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ه .  0662تا  0661هاي كودک و نوجوان از سال بررسي عناصر زندگي شهري و روستايي در داستان

 ش

 

اي خاص از ادبيات گيري گونههاي نوين تحوالت دنياي معاصر، توجه به مفهوم دوران کودکي و شکلپيامديکي از 

ي مخاطبانش، است که به سبب تأثيرات مهم و بسيار آن بر گروه گسترده« ادبيات کودک و نوجوان»به عنوان 

، گستردگي و تنوع در موضوعات، اهميت فراوان دارد. ادبيات داستاني کودک و نوجوان نيز به دليل جذابيت

ها و ...جايگاهي بلند و شايسته را در ميان مخاطبانش به دست آورده است. اين پژوهش بر آن ها، محيطشخصيت

ها با محيط خواني محيط داستاني شصت، ميزان همهاي دههاست تا با واکاوي و تحليل جايگاه محيط در داستان

هاي گوناگون هر يک از انواع محيط به ويژه شهر نويسندگان اين دهه را به جنبه قابل درک مخاطبانش و نوع نگاه

 و روستا روشن سازد.

ي مقدمه، اهداف، اهميت، پيشينه، روش و دارندهبرفصل اول، درفصل تدوين شده است؛  5اين پژوهش در 

ي ايران در اي کوتاه و فشرده به ابعاد گوناگون وضعيت جامعههاي تحقيق است. در فصل دوم، به گونهپرسش

داستان کودک و  335هاي آن در ي شصت پرداخته شده است و در فصل سوم، محيط، عناصر و ويژگيدهه

اند، تحليل گرديده است. انتشار يافته 0331تا  0334هاي ي برجسته و فعال، که در سالنويسنده 04نوجوان از 

هاي کودک و نوجوان پرداخته هاي سني داستاندر فصل چهارم نيز به بررسي ارتباط محيط و عناصر آن با گروه

توان دريافت که شده است، مي گيري اختصاص دادهشده است. در نهايت از فصل پنجمِ اين پژوهش که به نتيجه

ي شصت هستند و چگونگي حضور هاي کودک و نوجوان دهههاي داستانترين محيطشهر و سپس روستا، اصلي

هاي ي ايران در آن دهه، پيشينه و تجربهها از عوامل گوناگون مانند وضعيت جامعهاين دو محيط و عناصر آن

 ها تأثير پذيرفته است.هاي اصلي آنت شخصيتها و جنسيخالقان آثار، گروه سني داستان

 

 

 

 
 

 


