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ه�ر اث�ری كه پديد می آيد زيربنايی دارد كه بر پاية آن نوش�ته می ش�ود. ادبيات كودك و 
نوجوان نيز از اين قاعده مس�تثنی نيستند. هر اثری بس�تر اجتماعی خاص خود را دارد و در جوامع و 
زمان های مختلف آثار متفاوتی متناسب با موقعيت و اقتضای زمانة خود خلق می شود. بنابراين، موضوع 
جامعه شناسی ادبيات كودك و نوجوان يكی از موضوعات بسيار مهم و ضروری در اين زمينه است. 
اين ادبيات زمانی به طور رسمی پديد آمد و به عنوان يك گونة ادبی شناخته  شد كه اجتماْع كودك 
را به عنوان وجودی متمايز از بزرگسال و با هويتی مستقل به رسميت شناخت. اما تا مدت های طوالنی 
ادبيات دوران كودكی اغلب محدود به مباحث سنتی روان شناسی رشد در حوزة روان شناسی و بحث های 
فرعی و درجه چندم در حوزه ای نظير جامعه شناسی خانواده بوده است. اكنون، پس از پی بردن به اهميت 
فراوان جامعه و تاريخ در خلق آثار و تأثير متقابل آن ها بر يكديگر، اين پژوهش به دنبال كشف رابطة 
دوسوية آن هاست. بنابراين، پژوهشگر به دنبال پاسخ گويی به اين پرسش است كه تأثير دوسوية جامعه 

و ادبيات كودك با توجه به مخاطب ويژة آثار آن چگونه است؟
پژوهشگر برای پاسخ گويی به اين پرسش، نخست جايگاه كودك و شيوة نگرش به او در طول 
تاريخ را بررسی كرده و پس از تبيين جايگاه جامعه شناسی او به تحليل پيوند اين دو عنصر � كودك 

و جامعه � و تأثير متقابل آن ها در قالب ادبيات كودك پرداخته است.
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تصوير در كتاب های داس�تان، دروازه ای برای ورود كودك به قلمرو خيال انگيز داستان ها و 
شعرهايی است كه كودك آن را ابتدا به كمك خط ها و رنگ ها در تصوير، و سپس واژه ها جست وجو 
می كند و می آموزد كه چگونه ارتباط ميان خط ها به ايجاد شكل، و ارتباط ميان رنگ ها به ايجاد حجم 
و واقعی جلوه دادن پديده ها در فرايند نقاشی می انجامد. همچنين می آموزد شناخت دنيای پيرامونش با 

چه ويژگی هايی همراه است.
 از اين رو، مقالة حاضر ، بر اساس برآورده شدن نياز كودكان )گروه سنی ب و ج( به كتاب 
داس�تانی و خريد كتاب با كمك و هدايت والدين و نيز اين هدف اصلی كه همانا اتخاذ روش های 
آگاهانه در تصويرگری كتاب كودك، با توجه به عناصر بصری در تصويرسازی )رنگ، خط، سطح، 
بافت، تركيب بندی(، و يافتن راهكارها و ش�يوه های مناس�ب برای جذب مخاطب )كودك( است، 
بررس�ی ش�ده. در اين پژوهش، يكی از مهم ترين ادوار زندگی انس�ان، يعنی دوران شاد و معصومانة 
كودكی و معجزة تأثير تصويرسازی در جذب كودكان به كتاب داستان واكاوی شده. زيرا تصوير 
نخستين عامل و انگيزة كودك در انتخاب كتاب و پرورش سليقه های او در فهم جلوه های ديداری هنر 
نقاشی است و به كودكان فرصت می دهد تا دربارة »خود« و محيط پيرامون خود بينديشند و محيط 

زندگی را بهتر بشناسند. 

مخاطب، كودك، گروه های سنی، كتاب های داستانی، تصويرسازی، عناصر بصری، طراحی جلد
واژگان کلیدی
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سپاس فراوان آفريدگاری را سزاست كه با لطف بی كرانش، توفيق تدوين و گردآوری اين 
مقاله را به من عطا كرد. سپاس او را كه با كمك تعقل و انديشه امكان تفكر دربارة مباحث مختلف 

را به انسان عرضه داشت.
آنچه در اين مقاله گرد آمده، تالشی اندك دربارة مهم ترين دوران زندگی انسان، يعنی دوران 
كودكی است. انسان غالباً در تمام دوران زندگی به داستان نيازمند است، اما شكل اين نياز در هر سنی 
تغيير می كند. امروزه می توان همة جنبه های زندگی را در كتاب های كودكان منعكس و مجسم كرد. 
اما بايد به اهميت انتخاب كتاب مناس�ب توجه داشت زيرا تأثير فراوانی در تربيت و رفتار كودكان 
دارد. امروزه، در ايران، طراحی تنوع يافته و نوآوری در كتاب های داستانی كودك )در طراحی جلد 
و تصوير سازی و صفحه آرايی داخلی( به وفور ديده می شود، اما به ويژگی و خصوصيات گروه سنی 

مخاطبان و شيوه و نوع تصويرسازی خاص  كتاب  تصويری داستانی كمتر توجه می شود .
از اين رو، مقالة حاضر ، به برآورده ش�دن نياز و جذب گروه س�نی ب و ج )كودكان 6 تا 9 
سال( از طريق كتاب داستانی و خريد كتاب با كمك و هدايت والدين با توجه به عناصر بصری در 
تصويرسازی )رنگ، خط، سطح، بافت، و تركيب بندی(، می   پردازد. و اين سؤال اساسی مطرح می شود:
تصويرسازی و شيوة اجرای آن چه تأثير و نقشی در ميزان جذب توجه و عالقة مخاطب دارد؟
اين مقاله ابتدا به تاريخچه و تعريف مفاهيم كليدی و اولية »تصويرسازی« برای شناخت بيشتر 
و در ادامه، اهداف و ويژگی های تصوير و تصويرسازی، عناصر بصری تصويرسازی و رابطة ميان محتوا 
و تصوير با مخاطب، می پردازد. و در نهايت، چند نمونه از تصويرسازی های كتاب های منتشر شده از دو 
ناشر فعال كودك در مشهد )انتشارات به نشر و كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان( و همچنين 

مقدمه
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اطالعات كارشناسان و متخصصان در حوزة تصويرسازی و كودك، نقد و بررسی می شود و از طريق 
پرسش نامه و تحليل آماری رابطة تصويرسازی در جذب و فروش كتاب كودكان مشخص خواهد شد. 
اهميت و ضرورت اين پژوهش با توجه به س�ن مخاطب مورد نظر، كه كودك 6 تا 9 س�ال 
اس�ت، مش�خص می شود. كودك نياز دارد با محيط پيرامون خود آشنا شود. اين نياز در درجة اول، با 
كمك والدين و سپس اشيای پيرامون كودك، همچون كتاب و قصه های متناسب  با سن او، مرتفع 
می شود و در نتيجه شخصيت و بينش كودك شكل می گيرد. از آنجا كه كتاب كودك، نوعی قالب 
ارتباطی هنری، مكتوب و احتماالً مصور، در جهت رش�د و ش�كوفايی استعدادهای كودك است، و 
اين قالب ارتباطی، در اشكال متفاوتی چون داستان، نمايش نامه، شعر، شرح حال، نقل و تحليل تاريخ، 
آموزش علم و هنر و.... نمود می يابد، شناخت كودك و خصوصيات روحی او كمك بزرگی برای 

رفع اين نياز است. 
بنابراين، با توجه به عناصر بصری در تصويرسازی )رنگ، خط، سطح، بافت، و تركيب بندی( 
و تبيين جايگاه هر يك و ميزان تأثيرگذاری آن بر كودك )گروه سنی ب و ج(، می توان پاسخگوی 
اين پرسش بود: آيا اين نوع تصويرسازی برای مخاطب جذاب است و منجر به مطالعه يا خريد كتاب 

می شود؟ و چه راهكارهايی ما را به اين هدف نزديك تر می كند؟
اين پژوهش به پرسش  های مهم زير می پردازد:

  آيا عناصر تصويرسازی در جذب گروه سنی ب و ج تأثيرگذار است؟
  آيا جايگزينی صحيح تصاوير و متن )لی اوت( در يك صفحه يا دو صفحة مقابل هم، بر 

ميزان جذب مخاطب اثر می گذارد؟
ه�دف اصلی از انجام اين پژوهش، اتخاذ روش هايی آگاهانه در تصويرگری كتاب كودك 
و يافتن راهكارها و شيوه های مناسب برای جذب مخاطب )كودك(، و گسترش فرهنگ كتابخوانی 

بررسی تأثیر تصویرسازی کتاب کودک
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است. شيوه و نوع تصويرسازی طرح جلد كتاب با توجه به عناصر تصويرسازی، ارتباط آن ها با هم 
و عناصر بصری در ساختمان كل يك تصوير برای جذب مخاطبان كتاب های داستانی، اهميت دارد.

برای ايجاد يك كتاب داستانی مفيد و جذاب برای كودك ابتدا بايد به شناخت روان كودك 
پرداخت و خصوصيات روحی و عاليق او را شناخت. بهتر است سن و سال هر دوره  از كودكی را 
در نظر گرفت و متناسب با آن برای كودكان داستان نوشت و به خلق قصه و ترانه پرداخت. محتوای 
هر كتاب، چه داستان باشد چه غير داستان، چه شعر باشد چه نثر، چه كتاب مصور باشد چه غير مصور، 

لطمه ای به ارزش هنری آن نخواهد زد. )نجاتی 1372: 17(

آشنايی کلی با ادبيات کودکان 
ادبيات كودك مجموعة نوشته ها و سروده ها و گفتارهايی است كه بزرگساالن جامعه، برای 
استفادة خردساالن فراهم آورده اند. از نظر موضوعی، بين ادبيات كودك و بزرگساالن تفاوتی وجود 
ن�دارد. تفاوت بين ادبيات كودكان با ادبيات بزرگس�االن، از اخت�الف نياز ها و امكانات كودكان با 

بزرگساالن ناشی می شود. )حجازی فراهانی 1390: 23(

تاريخچة مختصر تصويرگری کتاب 
تصويرگری كتاب پيش�ينه ای كهن تر از كتاب های چاپی دارد. همراهی نوشته و تصوير در 
ش�رق بس�يار زودتر از غرب آغاز شد. كاغذ در چين اختراع ش�د و از آنجا به مصر رفت؛ جايی كه 
نخستين كتاب های دوران باستان بر پاپيروس نوشته  شده بود. كتاب های پاپيروسی مصری كه از آن 

زمان مانده، كتاب مردگان نام دارد كه بيشتر با تصوير همراه اند. )قايينی 1390: 11(
پيشينة هنر كتاب سازی و آراستن كتاب در ايران دست كم به 2500 سال پيش باز می گردد. 

بررسی تأثیر تصویرسازی کتاب کودک
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از ميان كهن ترين آثاری كه در ايران مكتوب ش�ده، از كتاب مقدس ايرانيان دوران باس�تان، اوستا، 
نام برده شده است. تصويرگری كتاب پس از اسالم، به ويژه تصوير كتاب های ادبيات رسمی فارسی 
ويژگی های اين دوره از تاريخ ايران را دارد و با دوره های پيش از خود تفاوت دارد. ويژگی اساس�ی 
اين دوره پيوستگی تصويرگری با ادبيات فارسی است. فناوری چاپ، در ميانة سدة پانزدهم، اندكی بعد 
از فراگير شدن توليد كاغذ در اروپا، اختراع شد. به طور كلی، می توان گفت كه تصوير در كتاب های 

كودكان آن دوران يا جنبة تزئينی داشت يا تنها شگردی آموزشی بود. )قايينی 1390: 13(
به تدريج، استفاده از تكنيك  گران قيمت  حّكاكی روی فلز يا گراوورسازی، در تصويرگری 
كتاب های كودكان رواج بيشتری يافت. در پايان سدة هجدهم، تصويرگری برای كتاب های كودكان 
نيز به رسميت شناخته شد و هنرمندان بيشتری آثارشان را با نام خود در كتاب های كودكان منتشر 
كردند.  نخستين تصويرهايی كه پيش از ورود صنعت چاپ به ايران و آغاز انتشار كتاب های كودكان 
به دست شاگردان مكتب خانه می رسيد، باسمه هايی بود كه با قالب های چوبی و با كمك دست بر روی 
كاغذ چاپ می ش�د و مكتب داران به هنگام عيد به كودكان هديه می دادند. به همين س�بب، اين گونه 

تصويرها »عيدی سازی« ناميده شده اند.  )قايينی 1390: 29( 
با ورود صنعت چاپ به ايران، به ويژه پس از گسترش كارگاه های چاپ، مستقل از چاپخانه های 
دربار، امكان نشر كتاب با شمارگان باال و دسترسی توده های مردم، به ويژه كودكان، به كتاب فراهم شد. 
ورود كتاب های مصور و تصويری از اروپا به ايران از يكسو، و پايه گذاری هنركده )دانشكدة هنرهای 
زيبای دانش�گاه تهران( در س�ال 1319 از س�وی ديگر، سبب شد تا تصويرگری كتاب كودك جايگاه 
مهم ت�ری بياب�د. از ويژگی های تصويرگری ادبيات كودكان در اي�ن دوره، چاپ تصويرهای رنگی در 
كتاب ها و نش�ريه  های كودكان است. ورود رنگ به كتاب های كودكان كه از تفكيك رنگ به شيوة 
سنتی آغاز شد و به تفكيك رنگ به شيوة عكاسی منجر شد و تا چاپ با دستگاه های افست پيش رفت، 
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توانست تحول بزرگی در تصويرگری كتاب های كودكان به وجود آورد. )قايينی 1390: 58(  با راه اندازی 
آتلية انتشارات فرانكلين در سال 1336 و آغاز كار اين آتليه برای آماده سازی و تصويرگری كتاب های 
درسی، برای نخستين بار مركزی برای سفارش تصويرگری آثار كودك و نوجوان در ايران راه اندازی 
ش�د. پايه گذاری شورای كتاب كودك در سال 1341 و كانون پرورش فكری كودكان در سال 1345، 

در پيشرفت تصويرگری كتاب های كودكان تأثيری بنيادين داشت.  )نشرية حرفة هنرمند 1390: 45(

مختصری از تاريخچه و تعاريف تصويرسازی
تصويرسازی در طول تاريخ چيزی جز روايتگری يا داستان پردازی نبوده، اما شروع داستان سرايی 
به صورت مكتوب خود با آغاز تمدن های اس�طوره ای و پيدايش اش�كال خطوط نوشتاری بوده است 
كه به كمك آن ها افسانه های اساطيری در كتيبه های سنگی و مهرها يا پاپيروس نوشته می شد. هنر 
تصويرسازی قبل از پيدايش خط در دوران پارينه سنگی و ميان سنگی، در نمونه هايی مثل نقاشی غارها 
چيزی جز نقاشی جادويی نبوده است. به تدريج و با رايج شدن آثار مكتوب در قالب كتاب و رساله، 
اين حرفه به جايگاه واقعی خود رسيد. پس از ورود صنعت چاپ به ايران، به تدريج تغييرات شگرفی 
در اين رشته به وجود آمد كه امروزه نيز ادامه دارد. اولين كتاب های مصور در ايران متون اوستا بوده 
و اص�والً تصويرگری در ايران پيوندی محك�م با مذهب دارد. چنان  كه مانويان با گرايش خاص به 
تصويرسازی متون مذهبی ش�ان، سنت نگارگری در آسيای مركزی را رونق بخشيدند. در سده های 
اخير، با رواج چاپ سنگی، تصويرسازی كتاب و كتاب سازی وارد دورة جديدی از حيات خود شد. در 
دورة مشروطه، كاركرد تصوير با گسترش روزنامه ها شكلی جدی تر و همگانی تر به خود گرفت. در 
سال 1280، اولين كتاب مصور برای نوجوانان به زبان فارسی در استانبول چاپ شد. اين كتاب سفينة 

طالبی يا كتاب احمد، نوشتة عبدالرحيم تبريزی نجارزاده، بود.
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 تا پيش از سال 1308، در ايران كسی كودك را در هنر و ادبيات مخاطب قرار نمی داد. نخستين 
كسی كه كودك را مخاطب قرار داد و با زبان ساده داستان گفت و آن را مصور كرد، باغچه بان بود. 
كتاب او، زندگی كودكان برای كودكستان ها و مطالعة اطفال ابتدايی نام داشت كه كتابی منظوم بود 
و در ش�يراز منتش�ر شد. روزنامه های اطالعات و كيهان در سال 1329 به معرفی كتاب های كودكان 
پرداختند. در سال 1344 كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان تأسيس شد  و از سال 1345 كار 

خود را با انتشار كتاب های مهمان ناخوانده و دخترك و دريا آغاز نمود.  )حسن پور 1388: 12(
تعاريف گوناگونی از تصويرسازی آمده است که به سه مورد از آ ن ها اکتفا می کنیم:

1. تصويرسازی )illustration( يا مصورسازی، شاخه ای از رشته های هنرهای تجسمی است 
كه در گذشته آن را جزو گرايش های رشتة گرافيك به حساب می آوردند و همواره نقشی 

ارتباطی بين رشتة نقاشی و گرافيك ايفا می كرد. 
2. تصويرسازی، بيان انديشه، فكر و مفاهيم در قالب تصوير برای درك بهتر مخاطب است.  

)حسن پور 1388: 5(
3. مصورس�ازی، تقويت كردن بنية مفاهيمی ا س�ت كه به مدد تصوير برای كودكان مطرح 

می شود. )ابراهيمی 1367: 23(

عناصر ديداری در تصويرگری 
عناصر ديداری ، سازه هايی از تصويرند كه بار اصلی انتقال موضوع و مفهوم تصوير را به عهده 
دارند و به س�ادگی می توان آن ها را در يك تصوير دريافت كرد. خط، ش�كل )فرم(، رنگ، بافت و 
تركيب بندی مهم ترين اين عناصر به شمار می رود . شناخت ساختاری اين عناصر به هنرمند كمك 
می كند تا در به كارگيری روشمند آن ها، با آگاهی و تسلط بيشتری رفتار كند . ساز و كار بهره جويی 
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از اين عناصر سازندة متن، همچون پی رنگ، درون مايه، شخصيت پردازی و فضا سازی در شكل ديداری 
آن دست يابد . برای دستيابی به معيارهای ارزشيابی در تصوير، توجه هنرمندانه به عناصر ديداری، پاية 

كار يك تصوير گر به شمار می رود . )اكرمی 1389: ج 2، 46(

اهداف مصور سازی
اهداف مصورسازی به طور كلی شامل اهداف آموزشی )تعليمی(، پرورشی )تربيتی(، تفريحی، 

موضوعی، و اهداف اقتصادی و مالی است. در بخش بندی جزئی تر و دقيق تر شامل:
1. جذاب و دلنشين كردن اثر، جهت جلب هر چه بيشتر مخاطب و فروش بيشتر كتاب؛

2. جذاب و دلنشين ساختن اثر، جهت حيثيت بخشی به كل يك واحد انتشاراتی ؛
3. جذاب و دلنش�ين ساختن اثر به س�بب ايجاد ارزش های فرا اقتصادی و معنوی )شهرت و 

محبوبيت ناشر(؛
4. كمك كردن به درك هر چه بيشتر مفاهيم نوشته؛

5. غنی و مؤثر كردن نوشته، بيش از آنكه بدون تصوير می تواند غنی و مؤثر باشد؛
6. در ذهن مخاطب نفوذ كردن و خواهان تداوم اين نفوذ شدن؛

7. پاسخ دادن صحيح و مناسب به نيازهای بصری نوشته در رابطه با گروه سنی كودك؛
8. عينی و محسوس كردن موضوع؛

9. آس�ان و س�هل الوصول كردن موضوع، در مواردی كه موضوع ناگزير دشواری هايی دارد 
)كتاب های علمی(؛

10.  كمك كردن به ثبت و ضبط نوشته يا موضوع، در ذهن كودك؛
11. قابل حس و لمس كردن فضای قصه يا داستان؛
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12. تشويق كردن كودك به خواندن يا شنيدن مكرر قصه؛
13. كمك به جايگيری نوشته و موضوع، در ذهن و خاطرة كودك در حد سنی مطلوب و معين؛
14. برانگيختن حس كنجكاوی كودك در جهت درك رابطه های ميان اجزای هر تصوير و 

رابطه های ميان نوشته و تصوير؛
15. تقويت روحية شاعرانة كودك؛

16. تقويت حس واقع بينی و واقع گرايی كودك؛
17. كمك به درك مفهوم و معنای رنگ ها، خواص، تأثيرات و كاربردهای صحيح آن.

ويژگی و خصوصيات تصويرگر
آشنايی با اهداف تصويرگری، آشنايی با مشخصات تصوير، آشنايی با روان كودك و توجه به 
نيازهای روانی او، احساس مسئوليت نسبت به كودكان، آشنايی با مراحل رشد كودك، داشتن اطالعات 
چشمگير در حوزة ادبيات كودك و تصويرسازی برای كودكان، آشنايی با فرهنگ بومی و ملی، توجه 
به مسائل رنگ شناسی و تأثيرات مختلف رنگ ها بر اعصاب و روان كودك، قدرت ادراك موضوع، 
محتوا، فضا، هدف ، اعتقاد و عالقه به مفهوم و محتوای نوشته ای كه آن را مصور می كند، قدرت تخيل 
قوی و مثبت، قدرت ايجاد و به كارگيری زبان تصويری مناسب با نوشته، آگاهی بر امكانات چاپ، 
ارتباط بين نويسنده و مصور، از ويژگی های تصويرگر است.  )كتاب ماه ويژة كودك و نوجوان  1388: 

ش 167 و170، 17 و 22 (

رابطة ميان محتوای کتاب با کل و تأثير آن بر مخاطب
از مواردی كه بايد در ادبيات داس�تانی كودكان به آن توجه كرد، ارتباط ميان فرم و ش�كل 
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كتاب با محتوای داخلی آن اس�ت. ش�كل كتاب تأثير بسيار زيادی در ميزان اثرگذاری آن دارد. اين 
ارتباط را شايد بتوان از مسير تأثير شكل كتاب در جذب مخاطب تعريف كرد. قطع كتاب از عناصر 

تشكيل دهندة شكل كتاب است. 
برخی از كارشناسان ميان گروه  های سنی مختلف و قطع كتاب ارتباط برقرار می كنند، به طور 
مثال، گفته می شود كه بيشتر كتاب های كودك در قطع  های خشتی ارائه  شود و عموماً در اين گروه 
سنی كتاب هايی كه در قطع و اندازه های نامتداول عرضه می شود از موفقيت بيشتری برخوردار است. 
اما قطع كتاب فقط با مخاطب آن ارتباط ندارد؛ بلكه قبل از مخاطب ، ميان قطع كتاب و محتوای آن 
ارتباط مستقيم وجود دارد. شايد به همان اندازه كه محتوای يك كتاب در پذيرش آن در ميان مخاطبان 
اهميت دارد قطع نيز اهميت داشته باشد. ارائة يك كتاب با محتوای غنی اما در قطع نامناسب نمی تواند 
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موفقيت های زيادی برای كتاب به همراه آورد و در واقع جنبه های مثبت آن را نيز از بين می برد.
كتاب داستانی كودك بايد هم نمايندة هنر نقاشی و هم هنر نويسندگی باشد و ميان اين دو بايد 

هماهنگی و يگانگی   برقرار باشد. 
جلد و قطع كتاب، طراحی صفحات، اندازة حروف، جنس كاغذ و صحافی، عواملی هستند 
كه در بحث انتخاب كتاب و كيفيت ارائة آن و همچنين محتوا و درون ماية كتاب با هم رابطة 
مستقيم دارند. مسلماً انتخاب قطع كتاب، بی هدف صورت نمی گيرد و يكی از عوامل مهم و مؤثر 
در انتخاب آن موضوع و محتوای كتاب است. برخی از موضوعات در هنگام به تصوير درآمدن 
ماهيتی عمودی دارند  و برعكس برخی ماهيت افقی. اندازه و قطع مناسب كتاب، تا حدودی به سن 

خواننده نيز برمی گردد. 
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روش تحقيق 
روش تحقيق مقالة حاضر، كه بر اساس برآورده شدن نياز كودكان )گروه سنی ب و ج( از طريق 
كتاب داستانی و تأثير تصويرسازی بر جذب مخاطب )كودك( بررسی شده، از نوع كاربردی � پژوهشي 
اس�ت. موضوع مورد مطالعه در اين پژوهش، كودكان )دختر و پس�ر( 6 تا 9 س�ال )گروه سنی ب و ج( 
شهر مشهد هستند. و نيز ناشران و تصويرگران كتاب های كودك شهر مشهد كه در جامعة آماری از آن ها 

پرسش شده است. روش تحقيق در اين رساله، آميزه ای از روش ميدانی و كتابخانه ای )تلفيقی( است. 
برای كارشناسان و متخصصان، از پانزده اثر تصويرسازی كتاب داستانی كودِك دو ناشر برتر كودك 
در مشهد )به نشر: انتشارات آستان قدس و كانون پرورش فكری كودك و نوجوان مشهد( نمونه گيری هدفمند 
انجام داده ام. كالس سوم و چهارم و پنجم سه دبستان را )دخترانه و پسرانه( در سطح شهر مشهد انتخاب كرده ام. 
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تعداد شاگردان كالس ها بين 30 تا 35 نفر بوده است. كالس های اول، دوم، سوم، و چهارم و مجموعاً جامعة 
آماری در اين تحقيق، 307 نفر هستند. )اعم از دانش آموز و ناشر و ساير انتخابگران و دست اندركاران(. حجم 
نمونه با استفاده از فرمول نمونه گيری كوكران محاسبه شده و روش نمونه گيری از نوع احتمالی ) تصادفی ساده ( 
است. در بحث تجزيه و تحليل اطالعات و داده ها از روش های تحليل توصيفی و استنباطی استفاده شده؛ برای 
نمايش و نش�ان دادن نتايج، از جدول  های توزيع فراوانی بر اس�اس موارد مطلق، نسبی و درصد و نمودارهای 
مختلف، نظير ستونی، دايره ای و  غيره استفاده شده است. همچنين شاخص های مركزی نظير ميانگين و مد و 
نمايه برای بيان داده ها جمع آوری ش�ده اس�ت. برای آزمون فرضيات ارائه شده با استفاده از نرم افزار spss از 
روش های كمی آمار استنباطی به فراخور تحقيق بهره گرفته ام و به دليل اينكه تمام فرضيات تحقيق، متغير 

مستقل و وابسته، در خودِ سؤال مطرح شده، از آزمون مقايسة ميانگين تك نمونه ای استفاده كرده ام. 
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با بررسي هايی كه انجام شد، نتيجه می گيريم كه شيوة تصويرسازي كتاب كودك در روند يادگيري 
كودكان در مطالب، نقش اساس�ی دارد. در اين بررس�ی، برخالف رويكردهای روان ش�ناختی، كتاب های 
تصويری ابزاری برای ش�ناخت واكنش های كودكان در گس�ترة روان شناس�ی در نظر گرفته نشد، بلكه 
كودكان به عنوان بيننده و شنونده در پيوند با كتاب های تصويری در نظر گرفته شدند و واكنش  آن ها فقط 
به 15 كتاب داستانی  بررسی شد. هدف اين بود كه مشخص شود كودكان گروه سنی 6 تا 9 سال با توجه به 
ويژگی های گروهی و فردی خود چطور با اين  گونه كتاب ها برخورد می كنند و تأثير تصويرسازی برای 

جذاب شدن كتاب تا چه حد است و می تواند كودك را مشغول نگه دارد.

بررسی تأثیر تصویرسازی کتاب کودک

تصویر 5 . کتاب های تا مدرسه راهی نیست و آرزوهای گمشدة مرد کاله دودی، به ترتیب از انتشارات کانون و به نشر.
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بنابراين، پرمخاطب ترين و پرفروش ترين كتاب های تصويری داستانِی دو ناشر برتر و فعال در حوزة 
كتاب كودك در شهر مشهد )به نشر و كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان( كه برای اين پژوهش 

انتخاب شده اند مناسب اين گروه سنی)ب و ج( فرض شدند. 
كتاب هاي�ی چ�ون 1. قصه های ترمه كوچولو؛ 2 . قرم�زی؛ 3. خانم غوله به عروس�ی می رود؛ 4. 
بزرگ ترين دختر عالم؛ 5. گنجشك و مار بدجنس؛ 6. آرزوهای گمشده ی مرد كاله دودی؛ 7. با علی يا 
علی؛ 8. تا مدرسه راهی نيست؛ 9. غول بيابونی؛ 10. من و يك گلدان خالی؛ 11. مرغابی های مهمان؛ 12. 
كله كدو تو كوچه دنبال چند تا مورچه؛ 13. قصة دو تا الك پشت تنها؛ 14. قنديل كوچك؛ 15. قصة كرم 

ابريشم.
كودكان مورد بررسی در مجموع توانستند تصاوير را بر اساس داستان ها دنبال كنند و معنا و مفهوم 

بررسی تأثیر تصویرسازی کتاب کودک

تصویر 6 . کتاب های قصة کرم ابریشم و من و یک گلدان خالی، از انتشارات کانون.
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رخدادها را در صفحه های پياپی درك كنند. در اين گروه سنی، تصوير در عين سادگی بايد ذهن كودك 
را به خيال پروری و رؤياهای شيرين كودكی سوق  دهد؛ رنگ ها بايد ماليم و شاد باشد و از به كارگيری 
رنگ های تند و بسيار متضاد پرهيز شود؛ در اين مقطع نيز بهتر است حجم تصاوير نسبت به نوشته ها بيشتر 
باشد؛ بايد در تصاوير به بار تربيتی، آموزشی، روان شناختی، و فرهنگی نيز توجه شود. تصاوير بايد كودك 

را به تدريج در درك صحيح از اعداد و كلمات ياری دهند. 
همچنين می توان تصوير را به تدريج با اندكی اغراق تلفيق كرد و گاه حجمی به اندازة نوشته به 
آن اختصاص داد. ممكن است تصوير در عين وفاداری به متن از آن فراتر باشد. به كارگيری تضاد و 
اغراق، چه در طرح و رنگ و چه در معنا، بالمانع است. استفاده از تركيبات غنی تر رنگی و پيچيدگی 
در تصاوير نيز بالمانع است. می توان از تصاوير و حجم آن ها كاست، ولی استفاده از عناصر ريزنقش، 

بررسی تأثیر تصویرسازی کتاب کودک

تصویر 7. کتاب های مرغابی های مهمان و قندیل کوچک، به ترتیب از انتشارات به نشر و کانون.
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جايگزين مناسبی برای فضاهای خالی است.
گفتنی است كودكان، در همة داستان ها به خوبی نشانه های تصويری را درك كردند. ميزان واكنش  
دخترها نسبت به نشانه ها بيش از پسرها بود و دخترهای نه و هشت ساله بيش از شش ساله ها واكنش نشان 
دادند. ش�يوه و سبك تصويرس�ازی ناآشنا در ابتدای صفحات كتاِب داستان سبب شد كه كودكان شروع 
داستان و درون ماية آن را درك نكنند و در مجموع در بيان داستان دچار مشكل شوند. آن ها با داستان های 
تصويری ارتباط خوبی برقرار كردند. داس�تان ها را به خوبی پذيرفتند و به راحتی با آن ها درگير ش�دند؛ به 
گونه ای كه در برخی داستان ها خود را به جای شخصيت اصلی گذاشتند و به دنيای خيالی داستان وارد شدند. 
كودكان شش و هفت ساله بيش از نه ساله ها با جنبه های تخيلی داستان ارتباط برقرار كردند و واقعيت و 

خيال را خالقانه تر با يكديگر پيوند دادند. 

بررسی تأثیر تصویرسازی کتاب کودک

تصویر 8. کتاب کله کدو تو کوچه دنبال چند تا مورچه، از انتشارات به نشر.
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اين بررسی به روشنی نشان داد كه كودكان شش تا نه سالة مورد آزمون بنا به ويژگی های سنی خود 
می توانند با داستان های تصويری ارتباطی فعال برقرار كنند. تصويرها را به خوبی درك و سير داستانی را در  
كتاب های تصويری به راحتی دنبال كنند. اما در كتاب های تصويری ريزه كاری های ادبی و هنری ای وجود 
دارد كه كودكان چنانچه آموزش نديده باش�ند، نمی توانند آن ها را درك كنند. كودك با ديدن چند بارة 
نمادها و نشانه های تصويری و انطباق آن ها با پيرامون خود و با جست و جوی بيشتر برای يافتن آن ها در 
زوايای پنهان زندگی، اين سير آموزشی را می پيمايد. با شنيدن قصه با ساختارهای فرمی آن ها آشنا می شود. 
الگوهای قصه در ذهنش نقش می بندد و او را برای درك بهتر كتاب های تصويری، كه بر پاية الگوهای 

داستانی ساخته شده اند، آماده می كند.
كودكان شش تا نه ساله تخيل گسترده ای دارند. برخی از آن ها تخيلی قوی تر و برخی ضعيف تر 
دارند. اما تخيل كودك نمی تواند از مرز تجربه های او فراتر رود. تجربه های كودك، به ويژه در اين گروه 

سنی، چندان گسترده و غنی نيست. 
بنابراين، برای رش�د تخيل و خالقيت او بايد آن را به ش�كل های گوناگون بارور كرد. بسياری از 
بازی ها و ابزارهای بازی، كتاب ها و فيلم ها، برای برانگيختن و تقويت تخيل اين گروه سنی فراهم شده اند. 
قصه ها و افس�انه ها، كتاب های داس�تان و در اين ميان كتاب های تصويری وس�يله ای ارزشمند برای رشد و 
تقويت تخيل كودكان به شمار می روند. كتاب های داستانی تصويری كه بيشتر برای گروه سنی پيش دبستانی 
و دبستان منتشر می شوند، می توانند كودكان را با تجربه های تازه آشنا كنند. كودك اين گروه سنی جذب 
كتاب های تصويری داستانی از گونة واقعی و تخيلی می شود، آن را جدی می  گيرد و با آن درگير می شود. 
وقتی تصوير و موضوع كتاب های تصويری جالب و پركشش باشد، كودك به آن واكنش نشان می دهد. 
اين كتاب ها می توانند نقش�ی اساس�ی در رشد ذهنی گروه سنی مورد پژوهش داشته باشند. در اين پژوهش 
به جز موارد اندك، واكنش كودكان مورد بررسی در دبستان های مختلف، تفاوت چندانی با يكديگر نداشت  

بررسی تأثیر تصویرسازی کتاب کودک
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