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پژوهشاعضای گروه 

5

ملیحه اژدرینادیا صابریپریچهر نسرین پیروحآذر نشاط یرضایدکتر حسین شیخ 

زهرا حرمیخدیجه کیان پیشهسودابه نوذریسینا روحانی



:پژوهش راه های ارتباطی با گروه 

Info@cbc.ir
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مقدمه
گذشتهالسدرکهتفاوتاینبا.استگذشتهسالکاروتحقیقادامهدرموضوع،اهمیتعلتبهپژوهشاین

برژوهشپاینامسالوگرفته اندقرارتحلیلوبررسیموردمسئلهحلمنظرازکودکتصویریکتاب های
.استشدهمتمرکزنوجوانرمان های

درمسئلهنچندیطرحقابلیتداستانشخصیت هایتعددوبیشترداستانیگره هایدارابودنبانوجوانرمان
قراروداستانشخصیت هایباپنداریهمذاتوشدنهمراهبامی تواندنوجوانمخاطبوداردراروایت
آناورددستکهیابددستمسئلهبامواجههدرذهنیتجربهیکبهداستانشخصیتجایگاهدرگرفتن

.باشدجدیدهایساختارایجادوپیشینفکریساختارهایاصالحمی تواند
بهمسئلهحلدرنویسندگانرویکردبهدستیابیهدفباوشدهذکرآماریجامعهانتخابباپژوهشایندرما

.پرداخته ایمنوجوانرمان هایبررسی
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جامعه مورد بررسی•

روه کتاب رمان نوجوان مورد مطالعه و بررسی چندباره توسط اعضای گ33در مجموع •

. پژوهش قرار گرفته است

مورد بررسینمونه•

1395کتاب های برگزیده شورای کتاب کودک در سال •

1395کتاب های برگزیده الک پشت پرنده در سال •
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: روش پژوهش

ایندرفمختلمنابعبهرجوعبانیزوپژوهشموضوعباارتباطدرمقاالتوکتاب هامطالعهباابتدا
ضمنودهشپرداختهپژوهشسواالتطرحبهسپس.استگرفتهشکلپژوهشنظریبخشارتباط،
ایندرنیزپژوهشسوال هایبهپاسخوبررسیآماری،جامعهمحدودهدرنوجوانرمان هایخواندن

.استشدهانجامپژوهشکاربندیجمعنهایتدروگرفتهصورتکتاب ها
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:کلیات بخش نظری
کودکانمهارت حل مسئله به ضرورت آموزش -1

مسئلهابزار آموزش مهارت تفکر خالق برای حل -2

مسئلهنمونه ای از روش حل و تعاریفی از مسئله -3

*مسئلهروش حل -4

*پژوهشسواالت -5

جداگانه تشریح و بیان می شوند5و 4با توجه به اهمیت، موارد *
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:کلیات بخش نظری

کودکانمهارت حل مسئله به ضرورت آموزش -1
ربیت های تعلیم و تشود و از سوی نظامهای اجتماعی محسوب میمهارت حل مسئله به عنوان یکی از مهارتامروزه 

ان آموخت و به توتفکر حل مسئله امری اکتسابی است که می. استدر جوامع مختلف مورد توجه روز افزون قرار گرفته
.کار بست، ایجاد این مهارت فکری نیاز به بستر، موقیت مناسب و ابزارهایی از این دست دارد

ه تمام جوانب با توجه ببتوانند هایی است که ضمن عادت به فکرکردن و خوب اندیشیدن موضوع مهم تربیت انسان
تفکر را کنند و مهارتآورده و بر اساس نتایج حاصل از این تفکر عملمشکل پیش آمده، بهترین جواب را به دست

.  جامعه کسب کنندگیری مناسب و حل مسائل پیچیدهبرای تصمیم
ودکی از نظر فیشر این مهارت باید از زمان ک. های متفاوت استحل مسئله نیازمند داشتن انواع راهبردها و مهارت

.  شودآموخته
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:کلیات بخش نظری

مسئلهابزار آموزش مهارت تفکر خالق برای حل -2
ها و انتر ادبیات کودکان، داستهای تلویزیونی، اردوهای مخصوص کودکان و نوجوانان و از همه مهمبازی، برنامه

.ها از جمله ابزارهایی هستند که در ایجاد مهارت حل مسئله نقش بسزایی دارندقصه
بنیادین است و ابزارگری همیشه مورد توجه بودهکشیدن تفکر و پروراندن روح پرسشبرای به چالشداستان 

دد حل شوند و در صها با بحران روبرو میدر جریان داستان شخصیت. شودمعنادهی و الگوی تفکر محسوب می
ست که هم داستان ابزاری چندوجهی ا. کشیدن فکر کودک استآیند و این خود تمرینی برای به چالشآن بر می

م شناساند و هو رسوم را میدهد، هم آدابو تخیلی قرار میهای حوادث واقعیو نوجوان را در فراز و نشیبکودک
مسئله در تمامی این فرآیندها ذهن کودک و نیز توانایی حل. کندها را تخلیه میها و ناکامیها و محرومیتترس

.گشای زندگی بزرگسالی او خواهد بودیافته و راهای غیرمستقیم پرورشبه گونه
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:کلیات بخش نظری

مسئلهتعاریفی از مسئله و نمونه ای از روش حل -3
هم ند، تعادل بههرگاه شرایط محیط تغییر ک. دیدگاه پیاژه مسئله، به هم خوردن تعادل بین ارگانیزم و محیط استاز 
ن خود و خواهد میاطلب است و میشود و از آنجایی که ارگانیزم به طور طبیعی سازشخورد و مسئله ایجاد میمی

.  شودبرای برقراری مجدد تعادل آغاز میمسئله محیط تعادل ایجاد کند حل 
وقعیتی که با هایی که در اختیار دارد به هدفش برسد و به مکه فرد نتواند با اطالعات و مهارتاز نظر سیف نیز زمانی

.آن روبروست، پاسخ صحیح بدهد با یک مسئله روبروست
ه به قواعد های سادطبق نظر گارنیه حل مسئله یادگیری قاعده سطح باالتر است و یادگیرنده از ترکیب قاعده

.شودرسد که منجر به حل مسئله میباالتری می
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:روش حل مسئله

(Indentify)شناسائی مسئله-1

((Defineتوصیف و تعریف مسئله -2

(Explore)ارائه راه حل مسئله یا بارش فکری -3

(Act)اجرای راه حل-4

(Look back)بازنگری-5
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:  پرسش های پژوهش

:مسئلهتوصیف -1

؟چیستداستان مسئله -

چیست؟مسئله ودغدغه نویسنده -

؟چیستمسئله شخصیت و یا شخصیت های داستان -

؟خیرمسئله تعریف شده است یا -
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:  پرسش های پژوهش

:شناسی مسئله تیپ -2

؟پیچیدهمسئله ساده است یا -

؟پویاایستاست یا -

؟فردی است یا اجتماعی -

؟حلقابل حل است یا غیر قابل -

؟خوش ساختار است یا بد ساختار -
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:  پرسش های پژوهش
:مسئلهحلنحوه-3

؟استگرفتهصورتچگونهمسئلهحل-

؟استشدهپرداختهمسئلهحلمرحله5ازیککدامبهکتابدر-

؟کیستمسئلهحاللمسئلهحلصورتدر-

؟کندمیکمکاوبهمسئلهحلدرداستانشخصیتتجربیاتوقبلیدانشآیا-

شود؟میمتوقفحلراهاولینبهرسیدنبایاکندمیفکرمختلفهایحلراهبهداستانشخصیتآیا-
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:  پرسش های پژوهش

:مسئلهحلبهداستانشخصیتنگرشنوع-4

.هستممسئلهحلبهقادرمنآنکهبرمبنیمثبتنگرشوجود-

.نیستممسئلهحلبهقادرمنکهآنبرمبنیمنفینگرش-

؟شودمیدیدهداستانرونددرنگرشتغییرآیا-

؟استمیزانچهاصلیشخصیتتواناییوآمدیکار-

؟گذاردمیتاثیرمسئلهحلدرچگونهخودبهنسبتاونگرش-

حلبرایشدهانتخابهایحلراهنتایجوعواقببهمعطوفتفکرمیزانچهداستانشخصیت-

؟استداشتهرامسئله
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:  پرسش های پژوهش

مسئله چیست ؟حل عوامل باز دارنده -5

شده اره در کتاب اش( طردشدن ترس از شکست، ترس از تغییر، ترس از ) آیا به عوامل بازدارنده -

؟است 
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:  پرسش های پژوهش

؟چیستمسئلهحلبراینویسندهنگاهورویکرد-6

داستان چه رویکردی را پیش گرفته است؟راهی دوبرای حل مسئله در نویسنده -

موجودوضعبهشدنتسلیم-

موجودوضعدرتغییرایجاد-

بامواجهه،مسئلهبرابردرشدنتسلیموپذیرش)؟استچگونهمسئلهحلبهنویسندهنگاه-

(مسئلهگذاشتنکنارمسئله،
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:  پرسش های پژوهش

:انسانیهایویژگی-7

؟استچگونهداستانجهاندرمهرورزیوهمدلیحضور-

ذارتاثیرگداستانشخصیتمسئلهحلدرمیزانچهدیگرانسویازمهرورزیوهمدلی-

؟است

؟کندمیایستادگیقدرچهاشمسئلهحلبرایداستانشخصیت-

؟استمتکیدیگرانبهمیزانچهمسئلهحلرونددرداستانشخصیت-
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:رسدینظر مضروری به با توجه به سئواالت مطرح شده، بیان این نکته ** 

هایئلهمسباتاشودمیباعثامرهمین.شودمیمتعددیداستانیهایگرهوگستردهمضمونیشاملرمان

مطرحئلهمسیاوموضوعاهمیتفراخوربهتحلیلوبررسیفرآینددرما.باشیممواجهداستاندربیشتری

درلذا.مدهیپاسخهستند،روپیشوگشاراهپژوهشرونددرکهسئواالتیبهایمکردهتالشرمان،درشده

مربوطمسئلهوارساختوویژگیبراساسواندبودهبررسیودقتتوجه،موردبیشترسئواالتیتحلیل،فرآیند

.استشدهدادهپاسخسئواالتبهرمانهربه
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آماریجامعه های تحلیل کتاببررسی و

نی،ذهوجسمیمعلولیتچونمشترکیموضوعاتبهتعدادیآماری،جامعهلیستدرنوجوانرمان33میاناز

.اندپرداختهناننوجوادرخودازشناختونفسبهاعتمادعدمهمچنینوخانمانیبیوسرپرستیبدسرپرستی،بی

.اندگرفتهقرارمقایسهوبررسیموردخودبندیدستهدرهاکتابازکدامهر

درسپسوتاسشدهدادهپاسخرابطهایندرپژوهشسواالتبههاکتاباینبرنفرهچندتحلیلوبررسیضمن

داستانصیت هایشخیاشخصیتتوسطمسئلهحلچگونگیومسئلهحلبراینویسندهرویکردبندیدستههر

.استگرفتهقراربررسیموردامرایندرتفاوت هایاومشترکنقاطنیزو
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دی مسئله با سه دسته بناز منظر حل تحلیل کتاب ها  

ناتوانی جسمی و ذهنی محوریت مسئله -1

بی خانمانیو محوریت بدسرپرستی، بی سرپرستی -2

محوریت موضوع خودشناسی-3
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:  دسته اول

ناتوانی جسمی و ذهنی کتاب های با محوریت مسئله 

جنگی که نجاتم داد•
مرغ مقلد•
ماهی ها پرواز می کنند•
مطلقاً تقریباً•
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«جنگی که نجاتم داد»:کتاب

بروبیکر بردلیکیمبرلی :نویسنده
مرضیه ورشوساز:مترجم

پرتقال: ناشر

(آدا)مشکالت ناشی ازمعلولیت شخصیت اصلی: دغدغه نویسنده •
د رهایی از شرایط موجود و یافتن راهی برای رش: مسئله شخصیت اصلی•
:رویکرد نویسنده در داستان•

مواجهه با مسئله و ایجاد تغییر در شرایط موجود-
:و برخورد شخصیت اصلینگرش •

تالش برای انتخاب مسیر خودخواسته در دوراهی -
ایستادگی و نگرش مثبت و تالش فردی-

همدلی و همراهی دیگران بدون وابستگی به آنان •
عدم ارائه مسئله و راه حل آن با استفاده از روش تکنیکال •
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«مرغ مقلد» :کتاب 

ین کاترین ارسک: نویسنده
کیوان عبیدی :مترجم

آشتیانی
افق: ناشر

:مسئله شخصیت اصلی•
(  آسپرگربیماری )های ذهنی مشکالت ناشی از ناتوانی -
پدرسوگ طوالنی و دست دادن او به عنوان حامی و از برادر مرگ -

گاه و ذهنی و اختالالت یادگیری، نوع نناتوانی های مشکالت ناشی از : دغدغه نویسنده•
های آنان از سوی خانواده و جامعهتوانایی برخورد اطرافیان و باور 

دیگرانخر در مقابل تحقیر و تمساحساس ناتوانی خودباوری و عدم : مسئله شخصیت اصلی•
: رویکرد نویسنده در داستان•

(انمسئله از سوی شخصیت اصلی، شخصیت اصلی از سوی دیگر)پذیرش -
کشف سایر ابعاد وجودی و بهبود و تقویت آن-

عدم امکان شناخت مسئله بدون همراهی، درک و شناخت دیگران •
مولفه های تاثیرگذارهمدلی و مهرورزی یکی از •
راه ئله، ارائه باتأکید بر شناسائی مس)تکنیکالآن با استفاده از روش راه حل ارائه مسئله و •

(  حل و اجرای آن
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«ماهی ها پرواز می کنند»:کتاب 

لیندا ماللی هانت: نویسنده
پروین علی پور:مترجم

چشمه: ناشر

:مسئله شخصیت اصلی•
(خوانش پرشی)ذهنی ناتوانی های مشکالت ناشی از -
دور بودن از جمع همساالن و احساس تنهایی-

گاه و ذهنی و اختالالت یادگیری، نوع نناتوانی های مشکالت ناشی از : دغدغه نویسنده•
آنان از سوی خانواده و جامعهتوانایی های برخورد اطرافیان و باور 

خر دیگرانعدم خودباوری و احساس ناتوانی در مقابل تحقیر و تمس: مسئله شخصیت اصلی•
: رویکرد نویسنده در داستان•

(رانمسئله از سوی شخصیت اصلی، شخصیت اصلی از سوی دیگ)پذیرش -
کشف سایر ابعاد وجودی و بهبود و تقویت آن-

عدم امکان شناخت مسئله بدون همراهی، درک و شناخت دیگران •
تاثیرگذارمولفه های همدلی و مهرورزی یکی از •
سئله، ارائه راه بر شناسائی مبا تأکید )تکنیکالارائه مسئله و راه حل آن با استفاده از روش •

(  حل و اجرای آن
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«مطلقاً تقریباً»:کتاب 

لیزا گراف: نویسنده
فریده خرمی:مترجم

پیدایش: ناشر

:شخصیت اصلیمسئله •
(اختالالت یادگیری)ناتوانی های ذهنی مشکالت ناشی از -
والدیناخراج از مدرسه و عدم ارتباط عاطفی با -

اه و ذهنی و اختالالت یادگیری، نوع نگناتوانی های مشکالت ناشی از : دغدغه نویسنده•
آنان از سوی خانواده و جامعهتوانایی های برخورد اطرافیان و باور 

خر دیگراندر مقابل تحقیر و تمسعدم خودباوری و احساس ناتوانی : مسئله شخصیت اصلی•
: رویکرد نویسنده در داستان•

(مسئله از سوی شخصیت اصلی، شخصیت اصلی از سوی دیگران)پذیرش -
کشف سایر ابعاد وجودی و بهبود و تقویت آن-

عدم امکان شناخت مسئله بدون همراهی، درک و شناخت دیگران •
تاثیرگذارمولفه های همدلی و مهرورزی یکی از •
ئله، ارائه راه حل بر شناسائی مسبا تأکید )تکنیکالارائه مسئله و راه حل آن با استفاده از روش •

(  و اجرای آن
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:دسته دوم

نیو بی خانمامحوریت بد سرپرستی، بی سرپرستی کتاب های با 

مآمدمن روز یکشنبه به دنیا•

آسفالتی ها•



33

«دممن روز یکشنبه به دنیا آم» :کتاب 

گوردن مبس: نویسنده
مهدی شهشهانی:مترجم

محراب قلم: ناشر

.ندمشکالت کودکانی که در پرورشگاه زندگی می کن: دغدغه نویسنده•
ان  از سوی دیگرو محبت نکردن توجه دریافت : اصلیمسئله شخصیت •
:رویکرد نویسنده در داستان•

ویت همدلی موجود به وسیله تقو ایجاد تغییر در شرایط پذیرش مسئله -
و مهرورزی در کودکان و اطرافیان آنها

:و برخورد شخصیت اصلینگرش •
آگاهی و شناخت نسبت به مسئله و شرایط فردی-
عدم توانایی در جهت حل مسئله با وجود تالش-

ودلزوم همدلی و همراهی دیگران برای حل مسئله و یا بهبود وضعیت موج•
تکنیکالبا استفاده از روش عدم ارائه مسئله و راه حل آن •
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«آسفالتی ها»: کتاب

تاد استراسر: نویسنده
ناصر زاهدی:مترجم

افق: ناشر

وجوانانپرداختن به جنبه اجتماعی بی خانمانی و بدسرپرستی ن: دغدغه نویسنده•
رهایی از شرایط موجود و یافتن راهی برای رشد : مسئله شخصیت اصلی•
:رویکرد نویسنده در داستان•

ایجاد تغییر در شرایط موجودو پذیرش آن و مواجهه با مسئله -
:و برخورد شخصیت اصلینگرش •

ط عدم پذیرش و عدم مواجهه با شرایط زندگی فردی و گریز و فرار از محی-
زندگی

عدم پذیرش ساختار و چارچوب مددکاران اجتماعی-
وجودهمدلی و همراهی و جلب اعتماد دیگران برای ایجاد تغییر و بهبود وضعیت م•
و مسئله ائی تأکید بر شناسبا )با استفاده از روش تکنیکال ارائه مسئله و راه حل آن •

(  اجرای آن



35

:دسته سوم

محوریت موضوع خودشناسیکتاب های با 

را دوست داشتممن یعقوب•
جنگ چهارشنبه ها•
سه بار خوش شانسی•
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«یعقوب را دوست داشتم»: کتاب 

کاترین پترسون: نویسنده
بیتا ابراهیمی:مترجم

پیدایش: ناشر

در خانواده و دیده نشدننابرابر وجود شرایط : دغدغه نویسنده•
اد به نفسنارضایتی از شرایط موجود و نداشتن اعتم: مسئله شخصیت اصلی•
:رویکرد نویسنده در داستان•

موجود برای حل مسئلهتغییر در شرایط ایجاد -
:اصلیو برخورد شخصیت نگرش •

تغییر تدریجی در نگاه خود-
به دست آوردن اعتماد به نفس و خودباوری -

عدم اتکا به دیگران•
.ه استکنندتعیین برای حل مسئله اصلی و کارآمدی شخصیت توانایی •
روش تکنیکالبا استفاده از ارائه مسئله و راه حل آن•
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«جنگ چهارشنبه ها»: کتاب 

گری دی اشمیت: نویسنده
شهال انتظاریان:مترجم

پیدایش: ناشر

شکل گیری استقالل فردی در دوران نوجوانی: دغدغه نویسنده•
شق و محبت ، رفتار سرد و خالی ازعرفتار مستبدانه پدر: مسئله شخصیت اصلی•

خانواده و عدم توجه آنان به شرایط نوجوانی
:رویکرد نویسنده در داستان•

تغییر تدریجی نگرش شخصیت اصلی مواجهه با مسئله و -
:و برخورد شخصیت اصلینگرش •

خود و    بر توانائی های مهارت های جدید از معلم عالوه آموختن -
مسئلهبرای حل بهره گیری از آن ها 

ایستادگی و نگرش مثبت و تالش فردی-
همدلی و همراهی معلم بدون ایجاد وابستگی•
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«سه بار خوش شانسی» :کتاب 

شهال ترنیج: نویسنده
مرجان مهدی پور:مترجم

پرتقال: ناشر

و خود باوری خود بحران شناخت واقعی از : دغدغه نویسنده•
ق به تعلاحساس یافتن نشانی از مادر خود و عدم : مسئله شخصیت اصلی•

.داردشرایطی که در آن قرار 
:رویکرد نویسنده در داستان•

موجودپذیرش شرایط -
:نگرش و برخورد شخصیت اصلی•

ذهنییک فرآیند در باز تعریف مسئله برای خود و پذیرش آن -
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:موارد مشابه و مشترک این کتاب ها

به یک مسئله، به با تغییر نگرش نسبتو سپس داستان ابتدا با تعریف مسئله و شناخت آن شخصیت های •
.می شودمنجر مسئله شان که به حل می یابند ساختار جدید ذهنی دست 

ه سزایی در شخصیت های داستان کمتر متکی به کمک دیگران هستند و مهارت و توانایی هایشان نقش ب•
ان در توانائی ها و مهارت های از پیش آموخته شده و یا مهارت هایی که شخصیت های داست. حل مسئله دارد

.روند مواجهه با مسئله به دست می آورند نقش تعیین کننده ای در حل مسئله دارد
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