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چڪیده
هدف :ادبیات علمی را در موضوع رابطه میان ساختار کتابهای مرجع
کودکان و نوجوانان با درک و یادآوری سنجیده است.
روش /رویکرد پژوهش :منابع مرتبط علوم تربیتی و متون کتابداری در
زمینهساختارمنابعمرجعمختصکودکانونوجوانانبررسیشدهاست.
یافتهها :شیوه سازماندهی و ارائه مطالب در این نوع کتابها و برای گروه
خاص کودکان و نوجوانان اهمیت دوچندان دارد.
نتیجهگیری :الزم است نارشین این دسته از كتابها را از اهمیت ساختار
آگاهمنودتاکتابهاییباساختارقابلفهمترمنترشکنند.

ڪلیدواژهها
کودکان و نوجوانان ،کتابهای مرجع ،ساختار کتابهای مرجع ،تأثیر ساختار منت بر یادگیری
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دریافت 1388/6/14 :پذیرش1388/7/15 :

مقدمه

همانطور كه ميدانيم ،كتابهاي مرجع ،بهعنوان يكي از مهمترین ابزارهاي سازماندهي و
بازيابي اطالعات ،نقشي اساسي در برآورده كردن نيازهاي اطالعاتي خوانندگان 3مختلف دارند.
از آنجا كه هدف نگارش و تأليف اين كتابها با ساير منابع متفاوت است و ضمن آنکه این
آثار معموالً از ابتدا تا انتها خوانده نمیشود و خوانندگان براي پاسخ به پرسش خاصي به سراغ
آنها میآيند ،الزم است شيوه ارائه مطالب آنها با هدف مذكور هماهنگ باشد .بهعبارت دیگر،
ساختار اين منابع بايد بهگونهاي باشد كه بازيابي و دسترسي به اطالعات آنها بهآساني صورت
پذيرد .در این میان ،کتابهای مرجع کودکان و نوجوانان نیز از این امر مستثنا نيستند ضمن آنكه
بهدلیل متفاوت بودن نیازهای این گروه سنی با گروه بزرگساالن ،ساختار متفاوتی را میطلبند.
با این مقدمه کوتاه ،مقاله حاضر در نظر دارد ضمن بیان ضرورت همخوانی ساختار آثار مرجع
تولید شده برای کودکان و نوجوانان ،با نیازهای آنان ،به تأثير و نقش ساختار بر میزان فهم و
یادگیری آنها بپردازد.
به اعتقاد رابين( ،)1383اطالعات ماهيتيهرجومرجطلب دارد .اطالعات نمیتواندخودش
را سازماندهي كند ،بلكه گرايش به بينظمي دارد .درواقع ،او بهطور ضمني به نقش منابع و
كتابهاي مرجع در سازماندهي و بازيابي اطالعات اشاره ميكند.
همچنين ،حري ( ،)1372يكي از روشهاي دسترسپذير كردن سريع محتويات منابع
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اطالعاتي را بهرهگيري از شيوههای نظمدهي به اطالعات درون آنها ميداند .يعني ،دسترسپذيري
محتوا شرايطي دارد كه بدون وجود آنها عمل دسترسي تحقق نمييابد .مهمترين اين شرايط،
سازماندار بودن اطالعات است .وي به نقل از زايمن از سه نوع سازمان ياد ميكند كه میتوان از
آنهابهسازمانساختي ،سازمانبافتي ،وسازمانكتابشناختييادكرد.منظورزايمنازسازمانساختي،
كه در اين مقاله نيز مدنظر میباشد ،آن است كه يك كتاب براي اينكه قابل استفاده باشد ،بايد
از طريق تركيب درست حروف ،كلمات ،عبارات ،جمالت ،بندها ،فصول ،بهگونهاي معنيدار
سازمانيابد.
همانگونه كه از گفتههای متخصصان (حري1371 ،؛ حری1372 ،؛ رانگاناتان)1961 ،
برمیآيد و در اين پژوهش نيز بر آن تأكيد میشود ،ساختار كتابهاي مرجع مانند محتويات
آنها از اهميت برخوردار است .بهعبارت ديگر ،رسالت اين دسته از كتابها تنها با سازماندهي
و دسترسپذير كردن اطالعات و دانش پايان نمييابد؛ بلكه شيوه ارائه اين اطالعات ،كه ساختار
كتاب را تشكيل میدهد ،از اهميت بسزايي برخوردار است .به بيان ديگر ،با انتشار صرف
محتواي يك كتاب مرجع به مقصود خود نرسيدهايم ،و يك اثر مرجع زماني از بيشترين كارآيي
برخوردار خواهد بود كه بتوان بهراحتي به اطالعات ارائه شده در آن دسترسي پيدا نمود.
از آنجا كه هر متني را میتوان با ساختارهاي متفاوت ارائه نمود ،بديهي است كه درك
مطلب بهتر و فراخواني 4واضحتر از ذهن و متعاقب آن يادگيري ،زماني حاصل میشود كه متن
از يك ساختار مشخص پيروي كند .متون موجود در كتابهاي مرجع مدنظر اين پژوهش،
از نوع اطالعاتي میباشد .متون اطالعاتي اغلب زماني خوانده میشود كه شخص در حال
جستوجوي پاسخ سؤالي است يا عالقهمند است كه در مورد يك موضوع بيشتر بداند.
هنگام مواجهه با يك متن اطالعاتي ،خوانندگان باتجربه ،از ابزارهاي جهتيابي مانند فهرست
مندرجات ،نمايه ،و واژهنامه براي مكانيابي اطالعات استفاده میکنند (آرمبراستر .)1984 ، 5اين
ابزارها ،براي خواننده ،ساختار يا چارچوبي سازمانيافته در متن فراهم میآورند و مكاني را به
وي نشان ميدهند تا جستوجوي اطالعات مورد نيازش را از آن قسمت شروع كند .اين نوع
متون عموم ًا از ابتدا تا انتها خوانده نميشوند.
بديهي است ،ساختار هر متن و ،بهدنبال آن ،هر اثر كه كتاب مرجع نيز يكي از آنها
میباشد ،از عوامل گوناگوني تأثير ميپذيرد .يكي از اين عوامل ،گروه سني مخاطبان است.
كودكان و نوجوانان در ميان جامعه مخاطبان بهعنوان گروهي مطرح هستند كه در ابتداي مسير
آموزش و يادگيري از طريق خواندن قرار دارند .بههمين علت ،شيوه ارائه مطالب به آنان از
اهميتي برخوردار است .نجاری ( ،)1384در قالب یک مثال بهسادگی و زیبایی این امر را نشان
داده است .به عقیده وی ،یک فرهنگ لغات خوب و کارآمد برای کودکان و نوجوانان که خیلی
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بهطور آگاهانه به مطالعه و یادگیری زبان خارجی نمیپردازند ،باید خصوصیات و ویژگیهای
خاصی را دارا باشد تا برای این گروه سنی قابل درک و فهم و همچنین قابل استفاده باشد.
از آنجا كه بهنظر میرسد ،كودكان و نوجوانان كتاب مرجع را به قصد يادگيري ميخوانند
و از طرفي بهنظر میرسد ،فرايند يادگيري دفعت ًا حاصل نمیشود و عواملي چند در آن دخيل
است كه سازمان متن بهعنوان يكي از اين عوامل مطرح است ،لذا میتوان چنين برداشت
نمود كه ساختار كتاب مرجع میتواند در يادگيري كودكان و نوجوانان تأثيرگذار باشد .در این
زمينه ،نجاری ( ،)1384ضمن اشاره به انواع فرهنگهای لغت برای کودکان و نوجوانان بر این
نکته تأکید میورزد که فرهنگ لغات دارای ساختار مناسب مطابق با ذهن کودک و نوجوان،
روند یادگیری وی را آسانتر و سریعتر میسازد .وی در جایی دیگر بر لزوم جدایی ساختار
کتابهای مرجع کودکان و نوجوان از دیگر کتابهای مرجع تأکید میورزد.
عماد خراسانی ( ،)1390در مقالهای با عنوان «گذری و نظری بر کویر کتابهای مرجع
برای کودکان و نوجوانان ایرانی» ضمن تأکید بر ضرورت وجود کتابهای مرجع برای کودکان
و نوجوانان و مرور تاریخچه منابع مرجع برای این گروه سنی ،به بررسی نمونههای چاپ
شده در ایران پرداخته و در آخر با اشاره به عواملی که برای تهیه و تدوین کتابهای مرجع
ویژه کودک و نوجوان ایرانی مورد نیاز است ،معتقد است کتابهای مرجع برای کودکان و
نوجوانان در ایران از ساختار اصولی و منسجمی برخوردار نیست كه میتواند ناشی از ناآشنایی
دستاندرکاران ذیربط با اینگونه منابع باشد و یا عدم احساس ضرورت و اهمیت منابع مرجع
در سازوکار ذهنی کودک و نوجوان بهعنوان یک پژوهنده بالقوه که باید در مسیر صحیح
فعالیتهای پژوهشی قرار گیرد.
با توجه به مطالب یادشده میتوان چنین برداشت کرد که ساختار کتابهای مرجع،
بهعنوان عاملي اساسي در بازيابي و دسترسي آسان به محتويات آن ،بهخصوص در کتابهای
طراحی شده براي كودكان و نوجوانان ،حائز اهميت است.
با توجه به آنچه بیان گردید رويكرد مقاله حاضر ،بررسي تأثير ساختار بر دو مؤلفه يادگيري
يعني درك مطلب 6و فراخواني از ذهن است .در اين زمينه ،ضمن بيان ديدگاههای متخصصان
مختلف كتابداري و علوم تربيتي به تحليل و بررسي نقش ساختار در تحقق درک مطلب سادهتر
و به يادآوري آسانتر پرداخته میشود.

تأثیرساختارمنتبردرکمطلب

يافتههای متخصصان مختلف علوم تربیتی (موئز 1982؛ تیلور 1982؛ مِیِر  1977 aو)1977 b
حاكي از آن است كه عوامل بسياري بر درك مطلب یا فهم آن تأثيرگذار است كه سازماندهي
7
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10. Brown
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14. Titles of texts
15. Lorch
16. Headings
17. Mccormick&Cooper
18. TypographicTechniques
19. Harley
20. Waller
21. Illustration
22. Brookshire, Scharff& Moses
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يا ساختار يكي از آن عوامل است که خود دارای مؤلفههای خاصی است .براون،)2003( 10
در مقاله خود با عنوان «جستجوي متون اطالعاتي؛ عوامل تأثيرگذار متن و روش جستجو
بر عملكرد» ،ضمن بررسی این مؤلفهها که از آن باعنوان ویژگیهای متن یاد میکند ،به اين
نكته اشاره ميكند كه خواننده يك كتاب درسي در بازيابي اطالعات بهمنظور حل مسئله ،از
ابزارهاي جهتيابي 11موجود استفاده ميكند كه عبارت است از واژهنامه ،فهرست مندرجات،
و نمايه .شناسايي و استفاده از ترتيب ،سازمان يا رئوس مطالب متن كه اغلب توسط نويسنده
12
برجسته شده است ،امكان جايابي و استخراج اطالعات را افزايش میدهد .چامبليس
( )1995نیز بيان ميدارد كه ساختار متون اطالعاتي از يك كل و يك يا چند زيرعنوان تشكيل
میشود .بنابراين ،هدف از خواندن در چنين متوني كسب ايده اصلي يا جان كالم است .لئون
و كارترو ،)1995( 13در جایی دیگر ،بر نقش مهمي كه عناوين متون 14در شناسايي ارتباط
منطقي و اصلي در يك متن ايفا ميكند ،تأکید کردند .لورچ و لورچ ،)1995( 15نشان دادند
كه چطور سرعنوانهاي 16يك متن به خواننده ياري ميرساند تا سازمان يك متن را بهراحتي
شناسايي نمايد .مك كوربيك و كوپر )1988( 17نيز پاراگرافهاي كوتاهتر را بر افزايش درک
مطلب ،مؤثر ميدانند.
عالوه بر عناوين و سرعنوانها ،كه نشاندهنده سازمان ساختاري اطالعات میباشد،
دامنهاي از روشهاي چاپي 18نيز وجود دارد كه توجه خواننده را بهسوي اطالعات مهم و اصلي
جلب میکند (هارلی1996 ،19؛ والر1991 ،20؛ براون .)2003 ،اين موارد عبارتاند از :زيرخط دار
كردن متن ،نوشتن با حروف بزرگ (در متون التين) ،تغيير قلم ،پررنگ نوشتن متن ،كج نوشتن
متن ،استفاده از رنگ يا عالئم نقطهگذاري مانند گيومه ،تكي ،يا «دوتايي» ،طراحي گرافيكي
دقيق و معقول صفحات شامل محل قرارگيري متن ،فضاي سفيد ،و يا تصاوير كه بر آساني يا
دشواري قرارگيري اطالعات تأثيرگذار است.
عامل مهم ديگري كه میتواند در برجستهسازي ايده اصلي متن نقش مهمي ايفا نمايد و
به بيان بهتر ،تكميلكننده ساختار باشد ،تصوير 21است .بروكشاير ،شارف ،و موزز)2002( 22
در پژوهشی که انجام دادند ،به اين نتيجه رسيدند كه كودكان ،عالوه بر اینکه كتابهاي
داراي تصوير را ترجيح ميدهند ،درك مطلبشان نیز از اين نوع كتابها باالتر است .درواقع،
متنی که تصوير همراه آن باشد ،نسبت به متنِ تنها یا تصویر تنها دارای باالترین میزان درک
مطلب است.
با توجه به يافتههای متخصصان كه به آنها اشاره شد ،میتوان چنين برداشت كرد كه
عناصر تشكيلدهنده ساختار متن ،نقش مهمي در بازيابي مطلب اصلي آن بازي ميكند .بديهي
است امر ،به درک مطلب سادهتر مطلب كمك ميكند.
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تأثیرساختاربرفراخوانیازذهن

خواندن فرايندي است كه طي آن ،خواننده اطالعات را از متن ميگيرد و درك ميكند.
پژوهشهای بسياري در اين زمينه نشان میدهد كه فراخواني ،زماني با موفقيت انجام میشود
كه متن از ساختار خوبي برخوردار باشد .در عوض ،فراخواني از متوني كه از ساختار مناسب
برخوردار نباشد ،محدود و ضعيف است (الو .)1995 ،23همچنين ،بههمپيوستگي و انسجام
بيشتر باعث میشود كه مطالب بهتر در ذهن نگهداريشوند و يادآوري و فراخواني آنها نيز
آسانتر باشد (شهرآراي.)1384 ،
بهگفته شهرآراي ( ،)1384عوامل مختلفي در فراخواني اطالعات تأثير مثبت دارد كه
سازماندهي مطالب يكي از آنهاست .به اعتقاد وي ،هرچه مطالبي كه افراد میآموزند ،سازماندهي
و نظم بيشتري داشته باشد ،آسانتر نيز فراخواني میشود .لذا مطالبي را كه ميخواهيم كودكان
و نوجوانان بعد از نگهداري بازگردانند ،بايد سازماني منطقي داده شود .بهعبارت بهتر ،میتوان
چنين بيان داشت كه مطالبي بهتر يادگرفته و به ياد آورده ميشوند كه بر پايه و معنايي (اصول)
با يكديگر پيوند داشته باشد .لذا براي ايجاد ارتباطي بين مطالب و موضوعات ،بهترين روش
آن است كه يا خود به مطالبي كه ميخواهيم سازماني معقول ،منطقي و بامعني بدهيم و يا به
كودكان و نوجوانان كمك كنيم تا بهطور فعال و سازنده به مطالب سازمان و نظم دهند و يا
سازمان موجود بين آنها را كشف كنند (شهرآراي،1384 ،ص  .)66در این زمينه ،پیاژه نیز با
نظریه طرحواره بر این عقیده است که دانش ساختیافته به شکل شبکهای دقیق و بسطیافته
از ساختارهای انتزاعی ذهنی است که بازنمونکننده فهم شخص از محیط پیرامون خویش
میباشد .درواقع ،افراد از طرحواره ها برای سازماندهی دانش فعلی و ساخت چارچوبی برای
درک بیشتر استفاده میکنند (ويكيپديا.)2009 ،24
بهنظر میرسد كتاب مرجع ،بهعنوان يك منبع اطالعاتي میتواند بستر مناسبي باشد كه
با سازماندادن مطالب آن قبل از انتشار ،میتوان ارتباط مذكور را ايجاد نمود و بهواسطه همين
ارتباط ،كودكان و نوجوانان را در كشف ساختار مذكور ياري رساند.
يكي از راههای ايجاد همخواني و سازماندهي مطالب آن است كه آنها را با هم بياوريم.
يعني رابطهاي فيزيكي يا فضايي (در يك فضا و در نزديكي و مجاورت هم) ميان آنها ايجاد
كنيم .اين سازمان بهواسطه مؤلفههای تشكيلدهنده ساختار كه در باال به آن اشاره شد ،صورت
ميپذيرد.
در پژوهشي كه توسط لورچ ،و لورچ و اينمان )1993( 25انجام شد ،تأثيرات ابزارهاي
راهنما 26كه در تحقيق آنها عبارت بود از سرعنوانها ،پيشگفتار ،و خالصهها بر به يادآوري متن
مشخص گرديد .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 اين نتيجه
رسيدند كه راهنماها در فراخواني مطلب از متني كه ساختار منسجمتري داشته است ،به خواننده
بهتر ياري رسانده است.
همچنين ،میتوان به پژوهش تيلور و ساموئلز )1983( 27اشاره كرد كه در آن به اين نتيجه
رسيدند كه ساختار مشخص متن ،يكي از مهمترين عوامل در ميزان فراخواني از ذهن است.
عالوه بر اين ،پژوهش آنها مبيّن اين مطلب نيز بود كه آگاهي خوانندگان از ساختار ،منجر به
فراخواني بهتر از ذهن آنان میشود .به عبارت بهتر ،ساختار خوب كتاب مرجع بهتنهايي باعث
بهبود فراخواني از ذهن نمیشود .بلكه آگاهي از ساختار است كه میتواند استفاده را به حد
نهايت خود برساند .درواقع ،آنچه كه در فراخواني از متن مهم است آگاهي خواننده از ساختار
تشكيلدهنده متن است ،بدان معني كه خواننده با آگاهي از ساختار متن فراخواني بهتري از
ذهن خواهد داشت .يكي از راههایي كه میتوانيم مطمئن باشيم كه خواننده از ساختار متن آگاه
است آموزش آن میباشد .حال اگر اين آموزش از سنين كودكي صورت بگيرد ،يعني زماني
كه تازه شروع به خواندن كرده است ،مؤثرتر است .كتاب مرجع در اين زمينه ب ه عنوان كتابي
كه داراي متون اطالعاتي میباشد ،كانال مناسبي است .مشابه همين پژوهش ،پژوهش ديگري
توسط موئز ( )1984انجام شد كه در آن ،وي به نتيجهاي مشابه رسيد با اين تفاوت كه او به
مقايسه ارتباط بين سازمان متن و درك مطلب كودكان پرداخته بود.

بحثونتیجهگیری

27. Samuels
 .28از آنجا که درک مطلب و فراخوانی
حاصل و نتیجه نهایی فرایندی ذهنی است
که به یادگیری منجر میشود ،مؤلفان واژه
فرآورده را برای این دو برگزیدند.
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در مقاله حاضر ،به بررسي نقش ساختار بر درك مطلب و فراخواني آن از ذهن پرداخته شد .به
بيان دقيقتر ،نظر متخصصان اين امر مورد توجه قرار گرفت و به تأثير مؤلفههای تشكيلدهنده
ساختار بر اين دو فرآورده 28اشاره شد .از آنجا كه با حصول اين دو فرآورده (درك مطلب و
فراخواني از ذهن) يادگيري حاصل میشود ،میتوان چنين نتيجه گرفت كه ساختار ،زمانی
اثربخش خواهد بود که بهواسطه مؤلفههای تشكيلدهنده خود ،به درک مطلب و فراخوانی
جامه عمل بپوشاند .منظور از مؤلفههای ساختار ،جزئیاتی است که ساختار بر پایه آنها بنا شده
است و با تکیه بر آنهاست که دو فرآورده درک مطلب و فراخوانی حاصل میشود .نتایج
حاصل را می توان به شکل نمودار  1خالصه کرد.
كتاب مرجعي كه مخاطب آن كودك و نوجوان باشد با اين هدف انتشار يافته است
كه در پاسخ به سؤاالت موجود در ذهن وي كه از پيچيدگي ذهن بزرگساالن برخوردار
نيست ،ياري رساند .براي تحقق اين هدف ،الزم است مطالب مندرج در كتاب از ساختاري
برخوردار باشد كه كودك را در اين امر هدايت كند .اما اين ساختار با ساختار كتابهاي مرجع
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ابزارهای جهت یابی
سازماندهیمطالب

ساختار

عناوینمتون

ابزارهایراهنام
پاراگرافهای کوتاهرت

فراخوان

درک مطلب

ساختارمشخص

روشهای چاپی

یادگیری

آگاهی از ساختار

استفاده از تصویر

منودار 1

نمودار نقش ساختار بر فرآوردههای
29
یادگیری و ارتباط میان آنها

بزرگساالن تا حدودي متفاوت میباشد .چرا كه يادگيري از طريق خواندن ،بهويژه خواندن
كتاب مرجع كه نوعي كتاب اطالعاتي است ،تجربه جديدي براي وي محسوب میشود.
با توجه به تمام اين مطالب الزم است در امر انتشار كتابهاي مرجع كودك و نوجوان به
ساختار آنها نگاه ويژهاي مبذول گردد و به دنبال آن ،مخاطبان اين دسته از كتابها را از اين
ساختار آگاه نمود تا بيشترين استفاده از آنها صورت گيرد و آنها رسالت خود را به بهترين شكل
ممكن به انجام رسانند .در این زمينه میتوان به انجام پژوهشهای موردی در رابطه با کتابهای
مرجع منتشرشده توسط شورای کتاب کودک مانند فرهنگنامه کودک و نوجوان اشاره کرد.
ساختارهای این دسته از کتابها با وجود اینکه مناسب بهنظر میرسد ،اما هنوز بررسی و
مطالعهای به لحاظ ساختاری بر روی آنها صورت نگرفته است و نیاز به تحقیق و بررسی در
این زمنیه ضروری بهنظر میرسد.
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