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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش تحلیل محتوای تصاویر کتابهای داستانی تاایییی گاروه سانی ب و در دها ی  08مایباشاد تاا
مشخص شود ک تصویرگری آنها در چ وضعیت و جایگاهی قرار دارد.
روش :نگارش این پژوهش بر اساس روش تحلیل محتوای میهومی است .در این راستا ابتدا معیارهای ارزیابی تصاویر و شارای
ظاهری کتاب ،از شورای کتاب کودک و همین طور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گردآوری شاد و پاا از تهیا
سیاه وارسی از روی این معیارها و ادغام آن ها بر اساس نظر متخصصان کتابداری و ادبیات کودکاان ،با تحلیال محتاوای 992
عنوان کتاب ( بطور تصادفی) ک بین سالهای 08تا  03چاپ شده بودند ،پرداخت شد.
یافتهها :در این پژوهش چهار عامل  .1توج ب عوامل ظاهری  .5مرتب بودن تصاویر با محتوای داستان  .9مرتب باودن تصااویر
با نیازهای گروه سنی ب و

 .4وضعیت کیییت تصاویر ،مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج نشان میدهد ک در ماورد عامال اول

 %22/90وضعیت مطلوب و  %98/7نامطلوب داشتند ،در عامل دوم  %78وضعیت مطلوب و  %5ناامطلوب بودناد ،در عامال ساوم
 %08/9وضعیت مطلوب و  %10نامطلوب داشتند و در عامل چهارم  %44/79وضعیت مطلوب و  %57نامطلوب بودند.

نتیجهگیری :با توج ب آمار بدستآمده ،کتابهای چاپ شده در ده  ،08وضاعیت نبابتا مناسابی در زمینا هاای "توجا با
عوامل ظاهری" و " مرتب بودن تصاویر با نیازهای گروه سنی" داشتند و ب "مارتب باودن تصااویر باا محتاوی داساتان" بایش از
مبائل دیگر توج شده بود و ب مقوی "کیییت تصاویر " کمتر از بقی موارد توج شده بود.
کلید واژهها :تحلیل محتوا ،ادبیات کودکان و نوجوانان ،تصویرگری کتاب ،کودکان ،داستان.

 نویبنده راب zmirhosseini@yahoo.com :
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مقدمه
با توج ب این ک کودکان از جمل آیندهسازان این مرز و بوم هبتند ،از این رو ،عالق مندکردن آنها ب مطایعا و شاکلدهای
درست شخصیتشان ،از طریق باالبردن آگاهی ایشان ،از ملزومات است.
برای بیدارکردن میل ب مطایع در کودکان رازی وجود ندارد؛ تنها باید آن ها را آزاد بگذاریم تا آنچ را واقعاا دوسات دارناد
انتخاب کنند؛ زیرا اگر ما بخواهیم بجای کودکان تصمیم بگیریم ،عالیق و گرایشهای خود را ب آنها تحمیال مایکنایم و در واقا
استقالل شخصیت را از آنها میگیریم.
اما ،متاسیان در اکثر مواق زمانی ک سخن از شناخت کودک و تربیت او ب میاان مایآیاد هار فاردی وی را از دیادگاه خاود
مینگرد و او را در دیدگاه خوش بینان با دوران کودکی خود و حتی گاهی با خود بزرگبایش مقایب مایکناد و بار اسااس آن در
مورد بایدها و نبایدهای زندگیش نتیج میگیرد؛ اما ما باید این مقوی را در نظر بگیریم ک "کودکاان مینیااتور یاا کوچاه شادهی
بزرگباااالن نیبااتند ،بلک ا افاارادی هبااتند یگان ا  ،مبااتقل و باایماننااد کا نیازهااا ،امیااال ،و اسااتعدادهای خااان خااود را دارنااد" .
(حجازی .)1901،از طرفی ،در محیطی ک کتابهای بازاری (ک ب شدت بر تیکر و سلیق ی کودکاان ارار مایگذارناد) ،بایش از
کتابهای ارزشمند برندهی جایزه ،عرض اندام میکنند ،انتخاب کتاب مناسب کار چندان آسانی برای وایدین و کودکان نیبت.
از طرف دیگر ،ب دییل اینک کودکان در این گروه سنی (ب و ) هنوز تبل کامل بر ارزشیابی محتوای کتابهاا را ندارناد،
میتوان گیت ک تصاویر نقش پررنگتری را در این دوره ایقاا مایکنناد؛ چارا کا "تصاویرساازی کتااب کاودک کا با معنای
مصورساختن متن از یحاظ مطلب و میهوم با توج ب سن مخاطب است" (افضل طوسی )1974،میتواند بر انتخااب کودکاان تااریر
بگذارد.
گیرایی یا عدم گیرایی تصاویر در این گروه سنی میتوان د سبب گرایش یا عدم گرایش مخاطب ب مطایع شود ،ب همین دییال
ارزیابی و تحلیل آن ها و تمیزدادن تصاویر مناسب از نامناسب بخصون در ده ی اخیر(ده  )08ک عصر کبب دانش و علم بوده،
نقش مهمی اییا میکند.
کامال مشخص است ک ارزیابی تصاویر کتابهای کودکان در هر کشوری متیااوت باا کشاورهای دیگار اسات ،زیارا اسااس
چگونگی تصویرسازی کتابها را نیازهای کودکان تشکیل می دهد ک این امر در هر ملیت و فرهنگای تعریام منحصار با فاردی
دارد؛ بنابراین دالیل و اینک ایران کشوری با فرهنگی مبتقل و مجزا از کشورهای دیگار اسات ،در ایان پاژوهش تنهاا با تجزیا و
تحلیل کتابها ی تایییی ک کار تصویرگری آنها ب عهده ایرانیان بوده است پرداخت شده ،تا نتایج تحقیق ب دانش موجاود در ایان
زمین بییزاید و قابل استناد باشد.
بیان مساله
می توان گیت تصویر ،یکی از ارکان اصلی جاذابیت و تاریرگاذاری در کتاابهاای کودکاان اسات؛ زیارا کودکاان با دییال
محدودبودن در دایره یغوی و ضعیمبودن در درک میاهیم نیازمند ابزاری هبتند ک نقش کمهکننده در یافتن منظورهاا را بارای
آنها اییا کند .این نیاز کودکان سبب ایزامی شدن تجزی و تحلیل و ارزیابی تصویرسازی شده اسات و از آنجاا کا "تصاویرگری،
رشت یی است توییدی -خالق  ،فنی -هنری و مربوط ب کودکان و نوجوانان و مبتقل است از نقاشای و گرافیاه و جمیا هنرهاا و
خرده هنرها و صنای دستی ظریم ،میتواند ب بخشی از نیازهای تصویری (یا بصری) کودکان و نوجوانان پاسخ بدهاد زیارا هناری

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال دوم ،شماره  ،2پیاپی  ،6بهار 9312

37

است ک بجاز ایان ماوارد ،از روانشناسای کاودک ،طاب کودکاان ،تعلایم و تربیات ،هاوششناسای ،علام رشاد و با طاور کلای
کودک شناسی و نیز از فنون ،صنای دستی و همچنین از عواطم و احباسات انبانی تغذی میکند"(ابراهیمی.)1907،
متاسیان علیرغم اینک این مقوی دارای سابق ایی ن چندان کوتاه در کشور است ،هنوز مشاهده میشاود کا با آن با شاکل
مقوی ای فانتزی ،تزیینی و سلیق ای و ن امری مورر و آموزنده توج میشود .از دیگر مشکالتی ک تصویرگری کتابهای کاودک
در کشور ما با آن مواج است عدم توج برخی از انتشارات ب کیییت چاپ تصاویر است ،در حاییک میتوان ادعا کرد ک کیییت
چاپ سبب هر چ جذابتر جلوه دادن تصاویر و جلب نظر کودک ب عنوان مخاطب است ،ویی شواهد بیانگر این حقیقت است ک
ب این مبای چنان ک باید پرداخت نشده و شاید بتوان گیت هنوز جایگاه مطلوب خود را بدست نیاورده است.
همچنین ب نظر میرسد ک کپیبرداری از کاراکترهای انیمیشنها و اساتیاده از تصااویر تکاراری (بجاای خلاق اراری ناوین و
متناسب با محتوا) و همینطور نبود خالقیت ،ک می توان علت آنرا عدم درک اهمیت و حباسیت این موضوع از دیاد تصاویرگران
تلقی کرد ،ب مشکالت تصویرسازی کتاب کودک افزوده است .عالوه بر این ماوارد ،عادم درک اهمیات و حباسایت در ارائا و
اجرای خالقیت و ایده های تازه ،از طرف تصویرگران و ناشران و همچنین عدم پویایی جامع در این زمین سبب افزایش مشاکالت
تصویرگری شده است.
متناسبنبودن رنگها با موضوع تصویر نیز میتواند جز این مشکالت محباوب شاود .یعنای برخای از تصاویرگران کتاابهاای
کودک حتی بدون ای نک از بار معنایی رنگ مطل باشند و از خصوصیت بصری رنگ استیاده کنند ،از هر رنگی برای هر تصاویری
با هر فضایی استیاده میکنند .در حایی ک انتظار میرود یه فرد ب عنوان تصویرگر قبل از اینکا تصامیم با انجاام ایان امار مهام
بگیرد عالوه بر آشنایی کامل با روحیات یه کودک (ب عنوان مخاطب) ،روانشناسی رنگ را کامال درک کرده باشد.
با توج ب مواردی ک اشاره شد این مشکالت می تواند از دانش کم تصویرگران ،ناشران و ب طور کلی دستاندرکاران حوزه
کتاب کودک در مورد چگونگی فضای روانی ،خصوصیات مقاط سنی مختلم و عالیاق مخاطباان خاود (یعنای کودکاان) ناشای
شود .عالوه بر این مبائل ،ب نظر میرسد عدم اطالع وایدین از نیازها و خواست های کودک در دورههای سنی مختلام و همچناین
روانشناسی تربیت وی ،و عدم توج ناشران ب اهمیت تصاویر در کتاب کودک ،سبب شده ک فضای تصویرسازی کتااب کاودک
بیشتر ب سوی تجاریشدن سوق یابد.
اهداف پژوهش
 .1تعیین میزان توج کتابهای داستانی کودکان ب عوامل ظاهری کتاب در ده 08
 .5تعیین وضعیت کیییت تصاویر کتابهای داستانی کودکان در ده 08
 .9تعیین میزان همخوانی و ارتباط تصاویر با متن درکتابهای داستانی کودکان در ده 08
 .4تعیین میزان مناسببودن تصاویر کتابها برای گروه سنی مندر شده درکتابهای داستانی کودکان در ده 08
بر اساس اهداف فوق سواالت اساسی پژوهش تنظیم گردید.
روش پژوهش
در این پژوهش از روش تحلیل محتوای میهومی استیاده شده است ک برای تعیاین جامعا پاژوهش ،ابتادا تعاداد کتاابهاای
داستانی تایییی چاپ اول کودکان دببتانی ،بین سالهای  08تا  03از سایت "خانا کتااب" اساتخرا شاده ،کا تعاداد آنهاا 5840
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N
عنوان بود .سپا ،برای بدستآوردن تعداد دقیق آمار مورد پژوهش از فرمول "یامانی( "1
2
)1 N(e

) n کمه گرفت شد

*

ک از این فرمول ،عدد  992ب عنوان حجم نمون  ،بدست آمد(حجم نمون بدستآمده با سطح دقت  % 5محاسب شده است).

همچنین برای گردآوری اطالعات ،معیارهای ارزیابی و انتخاب کتااب از ساازمانهاای" شاورای کتااب کاودک" و "کاانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان" ،تهی شد و پا از ادغام آنها با توج ب نظرمتخصصان 98 ،سوال با عناوان ساواالت سایاه
وارسی انتخاب شد .سواالت در  4گروه تقبیم شدند (هر گروه نماینده یکی از موارد اهداف پژوهش است).
پیشینههای پژوهش
مطایعات انجامشده در داخل ایران
فضل طوسی( ،)1974در پایاننام ی خود تحت عنوان "بررسی تأریر و تأرر تصویرساازی کتااب کاودک در جامعا " با ایان
نتایج رسیده است ک  :در تصویرسازی خانواده ،تصویرگران ما از ب تصویرکشیدن صحن های جمعی خانواده تقریبا گریزان بودهاند؛
در تصویرسازی مدرس  ،بیشتر ب حایت دانشآموز در رابط با معلم و یا شاگردان دیگر توج شده و صحن ها بصورت انیرادی و یا

دو نیره نشان داده شده است .کمتر دیده شده ک تصویر دانشآموزان در میان جما مطارش شاود؛ در با تصاویر کشایدن زنادگی
روستایی ،اکثرا نوع ساختمان ( معماری و فضای زندگی ،یباس و وسایل کار و ارتباط با طبیعت و دام) موضوع تصاویر قارار گرفتا
شده است و ایدهها ،آرزوها و یا مشکالت کودک روستایی کمتر موضوع قرار گرفت است؛ در تصویرسازی زندگی شاهری،کمتار
داستانی مبتقیما جلوه های زندگی شهری را مطرش کرده است ک ایبت مضمون آن هم نگاهی منیی ب شهر داشت اسات .قابال ککار
است ک تصویرگران و نویبندگان ما اکثرا در گذشت ها زندگی میکنند ،آنها گذشت هایی نامعلوم ،بایزماان ،بایمکاان را خیلای
راحت ب اسم قص و ب شکل داستان در میآورند .در این آرار ،از علم و آینده خیایی بچ ها خبری نیبت".
پژوهش( ،)1974در پایاننام ی خود با عنوان "مالکها و معیارهای نقد و نقادی درآرار تصویرگری کتااب کاودک" ضاعم
تصویرگری کتابهای کودکان ونوجوانان اینگون بیان میکند " :ضعم در طراحی ،بیتوجهی ب گروه سنی مخاطب ،عدم وجود
خالقیت ،ابداع و ابتکار ،ترکیب بندی نامناسب و ناهمگون با متن ،ناتوانی در ایجاد روحی ی نشاط در کودکان ،استیادهی مکارر از
تکنیههایی خان ب این منظور ک مصور زودتر شخصیت خود را در کارها تثبیت میکند .تقلید کورکوران از کارهای خاوب و
موفق تصویرسازی و در نتیج از بینرفتن هویت اصالی کارهاا ،عادم شاناخت عملای و حرفا ای از کاار تصاویرگری کتاابهاای
کودکان و نوجوانان ،کمبود مطایع و شرکتنکردن در نمایشگاههای مختلم ،کمبودن ناشران آگاه برای سیارش کار با مصاوری
خوب و توانا ،کمبود کتابها ی خوب تصویرگری ،عدم وجود ارتباط بین مصوران ایران با کشورهای پیشرو در این زمین ".
عبدایهی( ،)1905در پایاننام ی خود تحت عنوان " نقش تصویر در پرورش تخیل ،کودکان" بیان میکند کا  ":یاه تصاویر
مناسب می تواند قدرت تخیل و تجبم کودک را تقویت کند .همچنین تصاویری ک دارای هویت و اصایت فرهنگی باشاند ،سابب
گرایش و شناخت بیشتر کودکان ب فرهنگ کشورشان میشود .از طریق تصویر میتوان کودکان را عاالوه بار مباائل فرهنگای ،باا
میاهیم اجتماعی آشنا کرد .تصاویری ک دارای کلیش های کمتری هبتند ،تاریر بیشتری بر کودکان میگذارند".

1

. Yamani
* این فرمول از کتاب پژوهش ،پژوهشگری و پژوهش نویسی خلیل میرزایی بدست آمده است.
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پیشینه پژوهش در خارج از ایران
ادیان ) (Edieann,1980در تحقیقی ک تحت عنوان "تاریرات تصاویر کتابهای داساتان بار رفتاار کودکاان" انجاام داده،
روش و نتیج را اینگون بیان کرده است :برای  24کودک (دختر و پبر) ،داستانهای متیاوتی (با تصاویر رنگی ببیار ،تصاویر سیاه
و سیید کم و بدون تصویر) ،با قائده ای مشخص ،در روزهای متوایی خوانده شد .سپا رفتار آن ها با توج با مطاایبی کا خواناده
میشد مورد آزمایش قرار گرفت ک نتایج آن بطور مشخصی نشان داد کودکان داستانهایی را ک دارای تصاویر رنگی بودند بیشتر
از کتابهای با تصاویر سیاه و سیید میپبندیدند و کتابهای با تصاویر سیاه و سیید را بر کتابهای بدون تصویر ترجیح میدادند.
استون) (Stone,1992در پایاننام ی خود با عنوان "نگرش کودکان از کتابهای تصویری در مورد داستانهای ارائ شده"،
 15کودک کودکبتانی و  15کودک دببتانی را در رابط با کتابهای تصویری مورد آزمایش قرار میدهد و ب این نتیج میرسد
ک کودکان دببتانی در خواندن حرکات اصلی تصاویر موفقتر بودناد و برداشاتهاای صاحیحتاری نبابت با عکااایعمالهاای
کاراکترها داشتند .وی این تحقیق را در دو ترکیب کالسهای اول و دوم ( 10کالس اول و  50کالس دوم) طی  55هیت انجام داده
ک نتیج ی آن بدین صورت گردید:
 .1کودکان اغلب آنچ را ک معلم و کتابدار انتخاب کرده بودند ،مورد توج قرار دادند.
 .5ببیاری از کودکان قبل و ب هنگام خواندن کتاب ب تصاویر ببیار با دقت توج مایکردناد و تعادادکمی از آنهاا تارجیح
میدادند ک خواندن داستان بدون تامل شروع شود.
 .9کودکان با دقت ب تصاویر نگاه میکردند و نببت ب آنها واکنش نشان میدادند.
 .4برخی از واکنشهای کودکان از طریق رفتارهای غیرکالمی شان و یا کار هنری آنها (نقاشی) منعکا میشد.

خلیی ) (Khalifeh, 2005در پژوهش " تحلیل محتوای تصاویرکتابهاای برناده جاایزهی کورتاا اساکات کیناگ از ساال
 1374تا  "5884ب این نتایج رسید:
 .1تصاویر و متن کتابها ،رسانندهی میهوم و پیام داستان بودند.
 .5بیشتر تصاویر این کتابها چهرهی شخصیتهای مقدس و مهم آفریقایی -آمریکایی را در بر داشتند.
 .9تصاویر این کتابها چشماندازی از فرهنگ بومی آفریقایی – آمریکایی بودند.
گوم ) (Gomm, 2012در تحقیقی تحات عناوان" تحلیال محتاوای  28کتااب تصاویری کودکاان مهااجر التینای تباار :پیامادهای
کتابدرمانی حمایتی" ب تحلیل محتوای کتابهای تصویری میپردازد با ویاژه کتاابهاایی کا جاایزه باردهاناد و بارای/دربااره
کودکان مهاجر التینی تبار بودهاند .آرار هنری آشنا ،موقعیتها و ویژگیهایی ک ب کودکاان مهااجر کماه مایکناد باا داساتانها
مشخص میشود .اطالعات از این تحلیل ب وایدین ،معلمان ،و شاغلین سالمتی روان کمه میکند تا کتاابهاای مناساب را بارای
کتاب درمانی بر اساس نیازهای کودکان مهاجر التینی تبار انتخاب کنند .بر اساس تحلیل این مطایعا  ،دو منبا وجاود دارد )1:یاه
ییبت شامل  58کتاب تصویری کودکان ک چهار عامل یا بیشتر از چایشهای این کودکان را مورد خطاب قارار مایدهاد و )5یاه
خروجی با چایشهای رایجی ک کودکان مهاجر با آن رو ب رو هبتند و کتابهایی ک ب این چایشها ونیازهای آنان پاسخ میدهاد.

جایزه  Coretta Scott Kingجایزه ای است که از سوی انجمن کتابداران آمریکا ( )ALAبه کتابهایی که نویسندگان و تصویرگران آفریقایی–
آمریکایی دارند ،داده میشود.
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عالوه بر آن ،اطالعات از این تحلیل ،نویبندگان و مصوران را آگاه و تشویق مایکناد تاا با قادر کاافی چایشاهای خاصای را کا
کودکان التینی تبار با آن مواج اند ،مورد توج قرار دهند.
یافتههای پژوهش
سوال اول :درکتابهای داستانی کودکان (در دهه  )08تا چه میزان به عوامل ظاهری کتاب توجه شدده
است؟
برای پاسخ ب این سوال با کمه سواالت سیاه وارسی ماوارد "طراحای جلاد – آساتربدرق  -شناسانام – شاماره صایح –
کیییت کاغذ – سطربندی – رده سنی – میزان متن نگارششده – اندازه و فونت حروف – رنگ حروف و زمین – سیید خاوانی –
تناسب فضای مثبت و منیی – صیح آرایی – استیاده از ریزنقش – توازن توزی تصاویر" مورد پژوهش قرار گرفات ،کا پاا از
گرفتن میانگین از دادههای حاصلشده این نتایج بدست آمد:
جدول  .1توجه به عوامل ظاهری کتاب
گزینه

تعداد

درصد

بل

107

22/90

خیر

1/ 9

98/7

تا حدودی

42

19/35

جم

992

188

با توج ب آمار و درصدهای مشخص شده %22/90 ،از کتابها از یحاظ توج ب عوامل ظاهری دارای جایگاه خاوبی بودناد و
 %98/7ب عوامل ظاهری توج نکرده بودند.
سوال دوم :تصاویرکتابهای داستانی کودکان در دهه  08تا چه میزان با محتوای داستان هد خدوانی و
ارتباط دارند؟
برای پاسخ ب این سوال یکی از سواالت سیاه وارسی یعنی" هماهنگی منطق توایی تصاویر باا منطاق داساتان" ماورد تجزیا و
تحلیل قرار گرفت ک این نتیج حاصل شد:
جدول  .2هماهنگی توالی تصویر با داستان

گزینه

تعداد

درصد

بل

594

78

خیر

14

5

تاحدودی

07

50

جم

992

188
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مقوی ی هماهنگی متن و تصویر در جامع ی مورد پژوهش ،تنها در درصد کمی از کتابهاا ( )%5توجا نشاده و در %50بطاور
نببی رعایت شده است .این هماهنگی در %78از کتابها مدنظر قرار گرفت ک نشاندهندهی عملکرد خوب تصویرگران ایرانای در
این زمین میباشد.
سوال سوم :تصاویرکتابهای داستانی کودکان در دهه  08تا چه میزان با گروه سنیشان ارتباط دارند؟
برای پاسخ ب این سوال با کمه سواالت سیاه وارسی ماوارد" هامخاوانی تکنیاه و سابه – تناساب تکنیاه باا نیازهاای
کودکان – گویایی تصاویر ب تنهایی" مورد پژوهش قرار گرفت ،ک پا از گرفتن میانگین از دادههای حاصل از جدول شاماره 9
این نتایج بدست آمد:
جدول  .3بررسی عناصر ارتباط تصاویر کتاب با گروه سنی

بل
خیر
تا حدودی
جم

ه خوانی تکنیک

تناسب تکنیک با

گویایی تصاویر به

و سبک

نیازهای کودکان

تنهایی

تعداد

179

505

121

درصد

21/0

04/5

42

تعداد

31

94

97

درصد

57/5

18

11

تعداد

71

13

147

درصد

51/5

2/0

44

تعداد

992

992

992

جدول  .4ارتباط تصاویر کتاب با گروه سنی
گزینه

تعداد

درصد

بل

585

08/9

خیر

24

10

تاحدودی

73

59/7

جم

992

188

با توج ب آمار و درصدهای مشخصشده %08/9 ،از تصاویر با درک گروه سنی هماهنگی داشتند و  %10دارای این هماهنگی
نبودند.
سوال چهارم :کیفیت تصاویر کتابهای داستانی کودکان در دهه  08چگونه است؟
برای پاسخ ب این سوال با کمه سواالت سیاه وارسی موارد " انعکاس جزئیات تااریخی ،جغرافیاایی و فرهنگای – اساتقالل
کاراکترها – عدم تکرار تصاویر – باورپذیر بودن ویژگیهای فیزیکی و جنبیتی شخصیتها  -ایقاای احباساات مختلام – زاویا
دید – استیاده از ویژگی میهومی رنگ – انعکاس هویت ملی" مورد پژوهش قرار گرفت ،ک در جدول  ،2تمامی عناصر بصاورت
جزئی و در جدول  , ،0وضعیت کیییت تصاویر بصورت میانگین ارائ شده است:
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جدول  .5بررسی عناصر کیفیت تصاویر

بله

خیر
تا
حدودی
جمع

عدم

ویژگی

انعکاس

مفهومی

هویت

رنگ

ملی
150

جزئیات

جزئیات

استقالل

تاریخی

فرهنگی

کاراکترها

تعداد

33

194

148

08

درصد

53/2

48

41/2

10

09

تعداد

184

180

11

527

14

95

درصد

91

95

9.2

70/2

4

18

تعداد

03

09

104

10

118

110

110

درصد

48/2

50

22

2/ 2

99

94/2

52

57

تعداد

575

982

992

992

992

992

992

552

تکرار
تصاویر

باورپذیری

القای

زاویه

ویژگیها

احساسات

دید

511

100

05

43

22/2

52

12

20

525

100

93

72

28

17
08

992

جدول  .6وضعیت کیفیت تصاویر

با توج ب موارد مشخص شده،

گزینه

تعداد

درصد

بل

155

44/79

خیر

79

57

تاحدودی

77

50/57

جم

575

188

 %44/79از تصاااویر دارای کیییاات

قابل قبول و  %57از کیییت مناسبی برخوردار نبودند.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر سعی در یافتن میزان توج تصویرگران ب عواملی چون .1توج ب شارای ظااهری  -5مارتب باودن تصااویر باا
محتوای داستان  -9مرتب بودن تصاویر با نیازهای گاروه سانی ب و

 – 4وضاعیت کیییات تصااویر ،داشات اسات کا نتاایج آن

بدینگون است:

در بررسی عامل  1یعنی "توج ب شرای ظاهری" مشخص شد ک کتابها در زمین های شناسنام  ،سطربندی ،رناگ و انادازه
حروف ،تناسب متن نگارششده با رده سنی ،استیاده از کاغذ مناسب و در رده سنی عملکرد خاوبی داشات اناد و در موضاوعات
در شماره صیح  ،طراحی آستربدرق و اساتیاده از ریازنقش توجا کمتاری نشاان داده بودناد .جامعا آمااری ماورد پاژوهش در
مقوی های طراحی جلد کتاب ،رعایت سییدخوانی ،خالقیت در صیح آرایی  ،تناسب فضای مثبت و منیی جایگاه متوسطی داشت.
در ارزیابی میزان توج ب عامل  ،5نتایج مثبتی حاصل شد .زیرا تصاویر در زمین "مرتب بودن با محتاوا" دارای جایگااه خاوبی
بودند.
وضعیت "مرتب بودن تصاویر کتابها با نیازهای گروههای سنی مورد پژوهش" یعنی عامل  ،9نتاایج خاوبی را در بار داشات؛
زیرا بیش از نیمی از کتابها این مقوی را مد نظر داشتند .اما متاسیان "کیییت تصاویر" از مطلوبیت رضایت بخشی برخاوردار نباود
زیرا مواردی چون انعکاس شرای تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگی ،بکاربردن زوایای دید مختلم و اساتیاده از ویژگایهاای معناایی
رنگها مورد توج قرار نگرفت بود؛ و موضوعات مبتقلبودن شخصیت کاراکترها ،نمایش احباسات و نشاندادن هویت ملی بطور
نببی در تصاویر منعکا شده بود.
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بطورکلی وض این عوامل  -1توج ب شرای ظاهری  -5مرتب بودن تصاویر باا محتاوای داساتان  -9مارتب باودن تصااویر باا
نیازهای گروه سنی ب و

 – 4وضعیت کیییت تصاویر ،بدین صورت میباشد :در مورد عامال اول  %22/90وضاعیت مطلاوب و

 %98/7نامطلوب  ،در عامل دوم  %78مطلوب و  %5نامطلوب  ،در عامال ساوم  %08/9مطلاوب و  %10ناامطلوب و در عامال چهاارم
 %44/79مطلوب و  %57نامطلوب مشاهده شد (الزم ب ککر است ک مابقی کتابها وضعیتی میان داشتند) .پاا مایتاوان گیات باا
توج ب آمار بدستآمده ،کتابهای چاپشده در دها  : 08وضاعیت نبابتا مناسابی در زمینا هاای "توجا با عوامال ظااهری" و
"مرتب بودن تصاویر با نیازهای گروه سنی" دارند ،و ب "مرتب بودن تصاویر با محتوی داستان" بایش از مباائل دیگار و با مقویا
"کیییت تصاویر" کمتر از بقی موارد توج شده است.
مقایسه پیشینهها با نتایج تحقیق حاضر
با توج ب نتیج پژوهش ادیان " ،تاریرات تصاویر کتابهاای داساتان بار رفتاار کودکاان" و پاژوهش حاضار ،یکای از ماوارد
انتخاب کتاب مناسب برای کودکان ،کتابی است ک دارای تصاویر رنگی و جذابیت تصویری میباشد.
در پژوهشی ک استون ،انجام داده این نتیج حاصل شده ک ببیاری از کودکان قبل و ب هنگام خواندن کتاب ب تصاویر ببیار
با دقت توج میکردند و نببت ب آنها واکنش نشان میدادند ک با نتایج این پژوهش همسو بوده است.
خلیی در پژوهش خود ب این نتیج گیری دست یافتا کا درکتاابهاای برناده جاایزهی  Coretta Scott Kingتصااویر
رساننده میهوم داستان و همچنین نشاندهنده هویت و فرهنگ بومی خود بوده اند ک این ماوارد از جملا ماوارد مهام در تشاخیص
تصویر مناسب برای کتاب داستانی کودکان بوده است.
گوم نیز در پژوهش خود ب این نتیج رسید ک چایشها و نیازهای کودکان مهاجر التینی تبار از طریق تصاویر پاسخ دادهشده،
با مقوی در نظرگرفتن تصاویر با نیاز گروه سنی در کتابهای مورد بررسی این پژوهش همخوانی دارد.
پیشنهادها
براساس نتایجی ک از این تحقیق حاصل شد ،این پیشنهادها ارائ میشود:
 .1تحقیقات دانشگاهی ب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت در در ضواب ارزیابی تصااویر کتاابهاای کودکاان ،ارائا
شوند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ضوابطی را ک از طریق این پژوهشها حاصل میشود ب اتحادی ناشران ارائ کناد
تا تصویرسازی کتابهای کودکان بر طبق استانداردهای مشخصی صورت پذیرد.
 .5انجماان تصااویرگران و نویبااندگان بایااد بااا محاای هااای دانشااگاهی کا دارای مقاااط تحصاایالت تکمیلاای در رشاات هااای
تصویرسازی و ادبیات کودکان هبتند ،همکاری نزدیکتری داشت باشند ،ک در این امر الزم است معاونتهای پژوهشی و
مدیران پژوهش ،پیرو همکاری با رسان های بیرون از محی های دانشگاهی ،ب این نوع مراکز توج نمایند.
منابع
ابراهیمی ،نادر( .)1907مقدم ای بر مصورسازی کتاب کودکان .تهران :آگاه.
افضل طوسی ،عیتایبادات ( .)1974بررسی تاریر و تارر تصویرسازی کتاب کودک در جامع  .پایاانناما ی کارشناسای ارشاد،
دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
پژوهش ،نوشین( .)1974مالکها و معیارهای نقد و نقادی در آرار تصویرگری کتاب کاودک .پایاانناما ی کارشناسای ارشاد،
دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهای زیبا ،تهران.
حجازی ،بنیش ( .)1901ادبیات کودکان و نوجوانان ویژگیها و جنب ها .تهران :روشنگران و مطایعات زنان.
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