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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 35، پاییز 1400

ارزش یابی کتاب های کودک تولید شده در 
معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی از نگاه کودک1

دریافت: 1399/8/26  پذیرش: 1399/11/28
رها شکفته2، سیدمحمد نوعی3  

چکیده 

ــوی  ــدس رض ــتان ق ــات آس ــت تبلیغ ــدات معاون ــا و تولی ــن کتاب ه ــاب از بی ــج کت ــی پن ــن بررس در ای
بررســی شــد. در ارزش یابــی کتاب هــای کــودک ســه هــدف دنبــال شــد کــه عبــارت اســت از ارزش یابــی 
کتاب هــای مــورد بررســی در زمینــۀ »محتــوا، ســاخت و پرداخــت و تصاویــر« از نــگاه کــودک. جامعــه آماری 
در ایــن پژوهــش کلیــه کــودکان 6 تــا 11 ســاله ســاکن در شــهر مشــهد اســت کــه پاییــز 1398 بــه حــرم 
مطهــر رضــوی وارد شــدند. حجــم نمونــه 63 کــودک بــود کــه بــا روش هدفمنــد انتخــاب شــدند. رویکــرد 
تحقیــق ارزش یابانــه 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 ارزش یابی 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 جذابیت هــای 
فراوانــی بــرای کــودکان داشــت امــا نقدهایــی را نیــز بــه همــراه داشــته اســت. عنــوان دســتوری و طوالنــی 
ــا« وارد  ــول ه ــاد و کاروان غ ــاب »عم ــه کت ــه ب ــی ک ــن نقدهای ــت. مهم تری ــن آن هاس ــاب مهم تری ــودن کت ب
اســت از یــک طــرف تصاویــری اســت کــه بیشــتر رنگ هــای تیــره در آن هــا بــه کار رفتــه و از طــرف دیگــر 
عنــوان کتــاب اســت. بیشــترین نقــد و ضعیف تریــن ارزش یابــی را کتــاب »خانۀ پــدری« به خــود اختصاص 

داده اســت کــه جذابیــت پایینــی بــرای کــودکان بــه همــراه داشــته اســت.

کلیدواژه ها: ارزش یابی، کتاب های کودک، داستان های رضوی، سیرۀ رضوی.

1. این مقاله از پژوهش »ارزش یابی کتاب های کودک تولید شده در اداره تولیدات آستان قدس رضوی« استخراج شده است.
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بیان مسئله 

تبدیــل کتاب خوانــی بــه یــک فرهنــِگ گســترده و مســتمر نیازمنــد پــرورش نســلی اســت کــه از 
نخســتین ســال های زندگــی بــا کتــاب آشــنا باشــد. یکــی از راهکارهــای ترغیــب کــودکان بــرای 
ــد در قالــب  ــن راهــکار در دوران کودکــی بای ــا کتــاب ایجــاد عالقه منــدی اســت. ای همنشــینی ب
انتخــاب کتاب هایــی ســازگار بــا روحیــۀ کنجــکاو و کودکانــه آن هــا صــورت گیــرد. افزایــش ســرانۀ 
مطالعــه در کشــور بــه برنامــۀ جامــع نیــاز دارد کــه الزمــۀ اجرایــی شــدن آن، ایجــاد عالقه منــدی 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 
ــه کتــاب از کودکــی  ایــن مســئلۀ مهــم نیازمنــد برنامــه بلنــد مدتــی هســتیم کــه عالقه منــدی ب
شــروع و در بزرگ ســالی نهادینــه شــود. در یــک نــگاه کلــی هــدف اصلــی آســتان قــدس رضــوی بــه 
عنــوان مجموعــه ای فرهنگــی اشــاعه فرهنــگ رضــوی اســت. یکــی از راه هــای ایــن اشــاعه توجــه 
بــه دوران کودکــی بــه عنــوان شــالوده بزرگ ســالی اســت. آنچــه در کودکــی در ذهــن و روح افــراد 
درونــی می شــود در بزرگ ســالی بســیاری از رفتارهــای او را شــکل می دهــد؛ بنابرایــن می تــوان بــا 
راه یافتــن بــه دنیــای کودکــی، وی را بــرای روزهــای بزرگ ســالی بــا ســبک زندگــی رضــوی آمــاده 
ســاخت. اگــر ایــن مهــم تحقــق یابــد در آینــده بــا جامعــه ای ســالم و بــا اخــالق روبــه رو خواهیــم 
بــود. بــرای نفــوذ بــه دنیــای کودکــی بایــد کــودک شــد و از دریچــۀ نــگاه او بــه اطــراف نگریســت. 
کــودک بــا ذهــن خــالق و کنجــکاو خــود آمــاده اســت کــه بــه دنیاهــای بــاور نکردنــی و تخیلــی 
ســفر کنــد. ایــن دنیــای تخیلــی و رویایــی را می تــوان بــا کتاب هــای قصــه و داســتان بــرای کــودک 
ــد  ــاپ می رس ــه چ ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــات آس ــت تبلیغ ــه در معاون ــی ک ــرد. کتاب های ــیم ک ترس
اغلــب دارای درون مایــه مذهبــی اســت. موضوعاتــی کــه کتاب هــای کودکانــه را تشــکیل می دهــد 
مربــوط بــه زندگــی ائمــه، ویژگی هــا و صفــات ایشــان، وقایــع تاریخــی اســالم و موارد مشــابه اســت. 
ســالیانه تعــداد زیــادی کتــاب در رده هــای ســنی مختلــف الــف، ب و ج بــرای اســتفاده کودکانــی 
کــه بــه حــرم مطهــر می آینــد بــه چــاپ می رســد. بــرای تعییــن محتــوای کتاب هــا، اتاق هــای فکــر 
تخصصــی برگــزار و دربــارۀ محتــوا، قالــب، شــاعر یــا نویســندگان تصمیم گیــری می شــود. تمــام 
ایــن مــوارد مســتلزم صــرف هزینه هــای گزافــی اســت. اســتفادۀ بجــا از ایــن هزینه هــا مســتلزم 
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شــناخت اســت. شــناخت از اینکــه ایــن کتاب هــا تــا چــه میــزان توانســته اســت کــودک را بــه وقایع 
تاریخــی دیــن حســاس و کنجــکاو کنــد؟ تــا چه میــزان عالقــۀ کــودکان را بــه شــخصیت های دینی 
ــد؟  ــرورش ده ــت او را پ ــل و خالقی ــوۀ تخی ــته ق ــدر توانس ــا چق ــن کتاب ه ــت؟ ای ــه اس برانگیخت
مهارت هــای کالمــی و نوشــتاری او بــا خوانــدن ایــن کتاب هــا چقــدر ارتقــا یافتــه اســت؟ ســبک 
نــگارش ایــن کتاب هــا تــا چــه حــد بــرای کــودکان جــذاب بــوده اســت؟ چقــدر او را بــه مطالعــه 
ترغیــب کــرده؟ در مجمــوع ایــن کتاب  هــا چــه میــزان از فایده منــدی را بــا خــود بــه همــراه داشــته 
اســت؟ ایــن نوشــتار در نظــر دارد بــا روش علمــی ارزش یابــی، بــه ســؤال هایی از ایــن نــوع پاســخ 
دهــد. هــدف اصلــی در ایــن بررســی، ارزش یابــی پنــج کتــاب حــوزه کــودک تولیــد شــده در ادارۀ 
تولیــدات فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی بــر مبنــای مالک های مشــخصی از نــگاه کودک اســت. 
ایــن کتاب هــا1 عبــارت اســت از »مثــل امــام رضــا بــاش«2،» ابــرک و دختــر دانــا«3، »عمــاد و کاروان 
ــا«5 و »خانــه پــدری«6؛ بنابرایــن ســؤال اصلــی تحقیــق ایــن  غــول هــا«4، »مــن؛ شــال ســبز؛ باب
اســت کــه کــودکان، کتاب هــای کــودک تولیــد شــده در ادارۀ تولیــدات آســتان قــدس رضــوی را در 

هــر یــک از مالک هــای ارزش یابــی رایــج چگونــه ارزیابــی می کننــد؟ 

اهداف تحقیق

ــی کتاب هــای کــودک در زمینــه محتــوا، ســاخت و  ــن پژوهــش ارزش یاب اهــداف تحقیــق در ای
پرداخــت و تصاویــر کتــاب هــای مــورد بررســی اســت.

1. کتاب هــای مــورد بررســی جدیدتریــن و پرتیراژتریــن محصــوالت توبلیــد شــده درمعاونــت فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی اســت کــه 
توســط کارفرمــا بــه محقــق معرفی شــده اســت. 

2. ایــن کتــاب مناســب گــروه ســنی )ج( اســت کــه بــا بیــان کودکانــه و بــا اســتفاده از پرنــدگان بــه بیــان صفاتــی از امــام رضــا g در 
قالــب داســتان پرداختــه اســت. 

3. در این کتاب دو داستان گنجانده شده که نام داستان دیگر »آقای خورشید مهربان« است.
g 4. کتــاب »عمــاد و کاروان غــول هــا« مناســب گــروه ســنی )ج( اســت کــه بــه داســتانی مــی پــردازد کــه شــجاعت امــام جوادالئمــه

در محــور اصلــی آن قــرار دارد.
5. ایــن 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.
6. خانۀ پدری دربارۀ زندگی امام زمان f است که این داستان از زبان سرداب بیان شده است.
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مرور مفهومی

ارزش یابی

»ارزش یابــی« فعالیــت نظــام داری اســت کــه طــی آن مالک هایــی بــرای ارزش گــذاری تعییــن 
می شــود، اطالعاتــی دربــارۀ وضعیــت موضــوع یــا پدیــدۀ مــد نظــر فراهــم می آیــد و بــا مقایســۀ این 
دو )وضــع موجــود و مالک هــا( از ارزش و ســودمندی موضــوع یــا پدیــده خبر می دهد)موســی پور، 
1376 بــه نقــل از موســی پــور، 1381: 120(. بــر ایــن اســاس، کســی که بــه کار ارزش یابــی اقدام 
می کنــد نیازمنــد آن اســت کــه تصمیــم بگیــرد کــه از کــدام منبــع و بــا چــه شــیوه ای مالک هــای 
ارزش گــذاری  را بــه دســت آورد و تحلیــل کنــد و در عیــن حــال یافته هــای حاصــل از فعالیــت خــود 
را چگونــه و بــه چــه مراجعــی عرضــه کننــد تــا در جهــت اعتــالی وضع مــورد اســتفاده قــرار بگیرند. 
در ارزش یابــی کــم و بیــش ســه چیــز مقبــول می افتــد: نخســت آنکــه بــرای ارزش یابــی مالک هــا و 
معیارهایــی الزم اســت تــا بــا محــک زدن واقعیــات بــا اســتفاده از آن هــا ارزش واقعیات تعیین شــود 
ــوم  ــرورت دارد و س ــی ض ــوع ارزش یاب ــا موض ــده ی ــناخت پدی ــی درک و ش ــه در ارزش یاب و دوم آنک
یافته هــای ارزش یابــی را بایــد بــرای اســتفاده بــه مرجعــی عرضــه کرد)موســی پــور،1381: 120(.

مالک های ارزش یابی

شــورای کتــاب کــودک )1373( مالک هایــی را بــرای انتخــاب کتــاب مناســب کــودک معرفــی 
کــرده اســت کــه می تــوان از آن هــا بــه عنــوان مالک هــای رایــج ارزیابــی کتــاب کــودک نــام بــرد. 
ــب  ــر حس ــن را ب ــودکان و والدی ــاب ک ــاب کت ــای انتخ ــی مالک ه ــزی و ضیغم ــال1392 نوکاری س
مالک هــای شــورای کتــاب بررســی کــرده و تعــدادی از مالک هــای جدیــد بــه آن هــا افزوده انــد. 

ــارت اســت از:   ــن مالک هــا عب ای

محتوا، 

ساخت و پرداخت، 
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زبان و شیوه نگارش، 

تصاویر و نحوۀ ارائه )مشخصات ظاهری(.

محتوا 

درون مایــه بــه درون مایــۀ موجــود )درون مایــۀ آشــکار و درون مایۀ پنهــان( و درون مایــۀ تهی )حذف 
شــده( تقســیم می شــود. درون مایــۀ آشــکار داســتان در قالــب یــک جملــه و به صــورت روشــن بیان 
می شــود. گاهــی نیــز نویســندگان شــیوه های غیرصریــح را بــرای تصویــر و تشــریح درون مایه هــا بــر 
می گزیننــد. بــرای نمونــه، درون مایه هــا را در افــکار و عواطــف و تخیــالت شــخصیت های داســتان 
می گنجاننــد تــا خواننــده از طریــق تفســیر ایــن افــکار و تخیــالت و براینــد موضــوع داســتان بــه 
درون مایــۀ آن پــی ببــرد.  ایــن درون مایه هــا را کــه بــه طــور ضمنــی در الیه هــای پنهــان داســتان 
ــد؛  ــخن می گوی ــا س ــی، از ناگفته ه ــۀ ته ــد. درون مای ــان می گوین ــۀ پنه ــی رود، درون مای ــه کار م ب
ــم  ــن پیغام هــای از قل ــده گرفتــه شــده ها و ای ــن ناگفته هــا، نادی ــد باشــد و نیســت. ای از آنچــه بای
افتــاده درون مایــۀ تهــی یــا پــوچ یــا حــذف شــده اســت. درون مایــه ای کــه ممکــن اســت زیــر تأثیــر 
ــده گرفتــه شــود. موضــوع  ــوژی نویســندگان بزرگ ســال در ادبیــات داســتانی کــودک نادی ایدئول
ــترش  ــور آن گس ــر مح ــتان ب ــکل داس ــه و ش ــه درون مای ــت ک ــی اس ــا مفاهیم ــوم ی ــتان مفه داس
ــگردهای  ــا و ش ــم گزاره ه ــام مفاهی ــه تم ــگاه دارد ک ــا گرانی ــته ی ــک هس ــتان ی ــر داس ــد. ه می یاب
ــوع  ــتۀ موض ــه دو دس ــز ب ــتان نی ــوع داس ــد. موض ــذب می کن ــود ج ــرف خ ــه ط ــازی را ب شکل س
موجــود و موضــوع تهــی تقســیم می شــود. موضــوع موجــود موضوعی اســت کــه اندیشــۀ زیربنایی 
داســتان اســت و هســته یــا گرانیــگاه داســتان محســوب می شــود، 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 مدرســه ها 
گنجانــده شــده اســت. آیزنــر ایــن برنامــۀ از قلــم افتــاده را برنامــۀ درســی پــوچ مــی نامــد. بنــا بــر 
بــاور او آنچــه نادیــده گرفتــه می شــود در حقیقــت بــی اثــر و تهــی نیســت؛ زیــرا تصمیم هایــی کــه 
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افــراد می گیرنــد و انتخاب هــا و گزینش هــای آن هــا فقــط از آنچــه می داننــد اثــر نمی پذیــرد بلکــه 
تحــت تأثیــر آنچــه نمی داننــد نیــز اســت. کــودکان نیــز فقــط از آنچــه داســتان بــه صــورت آشــکار یا 
پنهــان بیــان می کنــد اثــر نمی پذیرنــد بلکــه تحــت تأثیــر آنچــه نمــی گویند نیــز هســتند؛ از ایــن رو 
الزم اســت کــه ناگفته هــا، نادیــده گرفتــه شــده ها و پیغام هــای از قلــم افتــادۀ داســتان نیــز بررســی 
شــود )مهرمحمــدی و امیــن خندقــی، 1388: 30(. در مجمــوع بــر اســاس مــوارد فــوق می تــوان 

ابعــاد مختلــف محتــوا را بــه صــورت زیــر معرفــی کــرد:

 1. بــر انگیختــن حــس کنجــکاوی خواننــده: انتظــار اســت کتاب هــای کــودک طــوری طراحــی 
شــده باشــد کــه پــس از خوانــدن آن هــا کــودک بــه محیــط اطرافــش حســاس تر شــود و ســؤاالت 

جدیــدی برایــش بــه وجــود آیــد. همچنیــن راغــب شــود تــا کتــاب هــای بیشــتری را بخوانــد.

2. دارا بــودن مفاهیــم و افــکار ارزشــمند: بــا توجــه بــه ایــن کــه اشــاعه مفاهیــم ارزشــی چــون 
ــت  ــودک اس ــای ک ــار کتاب ه ــداف انتش ــابه از اه ــوارد مش ــتکاری و م ــتی، درس ــت، دوس صداق

ــد. ــه باش ــت یافت ــا دس ــن کتاب ه ــی در ای ــوم ارزش ــد مفه ــا چن ــک ی ــه ی ــودک ب ــد ک می بای

3. تناســب  بــا تجربه هــا، نیازهــا، عالقــه و توانایی هــای کــودکان: بــا توجــه بــه ایــن کــه کودکــی 
زمینه ســاز شــخصیت فــرد در بزرگ ســالی اســت، الزم اســت بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه کــودک 
نیــاز بــه یادگیــری چــه محتوایــی دارد؟ همچنیــن چــه داســتان هایی بــرای او جذابیــت بیشــتری 
دارد؟ بــه عنــوان مثــال اســتفاده از حیوانــات بــه عنــوان شــخصیت های اصلــی در دوران کودکــی 
می توانــد 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(.

ــه ای از  ــه مجموع ــارف ب ــای متع ــش داور ی در معن ــش داوری: پی ــب و پی ــودن از تعص ــدا ب 4. ج
آرا، باورهــا و تصــورات اشــاره دارد کــه از تاریــخ بــه ارث بــرده ایم)ِشــَرت ، 1387: 131(  در زبــان 
انگلیســی از واژۀ Prejudice بــرای اشــاره بــه مفهــوم پیــش داوری اســتفاده می شــود کــه ماخــوذ از 
ریشــۀ التینــی Praejudicum و ناظــر بــه داوری قبــل از دلیــل آوری اســت. پیــش داوری 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, 1987:39( در اصطــالح دیگــر پیــش داوری بــه مثابــۀ 
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خطایــی تعریــف می شــود کــه شــخص حتــی پــس از مشــاهدۀ شــواهد کافــی و آگاه شــدن از خطا 
 Prejudice ــا ــن معن ــد. در ای ــگ می زن ــه آن چن ــش ب ــتدالل های خوی ــان در اس ــودن آن همچن ب
ــه  ــری گفت ــای فک ــته از خطاه ــه آن دس ــرار دارد Prejudgment  ب ــا prejudgment ق ــل ب در تقاب
می شــود کــه فــرد پــس از آگاه  شــدن از خطــا بــودن آن هــا از اعتقــاد بــه آن هــا دســت کشــیده و 
امــر بدیلــی را جایگزین شــان می کنــد. از ایــن منظــر، تفــاوت بیــن Prejudice و prejudgment  بــه 
عمــل اخالقــی فــرد معتقــد بــه یــک پیــش داوری بــاز می گــردد. بــه گونــه ای کــه اصــرار و ســماجت 
آگاهانــه بــه امــری اشــتباه  Prejudiceو اســتفادۀ ناآگاهانــه از بــاوری نادرســت prejudgment نــام 
ــه  ــوان نتیج ــد می ت ــه ش ــش داوری ارائ ــه از پی ــی ک ــه تعاریف ــه ب ــا توج دارد)Gordon, 1954:9( ب
گرفــت کــه رســالت کتاب هــای 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 گونــه ای تربیــت نکنــد کــه در 
بزرگ ســالی بــا ایــن تفکــر القــا شــده در دوران کودکــی بــدون بررســی دالیــل موجــود در موضــوع 

خاصــی پیــش داوری کنــد. 

بــه دور بــودن از نصیحــت هــای مســتقیم: کتــاب کــودک بایــد بــه گونــه ای 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 هیجان انگیــز یــک کتــاب زمینه ســاز 
ــه مطالعــۀ ادامــه کتــاب بپــردازد. در عیــن حــال  ــا عالقــۀ بیشــتری ب ایــن اســت کــه خواننــده ب

ــد. ــاب خواهــد انجامی ــه رهــا شــدن کت ــته کننده و کســل کننده احتمــاال ب آغــازی خس

قابــل درک بــودن ابعــاد مختلــف کتــاب بــرای کــودک: چینــش مطالــب کتــاب  و انتخــاب واژه هــا 
بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه کــودک در درک آن هــا دچــار مشــکل نشــود. 

ــاال  ــب و ب ــودن مخاط ــند نب ــتقل: آسان پس ــر مس ــت تفک ــندی و تقوی ــردن آسان پس ــج نک تروی
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بــودن توقــع او، نویســندۀ کتــاب را وادار می کنــد 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 
ــه نحــوۀ تأمیــن  شــخصی افراد و فــارغ از گفته هــای دیگــران اطالق می شــود«. فکــر مســتقل ب
ــش  ــای واکن ــه ج ــی ب ــتقل یعن ــر مس ــتگی دارد. تفک ــا بس ــط م ــات توس ــری اطالع ــه کارگی و ب
نشــان دادن بــه دیدگاه هــای دیگــران یــا رد کــردن آن هــا 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 شــخصیت های داســتان 
اســت. طبــق معیارهــای رایــج ارزیابــی ابعــاد ایــن متغیــر عبــارت اســت از: 

معــرف محتــوا بــودن عنــوان کتــاب: عنــوان بایــد بــه گونــه ای انتخــاب شــود کــه مصرف کننــده 
بــا دیــدن ایــن عنــوان محتــوای کلــی داســتان را حــدس بزنــد و ایــن نکتــه می توانــد بــه انتخــاب او 

بــر اســاس عالئــق اش کمــک کنــد. 

نحــوه ارائــه کتــاب:  منظــور از نحــوۀ ارائــه کتــاب در ایــن بررســی شــکل ظاهــری کتــاب ماننــد 
نــوع ورقه هــای 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 می کنــد، ســعی می کند 
بــه توضیــح یــک مفهــوم بپــردازد تــا اطالعــات از خــود وی بــه دامنــۀ وســیعی از خواننــدگان بــا 

1. Expository
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توانایی هــای مختلــف انتقــال یابــد. نــگارش توضیحــی حــاوی نظــرات نویســنده نیســت و بیشــتر 
بــر حقایقــی تاکیــد دارد کــه مقبولیــت عامــه دارنــد. مثــاًل توضیــح یــک مفهــوم در ریاضــی و آمــار. 

 ســبک توصیفــی1: نــگارش توصیفــی را می تــوان در کتاب هــای داســتان پیــدا کــرد. هرچنــد 
در مکتوبــات غیرداســتانی نیــز ایــن ســبک اســتفاده شــده اســت. بــرای مثــال، خاطــرات و کتــاب 
راهنمــای ســفر. هنگامــی کــه نویســنده ای بــه ســبک توصیفــی می نویســد، 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 آرایه هــای ادبــی دیگــر اســتفاده کنــد 
ــکل ممکــن  ــن ش ــه بهتری ــود را ب ــی خ ــر ذهن ــی درک و تصوی ــه اصل ــق حــواس پنج گان ــا از طری ت
نشــان دهــد؛ امــا مولــف ســعی نمی کنــد کــه مخاطبــان خــود را بــا توصیــف ســاده هــر آنچــه دقیقا 

می بینــد متقاعــد کنــد، بلکــه رنــگ و لعابــی ادبــی و زیبــا نیــز بــه آن می بخشــد.

ســبک های  از  یکــی  متقاعدکننــده  نــگارش  مجاب کننــده2:  یــا  متقاعدکننــده  نــگارش 
نگارشــی اصلــی در مقــاالت دانشــگاهی و علمــی اســت  .وقتــی نویســنده ای از ســبک نگارشــی 
متقاعدکننــده اســتفاده می کنــد، ســعی در ایــن دارد تــا عقیــده یــا موقعیتــی را چنــان بیــان کنــد 
تــا مخاطــب متقاعــد شــود. ســبک متقاعدکننــده شــامل نظــرات مولــف و ســوگیری های ذهنــی 
ــرای  ــف ب ــی باشــد کــه مول ــد شــامل قضاوت هــا و دالیل ــد باشــد کــه خــود می توان ــز می توان او نی

ــد. ــتفاده می کن ــا اس ــب از آن ه ــردن مخاط ــد ک متقاع

 ســبک نــگارش روایتــی3 : ســبک نگارشــی روایتــی، تقریبــًا همیشــه بــرای نــگارش آثــار طوالنــی 
ــبک  ــن س ــف از ای ــه مول ــی ک ــود. هنگام ــتفاده می ش ــتانی اس ــواه غیرداس ــتانی و خ ــواه داس خ
اســتفاده می کنــد عــالوه بــر اینکــه قصــد انتقــال اطالعــات را دارد بلکــه ســعی می کنــد داســتانی 
را بســازد کــه در آن عناصــری ماننــد شــخصیت ها، تعارضــات و مــکان رخــداد و امثالهــم نیز باشــد.

داســتان هایی کــه بــرای کــودکان نوشــته می شــود، 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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می کننــد. در جریــان ایــن فراینــد اســت کــه ناهماهنگــی بین جهــان و کلمــات، به شــیوۀ جدیدی 
آشــکار می شــود)توالن، 1386: 327(. کــودکان طالــب هنجارگریزی هــای خالقانــه از معیارهــای 
رایــج و بهــره وری از آن هــا هســتند و در داســتان های کــودکان، روایتگــری غلبــه خیــر بــر شــر بــه 

گونــه ای آشــکار دیــده می شــود)همان:354(.

تصویر

ــز داســتان ها  ــه قلمــرو خیال انگی ــرای ورود کــودک ب ــر در کتاب هــای داســتان دروازه ای ب تصوی
و شــعرهایی اســت کــه کــودک آن را ابتــدا بــه کمــک خط هــا و رنگ هــا در تصویــر و ســپس واژه هــا 
ــاط  ــکل و ارتب ــاد ش ــه ایج ــا ب ــان خط ه ــاط می ــه ارتب ــه چگون ــوزد ک ــد و می آم ــت و جو می کن جس
میــان رنگ هــا بــه ایجــاد حجــم و واقعــی جلــوه دادن پدیده هــا در فراینــد نقاشــی مــی انجامــد. 
ــر  ــت. تصوی ــراه اس ــی هم ــه ویژگی های ــا چ ــش ب ــای پیرامون ــناخت دنی ــوزد ش ــن می آم همچنی
نخســتین عامــل و انگیــزه کــودک در انتخــاب کتــاب و پــرورش ســلیقه های او در فهــم جلوه هــای 
دیــداری هنــر نقاشــی اســت و بــه کــودکان فرصــت می دهــد تــا دربــارۀ خــود و محیــط پیرامــون 
خــود بیندیشــند و محیــط زندگــی را بهتــر بشناسند)نیکوســخن،1391: 179(. در داســتان های 
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 می کنــد 
و بــا بهره گیــری از ابــزار غیرکالمــی، روایــت را بــه پیــش مــی برنــد. آثــار ادبــی در ســنین کودکــی 
بیشــتر بــر مبنــای الگوهــای آوایــی بنــا می شــوند. صورت گراتریــن آثــار ادبــی مربــوط بــه کــودکان 
اســت و بــار معنایــی در آن هــا کمتریــن ســهم را دارد. همچنیــن اســتفاده از نقاشــی در کتاب هــای 
کــودکان بــه درک معنــا و مفهــوم نوشــته کمــک می کنــد و آنــان را بــه خواندن کتــاب برمــی انگیزاند 

ــا گل زاده، 1379 : 8(.  )آق

تناســب تصویــر بــا متــن و درک خواننــدگان: بــه بــاور بســیاری از منتقــدان و هنرمنــدان، 
ــن و  ــد مت ــا در قی ــر م ــن هن ــت. در ای ــک اس ــی و گرافی ــای نقاش ــان هنره ــرز می ــازی م تصویرس
مخاطــب بــه صــورت کامــال 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 دانش هایــی را 
بــه متــن اضافــه کنــد که نویســنده اشــاره ای بــه آن ها 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، نــه  تنهــا بــه مهــارت باالیــی در تصویرســازی و داستان ســرایی 
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 هیجان انگیــز اســت و هــم چالشــی؛ زیــرا به 

ــاز دارد. ــادی نی ــی زی ــازمان دهی و سخت کوش ــزی، س برنامه ری

روان شناســان کــودک نیــز بــر ایــن اعتقاد هســتند کــه کودک در نقاشــی کشــیدن، خیــاالت خود 
را بــه تصویــر نزدیــک می کنــد. تصویرســازان حــوزۀ کــودک نیــز خیــال خــود را بــه دنیــای خیــال 
کــودکان نزدیــک می کننــد و بــا توانایی هــای خــود آن خیــاالت را بــه تصویــر می کشــند. تصاویــر 
کتاب هــای کــودک بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه خواننــده قــادر باشــد بــا اســتفاده از آن هــا تخیــل 

کنــد و داســتان های تــازه ای خلــق کنــد. 

چارچوب مفهومی و  مدل تحلیل 

ــط  ــه توس ــن ک ــودک و والدی ــاب ک ــاب کت ــای انتخ ــد مالک ه ــر ش ــه ذک ــه در مقدم ــان ک همچن
کاریــزی و ضیغمــی در ســال 92 انجــام شــد، بــه عنــوان محورهــای ارزش یابــی در ایــن بررســی 
ــان و  ــه دلیــل تلخیــص محورهــا و شــباهت محتوایــی، بعــد زب مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه ب
شــیوۀ نــگارش ذیــل محــور ســاخت و پرداخــت قــرار گرفــت و محورهــای ارزش یابــی 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 

1. منظــور 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 تجربه هــا نیــاز هــا و عالقــه و توانایــی هــای کــودکان، جــدا بــودن از تعصــب 
ــا خــاص  ــوا« اســت؛ ام ــودن از نصیحت هــای مســتقیم، جذابیــت محت ــه دور ب و پیــش داوری، ب
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 
مصاحبه هــای اکتشــافی در پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق در نهایــت موفــق شــدیم کتاب هــای 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)1( مدل مفهومی تحقیق

 پیشینۀ تجربی تحقیق

مقالــه ای بــا عنــوان مقایســۀ میــزان اهمیــت مالک هــای رایــج در انتخــاب کتــاب کــودک بــرای 
ــه چــاپ رســید.  والدیــن و کــودکان در شــهر مشــهد توســط نوکاریــزی و ضیغمــی در ســال 92 ب
روش تحقیــق در ایــن بررســی ارزیابانــه و جامعــۀ آمــاری شــامل دو گــروه کــودک و والدیــن اســت. 
یافته هــا نشــان داد مهم تریــن مــالک بــرای کــودکان زبــان و شــیوۀ نــگارش و بــرای والدیــن تصاویــر 
بــود. محقــق دان )1921( در بررســی هــای خــود دریافــت آنچــه بیــش از همــه انتخــاب کــودک را 
در خریــد کتــاب شــکل می دهــد، طــرح داســتان و ســاخت و پرداختنــی اســت کــه خواننــده را 
غافلگیــر کنــد )Dunn,1921(. همچنیــن انجمــن کتاب کــودک ایرلنــد1 )2002( "عنــوان کتاب" 
و "توصیــۀ یــک دوســت؛ معلــم؛ خانــواده یــا کتابــدار" را بــه عنــوان عواملــی کــه در انتخــاب کتــاب 
بــرای دانش آمــوزان 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 تفاوت هــای 
فرهنگــی بیــن جوامــع مختلــف مخصوصــا جوامــع غربــی و شــرقی می دانــد. بــه طــوری که شــاید 
توجــه بــه توصیــه معلــم دوســت و خانــواده در زمینــۀ مطالعاتــی در فرهنــگ غربــی جایــگاه بســیار 
ــرای والدیــن  ــه نظــر می رســد آنچــه ب ــه فرهنــگ ایرانــی داشــته باشــد. ب ارزشــمندتری نســبت ب

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.



202

سال نهم، شماره 35، پاییز 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

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 می کننــد. 

در بررســی تأثیــر تصویرســازی بــر جــذب مخاطــب کتاب هــای داســتانی کــودک گــروه ســنی ب و ج 
کــودکان بــه عنــوان بیننــده و شــنونده در پیونــد با کتاب هــای تصویــری در نظــر گرفته شــدند. واکنش 
آن هــا فقــط بــه 15 کتاب داســتانی بررســی شــد نتایج نشــان داد که شــیوۀ تصویرســازی کتــاب کودک 

در رونــد یادگیــری کــودکان در مطالــب نقش اساســی دارد)نیکــو ســخن، 1391 : 193(.

ــه مالک هــای انتخــاب  ــاب کــودک نشــان می دهــد اگرچــه ب ــی حــوزۀ کت مــرور پیشــینۀ تجرب
کتــاب از ســوی کــودکان توجــه شــده؛ امــا هنــوز پژوهــش جــدی بــا نمونــۀ قابــل توجــه در زمینــۀ 
ارزش یابــی از نــگاه کــودک انجــام نشــده اســت. البتــه پژوهــش کاریــزی و ضیغمــی)1392( در 
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 ارزش یابــی کتــاب بــه طــور کلــی بررســی شــده اســت. در ایــن طرح پژوهشــی کــودکان 
ــه هــر یــک از معیارهــا رتبــه ای داده انــد و در نهایــت رتبــه بنــدی معیارهــا معرفــی و معیارهــای  ب
دیگــری توســط کــودکان و والدیــن بــه فهرســت مــد نظــر افــزوده شــد. ایــن بررســی در نظــر دارد 
ــر  ــود و ب ــا ش ــی جوی ــورد بررس ــای م ــاب ه ــارۀ کت ــتقیم درب ــور مس ــه ط ــودک را ب ــود ک ــدگاه خ دی

اســاس مــدل تحلیــل کــه در بــاال ذکــر شــد، مــورد تحلیــل قــرار دهــد. 

روش تحقیق

رویکــرد پژوهــش در ایــن بررســی ارزش یابانــه بــه صــورت کیفــی و روش تحقیــق مــورد بررســی 
ــت.  ــون اس ــل مضم ــی، تحلی ــل کیف ــد تحلی ــای کارآم ــی از روش ه ــت.  یک ــون اس ــل مضم تحلی
ایــن روش مهارت هــای اساســی مــورد نیــاز بــرای بســیاری از تحلیل هــای کیفــی را فراهــم 
می کنــد)Holloway & Toders, 2003:251( تحلیــل مضمــون یکــی از مهارت هــای عــام و 
مشــترک در تحلیل هــای کیفــی اســت. بــه همیــن دلیــل بویاتزیــس آن را نــه روشــی خــاص بلکــه 
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ابــزاری مناســب بــرای روش هــای مختلــف معرفــی می کنــد)Boyatzis,1998:4(. در ایــن نوشــتار 
تحلیــل مضمــون بــر روی متــن مصاحبه هــای ســاخت یافته ای انجــام شــد کــه حاصــل مصاحبــه 
عمیــق بــا 63 کــودک بــود. روش کار در ایــن بررســی بــه صــورت کدگذاری بــاز، محوری، گزینشــی 
بــوده اســت. مهم تریــن هــدف خــرد کــردن و فهــم متــن و پیونــد اجــزای به دســت آمــده بــا یکدیگر 
و تدویــن مقولــه هــا و منظــم کــردن آن هــا بــر اســاس محتــوا بــود. در کدگــذاری بــاز مفاهیــم اولیــه 
شناســایی و بــر اســاس خصایــص و ابعادشــان بســط داده شــد.  بر این اســاس ابتــدا داده هــا از هم 
مجــزا و عبــارات بــر اســاس واحدهــای معنایــی دســته بنــدی و کدهــا بــه آن هــا ضمیمــه شــد. دوم 
دســته بندی کدهــا بــر اســاس پدیده هــای کشــف شــده در داده ها و ســوم کدگــذاری مجــدد مقوله 
هــای بــه دســت آمــده در دســتور کار قــرار گرفــت. در ایــن مرحلــه می بایــد مقوله هــا از کدهــای 
مرحلــه اول انتزاعی تــر بــوده و بــه شــکل بــارزی نمایانگــر محتــوای مقولــه باشــد)فلیک، 1390: 
420(. جامعــه آمــاری در ایــن پژوهــش کلیــه کــودکان 6 تــا 11 ســال اســت کــه پاییــز 1398 بــه 
حــرم مطهــر رضــوی وارد شــدند. بــرای تعییــن نمونــه در ایــن بررســی ابتــدا510  نمونــه بــه صــورت 
پرسشــگری بــا نمونــه گیــری تصادفــی در درب هــای پــر رفــت و آمــد حرم مطهر شناســایی شــدند. 
بــه ایــن ترتیــب کــه تعــدادی ســؤاالت مربــوط بــه ویژگی هــای زمینــه ای آن هــا پرســیده شــد و یکی 
از کتــاب هــای مــورد بررســی کــه بــا ســن کــودک تناســب داشــت بــه آن هــا اهــدا شــد. در توصیــف 
ــه ایــن بخــش از تحقیــق می تــوان گفــت 60 درصــد دختــر و 40 درصــد پســر هســتند.36  نمون
درصــد نمونــه زیــر 8 ســال 34 درصــد 8 تــا 10 ســال و 30 درصــد بــاالی 10 تــا 12 ســال داشــتند. 
ــودک  ــادر ک ــا م ــدر ی ــد پ ــخ دادن ــق پاس ــش از تحقی ــن بخ ــه ای ــه ب ــخگویانی ک ــد از پاس 67 درص
هســتند. 60 درصــد از پاســخگویان دارای خانواده هــای 4 نفــر و کمتــر بــوده و 40 درصــد بــاالی 
4 نفــر جمعیــت دارنــد. پــدران و مــادران کودکانــی کــه کتــاب را هدیــه گرفتــه انــد بــه ترتیــب 40 و 
32 درصــد زیــر دیپلــم هســتند.  اکثریــت پــدران ایــن کــودکان دارای مشــاغل رتبه هــای متوســط 
بــوده و اکثــر مادرانشــان خانــه دار هســتند. 47 درصــد از آن هــا ســاکن منطقــه2 و3 مشــهد بــوده و 
15 درصــد ســاکن منطقــه 4 و 5 و تنهــا 3.2 درصــد ســاکن منطقــه یــک هســتند. در مرحلــه بعــد 
از نمونه هــای مربــوط بــه هــر کتــاب 15 تــا 20 مــورد 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 می دهــد.

 جدول 1- نمونه تحقیق

سن اسم کتاب نام کودک شماره 
ردیف سن اسم کتاب نام کودک شماره 

ردیف

12 مثل امام رضا 
باش حنانه  33 10 عماد و کاروان غولها ابوالفضل  1

10 مثل امام رضا 
باش زهرا  34 11 عماد و کاروان غولها ابوالفضل  2

10 مثل امام رضا 
باش زهرا  35 11 عماد و کاروان غولها پردیس  3

11 مثل امام رضا 
باش سوگند  36 10 عماد و کاروان غولها رقیه  4

10 مثل امام رضا 
باش سیدمجتبی 37 11 عماد و کاروان غولها روح الله  5

11 مثل امام رضا 
باش محمدمحسن  38 11 عماد و کاروان غولها زینب  6

11 مثل امام رضا 
باش فاطمه 33 11 عماد و کاروان غولها زینب  7

8 خانه پدری ریحانه  39 10 عماد و کاروان غولها سجاد ا 8

12 خانه پدری سیده فاطمه  40 10 عماد و کاروان غولها سجاد خ 9

8 خانه پدری محمدمهدی  41 12 عماد و کاروان غولها سمیه  10

8 خانه پدری نازنین زهرا  42 - عماد و کاروان غولها فاطمه  11

9 خانه پدری یاسمین  43 11 عماد و کاروان غولها محمدحسین  12

9 خانه پدری یگانه  44 11 عماد و کاروان غولها محمدسعید  13

9 خانه پدری امیرعلی  45 10 عماد و کاروان غولها فاطمه  14

9 خانه پدری زهرا سادات 46 12 عماد و کاروان غولها فواد  15

8 خانه پدری ریحانه  47 8 عماد و کاروان غول ها فاطمه 16

12 خانه پدری سیده فاطمه  48 11 شال سبز فاطمه زهرا  17

8 خانه پدری محمدمهدی 49 11 شال سبز ابوالفضل  18

9 خانه پدری ابوالفضل  50 10 شال سبز امیررضا  19
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11 خانه پدری ابوالفضل  51 11 شال سبز امیررضا  20

10 خانه پدری محمد  52 11 شال سبز سید 
امیرحسین  21

7 ابرک مبین  53 12 شال سبز فاطمه  22

7 ابرک محمدحسین  54 10 شال سبز محمدرضا  23

8 ابرک زهرا 55 11 شال سبز یاسین  24

7 ابرک معصومه 56 9 شال سبز مهدیه  25

7 ابرک امیرحسین  57 10 شال سبز مهال  26

7 ابرک ایلیا  58 - شال سبز محدثه 27

7 ابرک پارسا  59 - شال سبز سما 28

7 ابرک ساره  60 11 شال سبز فاطمه  29

7 ابرک فاطمه  61 10 مثل امام رضا باش ابوالفضل  30

9 ابرک فاطمه  62 11 مثل امام رضا باش امیرحسین  31

7 ابرک فاطمه  63 10 مثل امام رضا باش امیرعلی  32

یافته ها 

ارزش یابی کتاب های مورد بررسی در بعد محتوا

ــور از  ــخگو. منظ ــه پاس ــوع مواجه ــوا و ن ــت محت ــد جذابی ــد: بع ــی ش ــد بررس ــوا در دو بع  محت
جذابیــت محتــوا ایــن اســت کــه کتاب هــای 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 
ــه ســه  ــوان آن هــا را ب ــد می ت ــه کرده ان ــه ارائ ــن زمین ــه ســؤاالت در ای و پاســخ هایی کــه کــودکان ب

دســته تقســیم کــرد کــه عبــارت اســت از:

جذاب پندار مطلق، 

غیر جذاب پندار مطلق، 

جذاب پندار منتقد.
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ــه تعریــف و تمجیــد  دســته اول کســانی هســتند کــه کتــاب را مطلقــا جــذاب دانســته و تنهــا ب
کتــاب پرداخته انــد و بــه هیــچ عنــوان حرفــی از ایــرادات کتــاب بــه میــان نیاورده انــد. دســته دوم 
پاســخگویانی هســتند کــه تنهــا بــه نقــد کتــاب پرداختــه و از ایــرادات آن ســخن گفته انــد و هیــچ 
اشــاره ای بــه جذابیت هــای کتــاب نکرده انــد. و دســته ســوم افــرادی هســتند کــه در عیــن حــال 
کــه بــه جذابیت  هــای کتــاب اشــاره داشــته اند بــه نقــد آن هــم پرداخته انــد. نتایــج نشــان داد کــه 
ــا و ابــرک و دختــر دانــا« بیــش از همــه دارای مخاطبــان جــذاب  کتاب هــای »مــن شــال ســبز باب
پنــدار مطلــق اســت. کتــاب »عمــاد و کاروان غول هــا و مثــل امــام رضــا بــاش« دارای مخاطبــان 
ــر  ــان غی ــا دارای مخاطب ــایر کتاب ه ــش از س ــدری« بی ــه پ ــاب »خان ــد و کت ــدار منتق ــذاب پن ج
جــذاب پنــدار مطلــق اســت. از ســوی دیگــر بخشــی از پاســخگویان در مواجهه با محتــوای بعضی 
ــد؛  ــاب آمــده اســت اشــاره کرده ان ــه المان هــای ظاهــری کــه در الیه هــای آشــکار کت کتاب هــا ب
امــا بخشــی دیگــر در ایــن مواجهــه از ســطح الیه هــای ظاهــری فراتــر رفتــه و بــه مفاهیــم انتزاعــی 
ــوان  ــی می ت ــورد بررس ــای م ــا کتاب ه ــاط ب ــه را در ارتب ــوع مواجه ــن دو ن ــد؛ بنابرای ــاره کرده ان اش
ــه ای از تحلیــل در بعــد  شناســایی کــرد: مواجهــۀ تجربــی، مواجهــۀ انتزاعــی.  جــدول زیــر نمون

جذابیــت و نمــودار بعــد از آن نــوع مواجهــه بــا کتــاب را بــه تفکیــک نشــان می دهــد.  

جدول)2( نمونه ای از تحلیل بعد جذابیت

مقوله 
گزینشی 

مقوله 
محوری مقوله باز عبارت مرتبط نام کتاب

جذاب 
پندار مطلق جذابیت محتوا

خوب بود. درباره امام رضا ع بود. حدیث هایی که 
می گفتن به نظر من همه جاش خوب بود. واقعا خوب بود. 
چون خصوصیات امام رضا و حدیث مثلث و این ها داشت 
خوب بود. حسابان و تندر و دانا اینا همه شون اسم هایی 

بودن که خیلی مهم بود مثل امام 
رضا باش

واقعی نوع مواجهه محتوا

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

تحمل کنیم.
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جذاب 
پندار منتقد جذابیت محتوا

خیلی خوب بود. اسم یه پسره عماد بود. هزار تا اسم 
داشت. بعد همه صداش می کردن هزار اسمی اسمش 

عماد بود ولی عماد صداش نمی کردن بهش می گفتن بچه 
هزار اسمی چون موقعی که بارون می اومد فرار می کرد مثل 
پشه ویز ویز می کرد. موقعی که رعد و برق می زد فرار می کرد 

می رفت یه جا... از همین بچه هایی که عماد رو مسخره 
می کردن )خوشم نیومد(

عماد و 
کاروان غول ها

انتزاعی نوع مواجهه محتوا

فهمیدم که نترسیم. در برابر دشمن نترسیم. نتیجه: که 
مثال ما بچه ها با هم یکدل باشیم می تونیم آمریکا رو شکست 

بدیم مثال االن باید با هم باشیم یکی که بره گروه دیگه به  
درد نمی خوره

جذاب 
پندار مطلق جذابیت 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 قصه اش شعری بود 

برای بچه ها عالی بود. تمام در مورد سردار سلیمانی و این ها 
خیلی خوب با زبون ساده توضیح داده بود

من شال 
سبز بابا

انتزاعی نوع مواجهه محتوا

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

توضیح بده.

واقعی نوع مواجهه محتوا
فهمیدم که روز عصر عاشورا بود که اون رفتش اون جا توی 
حرم.. فهمیدم کربال سید الشهداست. یعنی جایی که امام 

حسین شهید شدن اون جا.

جذاب 
پندار مطلق

جذابیت محتوا
خیلی خوب بود یعنی در مورد امام ها بود چیز می داد 

خیلی خوب بود. ابرک دانا با امام کاظم با دخترشون و آقای 
خورشید مهربان امام رضا بود خیلی خوب بود.

ابرک و 
دختر دانا

انتزاعی نوع مواجهه محتوا

فهمیدم که نباید نا امید بشم از خدا که بارون نمیاد باید 
امید داشته باشم . می خواست به بچه ها بگه که مثال چی 
بشه  نمی دونم یک امامی هست که مثال مهربونه هر کاری 

بخوای برات انجام می ده. نویسنده می خواست بگه دختری 
هست به نام معصومه که علمش از همه باالتره. نتیجه گرفتم 

امید داشته باشم. به اسم خودم افتخار کنم.

)آقای 
خورشید 
مهربان(
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غیر 
جذاب پندار 

مطلق
جذابیت محتوا

وقتی من داشتم این کتاب رو می خوندم سرداب که 
خودش داشت تعریف می کرد من اصال نمی دونستم که 

سرداب رو چطوری داره تعریف می کنه چون این ها بیرونن و 
چطوری داره این ها رو تعریف می کنه. از صفحه 6 جای قلب 
ها اصال نفهمیدم این جا منظورت چیه. اینی که االن کشیده 
من االن نمی دونم خود همین امام ها رو هم باید رنگ کنم یا 
نه. کتاب های سرگرم کننده مثال کتاب نقاشی این ها برای 
بچه های هم سن و سال من خوبه ولی خب من کتاب های 
داستانی رو خیلی بیشتر دوست دارم. دوست دارم علمم 

افزایش پیدا کنه.

خانه پدری

نمودار 2- نوع مواجهه با کتاب

در نمــودار بــاال نمــره یــک بــه معنــای مواجهــة صرفــا تجربــی کــودکان بــا کتــاب، نمــره 2 نشــانه 
مواجهــۀ تجربــی و انتزاعــی بــا کتــاب و نمــره 3 کــه باالتریــن ســطح یادگیــری را می رســاند نشــانه 
ــی  ــۀ انتزاع ــه مواجه ــش از هم ــه بی ــی ک ــت. کتاب های ــاب اس ــا کت ــودکان ب ــی ک ــۀ انتزاع مواجه
ــا« و همچنیــن »عمــاد و کاروان غــول  ــاب »مــن شــال ســبز باب ــه اســت، کت کــودکان را برانگیخت
هــا« اســت کــه 50 درصــد از پاســخگویان مواجهــۀ انتزاعــی بــا آن را از خــود بــروز داده انــد. 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 
کتاب هــا بــه الیه هــای پنهــان آن اشــاره کرده انــد. 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. 
می تــوان گفــت در ایــن زمینــه پایین تریــن 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 عمیق تــری از آن نداشــته 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه دو کتــاب مذکــور بیــش از بقیــۀ کتاب هــا جنبــۀ آمــوزش مســتقیم 
داشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر بــا ایــن تحلیــل می تــوان گفــت هرچــه نویســنده ســعی در ارائــه 
مطالــب بــه صــورت مســتقیم داشــته باشــد، کمتــر بــه فهــم عمیقــی از کتــاب از ســوی مخاطــب 
ــودک  ــه ک ــتانی ب ــتقیم و داس ــر مس ــورت غی ــه ص ــب ب ــه مطال ــس هرچ ــر عک ــد و ب ــت می یاب دس

منتقــل شــود، ســطح عمیق تــری از یادگیــری را در وی شــاهد خواهــد بــود.

ارزش یابی کتاب های مورد بررسی در بعد ساخت و پرداخت

ســاخت و پرداخــت کتاب هــای 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 می توانــد 
ــا  ــد نقــش بســیار مهمــی در جــذب شــدن ی ــر را کامــل کنــد. عنــوان می توان ــی یــک اث ارزش یاب
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 می توانــد 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 کتاب هــای بررســی شــده در ایــن پژوهــش عبــارت اســت از: خانــۀ پــدری، عمــاد و کاروان 
غول هــا، ابــرک و دختــر دانــا )آقــای خورشــید مهربــان(، مــن شــال ســبز، بابــا و مثــل امــام رضــا باش. 

1. انجمن کتاب کودک ایرلند )2002(
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جدول )3( نمونه ای از تحلیل کتاب های بررسی شده در بعد ساخت و پرداخت

مقوله بندی 
گزینشی

مقوله بندی 
محوری

مقوله بندی  
باز عبارت

متناسب تناسب عنوان 
و محتوا

ساخت و 
پرداخت

بله چون امام رضا از کارهایی که انجاد 
می داد داشت تعریف می کرد گفته اگه این 

کارها رو انجام بدی آدم خوبی می شی.

مثل امام 
رضا باش

سادگی نوع نگارش ساخت و 
پرداخت

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

بود اون معلوم بود تو سن من.

تناسب تعداد 
صفحات نحوه ارائه ساخت و 

پرداخت

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

اون قدر کمه.

استحکام و 
مقاومت نحوه ارائه ساخت و 

پرداخت
صد نفر بخونن خراب نمی شه اگه خوب 

نگهداری کنن.

عدم تناسب تناسب عنوان 
و محتوا

ساخت و 
پرداخت

راجع به جنگ می خواد صحبت کنه چون 
وقتی عکسش رو دیدم  یک مرد سوار اسب با 

شمشیر بود.

عماد و 
کاروان غول ها

پیچیدگی نوع نگارش ساخت و 
پرداخت

اینجا نوشته بود تنها روزی که با خیال راحت 
لباس هایم را پوشیدم و از خانه بیرون می آمدم 
آن روز هم غول ها بود. من یه چیز دیگش هم 

گیج شدم این پسره اول می ترسیده ولی وقتی 
دورش همه مردم باشن نمی ترسه. تناقض 

داره.

عدم تناسب 
تصاویر و متن نحوه ارائه ساخت و 

پرداخت

دوست دارم ظاهر کتاب هم کارتونی نباشه. 
واقعی باشه. چون کارتونی زیاد دوست ندارم. 
چون وقتی کارتونی باشه فکر می کنی واقعی 

نیست.

متناسب تناسب عنوان 
و محتوا

ساخت و 
پرداخت

فکر می کردم در مورد مدافعان حرم باشه 
شال سبز بابا با این لباسی که روی جلد است 

شبیه رزمنده هاست.

من شال 
سبز بابا
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متناسب نوع نگارش و 
نحوه ارائه

ساخت و 
پرداخت

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

خودش بود. ابرک و دختر 
دانا

متناسب تناسب عنوان 
و محتوا

ساخت و 
پرداخت

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

چالش برانگیز نحوه ارائه ساخت و 
پرداخت

اول گفتم خدایا این ها چرا این طوریه بعد به 
مامانم گفتم گفت این ها که چرخوندی یکی 

در میون شده باید یکی در میون بخونی
خانۀ پدری

عدم متناسب تناسب عنوان 
و محتوا

ساخت و 
پرداخت

چون خانه پدری ]یعنی[ چون فکر کردم 
بچه های یتیم امام علی می رفت بهشون کمک 

می کرد فکر کردم در همون مورده

در تحلیــل بعــد ســاخت و پرداخــت می تــوان 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، امــالک و مــال و امــوال بــرده اســت. پــس می تــوان 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 می تــوان گفــت خانــۀ پــدری عنــوان مناســبی بــرای ایــن کتــاب نیســت. این 
ــارۀ کتــاب عمــاد و کاروان غــول هــا نیــز صــادق اســت. مــرور پاســخ هــای کــودکان  موضــوع درب
نشــان می دهــد 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 
کرده انــد در حالــی کــه داســتان کتــاب دربــارۀ جنــگ نیســت. ایــن نمی توانــد یــک نقطــه قــوت 
ــا حــدی متوجــه کلیــات  ــا دیــدن عنــوان بایــد ت ــرای یــک محصــول فرهنگــی باشــد. کــودک ب ب
ــا«  ــواد و کاروان غول ه ــام ج ــا »ام ــواد« ی ــام ج ــاد و ام ــون »عم ــی چ ــر عنوان ــود. اگ ــتان بش داس
یــا مــوراد مشــابه بــه کار بــرده شــده بــود الاقــل کــودک می فهمیــد کــه داســتان دربــارۀ یکــی از 
ائمــه اســت و محتــوای مذهبــی دارد. کتــاب »مثــل امــام رضــا بــاش« عنوانــی جــدی و دســتوری 
ــه کــودک می خواهــد تکالیــف درســی را القــا کنــد.  اســت. گویــی یــک کتــاب درســی اســت و ب
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چنیــن عنوانــی نمی توانــد او را بــه مطالعــه کتــاب برانگیــزد. در عناویــن پیشــنهادی کــودکان نیــز 
می بینیــم کــه بــه ذکــر نــام پرنــده1 در عنــوان تاکیــد کرده انــد. 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 می فهمیدنــد کــه بــا یــک کتــاب خشــک درســی 
مواجــه نیســتند بلکــه قــرار اســت داســتانی از زبــان یــک شــخصیت خیالــی بــرای آن هــا نقل شــود 

و برایشــان جــذاب تــر می شــد.

»شــال ســبز« نشــان دهنــدۀ مذهبــی بــودن داســتانی اســت کــه کــودک بــا آن مواجــه اســت 
پــس کــودک تــا حــدی می دانــد کــه قــرار اســت یــک داســتان مذهبــی را بخوانــد. کلمــه »بابــا« 
ــادر  ــودک متب ــن ک ــه ذه ــن را ب ــاع و وط ــهادت، دف ــگ و ش ــوع جن ــبز موض ــال س ــار ش در کن
ســاخته اســت. البتــه تصاویــر روی جلــد هــم همزمــان بــا عنــوان می توانــد در جــذب کــودک 
ــر  ــد یــک کــودک را نشــان می دهــد کــه شــال ســبز ب ــر جل ــن کتــاب تصوی ــر باشــد. در ای مؤث
پیشــانی بســته اســت؛ بنابرایــن بــا اطمینــان نمی تــوان گفــت ایــن عنــوان و تصویــر، متناســب 
ــا  ــورد ب ــن برخ ــودکان در اولی ــه ک ــی ک ــت موضوعات ــوان گف ــل می ت ــا حداق ــت ام ــا محتواس ب
ــه  ــت )در مقایس ــاب نیس ــوای کت ــا محت ــاوت ب ــال متف ــت کام ــیده اس ــان رس ــه ذهنش ــاب ب کت
ــن  ــب، مدافعی ــرت زین ــد حض ــابه مانن ــات مش ــه موضوع ــاد( بلک ــدری و عم ــه پ ــاب خان ــا کت ب
حــرم و مــوارد مشــابه را بــه یــاد او آورده اســت. در عنــوان »ابــرک و دختــر دانــا« از یــک طــرف 
ــرف  ــد و از ط ــوان دی ــاش( می ت ــا ب ــام رض ــل ام ــا مث ــه ب ــاب را )در مقایس ــزی2 کت ــه فانت جنب
ــد  ــکاو کن ــودک را کنج ــد ک ــه می توان ــد ک ــاره می کن ــتان اش ــی داس ــخصیت اصل ــه ش ــر ب دیگ
کــه منظــور از دختــر دانــا کیســت)در مقایســه بــا عمــاد و کاروان غــول هــا کــه هیــچ اثــری از 
ــت  ــوان گف ــگارش می ت ــیوۀ ن ــان و ش ــۀ زب ــود(.  در زمین ــده نمی ش ــوان دی ــواد در عن ــام ج ام
اســتفاده از مفاهیــم و واژه هــای ســنگین بــدون اشــاره بــه معنــی آن هــا در پاورقــی، از نقــاط 
ضعــف کتاب هــای 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 

1. شخصیت اصلی کتاب پرنده ای به اسم »بغبغو« است.
2. منظــور 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. عــالوه 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 
ــه اشــیا یکــی از روش هایــی اســت کــه  ــه پــدری«. جــان بخشــیدن ب ســرداب در کتــاب »خان
می توانــد جذابیــت کتــاب را بــرای کــودک افزایــش دهــد و تخیــل او را تقویــت کنــد. مثــال 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 
ــا حــدی گیــج کننــده اســت در  ایــن کتــاب بیــان داســتان از زبــان ســرداب بــرای کــودکان ت
حالــی کــه کتــاب خانــۀ پــدری را کــودکان بزرگ تــری )از لحــاظ ســنی( مطالعــه کرده انــد؛ امــا 
در ایــن زمینــه بیشــتر از کتــاب ابــرک، اظهــار ســردرگمی کرده انــد لــذا در اســتفاده از اشــیای 
بی جــان 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 کتاب هایــی بــا ورقه هــای روغنــی و گالســه را بیــش از ســایر 
ــا دوام و زیبــا ارزیابــی می کننــد. کتــاب مثــل امــام رضــا بــاش، شــال  کتاب هــا مســتحکم و ب
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 
ــاظ  ــت از لح ــوان گف ــوع می ت ــود.  در مجم ــده می ش ــان دی ــخ هایش ــدن آن در پاس ــراب ش خ
ســاخت و پرداخــت کــودکان کتاب هایــی را می پســندند کــه اوال عنــوان جذابــی داشــته باشــد 
ــاده و  ــد، س ــکاو کن ــتان کنج ــدن داس ــرای خوان ــس و او را ب ــتان را منعک ــوای داس ــی محت یعن
روان نوشــته شــده و از مفاهیــم ثقیــل و نامفهــوم در آن هــا اســتفاده نشــده باشــد و همچنیــن 

دارای ورقه هــای محکــم و ضخیــم باشــد کــه بــه ســرعت خــراب نشــود. 
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ارزش یابی کتاب های بررسی شده در بعد تصویر

ایــن بخــش از مقالــه بــه تحلیــل بعــد تصویــر از دیــدگاه کــودکان اختصــاص دارد. در جــدول زیــر 
نمونــه ای از عبــارات  مرتبــط بــا ایــن موضــوع گنجانــده و ســعی شــده اســت کــه بــه صــورت بــاز 

محــوری و گزینشــی مقوله بنــدی شــود.

جدول )4( نمونه ای از تحلیل ارزش یابی کتاب ها از بعد تصویر

مقوله 
بندی 

گزینشی

مقوله بندی 
محوری

مقوله 
بندی باز عبارت نام کتاب

عدم 
تناسب رنگ 
ها با واقعیت

تناسب رنگ و 
تصویر

جذابیت 
تصویر

بعضی از جاهاش کمی تیره بود. رنگ هاش مثال اینجا 
این دره سرداب می دونم قهوه ایه ولی اگه دورش رو یه کم 

روشن می کردن به نظر من قشنگ تر بود.

خانه پدری
تناسب 
نداشتن 
رنگ ها 

با دنیای 
ذهنی 
کودکان

تناسب رنگ و 
تصویر

جذابیت 
تصویر

خوب بود. من سفیده رو نمی ذاشتم. نه این رو سفید 
نمی ذاشتم چون دشمن ها سفید نمی پوشن ولی 

سرباز های امام ها می پوشن. این رو قهوه ای می کردم یا 
سیاه  اینجا این رو قرمز می کردم چون این دشمن امامه. 

بعضی هاشون ایراد داشتن.

استفاده 
از رنگ های 

تیره
جذابیت رنگ جذابیت 

تصویر
خوب بود. وقتی که بارون میاد تیره می شه یه کوچولو 

زشت می شه همه جا سیاه می شه زشت می شه ابرک و 
دختر دانا

تناسب جذابیت 
رنگ ها

جذابیت 
تصویر

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

ترغیب به 
مطالعه جذابیت تصویر جذابیت 

تصویر

عالی مثل واقعیت بود. منم بودم باز از همین رنگ ها 
استفاده می کردم. لباسش با رزمنده ها جوره. چفیه 
می اندازه بعد این محاسن اش رو سیاه، بال ها سفید 

خیلی زیبا می شه لبیک یا زنبش سرمه ای است خیلی 
عالیه 

من شال 
سبز بابا
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ترغیب به 
مطالعه جذابیت تصویر جذابیت 

تصویر
واقعا آدم دلش می خواست بدونه چه اتفاقی افتاد چی 

شده که پدر شهید بال درآورده
من شال 

سبز بابا

عدم 
استفاده 
از تصویر 
مناسب با 

سن

ارتباط متن و 
تصویر

جذابیت 
تصویر

این عکسش نه عکس صفحه اول. چون اصال کاروان 
غول ها دیده نمی شد. با توجه به متن هم اینجا که می گه 
تنها کسی که من رو با اسم صدا می زد اضافه  است. ولی 

بقیه اش خوبه.

عماد 
وکاروان 
غول ها

عدم 
جذابیت

نا هماهنگی 
رنگ ها

جذابیت 
رنگ

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

مثل امام 
رضا باش

آنچــه در مجمــوع دربــارۀ تصاویــر کتاب هــای کــودک می تــوان گفــت ایــن اســت کــه رنگ هــای 
ــد و  ــت دارن ــن را دوس ــاد و روش ــای ش ــا رنگ ه ــرد. آن ه ــرار نمی گی ــودکان ق ــند ک ــورد پس ــره م تی
ــه آن هــا اســتفاده شــود. کــودکان  ــوط ب ــه رنگ هــا در داســتان های مرب ــد از ایــن گون تمایــل دارن
هماهنگــی تصاویــر بــا دنیــای واقعــی را دوســت دارند. همچنیــن اســتفاده از رنگ های واقعــی را به 
رنگ هــای غیــر واقعــی ترجیــح می دهنــد مثــال کبوتــر را دوســت دارنــد خاکســتری یا ســفید باشــد 
چــون در دنیــای واقعــی کبوتــر ســفید یــا خاکســتری اســت. همچنیــن دشــمنان بایــد رنگ هــای 
تیــره بــه تــن کننــد چــون بــا فرهنگ ســازی هایی 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 بخش هــای کتــاب توجــه می کنــد. کــودک دوســت دارد 
یــک شــیء را کــه در کتــاب یک رنــگ مشــخص دارد در سرتاســر کتاب همان رنگ را داشــته باشــد. 
ــا داســتان ارتبــاط برقــرار  ــد ب ــه هــم می ریــزد و نمی توان ــه نباشــد نظــام ذهنــی او ب اگــر ایــن گون
کنــد. وی دلــش می خواهــد 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 غول هــا« و 
صــورت حضــرت معصومــه را در داســتان »ابــرک و دختــر دانــا« ببینــد. تصویــر ارتبــاط عمیقی بین 
ذهــن کــودک و داســتان ایجــاد می کنــد حتــی ایــن ارتبــاط را در ذهــن بزرگ ســاالن 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. آن هــا دوســت دارنــد تصاویــر زیبــا را 
ببیننــد و بــا رنگ هــای شــاد بیشــتر ارتبــاط برقــرار می کننــد. از طــرف دیگــر، فرصــت رنگ آمیــزی 
دادن بــه کــودکان در کتاب هــای کــودک و اینکــه اجــازه دارنــد یــک تصویــر را طبــق میــل و ســلیقه 
خودشــان رنگ آمیــزی کننــد برایشــان جــذاب اســت و آن هــا را بــه کتــاب و داســتان های آن بیشــتر 

ــد.  ــذب می کن ج

نتیجه گیری

کتــاب »مــن شــال ســبز بابــا« بــرای کــودکان جذابیت هــای زیــادی داشــته اســت. مــرور تاریــخ 
اســالم و مواجــه کــردن مخاطــب بــا شــخصیت هایی چــون بــالل حبشــی بــرای کــودک جــذاب 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــخ ب ــول تاری ــتان در ط ــخصیت داس ــی ش ــت رویای ــال حرک ــن ح ــت. در عی اس
شــال ســبز و عبــور کــردن او از قســمت های 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 
شــخصیت های 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 رنگ هــای 
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 می دانــد 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 می توانــد کمــک کننــده باشــد. در ایــن کتــاب تصویــر جلــد یــک کــودک را نشــان می دهــد 
کــه شــال ســبز بــر پیشــانی بســته اســت؛ بنابرایــن بــا اطمینــان نمی تــوان گفــت ایــن عنــوان و 
تصویــر متناســب بــا محتواســت؛ امــا حداقــل می تــوان گفــت موضوعاتــی کــه کــودکان در اولیــن 
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ــا محتــوای کتــاب نیســت )در  ــه ذهن شــان رســیده اســت کامــال متفــاوت ب ــا کتــاب ب برخــورد ب
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 
ــت.  ــتان اس ــال دارای دو داس ــن ح ــی دارد و در عی ــت چرخش ــده و حال ــی ش ــر طراح ــورت اب ص
رنگ هــای شــاد و تصاویــر فانتــزی زیبــا بــا بیــان معماگونــه )دختــر دانــا و آقــای خورشــید مهربــان( 
کــه کــودک را کنجــکاو می کنــد کــه بدانــد ایــن افــراد چــه کســانی هســتند بــه داســتان جذابیــت 
می بخشــد. در عیــن حــال بیــان داســتان از زبــان یــک ابــر نیــز آن را بــرای پاســخگویان جذاب تــر 
می کنــد. بــه طــور کلــی می تــوان 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 g( را بــا یــک بیــان داســتان گونۀ 
جــذاب دوبــاره بــرای کــودکان نقــل کنــد بــه طــوری کــه باعــث شــگفتی آن هــا در زمینــه دعــای 
ــاران شــود. موضوعــی کــه شــاید کــودکان قبــال شــنیده باشــند امــا بیــان جــذاب ایــن کتــاب  ب

توانســته اســت توجــه آن هــا را بــه ایــن موضــوع جلــب کنــد.

کتــاب »مثــل امــام رضــا بــاش« بــرای کــودکان جذابیت هــای زیــادی داشــته اســت. ایــن کتــاب 
ــا و  ــه دور از نصیحت ه ــاوت و ب ــی متف ــا بیان ــا ع ب ــام رض ــای ام ــات و ویژگی ه ــت صف ــا محوری ب
آموزش هــای مســتقیم بــه کــودکان آموختــه اســت کــه نمــاز اول وقــت بخواننــد، صبــور باشــند، 
صلــه رحــم داشــته باشــند، خــوش اخــالق باشــند و ... . بــه عبــارت دیگــر روایــت داســتان از زبــان 
ــرای آن هــا جنبــه خشــک و آموزشــی را  ــی ب ــر رنگارنــگ و جــذاب و کارتون ــا تصاوی ــر، ب یــک کبوت
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 صفت هــای امــام g آشــنا 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 نمی توانــد نقطــه قوتــی بــرای یــک محصــول فرهنگــی باشــد چراکــه معنــای آن ایــن 
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اســت کــه کتــاب نتوانســته اســت مخاطــب را بــه الیه هــای عمیق تــری از ســطح خــود ببــرد و او 
را در ظاهــر کتــاب و الیه هــای ســطحی آن گیــر انداختــه اســت. همیــن موضــوع باعــث شــده ایــن 
نتیجه گیــری حاصــل شــود کــه جنبۀ آموزش نســبتا مســتقیم ایــن کتــاب از تأثیرگذاری آن کاســته 
اســت. عــالوه بــر ایــن انتقاداتــی کــه از ســوی خــود مخاطــب نیــز مطــرح شــده بــه طوالنــی بــودن 
کتــاب مربــوط اســت. در ایــن کتــاب 10 صفــت امــام بــا بیــان داســتانی منتقــل شــده کــه همیــن 
موضــوع باعــث کســل کنندگــی آن نــزد کــودکان شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، نقــد دیگــری کــه 
بــه ایــن کتــاب می تــوان 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 
ــاب  ــه کت ــه مطالع ــد او را ب ــی نمی توان ــن عنوان ــد. چنی ــا کن ــی را الق ــف درس ــد تکالی می خواه
برانگیــزد. در عناویــن پیشــنهادی کــودکان نیــز می بینیــم کــه بــه ذکــر نــام پرنــده در عنــوان تاکیــد 
کرده انــد. شــاید ایــن پیشــنهاد از ســوی آنــان بــه ایــن دلیــل باشــد کــه بــه ایــن طریــق فانتــزی 
ــدن  ــا دی ــوده و کــودکان ب ــر ب ــاب نمایان ت ــدن کت ــان داســتانی آن قبــل از خوان ــاب و بی ــودن کت ب
عنــوان می فهمیدنــد کــه بــا یــک کتــاب خشــک درســی مواجه نیســتند بلکــه قرار اســت داســتانی 

از زبــان یــک شــخصیت خیالــی بــرای آن هــا نقــل شــود و برایشــان جذاب تــر می شــد.

نتایــج نشــان می دهــد کــه کتــاب »عمــاد و کاروان غول هــا« دارای جذابیت هــای فراوانــی اســت. 
اســتفاده از شــخصیت های متنــوع و کاربــرد تمثیــل و تشــبیه بــه ایــن کتــاب جذابیــت بیشــتری 
ــاب و  ــت از کت ــودکان در برداش ــتن ک ــتقیم و آزاد گذاش ــری مس ــود نتیجه گی ــت. نب ــیده اس بخش
همچنیــن اســتفاده از یــک شــخصیت دینی برای الگوســازی در راســتای تبلیغ شــهامت توانســته 
ــرای مدتــی  ــادی مفهــوم اصلــی را منتقــل کنــد و در عیــن حــال کــه آن هــا را ب ــا حــد زی اســت ت
ســرگرم ســاخته، بــه آن هــا مفهــوم مــد نظــر کتــاب را بیامــوزد. البتــه در بخــش تحلیــل تصویــر و 
ســاخت و پرداخــت روشــن می شــود کــه ایــن کتــاب دارای اشــکاالتی اســت امــا نمی تــوان آن هــا 
را مانعــی در جهــت جذابیــت محتــوای ایــن کتــاب بــرای کــودکان دانســت. مهم تریــن نقدهایــی 
کــه بــه ایــن کتــاب وارد اســت از یــک طــرف تصاویــری اســت کــه بیشــتر رنگ هــای تیــره در آن هــا 
بــه کار رفتــه و ایــن نکتــه مــورد پســند بیشــتر پاســخگویان قــرار نگرفتــه و از طــرف دیگــر عنــوان 
کتــاب اســت. مــرور پاســخ های کــودکان نشــان می دهــد 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 پاســخ ها 
از ایــن عنــوان »جنــگ« را برداشــت کرده انــد 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 غول هــا« یــا مــوراد مشــابه بــه کار بــرده شــده بــود الاقــل 

کــودک می فهمیــد کــه داســتان دربــارۀ یکــی از ائمــه اســت و محتــوای مذهبــی دارد.

نتایــج نشــان می دهــد 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 
ــه مــوارد  ــدر ایشــان کــه در ایــن کتــاب گفتــه شــده اســت، از جمل ــارۀ مــادر و پ اطالعاتــی درب
تکــراری اســت کــه معمــوال در کتاب هــای درســی نیــز گفتــه مــی شــود. لــذا ایــن کتــاب نکتــه 
ــد.  ــاره کرده ان ــوای آن اش ــه محت ــی ب ــه راحت ــودکان ب ــته و ک ــی نداش ــل فهم ــر قاب ــده غی پیچی
همچنــان کــه قبــال هــم گفتــه شــد عنــوان »خانــه پــدری« بیــش از اینکــه مفهــوم اصلی داســتان 
ــادر ســازد، ذهــن کــودکان را  ــه ذهــن متب ماننــد »امــام زمــان« و »ســرداب« و مــوارد دیگــر را ب
بــه ســمت خانــه، پــدر، مــادر، امــالک، و مــال و امــوال بــرده اســت. لــذا می تــوان 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 
ــت.  ــاب نیس ــن کت ــرای ای ــبی ب ــوان مناس ــدری عن ــۀ پ ــت خان ــوان گف ــن می ت ــت؛ بنابرای اس
ــه در  ــؤاالتی ک ــزی و س ــد رنگ آمی ــرج داده، مانن ــه خ ــاب ب ــنده در کت ــه نویس ــی ک خالقیت های
کتــاب پرســیده شــده زیــاد نتوانســته جذابیــت را بــرای خواننــده افزایــش دهــد. کــودکان بــه این 
کتــاب نــگاه آموزشــی دارنــد و بــه خوبــی آموخته هــای آن را فــرا گرفتــه انــد؛ امــا لــذت زیــادی 
ــی  ــوان ارزش یاب ــر می ت ــدول زی ــود. در ج ــده نمی ش ــا دی ــای آن ه ــاب در گفته ه ــدن کت از خوان

ــه صــورت خالصــه مشــاهده کــرد. کتاب هــای بررســی شــده را ب
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جدول)5(  ارزش یابی کلی کتاب های بررسی شده بر اساس معیارهای ارزش یابی

تصویر ساخت و پرداخت محتوا معیارهای 
ارزش یابی

جذابیت 
رنگ و 
تصویر

تناسب 
با محتوا

نحوه 
ارائه

نوع 
نگارش

تناسب 
عنوان و 

محتوا

نوع مواجهه جذابیت محتوا

کتاب
انتزاعی واقعی

جذاب 
پندار 
منتقد

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

ــذاب  ــا( ج ــبز، باب ــال س ــن ، ش ــاب )م ــا کت ــه ب ــودکان در مواجه ــت ک ــوان گف ــت می ت در نهای
پنــدار مطلــق هســتند. بــه ایــن معنــا کــه غالبــا ایــن کتــاب را جــذاب دانســته و نقــدی بــه آن وارد 
نکرده انــد. 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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ــا(، )مثــل امــام رضــا بــاش( و )عمــاد و کاروان  ــر کتاب هــای )ابــرک و دختــر دان کــودکان در براب
ــا را  ــن کتاب ه ــه ای ــال ک ــن ح ــر در عی ــارت دیگ ــه عب ــتند. ب ــد هس ــدار منتق ــذاب پن ــا( ج غول ه
جــذاب می داننــد نقدهایــی نیــز بــر آن هــا وارد می کننــد. نــوع مواجهــه بــا  هــر ســه کتــاب هــم 
ــا توجــه بــه اینکــه مخاطــب کتــاب )ابــرک( کــودکان گــروه الــف  واقعــی و هــم انتزاعــی اســت. ب
ــرای کتــاب در نظــر گرفــت؛ امــا در  هســتند، نمی تــوان ایــن مواجهــه واقعــی را نقطــه ضعفــی ب
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 می توانــد 
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 رنگ های 

ناهماهنــگ نیــز از دیگــر نقــاط ضعــف ایــن کتــاب اســت. 

در مجمــوع می تــوان 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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