5 9 داستان واقعی   

4/8 32 0 3 7 4 6 7 5 ادبیات شفاهی   

4/8 32 0 4 6 4 7 7 4 آثار یک نویسنده  

4/7 28 0 5 5 4 6 3 5 ترجمه   

1/7 27 0 1 5 2 5 9 5 شعر   

1/6 23 0 5 2 2 5 4 5 کلیات و ...   

7/4 18 0 3 2 3 5 1 4 ادبیات دینی   

4/3 13 0 2 1 3 2 5 0 ادبیات پایداری   

4/2 9 0 1 3 1 3 1 0 ادبیات فانتری   

6/1 6 0 2 1 1 0 1 1 ادبیات تعلیمی   

6/1 6 0 1 0 0 3 0 2 های تصویری کتاب  

9/60 231 2 31 34 29 52 43 40 جمع  

 رسانی کتابترویج، اشاعه و خدمت

 17/7 67 3 8 14 14 13 8 7 گویی قصه

 5/4 17 0 1 4 2 4 3 3 های عمومی کتابخانه

 2/4 16 0 3 6 1 2 2 2 نمایش خالق

 7/3 14 0 0 0 0 4 4 6 کانون پروروش فکری 

 9/2 11 1 2 2 0 5 0 1 فبک 

 4/2 9 1 2 0 0 3 2 1 فناوری

 6/1 6 0 1 1 2 1 0 1 ترویج مطالعه 

 1/1 4 0 0 0 2 2 0 0 های آموزشگاهی کتابخانه

 1/1 4 0 1 0 1 0 1 1 کتابدار و کتابداری

 1/39 148 5 18 27 22 34 20 22 جمع

 100 379 7 49 61 51 86 63 62 جمع کل

 100 1/8 12/9 16/1 13/5 22/7 16/6 16/4 درصد
 

 

های مختلف،  دربردارندۀ تعاریف و مباحث کلی کلیات نیز با پرداختن به تعاریف و مسائل کلی از جهات قالب، عناصر، و از جنبه
 ها است. زیرمقوله

 اند؟ از آثار و پدیدآورندگان کتاب کودک کدام، بیشتر پژوهش شده پرسش دوم:

زاده و مرادی  ها حسننمایاند. مطابق با داده اند میها پژوهش شدهنامه پایان بار در    2و بیش از    2پدیدآورندگان و آثاری که    2جدول  
  به ترتیب  زیبا صدایم کنو    هستیزاده )( با اختالف فاحش از سایرین قرار دارند. سپس آثار فرهاد حسن21و    22کرمانی )با فراوانی  

بار( و   4و    5، دو اثر کالسیک کلیله و دمنه و شاهنامه )(بار  5؛  های مجیدقصه،  بافخانههای قالیبچه(، مرادی کرمانی )بار  6و    8
 .  اندها مورد پژوهش قرار گرفتهنامهپایان بار( در   4یک اثر از محمدرضا بایرامی )کوه مرا صدا زد، 
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 . پدیدآورندگان و آثار مورد پژوهش 2جدول 

 تعداد  پدیدآوران  تعداد  پدیدآوران 

 21 مرادی کرمانی، هوشنگ  22 حسن زاده، فرهاد  

 8 بهرنگی، صمد  8 اکبرپور، احمد 

 6   دوست، مصطفیرحمان 7 شعبان نژاد، افسانه  

شعبانی،  5 آذریزدی، مهدی؛ ابراهیمی، جعفر  محمدرضا؛  بایرامی،  آرمان؛  آرین، 
 اسداهلل؛ کشاورز، ناصر؛ یوسفی، محمدرضا 

4 

هدی؛  حدادی،  داوود؛  امیریان،  احمدرضا؛  احمدی، 
آبادی، حمیدرضا؛ شفیعی، شهرام؛  خانیان، جمشید؛ شاه

قاسم محمدرضا؛  نیما؛شمس،  کنهدانی،  شکوه؛   نیا، 

محمود؛   کیانوش،  مهرداد؛  شریفصدفی،  ،  یمینی 
جهان:  عباس   رینولدز  پترسن،    جیمزو  دال؛  رولد 

عیسی؛   سلیمان  نسین،  کیمبرلی؛  عبدالمجید عزیز 
 خلیفه 

ایبد، طاهره؛ صالحی، آتوسا؛  2 ؛  ابراهیمی، نادر 

سعید   سید  هاشمی،  فریبا؛  جهان:کلهر،   و 

شل سیلور استاین؛ مارک تواین؛ فیدبراکاش؛ 
 کامل کیالنی  

3 

 تعداد  آثار  تعداد  آثار 
 6 زیبا صدایم کن 8 هستی 

 4 کوه مرا صدا زد و شاهنامه  5 های مجید و کلیله و دمنهبافخانه، قصههای قالیبچه

گربه و  رنگی  پوست، آقا  بر  مشت  خمره،  ناقال،  ی 
وبالگ   مامان،  غول،  می  واگذارمهمان  کنسرو  شود، 

کوه مرا صدا زد، الالیی برای دختر مرده، من نوکر بابا 
افسانه افسانهنیستم،  آذربایجان،  ایرانی،  های  های 

قصهقصه بهرنگ،  بچههای  برای  خوب    هایهای 

سایر   تام  پاتر،    و جهان: خوب،  األطفال هری  أدب 

 )خلیفه( 

عقرب 2 چلمن،  بچه  یک  کشتی های  خاطرات 
بمبک، لنگه کفش بنفش، ماهی سیاه کوچولو 

 هاکلبری فین و مثنوی معنوی، 

3 

 ها چه بوده است؟نامهو رویکردهای پژوهشگران در پایان  روش  پرسش سوم: 

 . 1کند شناسی و رویکردهای پژوهشگران این منابع را آشکار می، روش 4و جدول  3جدول 

 . روش ۳جدول 

 درصد  تعداد  روش 

 2/37 141 تحلیل محتوا

 1/12 46 ای/ سندی  کتابخانه

 4/16 62 نیمه تجربی  

 8/5 22 تطبیقی  

 1/6 23 تجربی  

 6/10 40 پیمایش 

 1/1 4 میدانی  

 5/0 2 پدیدارشناسی 

 5/0 2 مرور نظامند

 9/6 26 نامشخص 

 9/2 11 شبه پژوهش  

 ۰/1۰۰ ۳۷۹ جمع 

  

 
  « نامشخص»  نامهپایان  20اما    ؛نامه یا مقاله برگرفته، در صورت وجود، روش مشخص شوددر برخی منابع، روش ذکر نشده بود بنابراین، تالش شد با خوانش متن پایان  .1

 نام گرفت.  «پژوهششبه»(، 1391فرد )شد. آنهایی نیز که کتابی در آنها ترجمه یا بازنویسی شده بود به پیروی از نظر مکتبی
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درصد( در   4/16تجربی )درصد، با اختالف بسیار، در مقایسه با روش نیمه  37، تحلیل محتوا با بیش از  3های جدول  بر پایه داده 
درصد هستند.    5/10و پیمایشی با بیش از    12ای با  های بعدی دو روش کتابخانهرتبهقرار گرفته است.    های پژوهشصدر روش 

اندک پژوهش با سه روش میدانی، پدیدارشناسی و مرور میزان استفاده از دو روش تجربی و تطبیقی نیز قابل توجه است. تعداد  
 نظامند نیز قابل اغماض نیست.

 . رویکرد ۴جدول 

 درصد  تعداد  رویکرد 
 6/54 207 محور مسئله

 2/23 88 محور متن

 8/15 60 محور موضوع

 2/1 8 تطبیقی 

 6/2 10 محور و تطبیقی متن

 6/1 6 محور و تطبیقی مسئله

 0/100 379 جمع

پیشرو درصد( با اختالف از دیگر رویکردها،    5/54محور )بیش از  های مسئله فراوانی پژوهشکه    دهدنشان می   4های جدول  داده 
ها نامه اما رویکرد تطبیقی در پایان  ؛(، با اختالف ناچیز، در رتبه بعدی قرار دارند8/15محوری)( و موضوع2/23محوری )است. متن

 اندک است.   بسیار

 ؟کدام استو گرایش تحصیلی  رشته دانشگاه،: پرسش چهارم

  7/4های این حوزه با  نامه دانشگاه عالمه طباطبایی در تدوین پایانهای محل تحصیل دانشجویان است و  وضعیت دانشگاه  5جدول  
تا   4ز 1) )س( شهید بهشتی، محقق اردبیلی، پیام نور گیالن، الزهرا فاصله ردیف دوم تا پنجم، در مورد دانشگاه .درصد پیشرو است

، تبریز، آزاد تهران،  )ع(  المللی امام رضاراک، بینقم، فردوسی، ا  دانشگاه  توان به( تقریباً یکسان است. رتبۀ بعدی را میدرصد  5/5
شناسی در درصد( اختصاص داد. در حوزۀ رشته علم اطالعات و دانش  3تا    2سیستان و بلوچستان )از حدود    و  ،شیراز، پیام نور یزد

 ( تدوین شده است. نامهپایان  8تا  5ترتیب آزاد تهران بیشترین تعداد )بین  های فردوسی و قم و پس از آن بهدانشگاه 

 هادانشگاه .۵جدول 
 درصد  تعداد  دانشگاه درصد  تعداد  دانشگاه

 5/5 21 شهید بهشتی  7/4 28 عالمه طباطبایی 

 3/2 12 قم 4/7 18 محقق اردبیلی 

 2/9 11 فردوسی مشهد 4 15 ، پیام نور گیالن )س(  الزهرا 

 2/4 9 شیراز، پیام نور یزد  2/6 10   المللی امام رضا، تبریزآزاد تهران،اراک، بین

 2/1 8 سیستان و بلوچستان 1/8 7 پیام نور تهران، بیرجند؛ تهران، خوارزمی، شاهد و یزد 

 1/6 6 گیالن 1/3 5 پیام نور اصفهان، فارس، باهنر کرمان، هرمزگان

 1۰۰ ۳۷۹ جمع 
 

های  است، زبان و ادبیات فارسی به همراه گرایش ، حاکی از آن  6ها در این دوره در جدول  های مربوط به مشارکت رشتهداده 
نامه تعلق دارد. پایان  65شناسی با و علم اطالعات و دانش  67نامه در صدر قرار دارد. دومین رتبه به علوم تربیتی با  پایان 167آن با 
های بعد از زبان و ادبیات  ربارۀ گرایشرتبه چهارم و هنر با فاصله بسیار زیادی در انتهای جدول قرار دارد. د  43های خارجی با  زبان

هستند. رتبه سوم   18و   20ترتیب با    شناسی تربیتی، بهنامه و سپس ادبیات محض و روانپایان  52فارسی، نخست ادبیات کودک با  
را می گرایش روانها  و  ادبیات عرب  و  زبان  انگلیسی،  زبان  مترجمی  به  اغماض  با کمی  با  توانیم   11و    12،  14شناسی عمومی 

 اختصاص دهیم. 
 ها، ترسیم شده است. از سایر رشته شناسی، برای تعیین پربسامدترین استادان راهنما، با تفکیک علم اطالعات و دانش7جدول  
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 . رشته و گرایش دانشجویان ۶جدول 

 تعداد  گرایش رشته  تعداد  گرایش رشته 

ادبیات و  

زبان 

 فارسی

1۶۷ 

 85 زبان  و ادبیات فارسی 

علوم  

 تربیتی 

۶۷ 

 18 شناسی تربیتی روان

 11 روانشناسی عمومی  52 ادبیات کودک و نوجوان 

 7 یزی درسی برنامه  20 ادبیات محض 

 6 راهنمایی و مشاوره  4 ادبیات غنایی

 5 دبستانی آموزش پیش 3 ادبیات پایداری 

 4 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش،  مشاوره مدرسه  2 ادبیات تطبیقی 

 3 شناسی بالینی، آموزش ابتدایی روان 1 ادبیات معاصر، روایی و نمایشی 

های زبان

 خارجی 

۴۶ 

 5 آموزش کودکان استثنایی، تعلیم و تربیت اسالمی  14 مترجمی زبان انگلیسی  

 1 شناختی، مشاوره شغلی آموزش توانبخشی  12 زبان و ادبیات عرب 

 7 آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان عربی   
علم 

 اطالعات
ـ   66 ـ

 2 زبان و ادبیات انگلیسی 
 سایر

۹ 

 2 شناسی روانشناسی، زبان

آموزش زبان عربی، زبان و ادبیات فرانسه، مترجمی 
 زبان فرانسه 

1 
فلسفه و کالم  ، فلسفه،  شناسی همگانی پرستاری، زبان

 اسالمی، کارآفرینی 
1 

 12هنر 

ـ  نامشخص  8 پژوهش هنر   13 ـ

 2 هنرهای تصویری 
 ۳۷۹ جمع 

 1 کارگردانی نمایش، هنرهای نمایشی

 

 نامه . اسامی استادان راهنما با بیش از سه پایان۷جدول 

 تعداد  راهنما  تعداد  راهنما 

 6 اطالعات: محمدی، مهدیجاللی، مریم و علم  16 دادی دستجردی، زهره اله

 4 آقایی، مهرداد  5 حیدری، مریم

جمعه، محمدرضا، امیرخانی؛ مهناز،  زاده، یوسف؛ امامآقایی، مهرداد؛ اسماعیل
بساک، حسن؛   نرگس؛  باقری؛  عادل،  آزاددل؛  امید،  ایزانلو؛  انوشه؛ محمد، 

حسام عاطفه؛  جمالی،  اسداهلل؛  ذبیح جعفری،  سعید؛  آسیه؛  نیا  پور،  عمران، 
فرهنگی،   علی؛  صفایی،  رضا؛  ستاری،  مهدی؛  زرقانی،  حمید؛  رضائیان، 

راد، کاظم؛ منادی، سهیال؛ فوالدی، محمد؛ قربانی جویباری، کلثوم؛ دزفولیان
بهمن نزهت،  اطالعات: جاللی  ؛مرتضی؛  علم  علی؛ حمدیو  پور،  دیزجی، 

نیا، هیممحسین؛ فافشین؛ زوارقی، رسول؛ میرحسینی، زهره؛ جهانگیر، غال
 زاده؛ مومنی، عصمت زاده، محمدفاطمه؛ هاشم

3 

تاجبخش،   مجید؛  پویان،  مهدخت؛  چترودی،  پورخالقی 
پروین؛ خلیلی جهانتیغ، مریم؛ صادقی نقد علیا، فاطمه؛ 

و علم اطالعات: پریرخ،  تاج؛  گرجامی، جواد؛ واردی، زرین
ر برادر،  صنعتؤمهری؛  فرامرز؛  سهیلی،  اعظم؛ یا؛  جو، 
 محمدی، فائقه

2 

عالمه طباطبایی( با اختالف نسبتاً زیادی در صدر قرار دارد. دانشگاه  )  دادی دستجردیالههای این جدول، زهره  بر پایه داده 
گیالن( دانشگاه  نامه قرار دارند. مریم حیدری )پایان   6قم( با  دانشگاه  شهید بهشتی( و مهدی محمدی )دانشگاه  مریم جاللی )  ،سپس

 اند. مه رتبه بعدی را به خود اختصاص داده ناپایان  4و  5محقق اردبیلی( با دانشگاه و مهرداد آقایی )

   یریگجه یبحث و نت

پژوهش حاضر س پدمقوله  ؛ی خی تار  ریدر  )تا سه سطح(،  رو  دآورندگانیها  و  روش  پژوهش؛  مورد  آثار  و    کرد؛یو  رشته  دانشگاه، 
 یهامربوط به سال   نامهانیشد. مواجه با پنج پا  لیتاکنون تحل  1395از    نامهانیپا  379  یو استادان راهنما  یل یتحص  یهاشیگرا

 .است نها یاز ا شیتعداد ب نیا اد ها، نشان دداده  لیتحل نیقبل، ح
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ها، تعداد  گونهن یا  انیاما در م  ؛قابل انتظار بود  ،یادب  یهاانواع کتاب و گونه  ۀنخست، توجه به پژوهش دربار  یاصل  ۀمورد مقول  در
( 2010دارد، قابل تأمل است. به قول کاپالن )   اریپژوهش بس  یکه جا   یرینوجوانان و کتاب تصو  انیم  یپرطرفدار فانتز  ۀاندک گون

  ، رون ی. از اندیآی شمار منوجوان ب  دتر،یجد  فیبا تعار  یعبور کرده و حت  یخود تازه از مرحله نوجوان  نامه انیپاصاحب    ان یاغلب دانشجو
قادر به  ترقینقادانه و عم ،ی دوران معاصر در جهان در قالب فانتز یهابا موضوع دغدغه  یهاکتاب ۀبا درک بهتر از مخاطب، دربار

 توانی، نم 1400تعداد کمتر    یو حت   1401اندک مربوط به  به ثابت ماندن تعداد    ،یبررس  دمور  یها سال  ۀپژوهش هستند. در بار
در  ثبت نشده باشند.    هاگاهی، هنوز در پا1400  یهانامه انیممکن است پا  طورن یهنوز ادامه دارد و هم  1401  رایداشت ز  نانیاطم

 هاتیرکود اکثر فعال وع،یباشد که در سال اول ش 19 دیآن کو ببو احتمااًل س میاختصاص ده 1398به  د یرتبه را با نیکمتر نتیجه،
وصف، در خصوص   نیبوده است. با ا  یها در کل، صعودپژوهش  نیا  یخی تار  ریس  م،ییبگو  میتوانیصورت م   نیدنبال داشت. در ارا به
 ،. پسمیقبل قرار ده  یهاسه با سال یبودن در مقا  ینزول  ای  ی را مالک صعود  1399سال    میبتوان  دیشا  زین  هارمقولهیاز ز  کیهر  

  ،یاما داستان واقع  ،توجه و ثابتقابل   باًیو ترجمه تقر  سندهینو  کیپرداختن به آثار    ،یشفاه  اتیبا موضوع ادب   هانامه انیرشد پا  ریس
( و 1395)  یق یصد  یهاافتهی  ها،رمقولهیز  نیدر ارتباط با اکه    بوده است. الزم به ذکر است  ینزول   یدار یپا  اتیو ادب  ینید  اتیادب
 . است کیبه پژوهش حاضر نزد ی( تاحدود کم1399) یو چراغ یت یرضا ،یانیآل

  ، ییگوقصه  یداشته است. سبب فراوان   شیافزا  1399در    ژهیو  خالق به  ش یو نما  یصعود  ییگودوم، تنها قصه  یاصل  ۀدر مقول
تا پژوهش هنر و    یخارج   یها و زبان  یدرس  یزیربرنامه   ،ییمتنوع، از مشاوره و راهنما  یهاشی با رشته و گرا   ان یدانشجو  لیتما

دانش  یشناسروان و  اطالعات  علم  قصه  یناسشو  پژوهش  کم  تعداد  البته  ا  ییگواست.  فعال  ن یدر  همراه  )به  مرتبط   تیرشته 
دغدغه نامهانیپا  15  ،یدرمانکتاب از  که  ناام  نیا  یاصل  یها!(  است،  تأمل   کنندهدیرشته  ترو  ریبرانگو  مورد  در  مطالعه،   جیاست. 

حوز  یآموزشگاه   یهاکتابخانه م  تیواقع  نیا  زین  یفناور  ۀ و  تنها    کند؛یصدق  ترو  79وجود  موضوع  با  و    یکتابخوان  جیمقاله 
  .کندیم دییرا تأ یکاست نی( ا1389) رادانیزدیو  یالحوائجکودک در باب یهاکتابخانه

قابل    ،یمتن ادب  تیسبب ماه  به  ،یا(، و روش کتابخانه2018)  یالهو نعمت  ینژادیعل  ؛یمحتوا، همچون عال  لیتحل  ینیصدرنش
  ،یدان یاما استفاده کمِ روش م  ؛استجا  به  کامالًبر مخاطب،    ییگوقصه  تأثیر  یبرا  یتجرب   یها انتظار است و البته استفاده فراونِ روش 

علم اطالعات و   انیدانشجو  شتریب  زیرا ن  ماش ی. روش پستیکتاب بر مخاطب قابل اغماض ن  تأثیردر    آن  یهاتیبا توجه به قابل
  ی هاطرح را از جنبه  ای  نامهانیکه مقاله، پا  یمرور   یها پژوهش  یجا که    رسدیبه نظر م  نیاند. همچناستفاده کرده  یشناسدانش

 . باشد یخال  امند،مرور نظ کیمختلف مرور کرده باشد، با توجه به وجود تنها 
موجود    فیتعار  بر اساس که    یقیو تطب  یمحورمتن  ،یمحورموضوع   ،یمحورمسئله  یپژوهش  کردیروچهار    نییتع  یدرست  ۀدربار
 دی(، صورت گرفت، پژوهشگر تا حدود ترد1395)   یقیصد  دی ( و تأک1391)   ی(، رض1399)  یو چراغ  یتیرضا  ،یان یآل  یهادر مقاله

. کودک است  اتیمتخصصان ادب  یو نظرات انتقاد  یهمکار  ازمندین  کردهایرو  ن یا  تریفیو ک  ترشبههیب  نییتع  رسدی دارد و به نظر م
کودک در    اتیادب  ش یموضوع و گرا  یسبب خاستگاه اصل  )به  یفارس  ات ی: زبان و ادبشیدر چهار رشته و گرا  نامهان یپا  شتریب  تعداد

مطالعه و   جیآن ترو یۀاول فی)که از وظا یشناس بر آموزش(، علم اطالعات و دانش ییگوکتاب و قصه تأثیر ی)برا یتیآن(، علوم ترب
 کی. وجود  ( قابل انتظار استییگوترجمه و آموزش زبان با قصه  یبر استراتژ  دی)با تأک  یخارج  یها زبانکتاب است( و    یرساناطالع

  ه یرا توج یشناس فلسفه و روان  ،یشناسچون هنر، زبان  گرید یها ( دخالت رشتهیدرمان)با موضوع کتاب یدر رشته پرستار نامه انیپا
  ی ها پژوهش یخال  یاما جا ؛قرابت دارد  شیپژوهش، کم و ب نی(، با ا1391) انیصورو من فردیپژوهش مکتب  نهیزم نی. در اکندیم

 .دیآیچشم م حوزه به نیشناسانه در اجامعه
و    یعلم   یها است که شامل آثار مستند: کتاب  رداستانیغ   یها تاکنون(، کتاب  1395دوره )  نیا  یهامفقوده پژوهش  ۀحلق  اما

است.    یکیو هنر، مرجع و آثار الکترون  یو سرگرم  یو سفرنامه، باز  نامهیزندگ  ،ی و روانشناخت  ینید  ،یفلسف  یها کتاب  ،یدانش اجتماع
در    یوجود داشته و حت  ییهانامه انیاز آن است که پا   ی، حاک50و    40  ۀ ده  ژهیو  دوره، به   ن یقبل از ا  یهابه سال  یاجمال  ینگاه

ها گروه کتاب  نیا  نیاما با توجه به عناو؛  است  آمدهیشمار مهم ب  یرواده یز  ی)شبه پژوهش!( به نوع  یکتابشناس  نیخصوص تدو
مخاطب خاص کودک و نوجوان فراهم آورد،   یاز هرگونه ابهام برا یارمستند و ع ق،یاطالعات دق ت،یکه قرار است عالوه بر جذاب
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  ی ها رشته  یل یتکم  التیتحص  انیدانشجو  تی و توجه و حساس  کندیگوشزد م  نهیزم  نیدر ا  یاری بس  یپژوهش  یها حتم خأل  به طور
 . طلبدیمختلف را م

و    یمندان کاستگذاشت تا دغدغه  شیبه نما  وست،یدر دو جدول پ  یجزئ  به صورتها را  پژوهش، نگارنده اغلب داده  نیا  در
مخاطبان: دانشجو    فیط  یبرا   نه یزم  ن یدر ا  یو تعامل  ا یپو  یاسامانه   جادیاما ا؛  را مشاهده کنند  ی پژوهش  یهاو شکاف  هایروادهیز

  اتیمترجم ادب  رگر، یشاعر، تصو  سنده، یانتخاب موضوع( ؛ نو  ۀو هم در مرحل  ینیشیو پ  ینظر  تمطالعا  لیتکم  یو استاد )هم برا
مورد  یهاسال  لیدارد. پژوهشگر بنا دارد با تکم یشتریب تیو کتابداران اهم یو نهاد کودک گرلیتسه ،یمعلم، مرب ن،یکودک؛ والد

عمق   تر،یف یک  یها روش   یبرخ  یریکارگ  با به  ژهیو  مختلف، به  یها پژوهش را از جنبه  نیتاکنون، ا  1340  ۀاز اواخر ده  یبررس
کتاب، کتابخانه   یمرتبط سامانه تخصص  ینهادها  یبپردازد و در صورت همکار   یگردآمده به طراح  یهابا داده   ،تیبخشد و در نها

 . کند یاندارکودک و نوجوان را راه یو کتابدار 
حوزه کتاب،    یپژوهش  یهاپژوهش در مورد مقاله  نیا  ،یاسامانه  نیاطالعات چن  لیتکم  یبرا که  شود    یم  شنهادیپ  نیهمچن

 و کتابخانه کودک و نوجوان تکرار شود.    یکتابدار

 سپاسگزاری

وری داده و تنظیم اطالعات مربوط به  آسرکار خانم راضیه حیدری بابارود که در مراحل اولیه گرداز    داند یم   مبر خود الز  هنگارند 

 . د ینما یسپاسگزار  ها قبول زحمت کردنداسامی پدیدآورندگان، آثار و دانشگاه

 منابع

1-  (،36)8  ، فرهنگ و ادبیات عامهران.  های ادبیات عامه در اینامهشناسی پایان(. آسیب 1399آلیانی، فرشته؛ رضایتی، محرم و چراغی، رضا )
92. 

رسانی درباره ترویج کتابخوانی (. تحلیل محتوای مقاالت مجالت تخصصی کتابداری و اطالع1389یزدیان راد، مهرزاد )  و  ،فهیمه ؛الحوائجباب
 .53-31، (4)16، های عمومیرسانی و کتابخانه تحقیقات اطالع . 1387تا  1387های کودکان از سال و کتابخانه 

ها و های کارشناسی ارشد دانشجویان ادبیات کودک بررسی کاستی نامهشناسی پایان (. آسیب 1398آتشی، الله. ) و  ، خسرونژاد، مرتضی
 https://doi.org/10.22099/jcls.2017.3989. 56-23(، 1) 10مطالعات ادبیات کودک، . خطاهای رایج

( احمد  پژوهش1391رضی،  مسأله(.  ادبی.  های  مطالعات  در  ادبیمحور  .  26-13(،  1)  4،  فنون 
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088027.1391.4.1.4.0 

 . 1386کتابدار، رسانی. تهران: (. فلسفۀ کتابداری و اطالع1386رهادوست، فاطمه )بهار( )
کتایون پایان1386) زارعی،  نوجوانان.  و  کودکان  ادبیات  اصطالحنامه  ساختار  تدوین  طرح  و  (.  اطالعات  علم  ارشد  کارشناسی  نامه 

 تهران. . دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، شناسیدانش 
. زیر نظر وحید  ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نامهاصطالح نامه اصکا:  اصطالح  (.1396ذاکرشهرک، مینا )و  زمانی، فاطمه؛  

 طوفانی اصل، با همکاری نرگس قدیمی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.  
 .  67-58 (،69) 19های ادبیات کودک: درون متن و برون متن. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، نامهپایان (.1395صدیقی، مصطفی )

 .197-195، 9رسانی دانشگاهی، نقش کتابدار در اجتماع. تحقیقات کتابداری و اطالع (.1362فانی؛ کامران )

 . تهران: سمت. ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن: مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان(. 1383ایاغ، ثریا )قزل

محوری. ای ادبیات کودک از منظر نظریۀ مخاطب رشته (. سنتزپژوهی مطالعات بین1397الهی، حلیمه)نعمت و  نژاد، حسن؛  عالی، آمنه؛ علی
 .  117-142(، 44) 11 ،نقد ادبی

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه قم،  . پایان80-90های  نوجوان در سال  ادبیات کودک و  ه(. بررسی و نقد مقاالت حوز1399غالمی، فاطمه )
 قم.
-181،  1،  های ادب عرفانیپژوهش های زبان و ادبیات فارسی.  نامهشناسی پایان (. آسیب1386قبول، احسان )و  نژاد، محمدعلی؛  غالمی 
921  . 
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)کاشفی سیدعلی  بر کتاب (.1397خوانساری،  مروری  از کل:  پایانکمی  توصیفی  ادبیات کودک.  نامهشناسی  و  های  کتاب کودک  نقد 
 . 90 -85، 17، نوجوان 

از سال  1392محمدی، مهدی ) ادبیات کودکان و نوجوانان ایران  رسانی و  تحقیقات اطالع  .1353-1390(. تحقیقات تحلیل محتوا در 
 .113-111(، 1)19، های عمومیکتابخانه

  . تهران: خانه کتاب.های ادبیات کودک و نوجواننامه کتابشناسی توصیفی پایان(. 1396دادگر، امیر ) متقی
  3،  مطالعات ادبیات کودکشناختی.  های ادبیات کودکان از دید روش (. تبارشناسی پژوهش 1391منصوریان، یزدان )  و  فرد، لیال مکتبی

(1)، 137-152.https://doi.org/10.22099/jcls.2012.427  

  –   135  ، (1)  5،  کمطالعات ادبیات کود  .(. تحلیل محتوا و نقد ادبی در ادبیات کودکان: خواهران غریب یا قریب1393)مکتبی فرد، لیال  
156 .https://doi.org/10.22099/jcls.2014.1624  
  .33-26(، 69) 19،  پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان(. مطالعات آکادمیک ادبیات کودک: پل یا گسست؟. 1395) الیفرد، لیمکتب
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 های ادبی انواع و گونه های فرعی . جدول زیرمقوله1پیوست 
 های فرعی زیرمقوله هازیرمقوله

 واقعی داستان 
37 (10  )% 

 آمریکایی، مصر، ترکیه: لیدیا( -ـ انواع و قالب: داستان بلند و کوتاه، رمان، طنز، فانتری و ادبیات جهان )انگلیسی
ـ عناصر: تعاریف و سیر تاریخی، دختران، دیگرانگی، روستا، سرکوب خالقیت و اندیشه، بزرگسال و فرزندپروری، شگردهای طنز  

درمانی،  گیری، کالمی، کنایه، موقعیت، تناقض و تکرار(، عشق، فقر، قهرمان و ضد قهرمان، کتابایی، غافلنمنمایی و کوچک)بزرگ
 گرایی، کودک کار، محیط زیست، مدرسه و نظم اجتماعی، مفهوم نوجوانی، نظریه قدرت، وحشت، هویت ایرانی کمال

پردازی، فرایندهای گفتمانی، گفتمان قدرت،  شناسی، شخصیتی، ریختشناسشناسی، زبان: انتقادی، ایدئولوژی القایی، روانـ از جنبه
شناسی اجتماعی نهادها: کودک شورای کتاب کودک، کانون های اجتماعی، نشانهشناسی، مهارتهای جنسیتی، محتوایی، مخاطبکلیشه

 پرورش فکری کودک و نوجوان، مرکز مطالعات ادبیات 

 ادبیات شفاهی 
 )عامیانه(  

32 (8  )% 

 های معاصر : ـ انواع و قالب : چیستان، الالیی، الالییهااشعار و ترانه
ـ عناصر: مضامین )ارزش واالی کودک، کودک امروز و دیروز، پرورش زبان گفتاری، ذوق هنری، آشناسازی کودک با دنیای خویش، تقویت 

 نفس، کسب تجارب، تقویت صلح و ... اعتمادبه
 کالمی    اهمیت، زیباییـ از جنبه: اجتماعی، ویژگی و 

 ـ انواع و قالب : اسطوره، افسانه، بازآفرینی و بازنویسی )اقتباس(، روایت و حکایت، قصه، نمایشنامه  قصه و داستان سنتی: 
 های فکری و کالمی ـ عناصر: تمثیل، مفاهیم اجتماعی و اخالقی و تربیتی، دینی و فلسفی، اخالق و تربیت، همذات پنداری، مهارت

 پردازی، مخاطب، نقد ادبی و فمینیستی، نمادین، واسازیشناسی، ساختاری و محتوایی، شخصیت: طرح، تاریخی، ریختجنبهـ از 

 ترجمه 
28 (7  )% 

 ـ انواع و قالب: تصویر، ژانر علمی و رئال 
 ها تاریخی و سیاسی، خطاها، فرامتنیت، نظریه- شرایط اجتماعی تأثیرسازی، ـ موضوع، ترجمه و تألیف، اخالق، اقدام به ترجمه، پذیرش، بومی

محتوایی،  ، ارتباطی، زبانی )انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، فارسی به عربی، فرانسه به فارسی(، شناسی، استراتژی: آسیبـ از جنبه
 ، وفاداری به متن، شنیداریگزینی، نوواژهمعادل

 شعر 
27 (7  )% 

 ، شعر کالسیک، رمانتیک و سمبولیک، هیچانه ـ انواع و قالب: اسطوره، حماسه
 حدیث، ناشران، وطنـ عناصر: اسالم، انقالب اسالمی، خانواده )و پدر(، دفاع مقدس، روستا، شهر، صور خیال، طبیعت، فرهنگ عامه، قران و 

آمیزی، وصف،  های ادبی )تشبیه، تشخیص، حسّـ از جنبه: انسجام، انواع، تحوالت وزنی، جریان و سیر تاریخی، جنسیت، دستوری و آرایه
ی، اسالمی،  شناسی و داستانی، ساختار زبانی )معیار، محاوره(، فرم، محتوا،عاطفی، موسیقی، نماد، هنجارشکنی، هویت اجتماع استعاره(، روایت

 ایرانی و فرهنگی و نهادها: کانون پرورش کودک و نوجوان

 ادبیات دینی 
18 (5  )% 

 ـ انواع و قالب: شعر، داستان، کتاب تصویری 
شناسی، رابطه بین متن و تصویر )بزران دنی(، قرآن، های داستانی، امام حسین، پیامبر اسالم، توحید و خدا های دینی و کتابـ عناصر: آموزه

مایه، فضاسازی، زاویه دید، پیرنگ، گفتگو و نهادها )کانون پرورش های دینی، عرفانی، اخالقی؛ و درونمفهوم مرگ، معاد، مفاهیم و اندیشه
 القرآن، شورای کتاب کودک، آستان قدس رضوی( فکری کودک و نوجوان؛ جامعه

 های غربی پردازی، فضاسازی، محتوایی، مقایسه با داستانری، شخصیتشناسانه، زاویه دید، پیرنگ، دستو: ایدئولوژیک، زیباییـ از جنبه

 ادبیات پایداری 
13 (3  )% 

 ـ انواع و قالب: تصویر، داستان، رمان نوجوان، شعر، شعرسوررئال، طنز، الالیی 
 شهادت، طنز، کودک فلسطینی، ناشرشهیدان،   B14دفاع مقدس، رزمندگان، سرگذشتنامه+ ـ عناصر: اسراء، اعزام به جبهه، پشت جبهه، 

 پردازی، محتوایی شناسی، ساختاری، شخصیتشناختی، جریانـ از جنبه: تاریخی، جامعه

 فانتزی
9 (2 )% 

 انواع و قالب: اساطیری، حماسه، داستان مدرن، رمان نوجوان، فرهنگ عامه و موضوع 
 ـ عناصر: خیر و شر، ژانر وحشت، گاتیک، جادو، وحشت 

 پردازی : خلق و پیدایش، شخصیتـ از جنبه

 تعلیمی 
6 (2 )% 

 انواع و قالب: داستان فارسی و عربی، شعر، حکایات، بازآفرینی 
 ـ عناصر: آموزش اخالقی، تربیتی، قوانین راهنمایی رانندگی  

 : پیرنگ، زاویه دید، فضاسازی، محتوایی، گفتگو ـ از جنبه

های کتاب
 تصویری 

6 (2 )% 

 های قران قالب: ادبیات دینی، ادبیات عامیانه، بازنویسی، قصهـ انواع و 
 ـ عناصر: تصویر، تصویرسازان، روابط انسان و طبیعت، قران، ناشران 

 درمانی شناسی رنگ، کتابشکنی جنسیتی، روان: استفاده از نقاشی، کلیشهـ جنبه

آثار یک "
 نویسنده

32 (8 )%" 

 یانه، پایداری، دینی، فانتزی گرایانه، عامـ انواع و قالب: واقع
های  های اخالقی و تربیتی، نمادهای دینی، ایثار و شهادت، توانمندسازی، آسیبـ عناصر: تخیل، تفکر خالق، جادو، کودک کار، آموزه

 اجتماعی و... 
 ت، تمرکززدایی و... پردازی، فرامتنیهای داستانزدایی، شیوه: ساختاری، سبک شناسانه، زیبایی شناسانه، آشناییـ از جنبه

 کلیات 
23 (2  )% 

 ها، فانتزی، طنز ـ انواع و قالب: ادبیات عامیانه،  ادبیات نمایشی، داستان شعر، قصه، فابل
شناسی اجتماعی و جنسیتی(،  زبان فارسی و کردی )مقایسه(، تشخیص شناسی )آواها، اجزای واژه، تلفظ، زبان شعر، زبانـ عناصر: زبان

)جاندارپنداری(، تصویرگران، شعر، فبک، کتاب )انتخاب و گزینش(، کودک و بزرگسال )طنز، روایتگری(، مفاهیم صریح، مفاهیم ضمنی، 
، نمادگرایی، هنر ادبیات و آموزش تفکر انتقادی، نهادها )الک پشت پرنده و فهرست منتخب، ناشران و خط مشی انتخاب مجالت، مقاله

 سایت، موزه اسباب بازی( موضوع و فروش در وب
های پژوهشی و تولیدات ادبی(؛ زبانشناختی )بسامد : اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، پژوهشی )سیرتاریخی، مقاالت و کتابـ از جنبه

 شناسی، موسیقی، نام آواها(های زبانی، ساختاری و محتوایی، کاربردشناختی زبان، معناساخت
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 رسانی کتاب ترویج، اشاعه و خدمات ی های فرع. جدول زیرمقوله2پیوست 

 های فرعی زیرمقوله هازیرمقوله

 گویی قصه
67 (18  )% 

ای، خالق، دینی، شعر و حکایت، مصور، ادبیات کالسیک و نمایشی )با ، الکترونیکی، تعاملی، دیجیتال، چندرسانهبرخطـ انواع و قالب: 
 خالق( خوانی، کارتون،  نمایش اوریگامی، بازی، پرده

های درسی و عملکرد  ـ عناصر: آموزش صلح، انشانویسی، برنامه تلویزیونی، پرورش هوش )اخالقی، هیجانی و کالمی(، پیشرفت برنامه
های آن، تقویت گفتار، کارآفرینی، گسترش دایره واژگان، مهارت خواندن، جنسیتی مخاطب، تفکر فلسفی و مهارتهای تحصیلی، تفاوت

های ارتباطی، یادداری، یادگیری و درک مطلب، یادگیری اجتماعی، یادگیری زبان عی، مهارت تقویت ذهن، مهارتهای اجتمامهارت
 انگلیسی، و تجارب معلمان قصه گو 

سازی درمانی(: ابراز وجود، امیدواری، بهزیستی روانی، پرورش تفکر مثبت، خود انگیزشی و خود افشایی، خود تواندر )قصه تأثیر -
تحصیلی، خودشکوفایی، خودکنترلی، خود مراقبتی، دقت و روانی گفتار، رابطه والدفرزندی، رشد اخالقی، سازگاری اجتماعی، عزت نفس، 

های زبانی، هوش اخالقی،  های اجتماعی، مهارتسازی، مهارت حل مسئله، مهارتذهنی و نابینا، مفهومسرپرست و کم توان کودک بی
هوش معنوی، بهبود و کنترل )اختالل رفتاری قلدری، اضطراب، اضطراب جدایی، ترس، خشم، خودپنداره، درگیری شناختی، کمرویی،  

 شناختی(   یادگیری و کاهش اختالل خواندن، ناامیدی، هیجان و هیجان
 گویی، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان های قصهـ نهادها: جشنواره

 نمایش خالق
16 (4  )% 

 ـ انواع و قالب: تکنیک حیاط پویا 
، گفتگو، کشمکش، عمل و حرکت و  ـ عناصر: آموزش سواد، سرزندگی و انگیزش و پیشرفت تحصیلی، روایی و نمایشی )پیرنگ

 مکان_پردازی، زمانشخصیّتپردازی(، اجتماعی، صحنه
سرپرست و بدسرپرست،  درمانی(: تفکر انتقادی، حافظه کالمی، خودکارآمدی، رشد خالقیت، کودک کار، کودک بیدر )نمایشتأثیرـ 

 کار، بهبود و کنترل )احساس تنهایی، اضطراب، کمرویی، هیجان، ارتباطی( کودک و نوجوان بزه

 ترویج مطالعه 
6 (4 )% 

فرهنگی و اجتماعی، سواد بصری با تقویت حافظه، طرح   -خانواده، معلمان و کتابداران، رسانه و فضای مجازی، ساختار آموزشیـ نقش 
 های داستانی، متون درسی، ناشران مدرسه، کتاب -کانون 

 آساهی -شارجه و ایبی  -ی ایبیها(، جایزهـ نهادها: شورای کتاب کودک )طرح بامداد کتابخانه

 فبک 
11 (3  )% 

 ـ انواع و قالب: بازنویسی، حکایات و روایات، داستان، متون کالسیک، روایات و حکایات  
 در: آموزش صلح، تفکر انتقادی، بهبود اختالالت رفتاری  تأثیرـ 

  کتابخانه
 عمومی 

17 (4  )% 

موقعیت فیزیکی(، کتابخانه مدارس، کتابدار  گذار: خانواده، فضا )طراحی داخلی، فاصله بخش کودک از بخش بزرگسال، تأثیر ـ عوامل 
 )احساس امنیت، تخصص و رفتار(، منابع غنی، نظام آموزشی، وجود آمفی تئاتر 

های فرهنگی، ترویج فرهنگ مطالعه، خدمات به  ـ خدمات: آموزشی )سواد اطالعاتی و بصری، یادگیری(، بازدید از کتابخانه و مکان
های ملی و و جشن درمانی، گردهمایی )نشست، و نمایشگاه های مطالعاتی، کتابنی و تشکیل گروهگویی، کتابخوا های خاص، قصهگروه

 خوانی، نقاشی( نویسی،  کتابمذهبی و دعوت از نویسندگان، شاعران، بازیگران و هنرمندان و ...(، مسابقات )خاطره

 کانون پرورش  
14 (4  )% 

 وریفکری و بهرهگذار: کتابدار و سرمایه تأثیر ـ عوامل 
های فرهنگی و  آموزان(، ترویج فرهنگ مطالعه، فعالیتـ خدمات: آموزشی )آموزش غیررسمی، سواد اطالعاتی، انگیزش تحصیلی دانش

 هنری، نمایش خالق، کتابدرمانی 
  کتابخانه

 آموزشگاهی 
4 (1 )% 

ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه(، سازمان کتابخانههای عمومی )دسترسی ، تأمین نیاز اطالعاتیگذار: کتابخانهتأثیر ـ عوامل 
 )نیاز اطالعاتی و تأمین منابع( 

 مدرسه  -سپاری، طرح کانون ـ خدمات: برون

کتابدار و  
 کتابداری 

4 (1 )% 

 یابی( رفتار اطالعهای شخصی، فعالیت های آموزشی )سواد اطالعاتی و ای و فنی، ویژگیـ کتابدار: مهارت های تخصصی و حرفه
 بندی دیویی(یابی، نیازسنجی(، منابع )سازماندهی، ردهـ کتابداری: حضور در انیمشن، کاربران )رفتار اطالع

 فناوری
9 (2 )% 

کتابخانه دیجیتالی  های اجتماعی )مضامین تربیتی(،  سازی، رابط کاربری(، رابط کاربری ناشران، شبکهـ عناصر: آرشیو دیجیتالی )برنامه
 های الکترونیکی )آموزش سواد، ارزیابی، مقایسه با چاپی(ترویج مطالعه و مربیان، رابط کاربری(، کتاب تأثیر)

 کلیات 
23 (2  )% 

 ها، فانتزی، طنز ـ انواع و قالب: ادبیات عامیانه،  ادبیات نمایشی، داستان شعر، قصه، فابل
شناسی اجتماعی و جنسیتی(،  زبان فارسی و کردی )مقایسه(، تشخیص واژه، تلفظ، زبان شعر، زبانشناسی )آواها، اجزای ـ عناصر: زبان

)جاندارپنداری(، تصویرگران، شعر، فبک، کتاب )انتخاب و گزینش(، کودک و بزرگسال )طنز، روایتگری(، مفاهیم صریح، مفاهیم ضمنی، 
نتقادی، نهادها )الک پشت پرنده و فهرست منتخب، ناشران و خط مشی انتخاب ، نمادگرایی، هنر ادبیات و آموزش تفکر ا مجالت، مقاله

 سایت، موزه اسباب بازی( موضوع و فروش در وب
های پژوهشی و تولیدات ادبی(؛ زبانشناختی )بسامد : اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، پژوهشی )سیرتاریخی، مقاالت و کتابـ از جنبه

 شناسی، موسیقی، نام آواها(وایی، کاربردشناختی زبان، معناهای زبانی، ساختاری و محتساخت


