
ڪلیدواژه ها 

کودکان و نوجوانان، کتاب های مرجع، ساختار کتاب های مرجع، تأثیر ساختار منت بر یادگیری

چڪیده

هدف: ادبیات علمی را در موضوع رابطه میان ساختار کتاب های مرجع 
کودکان و نوجوانان با درک و یادآوری سنجیده است. 

روش/ رویکرد پژوهش: منابع مرتبط علوم تربیتی و متون کتابداری در 
زمینه ساختار منابع مرجع مختص کودکان و نوجوانان بررسی شده است.

یافته ها: شیوه سازماندهی و ارائه مطالب در این نوع کتاب ها و برای گروه 
خاص کودکان و نوجوانان اهمیت دوچندان دارد. 

نتیجه گیری: الزم است  نارشین این دسته از كتا ب ها را از اهمیت ساختار 
آگاه منود تا کتاب هایی با ساختار قابل فهم تر منترش کنند. 

تأثیر نقش ساختار کتاب های مرجع کودکان و نوجوانان بر یادگیری: مرور ادبیات
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مقدمه
همان طور كه مي دانيم، كتاب هاي مرجع، به عنوان یكي از مهم ترین ابزارهاي سازماندهي و 
بازیابي اطالعات، نقشي اساسي در برآورده كردن نيازهاي اطالعاتي خوانندگان3 مختلف دارند. 
از آنجا كه هدف نگارش و تأليف این كتاب ها با سایر منابع متفاوت است و ضمن آنكه این 
آثار معموالً از ابتدا تا انتها خوانده نمی شود و خوانندگان براي پاسخ به پرسش خاصي به سراغ 
آنها می آیند، الزم است شيوه ارائه مطالب آنها با هدف مذكور هماهنگ باشد. به عبارت دیگر، 
ساختار این منابع باید به گونه اي باشد كه بازیابي و دسترسي به اطالعات آنها به آساني صورت 
پذیرد. در این ميان، كتاب های مرجع كودكان و نوجوانان نيز از این امر مستثنا نيستند ضمن آنكه 
به دليل متفاوت بودن نيازهای این گروه سنی با گروه بزرگساالن، ساختار متفاوتی را می طلبند. 
با این مقدمه كوتاه، مقاله حاضر در نظر دارد ضمن بيان ضرورت همخوانی ساختار آثار مرجع 
توليد شده برای كودكان و نوجوانان، با نيازهای آنان، به تأثير و نقش ساختار بر ميزان فهم و 

یادگيری آنها بپردازد.
به اعتقاد رابين )1383(، اطالعات ماهيتي هرج ومرج طلب دارد. اطالعات نمی تواند خودش 
را سازماندهي كند، بلكه گرایش به بي نظمي دارد. درواقع، او به طور ضمني به نقش منابع و 

كتاب هاي مرجع در سازماندهي و بازیابي اطالعات اشاره مي كند. 
همچنين، حري )1372(، یكي از روش هاي دسترس پذیر كردن سریع محتویات منابع 

1. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه فردوسی مشهد)نویسنده مسئول(   
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2. دانشجوی دکرتی کتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه اسرتالیا  

e.sayyadabdi@qut.edu.au

3. برای مطالعه بیشرت درباره خواندن 

و خوانندگان مراجعه کنید به »خواندن: 

رضورت، لذت یا هدف؟« گفتگو با 

نو ش آفرین انصاری، دکرت ابراهیم افشار، 
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کلیات، 143، آبان 1388.

تأثیـر نقش ساختـار کتاب های مرجـع
 کودکان و نوجوانان بر یادگیری: 

مرور ادبیات
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اطالعاتي را بهره گيري از شيوه های نظم دهي به اطالعات درون آنها مي داند. یعني، دسترس پذیري 
محتوا شرایطي دارد كه بدون وجود آنها عمل دسترسي تحقق نمي یابد. مهم ترین این شرایط، 
سازمان دار بودن اطالعات است. وي به نقل از زایمن از سه نوع سازمان یاد مي كند كه می توان از 
آنها به سازمان ساختي، سازمان بافتي، و سازمان كتابشناختي یاد كرد. منظور زایمن از سازمان ساختي، 
كه در این مقاله نيز مدنظر می باشد، آن است كه یك كتاب براي اینكه قابل استفاده باشد، باید 
از طریق تركيب درست حروف، كلمات، عبارات، جمالت، بندها، فصول، به گونه اي معني دار 

سازمان یابد.
همان گونه كه از گفته های متخصصان )حري، 1371؛ حری، 1372؛ رانگاناتان، 1961( 
برمی آید و در این پ  ژوهش نيز بر آن تأكيد می شود، ساختار كتاب هاي مرجع مانند محتویات 
آنها از اهميت برخوردار است. به عبارت دیگر، رسالت این دسته از كتاب ها تنها با سازماندهي 
و دسترس پذیر كردن اطالعات و دانش پایان نمي یابد؛ بلكه شيوه ارائه این اطالعات، كه ساختار 
كتاب را تشكيل می دهد، از اهميت  بسزایي برخوردار است. به بيان دیگر، با انتشار صرف 
محتواي یك كتاب مرجع به مقصود خود نرسيده ایم، و یك اثر مرجع زماني از بيشترین كارآیي 

برخوردار خواهد بود كه بتوان به راحتي به اطالعات ارائه شده در آن دسترسي پيدا نمود. 
از آنجا كه هر متني را می توان با ساختارهاي متفاوت ارائه نمود، بدیهي است كه درك 
مطلب بهتر و فراخواني4 واضح تر از ذهن و متعاقب آن یادگيري، زماني حاصل می شود كه متن 
از یك ساختار مشخص پيروي كند. متون موجود در كتاب هاي مرجع مدنظر این پژوهش، 
از نوع اطالعاتي می باشد. متون اطالعاتي اغلب زماني خوانده می شود كه شخص در حال 
جست وجوي پاسخ سؤالي است یا عالقه مند است كه در مورد یك موضوع بيشتر بداند. 
هنگام مواجهه با یك متن اطالعاتي، خوانندگان باتجربه، از ابزارهاي جهت یابي مانند فهرست 
مندرجات، نمایه، و واژه نامه براي مكان یابي اطالعات استفاده می كنند )آرمبراستر5    ، 1984(. این 
ابزارها، براي خواننده، ساختار یا چارچوبي سازمان یافته در متن فراهم می آورند و مكاني را به 
وي نشان مي دهند تا جست وجوي اطالعات مورد نيازش را از آن قسمت شروع كند. این نوع 

متون عموماً از ابتدا تا انتها خوانده نمي شوند. 
 بدیهي است، ساختار هر متن و، به دنبال آن، هر اثر كه كتاب مرجع نيز یكي از آنها 
می باشد، از عوامل گوناگوني تأثير مي پذیرد. یكي از این عوامل، گروه سني مخاطبان است. 
كودكان و نوجوانان در ميان جامعه مخاطبان به عنوان گروهي مطرح هستند كه در ابتداي مسير 
آموزش و یادگيري از طریق خواندن قرار دارند. به  همين علت، شيوه ارائه مطالب به آنان از 
اهميتي برخوردار است. نجاری )1384(، در قالب یك مثال به سادگی و زیبایی این امر را نشان 
داده است. به عقيده وی، یك فرهنگ لغات خوب و كارآمد برای كودكان و نوجوانان كه خيلی 

4. Recall

5. Armbruster

محبوبه فراشباشی آستانه
الهام صیاد عبدی



43
مجله مطالعات ایرانی ڪتابداری و اطالع رسانی | شامره 86 

به طور آگاهانه به مطالعه و یادگيری زبان خارجی نمی پردازند، باید خصوصيات و ویژگی های 
خاصی را دارا باشد تا برای این گروه سنی قابل درك و فهم و همچنين قابل استفاده باشد. 

از آنجا كه به نظر می رسد، كودكان و نوجوانان كتاب مرجع را به قصد یادگيري مي خوانند 
و از طرفي به نظر می رسد، فرایند یادگيري دفعتاً حاصل نمی شود و عواملي چند در آن دخيل 
است كه سازمان متن به عنوان یكي از این عوامل مطرح است، لذا می توان چنين برداشت 
نمود كه ساختار كتاب مرجع می تواند در یادگيري كودكان و نوجوانان تأثيرگذار باشد. در این 
زمينه، نجاری )1384(، ضمن اشاره به انواع فرهنگ های لغت برای كودكان و نوجوانان بر این 
نكته تأكيد می ورزد كه فرهنگ لغات دارای ساختار مناسب مطابق با ذهن كودك و نوجوان، 
روند یادگيری وی را آسان تر و سریع تر می سازد. وی در جایی دیگر بر لزوم جدایی ساختار 

كتاب های مرجع كودكان و نوجوان از دیگر كتاب های مرجع تأكيد می ورزد.
عماد خراسانی )1390(، در مقاله ای با عنوان »گذری و نظری بر كویر كتاب های مرجع 
برای كودكان و نوجوانان ایرانی« ضمن تأكيد بر ضرورت وجود كتاب های مرجع برای كودكان 
و نوجوانان و مرور تاریخچه منابع مرجع برای این گروه سنی، به بررسی نمونه های چاپ 
شده در ایران پرداخته و در آخر با اشاره به عواملی كه برای تهيه و تدوین كتاب های مرجع 
ویژه كودك و نوجوان ایرانی مورد نياز است، معتقد است كتاب های مرجع برای كودكان و 
نوجوانان در ایران از ساختار اصولی و منسجمی برخوردار نيست كه می تواند ناشی از ناآشنایی 
دست اندركاران ذی ربط با اینگونه منابع باشد و یا عدم احساس ضرورت و اهميت منابع مرجع 
در سازوكار ذهنی كودك و نوجوان به عنوان یك پژوهنده بالقوه كه باید در مسير صحيح 

فعاليت های پژوهشی قرار گيرد.
با توجه به مطالب یادشده می توان چنين برداشت كرد كه ساختار كتاب های مرجع، 
به عنوان عاملي اساسي در بازیابي و دسترسي آسان به محتویات آن، به خصوص در كتاب های 

طراحی شده براي كودكان و نوجوانان، حائز اهميت است. 
با توجه به آنچه بيان گردید رویكرد مقاله حاضر، بررسي تأثير ساختار بر دو مؤلفه یادگيري 
یعني درك مطلب6 و فراخواني از ذهن  است. در این زمينه، ضمن بيان دیدگاه های متخصصان 
مختلف كتابداري و علوم تربيتي به تحليل و بررسي نقش ساختار در تحقق درك مطلب ساده تر 

و به یادآوري آسان تر پرداخته می شود. 

تأثیر ساختار منت بر درک مطلب
 )1977 b1977 و a 9یافته های متخصصان مختلف علوم تربيتی )موئز7 1982؛ تيلور8 1982؛ مِيِر
حاكي از آن است كه عوامل بسياري بر درك مطلب یا فهم آن تأثيرگذار است كه سازماندهي 
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تأثیر نقش ساختار کتاب های مرجع
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یا ساختار یكي از آن عوامل است كه خود دارای مؤلفه های خاصی است. براون10 )2003(، 
در مقاله خود با عنوان »جستجوي متون اطالعاتي؛ عوامل تأثيرگذار متن و روش جستجو 
بر عملكرد«، ضمن بررسی این مؤلفه ها كه از آن باعنوان ویژگی های متن یاد می كند، به این 
نكته اشاره مي كند كه خواننده یك كتاب درسي در بازیابي اطالعات به منظور حل مسئله، از 
ابزارهاي جهت یابي11 موجود استفاده مي كند كه عبارت است از واژه نامه، فهرست مندرجات، 
و نمایه. شناسایي و استفاده از ترتيب، سازمان یا رئوس مطالب متن كه اغلب توسط نویسنده 
برجسته شده است، امكان جایابي و استخراج اطالعات را افزایش می دهد. چامبليس12 
)1995( نيز بيان مي دارد كه ساختار متون اطالعاتي از یك كل و یك یا چند زیرعنوان تشكيل 
می شود. بنابراین، هدف از خواندن در چنين متوني كسب ایده اصلي یا جان كالم است. لئون 
و كارترو13 )1995(، در جایی دیگر، بر نقش مهمي كه عناوین متون14 در شناسایي ارتباط 
منطقي و اصلي در یك متن ایفا مي كند، تأكيد كردند. لورچ و لورچ15 )1995(، نشان دادند 
كه چطور سرعنوا ن هاي16 یك متن به خواننده یاري مي رساند تا سازمان یك متن را به راحتي 
شناسایي نماید. مك كوربيك و كوپر17 )1988( نيز پاراگراف هاي كوتاه تر را بر افزایش درك 

مطلب،  مؤثر مي دانند.
عالوه بر عناوین و سرعنوان ها، كه نشان دهنده سازمان ساختاري اطالعات می باشد، 
دامنه اي از روش هاي چاپي18 نيز وجود دارد كه توجه خواننده را به سوي اطالعات مهم و اصلي 
جلب می كند )هارلی19، 1996؛ والر20، 1991؛ براون، 2003(. این موارد عبارت اند از: زیرخط دار 
كردن متن، نوشتن با حروف بزرگ )در متون التين(، تغيير قلم، پررنگ نوشتن متن، كج نوشتن 
متن، استفاده از رنگ یا عالئم نقطه گذاري مانند گيومه، تكي، یا »دوتایي«، طراحي گرافيكي 
دقيق و معقول صفحات شامل محل قرارگيري متن، فضاي سفيد، و یا  تصاویر كه بر آساني یا 

دشواري قرار گيري اطالعات تأثيرگذار است. 
عامل مهم دیگري كه می تواند در برجسته سازي ایده اصلي متن نقش مهمي ایفا نماید و 
به بيان بهتر، تكميل كننده ساختار باشد، تصویر21 است. بروكشایر، شارف، و موزز22 )2002( 
در پژوهشی كه انجام دادند، به این نتيجه رسيدند كه كودكان، عالوه بر اینكه كتاب هاي 
داراي تصویر را ترجيح مي دهند، درك مطلبشان نيز از این نوع كتاب ها باالتر است. درواقع، 
متنی كه تصویر همراه آن باشد، نسبت به متِن تنها یا تصویر تنها دارای باالترین ميزان درك 

مطلب است.
با توجه به یافته های متخصصان كه به آنها اشاره شد، می توان چنين برداشت كرد كه 
عناصر تشكيل دهنده ساختار متن، نقش مهمي در بازیابي مطلب اصلي آن بازي مي كند. بدیهي 

است امر، به درك مطلب ساده تر مطلب كمك مي كند. 
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تأثیر ساختار بر فراخوانی از ذهن
خواندن فرایندي است كه طي آن، خواننده اطالعات را از متن مي گيرد و درك مي كند. 
پژوهش های بسياري در این زمينه نشان می دهد كه فراخواني، زماني با موفقيت انجام می شود 
كه متن از ساختار خوبي برخوردار باشد. در عوض، فراخواني از متوني كه از ساختار مناسب 
برخوردار نباشد، محدود و ضعيف است )الو23، 1995(. همچنين،  به هم  پيوستگي و انسجام 
بيشتر باعث می شود كه مطالب بهتر در ذهن نگهداري  شوند و یادآوري و فراخواني آنها نيز 

آسان تر باشد )شهرآراي، 1384(. 
به گفته شهرآراي )1384(، عوامل مختلفي در فراخواني اطالعات تأثير مثبت دارد كه 
سازماندهي مطالب یكي از آنهاست. به اعتقاد وي، هرچه مطالبي كه افراد می آموزند، سازماندهي 
و نظم بيشتري داشته باشد، آسان تر نيز فراخواني می شود. لذا مطالبي را كه مي خواهيم كودكان 
و نوجوانان بعد از نگهداري بازگردانند، باید سازماني منطقي داده شود. به عبارت بهتر، می توان 
چنين بيان داشت كه مطالبي بهتر یادگرفته و به یاد آورده مي شوند كه بر پایه و معنایي )اصول( 
با یكدیگر پيوند داشته باشد. لذا براي ایجاد ارتباطي بين مطالب و موضوعات، بهترین روش 
آن است كه یا خود به مطالبي كه مي خواهيم سازماني معقول، منطقي و بامعني بدهيم و یا به 
كودكان و نوجوانان كمك كنيم تا به طور فعال و سازنده به مطالب سازمان و نظم دهند و یا 
سازمان موجود بين آنها را كشف كنند )شهرآراي، 1384،ص 66(. در این زمينه، پياژه نيز با 
نظریه طرح واره بر این عقيده است كه دانش ساخت  یافته به شكل شبكه ای دقيق و بسط یافته 
از ساختارهای انتزاعی ذهنی است كه بازنمون كننده فهم شخص از محيط پيرامون خویش 
می باشد. درواقع، افراد از طرح واره ها برای سازماندهی دانش فعلی و ساخت چارچوبی برای 

درك بيشتر استفاده می كنند )ویكي پدیا24، 2009(. 
به نظر می رسد كتاب مرجع، به عنوان یك منبع اطالعاتي می تواند بستر مناسبي باشد كه 
با سازمان دادن مطالب آن قبل از انتشار، می توان ارتباط مذكور را ایجاد نمود و به واسطه همين 

ارتباط، كودكان و نوجوانان را در كشف ساختار مذكور یاري رساند.
یكي از راه های ایجاد همخواني و سازماندهي مطالب آن است كه آنها را با هم بياوریم. 
یعني رابطه اي فيزیكي یا فضایي )در یك فضا و در نزدیكي و مجاورت هم( ميان آنها ایجاد 
كنيم. این سازمان به واسطه مؤلفه های تشكيل دهنده ساختار كه در باال به آن اشاره شد، صورت 

مي پذیرد.
در پژوهشي كه توسط لورچ، و لورچ و اینمان25 )1993( انجام شد، تأثيرات ابزارهاي 
راهنما26 كه در تحقيق آنها عبارت بود از سرعنوان ها، پيشگفتار، و خالصه ها بر به یادآوري متن 
مشخص گردید. نتيجه پژوهش آنان نشان داد كه وجود راهنماها در فراخواني موضوعات 

23. Law

24. Wikipedia

25. Loech & Inman

26. Signaling devices
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و چگونگي سازماندهي متن مؤثر بوده است. همچنين در همان پژوهش، آنها به این نتيجه 
رسيدند كه راهنماها در فراخواني مطلب از متني كه ساختار منسجم تري داشته است، به خواننده 

بهتر یاري رسانده است. 
همچنين، می توان به پژوهش تيلور و ساموئلز27 )1983( اشاره كرد كه در آن به این نتيجه 
رسيدند كه ساختار مشخص متن، یكي از مهم ترین عوامل در ميزان فراخواني از ذهن است. 
عالوه بر این، پژوهش آنها مبيّن این مطلب نيز بود كه آگاهي خوانندگان از ساختار، منجر به 
فراخواني بهتر از ذهن آنان می شود. به عبارت بهتر، ساختار خوب كتاب مرجع به تنهایي باعث 
بهبود فراخواني از ذهن نمی شود. بلكه آگاهي از ساختار است كه می تواند استفاده را به حد 
نهایت خود برساند. درواقع، آنچه كه در فراخواني از متن مهم است آگاهي خواننده از ساختار 
تشكيل دهنده متن است، بدان معني كه خواننده با آگاهي از ساختار متن فراخواني بهتري از 
ذهن خواهد داشت. یكي از راه هایي كه می توانيم مطمئن باشيم كه خواننده از ساختار متن آگاه 
است آموزش آن می باشد. حال اگر این آموزش از سنين كودكي صورت بگيرد، یعني زماني 
كه تازه شروع به خواندن كرده است، مؤثرتر است. كتاب مرجع در این زمينه به  عنوان كتابي 
كه داراي متون اطالعاتي می باشد، كانال مناسبي است. مشابه همين پژوهش، پژوهش دیگري 
توسط موئز )1984( انجام شد كه در آن، وي به نتيجه اي مشابه رسيد با این تفاوت كه او به 

مقایسه ارتباط بين سازمان متن و درك مطلب كودكان پرداخته بود. 

بحث و نتیجه گیری
در مقاله حاضر، به بررسي نقش ساختار بر درك مطلب و فراخواني آن از ذهن پرداخته شد. به 
بيان دقيق تر، نظر متخصصان این امر مورد توجه قرار گرفت و به تأثير مؤلفه های تشكيل دهنده 
ساختار بر این دو فرآورده28 اشاره شد. از آنجا كه با حصول این دو فرآورده )درك مطلب و 
فراخواني از ذهن( یادگيري حاصل می شود، می توان چنين نتيجه گرفت كه ساختار، زمانی 
اثربخش خواهد بود كه به واسطه مؤلفه های تشكيل دهنده خود، به درك مطلب و فراخوانی 
جامه عمل بپوشاند. منظور از مؤلفه های ساختار، جزئياتی است كه ساختار بر پایه آنها بنا شده 
است و با تكيه بر آنهاست كه دو فرآورده درك مطلب و فراخوانی حاصل می شود. نتایج 

حاصل را می توان به شكل نمودار 1 خالصه كرد.
كتاب مرجعي كه مخاطب آن كودك و نوجوان باشد با این هدف انتشار یافته است 
كه در پاسخ به سؤاالت موجود در ذهن وي كه از پيچيدگي ذهن بزرگساالن برخوردار 
نيست، یاري رساند. براي تحقق این هدف، الزم است مطالب مندرج در كتاب از ساختاري 
برخوردار باشد كه كودك را در این امر هدایت كند. اما این ساختار با ساختار كتاب هاي مرجع 

27. Samuels

28. از آنجا که درک مطلب و فراخوانی 

حاصل و نتیجه نهایی فرایندی ذهنی است 

که به یادگیری منجر می شود، مؤلفان واژه 

فرآورده را برای این دو برگزیدند.
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نمودار نقش ساختار بر فرآورده های 
یادگیری و ارتباط میان آنها 29

منودار 1
روش های چاپی

پاراگراف های کوتاهرت

ساختار

درک مطلب

ابزارهای جهت یابی

سازماندهی مطالب

ابزارهای راهنام

ساختار مشخص

آگاهی از ساختار

عناوین متون

استفاده از تصویر

یادگیری

فراخوان

بزرگساالن تا حدودي متفاوت می باشد. چرا كه یادگيري از طریق خواندن، به ویژه خواندن 
كتاب مرجع كه نوعي كتاب اطالعاتي است، تجربه جدیدي براي وي محسوب می شود. 

با توجه به تمام این مطالب الزم است در امر انتشار كتاب هاي مرجع كودك و نوجوان به 
ساختار آنها نگاه ویژه اي مبذول گردد و به دنبال آن، مخاطبان این دسته از كتا ب ها را از این 
ساختار آگاه نمود تا بيشترین استفاده از آنها صورت گيرد و آنها رسالت خود را به بهترین شكل 
ممكن به انجام رسانند. در این زمينه می توان به انجام پژوهش های موردی در رابطه با كتاب های 
مرجع منتشرشده توسط شورای كتاب كودك مانند فرهنگنامه كودك و نوجوان اشاره كرد. 
ساختارهای این دسته از كتاب ها با وجود اینكه مناسب به نظر می رسد، اما هنوز بررسی و 
مطالعه ای به لحاظ ساختاری بر روی آنها صورت نگرفته است و نياز به تحقيق و بررسی در 

این زمنيه ضروری به نظر می رسد.
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