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چڪیده 
اين پژوهش به بررسی ديدگاه های مربيان کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان استان خوزستان پريامون گروه های سنى مناسب، کمّيت، و 

کيفيت داستان های واقعی موجود در کتابخانه های اين استان پرداخته 

است. جامعۀ مورد مطالعه، 98 مربى کانون در سال 1386- 1387 میباشد. 

طريق  از  اطالعات  و  بوده  توصيفی  نوع  از  پياميشی،  تحقيق،  روش 

پرسشنامه گردآوری شده اند. تجزيه و تحليل داده ها با کمک نرم افزار آماری 

اس.پی.اس.اس. انجام گرفته است. نتايج تحقيق نشان داد که 33/8 درصد 

مربيان کانون، گروه های سنى »د« و »ه« را به عنوان مناسب ترين گروه 

سنى برای داستان های عاشقانه )عاطفی(؛ 41/2 درصد مربيان گروه های 

سنى »الف«، »ب«، و »ج« را برای داستان های حيوانی؛ و 35 درصد هم 

گروه های سنى »ج« و »د« را برای انواع ديگر داستان ها مناسب دانسته اند. 

از نظر کّمی، از ميان 11 نوع داستان واقعی، 5 نوع کمّيت بسيار ضعيف 

)46 درصد(، 4 نوع کمّيت متوسط )36 درصد(، 1 نوع کمّيت بسيار قوی 

)9 درصد(، و 1 نوع کمّيت قوی )9 درصد( دارند. از لحاظ کيفی، از ميان 

11 نوع داستان واقعی، 8 نوع کيفيت متوسط )73 درصد(، 1 نوع کيفيت 

ضعيف )9 درصد(، 1 نوع کيفيت بسيار قوی )9 درصد( و 1 نوع کيفيت 

قوی )9 درصد( دارند. در پايان پژوهش به منظور ارتقای وضعيت مجموعۀ 

اين کتابخانه ها و افزايش ميزان عالقه مندی کودکان و نوجوانان به مطالعۀ 

داستان های واقعی پيشنهادهایی ارائه شده است.                                                                                   

ڪلیدواژه ها 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، مربيان كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان،  

کتاب های داستانی، داستان های واقعی، گروه های سنى کودکان و نوجوانان 

نظر مربيان كانون پرورش فكــرى
 كــودكان و نوجــوانان در خوزستــان 

در مورد گـروه هاى سنے مناسب، 
ڪمّيت و ڪيفيت داستـــان هاى واقعى 
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دريافت1388/1/30         پذيرش: 1388/3/26

مقدمه
کتاب همواره بهترین وسیله برای انتقال میراث ادبی از نسلی به نسل دیگر بوده  است. بخشی 
از این کتاب ها، به کتاب های داستانی واقعی اختصاص دارد و پارهای از مخاطبان آنها را 
هم کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. در هر بخشی از ادبیات داستانی و به خصوص 
داستان های واقعی، توجه به نقش سازندۀ داستان در رشد و پرورش کودک و نوجوان 
مسئلۀ بسیار مهمی است. از سوی دیگر، آهنگ رشد کودکان و نوجوانان در پیمودن مراحل 
مختلف رشد یکسان نیست، به عبارت دیگر، با لحاظ این نکته که »ویژگی های رشد در 
اغلب کودکان و نوجوانان در مقطع سني خاصی بروز می نماید، شناخت و عنایت به این 
تغییرات و ویژگی ها در هر مرحله از رشد، سرنخ هایی را برای شناخت ادبیات و کتاب های 
داستانی مناسب آنها به دست می دهد« )نورتون4، 1999(. با توجه به اینکه داستان های 
واقعی، از ارزش آموزشی، پرورشی، و تفریحی بسیاری برخوردارند و مي توانند اثر بسیار 
پررنگي نیز در ساخت حال و آیندۀ کودک و نوجوان  داشته  باشند، بررسي وضعیت آنان 

اهمیت بسیاری دارد. 

آرزو اعتامدی 1| مرتضی کوکبی 2 | عبدالحمید معرف زاده3

نظر مربيان كانون پرورش فكــرى
 كــودكان و نوجــوانان در خوزستــان 

در مورد گـروه هاى سنے مناسب، 
ڪمّيت و ڪيفيت داستـــان هاى واقعى 
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بیان مسئله
کودک یا نوجوان برای پشت سر گذاردن هر مرحله ای از رشد، به کتاب های ویژه ای 
نیازمند است. »کودک یا نوجوان از همان دوران طفولیت به سوی کتاب های داستانی واقعی 
گرایش دارد و تنها در یک مقطع بسیار کوتاه )8- 9 سالگی( به سوی افسانه ها متمایل 
پیدا می کند که  به سوی داستان های واقعی کشش زیادی  از آن دوباره  می شود و پس 
این بار، این گرایش تا سال های جوانی و پس از آن هم ادامه می یابد« )حجازی، 1381، 
ص 108(. علت این تمایل شدید آن  است که مخاطب در این داستان ها با ارزش های 
واقعی، حقایق جهان، و واقعیات زندگی آشنا می گردد. بر این   اساس، کتاب های داستاني 
و به خصوص داستان های واقعی مناسب برای هر مقطع سني در سطح جامعه از اهمیت 
بسزایی برخوردارند و ارتقای کّمی و کیفی آنها باید مورد عنایت بیشتري واقع گردد. از 
سوی دیگر، با توجه به اینکه کانون پرورش فکری، دارای اهدافی چون »جذب کودکان و 
نوجوانان به سوی تشکیالت خود و آموزش آنها از طریق تدارک منابع اطالعاتي مناسب، 
اندازی کتابخانه ها، و نیز انتشار کتاب مناسب آنها می باشد« )نفیسي کیا، 1379، ص  راه 
25( و خود یکی از ناشران فعال در این حوزه به شمار می رود، می تواند در ارزیابی این 
داستان ها بسیار اثرگذار باشد، که البته این امر از طریق مربیان امکان پذیر است که ارتباط 
نزدیکی با کودکان و نوجوانان دارند. لذا پس از بررسي هایي، به مطالعۀ نقطه نظرات ایشان 
پیرامون این کتاب های داستانی ) براساس کتاب های موجود در کتابخانه های کانون استان 

خوزستان( پرداخته شد. 

اهمیت و رضورت پژوهش
کتاب های داستانی یا غیرداستانی مختلف، از مؤلفه های اصلی زندگی کودکان و نوجوانان 
به شمار آمده و به طور غیرمستقیم به پرورش آنها کمک شایانی می نمایند، براین اساس، 
مسئلۀ گزینش کتاب مطلوب برای کودکان و نوجوانان اهمیت بسیاری دارد. بسیاری 
صورت  نوجوانان  و  کودکان  خود  توسط  کتاب  انتخاب  شیوۀ  مطلوب ترین  معتقدند 
می پذیرد، ولی به دلیل عدم شناخت کافی از کتاب های منتشرشده، آنها نمی توانند انتخاب 
خوب و مطلوبی برای خویش به عمل آورند. لذا این بزرگترها اعم از والدین، مربیان، و 
کتابداران هستند که از ابتدا در امر گزینش کتاب برای کودکان و نوجوانان دخیل اند. به 
همین جهت، این گروه نیز باید از شناخت کافی نسبت به کتاب ها برخوردار باشند. در این 
میان، نقش مربیان و کتابداران کتابخانه های کودک و نوجوان بسیار پررنگ تر جلوه می کند، 
چون به هرحال این افراد در برابر تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان پاسخگو بوده، به طور 

آرزو اعتمـــادى
مرتضى كوكبى| عبدالحميد معرف زاده
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مرتب به رایزنی با آنها پرداخته و دائماً بر روی عالیق سیال ایشان کار می نمایند و می توانند 
نظرات کارسازتری در این زمینه داشته باشند. 

 
هدف و پرسش های اساسی پژوهش

هدف پژوهش، بررسی دیدگاه های مربیان کانون استان خوزستان پیرامون گروه های سني 
مناسب، کمیّت، و کیفیت داستان های واقعی موجود در کتابخانه های این استان می باشد. 

براین اساس، پرسش های اساسی پژوهش عبارت اند از: 
1. مربیان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان خوزستان چه دیدگاه هایی 
پیرامون گروه های سني مناسب، کمیّت، و کیفیت انواع داستان هاي واقعی دارند؟                                                                   
2. آیا بین نظرات مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان در 
مورد هریک از سؤاالت پرسشنامه تفاوت معناداری به چشم می خورد؟                                         

3. آیا بین مجموع نظرات مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
خوزستان، پیرامون گروه های سني مناسب، کمیّت، و کیفیت داستان های واقعی، تفاوت 

معناداری وجود دارد؟

پیشینۀ پژوهش
در سال 2004، لِسسن5 )2004(، در مقاله ای با عنوان »تاریخ در قالب یک داستان«6 چنین 
بیان نمود: »کتاب ها بهترین فرصت را برای مطالعه به افراد مي دهند، مجالی که توسط 
هیچ رسانۀ دیگری برای فرد فراهم نمی شود. در این بین تأثیر کتاب داستانی تاریخی بر 
روی نوجوانان بیشتر از همۀ موارد دیگر مشهود است. بیان تاریخ در قالب یک داستان، 
به خصوص یک داستان واقعی مطمئناً می تواند اطالعات بی شماری را به نوجوان منتقل 
نماید. نوجوان از طریق این کتاب ها با رویدادهای مخوف، اتفاقات جذاب و به یادماندنی، 

شخصیت های مهم، و مانند آن آشنایی بیشتری پیدا می کند«. 
هرت و بنجامین7 )2005(، در مقاله اي با عنوان »داستان واقعي چیست؟«8 به بررسی 
داستان های مورد عالقۀ کودکان و اولویت بندی های آنها پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد 
که بیشتر کودکان در پایان داستان به تفکر پیرامون موضوع داستان و شخصیت های آن 
می پردازند، بااین حال، ذهن بسیاری در تشخیص داستان واقعی و مفهوم آن، درگیر است. 
از سوی دیگر، درحالي که برخي کودکان نسبت به درک خود از داستان هاي واقعي کاماًل 
مطمئن هستند، در پاسخ هاي دسته اي دیگر، نوعي تردید دیده می شود، معلول تصورات 

ابتدایي کودک از داستان مي باشد.

5. Lesesne
6. History as story 

7. Harrett & Benjamin 
8. What is real story 

نظر مربيان ڪانون پرورش فڪرى
کودكان و نوجوانان در ...
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ُوولی و کاکس9، در سال 2007، در پژوهشی با عنوان »رشد باورها دربارۀ کتاب های 
داستانی واقعی«10 به ارزیابی نظرات کودکان پیرامون حوادث و شخصیت هاي واقعی در 
داستان ها پرداختند. در این پژوهش، نظر 1156 کودک پیش دبستانی، به عنوان جامعۀ آماری 
در مورد شخصیت ها و حوادث این داستان ها، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن 
بود که کودکان 3 ساله بین شخصیت هاي داستان های واقعی با تخیلي تمایزی قائل نشده و 
بیشتر آنان را واقعي قلمداد مي نمودند. کودکان 5 ساله نیز بیشتر از 3 تا 4 ساله ها به حوادث 
مطرح شده در داستان های مذهبی اعتقاد داشتند و معتقد بودند که این داستان ها در دنیای 

بیرون هم امکان وقوع دارند. 
در پژوهشي که نیشابوري در سال 1369، با همکاري مرکز مطالعات و سنجش 
برنامه اي صدا و سیما، به انجام رسانید به »تحلیل محتواي کتاب هاي داستاني تألیفي کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان در دهۀ اول انقالب اسالمي براي گروه هاي سني قبل 
از دبستان تا پایان دورۀ راهنمایي« پرداخت. در این تحقیق، 85 جلد کتاب بررسي شدند. 
نتایج نشان داد که از این تعداد کتاب 62 درصد داستاني، 23 درصد نثر توصیفي، 8 درصد 
شعر، و 7 درصد نمایشنامه اي بوده  است. از میان 62 درصد کتاب هاي داستاني، 86 درصد 
براي گروه سني »ب« تهیه شده اند. مفهوم عشق کمتر و مفاهیم سیاسي و اجتماعي بیش از 
همه در داستان ها مطرح شده اند. داستان هاي پیرامون زندگي کودکان و نوجوانان هم در 

بین این دو مقوله )عشق و سیاسي/ اجتماعي( قرار دارند. 
با عنوان »بررسی مفاهیم  پایان نامۀ کارشناسی ارشد خویش،  ستاری )1377(، در 
اجتماعی در داستان های واقعی مناسب نوجوانان، نوشته شده توسط نویسندگان ایرانی 
در سال های 1358- 1367« به مطالعۀ این مفاهیم در این داستان ها پرداخت. وی در این 
پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده نمود و مفاهیم اجتماعی را در 6 مقولۀ »اخالق و 
رفتار اجتماعی«، »اماکن اجتماعی«، »خانواده«، »روندهای اجتماعی«، »گروه های شغلی«، و 
»مشکالت اجتماعی« و در 89 عنوان داستان واقعی مناسب برای نوجوانان، مورد بررسی 
قرار داد. یافته هاي پژوهش دال بر این بود که نویسندگان ایرانی در داستان های واقعی 
مناسب نوجوانان در این دورۀ ده ساله، به مقوله هایی چون اخالق و رفتار اجتماعی )28/1 
درصد( و خانواده )26 درصد( بیشترین و به مفاهیمی چون اماکن اجتماعی )8/7 درصد( 

و مشکالت اجتماعی )5/6 درصد(، کمترین توجه را نشان داده اند.
نشریۀ کتاب ماه کودکان و نوجوانان )1377( در گزارشي به بررسي »عوامل بازدارندۀ 
رشد کیفي کتاب هاي کودک و نوجوان« پرداخت و چنین بیان کرد: »سفارشی نویسي 
پدیدهاي دردناک و روندي علیه خالقیت در ادبیات کودکان و نوجوانان به شمار می آید که 

9. Woolley &  Cox
10. Development of beliefs about 
storybook 

آرزو اعتمـــادى
مرتضى كوكبى| عبدالحميد معرف زاده
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بسیار بر روي کیفیت این آثار اثرگذار می باشد. در مقابل، عنصر مهمي به نام خالقیت قرار 
گرفته که عاملي مهم در جذب مخاطب به کتابخواني است که در شرایط فعلي این عنصر 
هم تضعیف شده و شاید یکي از دالیل آن، همان سفارشي نویسي باشد، که وقت بسیاري 

را از نویسنده گرفته و فرصت بروز خالقیت ها را به او نمي دهد«. 
ساختار  »بررسی  عنوان  با  خویش  کارشناسی ارشد  پایان نامۀ  در  رضایی)1380(، 
داستان های حیوانات در ادبیات کودکان« به مطالعۀ داستان های حیوانی پرداخت و آنها 
را، داستان هایی با طرح بسیار ساده، شخصیت پردازی و نثر ضعیف، لغزش های دستوری 

بسیار، و نیز حوادث کمتر نسبت به داستان های دیگر معرفی نمود.

روش و جامعۀ آماری پژوهش  
این پژوهش، پیمایشی توصیفی بوده که در آن تمامي مربیان کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان )98 مربي( در 46 کتابخانۀ کانون پرورش فکری استان خوزستان مورد مطالعه 
قرار گرفتند. در مرحلۀ نخست به 20 نفر از این مربیان، به منظور تعیین پایایی، پرسشنامه ای 
داده شد. در مرحلۀ دوم، برای گردآوری اطالعات، تنها برای 78 نفر از مربیان کانون استان 
پرسشنامه ارسال گردید. از 78 پرسشنامۀ توزیع شده، 74 عدد از سطح استان جمع آوری 
شدند )ضریب بازگشت 95 درصد( که به عنوان جامعۀ آماری نهایی این پژوهش، مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ابزار گردآوری داده ها 
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای کاماًل محقق ساخته بود.  برای تهیۀ 
این پرسشنامه، مالک کار مقالۀ کوکبي )1383، ص33( قرار گرفت. به منظور تعیین روایی 
پرسشنامه 4 نسخه از آن تهیه و در اختیار استادان گروه کتابداري و اطالع رساني دانشکدۀ 
علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه شهید چمران قرارگرفت و بدین شکل روایی صوری 
این ابزار مشخص گردید. پایایي این ابزار نیز از طریق یک تجربۀ مقدماتي، با کمک 20 
نفر از مربیان کانون در استان خوزستان، سنجیده شد. برای بررسی پایایی این ابزار، از 
روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب به دست آمده 0/7 تعیین گشت، که برای این 

پرسشنامۀ محقق ساخته مقدار مناسبی تشخیص داده شد. 

شیوۀ تجزیه و تحلیل داده ها 
برای تجزیه و تحلیل های آماری پژوهش، از جداول و روش هاي آمار توصیفي مانند 
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فراواني، درصد فراوانی، و میانگین و نیز ضریب همبستگي و آزمون تی بهره برده و 
همچنین از نرم افزارهای آماری اکسل و اس.پی.اس.اس. استفاده شده است. 

تعاریف عملیاتی
داستان واقعى: »اگرچه مخلوق تخیل زنده و بیدار نویسنده است، در اجزاي متشکلۀ آن 
و در سیر ماجرا چیزي وجود ندارد که وقوع آن را غیرممکن سازد. نویسنده از زندگي و 
گیرد و داستاني مي آفریند که ممکن است عیناً اتفاق نیفتاده  ماجراهاي گوناگون آن الهام مي 
باشد، ولي بدون شک امکان وقوع آن بسیار زیاد است« )حجازي، 1381، ص 108(.      

كيفيت و کمّیت: منظور از کیفیت و کمیّت در این پژوهش، دیدگاه هاي مربیان 
کانون استان خوزستان پیرامون کیفیت و کمیّت داستان هاي واقعي موجود در کتابخانه هاي 

کانون استان مي باشد.
گروه های سنى: در این پژوهش، منظور از گروه های سني »الف، ب، ج، د، ه« هستند 
ها از هم تفکیک شده و هر داستان مخاطب خاص خود را می یابد.  که براین اساس داستان 
البته گاه یک داستان به یک یا چند گروه سني، به طور همزمان، اختصاص پیدا می کند که 

در چنین حالتی داستان برای تمامی آن گروه های سني قابل استفاده می باشد.    

تجزیه و تحلیل داده ها
در این قسمت، به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو قسمت پرداخته خواهد شد:

الف( اطالعات جمعیت شناختی
 در جدول 1، توزیع فراوانی مربیان کانون پرورش فکری استان خوزستان از نظر متغیرهای 

مورد مطالعه، درج شده است. 
همانگونه که در جدول 1 مشاهده می شود: 

•  از لحاظ سني، مربیان گروه سني 25 تا 30 سال بیشترین تعداد پاسخگویان را با 
43/2 درصد )32 نفر( و مربیان گروه سني کمتر از 25 سال، کمترین تعداد پاسخگویان 
را با 10/8 درصد )8 نفر( به خود اختصاص داده اند، در مجموع، بیشتر مربیان کانون، 

مربیانی جوان هستند. 
• از لحاظ تحصیالت، مربیان با مدرک کارشناسی بیشترین تعداد پاسخگویان 42 
درصد )31 نفر( و مربیان با مدرک دیپلم کمترین تعداد پاسخگویان 27 درصد )20 
نفر( را دارا می باشند. در مجموع، 73 درصد )54 نفر( از مربیان کانون تحصیالت 
دانشگاهی داشته و از آنجاکه دارا بودن تحصیالت دانشگاهی، می تواند یکی از عوامل 
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درصد تعداد متغیرها

10/8 8 کمرت از 25 سال

سن 

43/2 32 25 تا30 سال

21/6 16 31 تا 35 سال

24/4 18 بيشرت از 35 سال

27 20 ديپلم

تحصیالت 

31 23 ڪاردانی

42 31 ڪارشناسی

0 0 ڪارشناسی ارشد

51/3 38 مربى مسئول

پست سازمانی 

39/2 29 مربى فرهنگی

6/8 5 مربى ادبی

2/7 2 مربى هرنی

20/3 15 کمرت از 5 سال

سابقۀکار

35/1 26 5 تا10 سال

28/4 21 11 تا 15 سال

16/2 12 بيشرت از 15 سال

جدول 1
 توزیع فراوانی مربيان کانون پرورش
 فڪری ڪودکان و نوجوانان از نظر

مؤلفه های مورد مطالعه
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باالتر رفتن کیفیت کار مربیان باشد، می توان نتیجه گرفت که از این لحاظ مربیان در 
سطح نسبتاً خوبی واقع شده اند.    

• از لحاظ پست سازمانی، مربیان مسئول بیشترین تعداد پاسخگویان را با 51/3 
درصد )38 نفر( و مربیان هنری کمترین تعداد پاسخگویان را با 2/7 درصد )2 نفر( 
به خود اختصاص داده اند. در مجموع، بیشترین پراکندگی مربیان در 2 پست، مربیان 
مسئول و سپس فرهنگی است و مربیان ادبی و هنری در اقلیت می باشند، که یکی 
از دالیل آن، محدود بودن حوزۀ کاری مربیان هنری و ادبی نسبت به مربیان مسئول 

و فرهنگی است. 
• از لحاظ سابقۀ کار،مربیان با سابقۀ کاري بیش از 15 سال کمترین تعداد پاسخگویان 
تعداد  بیشترین  تا 10 سال  کاري 5  با سابقۀ  با 16/2 درصد )12نفر( ومربیان  را 

پاسخگویان را با 35/1 درصد )26 نفر( دارا مي باشند.

ب( نتایج مربوط به دیدگاه های مربيان
هایی پیرامون گروه های سني  1. مربیان کانون پرورش فکري استان خوزستان چه دیدگاه 
مناسب، کمیّت، و کیفیت انواع داستان هاي واقعی دارند؟ پس از بررسی دیدگاه های مربیان 
از لحاظ سن، پست سازمانی، تحصیالت، و سابقۀ کار و جمع بندی دیدگاه های ایشان در 

جدول 2، می توان چنین بیان داشت:
• از لحاظ گروه های سني مناسب، 33/8 درصد مربیان کانون پرورش فکری استان 
گروه های سني »د« و »ه« را به عنوان بهترین گروه های سني خوانندگان داستان های 
عاشقانه، 41/2 درصد مربیان گروههای سني »الف«، »ب«، »ج« را به عنوان گروه های 
سني مناسب داستان های حیوانی و به طور متوسط 35 درصد مربیان نیز گروه های 
سني »ج«، »د« را به عنوان  مناسب ترین گروه های سني خوانندگان برای انواع دیگر 

داستان های واقعی برگزیده اند. 
• از لحاظ کّمی، از بین 11 نوع داستان واقعی؛ 4 نوع )نگرش جدي انواع داستان های 
تاریخی، داستان های فکاهی و طنزآمیز مبتنی بر وقایع زمان حال، و همچنین داستان های 
پلیسی )قهرمان داستان غیرکودک یا نوجوان( کمیّتی متوسط )36 درصد(، 1 نوع 
)نگرش جدي داستان های حیوانی( کمیّتی بسیار قوی )9 درصد(، 1 نوع )نگرش 
طنزآمیز داستان های حیوانی( کمیّتی قوی )9 درصد( و سایر داستان ها هم از کمیّت 
بسیار ضعیفی )46 درصد( برخوردارند. در مجموع، به اعتقاد بیشتر مربیان کانون استان، 
این مجموعه های داستانی در کتابخانه ها، از نظر کّمی وضعیت بسیار مطلوبی ندارند. 

• از لحاظ کیفی، از میان 11 نوع داستان واقعی؛ 1 نوع )داستانهای عاشقانه نوجوانان با 
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درصد کیفيت درصد کمّیت درصد
 گروه هاى

سنى
نوع داستان

62/2 متوسط 56/8 35/1 متوسط ج / د
داستان  های تاریخی پیرامون وقایع مهم گذشته با نگرش 

جدى )قهرمان داستان کودک یا نوجوان(                              

35/1 متوسط 47/3
 بسیار

ضعیف
37/8 ج / د

داستان  های تاریخی پیرامون وقایع مهم گذشته با نگرش 

طنزآمیز )قهرمان داستان کودک یا نوجوان(                          

51/4 متوسط 63/5 متوسط 41/9 ج / د
داستان های پیرامون شخصيت های شناخته شدۀ تاریخی 

با نگرش جدى )قهرمان داستان غیرکودک یا نوجوان(              

36/5 متوسط 50
 بسیار

ضعیف
43/2 ج / د

داستان  های پیرامون شخصيت های شناخته  شدۀ تاریخی 

با نگرش طنزآمیز )قهرمان داستان غیرکودک یا نوجوان(         

33/8 متوسط 41/9 متوسط 18/9 ج / د
داستان  های فکاهی و طنزآمیز مبتنی  بر وقایع زمان حال 

)قهرمان داستان کودک یا نوجوان(                                        

48/6 متوسط 44/6
 بسیار

ضعیف
32/4 ج / د

داستان  های کودکان و نوجوانان معلول با نگرشی جدى 

بر وقایع زمان حال 

)قهرمان داستان کودک یا نوجوان معلول(   

39/2 ضعیف 59/5
 بسیار

ضعیف
33/8 د / ه

داستان  های عاشقانۀ نوجوانان با نگرشی جدى بر وقایع 

زمان حال 

44/6 متوسط 39/2
 بسیار

ضعیف
36/5 ج / د

داستان  های پلیسی، ماجرايی و غیره با نگرشی جدی بر 

وقایع زمان حال )قهرمان داستان کودک یا نوجوان(                                

44/6 متوسط 43/2 متوسط 32/4 ج / د
داستان  های پلیسی

 )قهرمان داستان غیرکودک یا نوجوان(                         

60/8
 بسیار

قوی
78/4

 بسیار

قوی
43/2

 الف / ب

/ ج

داستان های حیوانی با نگرش جدى

 )قهرمان داستان غیرکودک یا نوجوان(                                                                  

37/8 قوی 29/7 قوی 39/2
 الف / ب

/ ج

داستان های حیوانی با نگرش طنزآمیز 

)قهرمان داستان غیرکودک یا نوجوان(                                                                  

جدول 2
دیدگاه های مربيان پیرامون 

های سنى مناسب، کمّیت، گروه 
 و كيفيت داستان های واقعی
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نگرشی جدي بر وقایع زمان حال( کیفیتي ضعیف )9 درصد(، 1 نوع )نگرش جدي 
داستان های حیوانی( کیفیتي بسیار قوی )9 درصد(، 1 نوع )نگرش طنزآمیز داستان های 
ها هم از کیفیتي متوسط )73 درصد(  حیوانی( کیفیتي قوی )9 درصد(، و سایر داستان 
برخوردارند. در کل، بیشتر مربیان کانون استان، مجموعۀ داستان های واقعی موجود در 

این کتابخانه ها را از لحاظ کیفیت ظاهری و محتوایی متوسط تشخیص داده اند. 
2. آیا بین نظرات مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، 
در مورد سؤاالت پرسشنامه تفاوت معناداری به چشم می خورد؟ در پاسخ به این پرسش 
یک آزمون همبستگی میان نظرات مربیان در 4 مؤلفۀ سن، تحصیالت، پست سازمانی، 
و سوابق کاری مختلف به عمل آورده شد )سطح معنادار 5 درصد(. نتایج این آزمون در 

شود:     جداول 3، 4، و 5 مشاهده می 
بر اساس جدول 3 میان دیدگاه های مربیان پیرامون گروه های سنی مناسب برای انواع 
داستان های واقعی، به استثنای یک مورد، در سایر موارد تفاوت معناداری وجود ندارد و 
نظرات مربیان در انتخاب گروه های سنی مناسب برای این داستان ها مشابه هم می باشد. 
آن مورد استثنا نیز دیدگاه های متفاوت مربیان در پست های مختلف سازمانی پیرامون 
گروه های سنی مناسب برای داستان های فکاهی و طنزآمیز مبتنی بر وقایع زمان حال 
)0/032( می باشد، که علت امر، با توجه به اطالعات گردآوری شده، ریشه در اختالف نظر 
مربیان ادبی و هنری با مربیان مسئول و فرهنگی پیرامون این داستان ها دارد، به عبارت دیگر، 
انتخاب گروه های سني »ج« و»د« از طرف 18/9 درصد مربیان، تنها از سوی مربیان مسئول 

و فرهنگی بوده و مربیان ادبی و هنری به هیچ وجه چنین نظری نداشته اند. 
در جدول 4، مالحظه می شود که در بررسی نظرات مربیان پیرامون کمیّت داستان های 
واقعی از لحاظ مؤلفۀ سن، تفاوت معناداری مشهود نیست و نظرات ایشان در این زمینه 

مشابه است. 
از لحاظ تحصیالت، تنها دیدگاه های مربیان پیرامون داستان های کودکان و نوجوانان 
معلول با نگرشی جدي بر وقایع زمان با هم تفاوت معناداری دارد )0/007( و علت آن است 
که کمیّت بسیار ضعیف، که از طرف 44/6 درصد مربیان برگزیده شده، گزینه ای است که 
بیشتر از طرف مربیان با مدرک کاردانی انتخاب شده و مربیان با مدرک کارشناسی و دیپلم 
گزینۀ ضعیف را انتخاب نموده اند، لذا دیدگاه های متفاوت مربیان با مدرک کارشناسی و 

دیپلم با مربیان با مدرک کاردانی، مسبب این تفاوت  می باشد. 
در مؤلفۀ پست سازمانی دو تفاوت معنادار مشاهده شد: 1( داستان های کودکان و 
نوجوانان معلول با نگرشی جدي بر وقایع زمان حال )0/015( که علت آن نظرات بسیار 
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سابقۀ کار
پست 

سازمانی
تحصيالت سن نوع داستان

0/544 0/892 0/691 0/541
داستان  های تاريخی پريامون وقايع مهم گذشته با نگرش 

جدى )قهرمان داستان کودک يا نوجوان(                       

0/878 0/523 0/225 0/329
داستان  های تاريخی پريامون وقايع مهم گذشته با نگرش 

طنزآميز )قهرمان داستان کودک يا نوجوان(                     

0/714 0/215 0/432 0/702
داستان های پريامون شخصيت هاى شناخته شدۀ تاريخی با 

نگرش جدى )قهرمان داستان غريكودک يا نوجوان(          

0/818 0/217 0/246 0/545
داستان های پريامون شخصيت هاى شناخته شدۀ تاريخی با 

نگرش طنزآميز )قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان(        

0/512 0/032 0/376 0/332
داستان های فکاهی و طنزآميز مبتنی بر وقايع زمان حال 

)قهرمان داستان کودک يا نوجوان(                              

0/621 0/535 0/570 0/612
داستان های کودکان و نوجوانان معلول با نگرشی جدى بر 

وقايع زمان حال )قهرمان داستان کودک يا نوجوان معلول(  

0/624 0/780 0/536 0/823
داستان های عاشقانۀ )عاطفے( نوجوانان با نگرشی جدى بر 

وقايع زمان حال                                                            

0/964 0/109 0/654 0/887
داستان های پليسی، ماجرايى و غريه با نگرشی جدى بر وقايع 

زمان حال )قهرمان داستان کودک يا  نوجوان(

0/265 0/827 0/240 0/687
داستان های پليسی 

)قهرمان داستان غريکودک يا  نوجوان(

0/737 0/661 0/268 0/204
داستان  های حيوانی با نگرش جدى

 )قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان(

0/370 0/860 0/591 0/178
داستان های حيوانی با نگرش طنزآميز

 )قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان(

جدول 3
نتایج آزمون همبستگی از لحاظ 

بررسی گروه های سنى مناسب برای 
داستان های واقعی از دیدگاه مربيان
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پراکندۀ مربیان پیرامون این داستان هاست  ؛ و2( تفاوت معنادار میان دیدگاه های مربیان 
پیرامون کمیّت نگرش طنزآمیز داستان های تاریخی پیرامون وقایع مهم گذشته می باشد 
)0/002(، که آن نیز ریشه در اختالف نظر مربیان ادبی و هنری با مربیان مسئول و فرهنگی 

پیرامون این داستان ها دارد. 
 در بررسی نظرات مربیان از لحاظ سابقۀ کار نیز تنها دیدگاه های مربیان پیرامون 
داستان های پلیسی با هم تفاوت معناداری دارد )0/034 در داستان های پلیسی، ماجرایی، و 
مانند آن با نگرشی جدي بر وقایع زمان حال قهرمان داستان کودک یا نوجوان و 0/026 در 
داستان های پلیسی با قهرمانی غیرکودک یا نوجوان( که علت اصلی آن دیدگاه های پراکندۀ 
مربیان در سوابق کاری مختلف پیرامون کمیّت این داستان هاست، اما در سایر موارد نظرات 

مربیان مشابه می باشد.

سابقۀ کار
پست 

سازمانی
تحصيالت سن نوع داستان

0/585 0/342 0/139 0/553
داستان  های تاريخی پريامون وقايع مهم گذشته با نگرش جدى

 )قهرمان داستان کودک يا نوجوان(                       

0/582 0/002 0/492 0/122
داستان  های تاريخی پريامون وقايع مهم گذشته با نگرش طنزآميز

 )قهرمان داستان کودک يا نوجوان(                     

0/323 0/924 0/820 0/307
داستان های پريامون شخصيت های شناخته  شدۀ تاريخی با نگرش 

جدى )قهرمان داستان غريكودک يا نوجوان(          

0/867 0/376 0/066 0/290
داستان های پريامون شخصيت های شناخته شدۀ تاريخی با نگرش 

طنزآميز )قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان(        

0/522 0/486 0/621 0/551
داستان های فکاهی و طنزآميز مبتنی بر وقايع زمان حال 

)قهرمان داستان کودک يا نوجوان(                              

0/060 0/015 0/007 0/439
داستان های کودکان و نوجوانان معلول با نگرشی جدى بر وقايع زمان 

حال )قهرمان داستان کودک يا نوجوان معلول(  

0/396 0/069 0/647 0/549 داستان های عاشقانۀ نوجوانان با نگرشی جدى بر وقايع زمان حال                                                            

0/034 0/188 0/512 0/396
داستان های پليسی، ماجرايی و غريه با نگرشی جدی بر وقايع زمان 

حال )قهرمان داستان کودک يا نوجوان(

0/026 0/829 0/059 0/529 داستان های پليسی )قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان(

0/448 0/556 0/439 0/286 داستان های حيوانی با نگرش جدى )قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان(

0/815 0/804 0/051 0/698
داستان های حيوانی با نگرش طنزآميز )قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان( 

جدول  4
نتایج آزمون همبستگی از لحاظ 
های بررسی کمّیت داستان 

 واقعی از دیدگاه مربيان 
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سابقۀ کار
پست 

سازمانی
تحصيالت سن  نوع داستان

0/082 0/926 0/029 0/280
داستان های تاريخی پريامون وقايع مهم گذشته با نگرش جدى 

)قهرمان داستان کودک يا نوجوان(                       

0/749 0/558 0/018 0/299
داستان های تاريخی پريامون وقايع مهم گذشته با نگرش طنزآميز 

)قهرمان داستان کودک يا نوجوان(                     

0/016 0/149 0/260 0/091
داستان های پريامون شخصيت های شناخته شدۀ تاريخی با نگرش 

جدي )قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان(          

0/857 0/503 0/009 0/797
داستان های پريامون شخصت هاي شناخته شدۀ تاريخی با نگرش 

طنزآميز )قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان(        

0/071 0/320 0/458 0/340
داستان های فکاهی و طنزآميز مبتنی بر وقايع زمان حال )قهرمان 

داستان کودک يا نوجوان(                              

0/641 0/107 0/253 0/405
داستان های کودکان و نوجوانان معلول با نگرشی جدى بر وقايع زمان 

حال )قهرمان داستان کودک يا نوجوان معلول(  

0/509 0/503 0/028 0/719 داستان های عاشقانۀ نوجوانان با نگرشی جدى بر وقايع زمان حال                                                            

0/034 0/064 0/193 0/393
داستان های پليسی، ماجرايى با نگرشی جدى بر وقايع زمان حال 

)قهرمان داستان کودک يا نوجوان(

0/251 0/898 0/296 0/705
داستان های پليسی، ماجرايى با نگرشی جدى بر وقايع زمان حال 

)قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان(

0/679 0/955 0/371 0/880 داستان های حيوانی با نگرش جدى )قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان(

0/389 0/791 0/201 0/303 داستان های حيوانی با نگرش طنزآميز )قهرمان داستان غريکودک يا نوجوان(

جدول 5
 نتایج آزمون همبستگی از لحاظ 
بررسی کیفّیت داستان های واقعی

 از دیدگاه مربيان

شود از لحاظ 2 مؤلفۀ سن و پست سازمانی، میان دیدگاه های  در جدول 5 مالحظه می 
مربیان پیرامون کیفیت داستان های واقعی تفاوت معناداری دیده نمی شود و نظرات آنها در این 

زمینه مشابه می باشد.  
از لحاظ تحصیالت، میان دیدگاه های مربیان در مورد داستان های تاریخی پیرامون وقایع 
علت نظرات پراکندۀ مربیان با مدرک کارشناسی،  مهم گذشته )نگرش جدي و طنزآمیز( به 
کاردانی، و دیپلم، نگرش طنزآمیز داستان های پیرامون شخصیت هاي شناخته شدۀ تاریخی به 
سبب اختالف نظر مربیان با مدرک کاردانی )کیفیت بسیار ضعیف( با مربیان دیپلم و با مدرک 
کارشناسی )کیفیت متوسط( و داستان های عاشقانۀ نوجوانان، به دلیل نظرات متنوع مربیان با 
مدارک تحصیلی مختلف، 4 مورد تفاوت معنادار مشاهده می گردد، در سایر موارد دیدگاه ها 

پیرامون کمیّت این داستان ها مشابه است.
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در بررسی نظر مربیان از لحاظ مؤلفۀ سابقۀ کار، دیده می شود که به استثنای دو مورد در 
سایر موارد میان دیدگاه های مربیان  تفاوت معناداری وجود ندارد و نظرات آنان پیرامون 
کیفیت این داستان ها یکسان می باشد. دو مورد استثنا نیز دیدگاه های مربیان پیرامون کیفیت 
نگرش جدي داستان های پیرامون شخصیت هاي شناخته شدۀ تاریخی و نیز داستان های 
پلیسی، ماجرایی با نگرشی جدي بر وقایع زمان حال )قهرمان داستان کودک یا نوجوان( 

است، که علت آن پراکندگی نظرات مربیان در سوابق کاری مختلف می باشد.
3.  آیا بین مجموع نظرات مربیان کانون پرورش فکری استان خوزستان پیرامون گروه های 
سني، کمیّت، و کیفیت داستان های واقعی تفاوت معناداری وجود دارد؟ برای پاسخ به این 
پرسش پس از انجام آزمون تي )سطح معنادار 5 درصد( مشاهده شد که به هیچ عنوان میان 
دیدگاه های تفکیک شدۀ مربیان بر حسب سن، تحصیالت، و نیز سابقۀ کاری، پیرامون گروه های 
سني مناسب، کمیّت، و کیفیت داستان های واقعی تفاوت معناداری وجود ندارد و نظر مربیان 
در بررسی این 3 مؤلفه )گروه های سني، کمیّت، و کیفیت داستان های واقعی( در این پژوهش  
یکسان است – پست های سازمانی در آزمون تی به دلیل عدم امکان ادغام پست های سازمانی 

با همدیگر درنظر گرفته نشد - .   

نتایج پژوهش  
در بررسی دیدگاه های مربیان پیرامون گروه های سني مناسب برای انواع داستان های واقعی 

مشخص شد که:
• 33/8 درصد مربیان کانون استان گروه های سني »د« و »ه« )مقطع راهنمایی و دبیرستان( 

را به عنوان بهترین گروه های سني برای خوانندگان داستان های عاشقانه برگزیده اند.
• 41/2 درصد مربیان گروه های سني »الف«، »ب«، و»ج« )سالهای پیش از دبستان و مقطع 

دبستان( را به عنوان گروه های سني مناسب برای داستان های حیوانی معرفی کرده اند.
• 35 درصد مربیان گروه های سني »ج« و »د« )سال های پایانی دبستان و مقطع راهنمایی( 

را برای انواع دیگر داستان ها برگزیده اند.              

Sig )2-tailed( t گروه ها متغريها

0/683 -0/410  سن مربيان

گروه های سنى، کمّیت و 

کیفیت داستان های واقعی
0/127 -1/545 تحصیالت مربيان

0/629 0/485  سابقۀ کار مربيان

جدول  6
نتایج آزمون   تی   
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از لحاظ کّمی و کیفی
• داستان های تاریخی از کیفیتي متوسط برخوردارند، بدین معنی که ممکن است این 
داستان ها از نظر موضوع، محتوا، ظاهر، و نظیر آن در سطح باالیی نباشند، اما آنقدر هم 
در سطح پایینی نیستند که بتوان از آنها به راحتی گذشت. از نظر کّمی نیز وضعیت 
نگرش جدي این داستان ها نسبت به وضعیت نگرش طنزآمیز آنها بهتر است. ضعف 
بسیار شدید مجموعۀ کتابخانه ها از لحاظ کتاب تاریخی طنزآمیز از جمله نکات بسیار 
مهم و قابل تأمل می باشد، زیرا نباید فراموش نمود که برخی اوقات مطالعۀ واقعیتي 
طنزآمیز برای کودکان و نوجوانان بسیار دلنشین تر است، خصوصاً اگر با دیدی طنز به 

تاریخ و گذشته نظر افکنده شود. 
• داستان های فکاهی و طنزآمیز مبتنی بر وقایع زمان حال، از نظر کیفی و کّمی وضعیت 
متوسطی دارند. از آنجا که مقولۀ طنز بسیار سرگرم کننده است، مسئوالن باید بیشتر به 
مجموعه سازی در این حوزه توجه نشان دهند. کیفیت این داستان ها هم مؤلفۀ دیگری 
است که در جهت بهبود هرچه بیشتر آن باید تالش نمود، زیرا کودک یا نوجوان به 
هرحال باید از مطالعۀ چنین کتاب  هایی، مطلبی فرا گیرد و پدیدآورندگان نباید فقط برای 
سپری شدن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، به نگارش این داستان ها بپردازند.                                                   
• داستان های پیرامون کودکان و نوجوانان معلول، با نگرشی جدي بر وقایع زمان حال، از 
جمله داستان هایی هستند که از نظر کیفی در سطح متوسطی واقع شده، اما از نظر کّمی 
بسیار ضعیف می باشند. به عبارت دیگر، با توجه به این نکته که پیرامون ما کودکان 
و نوجوانان معلول کم نیستند، بهترین راه برای آشنا شدن با آنان مطالعۀ کتابی است 
که دربارۀ این افراد نوشته شده است. از سوی دیگر، کودکان و نوجوانان معلول هم 
از اینکه در داستان ها به آنها نظر افکنده شود، دچار احساس خوشایندی می گردند و 
مسلماً ضعف در این موضوع برای ایشان نیز ناخوشایند است. لذا توجه بیشتر به این 

دسته از کتاب های داستانی امری بسیار مهم است.       
• از میان داستان های واقعی، تنها داستان های عاشقانۀ نوجوانان هستند که از نظر کیفی 
ضعیف و کّمی بسیار ضعیف می باشند. با توجه به وضعیت این دسته از داستان ها، هم 
پدیدآورندگان در خلق چنین آثاری باید تالش بیشتری مبذول نمایند و هم مسئوالن 
امر به مجموعه سازی این نوع کتاب های داستانی عنایت بیشتری داشته باشند. در 
حقیقت، این نکته را نباید فراموش نمود که اگر داستان های عاشقانه از ساخت و 
پرداخت، موضوع، محتوا، شخصیت پردازي، و نثر مطلوبی برخوردار باشند، مسلمًاً 

تأثیر بسیار خوبی هم بر روی نوجوانان خواهند داشت.
های  • داستان های پلیسی از نظر کیفی در سطح متوسطی قرار دارند. از نظر کّمی، داستان 
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و  ضعیف  بسیار  کمیّتی  نوجوان(،  یا  کودک  داستان  )قهرمان  ماجرایی  و  پلیسی 
دارند.  متوسط  نوجوان(، کمیّتی  یا  داستان غیرکودک  )قهرمان  پلیسی  داستان های 
کیفیت متوسط این داستان ها، توجه بیشتر پدیدآورندگان این حوزه را می طلبد.                                                    
• داستان های حیوانی )جدي یا طنز( از نظر کیفی و کّمی در سطح باال یا بسیار باالیی 
واقع شده اند و نظرات مربیان پیرامون وضعیت کلي این داستان ها مشابه است در کل 
داستان های حیوانی تنها دسته ای از انواع داستان های واقعی در کتابخانه های کانون اند 
که از وضعیت کّمی و کیفی بسیار مطلوبی برخوردارند.                                    

بنابراین، از نظر کّمی، از میان 11 نوع داستان واقعی، 5 نوع کمیّت بسیار ضعیف )64 
درصد(، 4 نوع کمیّت متوسط )63 درصد(، 1 نوع کمیّت بسیار قوی )9 درصد(، و 1 نوع 
کمیّت قوی )9 درصد( دارند. لذا کمیّت کتاب های داستانی واقعی موجود در این کتابخانه ها 
در حدي بسیار ضعیف و در مواردی متوسط می باشد و به گفتۀ مربیان، مجموعۀ کتابخانه ها از 
این لحاظ شرایط خوبی دارا نیستند. - تنها داستان های حیوانی هستند که از نظر کّمی، شرایط 
مناسبی دارند و سایر موضوعات در شرایط مطلوبی واقع نشده اند- . از لحاظ کیفی، از میان 11 
نوع داستان واقعی، 8 نوع کیفیت متوسط )37 درصد(، 1 نوع کیفیت ضعیف )9 درصد(، 1 نوع 
کیفیت بسیار قوی )9 درصد(، و 1 نوع کیفیت قوی )9 درصد( دارند. در مجموع، به عقیدۀ 
مربیان کانون استان، کتاب های داستانی واقعی موجود در کتابخانه ها از لحاظ کیفیت )ظاهری و 
محتوایی( در سطح متوسطی واقع شده اند. ضعیف ترین حوزۀ موضوعی داستان های عاشقانه و 

غنی ترین حوزه هم داستان های حیوانی هستند. 

پیشنهادهای پژوهش
1. توجه به اظهار نظر مربیان کانون پیرامون کتاب های داستانی مورد نیاز و اعمال نظرات 

ایشان در مجموعه سازی.  
2. تهیۀ هرچه بیشتر آن دسته از کتاب های داستانی واقعی که از کیفیت باالتری برخوردارند، 
به منظور غنای هرچه بیشتر مجموعۀ داستانی کتابخانه های کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان.                                       
3. درنظر گرفتن نیازهای هر گروه سني در تهیۀ کتاب های مورد نیاز آنها، به منظور افزایش 

عالقه مندی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان به مطالعه. 

منابع
حجازي )فراهاني(، بنفشه )1381(.ادبياتكودكانونوجوانان:ويژگيهاوجنبهها. تهران: روشنگران 

و مطالعات زنان.
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رضائی، نرگس )1380(. »بررسی ساختار داستان های حیوانات در ادبیات کودکان«. پایان نامۀ کارشناسي 
ارشد کتابداري و اطالع رساني، دانشکدۀ علوم تربیتي و روان شناسي، دانشگاه تهران.

ستاری، منصوره )1377(. »بررسی مفاهیم اجتماعی در داستان های واقعی مناسب نوجوانان نوشته شده توسط 
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