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  انآموز دانشي ارتباط عالقه به ادبيات كودكان و نوجوانان با رشد اجتماعي بررس

A study of the relationship of children and adolescents’ interest 
in literature to their social development 

   

  1 سوران رجبي
S. Rajabi1 

تعيين ارتباط عالقه به ادبيات كودك و ين مطالعه هدف اصلي ا: هچكيد
 پژوهشاين  آماري ي هجامع. استان آموز دانشنوجوان با رشد اجتماعي 

 2 و 1ان دختر و پسر پايه پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي ناحيه  آموز دانش ي هكلي
بودند كه به روش 1388-89تحصيلي آموزش و پرورش اردبيل  در سال 

 نفر 617اي به حجم  اي نمونه اي  چند مرحله صادفي خوشهگيري ت نمونه
كرد كه از روش  ماهيت موضوع و اهداف مطالعه ايجاب مي. انتخاب شد

ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش . تحقيق همبستگي استفاده شود
 محقق ساخته، آزمون رشد اجتماعي و تست ريون ي شامل پرسشنامه

 و ها كتاب چندمتغيره نشان داد كه به ترتيب نتايج تحليل رگرسيون. است
ي شعر به طور ها كتابمجالت ورزشي، علمي، و تاريخي به طور مثبت و 

 و ها كتابدر اين مطالعه . ندمؤثران  آموز دانشمنفي در رشد اجتماعي 
. ان دارندآموز دانشمجالت ورزشي نقش بيشتري در رشد اجتماعي 

  .ت و پايه تحصيلي نيز انجام گرفتهمچنين اين بررسي به تفكيك جنسي

  خواني عالقه به ادبيات، رشد اجتماعي، كتاب :كليدي  هاي واژه 

  Abstract: The main goal of this study was to 
determine the relationship between interest in 
literature and social development of students. The 
population of this study comprised all male and 
female students enrolled in the fifth, sixth and 
seventh grades in educational zones 1 and 2 in 
Ardabil during the 2010-2011 academic year. A 
sample of 617 individuals was selected using a multi-
stage randomized cluster sampling procedure. In 
keeping with the aims of the study, a correlational 
research method was used. The tools used in this 
study included a researcher constructed 
questionnaire, a test of social development and 
Raven’s Progressive Matrices. Multiple regression 
analysis showed that books, sports, science, and 
history magazines contribute positively, while poetry 
and art books contribute negatively to the prediction 
of social development. In this study, books and sports 
magazines played a greater role in the prediction of 
students' social development. Gender and grade 
differences in social development were also explored. 
 
Keywords: interest in literature, social development, 
book reading. 
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  مقدمه
هاي كـشف و شـهود شـاعر اسـت و             كهن پارسي، گاه تبلور اوج لحظه      ادبيات و شعر     از آنجائي كه  

هاي اخير    در دهه . مانند   كودكان از دايره فهم اين اشعار بيرون مي        ؛عوام را راهي به اعماق آن نيست      
ش را بـه    فارسي تحول عظيمي يافته و همراه با تحركات اجتمـاعي و سياسـي، راه خـوي               و ادب   شعر  

 جامعه گشوده و كوشيده است تا خود را با سـطح فهـم و درك مخاطبـانش                  ي  طرح مسائل روزمره  
 جديـدي در عرصـه      ي  يكي از تبعات اين نهضت، ظهور مقوله      . كه عموم مردم هستند، سازگار كند     

ادبيـات كودكـان    . )1381محمـدي و قـائيني،       (ادبيات با عنوان ادبيات كودكـان و نوجوانـان اسـت          
 »رشد«اي كه در قالب كالم براي هدايت كودك به سوي  ي هنرمندانه ها  تالش ي   كليه :رتست از عبا

گيـرد و از اهـداف آن،        اي مناسـب و درخـور فهـم او صـورت گرفتـه اسـت يـا مـي                    با زبان و شـيوه    
 مطالعه در كودكان، آشنا كردن كودكان بـا مـسائل گونـاگون زنـدگي،               ي  برانگيختن ذوق و عالقه   

ن اوقـات فراغـت كودكـان و نوجوانـان، آشكارسـازي و تعميـق اسـتعدادهاي ذهنـي                سودمند كـرد  
 ادبيــات .)1384 صــدا و ســيماي جمهــوري اســالمي ايــران،(مختلــف كودكــان و نوجوانــان اســت 

ازجملـه اهـداف ادبيـات كودكـان و     . كودكان شامل قـصه، شـعر، نمـايش، افـسانه و داسـتان اسـت        
  .ي مخاطبان خود استنوجوانان افزايش آگاهي و رشد اجتماع

 نظام رسمي آموزش و پرورش كشور، اجتماعي كـردن          ي  از طرفي ديگر، يكي از اهداف عاليه      
زيـرا اجتمـاعي كـردن كودكـان موجـب ارتقـاء سـازگاري و               . صحيح كودكان و نوجوانـان اسـت      

ي هـا   دهـد ويژگـي    مـي وجود دارد كه نـشان      نيز  زيادي   شواهد. گردد ميعملكرد تحصيلي در آنان     
ترنتاكوسـتا و  (تار اجتماعي كودكـان در سـازگاري در مدرسـه و عملكـرد تحـصيلي نقـش دارد           رف

  ). 1389  انصاري، ؛ و2009، 3؛  سونگ2008، 2؛ آندرمن و كاپالن2007، 1ايزارد
يي كه نقش كليدي در اجتماعي كردن افراد دارند، مدرسه اولين ها سازمان از بين تمامي 

                                                 
1. Trentacosta & Izard  
2. Anderman & Kaplan 
3. Sung 
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اي به واسطه فرايند   در اين زمينه نقش تعيين كنندهكودكان است وجايگاه رسمي تجربه اجتماعي 
  . آموزشي خود در قالب كتاب دارد
ي آمال و  بيني كودك تأثير زيادي دارد و در واقع سازنده كتاب در شخصيت و جهان

كتاب، ابزاري قوي در انتقال مفاهيم، اطالعات و در نهايت در تكوين شخصيت . هاي اوست آرمان
هايي كه بايد  ها و روش بيند و با نقش ي اجتماع را مي  كودك از راه كتاب است كه چهره.اوست

 سعدي بر روابط متقابل، جرأت ابراز وجود، نقش ي تكيه هوشمندانه. شود در پيش بگيرد، آشنا مي
ي اجتماعي در پيشبرد اهداف فردي و اجتماعي و حتي مديريت خانه و جامعه بيانگر ها مهارت
 است و استفاده از آن در باال بردن رشد اجتماعي و بهداشت سيشنا روان ادبيات با مسائل نزديكي

  ).1382بيدگلي مشهدي و پدرام، (روان نقش بسزايي دارد 
ي زيبـا و  هـا   و افـسانه هـا  داسـتان ي علـم و معرفـت و     هـا   اما در كشور ما به رغـم وجـود گنجينـه          

دهنـد و   مـي ا به مـسائل آموزشـي كودكـان اختـصاص        آموزنده، اوليا و مربيان بيشترين وقت خود ر       
ي غيـر فعـال كـرده، از        هـا   ان نيز در خانه و مدرسه بيشتر اوقات خود را صرف يـادگيري            آموز  دانش

بدين ترتيب اغلب اوليا و مربيان از       . برند ميسختي و خشكي دروس و اضطراب امتحان و نمره رنج           
  . مانند ميخالق، مبتكر و كارآمد است، باز ي ها هدف اصلي تعليم و تربيت كه پرورش انسان

خواند، با شخصيت، مضمون يا رويدادي   هنگامي كه كودك كتابي را مي،در بسياري از موارد
ها و رفتارهاي  ي او به نوع تفكر، هيجان عالقه. كند كه درون كتاب رخ داده، همانندسازي مي

ها سهيم  هاي آن شخصيت ، در تجربهدهد كه در بعضي سطوح هاي كتاب به او امكان مي شخصيت
اين فرايند در كل منجر به رشد . ها را به خود نسبت دهد شود و باورها و تفكرات و عواطف آن

  ). 2006، 1علي و فردريكسن(اجتماعي كودك خواهد شد 
ايـن جنبـه از رشـد، ارتبـاط         . ي كودكـان اسـت     از رشد همه جانبه     مي، بخش مه  2رشد اجتماعي 

دهد كـه تقويـت رفتارهـاي مثبـت      ميي انجام شده نشان ها  بررسي. بيات كودكان دارد  نزديكي با اد  
                                                 
1. Ali & Frederickson 
2. social development 
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 الگوهـاي  ي هگـردد، بلكـه ارايـ    مياجتماعي كودكان به صورت مستقيم يا از راه پند و اندرز ميسر ن      
...  و   هـا   ، اشعار، سرگذشت  ها  داستاني جذاب در    ها  مناسب در عمل و يا از طريق شخصيت پردازي        

اما اين اثر بخشي در صورتي امكان پذير است كه پديـد            .  تأثير گذاري بيشتري دارد    ي  هندر اين زمي  
 در ايـن فرآينـد را       مـؤثر پذيري آنـان آگـاه باشـند، عوامـل           ندگان آثار كودكان از روند جامعه     آور

ي هـا   بشناسند، از مراحل و چگونگي رشد اخالقي كودكان اطالع كـافي داشـته باشـند و از انگيـزه                  
  ).1385قاسم زاده،  (در انجام رفتارهاي اجتماعي و اخالقي با خبر باشندكودكان 

 براي تقويت رشد عاطفي و ها كتاباستفاده از «اي با عنوان  در مقاله) 1994 (1اشليشتر و برك
هاي  ي خواندنييضمن تعريف كتاب درماني و ارائه راهنما» ان تيزهوشآموز دانشاجتماعي 

ي ها  و بحثها سؤال كتاب درماني را از طريق شش كتاب داستان و ان، مراحلآموز دانشمناسب 
 فرايند كتاب درماني چيزي بيش از خواندن ها آنبه عقيده . كنند ميمربوط به هر يك معرفي 

بيشتر متخصصين پنج يا شش مرحله را براي اين فرايند . داستان، كتاب و گفتگو درباره آن است
كه اشتياق و عالقه  هنگامي. شوند ميان آغاز آموز دانشكردن ذهن اند كه با آماده  شناسايي كرده

ي مقدماتي و يا بحث درباره رويدادهاي موجود در داستان برانگيخته ها سؤالان با آموز دانش
ان بايد داستان را آموز دانش. رود مي و گوش دادن به داستان نيز باال نشود، انگيزه خواند مي

.  فرصت داده شود تا درباره داستان فكر كنندها آنسپس به . ندبخوانند و يا به آن گوش ده
هاي پي در پي  بحث. شود ميان به متن آموز دانشبيشترين مقدار زمان، صرف پاسخ و واكنش 

ان حوادث و آموز دانشداستان از اهميت زيادي برخوردار است زيرا در همين زمان است كه 
معلم، كتابدار يا درمانگر نقش . دهند مي خود پيوند ي شخصيها ي داستان را با تجربهها شخصيت

  .رساند مي در كسب بينش ياري ها آنبه » چرايي«ي ها سؤالتسهيل كننده دارد كه با طرح 
گر متغير هوش در رشد اجتماعي است كه مطالعات زير  اي يا مداخله  بعدي نقش واسطهي مسئله

در مورد رشد اجتماعي كودكان كم توان ) 1974( 2تحقيقات كندي. اند اين تأثير را تأييد نموده
                                                 
1. Schlichter & Burke 
2. Kennedy 
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كنند و  ميي اجتماعي شركت نها فعاليتدهد كه آنان در  ميذهني در مقايسه با افراد عادي نشان 
شوند و اعمال ضد اجتماعي  ميبيشتر با پليس درگير . عموماً عضو هيچ سازمان اجتماعي نيستند

نشان ) 2003 (2مطالعه واكر و هاپز). 1376ده، زا ، ترجمه مهدي1 و جانسونكرك(بيشتري دارند 
دهد كه كودكاني كه از هوش باالتري بر خوردار هستند طبيعتاً رشد اجتماعي باالتري نيز  مي

  . خواهند داشت
ــب      ــشتر در قال ــان بي ــاعي آن ــان در رشــد اجتم ــات كودكــان و نوجوان ــاط ادبي در مجمــوع ارتب

ونه تـالش در خـصوص رشـد اجتمـاعي براسـاس            پردازي مطرح شده است و الزم است هرگ        نظريه
لذا اين مطالعه درصـدد اسـت تـا ارتبـاط عالقـه بـه ادبيـات كودكـان و                    .  مطالعات دقيق انجام گيرد   

. ان به صورت ميداني و در قالب روش همبستگي اجرا گـردد           آموز  دانشنوجوانان با رشد اجتماعي     
 ميـزان   كـه   طـوري   بـه  اسـت ان  آمـوز   دانش خواني االتي كه در زير آمده است در ارتباط با كتاب         ؤس

 رشـد اجتمـاعي     بينـي   پـيش ي مورد مطالعه را در      ها  كتابخواني و نوع      به كتاب  آموز  دانش ي  عالقه
  .دهد ميآنان مورد پرسش قرار 

ي ادبيات كـودك و نوجـوان بـر    ها كتابالزم به ذكر است كه مالك محققان براي دسته بندي    
يي كـه دربرگيرنـده   هـا  كتابطور مثال محتواي  هب(گرفته است  صورت  ها  كتاباساس محتواي اين    

ي مذهبي  ها  كتابقصص قرآني، احاديث و روايات و سرگذشت انبيا و بزرگان دين باشد در دسته               
ي كودك و نوجوان از منـابع موجـود در ايـن            ها  كتابهمچنين در دسته بندي انواع      ). گيرد ميقرار  

 زيـر مطـرح     هـاي   سـؤال در ايـن مطالعـه      .  شـده اسـت    هاستفاد) 1381محمدي و قائيني،    (زمينه مانند   
  :گردد مي

ان آموز دانش رشد اجتماعي بيني  پيشي غير درسي توانايي     ها  كتابعالقه به كدام دسته از       .1
  پسر را دارند؟

                                                 
1. Kerck 
2 . Walker & Hopes 
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ان آموز دانش رشد اجتماعي بيني  پيشي غير درسي توانايي     ها  كتابعالقه به كدام دسته از       .2
  دختر را دارند؟

ان آموز دانش رشد اجتماعي بيني  پيشي غير درسي توانايي     ها  كتاب به كدام دسته از      عالقه .3
  پايه پنجم ابتدايي را دارند؟

ان آموز دانش رشد اجتماعي بيني  پيشي غير درسي توانايي     ها  كتابعالقه به كدام دسته از       .4
  پايه سوم راهنمايي را دارند؟

  روش
عالقه به ادبيـات كودكـان و نوجوانـان بـا رشـد اجتمـاعي         در مطالعه حاضر ارتباط      كه  اينباتوجه به   

گونـه   در ايـن  . شـود بنـابراين از روش پـژوهش همبـستگي اسـتفاده شـد              مـي ان بررسـي    آمـوز   دانش
شود و استنباط روابط علـت و معلـولي در اولويـت بعـدي               ميتحقيقات صرفاً روابط متغيرها بررسي      

  ). 2007، 1كوهن، مانيون و ماريسن(بود 
ان آموز دانش ي ه كليپژوهشاين  آماري ي هجامع :گيري  نمونه و روش نمونهجامعه،

 آموزش و پرورش اردبيل  در سال 2 و 1دختر و پسر پايه پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي ناحيه  
اي  چند   تصادفي خوشهروشروش نمونه گيري در اين پژوهش، .  بوده است1388-89تحصيلي 

 نفر باشد، كفايت 30در تحقيقات همبستگي اگر تعداد نمونه حداقل  كه اينبا . اي بود مرحله
  نفر 640ي  كلي هكند اما در پژوهش حاضر براي افزايش اعتبار بيروني نتايج تحقيق حجم نمون مي

اي از ميان مناطق  اي چند مرحله گيري خوشه گيري ابتدا به صورت نمونه براي نمونه. بوده است
 ي هسپس از هر منطق.  آموزشي به تصادف انتخاب شدي ه چهار منطق،2 و 1آموزشي در نواحي 

  5و )  دخترانه و دو مدرسه پسرانهي هدو مدرس( مدرسه ابتدايي دخترانه و پسرانه 4آموزشي، 
انتخاب شد و در )  دخترانه و دو مدرسه پسرانهي هدو مدرس(مدرسه راهنمايي دخترانه و پسرانه 

از ( پنجم تعيين شد ي هنتخاب شده در مقطع ابتدايي يك كالس پاي بعدي از هر مدرسه اي همرحل

                                                 
1. Cohen, Manion & Morrison 
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همچنين از هر ). دوش  كه حجم نمونه مورد نظر كامل  تا زمانيندشد  نفر انتخاب 18هر مدرسه 
 نفر 20از هر مدرسه ( سوم تعيين شد ي همدرسه انتخاب شده در مقطع راهنمايي يك كالس پاي

در واقع به نسبت حجم جامعه ). شد ميمونه مورد نظر كامل كه حجم ن شد تا زماني ميانتخاب 
 279ان پايه پنجم حجم نمونه آموز دانشيعني براي . آماري هر زير گروه، حجم نمونه تعيين شد

 به ها سپس پرسشنامه.  نفر انتخاب شد361ان پايه سوم راهنمايي حجم نمونه  آموز دانشنفر و براي 
 نفر تجزيه و 617دست آمده از  هي بها در پايان داده. رديد اجرا گها صورت گروهي در كالس

 از ها به دليل عدم روايي پاسخ)  نفر از پايه پنجم12 نفر از پايه پنجم و 11( نفر 23تحليل شد و 
الزم به ذكر است كه انتخاب نمونه در دو گروه سني كالس پنجم . فرايند تحقيق حذف شدند

دليل بوده است كه ادبيات كودكان و نوجوانان مختص به هر دو ابتدايي و سوم راهنمايي به اين 
گروه سني كودك و نوجوان است لذا اين مطالعه درصدد بوده است تا تأثير آن در دو گروه سني 

ي محقق ساخته، ها آوري اطالعات در مطالعه حاضر شامل پرسشنامه ابزار جمع. بررسي گردد
  .باشد ميپرسشنامه رشد اجتماعي و آزمون ريون 

  ايـن    :خـواني  شـناختي و كتـاب     ي جمعيـت  ها  ويژگي محقق ساخته    ي  هپرسشنام
 تشكيل شده است كـه شـامل   آموز دانشي جمعيت شناختي ها  ويژگي درباره   سؤال 24پرسشنامه از   

ي مقـاطع مختلـف تحـصيلي       هـا   ها و تجديـدي    ، تعداد مردودي  آموز  دانش، جنسيت   آموز  دانشسن  
، تحصيالت والدين، درقيد حيات بـودن       آموز  دانشذشته، شغل والدين    ، معدل نيمسال گ   آموز  دانش

همچنـين ايـن   . سنجد مي را  آموز  دانشخواني والدين، شهري يا روستايي بودن        والدين، ميزان كتاب  
ان تـشكيل شـده اسـت كـه ميـزان عالقـه             آمـوز   دانـش خـواني     مرتبط بـا كتـاب     سؤال 6پرسشنامه از   

ي مورد مطالعه، مدت زمان مطالعه در روز و هفته و ميـزان             ها  كتابخواني، نوع     به كتاب  آموز  دانش
دهـد و در مـورد هـر         مـي ي كودك و نوجوان را مـورد پرسـش قـرار            ها  كتابآشنايي با مجالت و     

الزم بـه ذكـر     . گرفـت  مـي  مورد سنجش قـرار      سؤال 3 در قالب    آموز  دانشكتاب، ميزان عالقمندي    
ي ادبيات كودك و نوجـوان بـر اسـاس محتـواي     ها تابكاست كه مالك محققان براي دسته بندي  
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  . بوده است) 1381محمدي و قائيني، ( و همچنين باتوجه به منابع موجود در اين زمينه ها كتاباين 
سـاخته شـده   ) 1374( مي  ايـن آزمـون توسـط بيابـانگرد و حـات     : رشد اجتماعي ي  هپرسشنام

ي عـزت نفـس اجتمـاعي پـپ و          هـا   مـون آزي  هـا    ماده است كه بر اسـاس مـاده        30مركب از   . است
همكاران، عزت نفس اجتماعي كوپراسميت، بلوغ اجتماعي واينلنـد و سـازگاري اجتمـاعي راتـر و         

اسـت و   » خيـر «و  » بلـي «پاسـخ بـه سـؤاالت بـه صـورت           . رشد اجتماعي واتيزمن ساخته شده اسـت      
زمان اجراي اين آزمون    مدت  . هرچقدر نمره فرد باالتر باشد نشان دهنده رشد اجتماعي باالتر است          

كه معنا و مفهوم آزمـون       براي آن .  ساله مناسب است   14 تا   6 دقيقه و براي كودكان سنين       15حدود  
 سؤال در نظر گرفتـه شـده اسـت كـه خنثـي بـوده و در نمـره گـذاري،                      5براي آزمودني مبهم باشد     

 عاملي در حد باال و رضايت اعتبار سازه اين آزمون بر اساس تحليل. گيرد مي تعلق نها آناي به  نمره
بيايـانگرد و حـاتمي،    (اسـت  88/0ضريب آلفاي كرونبـاخ  ايـن آزمـون          . بخش گزارش شده است   

  .دست آمد ه ب78/0ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در مطالعه حاضر برابر با ). 1374
مـه  گيـرى هـوش افـراد در ه         بـراى انـدازه    هاي پيشرونده ريون     ماتريس  :تست هوشي ريون  
ساله تا بزرگساالن سرآمد  5اين آزمون براى سنجش هوش كودكان . رود سطوح توانايى به كار مى

هاي مطرح شده در تست ريون همگي الگوهايي از تصاوير يا            سؤال ). 2000،  1ريون (رود كار مى  هب
ستلزم  م سؤاليافتن پاسخ درست    . دهند كه بر اساس منطقي خاص تنظيم شده اند         ميان  شنمودار را ن  

هاست  فرايند استدالل ذهني براي كشف اصول و منطق حاكم بر روابط بر اجراي الگوهاي ماتريس              
 . هنجاريابى شـده اسـت     اهوازدر مورد كودكان    ) 1387( رجبيآزمون ريون توسط    ). 2000ريون،  (

) r=62/0(نتايج پايايي بازآزمـايي     .  ساله بوده است   11 تا   7 آموز  دانش نفر   1492نمونه انتخاب شده    
هـريس در   -با آزمون نقاشـي آدمـك گودينـاف       ) r=41/0(و ضرايب روايي همگرايي آزمون فوق       

همچنـين، نتـايج تحليـل    . ي سـني پـنج گانـه همگـي معنـادار بودنـد      ها كل نمونه و به تفكيك گروه    
بـا   P>0001/0 سـال در ايـن آزمـون در سـطح            11 تـا    7ان  آموز  دانشواريانس عاملي نشان داد كه      

                                                 
1 . Raven 
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. ان پسر و دختر از لحاظ هوش عمـومي بـا يكـديگر تفـاوت ندارنـد                آموز  دانشتفاوتند و   يكديگر م 
همه حاكي از اين است كـه از آزمـون          ) ي استاندارد ها  ي درصدي و نمره   ها  رتبه(ي هنجاري   ها  يافته

توان بـه عنـوان يـك ابـزار هـوش عمـومي در بـين                 ميهاي پيشرونده ريون رنگي كودكان       ماتريس
ايـن  . تدايي ايراني براي مقاصد پژوهشي و تخمـين هوشـبهر انحرافـي اسـتفاده كـرد               ان اب آموز  دانش

ان داراي ضــريب هوشــي بهنجــار و حــذف آمــوز دانــش انتخــاب بــرايآزمــون در تحقيــق حاضــر 
  .تر استفاده شده است ان داراي ضريب هوشي مرزي و پايينآموز دانشان تيزهوش و يا آموز دانش

هاي گرايش مركزي و پراكندگي  وصيفي با استفاده از شاخص    در سطح ت   ها  روش پردازش داده  
ي هـا   ها و جلوگيري از ميزان خطاي آلفا، داده        بود و در سطح استنباطي نيز به دليل تعداد زياد گروه          

 بـراي  كـه  طوري به .رگرسيون چندمتغيره مورد بررسي قرار گرفتاز تحليل دست آمده با استفاده      هب
 هيچ مدل نظـري در ذهـن محققـان نبـود از رگرسـيون               كه  اينتوجه به   هاي پژوهش با     سؤالبررسي  

  .  استفاده شد به شيوه ورودچندمتغيره

  نتايج
 268ي توصيفي مطالعه به شكل زير بود؛ از مجموع افراد شركت كننده در پژوهش حاضر، ها يافته
 312. هنمايي هستندپايه سوم را)  درصد6/56( نفر349پايه پنجم ابتدايي هستند و )  درصد4/43(نفر
متولد )  درصد0/94( نفر580و . دختر بودند)  درصد4/49( نفر305 و هپسر بود)  درصد6/50(نفر

همچنين .وضعيت نامشخص داشتند)  درصد1( نفر 6. متولد روستا هستند)  درصد0/5( نفر31شهر و 
قه مردودي داراي ساب)  درصد4/2( نفر15. داراي سابقه تجديدي بودند)  درصد0/12( نفر74

  . ان داراي تحصيالت ليسانس، راهنمايي و ديپلم هستندآموز دانشاكثريت والدين . بودند
 و انحراف 10/13 سال با ميانگين 11-17 سني ي ههمچنين افراد شركت كننده در يك دامن

 و 20/18 سال با ميانگين 05/13-20 سني ي ه و از نظر معدل تحصيلي در يك دامن64/1معيار 
  .ندهست 86/1 معيار انحراف

ان در منزل كتاب آموز دانش درصد از 1/91ان و آموز دانش درصد والدين اين 60بيشتر از 
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اي  ان هيچ عالقهآموز دانشاز )  درصد3/1( نفر8خواني  از نظر ميزان عالقه به كتاب. كنند ميمطالعه 
 ي عالقه)  درصد6/19(نفر 121 كمي دارند، ي عالقه)  درصد1/14( نفر87. خواني نداشتند به كتاب
  .  خيلي زياد دارندي عالقه)  درصد6/37( نفر232عالقه زياد  و )  درصد7/26( نفر165متوسط، 

 211ان يعني آموز دانشان، اكثريت آموز دانشي مورد مطالعه ها كتابهمچنين از نظر نوع 
)  درصد4/8( نفر52كنند و كمترين آنان يعني  ميي علمي را مطالعه ها كتاب)  درصد2/34(نفر

 8/51( نفر158ان دختر آموز دانشاز نظر جنسيت نيز، اكثريت . كنند ميي مذهبي را مطالعه ها كتاب
ي مذهبي ها كتاب)  درصد9/7( نفر24كنند و كمترين آنان يعني  ميي تخيلي را مطالعه ها كتاب) درصد

ي ورزشي را ها كتاب)  درصد6/42( نفر 133ان پسر نيز اكثريت آنان آموز دانشدر . كنند ميرا مطالعه 
  .كنند ميي شعر را مطالعه ها كتاب)  درصد1/6( نفر19كنند و كمترين آنان يعني  ميمطالعه 

هيچ گونه آشنايي )  درصد8/5( نفر36ي كودك و نوجوان،  ها كتاباز نظر ميزان آشنايي با 
 2/23( نفر143كمي، ) د درص6/20( نفر127.  و مجالت كودك و نوجوان ندارندها كتابدر مورد 
آشنايي خيلي زيادي )  درصد2/16( نفر100زياد  و )  درصد2/34( نفر211طور متوسط،  هب) درصد

  . و مجالت كودك و نوجوان دارندها كتابدر مورد 
طور  هدهد افراد شركت كننده در مقطع پنجم ابتدايي ب ميطور كلي نتايج توصيفي نشان  هب

پردازند كه اين ميزان در  ميي غيردرسي ها كتاب به مطالعه  ساعت70/2اي  ميانگين هفته
 98/4طور ميانگين هفته اي  ههمچنين در مقطع سوم راهنمايي ب. ان دختر بيشتر استآموز دانش

ان دختر خيلي آموز دانشپردازند كه اين ميزان مجدداً در  ميي غيردرسي ها كتابساعت به مطالعه 
  .استان پسر آموز دانشبيشتر از 

ــايج جــدول  ــي1نت ــشان م ــد   ن ــده Rده ــديل ش ــي 13/0 تع ــي=F 73/7باشــد  م دار اســت   معن
)0001/0P< .(   و مجـالت ورزشـي، مـذهبي، و تـاريخي بـه طـور               ها  كتاب، مطالعه   با توجه به نتايج 

تواننـد رشـد اجتمـاعي       مـي بـه طـور منفـي       ) جنـايي (ي تخيلـي و پليـسي       هـا   كتـاب مثبت  و مطالعـه      
  و مجالت ورزشي، ها كتابان به مطالعه   آموز  دانشيعني هرچقدر   .  كنند ينيب  پيشان  را    آموز  دانش



   Journal of School Psychology, Autumn 2012                                     1391 شناسي مدرسه، پاييز رواني  مجله     
                  

  Vol.1, No.3/27-48                                                                            27-3/48ي  ، شماره1ي  دوره       

 37

مذهبي، و تاريخي گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي باالتر برخوردارنـد و هرچقـدر بـه                  
گرايش بيشتري داشته باشـند از رشـد اجتمـاعي          ) جنايي( و مجالت تخيلي و پليسي       ها  كتابمطالعه  
 رشـد   بينـي   پيش و مجالت تاريخي نقش بيشتري در        ها  كتابدر اين مطالعه،    . رندتري برخوردا  پايين

  .ان پسر دارندآموز دانشاجتماعي 
  ي مورد عالقهها كتابان پسر بر اساس آموز دانش رشد اجتماعي بيني پيش. 1جدول 

 تحليل واريانس

p  F  MS df SS  مدل  
رگرسيون  64/520 7  21/74 73/7

001/0  باقيمانده  11/2922  304  58/9 

  كل  75/3443  311  
  ضرايب

ضريب 
استاندارد  ضريب غير استاندارد

p t 

B Std. Error B 

 مدل

 ثابت  32/55  80/1   78/30 000/0

 ي علميها كتاب  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
  )جنايي(پليسي  -07/1  40/0 -14/0  -62/2 009/0
  مذهبي  49/1  74/0  12/0  00/2  046/0
  شعر -51/0  88/0 -03/0  -58/0  56/0
  ورزشي  70/0  38/0 10/0  85/1  05/0

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



  آموزان د اجتماعي دانشبررسي ارتباط عالقه به ادبيات كودكان و نوجوانان با رش

 38

 رشــد اجتمــاعي بينــي پــيشي غيــر درســي توانــايي هــا كتــابعالقــه بــه كــدام دســته از :  دومســؤال
  ان دختر را دارند؟آموز دانش

  
  ي مورد عالقهها كتابان دختر بر اساس آموز دانش رشد اجتماعي بيني پيش. 2جدول شماره 

 تحليل واريانس

p  F MS df SS  مدل  
 رگرسيون  64/1167 7  21/166 59/9  0001/0

   باقيمانده  11/5163  297  58/17  

  كل  75/6330  304   
  يبضرا

 ضريب غير استاندارد  ضريب استاندارد
p t 

B Std. Error B 
 مدل

 ثابت  94/56  86/2   90/19 000/0

 ي علميها كتاب  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
  )جنايي(پليسي  03/0  75/0  003/0  043/0 96/0
  مذهبي  -90/0  0/1 -05/0  -90/0  36/0

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

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

از دختر  انآموز دانشرشد اجتماعي  بيني پيشدر خواني  كتاب مؤثر يها مؤلفهبه منظور تعيين 
 كه نتايج طور همان. استفاده گرديد) Enter( چندگانه با استفاده از روش ورود سيون رگرتحليل
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با ). >0001/0P(دار است   معني=F 59/9باشد  مي 16/0 تعديل شده Rدهد   نشان مي2جدول 
 يها كتاب و مجالت ورزشي و علمي به طور مثبت و مطالعه ها كتاب؛ مطالعه توجه به نتايج

يعني هرچقدر . بيني كنند ان را پيشآموز دانشتوانند رشد اجتماعي  ر منفي ميتاريخي و شعر به طو
 و مجالت ورزشي و علمي گرايش بيشتري داشته باشند از رشد ها كتابان به مطالعه آموز دانش

 و مجالت تاريخي و شعر گرايش بيشتري ها كتاباجتماعي باالتر برخوردارند و هرچقدر به مطالعه 
 و مجالت علمي نقش ها كتابدر اين مطالعه، . تري برخوردارند رشد اجتماعي پايينداشته باشند از 

  .ان دختر دارندآموز دانش رشد اجتماعي بيني پيشبيشتري در 
 رشـد اجتمـاعي     بينـي   پـيش ي غيـر درسـي توانـايي        هـا   كتـاب عالقـه بـه كـدام دسـته از          :  سوم سؤال
  ان پايه پنجم ابتدايي را دارند؟آموز دانش

دار   معني=F 83/4باشد  مي 09/0 تعديل شده Rدهد   نشان مي3 كه نتايج جدول طور همان
 و مجالت تخيلي، تاريخي و ورزشي به طور مثبت و ها كتاب؛ با توجه به نتايج). >0001/0P(است 
. بيني كنند ان را پيشآموز دانشتوانند رشد اجتماعي  به طور منفي مي) جنايي(ي پليسي ها كتاب

 و مجالت تخيلي، تاريخي و ورزشي گرايش ها كتابان به مطالعه آموز دانشيعني هرچقدر 
 و مجالت ها كتاببيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي باالتر برخوردارند و هرچقدر به مطالعه 

در اين . تري برخوردارند گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي پايين) جنايي(پليسي 
ان پايه پنجم آموز دانش رشد اجتماعي بيني پيشالت تخيلي نقش بيشتري در  و مجها كتابمطالعه، 

  .ابتدايي دارند
 رشـد اجتمـاعي   بينـي  پـيش هـاي غيـر درسـي توانـايي          عالقه به كـدام دسـته از كتـاب        :  چهارم سؤال
  آموزان پايه سوم راهنمايي را دارند؟ دانش
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  ي مورد عالقهها كتابابتدايي بر اساس ان پايه پنجم آموز دانش رشد اجتماعي بيني پيش. 3جدول 
 تحليل واريانس

p  F MS df SS  مدل  
0001/0  رگرسيون  64/227 7  21/32 83/4

   باقيمانده  11/1748  260  58/6  

  كل  75/1976  267   
  ضرايب

ضريب 
 ضريب غير استاندارد  استاندارد

p t 

B Std. Error B 

 مدل

 ثابت  44/57  42/1   38/40 000/0

 ي علميها كتاب  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
  )جنايي(پليسي  -99/0  40/0  -15/0 -46/2 014/0
  مذهبي  -78/0  73/0 -08/0  -07/1  28/0
  شعر 17/0  59/0 02/0  29/0  76/0

  ورزشي  17/1  38/0 19/0  05/3  002/0
  رشد اجتماعي:   و  متغير وابسته  R=0.33, RS= 0.11, R Adj= 0.09: توجه
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  ي مورد عالقهها كتابان سوم راهنمايي بر اساس آموز دانش رشد اجتماعي بيني پيش. 4جدول 
 تحليل واريانس

p  F MS df SS  مدل  
 رگرسيون  64/875 7  04/125  68/6

  0001/0  باقيمانده  11/6383  341  72/18 

  كل  75/7258  348  
  ضرايب

 ضريب غير استاندارد  ضريب استاندارد
p t  

B Std. Error B 
 مدل

000/0  ثابت  31/46  05/3   16/15

  ي علميها كتاب  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
  )ييجنا(پليسي  -82/0  57/0  -07/0 -43/1 15/0
  مذهبي  -96/0  86/0 -05/0  -11/1  26/0

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

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

يه سوم پا انآموز دانشرشد اجتماعي  بيني پيشدر خواني  كتاب مؤثر يها مؤلفهبه منظور تعيين 
. استفاده گرديد) Enter( چندگانه با استفاده از روش ورود  رگرسيونتحليلاز راهنمايي 

دار   معني=F 68/6باشد   مي10/0 تعديل شده Rدهد   نشان مي4جدول شماره  كه نتايج طور همان
  و مجالت علمي و ورزشي به طور مثبت وها كتاب؛ مطالعه با توجه به نتايج). >0001/0p(است 
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يعني . بيني كنند ان را پيشآموز دانشتوانند رشد اجتماعي  هاي شعر به طور منفي مي العه كتابمط
 و مجالت علمي و ورزشي گرايش بيشتري داشته باشند از ها كتابان به مطالعه آموز دانشهرچقدر 

ي  و مجالت شعر گرايش بيشترها كتابرشد اجتماعي باالتر برخوردارند و هرچقدر به مطالعه 
 و مجالت شعر نقش ها كتابدر اين مطالعه، . تري برخوردارند داشته باشند از رشد اجتماعي پايين

  .ان پايه سوم راهنمايي دارندآموز دانش رشد اجتماعي بيني پيشبيشتري در 

  بحث و نتيجه گيري
 توان گفت ميان آموز دانشدر تبيين علت اثرگذاري ادبيات كودك و نوجوان در رشد اجتماعي 

د و در همان حال ناخودآگاه با وزن و نكن تر مي ق مطالعه، دايره لغات خود را غني از طريانكودك
آموزند  مي با اين كار ها آنشوند  ميساخت سبك و قواعد اشكال گوناگون زبان نوشتاري آشنا 

 تمرين تصويرسازي.  را با گوش دروني خويش بشنوندها آن كنند و سازيچگونه صداها را تصوير
 توانايي ديگري است كه بر رشد شناختي و اجتماعي كودك -پردازي  توانايي تجسم و خيال-

  . تأثيري مثبت دارد
آورد تا كودك  ميي كودك و نوجوان براي كودك فرصتي به وجود ها كتابمطالعه 

يب اش را تفسير و تأويل كند، نيروهايي كه باالتر از تجربه او هستند و بدين ترت نيروهاي زندگي
سير است كه به دركي اصيل كند و از طريق همين تأويل و تف كودك را براي زندگي آماده مي

  . آيد نايل مي
ها و نژادهاي ديگر نياز دارند تا بتوانند ضمن  از سوي ديگر، كودكان به شناخت كودكان مليت

. ه مردم برسندتصاحب ميراث بزرگساالن، به مبادله آزاد و لذت بخش پذيرش و احترام در ميان هم
در كنار برانگيختن  تربيت رفتاري كودك با توجه به پيام قصه، زنده نگه داشتن ميراث فرهنگي،

قوه تخيل از جمله كاركردهاي ادبيات است، زيرا كودك به كمك قوه تخيل، خود را جايگزين 
  . سازد ميكند و به اين ترتيب شادماني و لذت را نصيب خود  ميهاي داستان  يكي از شخصيت

تواند حس  ميشود كه نقاط مجهولي دارد و  ميگيري  از سويي، در هر قصه ماجرايي پي
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ي قصه، كودك را ها پشت سر هم بودن و پيوستگي منطقي صحنه.  را برانگيزدها كنجكاوي بچه
ي مناسب، با ها دهد، ضمن اينكه كودك از طريق قصه ميكند و به ذهن او نظم منطقي  سرگرم مي
  . آورد ميي اجتماعي بيشتري به دست ها مهارتشود و   مسايل زندگي آشنا ميمشكالت و

 .كند را در كودك پر مي» درك كردن«و قدرت » خواندن«ادبيات كتبي، فاصله ميان قدرت 
. كنند شوند و زندگي مي خوابند، بيدار مي  ميها كنند با قصه كودكان در دنياي داستان بازي مي

آموزند و عبرت   ميها داستاناز . دهند  گوش ميها  و قصهها داستانرامش به  با آها ترين بچه شلوغ
  . كنند  را دنبال ميها داستانگيرند و حتي در عالم خواب نيز  مي

 رشـد   بينـي   پـيش ي غيـر درسـي توانـايي        ها  كتاب اول پژوهشي اين بود كه  كدام دسته از           سؤال
  ان پسر را دارند؟آموز دانشاجتماعي 

ي تخيلـي   ها  كتاب و مجالت ورزشي، مذهبي، و تاريخي به طور مثبت  و             ها  كتاب نتايجبا توجه به    
يعنـي  . بينـي كننـد    ان  را پـيش    آمـوز   دانـش تواننـد رشـد اجتمـاعي        به طور منفـي مـي     ) جنايي(و پليسي   
  و مجـالت ورزشـي، مـذهبي و تـاريخي گـرايش بيـشتري                هـا   كتابان به مطالعه    آموز  دانشهرچقدر  

 و مجـالت تخيلـي و       هـا   كتـاب  رشد اجتماعي باالتر برخوردارند و هرچقدر بـه مطالعـه            داشته باشند از  
در ايـن مطالعـه   . تـري برخوردارنـد   گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي پايين     ) جنايي(پليسي  
  .ان پسر دارندآموز دانش رشد اجتماعي بيني پيش و مجالت تاريخي نقش بيشتري در ها كتاب

ويژه  هي مذهبي و تاريخي و ب     ها  كتابتوان گفت از آنجاكه محتواي بيشتر        مين يافته   در تبيين اي  
ي اجتمـاعي و شـكوفايي اسـتعدادهاي        هـا    و حـضور در صـحنه      ها  ي ورزشي بيانگر رشادت   ها  كتاب

 بـه   مـؤثر  به عنوان الگوهاي     ها  داستان و قهرمانان اين     ها  باشد از همين روي شخصيت     ميجامعه پسند   
آورد و از طـرف ديگـر        مـي ات پنداري كودك موجبات رشد اجتماعي وي را فـراهم           واسطه هم ذ  

ي تخيلي با محتواي جنايي به دليـل فـراهم آوردن الگوهـاي             ها  داستاني پليسي و جنايي و      ها  داستان
همچنـين  . تـوان زمينـه ناسـازگاري كـودك را مهيـا سـازد             مـي منفي و ترويج پرخاشگري در آنـان        

ي پليـسي و  هـا  كتاباني كه گرايش به مطالعه   آموز  دانشبيان نمود كه شايد     توان به اين صورت      مي
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البته نبايد از اين مسأله غافل بـود        . جنايي دارند از نظر شخصيتي مستعد گرايش به اين رفتارها باشند          
  .  ان از نظر تحولي در اواخر دوره دوم كودكي و اوايل نوجواني قرار دارندآموز دانشكه اين 
ي غيـر درسـي توانـايي    هـا  كتـاب كـرد كـه  كـدام دسـته از      مـي اين پرسش را مطرح     دوم   سؤال

  ان دختر را دارند؟آموز دانش رشد اجتماعي بيني پيش
ي تاريخي و شعر ها كتاب و مجالت ورزشي و علمي به طور مثبت و ها كتاب؛ با توجه به نتايج

يعني هرچقدر . بيني كنند ان را پيشآموز دانشتوانند رشد اجتماعي  ميبه طور منفي ) شعر(
 و مجالت ورزشي و علمي گرايش بيشتري داشته باشند از رشد ها كتابان به مطالعه آموز دانش

 و مجالت تاريخي و شعر گرايش ها كتاباجتماعي باالتري برخوردارند و هرچقدر به مطالعه 
 و مجالت ها كتابه در اين مطالع. تري برخوردارند بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي پايين

  .ان دختر دارندآموز دانش رشد اجتماعي بيني پيشعلمي نقش بيشتري در 
ي تاريخي را بيشتر ها كتابي ها توان به اين صورت تبيين كرد كه شخصيت مياين يافته را 

از .  دختر ايفا كندآموز دانشي جنسيتي را براي ها تواند نقش ميدهند بنابراين ن ميمردان تشكيل 
گرايي را در فرد پرورش   انفرادي و درونيها فعاليتويژه شعر نيز  هي شعر و بها كتابي ديگر طرف
 دستيابي به موفقيت ي گونه كه در باال بيان شد شيوه  و مجالت ورزشي همانها كتاباما . دهند مي

  .    دهد ميي گروهي و مشاركت بين فردي به فرد آموزش ها فعاليترا در سايه 
 رشـد اجتمـاعي     بينـي   پـيش ي غير درسـي توانـايي       ها  كتابين بود كه كدام دسته از        سوم ا  سؤال

  ان پايه پنجم ابتدايي را دارند؟آموز دانش
ي ها كتاب و مجالت تخيلي، تاريخي و ورزشي به طور مثبت و ها كتابنتايج نشان داد كه 

يعني هرچقدر .  كنندبيني پيشان  را آموز دانشتوانند رشد اجتماعي  ميطور منفي  به) جنايي(پليسي 
 و مجالت تخيلي، تاريخي و ورزشي گرايش بيشتري داشته باشند ها كتابان به مطالعه آموز دانش

) جنايي( و مجالت پليسي ها كتاباز رشد اجتماعي باالتر برخوردارند و هرچقدر به مطالعه 
 و ها كتاباين مطالعه در . تري برخوردارند گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي پايين
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  .ان پايه پنجم ابتدايي دارندآموز دانش رشد اجتماعي بيني پيشمجالت تخيلي نقش بيشتري در 
ي پليـسي و جنـايي بـه دليـل     ها داستان اول ذكر شد سؤالط به و كه در تبيين نتايج مرب    طور  همان

 زمينـه ناسـازگاري   تواننـد  مـي ان آمـوز  دانـش فراهم آوردن الگوهاي منفي و ترويج پرخاشگري در         
 و مجـالت تخيلـي      هـا   كتاب ي  وسيله ههايي كه ب   بيني  پيشاما دليل تفاوت در     . كودك را مهيا سازند   

ان پسر وجود دارد شايد به اين       آموز  دانشي پنجم و    ها  ان پايه آموز  دانشدر زمينه رشد اجتماعي در      
  .فاوت باشدي تخيلي مورد عالقه دو گروه متها داستانموضوع برگردد كه محتواي 

 رشـد اجتمـاعي     بينـي   پيشي غير درسي توانايي     ها  كتاب چهارم اين بود كه كدام دسته از         سؤال
  ان پايه سوم راهنمايي را دارند؟آموز دانش

ي شعر به طور ها كتاب و مجالت علمي و ورزشي به طور مثبت و ها كتاب؛ با توجه به نتايج
ان به آموز دانشيعني هرچقدر . بيني كنند  پيشان  راآموز دانشتوانند رشد اجتماعي  ميمنفي 

 و مجالت علمي و ورزشي گرايش بيشتري داشته باشند از رشد اجتماعي باالتر ها كتابمطالعه 
 و مجالت شعر گرايش بيشتري داشته باشند از رشد ها كتاببرخوردارند و هرچقدر به مطالعه 

بيني   و مجالت شعر نقش بيشتري در پيشها كتابدر اين مطالعه . تري برخوردارند اجتماعي پايين
  .ان پايه سوم راهنمايي دارندآموز دانشرشد اجتماعي 

 و مجالت ورزشي مروج تالش در جهت ها كتابكه قبالً نيز بيان گرديد طور همان
 و قهرمانان اين ها  از همين روي، شخصيتاستي تيمي ها فعاليت ي واسطه هخودشكوفايي ب

 به واسطه هم ذات پنداري كودك موجبات رشد اجتماعي وي را مؤثر الگوهاي  به عنوانها داستان
  . دهند ميي شعر نظير شعر، درون گرايي را در فرد پرورش ها فعاليتآورد اما   ميفراهم 

 و مجالت ورزشي، علمي، و تاريخي تأثيري مثبتي در رشد ها كتاباين مطالعه نشان داد كه 
همچنين . ان دارندآموز دانشي شعر تأثير منفي در رشد اجتماعي ها كتاباجتماعي كودكان دارند و 

- نشانها اين يافته. ان دارندآموز دانش و مجالت ورزشي بيشترين تأثير را در رشد اجتماعي ها كتاب

روان، قابل فهم و عاري از پيچيدگي بايد ادبيات كودك  كه ايندهنده اين مسئله است كه عالوه بر 
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 در مراحل كودكهاي ذهني  ادبيات كودك با توجه به قابليتي ديگري نيز در ها لفهؤ بايد مباشد
مندي  براي پاسخگويي درست به اين عالقهادبيات همچنين . مختلف رشد در نظر گرفته شود

ي آنان، آثار مناسبي را براي ها ويژگيكودكان، الزم است كه با شناخت بيشتر و بهتر از نيازها و 
 ادبيات كودك به ي هتوجه به محوريت كودكان در حوز بنابراين . پديد آوردها تأثيرگذاري بر آن

 :ي زير استها ويژگيگيري ادبيات كودك محور، با  ي شكل معنايي كه گفته شد، پايه

 .ي كودكان انطباق داردها ويژگيبا نيازها و  -

 . داردتأكيدبر مراحل و چگونگي رشد كودكان  -

 .كند ميار با كودكان ارتباط مناسب برقر -

 .از خالقيت و پويايي كافي برخوردار است -

 .با تغيير و تحوالت جاري از زندگي كودكان آشنايي دارد -

 .كند ميي جذاب براي انتقال پيام به كودكان استفاده ها از روش -

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

 .انگيزد ميي و لذت خواندن را در كودكان بر شوق يادگير -

بدون . سازد ميي خود كه بخشي از هويت آنان است، آشنا  كودكان را با فرهنگ و گذشته -
 . ثري داشته باشدؤي كودكان سهم م انبهتواند در رشد همه ج ميترديد چنين ادبياتي 

وشتن كار شريفي است اما براي ن«گويد  ميشود كه  مياشاره » تولستوي«اي از  در پايان به جمله
توان به اين جمله افزود كه نوشتن كار دشواري است  مي» ترين كارهاست  نوشتن شريف،كودكان

 . دشوارترين كارها است،اما براي كودكان نوشتن
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