
 
 
 
 
 
 

  ارتباط ادبيات كودك و نوجوان با رشد اجتماعي
 دكتر بيژن ظهيري ناو

   استاديار  گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي
 سوران رجبي

  دانشجوي دكتري تخصصي روان شناسي  
  چكيده:

جامعة هدف اصلي اين مطالعه تعيين رابطه ادبيات كودك و نوجوان با رشد اجتماعي دانش آموزان مي باشد. 
آموزش و  2و  1كلية دانش آموزان دختر و پسر پايه پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي ناحيه   پژوهشاين آماري 

بودند كه به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي  چند مرحله 1388-89پرورش اردبيل  در سال تحصيلي 
روش  كرد كه از نفر انتخاب شد.  ماهيت موضوع و اهداف مطالعه ايجاب مي  640اي نمونه اي به حجم 

استفاده شود. ابزارهاي مورد استفاده  در اين پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته، روش تحقيق همبستگي 
باشد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه به ترتيب كتابها و مجالت  آزمون رشد اجتماعي و تست ريون مي

مي توانند رشد اجتماعي دانش ورزشي، علمي، و تاريخي به طور منفي  و كتابهاي هنري (شعر) به طور مثبت 
آموزان  را پيش بيني كنند. در اين مطالعه كتابها و مجالت ورزشي نقش بيشتري در پيش بيني رشد اجتماعي 

  دانش آموزان دارند. همچنين اين بررسي به تفكيك جنسيت و پايه تحصيلي نيز انجام گرفت.
   ي، دانش آموزادبيات كودكان و نوجوانان، رشد اجتماعواژه هاي كليدي: 

  
  مقدمه

هاي كشف و شهود شاعر است و عوام را راهي  كهن پارسي، گاه تبلور اوج لحظهادبيات و شعر  از آنجائي كه
فارسي و ادب هاي اخير شعر  مانند. در دهه به اعماق آن نيست. كودكان از دايره فهم اين اشعار بيرون مي

سياسي، راه خويش را به طرح مسائل روزمره جامعه  تحول عظيمي يافته و همراه با تحركات اجتماعي و
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گشوده و كوشيده است تا خود را با سطح فهم و درك مخاطبانش كه عموم مردم هستند، سازگار كند. يكي از 
تبعات اين نهضت ، ظهور مقوله جديدي در عرصه ادبيات با عنوان ادبيات كودكان و نوجوانان است. ادبيات 

با زبان ” رشد”اي كه در قالب كالم براي هدايت كودك به سوي  ه تالشهاي هنرمندانهكودكان عبارتست از كلي
گيرد و از اهداف آن، برانگيختن ذوق و عالقه  اي مناسب و در خور فهم او صورت گرفته است يا مي و شيوه

دكان و مطالعه در كودكان، آشنا كردن كودكان با مسائل گوناگون زندگي، سودمند كردن اوقات فراغت كو
صدا و سيماي (نوجوانان، آشكارسازي و تعميق استعدادهاي ذهني مختلف كودكان و نوجوانان است 

ادبيات كودكان شامل قصه، شعر، نمايش، افسانه و داستان است. ازجمله  .)1374 جمهوري اسالمي ايران،
  ت.اهداف ادبيات كودكان و نوجوانان افزايش آگاهي و رشد اجتماعي مخاطبان خود اس

يكي از اهداف عاليه نظام رسمي آموزش و پرورش كشور، اجتماعي كردن صحيح كودكان و نوجوانان است، 
زيرا رشد و تحول اجتماعي در سايه اجتماعي شدن، سازگاري و برقراري ارتباط مطلوب با ديگران ميسر 

درسه اولين جايگاه رسمي است. از بين تمامي سازمانهايي كه نقش كليدي در اجتماعي كردن افراد دارند، م
تجربه اجتماعي كودكان است و در اين زمينه نقش تعيين كننده دارد. براين اساس، الزم است هرگونه تالش 

  در خصوص ايجاد و رشد اجتماعي بر اساس مطالعات دقيق انجام گيرد.  
ات كودكان شامل قصه، يكي از اين ابزارهاي رشد دانش آموزان، ادبيات كودكان و نوجوانان است. ادبي    

شعر، نمايش، افسانه و داستان است. ادبيات كودكان عبارت است از تالشي هنرمندانه در قالب كالم، براي 
هدايت كودك به سوي رشد، با زبان و شيوه اي مناسب و در خور فهم او. به بياني ديگر، ادبيات عبارت است 

به وسيله ي كلمات در اشكال و صورت هاي گوناگون  از چگونگي تعبير و بيان احساسات، عواطف و افكار
بيني كودك تأثير  كه در قالب مقاله و كتاب به مخاطب خود عرضه مي شود. كتاب در شخصيت و جهان

هاي اوست. كتاب، ابزاري قوي در انتقال مفاهيم ، اطالعات و  ي آمال و آرمان زيادي دارد و در واقع سازنده
ها و  بيند و با نقش ي اجتماع را مي اوست. كودك از راه كتاب است كه چهرهدر نهايت در تكوين شخصيت 

شود. تكيه هوشمندانه سعدي بر روابط متقابل، جرآت ابراز وجود،  هايي كه بايد در پيش بگيرد، آشنا مي روش
كي نقش مهارتهاي اجتماعي در پيشبرد اهداف فردي و اجتماعي و حتي مديريت خانه و جامعه بيانگر نزدي

ادبيات با مسائل روان شناسي است و استفاده از آن در باال بردن رشد اجتماعي و بهداشت روان نقش بسزايي 
  ).1382دارد (بيدگلي مشهدي و پدرام، 
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اما در كشور ما به رغم وجود گنجينه هاي علم و معرفت و داستĤنها و افسانه هاي زيبا و آموزنده، اوليا و 
مربيان بيشترين وقت خود را به مسائل آموزشي كودكان اختصاص مي دهند و دانش آموزان نيز در خانه و 

خشكي دروس و اضطراب مدرسه بيشتر اوقات خود را صرف يادگيري هاي غير فعال كرده، از سختي و 
امتحان و نمره رنج مي برند. بدين ترتيب اغلب اوليا و مربيان از هدف اصلي تعليم و تربيت كه پرورش 

  انسان هاي خالق، مبتكر و كارآمد است، باز مي مانند. 
خواند، با شخصيت، مضمون يا رويدادي كه درون  در بسياري از موارد هنگامي كه كودك كتابي را مي    
هاي كتاب به او  ها و رفتارهاي شخصيت ي او به نوع تفكر، هيجان كند. عالقه تاب رخ داده، همانند سازي ميك

ها سهيم شود و باورها و تفكرات و عواطف  هاي  آن شخصيت دهد كه در بعضي سطوح، در تجربه امكان مي
  خواهد شد.  ها را به خود نسبت دهد. اين فرايند در كل منجر به رشد اجتماعي كودك آن
شواهدزيادي وجود دارد كه نشان مي دهد ويژگي هاي رفتار اجتماعي كودكان در سازگاري در مدرسه و    

به نقل 1990؛ الد ، 1991، 1988؛ كوپر و فارن ،  1993 ن،عملكرد تحصيلي نقش دارد ( الكساندر و همكارا
؛ پتي و ديگران 1993؛ السون و هوزا،  1994پاترسون و همكاران ، ؛ 2003، موريزون و هلمز، داز مك كللن

؛ و     2002 ، مالكي و اليوت؛   2000، پارك و همكاران؛   2000 ،و همكارن دبه نقل از مك كللن ؛1966،
  ). 1379شكركن و همكاران، 

رشد اجتماعي، بخش مهمي از رشد همه جانبه ي كودكان است. اين جنبه از رشد، ارتباط نزديكي با ادبيات  
كودكان دارد. بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه تقويت رفتارهاي مثبت اجتماعي كودكان به صورت 
مستقيم يا از راه پند و اندرز ميسر نمي گردد، بلكه ارايه ي الگوهاي مناسب در عمل و يا از طريق شخصيت 

أثير گذاري بيشتري دارد. اما پردازي هاي جذاب در داستان ها، اشعار، سرگذشت ها و ... در اين زمينه ي ت
اين اثر بخشي در صورتي امكان پذير است كه پديد آورندگان آثار كودكان از روندن جامعه پذيري آنان آگاه 
باشند، عوامل موثر در اين فرآيند را بشناسند، از مراحل و چگونگي رشد اخالقي كودكان اطالع كافي داشته 

  ).1385(قاسم زاده،  جام رفتارهاي اجتماعي و اخالقي با خبر باشندباشند و از انگيزه هاي كودكان در ان
در مجموع نقش ادبيات كودكان در رشد اجتماعي آنان بيشتر در قالب نظريه پردازي مطرح شده است اما اين 
مطالعه درصدد است تا نقش ادبيات كودكان در رشد اجتماعي دانش آموزان به صورت ميداني و در قالب 

  گي اجرا گردد.روش همبست
  روش پژوهش و نوع طرح پژوهشي
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باتوجه به اينكه در مطالعه حاضر ارتباط و نقش ادبيات كودكان با رشد اجتماعي دانش آموزان بررسي مي 
در اين گونه تحقيقات صرفاً روابط متغيرها بررسي مي شود  بنابراين از روش پژوهش همبستگي استفاده شد. 

  ). 2001، 1معلولي در اولويت بعدي بود (كوهن شود و استنباط روابط علت و
كلية دانش آموزان دختر و پسر پايه پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي  پژوهشاين جامعة آماري  جامعه آماري:

  بوده است. 1388-89آموزش و پرورش اردبيل  در سال تحصيلي  2و  1ناحيه  
ن پژوهش،  تصادفي خوشه اي  چند مرحله اي روش نمونه گيري در اي .شيوه نمونه گيري و حجم نمونه:

نفر باشد، كفايت مي كند اما در پژوهش  100بود. با اينكه در تحقيقات همبستگي اگر تعداد نمونه حداقل 
نفر خواهد بود. براي نمونه گيري ابتدا   640حاضر براي افزايش اعتبار بيروني نتايج تحقيق حجم نمونة كلي  

،  چهار منطقة آموزشي 2و  1ه اي چند مرحله اي از ميان مناطق آموزشي ناحيه به صورت نمونه گيري خوش
مدرسه ابتدايي دخترانه و پسرانه (دو مدرسة دخترانه و  4به تصادف انتخاب شد سپس از هر منطقة آموزشي 

نتخاب مدرسه راهنمايي دخترانه و پسرانه (دو مدرسة دخترانه و دو مدرسه پسرانه)ا 4دو مدرسه پسرانه) و 
شد و در مرحلة بعدي از هر مدرسه انتخاب شده در مقطع ابتدايي يك كالس پاية پنجم تعيين شد همچنين 

نفر انتخاب  20از هر مدرسه انتخاب شده در مقطع راهنمايي يك كالس پاية سوم تعيين شد (از هر مدرسه 
  شد). سپس پرسشنامه ها به صورت گروهي در كالس اجرا گرديد.

ابزار جمع آوري اطالعات در مطالعه حاضر شامل پرسشنامه هاي محقق ساخته،  وري داده ها:ابزار گردآ
  پرسشنامه رشد اجتماعي و آزمون ريون مي باشد.

اين پرسشنامه شامل مواردي از قبيل سن، جنسيت، تعداد مردوديها  پرسشنامة ويژگيهاي فردي و خانوادگي:
شغل والدين، تحصيالت والدين، درقيد حيات بودن والدين،  و تجديدي هاي مقاطع مختلف تحصيلي، معدل،

ميزان كتابخواني والدين، شهري يا روستايي بودن آزمودني  وسوالهاي مرتبط با كتابخواني دانش آموزان مي 
  باشد كه توسط پژوهشگران تدوين شد.

توسط بيابانگرد و همكاران ساخته شده است. مركب  1374اين آزمون در سال    پرسشنامة رشد اجتماعي:
ماده است كه بر اساس ماده هاي آزمونهاي عزت نفس اجتماعي پپ و همكاران، عزت نفس اجتماعي  30از 

كوپراسميت، بلوغ اجتماعي واينلند و سازگاري اجتماعي راتر و رشد اجتماعي واتيزمن ساخته شده است. 
دقيقه و براي  15است. مدت زمان اجراي اين آزمون حدود » خير«و » بلي«به سؤاالت به صورت  پاسخ

                                                 
1 . Cohen 
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سؤال در  5ساله مناسب است. براي آنكه معنا و مفهوم آزمون براي آزمودني مبهم باشد  14تا  6كودكان سنين 

يرد. اعتبار سازه اين آزمون نظر گرفته شده است كه خنثي بوده و در نمره گذاري، نمره اي به آنها تعلق نمي گ
مي  88/0). همچنين ضريب آلفاي كرونباخ  اين آزمون 92/0در حد باال و رضايت بخش گزارش شده است (

  بدست آمد. 78/0). ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در مطالعه حاضر برابر با 1374باشد (بيايانگرد، 
گيرى هوش افراد در همه سطوح توانايى به  راى اندازهب ماتريسهاي پيشرونده ريون     :تست هوشي ريون

(محمد  رود بكار مىساله تا بزرگساالن سرآمد  5رود. اين آزمون براى سنجش هوش كودكان  كار مى
سوالهاي مطرح شده در تست ريون همگي الگوهايي از تصاوير يا نمودار را نسان مي  ). 1384اسماعيل، 

يم شده اند. يافتن پاسخ درست سوال مستلزم فرايند استدالل ذهني براي دهند كه بر اساس منطقي خاص تنظ
آزمون ريون ). 1384كشف اصول و منطق حاكم بر روابط بر اجراي الگوهاي ماتريسهاست (محمد اسماعيل، 

ضرايب پايايى باز آزمايى اين  ةدر مورد كودكان تهران هنجاريابى شده است. دامن) 1374(براهنى  توسط 
بوده است. به جهت برآورد روايى  93/0تا  81/0و نيز ضرايب پايائى تنصيف از  91/0تا  69/0از آزمون 

ذكر شده و بطور كلى آزمون ريون از  48/0تا  12/0آزمون همبستگى نمرات آزمون با معدل ساالنه حدود 
  توان با آن سنجيد. اعتبار و روايى كافى برخوردار است و هوش عمومى را مى

روش پردازش داده ها در سطح توصيفي با استفاده از شاخصهاي گرايش  جزيه و تحليل آماري:روشهاي ت
مركزي و پراكندگي بود و در سطح استنباطي نيز به دليل تعداد زياد گروهها و جلوگيري از ميزان خطاي آلفا، 

ت. بطوريكه براي داده هاي بدست آمده با استفاده از تحليل رگرسيون چندمتغيره مورد بررسي قرار گرف
  بررسي سوالهاي پژوهش از رگرسيون چندمتغيره استفاده شد.

  
  نتايج

 4/43نفر( 268يافته هاي توصيفي مطالعه به شكل زير بود؛ از مجموع افراد شركت كننده در پژوهش حاضر،  
درصد)  6/50نفر( 312درصد) پايه سوم راهنمايي هستند.   6/56نفر( 349درصد) پايه پنجم ابتدايي هستند و 

درصد)  0/5نفر( 31درصد) متولد شهر  و  0/94نفر( 580درصد) دختر بودند. و  4/49نفر( 305پسر بودند و 
درصد) داراي سابقه  0/12نفر( 74درصد) وضعيت نامشخص داشتند.همچنين   1نفر ( 6متولد روستا هستند. 

درصد) داراي سابقه مردودي  4/2فر(ن 15درصد) سابقه تجديدي ندارند.  4/87نفر( 539تجديدي بودند و 
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درصد) وضعيت نامشخص  6/0نفر ( 4درصد) سابقه مردودي ندارند. در اين مطالعه  9/96نفر( 598بودند و 
درصد) وضعيت متوسط،  1/15نفر( 93درصد) داراي وضعيت اقتصادي ضعيف هستند.  9/1نفر( 12دارند. 

صد) وضعيت اقتصادي عالي دارند. در اين مطالعه در 1/39نفر( 241درصد) وضعيت خوب،  9/43نفر( 271
هيچيك از وضعيت اقتصادي خيلي ضعيف برخوردار نيستند. اكثريت والدين دانش آموزان داراي تحصيالت 

  ليسانس، راهنمايي و ديپلم هستند.
 8/1نفر( 11درصد) بازنشسته،  0/11نفر( 68درصد) از دانش آموزان، پدرشان فوت كرده است،  5/4نفر( 28 

درصد) داراي شغل كارمندي هستند.  8/35نفر( 221درصد) داراي شغل آزاد  و  8/46نفر( 289درصد) بيكار، 
 4/2نفر( 15درصد) خانه دار،  1/89نفر( 550درصد) از دانش آموزان، مادرشان فوت كرده است،  6/0نفر( 4

  درصد) داراي شغل كارمندي هستند.  7/7نفر( 48درصد) شغل آزاد، و 
مي  64/1و انحراف معيار  10/13سال با ميانگين  11-17نين افراد شركت كننده در يك دامنة سني همچ

 86/1و انحراف معيار  20/18سال با ميانگين  05/13-20باشند. و از نظر معدل تحصيلي در يك دامنة سني 
  مي باشند.
ن در منزل كتاب مطالعه مي كنند.  درصد از دانش آموزا 1/91درصد والدين اين دانش آموزان و  60بيشتر از 

 87درصد) از دانش آموزان هيچ عالقه اي به كتابخواني نداشتند.  3/1نفر( 8از نظر ميزان عالقه به كتابخواني 
درصد) عالقه زياد   7/26نفر( 165درصد) عالقه متوسط،  6/19نفر( 121درصد) عالقه كمي دارند،  1/14نفر(

  يلي زياد دارند. درصد) عالقه خ 6/37نفر( 232و 
 2/34نفر( 211همچنين از نظر نوع كتابهاي مورد مطالعه توسط دانش آموزان، اكثريت دانش آموزان يعني 

درصد) كتابهاي مذهبي را مطالعه  4/8نفر( 52درصد) كتابهاي علمي را مطالعه مي كنند و كمترين آنان يعني 
درصد) كتابهاي تخيلي را مطالعه مي  8/51نفر( 158ر مي كنند. از نظر جنسيت نيز، اكثريت دانش آموزان دخت

درصد) كتابهاي مذهبي را مطالعه مي كنند. در دانش آموزان پسر نيز  9/7نفر( 24كنند و كمترين آنان يعني 
 1/6نفر( 19درصد) كتابهاي ورزشي را مطالعه مي كنند و كمترين آنان يعني   6/42نفر ( 133اكثريت آنان 

  ري (شعر) را مطالعه مي كنند.درصد) كتابهاي هن
درصد) هيچ گونه آشنايي در مورد كتابها و  8/5نفر( 36از نظر ميزان آشنايي با كتابهاي كودك و نوجوان،  

 211درصد) بطور متوسط،  2/23نفر( 143درصد) كمي،  6/20نفر( 127مجالت كودك و نوجوان ندارند. 
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نايي خيلي زيادي در مورد كتابها و مجالت كودك و درصد) آش 2/16نفر( 100درصد) زياد  و  2/34نفر(

  نوجوان دارند.
بطور كلي نتايج توصيفي نشان مي دهد افراد شركت كننده در مقطع پنجم ابتدايي بطور ميانگين هفته اي 

ساعت به مطالعه كتابهاي غيردرسي مي پردازند كه اين ميزان در دانش آموزان دختر بيشتر است.  70/2
ساعت به مطالعه كتابهاي غيردرسي مي پردازند  98/4طع سوم راهنمايي بطور ميانگين هفته اي همچنين در مق

  كه اين ميزان مجدداً در دانش آموزان دختر خيلي بيشتر است.
  

  سوال اول: كدام دسته از كتابهاي غير درسي توانايي پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان پسر را دارند؟
  بيني رشد اجتماعي دانش آموزان پسر بر اساس نوع كتابهاي مورد مطالعه: پيش 1جدول شماره 
 تحليل واريانس

sig  F 
ميانگين

 مجذورات
درجه آزادي

مجموع
  مجذورات

  مدل

 

 رگرسيون 64/520 7 21/74  73/7  0001/0

  باقيمانده 11/2922 304 58/9  

 كل 75/3443 311   

  ضرايب

sig t 
 مدل استانداردضريب غير  ضريب استاندارد

B Std. Error B

 ثابت  32/55  80/1   78/30 000/0

  كتابهاي علمي  -59/0  40/0  -08/0  -48/1  13/0
 تخيلي 93/1  58/0 20/0  32/3  001/0

  تاريخي  -31/2  44/0 -28/0  -18/5  000/0
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  پليسي(جنايي)  07/1  40/0  14/0  62/2 009/0
  مذهبي  -49/1  74/0  -12/0  -00/2  046/0
  هنري(شعر) 51/0  88/0 03/0  58/0  56/0
  ورزشي  -70/0  38/0 -10/0  -85/1  05/0

  و  متغير وابسته: رشد اجتماعي    R=0.39, RS= 0.15, R Adj= 0.13 توجه:
 

)، >0001/0Pمعني دار است ( =F 73/7مي باشد  13/0تعديل شده  Rنشان مي دهد  1نتايج جدول شماره 
  با توجه به نتايجبنابراين انواع كتابخواني مي توانند رشد اجتماعي دانش آموزان پسر را پيش بيني كنند. 

كتابها و مجالت ورزشي، مذهبي، و تاريخي به طور منفي  و كتابهاي تخيلي و پليسي (جنايي) به طور مثبت 
رچقدر دانش آموزان به مطالعه كتابها  و مي توانند رشد اجتماعي دانش آموزان  را پيش بيني كنند. يعني ه

مجالت ورزشي، مذهبي، و تاريخي گرايش بيشتر ي داشته باشند از رشد اجتماعي باالتر برخوردارند و 
هرچقدر به مطالعه كتابها و مجالت تخيلي و پليسي (جنايي) گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي 

كتابها و مجالت تاريخي نقش بيشتري در پيش بيني رشد اجتماعي دانش  پايينتري برخوردارند. در اين مطالعه
  آموزان پسر دارند.

  سوال دوم: كدام دسته از كتابهاي غير درسي توانايي پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان دختر را دارند؟
  العه: پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان دختر بر اساس نوع كتابهاي مورد مط2جدول شماره 
 تحليل واريانس

sig  F 
ميانگين

 مجذورات
درجه آزادي

مجموع
  مجذورات

  مدل

 

 رگرسيون 64/1167 7 21/166  59/9  0001/0

  باقيمانده 11/5163 297 58/17  

 كل 75/6330 304   

  ضرايب
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sig t 
 مدل ضريب غير استاندارد  ضريب استاندارد

B Std. Error B

 ثابت  94/56  86/2   90/19 000/0

  كتابهاي علمي  -71/2  59/0  -27/0  -56/4  000/0
 تخيلي -10/1  58/0 -12/0  -87/1  06/0

  تاريخي  89/1  76/0 16/0 48/2  014/0
  پليسي(جنايي)  -03/0  75/0  -003/0  -043/0 96/0
  مذهبي  90/0  0/1 05/0  90/0  36/0

  هنري(شعر) 63/1  66/0 14/0  44/2  015/0
  ورزشي  -81/3  89/0 -24/0  -28/4  000/0

  و  متغير وابسته: رشد اجتماعي    R=0.42, RS= 0.18, R Adj= 0.16 توجه:
 

 تحليلاز دختر  رشد اجتماعي دانش آموزاندر پيش بيني كتابخواني مؤثر  مؤلفه هايبه منظور تعيين 
نشان  2. همانطور كه نتايج جدول شماره استفاده گرديد) Enterچندگانه با استفاده از روش ورود ( رگرسيون
)، بنابراين انواع كتابخواني مي >0001/0Pمعني دار است ( =F 59/9مي باشد  16/0تعديل شده  Rمي دهد 

؛ كتابها و مجالت ورزشي و با توجه به نتايجتوانند رشد اجتماعي دانش آموزان دختر را پيش بيني كنند. 
يخي و هنري (شعر) به طور مثبت مي توانند رشد اجتماعي دانش آموزان  علمي به طور منفي  و كتابهاي تار

را پيش بيني كنند. يعني هرچقدر دانش آموزان به مطالعه كتابها  و مجالت ورزشي و علمي گرايش بيشتر ي 
داشته باشند از رشد اجتماعي باالتر برخوردارند و هرچقدر به مطالعه كتابها و مجالت تاريخي و هنري 

ش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي پايينتري برخوردارند. در اين مطالعه كتابها و مجالت علمي گراي
  نقش بيشتري در پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان دختر دارند.

سوال سوم: كدام دسته از كتابهاي غير درسي توانايي پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي 
  دارند؟را 
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: پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي بر اساس نوع كتابهاي مورد 3جدول شماره 
  مطالعه

 تحليل واريانس

sig  F 
ميانگين

 مجذورات
درجه آزادي

مجموع
  مجذورات

  مدل

 

 رگرسيون 64/227 7 21/32  83/4  0001/0

  باقيمانده 11/1748 260 58/6  

 كل 75/1976 267   

  ضرايب

sig t 
 مدل ضريب غير استاندارد  ضريب استاندارد

B Std. Error B

 ثابت  44/57  42/1   38/40 000/0

  كتابهاي علمي  -34/0  34/0  -06/0  -99/0  32/0
 تخيلي -32/1  42/0 -20/0  -15/3  002/0

  تاريخي  -21/1  42/0 19/0 -87/2  004/0
  پليسي(جنايي)  99/0  40/0  15/0 46/2 014/0
  مذهبي  78/0  73/0 08/0  07/1  28/0
  هنري(شعر) -17/0  59/0 -02/0  -29/0  76/0

  ورزشي  -17/1  38/0 -19/0  -05/3  002/0
  و  متغير وابسته: رشد اجتماعي    R=0.33, RS= 0.11, R Adj= 0.09 توجه:
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از پايه پنجم ابتدايي  دانش آموزانرشد اجتماعي در پيش بيني كتابخواني مؤثر  مؤلفه هايبه منظور تعيين 

. همانطور كه نتايج جدول شماره استفاده گرديد) Enterچندگانه با استفاده از روش ورود ( رگرسيون تحليل
)، بنابراين انواع >0001/0Pمعني دار است ( =F 83/4مي باشد  09/0تعديل شده  Rنشان مي دهد  3

؛ كتابها با توجه به نتايجزان پايه پنجم ابتدايي را پيش بيني كنند. كتابخواني مي توانند رشد اجتماعي دانش آمو
و مجالت تخيلي، تاريخي و ورزشي به طور منفي  و كتابهاي پليسي (جنايي) به طور مثبت مي توانند رشد 
اجتماعي دانش آموزان  را پيش بيني كنند. يعني هرچقدر دانش آموزان به مطالعه كتابها و مجالت تخيلي، 

يخي و ورزشي گرايش بيشتر ي داشته باشند از رشد اجتماعي باالتر برخوردارند و هرچقدر به مطالعه تار
  كتابها و مجالت پليسي (جنايي) گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي پايينتري برخوردارند.

موزان پايه پنجم در اين مطالعه كتابها و مجالت تخيلي نقش بيشتري در پيش بيني رشد اجتماعي دانش آ
  ابتدايي دارند.

سوال چهارم: كدام دسته از كتابهاي غير درسي توانايي پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان پايه سوم 
  راهنمايي را دارند؟

: پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي بر اساس نوع كتابهاي مورد 4جدول شماره 
  مطالعه

 تحليل واريانس

sig  F 
ميانگين

 مجذورات
درجه آزادي

مجموع
  مجذورات

  مدل

 

 رگرسيون 64/875 7 04/125  68/6  0001/0

  باقيمانده 11/6383 341 72/18  

 كل 75/7258 348   

  ضرايب

sig t 
 مدل ضريب غير استاندارد  ضريب استاندارد

B Std. Error B
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 ثابت  31/46  05/3   16/15 000/0

  كتابهاي علمي  -30/1  55/0  -12/0  -34/2  019/0
 تخيلي 58/0  50/0 06/0  14/1  25/0

  تاريخي  18/0  66/0 01/0 27/0  78/0
  پليسي(جنايي)  82/0  57/0  07/0 43/1 15/0
  مذهبي  96/0  86/0 05/0  11/1  26/0

  هنري(شعر) 14/3  72/0 23/0  34/4  000/0
  ورزشي  -82/1  58/0 -16/0  -13/3  002/0

  و  متغير وابسته: رشد اجتماعي    R=0.34, RS= 0.12, R Adj= 0.10 توجه:
 

از پايه سوم راهنمايي  رشد اجتماعي دانش آموزاندر پيش بيني كتابخواني مؤثر  مؤلفه هايبه منظور تعيين 
. همانطور كه نتايج جدول شماره استفاده گرديد) Enterچندگانه با استفاده از روش ورود ( رگرسيون تحليل

)، بنابراين انواع >0001/0Pمعني دار است ( =F 68/6مي باشد  10/0تعديل شده  Rنشان مي دهد  4
؛ با توجه به نتايجكتابخواني مي توانند رشد اجتماعي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي را پيش بيني كنند. 

و كتابهاي هنري (شعر) به طور مثبت مي توانند رشد كتابها و مجالت علمي و ورزشي به طور منفي  
اجتماعي دانش آموزان  را پيش بيني كنند. يعني هرچقدر دانش آموزان به مطالعه كتابها و مجالت علمي و 
ورزشي گرايش بيشتر ي داشته باشند از رشد اجتماعي باالتر برخوردارند و هرچقدر به مطالعه كتابها و 

ري داشته باشند از رشد اجتماعي پايينتري برخوردارند. در اين مطالعه كتابها و مجالت هنري گرايش بيشت
  مجالت هنري نقش بيشتري در پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي دارند.

  
  بحث و نتيجه گيري

كودك از  در تبيين علت اثرگذاري ادبيات كودك و نوجوان در رشد اجتماعي دانش آموزان مي توان گفت
طريق مطالعه، دايره لغات خود را غني تر مي كند و در همان حال ناخودآگاه با وزن و ساخت سبك و قواعد 
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اشكال گوناگون زبان نوشتاري آشنا مي شوند آنها با اين كار مي آموزند چگونه صداها را تصوير كنند و آنها 

توانايي ديگري  -ي تجسم و خيال پردازيتواناي - را با گوش دروني خويش بشنوند. تمرين تصويرسازي 
  است كه بر رشد شناختي و اجتماعي كودك تأثيري مثبت دارد. 

مطالعه كتابهاي كودك و نوجوان براي كودك فرصتي به وجود مي آورد تا كودك نيروهاي زندگي اش را 
براي زندگي آماده مي كند  تفسير و تأويل كند، نيروهايي كه باالتر از تجربه او هستند و بدين ترتيب كودك را

  و از طريق همين تأويل و تفسير است كه به دركي اصيل نايل مي آيد. 
از سوي ديگر، كودكان به شناخت كودكان مليتها و نژادهاي ديگر نياز دارند تا بتوانند ضمن تصاحب ميراث 

د. تربيت رفتاري كودك با بزرگساالن، به مبادله آزاد و لذت بخش پذيرش و احترام در ميان همه مردم برسن
توجه به پيام قصه، زنده نگه داشتن ميراث فرهنگي،در كنار برانگيختن قوه تخيل از جمله كاركردهاي ادبيات 
است، زيرا كودك به كمك قوه تخيل، خود را جايگزين يكي از شخصيتهاي داستان مي كند و به اين ترتيب 

  شادماني و لذت را نصيب خود مي سازد. 
ي، در هر قصه ماجرايي پيگيري مي شود كه نقاط مجهولي دارد و مي تواند حس كنجكاوي بچه ها را از سوي

برانگيزد. پشت سر هم بودن و پيوستگي منطقي صحنه هاي قصه، كودك را سرگرم مي كند و به ذهن او نظم 
شنا مي شود و منطقي مي دهد، ضمن اينكه كودك از طريق قصه هاي مناسب، با مشكالت و مسايل زندگي آ

  مهارتهاي اجتماعي بيشتري به دست مي آورد. 
را در كودك پر مي كند. كودكان در دنياي » درك كردن«و قدرت » خواندن«ادبيات كتبي، فاصله ميان قدرت 

داستان بازي مي كنند با قصه ها مي خوابند، بيدار مي شوند و زندگي مي كنند. شلوغ ترين بچه ها با آرامش 
ها و قصه ها گوش مي دهند. از داستان  ها مي آموزند و عبرت مي گيرند و حتي در عالم خواب به داستان 

  نيز داستان ها را دنبال مي كنند. 
استفاده از كتاب ها براي تقويت رشد عاطفي و اجتماعي ") در مقاله اي با عنوان 1994( 1اشليشتر و برك

رائه راهنمائي خواندنيهاي مناسب دانش آموزان، ضمن تعريف كتاب درماني و ا "دانش آموزان تيزهوش
مراحل كتاب درماني را از طريق شش كتاب داستان و سوال ها و بحث هاي مربوط به هر يك معرفي مي 
كنند. به عقيده آنها فرايند كتاب درماني چيزي بيش از خواندن داستان، كتاب و گفتگو درباره آن است. بيشتر 

                                                 
1 . Schlichter and Burke 
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را براي اين فرايند شناسايي كرده اند كه با آماده كردن ذهن دانش آموزان آغاز متخصصين پنج يا شش مرحله 
مي شوند. هنگاميكه اشتياق و عالقه دانش آموزان با سوال هاي مقدماتي و يا بحث درباره رويدادهاي موجود 

موزان بايد داستان در داستان برانگيخته مي شود، انگيزه خواند و گوش دادن به داستان نيز باال مي رود. دانش آ
را بخوانند و يا به آن گوش دهند. سپس به آنها فرصت داده شود تا درباره داستان فكر كنند. بيشترين مقدار 
زمان، صرف پاسخ و واكنش دانش آموزان به متن مي شود. بحث هاي پي در پي داستان از اهميت زيادي 

حوادث و شخصيت هاي داستان را با تجربه هاي برخوردار است زيرا در همين زمان است كه دانش آموزان 
شخصي خود پيوند مي دهند. معلم، كتابدار يا درمانگر نقش تسهيل كننده دارد كه با طرح سوال هاي 

  به آنها در كسب بينش ياري مي رساند. "چرايي"
ير سازي ) در مطالعه اي با عنوان رازها و رمزهاي تصوير گري كتاب كودك به بررسي  تصو1379اخوان (

كتاب در ايران، ارزيابي تصويرسازي كتاب كودك در ايران، تفاوت و پيوند ميان نقاشي و تصوير، هماهنگي 
هاي نخستين عمر انسان، نقش متن و تصوير (ارتباط تصويرگر با شاعر و نويسنده)، رشد تخيل در سال

كردن كتاب هاي كودكان، تأثير تصوير در آموزش كودكان، ويژگي هاي كتاب مصور كودكان، مراحل تصوير 
سبك هاي نقاشي در تصوير گري كتاب هاي كودكان و ابزار ها و شيوه هاي تصوير گران كتاب كودك 
پرداخته است.  نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه كتاب و بويژه كتابهاي تصويري نقش برجسته اي در رشد 

  .كودك دارد
) و اكبري 1383)، حقيقي و همكاران (1382دي  و پدرام ()، بيد گلي مشه2005و همكاران ( 1موريس

 ) همخوان است.1383(

  
سوال اول پژوهشي اين بود كه  كدام دسته از كتابهاي غير درسي توانايي پيش بيني رشد اجتماعي دانش 

  آموزان پسر را دارند؟
كتابها و مجالت ورزشي، مذهبي، و تاريخي به طور منفي  و كتابهاي تخيلي و پليسي   با توجه به نتايج

(جنايي) به طور مثبت مي توانند رشد اجتماعي دانش آموزان  را پيش بيني كنند. يعني هرچقدر دانش آموزان 
جتماعي باالتر به مطالعه كتابها  و مجالت ورزشي، مذهبي، و تاريخي گرايش بيشتري داشته باشند از رشد ا

برخوردارند و هرچقدر به مطالعه كتابها و مجالت تخيلي و پليسي (جنايي) گرايش بيشتري داشته باشند از 

                                                 
1 . Morris 
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رشد اجتماعي پايينتري برخوردارند. در اين مطالعه كتابها و مجالت تاريخي نقش بيشتري در پيش بيني رشد 

  اجتماعي دانش آموزان پسر دارند.
ي توان گفت از آنجاكه محتواي بيشتر كتابهاي مذهبي و تاريخي و بويژه كتابهاي ورزشي در تبيين اين يافته م

بيانگر رشادت ها و حضور در صحنه هاي اجتماعي و شكوفايي استعدادهاي جامعه پسند مي باشد از همين 
موجبات  روي شخصيت ها و قهرمانان اين داستانها به عنوان الگوهاي موثر به واسطه هم ذات پنداري كودك

رشد اجتماعي وي را فراهم مي آورد. و از طرف ديگر داستانهاي پليسي و جنايي و داستانهاي تخيلي با 
محتواي جنايي به دليل فراهم آوردن الگوهاي منفي و ترويج پرخاشگري در آنان مي توان زمينه ناسازگاري 

  كودك را مهيا سازد. 
  

م دسته از كتابهاي غير درسي توانايي پيش بيني رشد اجتماعي سوال دوم اين پرسش را مطرح مي كرد كه  كدا
  دانش آموزان دختر را دارند؟

؛ كتابها و مجالت ورزشي و علمي به طور منفي  و كتابهاي تاريخي و هنري (شعر) به طور با توجه به نتايج
وزان به مطالعه كتابها  مثبت مي توانند رشد اجتماعي دانش آموزان  را پيش بيني كنند. يعني هرچقدر دانش آم

و مجالت ورزشي و علمي گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي باالتري برخوردارند و هرچقدر به 
مطالعه كتابها و مجالت تاريخي و هنري گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي پايينتري برخوردارند. 

  در پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان دختر دارند. در اين مطالعه كتابها و مجالت علمي نقش بيشتري
اين يافته را مي توان به اين صورت تبيين كرد كه شخصيت هاي كتابهاي تاريخي را بيشتر مردان تشكيل مي 
دهند بنابراين نمي تواند نقش هاي جنسيتي را براي دانش آموز دختر ايفا كند. از طرفي ديگر كتابهاي هنري و 

ز فعاليتهاي انفرادي و درون گرايي را در فرد پرورش مي دهند. اما كتابها و مجالت ورزشي بويژه شعر ني
همانگونه كه در باال بيان شد شيوه دستيابي به موفقيت را در سايه فعاليتهاي گروهي و مشاركت بين فردي به 

  فرد آموزش مي دهد.    
  

وانايي پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان پايه سوال سوم اين بود كه كدام دسته از كتابهاي غير درسي ت
  پنجم ابتدايي را دارند؟
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نتايج نشان داد كه كتابها و مجالت تخيلي، تاريخي و ورزشي به طور منفي  و كتابهاي پليسي (جنايي) به طور 
عه كتابها مثبت مي توانند رشد اجتماعي دانش آموزان  را پيش بيني كنند. يعني هرچقدر دانش آموزان به مطال

و مجالت تخيلي، تاريخي و ورزشي گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي باالتر برخوردارند و 
هرچقدر به مطالعه كتابها و مجالت پليسي (جنايي) گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي پايينتري 

پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان برخوردارند. در اين مطالعه كتابها و مجالت تخيلي نقش بيشتري در 
  پايه پنجم ابتدايي دارند.

همانطور كه در تبيين نتايج مروبط به سوال اول ذكر شد داستانهاي پليسي و جنايي به دليل فراهم آوردن 
اما  الگوهاي منفي و ترويج پرخاشگري در دانش آموزان مي توانند زمينه ناسازگاري كودك را مهيا سازند.

وت در پيش بينيهايي كه بوسيله كتابها و مجالت تخيلي در زمينه رشد اجتماعي  در دانش آموزان پايه دليل تفا
هاي پنجم و دانش آموزان پسر وجود دارد شايد به اين موضوع برگردد كه محتواي داستانهاي تخيلي مورد 

  عالقه دو گروه متفاوت باشد.
  

غير درسي توانايي پيش بيني رشد اجتماعي دانش آموزان پايه سوال چهارم اين بود كه كدام دسته از كتابهاي 
  سوم راهنمايي را دارند؟

؛ كتابها و مجالت علمي و ورزشي به طور منفي  و كتابهاي هنري (شعر) به طور مثبت مي با توجه به نتايج
كتابها و مجالت  توانند رشد اجتماعي دانش آموزان  را پيش بيني كنند. يعني هرچقدر دانش آموزان به مطالعه

علمي و ورزشي گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي باالتر برخوردارند و هرچقدر به مطالعه كتابها 
و مجالت هنري گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي پايينتري برخوردارند. در اين مطالعه كتابها و 

  دانش آموزان پايه سوم راهنمايي دارند.مجالت هنري نقش بيشتري در پيش بيني رشد اجتماعي 
كتابها و مجالت ورزشي مروج تالش در جهت خودشكوفايي بواسطه همانطور كه قبالً نيز بيان گرديد 

فعاليتهاي تيمي مي باشند از همين روي، شخصيت ها و قهرمانان اين داستانها به عنوان الگوهاي موثر به 
اما  فعاليتهاي هنري نظير شعر، اجتماعي وي را فراهم مي آورد. واسطه هم ذات پنداري كودك موجبات رشد 

  درون گرايي را در فرد پرورش مي دهند. 
  

  نتيجه گيري
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ها براي  هاي ذهني خاصي وجود دارند كه آشنايي با اين محدوديت در طي مراحل مختلف رشد، محدوديت

هاي ذهني او در مراحل  توجه به قابليتخالقان آثار ادبي كودكان اهميت فراواني دارد. ادبيات كودك با 
هاي ديگري نيز بايد در تهيه  مختلف رشد، بايد روان، قابل فهم و عاري از پيچيدگي باشد. عالوه بر اين مؤلفه

ادبيات براي پاسخگويي درست به اين عالقه مندي همچنين كتب و اشعار كودكانه در نظر گرفته شود. 
يشتر و بهتر از نيازها و ويژگي هاي آنان، آثار مناسبي را براي تأثيرگذاري كودكان، الزم است كه با شناخت ب

توجه به محوريت كودكان در حوزه ي ادبيات كودك به معنايي كه گفته شد، پايه بنابراين  بر آن ها پديد آورد.
 :ي شكل گيري ادبيات كودك محور، با ويژگي هاي زير است

  انطباق دارد.با نيازها و ويژگي هاي كودكان 

 .بر مراحل و چگونگي رشد كودكان تأكيد دارد 

 .با كودكان ارتباط مناسب برقرار مي كند 

 .از خالقيت و پويايي كافي برخوردار است 

 .با تغيير و تحوالت جاري از زندگي كودكان آشنايي دارد 

 .از روش هاي جذاب براي انتقال پيام به كودكان استفاده مي كند 

 ،ترس، اضطراب و ... كه تهديدي براي سالمت روان كودكان است، پرهيز مي كند. از ترويج خشونت 

 .شوق يادگيري و لذت خواندن را در كودكان بر مي انگيزد 

  كودكان را با فرهنگ و گذشته ي خود كه بخشي از هويت آنان است، آشنا مي سازد. بدون ترديد چنين
سهم موثري داشته باشد. در پايان به جمله اي از ادبياتي مي تواند در رشد همه جانبه ي كودكان 

نوشتن شريف ترين  ،نوشتن كار شريفي است اما براي كودكان«اشاره مي شود كه مي گويد » تولستوي«
نوشتن دشوارترين  ،مي توان به اين جمله افزود كه نوشتن كار دشواري است اما براي كودكان» كارهاست

 كارها است.
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