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چکیده
ــر حــوزه هســتند و فراهــم آوردن  ــى ه ــع اطالعات ــن مناب ــاى دانشــگاهى از مهم تری پایان نامه ه
ــت.  ــرورى اس ــد و ض ــان مفی ــراى متخصص ــى ب ــب کتاب شناس ــا در قال ــدة پایان نامه ه چکی
ــوان  ــودك و نوج ــات ک ــاى ادبی ــى پایان نامه ه ــى توصیف ــاب کتاب شناس ــه، کت ــن مقال در ای
ــر  ــص آن ذک ــن نواق ــا و همچنی ــى یافته ه ــى و برخ ــران بررس ــاب ای ــۀ کت ــارات خان از انتش

شده اســت.

کلیدواژه
 کتاب شناسى، پایان نامه، کتاب شناسى موضوعى، نمایه نویسى، اصول پژوهش.

1.  مقدمه
پایان  نامه هــا مى تواننــد اطالعــات و تحلیل هایــى بکــر و ارزشــمند در اختیــار مــا 
بگذارنــد. آن چــه یــک دانشــجو بــا همراهــى اســتادان راهنمــا و مشــاور در یــک حــوزة 
ــه در  ــات مرســوم آن حــوزه ک ــه ادبی تخصصــى به دســت مــى آورد، معمــوالً نســبت ب
مطبوعــات و مجــالت تخصصــى منتشــر مى شــود، متفــاوت و از جنبه هایــى ارزشــمند 

اســت.
وقتــى مى شــنوى کتابــى دربردارنــدة چکیــده و نمایــۀ تمــام پایان نامه هایــى 
اســت کــه تاکنــون در موضــوع ادبیــات کــودك و نوجــوان در ایــران کار شــده، 
ــدة اطالعــات  ــد خوشــحال و مشــعوف مى شــوى. کتــاب موردبررســى دربردارن بى تردی
ــب و  ــخ مرت ــى برحســب تاری ــاخۀ موضوع ــل 20 زیرش ــه ذی ــه  اســت ک 477 پایان نام
ارائــه شــده اند. همچنیــن نمایــۀ عنــوان و نمایــۀ پدیدآورنــدگان ضمیمــۀ ایــن کتــاب 
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اســت. در ایــن نوشــته، ابتــدا برخــى یافته  هــاى منتــج از اطالعــات ایــن کتــاب را مــرور 
ــماریم. ــاب را برمى ش ــتى هاى کت ــص و کاس ــى نواق ــپس برخ ــم، س مى کنی

2.  برخى یافته ها
ــراى  ــه ب ــد ک ــى مى انجام ــه یافته های ــاب، ب ــن کت ــدرج در ای ــات من ــه اطالع نگاهــى ب

ــود. ــد ب ــب خواه ــودك جال ــات ک دســت اندرکاران ادبی
1. قدیمى تریــن پایان نامــۀ ادبیــات کــودك در مقطــع کارشناســى ارشــد و دکتــرا، 

ســال 1345 توســط خانــم فلــور مجــاور ارائــه شده اســت.
2. تنهــا دو نفــر، هــر دو پایان نامــۀ خــود را در مقطــع ارشــد و دکتــرا بــه ادبیــات 

کــودك اختصــاص داده انــد: مینــا اخبــارى آزاد و مهــدى محمــدى.
3. فعال تریــن اســتاد راهنمــا در موضــوع ادبیــات کــودك دکتــر مرتضــى خســرونژاد 
ــا  اســت کــه  اســتاد راهنمــاى 30 پایان نامــه بوده اســت. پــس از او ســعید حســام پور ب
ــه و  ــا 12 پایان نام ــاغ ب ــا قزل ای ــه، ثری ــا 13 پایان نام ــکویى ب ــى ش ــه، عل 25 پایان نام

لیلــى ایمــن بــا 10 پایان نامــه قــرار دارنــد.
ــت و  ــتادان اس ــن اس ــت ای ــه و جدی ــان دهندة عالق ــویى نش ــوع ازس ــن موض ای
ــگاه ها  ــته در دانش ــاى بس ــار و فض ــک انحص ــان از ی ــت نش ــن اس ــوى دیگر ممک ازس

باشــد.
ــودك، براســاس  ــات ک ــال در موضــوع ادبی برخــى از ســایر اســتادان راهنمــاى فع
اطالعــات ایــن کتــاب عبارت انــد از: عبــاس حــرى، آســیه ذبیح نیــا، جهانگیــر صفــرى، 
فــروغ صهبــا، عاطفــه جمالــى، غالمحســین غالمحســین زاده، زهــره میرحســین، محمود 

شــبیرى، فریــده پورگیــو، نوش آفریــن انصــارى و قدمعلــى ســرامى.

محمدى، مهدى و امیر متقى دادگر. (1396)، کتاب شناسى 
توصیفى پایان نامه هاى ادبیات کودکان و نوجوانان، چاپ 
اول، تهران، خانۀ کتاب، 500 نسخه، 304 ص، 150000 

ریال، شابک: 978-600-222-365-4
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کمى از کل

3.  برخى کاستى ها
بــا وجــود ارزشــمند بودن تــالش پدیدآورنــدگان ایــن کتاب شناســى، ضعف هــاى 

زیــادى در آن به چشــم مى خــورد؛ ازجملــه:

3-1. روشن نبودن حدود زمانى
حــدود زمانــى ایــن پژوهــش ذکــر نشــده و احتمــاالً مدعــى جامعیــت بوده اســت. در این 
کتــاب 20 پایان نامــه مربــوط بــه ســال هاى قبــل از انقــالب اســت کــه در ادامــه نشــان 
ــه ســال 1394 اســت  خواهیــم داد، کامــل نیســت. جدیدتریــن پایان  نامه هــا مربــوط ب
کــه تنهــا شــامل 7 پایان نامــه  اســت. از ســال 1395 هــم تنهــا یــک پایان نامــه فهرســت 
ــدة همیــن کتاب شناســى اســت. به تعبیــرى  شــده کــه  اســتاد راهنمــاى آن، پدیدآورن
ــته اند،  ــترس داش ــه در دس ــى را ک ــر اطالعات ــدگان ه ــدس زد پدیدآورن ــوان ح مى ت

بــدون توجــه بــه تعریــف دقیــق حــدود زمانــى در کتاب شناســى گنجانده انــد.
3-2. حدود جغرافیایى

ــه  ــم ک ــدس مى زنی ــا ح ــده، ام ــر نش ــى ذک ــى کتاب شناس ــدودة جغرافیای ــه مح گرچ
پایان نامه هــاى دانشــگاه هاى ایــران مدنظــر پدیدآورنــدگان بوده اســت. بااین حــال 
یــک پایان نامــه از مؤسســه اى در کشــور تاجیکســتان بــه ایــن فهرســت راه یافتــه کــه 
ــش،  ــى پژوه ــۀ جغرافیای ــف حیط ــدگان، در تعری ــى پدیدآورن ــى و کم توجه از بى دقت

نشــان دارد.
3-3. حدود موضوعى

ــاً بــه موضــوع ادبیــات کــودك و نوجــوان محــدود باشــد، امــا  ایــن کتــاب بایــد قاعدت
ادبیــات کــودك و نوجــوان به شــکل مشــخص و دقیــق، تعریــف و تحدیــد نشده اســت. 
ــودك و نوجــوان فهرســت  ــى و مجــالت ک ــاى تلویزیون ــن کتاب شناســى برنامه ه در ای
ــرى نیســت.  ــه در آن خب ــاى کودکان ــى و ترانه ه ــات قصه گوی ــا از موضوع ــده اند، ام ش
مشــخص نیســت مرجــع پدیدآورنــدگان بــراى تعییــن زیرشــاخه هاى ادبیــات کــودك و 
نوجــوان چــه بوده اســت؟ در این جــا نیــز بــه ســلیقه تکیــه شــده و از مــالك و معیــار 

علمــى خبــرى نیســت.
عالوه بــرآن، اگــر هــر تعریفــى بــراى ادبیــات کــودك قائــل باشــیم و زیــر موضوعــات 
آن را هرچقــدر گســترده درنظــر بگیریــم، پایان نامه هایــى بــه ایــن فهرســت راه یافته انــد 
کــه هیــچ ارتباطــى بــا موضــوع ادبیــات کــودك و نوجــوان (حتــى غیرمســتقیم) ندارنــد. 

عناویــن ایــن پایان نامه هــا ایــن ادعــا را اثبــات مى کنــد:
ـ بازتاب افسانه هاى کهن بر نقاشى کودکان امروز؛

ـ بررسى تطبیقى مضامین پایدارى در اشعار امینه عدوان و سپیده کاشانى؛
ـ بررســى جامعــه در ادبیــات پایــدارى بــا تکیه بــر آثــار رضــا امیرخانــى، مصطفــى 

مســتور و احمــد آقایــى؛
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ـ بررسى مردم شناختى ترانه هاى عامیانۀ منطقۀ الموت؛
ـ شگردهاى تمرکززدایى در قصه  هاى ایرانى؛

ـ فرهنگ عناصر افسانه هاى عامیانۀ آذربایجان؛
ـ گردآورى افسانه هاى جویم فارس و تحلیل آن ها براساس انواع تقابل؛

ـ گردآورى و تحلیل افسانه هاى قیر و کارزین براساس انواع تقابل.
3-4. ذکر منابع و پیشینۀ تحقق

پدیدآورنــدگان در مقدمــۀ کتاب شناســى به صــورت اجمالــى و گــذرا بــه منابــع و مراجــع 
ــد و از  ــر نکرده ان ــل خــود را ذک ــا فهرســت کام ــد، ام مورداســتفادة خــود اشــاره کردن
ــن کتاب شناســى  ــود در ای ــر ب ــد. بهت ــان نیاورده ان ــن موضــوع ذکــرى به می پیشــینۀ ای

بــه ایــن منابــع اشــاره و از آن هــا اســتفاده مى شــد:
1. منبع شناســى ادبیــات کــودك، مهــدى حجوانــى (شــامل چکیــدة ده هــا 

پایان نامــه بــا موضــوع ادبیــات کــودك)؛
ــدارى  ــتۀ کتاب ــد رش ــى ارش ــع کارشناس ــى در مقط ــد طوفان ــۀ وحی 2. پایان نام
ــات  ــۀ ادبی ــى 39 پایان نام ــوع چکیده نویس ــا موض ــال 1369 ب ــران در س ــگاه ته دانش

ــودك؛ ک
3. کتاب شناسى کتاب و کتاب خوانى از جمیله اورنگ در سال 1372؛

ــى در  ــى آقابخش ــى و عل ــم صدرالحفاظ ــى ها از مری ــى کتاب شناس 4. کتاب شناس
ســال 1372؛

ــودکان و  ــرى ک ــرورش فک ــون پ ــع کان ــۀ مرج ــاى کتابخان ــک پایان نامه ه 5. بان
ــان؛ نوجوان

ــاب  ــف کت ــماره هاى مختل ــوارى در ش ــم آرزو ان ــا» به قل ــدة پایان نامه ه 6. «چکی
مــاه کــودك و نوجــوان.

3-5.  خأل پایان نامه هاى کارشناسى
ــه  ــرا توج ــد و دکت ــى ارش ــاى کارشناس ــه پایان نامه ه ــا ب ــى تنه ــن کتاب شناس در ای
ــودك و  ــات ک ــم در ادبی ــاى مقطــع کارشناســى ه ــه پایان نامه ه ــت؛ درحالى ک شده اس

نوجــوان اهمیــت و کاربــرد فراوانــى دارنــد.
ــال  ــى در س ــع کارشناس ــودك در مقط ــات ک ــوع ادبی ــا موض ــه ب ــن پایان نام اولی
ــه دارد.  ــروز ادام ــه ام ــا ب ــان ت ــن جری ــد و ای ــه ش ــا ارائ ــم صف ــوى ابراهی 1317 ازس
ــى  ــرى و علم ــاى نظ ــه در پایان نامه ه ــک) ک ــازى (گرافی ــتۀ تصویرس ــژه در رش به وی

ــود. ــه مى ش ــمندى ارائ ــم و ارزش ــث مه ــى مباح ــع کارشناس مقط
3-6.  نمایۀ غیرتخصصى و غیرکاربردى

نمایــه ایــن کتاب شناســى سر ســرى و غیرکاربــردى تنظیــم شــده و ایــن بــراى کتابــى 
کــه خــود در موضــوع اطالع شناســى ارائــه شــده پســندیده نیســت. پدیدآورنــدگان ایــن 
ــاى  ــۀ نمایه ه ــتر در ارائ ــت بیش ــت و دق ــرف وق ــا ص ــتند ب ــى مى توانس کتاب شناس
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متعــدد و تخصصــى، کارآیــى اثــر خــود را چندبرابــر کننــد.
ظاهــراً نمایــه در مقطعــى تهیــه شــده کــه پــس ازآن چنــد مدخــل بــه کار اضافــه 
ــمارة 345  ــًال ش ــت (مث ــح نیس ــه صحی ــماره هاى نمای ــن ش ــراى همی ــت، ب شده اس
ــود دارد.  ــه وج ــماره فاصل ــد ش ــوارد چن ــتر م ــده) و در بیش ــه ش ــوان 348 نمای به عن
ــى  ــر دیوان ــه، ابوالفضــل امی ــراى نمون ــز دقیــق نیســت (ب ــه نی همچنیــن ترتیــب نمای
ــمى  ــد از بنى هاش ــال بع ــا بنى اقب ــده ی ــه ش ــر نمای ــل امی ــى، ابوالفض ــکل دیوان به ش

آمده اســت).
ــد، شــامل  ــى کتاب شناســى مى افزودن ــه کارآی ــى کــه درصــورت وجــود ب نمایه های

ایــن مــوارد هســتند:
ـ نمایۀ دانشگاه؛

هم اکنــون نمى دانیــم در هــر دانشــگاه چنــد و چــه پایان نامه هایــى انجــام 
شده اســت.

ـ نمایۀ رشتۀ تحصیلى؛
مشــخص نیســت ایــن پایان نامه هــا در چــه رشــته ها و گرایش هایــى ارائــه و 

دفــاع شــده اند.
ـ نمایۀ افراد موردبررسى؛

مشــخص نیســت بیشــتر بــه کــدام نویســندگان و تصویرگــران ایرانــى و خارجــى در 
ــم  ــا بدانی ــرد ت ــا کمــک مى ک ــه م ــه  اى ب ــن نمای ــه شده اســت. چنی ــا توج پایان نامه ه
ــاد  ــى رحماندوســت و فره ــى، مصطف ــد بهرنگ ــارة صم ــى درب ــه پایان نامه های ــًال چ مث

حســن زاده وجــود دارنــد.
ــال هاى  ــه س ــوط ب ــى مرب ــت پایان نامه های ــه، فهرس ــوان ضمیم ــان و به عن در پای
قبــل از انقــالب کــه اطالعــات آن را شــخصاً و در ســال هاى گذشــته یادداشــت کــرده 

ــم. ــه مى کن ــن کتاب شناســى ارائ ــات ای ــل اطالع ــراى تکمی ــودم، ب ب
ــون  ــان کان ــودکان و نوجوان ــاى ک ــى کتابخانه ه ــول. (1351)، بررس ــدى، بت احم
ــى:  ــوم تربیت ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــان، دانش ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک پ

ص.  151 کتابــدارى)،  فوق لیســانس 
ــران،  ــودکان در ده دبســتان ته ــۀ ک ــاى مطالع ــن. (1352)، رغبت ه بلورچــى، پروی

ــدارى)، 89 ص. ــى: فوق لیســانس کتاب ــوم تربیت ــران (دانشــکده عل دانشــگاه ته
بنى اقبــال، ناهیــد. (1356)، چکیده نامــه (مقاله شناســى) تأثیــر تلویزیــون و ســینما 
ــى: فوق لیســانس)،  ــوم تربیت ــران (دانشــکدة عل ــان، دانشــگاه ته ــودکان و نوجوان ــر ک ب

115 ص.
بهمنیــار، فرانــک. (1355)، راهنمــاى ارزش یابــى کتابخانه هــاى آموزشــگاهى 
ــانس)، 216 ص. ــى: فوق لیس ــوم تربیت ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــتانى)، دانش (دبیرس

جعفرنــژاد، آتــش. (1354)، بررســى عقایــد جمعــى از کــودکان و نوجوانــان تهــران 

کمى از کل
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نقد پژوهى

  
  
   
 
    
   
   
   
  

ــى:  ــوم تربیت ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــوب، دانش ــاب خ ــک کت ــاى ی ــارة معیاره درب
فوق لیســانس کتابــدارى)، 108 ص.

ــاله،  ــان 15 ـ  19 س ــى نوجوان ــى کتاب خوان ــاس. (1351)، جامعه شناس ــرى، عب ح
ــدارى)، 97 ص. ــى: فوق لیســانس کتاب ــوم تربیت ــران (دانشــکدة عل دانشــگاه ته

ــاى  ــاب در کتابخانه ه ــۀ کت ــاب و تهی ــاى انتخ ــه. (1352)، راهنم ــال، صدیق خی
ــانس)، 120 ص. ــى: فوق لیس ــوم تربیت ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــتانى، دانش دبیرس

ــى،  ــایل ارتباط جمع ــودك در وس ــات ک ــى ادبی ــى. (1355)، بررس ــان، عل دامغانی
ــانس)، 115 ص. ــى: لیس ــات اجتماع ــوم ارتباط ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته دانش

ــع  ــارة وض ــى درب ــان و بررس ــۀ نوجوان ــائل جامع ــه. (1353)، مس ــرى، راضی ذاک
ــوم  ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــاله)، دانش ــا 19 س ــروه (15 ت ــن گ ــى در ای کتاب خوان

اجتماعــى و تعــاون: فوق لیســانس).
تهــران،  دبســتان هاى  کتابخانه هــاى  بررســى   ،(1351) فروردیــن.  راســتین، 

دانشــگاه تهــران (دانشــکدة علــوم تربیتــى: فوق لیســانس)، 96 ص.
ســرورى، عبــاس و عبــداهللا میرخواجــوى. (1354)، بررســى کمــى و کیفــى 
ــواى  ــق محت ــال 1352 و تطبی ــده در س ــان منتشرش ــودکان و نوجوان ــاى ک کتاب ه
کتاب هــا بــا هدف هــاى اصلــى آموزش وپــرورش، دانشــگاه تربیت معلــم، 135 ص.

شــاهرخى، گیتــى. (1347)، راهنمــاى کتاب هــاى کــودکان،  دانشــگاه تهــران 
(دانشــکدة علــوم تربیتــى: فوق لیســانس کتابــدارى).

ــران) و  ــران (ته ــتانى ای ــاى دبیرس ــۀ کتابخانه ه ــایش. (1356)، مقایس ــهین، آس ش
ــى: فوق لیســانس)، 148 ص. ــوم تربیت ــران (دانشــکدة عل ــگاه ته ــا، دانش بریتانی

کاشــانى، نعیمــه. (1354)، بررســى عوامــل ایجــاد تمایــل بــراى مطالعــه در 
کــودکان ایرانــى، دانشــگاه عالمــه طباطبایــى (دانشــکدة روان شناســى و علــوم تربیتــى: 

ص.  105 فوق لیســانس)، 
مجیــدى، شــهین دخت. (1357)، نقــش کتــاب در ســازندگى کــودکان پرورشــگاهى، 

دانشــگاه تهــران (دانشــکدة علــوم تربیتــى: فوق لیســانس کتابــدارى)، 108 ص.
ــایل  ــر وس ــى در براب ــوان تهران ــودك و نوج ــت اهللا. (1354)، ک ــت، رحم وطن دوس

ــانس). ــى: لیس ــوم اجتماع ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــى، دانش ارتباط جمع
آموزش وپــرورش،  و  ارتباط جمعــى  وســایل  نقــش   ،(1351) زهــرا.  ونک جــو، 

ــانس. ــى: لیس ــوم اجتماع ــکدة عل ــران، دانش ته


