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 (کودک نقاشی با مقایسه در دبستان اول فارسی کتاب تصاویر محتوایی و فرمی مطالعه) 

 )مقاله استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد یزد، دانشکده هنر و معماری(

 *2 فرهاد خسروی بیژائم،  1 زشیما برادران بزا 
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 ( farhadkhosravi121@yahoo.com) د بیرجندعضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسالمی واح( رابط)نویسنده  -2

... 

 

 
 

 چكیده 

آموزان و کودکان تأثیر گذاشته و در نقاشی آنان انعکاس یابند. همچنین تصویرگری نامتناسب با روحیات ویری دانشتوانند بر سلیقه تصتصاویر کتاب درسی می

 محتوایی و کند. لذا این مطالعه به بررسی فرمیشود و تصمیمات خالقانه کودک را با مشکل مواجه میکودکان باعث جلوگیری از خالقیت تصویری آنان می

دانشنفر از  50و با رویکرد مضمونی و فرمی بر روی  تحلیلی-این مطالعه توصیفیکودک پرداخته است.  نقاشی با مقایسه در دبستان اول ارسیف کتاب تصاویر

هر  گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام شد.نمونه که به روش 1394-95پسر( در سال تحصیلی  25دختر و  25های شهر بیرجند )آموزان پایه اول دبستان

تصویر بود، نیز مورد  76آموز دو نقاشی )یکی با موضوع آزاد و یکی با موضوع تعیین شده( ترسیم نمود. تصاویر کتاب فارسی پایه اول دبستان که شامل دانش

)فرهنگی، ملی، مذهبی و طبیعی(،  خانواده و جامعه، رویدادهای مهمهای محتوایی )ویژگیهای کتاب از نظر های کودکان و نقاشیبررسی قرار گرفتند. نقاشی

ها با استفاده از داده های فرمی )رنگ، تیرگی، روشنی، شکل، کادر و محل قرارگیری تصویر( با هم مقایسه شدند.و ویژگی فضاهای طبیعیو  فضاهای شهری

کودکان و های نقاشی ایج نشان داد ویژگی های فرمینت تجزیه و تحلیل شدند. ≥05/0pداری آماری کای اسکوئر در سطح معنی آزمونو  SPSS15افزار نرم

و های کودکان نسبت به کتاب استفاده از رنگ سبز روشن در نقاشیداری بودند. به طور مثال در مورد رنگ های روشن و تیره، میزان دارای تفاوت معنی کتاب

(. بر اساس نتایج به دست آمده، در بررسی بخش >05/0pداری بیشتر بود )نیبه طور معهای کتاب ای و سیاه( در نقاشیهای تیره )سورمهاستفاده از رنگ

داری مالحظه های کودکان و کتاب با یکدیگر متفاوت بود، اما در مجموع از نظر محتوایی تفاوت معنیمحتوایی تصاویر، با اینکه فراوانی برخی موضوعات در نقاشی

 های نقاشی کودکان شود.ژوهش بتواند منجر به بهبود تصویرگری کتاب فارسی متناسب با ویژگیامید است نتایج حاصل از این پ (.p=71/0)نشد 

 

 
 ، تصاویر کتاب فارسی.کودک نقاشی محتوایی، هایهای فرمی، ویژگیویژگی کلیدی: های واژه
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 مقدمه 

شود. به ی است که در کل کشور استفاده مینظام آموزشی فعلی کشور یک نظام متمرکز و برنامه درسی آن منحصر به کتاب درس

ای مهم و پرکاربرد در ساختار درسی به عنوان رسانه دلیل ساختار آموزشی و برنامه درسی حاکم بر آموزش و پرورش کشور، کتاب

کنند، لذا گاهی اوقات ای هستند که همه روزه معلمان و شاگردان از آن استفاده میهای درسی، رسانه. کتاباستآموزشی کشور مطرح 

آموزش خواندن و نوشتن به عنوان کلید از آنجایی که  (.128: 1387کند )نوریان، به عنوان تمام برنامه درسی، معلم بر آن تأکید می

رخوردار ای ببه ویژه کتاب فارسی از اهمیت ویژههای درسی پایه اول دبستان کتاب شودمحسوب می ورود به نظام آموزش رسمی کشور

دوره دبستان در دو زمینه، کتاب فارسی )مهارت خواندن( و کتاب کار  کتاب فارسیمحتوای برنامه   (.357: 1386 )نوریان،است 

های ، آموزش نشانهیک های خطیها، آموزش نشانهاز چهار بخش، نگاره دهی شده است. کتاب بخوانیمفارسی )مهارت نوشتن( سازمان

. این بدان معنا است که گام نخست در آموزش زبان، می شودقسمت اول کتاب با نگاره آغاز  ، کهخوانی تشکیل شدهو روان دو خطی

هایی همراه شده است. در پی تقویت چشم و گوش، ورزیپرورش سواد بصری به همراه رشد سواد شنیداری است که با دست

( 1391 شود )مقدمه کتاب فارسی اول دبستان،های خطی زبان آغاز میش نشانههای فراگیران، آموزهای دست و رشد تواناییماهیچه

( در مطالعه خود به این نکته اشاره نمود که 1: 1389نیا )در همین راستا صفائی توان به اهمیت تصاویر در این کتاب پی برد.که می

 همین به نیست، نوشتن و خواندن به قادر هنوز مقطع این در کودک هک چرا است ای برخوردارویژه اهمیت از ابتدایی اول پایه در تصویر

و  زمانی (دهندرا افزایش می کودکان یادگیریاین تصاویر . است بیشتر مقاطع سایر به نسبت مقطع این در تصویر آموزشی دلیل ارزش

و لنتز  لوی(. در این زمینه 11: 1382لهی، نمایند )عبدال تقویت را آنان تجسم و تخیل قدرت توانندمی( و 96: 1385 اسفیجانی،

 تسهیل را اطالعات متن یادگیری ( در مطالعه خود بیان داشتند که تصاویر،73: 1387از موریسون و همکاران،  نقل به ؛1982)

 بگیرد.  یاد را اطالعات متن تصویردار تا کنندکمک می کودک به و کنندمی

آموزان و کودک توانند بر سلیقه تصویری دانشمی درسی فارسی اول ابتدایی شد، تصاویر کتاببا توجه به آنچه در باال بدان اشاره 

های نقاشی کودک ضروری به نظر های تصاویر کتاب فارسی با ویژگیتأثیر گذاشته و در نقاشی آنان انعکاس یابند. لذا مقایسه ویژگی

 رسد.می

چنتین بترای ستنجش ابعتاد ده و مهم برای رشد و پرورش استتعدادها و خالقیتت و همای ارزنبه طور کلی نقاشی به عنوان وسیله

از طرفتی (. 92: 1388مختلف عاطفی، هیجانی، رفتاری و هوش کودکان مورد توجته قترار گرفتته استت )خستروی و همکتاران، 

بندی و بسته هایطرح ها،کتاب، روزنامه هایجلد پوسترها، ها،اعالن ها،مجله تلویزیونی، سینما، مختلف تصاویر تأثیر تحت کودکان

با توجه به اهمیتت (. 71: 1392گذارد )نیکوسخن، ها تأثیر میآن تصویری سلیقه بر که گیرندمی شان قرارهای درسیتصایر کتاب

اول دبستان در مقایسه بتا تصاویر در کتاب فارسی اول دبستان، این مطالعه با هدف بررسی فرمی و محتوایی تصاویر کتاب فارسی 

 .ک پایه اول دبستان انجام شده استنقاشی کود
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 پیشینه پژوهش

. با یافت نشدهای کودکان با نقاشی کودک در جستجوهای انجام شده پژوهش مستقلی در خصوص بررسی نزدیکی تصاویر کتاب

 های درسی به شرح زیر است: به ویژه کتابهای کودکان این حال برخی از مطالعات در زمینه بررسی تصاویر کتاب

های داستانی کودکان چه کارایی دارند، پرداخته ( به بررسی تصویر، متن و خوانش کودکان: تصاویر کتاب130: 1996) فانگ

در نتیجه برای شوند. دهد که تصاویر در یک کتاب مصور باعث ایجاد لذت، توجه و تقویت داستان میاست. نتایج مطالعه او نشان می

 .آموزش مفاهیم و رشد آگاهی کودکان مناسب هستند

های فارسی سال اول دبستان در ایران به بررسی چگونگی ارتباط متون نوشتاری، ( در تحلیل محتوای کتاب375: 1386نوریان )

ر فارسی )بنویسیم( پرداخته است. از بین های درسی اول دبستان، کتاب فارسی )بخوانیم( و کتاب کاها با اهداف کتابتصاویر و تمرین

اهداف جزیی فاقد متن نوشتاری، تمرین و  %13.1هدف مورد بررسی از اهداف جزیی آموزش و پرورش برای پایه اول دبستان  13

نتیجه کارایی  صرفاً دارای تصویرند؛ در %4.9فقط دارای متن نوشتاری و تصویر و  %27.2اهداف تنها دارای تمرین،  %1.2تصویر بودند. 

ها با متن، یابد. الزم به ذکر است، در این مطالعه اهداف جزیی مورد بررسی ذکر نشده و درصد ارتباط آناین رسانه آموزشی کاهش می

 ها و تصاویر بیان شده بود.تمرین

ان بر استاس فرهنتگ را بررستی عنوان این خانواده من است، تفاوت نقاشی خانواده در کودک(  در پژوهشی با 1: 2013) گرنهارد 

های فرهنگی و درک کودکان از خود و خانواده و کرد. نتایج نشان داد که موقعیت و آرایش فضای اعضای خانواده با توجه به زمینه

 .های فرهنگی شکل گرفته استاجتماع بر اساس زمینه

 روش تحقیق

آموزان پایه از بین دانش. ه استرویکرد مضمونی و فرمی انجام شد و بااست  تحلیلی-توصیفیاین پژوهش بنیادی از نوع مطالعات 

پسر( به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. از هر  25دختر و  25نفر ) 50های شهر بیرجند اول دبستان

شده بکشد. سپس تصاویر کتاب فارسی دانش آموز خواسته شد تا یک نقاشی با موضوع آزاد و یک نقاشی با موضوع مشخص و تعیین 

های کودکان و نقاشیها( بود، مورد بررسی قرار گرفته و نقاشیتصویر )بدون در نظر گرفتن ریز نقش 76پایه اول دیستان که شامل 

فضاهای و  ری)فرهنگی، ملی، مذهبی و طبیعی(، فضاهای شه خانواده و جامعه، رویدادهای مهمهای محتوایی )ویژگیهای کتاب از نظر 

های جمع آوری شده در دادههای فرمی )رنگ، تیرگی، روشنی، شکل، کادر و محل قرارگیری تصویر( مقایسه شدند و ( و ویژگیطبیعی

آماری کای  آزمونوارد شد. در بخش توصیفی از جداول توزیع فراوانی و در بخش تحلیلی از   SPSS15افزار آماری این زمینه در نرم

 در نظر گرفته شد. >05/0pداری فاده شد. سطح معنیاست اسکوئر

 یافته های پژوهش

در  ی ماتهارنگ  ای و های قرمز، آبی، سبز، بنفش، قهوهفراوانی نسبی استفاده از رنگیافته های این پژوهش نشان داد که 

. در این بین بیشترین (>05/0p) عنادار بوده و این تفاوت از نظر آماری نیز مهای کودکان بیشتر بودهای کتاب نسبت به نقاشینقاشی

 هایی هستند که غلظت و های خنثی( رنگهای مات وجود داشت. منظور از رنگ های مات )رنگاختالف در مورد استفاده از رنگ
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اند یب شدههای آکروماتیک )سیاه، سفید و خاکستری( ترکها معموالً با یکی از رنگخلوص رنگی پایین دارند. این رنگ

 (. 66: 1392)نیکوسخن، 

های کودکان نسبت به فراوانی نسبی استفاده از رنگ سبز روشن در نقاشیهمچنین در مورد استفاده از رنگ های روشن و تیره 

و سیاه(  ایهای تیره )سورمهفراوانی نسبی استفاده از رنگاز طرف دیگر  (.>001/0pداری بیشتر بود )های کتاب به طور معنینقاشی

. نتایج حاصل از بررسی (>05/0pدار بود )های کودکان بیشتر بود و این تفاوت از نظر آماری معنیهای کتاب نسبت به نقاشیدر نقاشی

 ( نمایش داده شده است:1این رنگ ها به صورت کلی در )جدول 

 

 های کتابهای کودکان مورد مطالعه با نقاشیهای روشن و تیره در نقاشی: مقایسه توزیع فراوانی استفاده از رنگ1جدول 

 رنگ

 نقاشی

 جمع کل روشن و تیره تیره روشن سایر 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 100 14 14 10 10 49 49 27 27 کودکان

 100 76 1/46 35 1/17 13 25 19 8/11 9 کتاب

 100 176 8/27 49 1/13 23 6/38 68 5/20 36 جمع کل

001/0p<                 3=df               89/28=2x 

 

های فراوانی نسبی استفاده از کادر عمودی در نقاشیدر مورد استفاده از کادر در نقاشی کودکان نتایج این پژوهش نشان داد که 

داری بیشتر ( به طور معنی%1/71های کتاب )ر نقاشی( و استفاده از کادر افقی د%9/28های کتاب )( نسبت به نقاشی%49کودکان )

 (.>05/0pبود )

های کتاب از شیوه انتزاعی استفاده شده بود که این تفاوت از نظر آماری نقاشی %3/1های کودکان و نقاشی %15در همچنین 

داری نداشت و کتاب تفاوت معنی های کودکان( ولی فراوانی نسبی شیوه واقعی مورد استفاده در نقاشیp=002/0دار بود )معنی

(05/0p>.) 

 21در زمینه بررسی محتوای نقاشی کودکان و تصاویر کتاب تفاوت چندانی در این مطالعه مشاهده نشد و تنها در زمینه رویدادها 

های ( از نقاشی%4/52مورد ) 11های کتاب به ترسیم رویدادها اختصاص داشت که در مورد از نقاشی 15های کودکان و مورد از نقاشی

( به عیدمبعث اختصاص %20مورد نقاشی ) 3ها ترسیم شدند. همچنین در کتاب های کتاب، فصل( از نقاشی%3/33مورد ) 5کودکان و 

داری بین توزیع فراوانی استفاده از های خود این رویداد را ترسیم نکرده بودند و از نظر آماری تفاوت معنیداشت ولی کودکان در نقاشی

 (.p=007/0های کتاب به دست آمد )های کودکان مورد مطالعه با نقاشیرویدادها در نقاشی

 یجه گیرینت

های کتاب های فرمی و محتوایی با نقاشیهای کودکان  از نظر ویژگیدر این مطالعه به بررسی نتایج حاصل از مقایسه نقاشی

های روشن در نقاشیفراوانی استفاده از رنگتایج مطالعه حاضر نشان داد که های فرمی نپرداخته شده است. در زمینه بررسی ویژگی

کودکان . بیشتر بودبه طور معناداری های کتاب های تیره در نقاشیهای کتاب و فراوانی استفاده از رنگهای کودکان نسبت به نقاشی

 ها به استفاده از یک رنگ خاص موجب هیجان و کردن آن توانند هر رنگی را که دوست دارند، انتخاب کنند چون وادارآزادانه می
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های روشن کودکان را کنند. رنگید میأینفس پیدا کرده و خودشان را ت ها عزتکودکان با استفاده از رنگ. شودها میطغیان آن

ها شادی خود را نشان از طریق بازی کردن با آندارند که رنگ روشن دارند و هایی را برمیها اسباب بازیآن .آوردبه هیجان می

هایشان، کمتر از مداد مشکی استفاده کودکان خردسال  در نقاشیتوان بیان نمود که (. به طور کلی می36: 1382)نجاتی،  دهندمی

دهد جنبه عاطفی بر جنبه یگیرند که این امر، فرایندی طبیعی است و نشان مرنگی کمک می کنند و برای ترسیم شکل از مدادمی

کنند تا جایی که دیگر شکل بر رنگ عقالنی تسلط دارد. با گذشت زمان کودکان کم کم برای ترسیم شکل از مداد مشکی استفاده می

ر شکل بر سالگی اگ 7افتد، یعنی جنبه عقالنی بر جنبه عاطفی غلبه پیدا کرده است. تا قبل از کند. زمانی که این اتفاق میغلبه می

دهنده یک رنگ غلبه نداشته باشد، اهمیت چندانی ندارد؛ اما اگر بعد از آن برای ترسیم اشکال فقط از مدادرنگی استفاده کند، نشان

دهند و از های روشن تمایل نشان میکودکان بیشتر به رنگتوان بیان نمود که (. در نهایت می1389)اکرمی،  خیر آشکار روانی استأت

دهند چون احساس شادی و عالقه بیشتری نشان میهای روشن . دختران در سنین رشد به رنگکمتر استفاده می کنندهای تیره رنگ

ای و مشکی را برای ابراز احساسات خود انتخاب های بژ، قهوهدر حالی که پسرها در سنین رشد رنگکند مین ها را بیاهیجان آن

 گردد. ها اشاره میکننده نوع خاصی از حاالت کودک است که در ذیل برخی از این رنگها بیانگهر کدام از رن کنند.می

در مورد استفاده از کادر عمودی و افقی در نقاشی کودکان باید به این نکته اشاره کرد که نقاشی بر روی محور افقی و با زوایه دید 

کیفیت بصری تخت و ایستا است و  نقاشی بر روی محور عمودی با زاویه دید از روبرو رساند و دارای از روبرو مفهوم مشارکت را می

( عموماً 13: 1390کند )صدقی و همکاران، رساند و از نظر کیفیت بصری حس سکون را القا میمفهوم واقعی و طبیعی بودن را می

عمودی و مورب است زیرا انرژی بصری کمتری در خط افقی ساختارهایی که کادر افقی در آن ها حاکم است پایدارتر از ساختارهای 

وجود دارد. خط افقی نوعی تجسم ساده از فضا است که معموالً در قسمت باالی آن آسمان یا دیوار و بخش پایین هم زمین و آنچه 

 (. 582: 1386شود )آرنهایم، روی زمین قرار دارد، درنظر گرفته می

های کتاب از شیوه انتزاعی استفاده شده بود که این نقاشی %3/1های کودکان و نقاشی %15ه نتایج مطالعه حاضر نشان داد ک

های توان بیان نمود که بیشتر نقاشی(.  به عبارتی می12-4جدول )مراجعه شود به  (p=002/0دار بود )تفاوت از نظر آماری معنی

 تخیل یا و بیندمی چیزهایی که ترسیم برای ها ارائه شده است. کودکیکتاب به شیوه واقع نمایی هستند که در ذیل یکی از این نقاش

 این به توجه و کند نقاشی شانهایتمام ویژگی با و زاویه بهترین از را و موجودات اشیاء تا کوشدو می نیست قائل مرزی و حد کند،می

 .(1386کند)فراری،  پیدا جایگاه خاصی کودک نقاشی در هاآن اندازه و عناصر بین شود رابطهمی سبب نکته

 بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می شود :

 ها، زمینهها آنهای فرمی و محتوایی به کار رفته در نقاشیشناخت ویژگی و سال 7تا  6 با توجه بیشتر به روانشناسی کودکان -1

شود، تا کودکان ارتباط بهتری  های درسی برای این گروه سنی فراهمکتاب زیتصویرسا بر حاکم اصول درک بیشتر و استفاده صحیح از

 با تصاویر برقرار کرده و عملکرد تصاویر نیز بیشتر شود.

های آسمانی که در آن از تصاویر بیشتر های دیگر پایه اول ابتدایی مانند هدیهگردد که در مطالعات آتی کتابپیشنهاد می -2

های فرمی و محتوایی مورد بررسی قرار گیرد و نمود آن نیز در نقاشی کودکان بررسی  و نتایج است، از نظر ویژگیاستفاده گردیده 

 حاصل آن با مطالعه حاضر مقایسه شود.
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های سنی در شهرهای مختلف نیز بررسی شده و تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی شود در مطالعات آتی سایر گروهتوصیه می -3

 ر نقاشی کودکان مورد توجه قرار گیرد.د

 تشكر و قدردانی

این مطالعه برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد. بدین وسیله از کلیه اساتید و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی 

م این کار مساعدت نمودند تشکر و واحد یزد، همچنین مدیران، معلمین و دانش آموزان پایه اول دبستان های شهر بیرجند که در انجا

 قدردانی می شود.

 مراجع 

های کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات سروش.(. کودک و تصویر، جستارهایی در تصویرگری کتاب1389الدین. )اکرمی، جمال  

تشارات سمت.(. هنر و ادراک بصری: روانشناسی چشم خالق. ترجمه مجید اخگر، تهران: ان1386آرنهایم، ردلف. )  
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 .14-5(: 46) 3هنرهای دیداری. نشریه هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، 
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 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا.(. نقش تصویر در پرورش تخیل. پایان1382عبداللهی، مهتاب. )

 کودکان و مفاهیم آن. ترجمه عبدالرضا صرافان، تهران: انتشارات دستان.(. نقاشی 1386فراری، آنا اولیوریو. )

 (، ناشر:اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.1392کتاب فارسی بخوانیم دوره اول دبستان)

انشگاه شهید دوست، اهواز: انتشارات د(. طراحی آموزشی اثربخش. ترجمه رحیمی1387موریسون، گ آ؛ روس، ا ا و کمپ، ج ا. )

 چمران.

 شناسی کودک )حرکت، تالش و تکاپو(. تهران: انتشارات فراروان.(. روان1382نجاتی، حسین. )

-357 (:12) 3 ایرانی، روان شناسان فصلنامه ایران. در دبستان اول سال فارسی هایکتاب محتوای تحلیل(. 1386)محمد.  نوریان

366. 

های درسی پایه دوم و پنجم دوره ابتدایی. گی به کارگیری اصل تأکید در طراحی تصاویر کتاب(. بررسی چگون1387نوریان، محمد. )

 .144-127(: 3) 4های نوین تربیتی، فصلنامه اندیشه

: 9های داستانی کودک )گروه سنی ج(. فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، (. بررسی تأثیر رنگ در کتاب1392نیکوسخن، سودابه. )

60-84. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 

         International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, Environment 

             Future Horizons & Retrospect 

ICAUCAE 2016 
7 March 2016, Tehran, Iran,  Institute of Art and Architecture (SID) 

 

7 

 

Fang Zhihui, (1996). Illustrations, Text, and the Child Reader: What are Pictures in Childrens Storybooks 

for?, Reading Horizons, Vol. 37, No. 2, pp130-142. 

Gernhardt, A. (2013). This is My Family: Differences in Childrens Family Drawing Across Cultures, Journal 

of Cross Cultural Psychology xx(x)1-18. 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

