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 های عامیانه و ادبیات معاصر کودک ایرانای قصهتحلیل مقایسه

 

پیچیدگی بلوغ نحوی و های ایرانی و ادبیات معاصر کودک از حیث میزان هدف پژوهش حاضر مقایسه افسانه

های دستوری طبق تعریف ( و نیز تعداد استعاره۵۶۹۱) براساس شاخص میانگین طول واحدهای پایانی هانت

های سنتی و نوع ادبی براساس تعداد استعاره( بوده است. همچنین، میزان پیچیدگی واژگانی د۵۶۹۱) هلیدی

 مجذورآزمون تی، تحلیل واریانس و -استفاده از سه روش آماریمورد بررسی قرار گرفته است. اطالعات حاصل با 

 تحلیل شد. -خی

 بنابر نتایج این پژوهش:

 کل در دو گونه ادبی معنادار بود؛ ( درMTULتفاوت میان میانگین طول واحدهای پایانی ) -۵

های برخی از گروه های قومی و میانگین طول واحدهای پایانیمیانگین طول واحدهای پایانی قصه تفاوت میان-۲

 های معاصر کودک معنادار بود؛سنی قصه

های قومی و میانگین طول واحدهای پایانی دو گروه ل واحدهای پایانی یک گروه از قصهمیان میانگین طو-۳

واحدهای پایانی تقسیم بندی های قومی براساس میانگین طول )قصه ها، تفاوت معنادارمشاهده شدهدیگر این قص

 شدند(؛

 معاصر، تفاوت معنادار مشاهده شد؛ هایهای سنی قصهمیان بعضی از گروه-۴

های معاصر و میانگین طول های سنی قصهتفاوت میان میانگین طول واحدهای پایانی در بعضی از گروه-۱

 های قومی، معنادار بود؛ههای قصواحدهای پایانی بعضی از گروه

 ؛دهای واژگانی معنادار بوکودک از حیث وجود یکی از استعارهمعاصر  هایتفاوت میان قصه های عامیانه و قصه-۹

 ر کودک، رابطه معنادار مشاهده شد.های سنی در ادبیات معاصمیان متغیر استعاره واژگانی و گروه-۷

انی هانت و تعداد یکی از استعاره های واژگانی، دهد که براساس میانگین طول واحدهای پاینتایج نشان می

توان نتیجه ابراین میهای معاصر کودک برخوردارند. بنتری نسبت به قصهای قومی از بلوغ و پیچیدگی بیشهقصه

سی به های آموزش زبان فارهای آموزش زبان فارسی به عنوان زبان اول و چه در کالسگرفت که چه در کالس

ه عنوان متون خواندن بهره برد کودک بهای معاصر توان از قصهآموزان مبتدی میعنوان زبان دوم، برای دانش

 تر است.های عامیانه مناسبرد قصهآموزان پیشرفته تر کاربدرحالی که برای زبان

 


