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مقاله پژوهشی

ارزشیابی کتابهای کودک تولید شده در

معاونت تبلیغات آستانقدس رضوی از نگاهکودک

1

دریافت 1399/8/26 :پذیرش1399/11/28 :
رها شکفته ،2سیدمحمد نوعی

3

چکیده
در ایــن بررســی پنــج کتــاب از بیــن کتابهــا و تولیــدات معاونــت تبلیغــات آســتان قــدس رضــوی
بررســی شــد .در ارزشیابــی کتابهــای کــودک ســه هــدف دنبــال شــد کــه عبــارت اســت از ارزشیابــی
کتابهــای مــورد بررســی در زمینــۀ «محتــوا ،ســاخت و پرداخــت و تصاویــر» از نــگاه کــودک .جامعــه آماری
در ایــن پژوهــش کلیــه کــودکان  6تــا  11ســاله ســاکن در شــهر مشــهد اســت کــه پاییــز  1398بــه حــرم
مطهــر رضــوی وارد شــدند .حجــم نمونــه  63کــودک بــود کــه بــا روش هدفمنــد انتخــاب شــدند .رویکــرد
تحقیــق ارزشیابانــه و روش مــورد بررســی تحلیــل مضمــون بــا ابــزار مصاحبــه نیمــه ســاخت یافتــه اســت.
نتایــج نشــان داد کــه کتــاب «مــن؛ شــال ســبز؛ بابا» بیشــترین جذابیــت را بــرای کــودکان در ابعــاد مختلف
بــه همــراه داشــته اســت .بــه عبــارت دیگــر بهتریــن ارزشیابی از ســوی کــودکان بــه این کتــاب تعلــق دارد.
پــس از آن کتــاب «ابــرک و دختــر دانــا» بــه واســطۀ ســاخت و پرداخــت متفــاوت و تصاویر رنگارنــگ کمترین
انتقــادات را بــه خــود اختصــاص داده اســت .کتــاب «مثــل امــام رضــا بــاش» بــا وجــودی کــه جذابیتهــای
فراوانــی بــرای کــودکان داشــت امــا نقدهایــی را نیــز بــه همــراه داشــته اســت .عنــوان دســتوری و طوالنــی
بــودن کتــاب مهمتریــن آنهاســت .مهمتریــن نقدهایــی کــه بــه کتــاب «عمــاد و کاروان غــول هــا» وارد
اســت از یــک طــرف تصاویــری اســت کــه بیشــتر رنگهــای تیــره در آنهــا بــه کار رفتــه و از طــرف دیگــر
عنــوان کتــاب اســت .بیشــترین نقــد و ضعیفتریــن ارزشیابــی را کتــاب «خانۀ پــدری» به خــود اختصاص
داده اســت کــه جذابیــت پایینــی بــرای کــودکان بــه همــراه داشــته اســت.
کلیدواژهها :ارزشیابی ،کتابهای کودک ،داستانهای رضوی ،سیرۀ رضوی.
 .1این مقاله از پژوهش «ارزشیابی کتاب های کودک تولید شده در اداره تولیدات آستان قدس رضوی» استخراج شده است.
 .2دکترای جامعهشناسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه فردوسی مشهد( نویسنده مسئول)Rshekofte 78 @gmail.com :
 .3دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه فردوسی مشهدmmnoei@yahoo.com :
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بیان مسئله
ـگ گســترده و مســتمر نیازمنــد پــرورش نســلی اســت کــه از
تبدیــل کتابخوانــی بــه یــک فرهنـ ِ

نخســتین ســالهای زندگــی بــا کتــاب آشــنا باشــد .یکــی از راهکارهــای ترغیــب کــودکان بــرای
همنشــینی بــا کتــاب ایجــاد عالقهمنــدی اســت .ایــن راهــکار در دوران کودکــی بایــد در قالــب
انتخــاب کتابهایــی ســازگار بــا روحیــۀ کنجــکاو و کودکانــه آنهــا صــورت گیــرد .افزایــش ســرانۀ
مطالعــه در کشــور بــه برنامــۀ جامــع نیــاز دارد کــه الزمــۀ اجرایــی شــدن آن ،ایجــاد عالقهمنــدی بــه
کتــاب از دوران کودکــی اســت .هــر چنــد تاکنون برنامــه و راهبردهــای فراوانــی برای افزایش ســرانۀ
مطالعــه در کشــور ارائــه شــده ،امــا متوســط ســرانه مطالعــه ایران نشــانگر آن اســت که بــرای تحقق
ایــن مســئلۀ مهــم نیازمنــد برنامــه بلنــد مدتــی هســتیم کــه عالقهمنــدی بــه کتــاب از کودکــی
شــروع و در بزرگســالی نهادینــه شــود .در یــک نــگاه کلــی هــدف اصلــی آســتان قــدس رضــوی بــه
عنــوان مجموعـهای فرهنگــی اشــاعه فرهنــگ رضــوی اســت .یکــی از راههــای ایــن اشــاعه توجــه
بــه دوران کودکــی بــه عنــوان شــالوده بزرگســالی اســت .آنچــه در کودکــی در ذهــن و روح افــراد
درونــی میشــود در بزرگســالی بســیاری از رفتارهــای او را شــکل میدهــد؛ بنابرایــن میتــوان بــا
راه یافتــن بــه دنیــای کودکــی ،وی را بــرای روزهــای بزرگســالی بــا ســبک زندگــی رضــوی آمــاده
ســاخت .اگــر ایــن مهــم تحقــق یابــد در آینــده بــا جامع ـهای ســالم و بــا اخــاق روب ـهرو خواهیــم
بــود .بــرای نفــوذ بــه دنیــای کودکــی بایــد کــودک شــد و از دریچــۀ نــگاه او بــه اطــراف نگریســت.
کــودک بــا ذهــن خــاق و کنجــکاو خــود آمــاده اســت کــه بــه دنیاهــای بــاور نکردنــی و تخیلــی
ســفر کنــد .ایــن دنیــای تخیلــی و رویایــی را میتــوان بــا کتابهــای قصــه و داســتان بــرای کــودک
ترســیم کــرد .کتابهایــی کــه در معاونــت تبلیغــات آســتان قــدس رضــوی بــه چــاپ میرســد
اغلــب دارای درونمایــه مذهبــی اســت .موضوعاتــی کــه کتابهــای کودکانــه را تشــکیل میدهــد
مربــوط بــه زندگــی ائمــه ،ویژگیهــا و صفــات ایشــان ،وقایــع تاریخــی اســام و موارد مشــابه اســت.
ســالیانه تعــداد زیــادی کتــاب در ردههــای ســنی مختلــف الــف ،ب و ج بــرای اســتفاده کودکانــی
کــه بــه حــرم مطهــر میآینــد بــه چــاپ میرســد .بــرای تعییــن محتــوای کتابهــا ،اتاقهــای فکــر
تخصصــی برگــزار و دربــارۀ محتــوا ،قالــب ،شــاعر یــا نویســندگان تصمیمگیــری میشــود .تمــام
ایــن مــوارد مســتلزم صــرف هزینههــای گزافــی اســت .اســتفادۀ بجــا از ایــن هزینههــا مســتلزم
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شــناخت اســت .شــناخت از اینکــه ایــن کتابهــا تــا چــه میــزان توانســته اســت کــودک را بــه وقایع
تاریخــی دیــن حســاس و کنجــکاو کنــد؟ تــا چه میــزان عالقــۀ کــودکان را بــه شــخصیتهای دینی
برانگیختــه اســت؟ ایــن کتابهــا چقــدر توانســته قــوۀ تخیــل و خالقیــت او را پــرورش دهــد؟
مهارتهــای کالمــی و نوشــتاری او بــا خوانــدن ایــن کتابهــا چقــدر ارتقــا یافتــه اســت؟ ســبک
نــگارش ایــن کتابهــا تــا چــه حــد بــرای کــودکان جــذاب بــوده اســت؟ چقــدر او را بــه مطالعــه
ترغیــب کــرده؟ در مجمــوع ایــن کتابهــا چــه میــزان از فایدهمنــدی را بــا خــود بــه همــراه داشــته
اســت؟ ایــن نوشــتار در نظــر دارد بــا روش علمــی ارزشیابــی ،بــه ســؤالهایی از ایــن نــوع پاســخ
دهــد .هــدف اصلــی در ایــن بررســی ،ارزشیابــی پنــج کتــاب حــوزه کــودک تولیــد شــده در ادارۀ
تولیــدات فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی بــر مبنــای مالکهای مشــخصی از نــگاه کودک اســت.
ایــن کتابهــا 1عبــارت اســت از «مثــل امــام رضــا بــاش» «،2ابــرک و دختــر دانــا»« ،3عمــاد و کاروان
غــول هــا»« ،4مــن؛ شــال ســبز؛ بابــا» 5و «خانــه پــدری»6؛ بنابرایــن ســؤال اصلــی تحقیــق ایــن
اســت کــه کــودکان ،کتابهــای کــودک تولیــد شــده در ادارۀ تولیــدات آســتان قــدس رضــوی را در
هــر یــک از مالکهــای ارزشیابــی رایــج چگونــه ارزیابــی میکننــد؟

اهداف تحقیق
اهــداف تحقیــق در ایــن پژوهــش ارزشیابــی کتابهــای کــودک در زمینــه محتــوا ،ســاخت و
پرداخــت و تصاویــر کتــاب هــای مــورد بررســی اســت.

 .1کتابهــای مــورد بررســی جدیدتریــن و پرتیراژتریــن محصــوالت توبلیــد شــده درمعاونــت فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی اســت کــه
توســط کارفرمــا بــه محقــق معرفی شــده اســت.
 .2ایــن کتــاب مناســب گــروه ســنی (ج) اســت کــه بــا بیــان کودکانــه و بــا اســتفاده از پرنــدگان بــه بیــان صفاتــی از امــام رضــا  gدر
قالــب داســتان پرداختــه اســت.
 .3در این کتاب دو داستان گنجانده شده که نام داستان دیگر «آقای خورشید مهربان» است.
 .4کتــاب «عمــاد و کاروان غــول هــا» مناســب گــروه ســنی (ج) اســت کــه بــه داســتانی مــی پــردازد کــه شــجاعت امــام جوادالئمــه g
در محــور اصلــی آن قــرار دارد.
 .5ایــن کتــاب بــرای گــروه ســنی (ج) نوشــته شــده و داســتان آن مربــوط بــه ســفر خیالــی یــک فرزنــد شــهید دفــاع حــرم اســت کــه بــا
اســتفاده از یــک شــال جادویــی در طــول تاریــخ ســفر مــی کنــد .ایــن داســتان بــه شــکل شــعر بیــان شــده اســت.
 .6خانۀ پدری دربارۀ زندگی امام زمان  fاست که این داستان از زبان سرداب بیان شده است.
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مرور مفهومی
ارزشیابی
«ارزشیابــی» فعالیــت نظــامداری اســت کــه طــی آن مالکهایــی بــرای ارزشگــذاری تعییــن
میشــود ،اطالعاتــی دربــارۀ وضعیــت موضــوع یــا پدیــدۀ مــد نظــر فراهــم میآیــد و بــا مقایســۀ این
دو (وضــع موجــود و مالکهــا) از ارزش و ســودمندی موضــوع یــا پدیــده خبر میدهد(موســی پور،
 1376بــه نقــل از موســی پــور .)120 :1381 ،بــر ایــن اســاس ،کســی که بــه کار ارزشیابــی اقدام
میکنــد نیازمنــد آن اســت کــه تصمیــم بگیــرد کــه از کــدام منبــع و بــا چــه شــیوهای مالکهــای
ارزشگــذاری را بــه دســت آورد و تحلیــل کنــد و در عیــن حــال یافتههــای حاصــل از فعالیــت خــود
را چگونــه و بــه چــه مراجعــی عرضــه کننــد تــا در جهــت اعتــای وضع مــورد اســتفاده قــرار بگیرند.
در ارزشیابــی کــم و بیــش ســه چیــز مقبــول میافتــد :نخســت آنکــه بــرای ارزشیابــی مالکهــا و
معیارهایــی الزم اســت تــا بــا محــک زدن واقعیــات بــا اســتفاده از آنهــا ارزش واقعیات تعیین شــود
و دوم آنکــه در ارزشیابــی درک و شــناخت پدیــده یــا موضــوع ارزشیابــی ضــرورت دارد و ســوم
یافتههــای ارزشیابــی را بایــد بــرای اســتفاده بــه مرجعــی عرضــه کرد(موســی پــور.)120 :1381،

مال کهای ارزشیابی
شــورای کتــاب کــودک ( )1373مالکهایــی را بــرای انتخــاب کتــاب مناســب کــودک معرفــی
کــرده اســت کــه میتــوان از آنهــا بــه عنــوان مالکهــای رایــج ارزیابــی کتــاب کــودک نــام بــرد.
ســال 1392نوکاریــزی و ضیغمــی مالکهــای انتخــاب کتــاب کــودکان و والدیــن را بــر حســب
مالکهــای شــورای کتــاب بررســی کــرده و تعــدادی از مالکهــای جدیــد بــه آنهــا افزودهانــد.
ایــن مالکهــا عبــارت اســت از:
محتوا،
ساخت و پرداخت،
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زبان و شیوه نگارش،
تصاویر و نحوۀ ارائه (مشخصات ظاهری).

محتوا
درونمایــه بــه درونمایــۀ موجــود (درونمایــۀ آشــکار و درون مایۀ پنهــان) و درونمایــۀ تهی (حذف
شــده) تقســیم میشــود .درونمایــۀ آشــکار داســتان در قالــب یــک جملــه و به صــورت روشــن بیان
میشــود .گاهــی نیــز نویســندگان شــیوههای غیرصریــح را بــرای تصویــر و تشــریح درونمایههــا بــر
میگزیننــد .بــرای نمونــه ،درونمایههــا را در افــکار و عواطــف و تخیــات شــخصیتهای داســتان
میگنجاننــد تــا خواننــده از طریــق تفســیر ایــن افــکار و تخیــات و براینــد موضــوع داســتان بــه
درونمایــۀ آن پــی ببــرد .ایــن درونمایههــا را کــه بــه طــور ضمنــی در الیههــای پنهــان داســتان
بــه کار مــیرود ،درونمایــۀ پنهــان میگوینــد .درونمایــۀ تهــی ،از ناگفتههــا ســخن میگویــد؛
از آنچــه بایــد باشــد و نیســت .ایــن ناگفتههــا ،نادیــده گرفتــه شــدهها و ایــن پیغامهــای از قلــم
افتــاده درونمایــۀ تهــی یــا پــوچ یــا حــذف شــده اســت .درونمایـهای کــه ممکــن اســت زیــر تأثیــر
ایدئولــوژی نویســندگان بزرگســال در ادبیــات داســتانی کــودک نادیــده گرفتــه شــود .موضــوع
داســتان مفهــوم یــا مفاهیمــی اســت کــه درونمایــه و شــکل داســتان بــر محــور آن گســترش
مییابــد .هــر داســتان یــک هســته یــا گرانیــگاه دارد کــه تمــام مفاهیــم گزارههــا و شــگردهای
شکلســازی را بــه طــرف خــود جــذب میکنــد .موضــوع داســتان نیــز بــه دو دســتۀ موضــوع
موجــود و موضــوع تهــی تقســیم میشــود .موضــوع موجــود موضوعی اســت کــه اندیشــۀ زیربنایی
داســتان اســت و هســته یــا گرانیــگاه داســتان محســوب میشــود ،موضــوع تهــی موضوعی اســت
کــه بایــد در ادبیــات داســتانی بــه کار گرفتــه شــود؛ ولــی نادیــده گرفتــه شــده اســت .آیزنــر برنامــۀ
درســی مــدارس را بــه ســه دســتۀ آشــکار و پنهــان و پــوچ تقســیم کــرده اســت .بــه نظــر او آنچــه در
برنامــۀ مدرســه از قلــم افتــاده دارای اهمیتــی معــادل آن چیــزی اســت کــه در برنامــۀ مدرس ـهها
گنجانــده شــده اســت .آیزنــر ایــن برنامــۀ از قلــم افتــاده را برنامــۀ درســی پــوچ مــی نامــد .بنــا بــر
بــاور او آنچــه نادیــده گرفتــه میشــود در حقیقــت بــی اثــر و تهــی نیســت؛ زیــرا تصمیمهایــی کــه
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افــراد میگیرنــد و انتخابهــا و گزینشهــای آنهــا فقــط از آنچــه میداننــد اثــر نمیپذیــرد بلکــه
تحــت تأثیــر آنچــه نمیداننــد نیــز اســت .کــودکان نیــز فقــط از آنچــه داســتان بــه صــورت آشــکار یا
پنهــان بیــان میکنــد اثــر نمیپذیرنــد بلکــه تحــت تأثیــر آنچــه نمــی گویند نیــز هســتند؛ از ایــن رو
الزم اســت کــه ناگفتههــا ،نادیــده گرفتــه شــدهها و پیغامهــای از قلــم افتــادۀ داســتان نیــز بررســی
شــود (مهرمحمــدی و امیــن خندقــی .)30 :1388 ،در مجمــوع بــر اســاس مــوارد فــوق میتــوان
ابعــاد مختلــف محتــوا را بــه صــورت زیــر معرفــی کــرد:
 .1بــر انگیختــن حــس کنجــکاوی خواننــده :انتظــار اســت کتابهــای کــودک طــوری طراحــی
شــده باشــد کــه پــس از خوانــدن آنهــا کــودک بــه محیــط اطرافــش حســاستر شــود و ســؤاالت
جدیــدی برایــش بــه وجــود آیــد .همچنیــن راغــب شــود تــا کتــاب هــای بیشــتری را بخوانــد.
 .2دارا بــودن مفاهیــم و افــکار ارزشــمند :بــا توجــه بــه ایــن کــه اشــاعه مفاهیــم ارزشــی چــون
صداقــت ،دوســتی ،درســتکاری و مــوارد مشــابه از اهــداف انتشــار کتابهــای کــودک اســت
میبایــد کــودک بــه یــک یــا چنــد مفهــوم ارزشــی در ایــن کتابهــا دســت یافتــه باشــد.
 .3تناســب بــا تجربههــا ،نیازهــا ،عالقــه و تواناییهــای کــودکان :بــا توجــه بــه ایــن کــه کودکــی
زمینهســاز شــخصیت فــرد در بزرگســالی اســت ،الزم اســت بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه کــودک
نیــاز بــه یادگیــری چــه محتوایــی دارد؟ همچنیــن چــه داســتانهایی بــرای او جذابیــت بیشــتری
دارد؟ بــه عنــوان مثــال اســتفاده از حیوانــات بــه عنــوان شــخصیتهای اصلــی در دوران کودکــی
میتوانــد بســیار اثرگــذار باشــد .همچنیــن بــا توجــه بــه دایــرۀ لغــات محــدود در ســنین کودکــی،
الزم اســت توانایــی کــودک در زمینــۀ فهم داســتان مورد توجه قــرار گیــرد (آقــا گل زاده.)7:1379،
 .4جــدا بــودن از تعصــب و پیــشداوری :پیــشداوری در معنــای متعــارف بــه مجموعــهای از
ایم(شـ َـرت  )131 :1387 ،در زبــان
آرا ،باورهــا و تصــورات اشــاره دارد کــه از تاریــخ بــه ارث بــرده
ِ
انگلیســی از واژۀ  Prejudiceبــرای اشــاره بــه مفهــوم پیـشداوری اســتفاده میشــود کــه ماخــوذ از
ریشــۀ التینــی  Praejudicumو ناظــر بــه داوری قبــل از دلیـلآوری اســت .پیـشداوری در این معنا
حکمــی اســت کــه قبــل از تاییــد کامــل پذیرفتــه شــود .یعنــی حکمــی کــه پیــش از اقامــۀ دلیــل بر
تاییــد آن ،معتبــر دانســته شــود( )Swayne, 1987:39در اصطــاح دیگــر پی ـشداوری بــه مثابــۀ
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خطایــی تعریــف میشــود کــه شــخص حتــی پــس از مشــاهدۀ شــواهد کافــی و آگاه شــدن از خطا
بــودن آن همچنــان در اســتداللهای خویــش بــه آن چنــگ میزنــد .در ایــن معنــا Prejudice
در تقابــل بــا  prejudgmentقــرار دارد  Prejudgmentبــه آن دســته از خطاهــای فکــری گفتــه
میشــود کــه فــرد پــس از آگا ه شــدن از خطــا بــودن آنهــا از اعتقــاد بــه آنهــا دســت کشــیده و
امــر بدیلــی را جایگزینشــان میکنــد .از ایــن منظــر ،تفــاوت بیــن  Prejudiceو  prejudgmentبــه
عمــل اخالقــی فــرد معتقــد بــه یــک پیـشداوری بــاز میگــردد .بــه گونـهای کــه اصــرار و ســماجت
آگاهانــه بــه امــری اشــتباه Prejudiceو اســتفادۀ ناآگاهانــه از بــاوری نادرســت  prejudgmentنــام
دارد( )Gordon, 1954:9بــا توجــه بــه تعاریفــی کــه از پی ـشداوری ارائــه شــد میتــوان نتیجــه
گرفــت کــه رســالت کتابهــای کــودک ایــن اســت بــدون ارائــه دالیــل کافــی و فقــط از ســر درگیــر
کــردن احساســات کــودک تفکــر خاصــی را بــه او القــا نکنــد و او را بــه گونـهای تربیــت نکنــد کــه در
بزرگســالی بــا ایــن تفکــر القــا شــده در دوران کودکــی بــدون بررســی دالیــل موجــود در موضــوع
خاصــی پیـشداوری کنــد.
بــه دور بــودن از نصیحــت هــای مســتقیم :کتــاب کــودک بایــد بــه گون ـهای طراحــی شــود کــه
بــدون اشــارات مســتقیم کــودک را بــه جهــت اهــداف کتــاب هدایــت کنــد.
جذابیــت محتــوا :موضــوع طــوری باشــد کــه کــودک بــرای خوانــدن آن رغبــت نشــان دهــد .مثال
بیــش از یــک بــار آن را بخوانــد بتوانــد داســتانش را تعریــف کنــد .بعــد از خوانــدن دوبــاره مراجعــه و
یــک بــه یــک مــرورش کنــد.
دارا بــودن آغــازی جــذاب و تأثیــر گــذار  :شــروع جــذاب و هیجانانگیــز یــک کتــاب زمینهســاز
ایــن اســت کــه خواننــده بــا عالقــۀ بیشــتری بــه مطالعــۀ ادامــه کتــاب بپــردازد .در عیــن حــال
آغــازی خســتهکننده و کس ـلکننده احتمــاال بــه رهــا شــدن کتــاب خواهــد انجامیــد.
ب و انتخــاب واژههــا
قابــل درک بــودن ابعــاد مختلــف کتــاب بــرای کــودک :چینــش مطالــب کتــا 
بایــد بــه گونـهای باشــد کــه کــودک در درک آنهــا دچــار مشــکل نشــود.
ترویــج نکــردن آسانپســندی و تقویــت تفکــر مســتقل :آسانپســند نبــودن مخاطــب و بــاال
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بــودن توقــع او ،نویســندۀ کتــاب را وادار میکنــد بــرای ارائــه هــر چــه بهتــر اثــر فرهنگــی خــود
زحمــت بیشــتری متقبــل شــود و دســت بــه تولیــدات فاخــر تــری بزنــد .بــه نقــل از متخصصــان
دانشــگاه آالبامــا «تفکــر مســتقل بــه فراینــد درک دنیــای اطراف بــر اســاس مشــاهدات و تجربیات
شــخصی افراد و فــارغ از گفتههــای دیگــران اطالق میشــود» .فکــر مســتقل بــه نحــوۀ تأمیــن
و بــه کارگیــری اطالعــات توســط مــا بســتگی دارد .تفکــر مســتقل یعنــی بــه جــای واکنــش
نشــان دادن بــه دیدگاههــای دیگــران یــا رد کــردن آنهــا قــادر باشــید ابتــکار عمــل را در دســت
بگیرید(آقــا گل زاده.)8:1379،

ساخت و پرداخت
منظــور از ســاخت و پرداخــت کتــاب نحــوۀ چینــش مطالــب و پــردازش شــخصیتهای داســتان
اســت .طبــق معیارهــای رایــج ارزیابــی ابعــاد ایــن متغیــر عبــارت اســت از:
معــرف محتــوا بــودن عنــوان کتــاب :عنــوان بایــد بــه گونـهای انتخــاب شــود کــه مصرفکننــده
بــا دیــدن ایــن عنــوان محتــوای کلــی داســتان را حــدس بزنــد و ایــن نکتــه میتوانــد بــه انتخــاب او
بــر اســاس عالئـقاش کمــک کنــد.
نحــوه ارائــه کتــاب :منظــور از نحــوۀ ارائــه کتــاب در ایــن بررســی شــکل ظاهــری کتــاب ماننــد
نــوع ورقههــای کتــاب ،جلــد کتــاب ،کیفیــت ظاهــری کتــاب ،نــوع فونــت بــه کار رفتــه و مــوارد
مشــابه اســت.

زبان و شیوه نگارش
ســبک توضیحــی 1وقتــی نویســندۀ کتــاب ســبک توضیحــی را انتخــاب میکنــد ،ســعی میکند
بــه توضیــح یــک مفهــوم بپــردازد تــا اطالعــات از خــود وی بــه دامنــۀ وســیعی از خواننــدگان بــا
1. Expository
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تواناییهــای مختلــف انتقــال یابــد .نــگارش توضیحــی حــاوی نظــرات نویســنده نیســت و بیشــتر
ً
بــر حقایقــی تاکیــد دارد کــه مقبولیــت عامــه دارنــد .مثــا توضیــح یــک مفهــوم در ریاضــی و آمــار.
ســبک توصیفــی :1نــگارش توصیفــی را میتــوان در کتابهــای داســتان پیــدا کــرد .هرچنــد
در مکتوبــات غیرداســتانی نیــز ایــن ســبک اســتفاده شــده اســت .بــرای مثــال ،خاطــرات و کتــاب
راهنمــای ســفر .هنگامــی کــه نویســندهای بــه ســبک توصیفــی مینویســد ،در حقیقــت در حــال
نقاشــی کــردن بــا کلمــات اســت تــا بتوانــد فــرد ،مــکان یــا چیــزی دیگــر را بــرای مخاطبانــش بــه
تصویــر بکشــد .نویســنده احتمــال دارد کــه از اســتعاره یــا آرایههــای ادبــی دیگــر اســتفاده کنــد
تــا از طریــق حــواس پنجگانــه اصلــی درک و تصویــر ذهنــی خــود را بــه بهتریــن شــکل ممکــن
نشــان دهــد؛ امــا مولــف ســعی نمیکنــد کــه مخاطبــان خــود را بــا توصیــف ســاده هــر آنچــه دقیقا
میبینــد متقاعــد کنــد ،بلکــه رنــگ و لعابــی ادبــی و زیبــا نیــز بــه آن میبخشــد.
نــگارش متقاعدکننــده یــا مجابکننــده :2نــگارش متقاعدکننــده یکــی از ســبکهای
نگارشــی اصلــی در مقــاالت دانشــگاهی و علمــی اســت .وقتــی نویســندهای از ســبک نگارشــی
متقاعدکننــده اســتفاده میکنــد ،ســعی در ایــن دارد تــا عقیــده یــا موقعیتــی را چنــان بیــان کنــد
تــا مخاطــب متقاعــد شــود .ســبک متقاعدکننــده شــامل نظــرات مولــف و ســوگیریهای ذهنــی
او نیــز میتوانــد باشــد کــه خــود میتوانــد شــامل قضاوتهــا و دالیلــی باشــد کــه مولــف بــرای
متقاعــد کــردن مخاطــب از آنهــا اســتفاده میکنــد.
ً
ســبک نــگارش روایتــی : 3ســبک نگارشــی روایتــی ،تقریبــا همیشــه بــرای نــگارش آثــار طوالنــی
خــواه داســتانی و خــواه غیرداســتانی اســتفاده میشــود .هنگامــی کــه مولــف از ایــن ســبک
اســتفاده میکنــد عــاوه بــر اینکــه قصــد انتقــال اطالعــات را دارد بلکــه ســعی میکنــد داســتانی
را بســازد کــه در آن عناصــری ماننــد شــخصیتها ،تعارضــات و مــکان رخــداد و امثالهــم نیز باشــد.
داســتانهایی کــه بــرای کــودکان نوشــته میشــود ،دارای ســبک خاصــی اســت .کــودکان هنگام
بــه نمایــش در آوردن داســتان ،جهــان واقعــی را کــه کلمــات گوینــده نماینــدۀ آن اســت ،بازســازی
1. Descriptive
2. Persuasive
3. Narrative
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میکننــد .در جریــان ایــن فراینــد اســت کــه ناهماهنگــی بین جهــان و کلمــات ،به شــیوۀ جدیدی
آشــکار میشــود(توالن .)327 :1386 ،کــودکان طالــب هنجارگریزیهــای خالقانــه از معیارهــای
رایــج و بهــرهوری از آنهــا هســتند و در داســتانهای کــودکان ،روایتگــری غلبــه خیــر بــر شــر بــه
گونـهای آشــکار دیــده میشــود(همان.)354:
تصویر
تصویــر در کتابهــای داســتان دروازهای بــرای ورود کــودک بــه قلمــرو خیالانگیــز داســتانها
و شــعرهایی اســت کــه کــودک آن را ابتــدا بــه کمــک خطهــا و رنگهــا در تصویــر و ســپس واژههــا
توجو میکنــد و میآمــوزد کــه چگونــه ارتبــاط میــان خطهــا بــه ایجــاد شــکل و ارتبــاط
جســ 
میــان رنگهــا بــه ایجــاد حجــم و واقعــی جلــوه دادن پدیدههــا در فراینــد نقاشــی مــی انجامــد.
همچنیــن میآمــوزد شــناخت دنیــای پیرامونــش بــا چــه ویژگیهایــی همــراه اســت .تصویــر
نخســتین عامــل و انگیــزه کــودک در انتخــاب کتــاب و پــرورش ســلیقههای او در فهــم جلوههــای
دیــداری هنــر نقاشــی اســت و بــه کــودکان فرصــت میدهــد تــا دربــارۀ خــود و محیــط پیرامــون
خــود بیندیشــند و محیــط زندگــی را بهتــر بشناسند(نیکوســخن .)179 :1391،در داســتانهای
کــودکان ،تصاویــر همــراه متــن هســتند و در پیشــبرد روایــت نقــش بســیاری ایفــا مــی کننــد .ایــن
تصاویــر در پــی اعتبــار بخشــیدن یــا تأییــد بصــری بــر آن چیــزی هســتند کــه متــن بیــان میکنــد
و بــا بهرهگیــری از ابــزار غیرکالمــی ،روایــت را بــه پیــش مــی برنــد .آثــار ادبــی در ســنین کودکــی
بیشــتر بــر مبنــای الگوهــای آوایــی بنــا میشــوند .صورتگراتریــن آثــار ادبــی مربــوط بــه کــودکان
اســت و بــار معنایــی در آنهــا کمتریــن ســهم را دارد .همچنیــن اســتفاده از نقاشــی در کتابهــای
کــودکان بــه درک معنــا و مفهــوم نوشــته کمــک میکنــد و آنــان را بــه خواندن کتــاب برمــی انگیزاند
(آقــا گل زاده.)8 : 1379 ،
تناســب تصویــر بــا متــن و درک خواننــدگان :بــه بــاور بســیاری از منتقــدان و هنرمنــدان،
تصویرســازی مــرز میــان هنرهــای نقاشــی و گرافیــک اســت .در ایــن هنــر مــا در قیــد متــن و
مخاطــب بــه صــورت کامــا جــدی هســتیم .بــه عبارتــی تصویرگــر بایــد بتوانــد بــا تصاویــر خــود
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متــن را توضیــح دهــد و تفســیر کنــد .حتــی تصویرگــر بایــد بتوانــد بــا تصاویــر خــود دانشهایــی را
بــه متــن اضافــه کنــد که نویســنده اشــارهای بــه آنها نکــرده اســت .همچنین ایــن تصویرســاز باید
بــا آثــار خــود درک تصویــری مخاطــب را نیــز بــاال ببــرد .بــرای اینکــه تصویرســازها بتواننــد در بخش
ادبیــات کــودک بــه موفقیــت برســند ،نـ ه تنهــا بــه مهــارت باالیــی در تصویرســازی و داستانســرایی
بلکــه بــه دانشــی قــوی در زمینۀ ســلیقۀ مخاطب نیز نیــاز دارنــد .تصویرســازها باید دانشــی عمیق
راجــع بــه ادبیــات کــودک داشــته باشــند و بتوانند تشــخیص دهند چــه موضوعاتــی برای هــر گروه
ســنی مناســب اســت .تصویرگــری کتــاب کــودک هــم هیجانانگیــز اســت و هــم چالشــی؛ زیــرا به
برنامهریــزی ،ســازماندهی و سختکوشــی زیــادی نیــاز دارد.
روانشناســان کــودک نیــز بــر ایــن اعتقاد هســتند کــه کودک در نقاشــی کشــیدن ،خیــاالت خود
را بــه تصویــر نزدیــک میکنــد .تصویرســازان حــوزۀ کــودک نیــز خیــال خــود را بــه دنیــای خیــال
کــودکان نزدیــک میکننــد و بــا تواناییهــای خــود آن خیــاالت را بــه تصویــر میکشــند .تصاویــر
کتابهــای کــودک بایــد بــه گونـهای باشــد کــه خواننــده قــادر باشــد بــا اســتفاده از آنهــا تخیــل
کنــد و داســتانهای تــازهای خلــق کنــد.

چارچوب مفهومی و مدل تحلیل
همچنــان کــه در مقدمــه ذکــر شــد مالکهــای انتخــاب کتــاب کــودک و والدیــن کــه توســط
کاریــزی و ضیغمــی در ســال  92انجــام شــد ،بــه عنــوان محورهــای ارزشیابــی در ایــن بررســی
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه بــه دلیــل تلخیــص محورهــا و شــباهت محتوایــی ،بعــد زبــان و
شــیوۀ نــگارش ذیــل محــور ســاخت و پرداخــت قــرار گرفــت و محورهــای ارزشیابــی بــه ســه بعــد
تبدیــل شــد .از ایــن رو محــور ســاخت و پرداخــت خــود دارای ســه بعــد اســت کــه عبــارت اســت
از« :معــرف محتــوا بــودن عنــوان کتــاب ،نحــوه نــگارش ،نحــوه ارائــه» 1.طبــق تعاریــف نظــری
محــور محتــوا دارای ابعــاد «بــر انگیختــن حــس کنجــکاوی خواننــده ،دارا بــودن مفاهیــم و افــکار
 .1منظــور از نحــوۀ ارائــه کتــاب در ایــن بررســی شــکل ظاهــری کتــاب ماننــد نــوع صفحــات کتــاب ،جلــد کتــاب ،کیفیــت ظاهــری کتاب،
نــوع فونــت بــه کار رفتــه و مــوارد مشــابه اســت.
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ارزشــمند ،تناســب بــا تجربههــا نیــاز هــا و عالقــه و توانایــی هــای کــودکان ،جــدا بــودن از تعصــب
و پیــش داوری ،بــه دور بــودن از نصیحتهــای مســتقیم ،جذابیــت محتــوا» اســت؛ امــا خــاص
بــودن پاســخگویان(طیف کــودک و ســن پاییــن) بعــد محتــوا را بــه دو بعــد اصلی جذابیــت موضوع
و نــوع مواجهــه کــودک بــا کتــاب محــدود ســاخت .همچنیــن در زمینــه تصویــر پــس از تحلیــل
مصاحبههــای اکتشــافی در پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق در نهایــت موفــق شــدیم کتابهــای مــورد
بررســی را از دیــدگاه کــودکان در ســه بخــش تحلیــل کنیــم کــه عبــارت اســت از« :تناســب تصاویــر
بــا محتــوا ،جذابیــت رنــگ و جذابیــت تصویــر».
سؤاالت تحقیق در ذیل ارائه شده است.
محتوای کتاب های مورد بررسی تا چه میزان برای کودکان جذابیت داشته است؟
نوع مواجهه کودکان با کتاب های مورد بررسی چگونه است؟
پاسخگویان نحوه ارائه کتاب های مورد بررسی را چگونه ارزیابی می کنند؟
پاسخگویان تناسب عنوان و محتوا را در کتاب های مورد بررسی چگونه ارزیابی می کنند؟
نحوه نگارش کتاب های مورد بررسی (قابلیت فهم) چگونه است؟
تصاویر کتاب های مورد بررسی از لحاظ ارتباط با محتوا چگونه اند؟
تصاویر کتاب های مورد بررسی از لحاظ جذابیت رنگ چکونه اند؟
تصاویر کتاب های مورد بررسی از لحاظ جذابیت تصویر چگونه اند؟

پس از تحلیل مصاحبه ها مدل نهایی تحقیق را می توان به شکل زیر ارائه نمود:
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نمودار( )1مدل مفهومی تحقیق

پیشینۀ تجربی تحقیق
مقالـهای بــا عنــوان مقایســۀ میــزان اهمیــت مالکهــای رایــج در انتخــاب کتــاب کــودک بــرای
والدیــن و کــودکان در شــهر مشــهد توســط نوکاریــزی و ضیغمــی در ســال  92بــه چــاپ رســید.
روش تحقیــق در ایــن بررســی ارزیابانــه و جامعــۀ آمــاری شــامل دو گــروه کــودک و والدیــن اســت.
یافتههــا نشــان داد مهمتریــن مــاک بــرای کــودکان زبــان و شــیوۀ نــگارش و بــرای والدیــن تصاویــر
بــود .محقــق دان ( )1921در بررســی هــای خــود دریافــت آنچــه بیــش از همــه انتخــاب کــودک را
در خریــد کتــاب شــکل میدهــد ،طــرح داســتان و ســاخت و پرداختنــی اســت کــه خواننــده را
غافلگیــر کنــد ( .)Dunn,1921همچنیــن انجمــن کتاب کــودک ایرلنــد" )2002( 1عنــوان کتاب"
و "توصیــۀ یــک دوســت؛ معلــم؛ خانــواده یــا کتابــدار" را بــه عنــوان عواملــی کــه در انتخــاب کتــاب
بــرای دانشآمــوزان دارای اهمیــت اســت معرفــی کــرد .در بیــن عوامــل آن انجمــن ،تنهــا عنــوان
کتــاب بــا نتایــج پژوهــش فــوق همخوانــی داشــته اســت .نویســنده دلیــل آن را وجــود تفاوتهــای
فرهنگــی بیــن جوامــع مختلــف مخصوصــا جوامــع غربــی و شــرقی میدانــد .بــه طــوری که شــاید
توجــه بــه توصیــه معلــم دوســت و خانــواده در زمینــۀ مطالعاتــی در فرهنــگ غربــی جایــگاه بســیار
ارزشــمندتری نســبت بــه فرهنــگ ایرانــی داشــته باشــد .بــه نظــر میرســد آنچــه بــرای والدیــن
1. Children’s Books Ireland (2002). What’s the story: the reading choices of Young People in Ireland.
Dublin: Children’s Books Ireland. Retrieved June 2011 ,11, from: http://lis.sagepub .com/
content/239/4/40.full.pdf+ html.
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بیــش از همــه در انتخــاب کتــاب کــودک اهمیــت دارد نقــش آموزشــی مطالعه بــرای کودکان اســت
و هنــوز هــم درک والدیــن از مطالعــه کــودک در راســتای مطالعــه درســی اســت و ادبیات کــودکان را
بخشــی از درس یــا کمــک بــه درس ایشــان تلقــی میکننــد.
در بررســی تأثیــر تصویرســازی بــر جــذب مخاطــب کتابهــای داســتانی کــودک گــروه ســنی ب و ج
کــودکان بــه عنــوان بیننــده و شــنونده در پیونــد با کتابهــای تصویــری در نظــر گرفته شــدند .واکنش
آنهــا فقــط بــه 15کتاب داســتانی بررســی شــد نتایج نشــان داد که شــیوۀ تصویرســازی کتــاب کودک
در رونــد یادگیــری کــودکان در مطالــب نقش اساســی دارد(نیکــو ســخن.)193: 1391،
مــرور پیشــینۀ تجربــی حــوزۀ کتــاب کــودک نشــان میدهــد اگرچــه بــه مالکهــای انتخــاب
کتــاب از ســوی کــودکان توجــه شــده؛ امــا هنــوز پژوهــش جــدی بــا نمونــۀ قابــل توجــه در زمینــۀ
ارزشیابــی از نــگاه کــودک انجــام نشــده اســت .البتــه پژوهــش کاریــزی و ضیغمــی( )1392در
زمینــۀ بررســی نظــرات کــودکان در مقایســه بــا معیارهــای رایــج تــا حــدی بــه موضــوع ایــن پژوهش
نزدیــک اســت بــا ایــن تفــاوت کــه در بررســی مذکــور کتــاب خاصــی مــورد توجــه قــرار داده نشــده و
معیارهــای ارزشیابــی کتــاب بــه طــور کلــی بررســی شــده اســت .در ایــن طرح پژوهشــی کــودکان
بــه هــر یــک از معیارهــا رتب ـهای دادهانــد و در نهایــت رتبــه بنــدی معیارهــا معرفــی و معیارهــای
دیگــری توســط کــودکان و والدیــن بــه فهرســت مــد نظــر افــزوده شــد .ایــن بررســی در نظــر دارد
دیــدگاه خــود کــودک را بــه طــور مســتقیم دربــارۀ کتــاب هــای مــورد بررســی جویــا شــود و بــر
اســاس مــدل تحلیــل کــه در بــاال ذکــر شــد ،مــورد تحلیــل قــرار دهــد.
روش تحقیق
رویکــرد پژوهــش در ایــن بررســی ارزشیابانــه بــه صــورت کیفــی و روش تحقیــق مــورد بررســی
تحلیــل مضمــون اســت .یکــی از روشهــای کارآمــد تحلیــل کیفــی ،تحلیــل مضمــون اســت.
ایــن روش مهارتهــای اساســی مــورد نیــاز بــرای بســیاری از تحلیلهــای کیفــی را فراهــم
میکنــد( )Holloway & Toders, 2003:251تحلیــل مضمــون یکــی از مهارتهــای عــام و
مشــترک در تحلیلهــای کیفــی اســت .بــه همیــن دلیــل بویاتزیــس آن را نــه روشــی خــاص بلکــه
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ابــزاری مناســب بــرای روشهــای مختلــف معرفــی میکنــد( .)Boyatzis,1998:4در ایــن نوشــتار
تحلیــل مضمــون بــر روی متــن مصاحبههــای ســاختیافتهای انجــام شــد کــه حاصــل مصاحبــه
عمیــق بــا  63کــودک بــود .روش کار در ایــن بررســی بــه صــورت کدگذاری بــاز ،محوری ،گزینشــی
بــوده اســت .مهمتریــن هــدف خــرد کــردن و فهــم متــن و پیونــد اجــزای به دســت آمــده بــا یکدیگر
و تدویــن مقولــه هــا و منظــم کــردن آنهــا بــر اســاس محتــوا بــود .در کدگــذاری بــاز مفاهیــم اولیــه
شناســایی و بــر اســاس خصایــص و ابعادشــان بســط داده شــد .بر این اســاس ابتــدا دادههــا از هم
مجــزا و عبــارات بــر اســاس واحدهــای معنایــی دســته بنــدی و کدهــا بــه آنهــا ضمیمــه شــد .دوم
دســتهبندی کدهــا بــر اســاس پدیدههــای کشــف شــده در دادهها و ســوم کدگــذاری مجــدد مقوله
هــای بــه دســت آمــده در دســتور کار قــرار گرفــت .در ایــن مرحلــه میبایــد مقولههــا از کدهــای
مرحلــه اول انتزاعیتــر بــوده و بــه شــکل بــارزی نمایانگــر محتــوای مقولــه باشــد(فلیک:1390 ،
 .)420جامعــه آمــاری در ایــن پژوهــش کلیــه کــودکان  6تــا  11ســال اســت کــه پاییــز  1398بــه
حــرم مطهــر رضــوی وارد شــدند .بــرای تعییــن نمونــه در ایــن بررســی ابتــدا 510نمونــه بــه صــورت
پرسشــگری بــا نمونــه گیــری تصادفــی در دربهــای پــر رفــت و آمــد حرم مطهر شناســایی شــدند.
بــه ایــن ترتیــب کــه تعــدادی ســؤاالت مربــوط بــه ویژگیهــای زمینـهای آن هــا پرســیده شــد و یکی
از کتــاب هــای مــورد بررســی کــه بــا ســن کــودک تناســب داشــت بــه آنهــا اهــدا شــد .در توصیــف
نمونــه ایــن بخــش از تحقیــق میتــوان گفــت  60درصــد دختــر و  40درصــد پســر هســتند36.
درصــد نمونــه زیــر  8ســال  34درصــد  8تــا  10ســال و  30درصــد بــاالی  10تــا  12ســال داشــتند.
 67درصــد از پاســخگویانی کــه بــه ایــن بخــش از تحقیــق پاســخ دادنــد پــدر یــا مــادر کــودک
هســتند 60 .درصــد از پاســخگویان دارای خانوادههــای  4نفــر و کمتــر بــوده و  40درصــد بــاالی
 4نفــر جمعیــت دارنــد .پــدران و مــادران کودکانــی کــه کتــاب را هدیــه گرفتــه انــد بــه ترتیــب  40و
 32درصــد زیــر دیپلــم هســتند .اکثریــت پــدران ایــن کــودکان دارای مشــاغل رتبههــای متوســط
بــوده و اکثــر مادرانشــان خانــه دار هســتند 47 .درصــد از آنهــا ســاکن منطقــه 2و 3مشــهد بــوده و
 15درصــد ســاکن منطقــه  4و  5و تنهــا  3.2درصــد ســاکن منطقــه یــک هســتند .در مرحلــه بعــد
از نمونههــای مربــوط بــه هــر کتــاب  15تــا  20مــورد بــه صــورت هدفمنــد ،بــه شــکلی کــه توزیــع
اجتماعــی فرهنگــی آن هــا حفــظ شــود ،انتخــاب و بــرای مصاحبــه دعــوت شــدند و در نهایــت 63
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مصاحبــه انجــام شــد .جــدول زیــر نمونــه تحقیــق را نشــان میدهــد.
جدول  -1نمونه تحقیق
شماره
ردیف

نام کودک

اسم کتاب

سن

شماره
ردیف

نام کودک

اسم کتاب

سن

1

ابوالفضل

عماد و کاروان غولها

10

33

حنانه

مثل امام رضا
باش

12

2

ابوالفضل

عماد و کاروان غولها

11

34

زهرا

مثل امام رضا
باش

10

3

پردیس

عماد و کاروان غولها

11

35

زهرا

مثل امام رضا
باش

10

4

رقیه

عماد و کاروان غولها

10

36

سوگند

مثل امام رضا
باش

11

5

روح الله

عماد و کاروان غولها

11

37

سیدمجتبی

مثل امام رضا
باش

10

6

زینب

عماد و کاروان غولها

11

38

محمدمحسن

مثل امام رضا
باش

11

7

زینب

عماد و کاروان غولها

11

33

فاطمه

مثل امام رضا
باش

11

8

سجاد ا

عماد و کاروان غولها

10

39

ریحانه

خانه پدری

8

9

سجاد خ

عماد و کاروان غولها

10

40

سیده فاطمه

خانه پدری

12

10

سمیه

عماد و کاروان غولها

12

41

محمدمهدی

خانه پدری

8

11

فاطمه

عماد و کاروان غولها

-

42

نازنین زهرا

خانه پدری

8

12

محمدحسین

عماد و کاروان غولها

11

43

یاسمین

خانه پدری

9

13

محمدسعید

عماد و کاروان غولها

11

44

یگانه

خانه پدری

9

14

فاطمه

عماد و کاروان غولها

10

45

امیرعلی

خانه پدری

9

15

فواد

عماد و کاروان غولها

12

46

زهرا سادات

خانه پدری

9

16

فاطمه

عماد و کاروان غول ها

8

47

ریحانه

خانه پدری

8

17

فاطمه زهرا

شال سبز

11

48

سیده فاطمه

خانه پدری

12

18

ابوالفضل

شال سبز

11

49

محمدمهدی

خانه پدری

8

19

امیررضا

شال سبز

10

50

ابوالفضل

خانه پدری

9
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20

امیررضا

شال سبز

11

51

ابوالفضل

خانه پدری

11

21

سید
امیرحسین

شال سبز

11

52

محمد

خانه پدری

10

22

فاطمه

شال سبز

12

53

مبین

ابرک

7

23

محمدرضا

شال سبز

10

54

محمدحسین

ابرک

7

24

یاسین

شال سبز

11

55

زهرا

ابرک

8

25

مهدیه

شال سبز

9

56

معصومه

ابرک

7

26

مهال

شال سبز

10

57

امیرحسین

ابرک

7

27

محدثه

شال سبز

-

58

ایلیا

ابرک

7

28

سما

شال سبز

-

59

پارسا

ابرک

7

29

فاطمه

شال سبز

11

60

ساره

ابرک

7

30

ابوالفضل

مثل امام رضا باش

10

61

فاطمه

ابرک

7

31

امیرحسین

مثل امام رضا باش

11

62

فاطمه

ابرک

9

32

امیرعلی

مثل امام رضا باش

10

63

فاطمه

ابرک

7

یافتهها
ارزشیابی کتاب های مورد بررسی در بعد محتوا
محتــوا در دو بعــد بررســی شــد :بعــد جذابیــت محتــوا و نــوع مواجهــه پاســخگو .منظــور از
جذابیــت محتــوا ایــن اســت کــه کتابهــای مــورد بررســی چــه جایگاهــی بــرای پاســخگو داشــته و
مخاطــب ایــن کتــاب را نقــد کــرده یــا مــورد تمجیــد و ســتایش قــرار داده اســت .در زمینــه جذابیت
و پاس ـخهایی کــه کــودکان بــه ســؤاالت در ایــن زمینــه ارائــه کردهانــد میتــوان آنهــا را بــه ســه
دســته تقســیم کــرد کــه عبــارت اســت از:
جذاب پندار مطلق،
غیر جذاب پندار مطلق،
جذاب پندار منتقد.
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دســته اول کســانی هســتند کــه کتــاب را مطلقــا جــذاب دانســته و تنهــا بــه تعریــف و تمجیــد
کتــاب پرداختهانــد و بــه هیــچ عنــوان حرفــی از ایــرادات کتــاب بــه میــان نیاوردهانــد .دســته دوم
پاســخگویانی هســتند کــه تنهــا بــه نقــد کتــاب پرداختــه و از ایــرادات آن ســخن گفتهانــد و هیــچ
اشــارهای بــه جذابیتهــای کتــاب نکردهانــد .و دســته ســوم افــرادی هســتند کــه در عیــن حــال
کــه بــه جذابیتهــای کتــاب اشــاره داشــتهاند بــه نقــد آن هــم پرداختهانــد .نتایــج نشــان داد کــه
کتابهــای «مــن شــال ســبز بابــا و ابــرک و دختــر دانــا» بیــش از همــه دارای مخاطبــان جــذاب
پنــدار مطلــق اســت .کتــاب «عمــاد و کاروان غولهــا و مثــل امــام رضــا بــاش» دارای مخاطبــان
جــذاب پنــدار منتقــد و کتــاب «خانــه پــدری» بیــش از ســایر کتابهــا دارای مخاطبــان غیــر
جــذاب پنــدار مطلــق اســت .از ســوی دیگــر بخشــی از پاســخگویان در مواجهه با محتــوای بعضی
کتابهــا بــه المانهــای ظاهــری کــه در الیههــای آشــکار کتــاب آمــده اســت اشــاره کردهانــد؛
امــا بخشــی دیگــر در ایــن مواجهــه از ســطح الیههــای ظاهــری فراتــر رفتــه و بــه مفاهیــم انتزاعــی
اشــاره کردهانــد؛ بنابرایــن دو نــوع مواجهــه را در ارتبــاط بــا کتابهــای مــورد بررســی میتــوان
شناســایی کــرد :مواجهــۀ تجربــی ،مواجهــۀ انتزاعــی .جــدول زیــر نمون ـهای از تحلیــل در بعــد
جذابیــت و نمــودار بعــد از آن نــوع مواجهــه بــا کتــاب را بــه تفکیــک نشــان میدهــد.
جدول( )2نمونهای از تحلیل بعد جذابیت
نام کتاب

مثل امام
رضا باش

عبارتمرتبط

مقوله باز

خوب بود .درباره امام رضا ع بود .حدیثهایی که
میگفتن به نظر من همه جاش خوب بود .واقعا خوب بود.
چون خصوصیات امام رضا و حدیث مثلث و اینها داشت
خوب بود .حسابان و تندر و دانا اینا همهشون اسمهایی
بودن که خیلی مهم بود

محتوا

خیلی حدیث های قشنگی یاد گرفتم .مثال همین حدیث
مثلث تا حاال نمیدونستم .اینکه مثل خدا رازدار باشیم مثل
پیامبر ص با مردم مدارا کنیم مثل امام ها در روزهای سخت
تحملکنیم.
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مقوله
محوری

جذابیت

نوع مواجهه

مقوله
گزینشی

جذاب
پندارمطلق

واقعی
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خیلی خوب بود .اسم یه پسره عماد بود .هزار تا اسم
داشت .بعد همه صداش میکردن هزار اسمی اسمش
عماد بود ولی عماد صداش نمیکردن بهش میگفتن بچه
هزار اسمی چون موقعی که بارون میاومد فرار میکرد مثل
پشه ویز ویز میکرد .موقعی که رعد و برق میزد فرار میکرد
عماد و
میرفت یه جا ...از همین بچههایی که عماد رو مسخره
ها
کاروان غول
میکردن (خوشم نیومد)

محتوا

فهمیدم که نترسیم .در برابر دشمن نترسیم .نتیجه :که
مثال ما بچه ها با هم یکدل باشیم میتونیم آمریکا رو شکست
بدیم مثال االن باید با هم باشیم یکی که بره گروه دیگه به
درد نمیخوره

محتوا

من سردار سلیمانی رو دقیقا نمی دونستم که داعش رو
نابود کرده و تو جنگ هشت ساله دفاع مقدس بوده .من
شال سبز بابا را انتخاب می کنم .آخر قصهاش شعری بود
برای بچهها عالی بود .تمام در مورد سردار سلیمانی و این ها
خیلی خوب با زبون ساده توضیح داده بود

محتوا

فهمیدم که باید اگه حتی تو سختی هم بودیم دینمون رو
از دست ندیم .میخواست بگه از گذشته قبل از این که هنوز
ما به دنیا نیومده بودیم چیزهایی رو که اتفاق افتاده برامون
توضیح بده.

محتوا

من شال
سبز بابا

جذابیت

نوع مواجهه

جذابیت

نوع مواجهه

جذاب
پندارمنتقد

انتزاعی

جذاب
پندارمطلق

انتزاعی

فهمیدم که روز عصر عاشورا بود که اون رفتش اونجا توی
حرم ..فهمیدم کربال سید الشهداست .یعنی جایی که امام
حسین شهید شدن اونجا.

محتوا

نوع مواجهه

واقعی

ابرک و
دختر دانا

خیلی خوب بود یعنی در مورد امام ها بود چیز میداد
خیلی خوب بود .ابرک دانا با امام کاظم با دخترشون و آقای
خورشید مهربان امام رضا بود خیلی خوب بود.

محتوا

جذابیت

جذاب
پندارمطلق

(آقای
خورشید
مهربان)

فهمیدم که نباید نا امید بشم از خدا که بارون نمیاد باید
امید داشته باشم  .میخواست به بچهها بگه که مثال چی
بشه نمیدونم یک امامی هست که مثال مهربونه هر کاری
بخوای برات انجام میده .نویسنده میخواست بگه دختری
هست به نام معصومه که علمش از همه باالتره .نتیجه گرفتم
امید داشته باشم .به اسم خودم افتخار کنم.

محتوا

نوع مواجهه

انتزاعی
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وقتی من داشتم این کتاب رو میخوندم سرداب که
خودش داشت تعریف میکرد من اصال نمیدونستم که
سرداب رو چطوری داره تعریف میکنه چون اینها بیرونن و
چطوری داره اینها رو تعریف میکنه .از صفحه  6جای قلب
ها اصال نفهمیدم اینجا منظورت چیه .اینی که االن کشیده
خانه پدری
من االن نمیدونم خود همین امام ها رو هم باید رنگ کنم یا
نه .کتاب های سرگرم کننده مثال کتاب نقاشی اینها برای
بچههای همسن و سال من خوبه ولی خب من کتابهای
داستانی رو خیلی بیشتر دوست دارم .دوست دارم علمم
افزایش پیدا کنه.

محتوا

جذابیت

غیر
جذاب پندار
مطلق

نمودار  -2نوع مواجهه با کتاب

در نمــودار بــاال نمــره یــک بــه معنــای مواجهــة صرفــا تجربــی کــودکان بــا کتــاب ،نمــره  2نشــانه
مواجهــۀ تجربــی و انتزاعــی بــا کتــاب و نمــره  3کــه باالتریــن ســطح یادگیــری را میرســاند نشــانه
مواجهــۀ انتزاعــی کــودکان بــا کتــاب اســت .کتابهایــی کــه بیــش از همــه مواجهــۀ انتزاعــی
کــودکان را برانگیختــه اســت ،کتــاب «مــن شــال ســبز بابــا» و همچنیــن «عمــاد و کاروان غــول
هــا» اســت کــه  50درصــد از پاســخگویان مواجهــۀ انتزاعــی بــا آن را از خــود بــروز دادهانــد .پــس
از آن «ابــرک و دختــر دانــا» اســت کــه بیــش از دو کتــاب باقــی مانــده مواجهــۀ انتزاعــی بــا کتــاب
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را از ســوی پاســخگویان بــر انگیختــه اســت .بــه عبــارت دیگــر بیــش از همــه پاســخگویان در ایــن
کتابهــا بــه الیههــای پنهــان آن اشــاره کردهانــد .در نهایــت کتــاب مثــل «امــام رضــا بــاش و خانــه
پــدری» بیشــترین مواجهــۀ واقعــی بــا کتــاب را از ســوی مخاطــب بــا خــود بــه همراه داشــته اســت.
میتــوان گفــت در ایــن زمینــه پایینتریــن ســطح یادگیــری را بــرای کــودکان بــه همــراه داشــته
اســت چــرا کــه کــودک در زمینــۀ مواجهــه یــا یادگیــری از کتــاب بــه روایــت داســتان یــا مطالبــی
کــه در کتــاب بــه صــورت مســتقیم ارائــه شــده بســنده کــرده و برداشــت عمیقتــری از آن نداشــته
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه دو کتــاب مذکــور بیــش از بقیــۀ کتابهــا جنبــۀ آمــوزش مســتقیم
داشــته اســت .بــه عبــارت دیگــر بــا ایــن تحلیــل میتــوان گفــت هرچــه نویســنده ســعی در ارائــه
مطالــب بــه صــورت مســتقیم داشــته باشــد ،کمتــر بــه فهــم عمیقــی از کتــاب از ســوی مخاطــب
دســت مییابــد و بــر عکــس هرچــه مطالــب بــه صــورت غیــر مســتقیم و داســتانی بــه کــودک
منتقــل شــود ،ســطح عمیقتــری از یادگیــری را در وی شــاهد خواهــد بــود.

ارزشیابی کتابهای مورد بررسی در بعد ساخت و پرداخت
ســاخت و پرداخــت کتابهــای تحقیــق در ســه بعــد (تناســب عنــوان و محتــوا ،نحــوۀ نــگارش
و نحــوۀ ارائــه) بررســی شــد .تناســب عنــوان و محتــوا یکــی از ابعــاد مهمــی اســت کــه میتوانــد
ارزشیابــی یــک اثــر را کامــل کنــد .عنــوان میتوانــد نقــش بســیار مهمــی در جــذب شــدن یــا
نشــدن مخاطــب بــه یــک محصــول فرهنگــی باشــد 1.واضح اســت کــه ایــن موضوع مختــص کتاب
نیســت بلکــه یــک فیلــم ،یــک نقاشــی و حتی یــک نمایشــگاه هنــری نیــز میتوانــد عنوانــی را دارا
باشــد کــه مخاطبــان زیــادی را بــه خــود جلــب کنــد .ایــن موضــوع در مــورد کــودکان نیــز صــادق
اســت .عنــوان بایــد طــوری طراحــی شــود کــه گویــای محتــوای اثــر فرهنگــی باشــد در عیــن حال
مخاطــب را بــه خوانــدن داســتان یــا دیــدن فیلــم یــا شــرکت در نمایشــگاه و ...جــذب کنــد.
عناویــن کتابهــای بررســی شــده در ایــن پژوهــش عبــارت اســت از :خانــۀ پــدری ،عمــاد و کاروان
غولهــا ،ابــرک و دختــر دانــا (آقــای خورشــید مهربــان) ،مــن شــال ســبز ،بابــا و مثــل امــام رضــا باش.
 .1انجمن کتاب کودک ایرلند ()2002
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جدول ( )3نمونهای از تحلیل کتابهای بررسی شده در بعد ساخت و پرداخت
عبارت

مقولهبندی
باز

مقولهبندی
محوری

مقولهبندی
گزینشی

بله چون امام رضا از کارهایی که انجاد
میداد داشت تعریف میکرد گفته اگه این
کارها رو انجام بدی آدم خوبی میشی.

ساخت و
پرداخت

تناسبعنوان
و محتوا

متناسب

من تو این کتاب اصال گیج نشدم ولی یه
کتاب گرفته بودم ادبی بود و سطحش سخت
بود اون معلوم بود تو سن من.

ساخت و
پرداخت

نوع نگارش

سادگی

این کتاب به اندازه است نه اون قدر زیاده
که آدم حوصله اش سر بره بگه چقد زیاده نه
اون قدر کمه.

ساخت و
پرداخت

نحوه ارائه

تناسبتعداد
صفحات

صد نفر بخونن خراب نمیشه اگه خوب
نگهداریکنن.

ساخت و
پرداخت

نحوه ارائه

استحکام و
مقاومت

راجع به جنگ میخواد صحبت کنه چون
وقتی عکسش رو دیدم یک مرد سوار اسب با
شمشیربود.

ساخت و
پرداخت

تناسبعنوان
و محتوا

عدم تناسب

اینجا نوشته بود تنها روزی که با خیال راحت
لباسهایم را پوشیدم و از خانه بیرون می آمدم
آن روز هم غولها بود .من یه چیز دیگش هم
عماد و
گیج شدم این پسره اول میترسیده ولی وقتی
کاروان غول ها
دورش همه مردم باشن نمیترسه .تناقض
داره.

ساخت و
پرداخت

نوع نگارش

دوست دارم ظاهر کتاب هم کارتونی نباشه.
واقعی باشه .چون کارتونی زیاد دوست ندارم.
چون وقتی کارتونی باشه فکر میکنی واقعی
نیست.

ساخت و
پرداخت

نحوه ارائه

عدم تناسب
تصاویر و متن

فکر میکردم در مورد مدافعان حرم باشه
شال سبز بابا با این لباسی که روی جلد است
شبیه رزمنده هاست.

ساخت و
پرداخت

تناسبعنوان
و محتوا

متناسب

مثل امام
رضا باش

من شال
سبز بابا
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ابرک و دختر
دانا

خانۀ پدری

211

من گیج نشدم .جاهاش خیلی خوب بود.
هرجایی که متن شعر بود نقاشش هم مال
خودش بود.

ساخت و
پرداخت

نوع نگارش و
نحوه ارائه

متناسب

فکر میکردم راجع به امام رضاست چونکه
خیلی امام رضا رو دوست دارم.

ساخت و
پرداخت

تناسبعنوان
و محتوا

متناسب

اول گفتم خدایا اینها چرا این طوریه بعد به
مامانم گفتم گفت اینها که چرخوندی یکی
در میون شده باید یکی در میون بخونی

ساخت و
پرداخت

نحوه ارائه

چالشبرانگیز

چون خانه پدری [یعنی] چون فکر کردم
بچه های یتیم امام علی میرفت بهشون کمک
میکرد فکر کردم در همون مورده

ساخت و
پرداخت

تناسبعنوان
و محتوا

عدممتناسب

در تحلیــل بعــد ســاخت و پرداخــت میتــوان گفــت «خانــه پــدری» بیــش از اینکــه مفهــوم اصلــی
داســتان ماننــد «امــام زمــان» و «ســرداب» و مــوارد دیگــر را بــه ذهــن متبــادر ســازد ،ذهــن کــودکان
را بــه ســمت خانــه ،پــدر ،مــادر ،امــاک و مــال و امــوال بــرده اســت .پــس میتــوان گفــت کمتــر
کســی اســت کــه بــا دیــدن عنــوان متوجــه محتــوای اصلــی داســتان شــده باشــد؛ مگــر اینکــه بــا
کمــک تصاویــر فهمیــده باشــد کــه محتــوای داســتان مذهبــی و دربــارۀ ائمــه نوشــته شــده اســت.
بنابرایــن بــا اطمینــان میتــوان گفــت خانــۀ پــدری عنــوان مناســبی بــرای ایــن کتــاب نیســت .این
موضــوع دربــارۀ کتــاب عمــاد و کاروان غــول هــا نیــز صــادق اســت .مــرور پاســخ هــای کــودکان
نشــان میدهــد کــه عنــوان کتــاب هــر چیــزی را بــه ذهــن پاســخگویان نزدیــک کــرده اســت بــه
جــز داســتان اصلــی کتــاب .بخــش قابــل توجهــی از پاســخ هــا از این عنــوان «جنــگ» را برداشــت
کردهانــد در حالــی کــه داســتان کتــاب دربــارۀ جنــگ نیســت .ایــن نمیتوانــد یــک نقطــه قــوت
بــرای یــک محصــول فرهنگــی باشــد .کــودک بــا دیــدن عنــوان بایــد تــا حــدی متوجــه کلیــات
داســتان بشــود .اگــر عنوانــی چــون «عمــاد و امــام جــواد» یــا «امــام جــواد و کاروان غولهــا»
یــا مــوراد مشــابه بــه کار بــرده شــده بــود الاقــل کــودک میفهمیــد کــه داســتان دربــارۀ یکــی از
ائمــه اســت و محتــوای مذهبــی دارد .کتــاب «مثــل امــام رضــا بــاش» عنوانــی جــدی و دســتوری
اســت .گویــی یــک کتــاب درســی اســت و بــه کــودک میخواهــد تکالیــف درســی را القــا کنــد.
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چنیــن عنوانــی نمیتوانــد او را بــه مطالعــه کتــاب برانگیــزد .در عناویــن پیشــنهادی کــودکان نیــز
میبینیــم کــه بــه ذکــر نــام پرنــده 1در عنــوان تاکیــد کردهانــد .شــاید ایــن پیشــنهاد از ســوی آنــان
بــه ایــن دلیــل باشــد کــه بــه ایــن طریــق فانتــزی بــودن کتــاب و بیــان داســتانی آن قبــل از خواندن
کتــاب نمایانتــر بــوده و کــودکان بــا دیــدن عنــوان میفهمیدنــد کــه بــا یــک کتــاب خشــک درســی
مواجــه نیســتند بلکــه قــرار اســت داســتانی از زبــان یــک شــخصیت خیالــی بــرای آنهــا نقل شــود
و برایشــان جــذاب تــر میشــد.
«شــال ســبز» نشــان دهنــدۀ مذهبــی بــودن داســتانی اســت کــه کــودک بــا آن مواجــه اســت
پــس کــودک تــا حــدی میدانــد کــه قــرار اســت یــک داســتان مذهبــی را بخوانــد .کلمــه «بابــا»
در کنــار شــال ســبز موضــوع جنــگ و شــهادت ،دفــاع و وطــن را بــه ذهــن کــودک متبــادر
ســاخته اســت .البتــه تصاویــر روی جلــد هــم همزمــان بــا عنــوان میتوانــد در جــذب کــودک
مؤثــر باشــد .در ایــن کتــاب تصویــر جلــد یــک کــودک را نشــان میدهــد کــه شــال ســبز بــر
پیشــانی بســته اســت؛ بنابرایــن بــا اطمینــان نمیتــوان گفــت ایــن عنــوان و تصویــر ،متناســب
بــا محتواســت امــا حداقــل میتــوان گفــت موضوعاتــی کــه کــودکان در اولیــن برخــورد بــا
کتــاب بــه ذهنشــان رســیده اســت کامــا متفــاوت بــا محتــوای کتــاب نیســت (در مقایســه
بــا کتــاب خانــه پــدری و عمــاد) بلکــه موضوعــات مشــابه ماننــد حضــرت زینــب ،مدافعیــن
حــرم و مــوارد مشــابه را بــه یــاد او آورده اســت .در عنــوان «ابــرک و دختــر دانــا» از یــک طــرف
جنبــه فانتــزی 2کتــاب را (در مقایســه بــا مثــل امــام رضــا بــاش) میتــوان دیــد و از طــرف
دیگــر بــه شــخصیت اصلــی داســتان اشــاره میکنــد کــه میتوانــد کــودک را کنجــکاو کنــد
کــه منظــور از دختــر دانــا کیســت(در مقایســه بــا عمــاد و کاروان غــول هــا کــه هیــچ اثــری از
امــام جــواد در عنــوان دیــده نمیشــود) .در زمینــۀ زبــان و شــیوۀ نــگارش میتــوان گفــت
اســتفاده از مفاهیــم و واژههــای ســنگین بــدون اشــاره بــه معنــی آنهــا در پاورقــی ،از نقــاط
ضعــف کتابهــای بررســی شــده اســت .ماننــد (مــرو و جارچــی) در داســتان ابــرک ،اســتفاده
از کلمــۀ عربــی (حدیــث مثلــث) در کتــاب مثــل امــام رضــا بــاش و (صحــن الغیبــه) در داســتان
 .1شخصیت اصلی کتاب پرندهای به اسم «بغبغو» است.
 .2منظــور از فانتــزی بــودن یعنــی غیــر واقعــی منظــور ایــن اســت کــه بیــان داســتان از زبــان یــک ابــر مــی توانــد بــرای کــودک جــذاب
باشــد و چــه بهتــر کــه ایــن موضــوع در عنــوان نمایــان باشــد.
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خانــۀ پــدری .عــاوه بــر ایــن در رونــد داســتان بعضــی جریاناتــی کــه در داســتان اتفــاق افتــاده
اســت باعــث ایجــاد ســردرگمی بیــن پاســخگویان شــده اســت ماننــد روایــت داســتان از زبــان
ســرداب در کتــاب «خانــه پــدری» .جــان بخشــیدن بــه اشــیا یکــی از روشهایــی اســت کــه
میتوانــد جذابیــت کتــاب را بــرای کــودک افزایــش دهــد و تخیــل او را تقویــت کنــد .مثــا در
داســتان ابــرک یــک ابــر راوی داســتان اســت و در پاســخ هــای کــودکان نشــانی از ســردرگمی
در ایــن زمینــه دیــده نمــی شــود .بــه عبــارت دیگــر کــودک بــه راحتــی توانســته اســت بــا راوی
داســتان (ابــرک) ارتبــاط برقــرار کنــد و در ایــن مــورد اظهــار ســردرگمی نکــرده اســت؛ امــا در
ایــن کتــاب بیــان داســتان از زبــان ســرداب بــرای کــودکان تــا حــدی گیــج کننــده اســت در
حالــی کــه کتــاب خانــۀ پــدری را کــودکان بزرگتــری (از لحــاظ ســنی) مطالعــه کردهانــد؛ امــا
در ایــن زمینــه بیشــتر از کتــاب ابــرک ،اظهــار ســردرگمی کردهانــد لــذا در اســتفاده از اشــیای
بیجــان بــرای روایــت کتــاب بایــد جنبــۀ شــفافیت و وضــوح آن مــد نظــر نویســنده قــرار بگیــرد
تــا بــه جــای لــذت بــردن از متــن از کتــاب گیجــی و کالفگــی را بــرای کــودک بــه همراه نداشــته
باشــد .در نحــوۀ ارائــه ،کــودکان کتابهایــی بــا ورقههــای روغنــی و گالســه را بیــش از ســایر
کتابهــا مســتحکم و بــا دوام و زیبــا ارزیابــی میکننــد .کتــاب مثــل امــام رضــا بــاش ،شــال
ســبز و ابــرک از نظــر پاســخگویان دوام بیشــتری دارد و کمتــر بــه موضــوع امانتــداری اشــاره
شــده اســت امــا در مــورد کتــاب ابــرک کــه کال متفــاوت طراحــی شــده ،نگرانــی کــودکان از
خــراب شــدن آن در پاســخ هایشــان دیــده میشــود .در مجمــوع میتــوان گفــت از لحــاظ
ســاخت و پرداخــت کــودکان کتابهایــی را میپســندند کــه اوال عنــوان جذابــی داشــته باشــد
یعنــی محتــوای داســتان را منعکــس و او را بــرای خوانــدن داســتان کنجــکاو کنــد ،ســاده و
روان نوشــته شــده و از مفاهیــم ثقیــل و نامفهــوم در آنهــا اســتفاده نشــده باشــد و همچنیــن
دارای ورقههــای محکــم و ضخیــم باشــد کــه بــه ســرعت خــراب نشــود.
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ارزشیابی کتابهای بررسی شده در بعد تصویر
ایــن بخــش از مقالــه بــه تحلیــل بعــد تصویــر از دیــدگاه کــودکان اختصــاص دارد .در جــدول زیــر
نمون ـهای از عبــارات مرتبــط بــا ایــن موضــوع گنجانــده و ســعی شــده اســت کــه بــه صــورت بــاز
محــوری و گزینشــی مقولهبنــدی شــود.
جدول ( )4نمونهای از تحلیل ارزشیابی کتابها از بعد تصویر

نام کتاب

خانه پدری

ابرک و
دختر دانا

من شال
سبز بابا

عبارت

مقوله
بندی باز

مقولهبندی
محوری

مقوله
بندی
گزینشی

بعضی از جاهاش کمی تیره بود .رنگهاش مثال اینجا
این دره سرداب میدونم قهوهایه ولی اگه دورش رو یه کم
روشن میکردن به نظر من قشنگتر بود.

جذابیت
تصویر

تناسب رنگ و
تصویر

عدم
تناسب رنگ
ها با واقعیت

خوب بود .من سفیده رو نمیذاشتم .نه این رو سفید
نمیذاشتم چون دشمنها سفید نمیپوشن ولی
سربازهای امامها میپوشن .این رو قهوهای میکردم یا
سیاه اینجا این رو قرمز میکردم چون این دشمن امامه.
بعضیهاشون ایراد داشتن.

جذابیت
تصویر

تناسب رنگ و
تصویر

تناسب
نداشتن
رنگها
با دنیای
ذهنی
کودکان

خوب بود .وقتی که بارون میاد تیره میشه یه کوچولو
زشت میشه همه جا سیاه میشه زشت میشه

جذابیت
تصویر

جذابیت رنگ

استفاده
از رنگهای
تیره

خوب بود .اگه من بودم بازم همین رنگی میکردم
چون بهشون میاد

جذابیت
تصویر

جذابیت
رنگ ها

تناسب

عالی مثل واقعیت بود .منم بودم باز از همین رنگها
استفاده میکردم .لباسش با رزمنده ها جوره .چفیه
میاندازه بعد این محاسن اش رو سیاه ،بالها سفید
خیلی زیبا میشه لبیک یا زنبش سرمه ای است خیلی
عالیه

جذابیت
تصویر
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من شال
سبز بابا

واقعا آدم دلش میخواست بدونه چه اتفاقی افتاد چی
شده که پدر شهید بال درآورده

جذابیت
تصویر

عماد
وکاروان
غولها

مثل امام
رضا باش

جذابیتتصویر

ترغیب به
مطالعه

این عکسش نه عکس صفحه اول .چون اصال کاروان
غولها دیده نمیشد .با توجه به متن هم اینجا که میگه
تنها کسی که من رو با اسم صدا میزد اضاف ه است .ولی
بقیهاشخوبه.

جذابیت
تصویر

ارتباط متن و
تصویر

عدم
استفاده
از تصویر
مناسب با
سن

رنگهاش جذابیت داشت ولی بغبغو توی یه جا کرم
آبیه و یه جا کرم و بنفشه.

جذابیت
رنگ

ناهماهنگی
رنگ ها

عدم
جذابیت

آنچــه در مجمــوع دربــارۀ تصاویــر کتابهــای کــودک میتــوان گفــت ایــن اســت کــه رنگهــای
تیــره مــورد پســند کــودکان قــرار نمیگیــرد .آنهــا رنگهــای شــاد و روشــن را دوســت دارنــد و
تمایــل دارنــد از ایــن گونــه رنگهــا در داســتانهای مربــوط بــه آنهــا اســتفاده شــود .کــودکان
هماهنگــی تصاویــر بــا دنیــای واقعــی را دوســت دارند .همچنیــن اســتفاده از رنگهای واقعــی را به
رنگهــای غیــر واقعــی ترجیــح میدهنــد مثــا کبوتــر را دوســت دارنــد خاکســتری یا ســفید باشــد
چــون در دنیــای واقعــی کبوتــر ســفید یــا خاکســتری اســت .همچنیــن دشــمنان بایــد رنگهــای
تیــره بــه تــن کننــد چــون بــا فرهنگســازیهایی کــه انجــام شــده اســت در ذهــن کــودک دشــمن
لبــاس ســیاه بــه تــن دارد .ایــن تناســب بــرای کــودکان دارای اهمیــت اســت.
کــودک دقــت فراوانــی دارد و بــه تمــام بخشهــای کتــاب توجــه میکنــد .کــودک دوســت دارد
یــک شــیء را کــه در کتــاب یک رنــگ مشــخص دارد در سرتاســر کتاب همان رنگ را داشــته باشــد.
اگــر ایــن گونــه نباشــد نظــام ذهنــی او بــه هــم میریــزد و نمیتوانــد بــا داســتان ارتبــاط برقــرار
کنــد .وی دلــش میخواهــد هــر چیــزی را کــه در داســتان مــورد اشــاره قــرار گرفــت تصویــرش را
هــم ببینــد .حتــی او دوســت دارد صــورت امــام جــواد را در داســتان «عمــاد و کاروان غولهــا» و
صــورت حضــرت معصومــه را در داســتان «ابــرک و دختــر دانــا» ببینــد .تصویــر ارتبــاط عمیقی بین
ذهــن کــودک و داســتان ایجــاد میکنــد حتــی ایــن ارتبــاط را در ذهــن بزرگســاالن هــم ممکــن
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اســت بتــوان مشــاهده کــرد؛ امــا کــودک بــه دلیل بصــری بودن بیشــتر بــه تصویرســازی نیــاز دارد.
تصاویــر زشــت و ناهنجــار بــرای کــودکان جایگاهــی نــدارد .آنهــا دوســت دارنــد تصاویــر زیبــا را
ببیننــد و بــا رنگهــای شــاد بیشــتر ارتبــاط برقــرار میکننــد .از طــرف دیگــر ،فرصــت رنگآمیــزی
دادن بــه کــودکان در کتابهــای کــودک و اینکــه اجــازه دارنــد یــک تصویــر را طبــق میــل و ســلیقه
خودشــان رنگآمیــزی کننــد برایشــان جــذاب اســت و آنهــا را بــه کتــاب و داســتانهای آن بیشــتر
جــذب میکنــد.

نتیجهگیری
کتــاب «مــن شــال ســبز بابــا» بــرای کــودکان جذابیتهــای زیــادی داشــته اســت .مــرور تاریــخ
اســام و مواجــه کــردن مخاطــب بــا شــخصیتهایی چــون بــال حبشــی بــرای کــودک جــذاب
اســت .در عیــن حــال حرکــت رویایــی شــخصیت داســتان در طــول تاریــخ بــا اســتفاده از یــک
شــال ســبز و عبــور کــردن او از قســمتهای مهــم تاریــخ چــون واقعــه عاشــورا و رســیدن بــه زمــان
جنــگ همــه بــرای پاســخگویان جــذاب اســت .جنبــۀ تخیلــی کتــاب در عیــن حــال پیونــد آن بــا
واقعیــت توانســته اســت بــرای کــودکان در عیــن جــذاب بــودن مفیــد باشــد .همچنیــن حضــور
شــخصیتهای معاصــری چــون حســین فهمیــده و قاســم ســلیمانی در داســتان نیــز بــر جذابیت
کتــاب افــزوده اســت .اســتفاده از یــک شــال ســبز واقعــی بــر روی کتــاب و بیــان شــعری ســاده،
کــودکان را بیــش از پیــش بــه مطالعــه ایــن کتــاب برانگیختــه و تصاویــر کتــاب نیــز بــا رنگهــای
شــاد و متنــوع بــرای کــودکان جــذاب بــوده اســت« .شــال ســبز» نشــان دهنــدۀ مذهبــی بــودن
داســتانی اســت کــه کــودک بــا آن مواجــه اســت .پــس کــودک تــا حــدی میدانــد کــه قــرار اســت
یــک داســتان مذهبــی را بخوانــد .کلمــه «بابــا» در کنــار شــال ســبز ممکــن اســت موضــوع جنــگ
و شــهادت ،دفــاع و وطــن را بــه ذهــن کــودک برســاند .البتــه تصاویــر روی جلــد نیــز همزمــان بــا
عنــوان میتوانــد کمــک کننــده باشــد .در ایــن کتــاب تصویــر جلــد یــک کــودک را نشــان میدهــد
کــه شــال ســبز بــر پیشــانی بســته اســت؛ بنابرایــن بــا اطمینــان نمیتــوان گفــت ایــن عنــوان و
تصویــر متناســب بــا محتواســت؛ امــا حداقــل میتــوان گفــت موضوعاتــی کــه کــودکان در اولیــن
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برخــورد بــا کتــاب بــه ذهنشــان رســیده اســت کامــا متفــاوت بــا محتــوای کتــاب نیســت (در
مقایســه بــا کتــاب خانــه پــدری و عمــاد) بلکــه موضوعــات مشــابه ماننــد حضــرت زینــب ،مدافعین
حــرم و مــوارد مشــابه را بــه یــاد او آورده اســت .ایــن کتــاب از جملــه مــواردی اســت کــه مواجهــۀ
انتزاعــی باالیــی را بیــن کــودکان برانگیختــه اســت.
کتــاب «ابــرک و دختــر دانــا» دارای یــک ارائــه متفــاوت و منحصــر بــه فــرد اســت .ایــن کتــاب بــه
صــورت ابــر طراحــی شــده و حالــت چرخشــی دارد و در عیــن حــال دارای دو داســتان اســت.
رنگهــای شــاد و تصاویــر فانتــزی زیبــا بــا بیــان معماگونــه (دختــر دانــا و آقــای خورشــید مهربــان)
کــه کــودک را کنجــکاو میکنــد کــه بدانــد ایــن افــراد چــه کســانی هســتند بــه داســتان جذابیــت
میبخشــد .در عیــن حــال بیــان داســتان از زبــان یــک ابــر نیــز آن را بــرای پاســخگویان جذابتــر
میکنــد .بــه طــور کلــی میتــوان گفــت ایــن کتــاب در عیــن حــال کــه در بعــد تصویــر و ســاخت
و پرداخــت خــوب و مناســب عمــل کــرده اســت .در بعــد محتــوا نیــز موفــق بــوده و توانســته اســت
یــک موضــوع عمومــی و تکــراری (بــارش بــاران بــا دعــای امــام  )gرا بــا یــک بیــان داســتانگونۀ
جــذاب دوبــاره بــرای کــودکان نقــل کنــد بــه طــوری کــه باعــث شــگفتی آنهــا در زمینــه دعــای
بــاران شــود .موضوعــی کــه شــاید کــودکان قبــا شــنیده باشــند امــا بیــان جــذاب ایــن کتــاب
توانســته اســت توجــه آنهــا را بــه ایــن موضــوع جلــب کنــد.
کتــاب «مثــل امــام رضــا بــاش» بــرای کــودکان جذابیتهــای زیــادی داشــته اســت .ایــن کتــاب
بــا محوریــت صفــات و ویژگیهــای امــام رضــا ع بــا بیانــی متفــاوت و بــه دور از نصیحتهــا و
آموزشهــای مســتقیم بــه کــودکان آموختــه اســت کــه نمــاز اول وقــت بخواننــد ،صبــور باشــند،
صلــه رحــم داشــته باشــند ،خــوش اخــاق باشــند و  . ...بــه عبــارت دیگــر روایــت داســتان از زبــان
یــک کبوتــر ،بــا تصاویــر رنگارنــگ و جــذاب و کارتونــی بــرای آنهــا جنبــه خشــک و آموزشــی را
کمرنــگ کــرده و بیشــتر بــه آن ویژگــی مفــرح و جــذاب بخشــیده و باعــث شــده اســت کــودکان از
مطالعــه یــک کتــاب دینــی مذهبــی لــذت ببرنــد و بــا صفتهــای امــام  gآشــنا شــوند و ســعی
کننــد ایشــان را الگــوی خــود قــرار دهنــد .بــا وجــود ایــن نقدهایــی نیــز بــه ایــن کتــاب وارد اســت
از جملــه اینکــه در بعــد نــوع مواجهــه بــا کتــاب بیشــترین مواجهــه از نــوع تجربــی بــوده اســت کــه
ایــن نکتــه نمیتوانــد نقطــه قوتــی بــرای یــک محصــول فرهنگــی باشــد چراکــه معنــای آن ایــن
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اســت کــه کتــاب نتوانســته اســت مخاطــب را بــه الیههــای عمیقتــری از ســطح خــود ببــرد و او
را در ظاهــر کتــاب و الیههــای ســطحی آن گیــر انداختــه اســت .همیــن موضــوع باعــث شــده ایــن
نتیجهگیــری حاصــل شــود کــه جنبۀ آموزش نســبتا مســتقیم ایــن کتــاب از تأثیرگذاری آن کاســته
اســت .عــاوه بــر ایــن انتقاداتــی کــه از ســوی خــود مخاطــب نیــز مطــرح شــده بــه طوالنــی بــودن
کتــاب مربــوط اســت .در ایــن کتــاب  10صفــت امــام بــا بیــان داســتانی منتقــل شــده کــه همیــن
موضــوع باعــث کســل کنندگــی آن نــزد کــودکان شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،نقــد دیگــری کــه
بــه ایــن کتــاب میتــوان وارد کــرد بــه بعــد ســاخت و پرداخــت و عنــوان آن مربــوط اســت« .مثــل
امــام رضــا بــاش» عنوانــی جــدی و دســتوری اســت .گویــی یــک کتــاب درســی اســت و بــه کــودک
میخواهــد تکالیــف درســی را القــا کنــد .چنیــن عنوانــی نمیتوانــد او را بــه مطالعــه کتــاب
برانگیــزد .در عناویــن پیشــنهادی کــودکان نیــز میبینیــم کــه بــه ذکــر نــام پرنــده در عنــوان تاکیــد
کردهانــد .شــاید ایــن پیشــنهاد از ســوی آنــان بــه ایــن دلیــل باشــد کــه بــه ایــن طریــق فانتــزی
بــودن کتــاب و بیــان داســتانی آن قبــل از خوانــدن کتــاب نمایانتــر بــوده و کــودکان بــا دیــدن
عنــوان میفهمیدنــد کــه بــا یــک کتــاب خشــک درســی مواجه نیســتند بلکــه قرار اســت داســتانی
از زبــان یــک شــخصیت خیالــی بــرای آنهــا نقــل شــود و برایشــان جذابتــر میشــد.
نتایــج نشــان میدهــد کــه کتــاب «عمــاد و کاروان غولهــا» دارای جذابیتهــای فراوانــی اســت.
اســتفاده از شــخصیتهای متنــوع و کاربــرد تمثیــل و تشــبیه بــه ایــن کتــاب جذابیــت بیشــتری
بخشــیده اســت .نبــود نتیجهگیــری مســتقیم و آزاد گذاشــتن کــودکان در برداشــت از کتــاب و
همچنیــن اســتفاده از یــک شــخصیت دینی برای الگوســازی در راســتای تبلیغ شــهامت توانســته
اســت تــا حــد زیــادی مفهــوم اصلــی را منتقــل کنــد و در عیــن حــال کــه آنهــا را بــرای مدتــی
ســرگرم ســاخته ،بــه آن هــا مفهــوم مــد نظــر کتــاب را بیامــوزد .البتــه در بخــش تحلیــل تصویــر و
ســاخت و پرداخــت روشــن میشــود کــه ایــن کتــاب دارای اشــکاالتی اســت امــا نمیتــوان آنهــا
را مانعــی در جهــت جذابیــت محتــوای ایــن کتــاب بــرای کــودکان دانســت .مهمتریــن نقدهایــی
کــه بــه ایــن کتــاب وارد اســت از یــک طــرف تصاویــری اســت کــه بیشــتر رنگهــای تیــره در آنهــا
بــه کار رفتــه و ایــن نکتــه مــورد پســند بیشــتر پاســخگویان قــرار نگرفتــه و از طــرف دیگــر عنــوان
کتــاب اســت .مــرور پاسـخهای کــودکان نشــان میدهــد کــه عنــوان کتــاب هــر چیــزی را بــه ذهــن
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پاســخگویان نزدیــک کــرده اســت بــه جــز داســتان اصلــی کتــاب .بخــش قابــل توجهی از پاسـخها
از ایــن عنــوان «جنــگ» را برداشــت کردهانــد در حالــی کــه داســتان کتــاب دربــارۀ جنــگ نیســت.
کــودک بــا دیــدن عنــوان بایــد تــا حــدی متوجــه کلیات داســتان بشــود .اگــر عنوانــی چــون «عماد
و امــام جــواد» یــا «امــام جــواد و کاروان غولهــا» یــا مــوراد مشــابه بــه کار بــرده شــده بــود الاقــل
کــودک میفهمیــد کــه داســتان دربــارۀ یکــی از ائمــه اســت و محتــوای مذهبــی دارد.
نتایــج نشــان میدهــد کــه کتــاب خانــۀ پــدری بیــش از اینکــه جنبــۀ داســتانی داشــته باشــد،
جنبــۀ آموزشــی دارد و ســعی دارد بــه طــور مســتقیم بــه پاســخگویان اطالعاتــی منتقــل کنــد.
اطالعاتــی در زمینــۀ زمــان غیبــت امــام زمــان ،زمــان تولــد ایشــان و محــل غیبــت و همچنیــن
اطالعاتــی دربــارۀ مــادر و پــدر ایشــان کــه در ایــن کتــاب گفتــه شــده اســت ،از جملــه مــوارد
تکــراری اســت کــه معمــوال در کتابهــای درســی نیــز گفتــه مــی شــود .لــذا ایــن کتــاب نکتــه
پیچیــده غیــر قابــل فهمــی نداشــته و کــودکان بــه راحتــی بــه محتــوای آن اشــاره کردهانــد.
همچنــان کــه قبــا هــم گفتــه شــد عنــوان «خانــه پــدری» بیــش از اینکــه مفهــوم اصلی داســتان
ماننــد «امــام زمــان» و «ســرداب» و مــوارد دیگــر را بــه ذهــن متبــادر ســازد ،ذهــن کــودکان را
بــه ســمت خانــه ،پــدر ،مــادر ،امــاک ،و مــال و امــوال بــرده اســت .لــذا میتــوان گفــت کمتــر
کســی اســت کــه بــا دیــدن عنــوان متوجــه محتــوای اصلــی داســتان شــده باشــد مگــر اینکــه
بــا کمــک تصاویــر فهمیــده باشــد کــه محتــوای داســتان مذهبــی و دربــارۀ ائمــه نوشــته شــده
اســت؛ بنابرایــن میتــوان گفــت خانــۀ پــدری عنــوان مناســبی بــرای ایــن کتــاب نیســت.
خالقیتهایــی کــه نویســنده در کتــاب بــه خــرج داده ،ماننــد رنگآمیــزی و ســؤاالتی کــه در
کتــاب پرســیده شــده زیــاد نتوانســته جذابیــت را بــرای خواننــده افزایــش دهــد .کــودکان بــه این
کتــاب نــگاه آموزشــی دارنــد و بــه خوبــی آموختههــای آن را فــرا گرفتــه انــد؛ امــا لــذت زیــادی
از خوانــدن کتــاب در گفتههــای آنهــا دیــده نمیشــود .در جــدول زیــر میتــوان ارزشیابــی
کتابهــای بررســی شــده را بــه صــورت خالصــه مشــاهده کــرد.
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جدول( )5ارزشیابی کلی کتاب های بررسی شده بر اساس معیارهای ارزشیابی
معیارهای
ارزشیابی

محتوا
جذابیتمحتوا

کتاب

جذاب
پندار
مطلق

من ،شال
سبز ،بابا
ابرک
و دختر
دانا /آقای
خورشید
مهربان

-

مثل امام
رضا باش

-

عماد و
کاروان غول
ها

-

خانه
پدری

-

ساخت و پرداخت
نوع مواجهه

جذاب
پندار
منتقد

واقعی

-

-

انتزاعی

تناسب
عنوان و
محتوا

نوع
نگارش

تصویر

نحوه
ارائه

تناسب
با محتوا

جذابیت
رنگ و
تصویر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

در نهایــت میتــوان گفــت کــودکان در مواجهــه بــا کتــاب (مــن  ،شــال ســبز ،بابــا) جــذاب
پنــدار مطلــق هســتند .بــه ایــن معنــا کــه غالبــا ایــن کتــاب را جــذاب دانســته و نقــدی بــه آن وارد
نکردهانــد .مواجهــه بــا ایــن کتــاب بیــش از اینکــه تجربــی باشــد انتزاعــی اســت .بــه ایــن معنــا کــه
ایــن کتــاب توانســته اســت کــودک را بــه الیــه هــای زیریــن محتــوای خــود ببــرد و او را از محتــوای
ســطحی خــود جــدا کنــد .بــه لحــاظ نــوع نــگارش ،تناســب عنــوان و محتــوا ،نحــوۀ ارائــه و تصویــر
ایــن کتــاب بیشــترین درجــه تأییــد را از ســوی مخاطــب بــه خــود اختصــاص داده اســت.
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ارزشیابی کتابهای کودک تولید شده در معاونت تبلیغات آستان قدس( ...شکفته و نوعی)

کــودکان در برابــر کتابهــای (ابــرک و دختــر دانــا)( ،مثــل امــام رضــا بــاش) و (عمــاد و کاروان
غولهــا) جــذاب پنــدار منتقــد هســتند .بــه عبــارت دیگــر در عیــن حــال کــه ایــن کتابهــا را
جــذاب میداننــد نقدهایــی نیــز بــر آن هــا وارد میکننــد .نــوع مواجهــه بــا هــر ســه کتــاب هــم
واقعــی و هــم انتزاعــی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مخاطــب کتــاب (ابــرک) کــودکان گــروه الــف
هســتند ،نمیتــوان ایــن مواجهــه واقعــی را نقطــه ضعفــی بــرای کتــاب در نظــر گرفــت؛ امــا در
دو کتــاب دیگــر کــه مخاطــب آن کــودکان بــا ســنین باالتــر هســتند ،مــی بایــد مواجهــۀ انتزاعــی
بــر تجربــی غلبــه داشــته باشــد .لــذا هرچــه مواجهــه تجربــی در کتــاب بیشــتر باشــد میتوانــد
نقطــه ضعــف پررنگــی بــرای یــک محصــول فرهنگــی باشــد .خانــۀ پــدری کتابــی اســت کــه هیــچ
گونــه جذابیتــی بــرای کــودکان بــه همــراه نداشــته در عیــن حــال تنهــا مواجهــه واقعی بــا محتوای
کتــاب را از ســوی کــودکان داشــته اســت .تناســب نداشــتن عنــوان و محتــوا و تصاویــر بــا رنگهای
ناهماهنــگ نیــز از دیگــر نقــاط ضعــف ایــن کتــاب اســت.
در مجمــوع میتــوان گفــت کتابــی بــرای حــوزۀ کودکان مناســب اســت کــه مخاطبــان آن جذاب
پنــدار مطلــق و منتقــد باشــند ،نــوع مواجهــه بــا محتــوای کتــاب انتزاعــی باشــد ،تناســب عنــوان و
محتــوا وجــود داشــته باشــد و از تصاویــر رنگــی و یکســان در کتاب اســتفاده شــده باشــد.
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