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 باسمه تعالی

 (اول دبستان مطالعه در کتاب فارسی)بررسی نقش تفکر نمادین در ادبیات کودکان

 قادر محمدی -1
 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، مدرس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر 

   Email : ghader_mohammadi59@yahoo.com 

 لیدا سلیمانزاده -2
 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

Email: lidasoleymanzadeh@gmail.com 

 چکیده

ایی است که در راستای تحقیق هدفهای کتاب انتخاب و سازماندهی ه بخشهای نوشتاری، تصویرها و تمرینکتاب درسی دربردارنده 

تحقیق توصیفی حاضر با هدف . اهمیت این کتابها را دوچندان کرده است« بخوانیم و بنویسیم» از سوی دیگر آموزش . می شوند

. کاربرد نمادها و اشکال در کتاب فارسی انجام شده استباره دربررسی تفکر نمادین در ادبیات کودکان اول دبستان بخصوص 

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و  .و نمونه آماری شامل دانش آموزان دوره اول دبستان این شهر می باشد اهرجامعه آماری شهر 

ی تحقیق با نظر متخصصان و پایایی محاسبه روای. و روش تحلیل محتوا برای گردآوری داده ها بهره گرفته است  با ابزار پرسشنامه

حجم نمونه آماری نیز با درصدگیری از دو مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه با  .آن با محاسبه آلفای کرونباخ انجام شده است

اشکال و  ،اول دبستان دوره ی فارسی کتابهای در یافته های تحقیق نشان داد. است محاسبه گردیدهاستفاده از آلفای کرونباخ 

دانش آموز را قادر به شناخت بهتر موضوع درس می کند، ولی اگر از نظر محتوایی بنگریم دانش آموزان را  ،نمادهای به کار رفته

الی  3اولین وابستگی کودک به پدر را تداعی می کند یا در صفحه « نان داد/بابا آب» به عبارت ساده تر جمله ؛وابسته بار می آورد

امین دوچرخه اش را تعمیر می کند و خواهر امین چکشی در دست دارد و به طرف امین » ی استفاده از نمادهای کتاب فارس 01

آقاکریم نشسته و به متکایی لم داده و ننه اکرم یک » تاب حه دیگر ک، همچنین در صف«گرفته که بلکه او آن را بگیرد یا نگیرد

دای کودکی به اگر عمیقا ًّ به موضوع بنگریم وابستگی ما را از ابت« آقاکریم بدهد استکان چای در دست دارد که می خواهد آن را به

؛ و خیلی مثالهای متعدد دیگر و چه بهتر بود امین چکش را خودش بردارد و کریم چایی برای خودش بریزد دیگران نشان می دهد

 و کودکی در روزگار نسلی هر مذهبی و ملی گی،فرهن فکری، بنیانهای دنمی ده ننشا که که در ادامه تحقیق آورده خواهد شد

 و است کشور هر پرورش و نظام آموزش ی عهده بر نیز بنیانها این از مهمی بخش برآمدن و شکل گیری میشود؛ نهاده نوجوانی

 . میرود شمار سازیها به بنیان این ابزارهای مهمترین از مناسب درسی کتابهای تألیف

 

 ادبیات کودکان، کتاب درسی فارسی تفکر نمادین،: کلمات کلیدی
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 و بیان مسأله مقدمه

جورج هربرت مید، با مطرح کردن دو مفهوم نماد و ارتباط، بیشترین تأثیر را بر سنت کنش متقابل نمادی بر  

معنای هر موضوعی برای انسان امری ذاتی نیست، بلکه انسان بدان معنا ، از دید مکتب کنش متقابل نمادی .جای گذاشت

به همین دلیل هرچیز طبیعی ممکن است برای انسان ها بنا بر نوع نگرشی که به آن موضوع دارند، معانی . می بخشد

بلومر، ) گونی داردمعانی گونا... مثال  یک درخت برای یک نویسنده، شاعر، چوب بر، باغبان، و . گوناگونی داشته باشد

لذا نمادها و تصاویر به کار رفته در کتابهای درسی به ویژه کتب دوره ابتدایی و اول دبستان، علی رغم . (079 :0191

ه می تواند به درک بهتر جمالت و مفاهیم کمک کند، ولی اینکه این نمادها چگونه توسط معلمان توضیح داده می کاین

 . شود، موضوع بسیار مهمی است

سالیانه برنامه ریزی های متعددی برای تدوین کتب با این توصیف می توان مسأله تحقیق را بدین صورت ذکر کرد که 

در این . درسی در دوره های مختلف تحصیلی صورت می گیرد که ممکن است در اهداف خود موفق یا ناموفق باشند

لها زحمت می کشند و هم فکری می کنند تا کتاب خوبی راستا همواره کارشناسان مختلفی ساعت ها و حتی ماه ها و سا

ولی به نظر می رسد تنها تدوین کتاب خوب تضمین کننده یادگیری سریع و موثر آن نیست و الزم است . را تدوین کنند

 (.  01: 0391ای، شلدره اکبری)برای نحوه تدریس آن نیز کتاب دیگری نگاشته شود

د عتقااشى زمون آمربیاو تربیتى ن نشناساری از روابسیا. نمادین می باشد مسأله دیگر مربوط به معنای تفکر 

ی گیردیاو به فعالیت د خویهای نایاتوس ساابر د شاگرهر که د ماندهى شوزسان باید چنای گیردند که موقعیت یادار

و مناسبى هستند ر بسیای شهاادی همراه با استفاده از نمادها، رونفرزش اموی آشها، رونیل به چنین هدفیای بردازد بپر

: 0391 شعبانی،)این مورد در سطح ابتدایی بسیار حایز اهمیت است که به نظر می رسد زیاد به آن پرداخته نمی شود

33.) 

یکی از مسائل اصلی موجود در این زمینه مربوط به مقطع تحصیلی ابتدایی می باشد مبنی بر اینکه در این  

از روش صحیح  بطوریکه اگر. مادگی پذیرش هرگونه آموزش هنجار و ناهنجار را داردسنین کودک ذهنی فعال داشته و آ

 (. 001: 0191 پارسونز ریچارد،)برابر نظر ژان ژاک پیاژه دچار تأخیر رشد ذهنی خواهد شد ،آموزش برخوردار نباشد

 سریع رشد ،)شاگردان بودن زبانه دو مثل( آن از ناشی و مشکالت اقوام تعدد و تنوع کشور، وسعت به توجه با 

 حد در و کافی دقت با درسی های کتاب که دارد ضرورت اجتماعی، های و ارزش هنجارها در سریع تغییر و فنآوری، علوم

 .(11: 0391محمدیان، یار)شوند تألیف علمی اصول و شده تعیین اهداف با مطابق نقص و و عیب هر از عاری امکان،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

راستای موضوع تحقیق نقش والدین در شکل گیری تفکر نمادین کودکان و تلفیق آن از جمله مسائل دیگر در  

در در مدرسه با تفکر معلمان و سایر دانش آموزان می باشد؛ نقشی که والدین در فرآهم سازی محیطی گرم و صمیمی و 

مراقب خود عالقه مند می شود محبت آمیز ایفا می کنند، به تدریج کودک روی آنها سرمایه گذاری می کند و به مادر یا 

لذا از این طریق عواطف همبستگی و صمیمیت باعث یادگیری .  و از این طریق حس عمیق صمیمیت را تجربه می کند

تحقیقات زیادی نشان داده اند که چگونه الگوی همبستگی ناسالم می تواند در تحول شناختی، . اجتماعی اولیه می گردد

تأثیری منفی داشته باشند و برای از بین بردن این تأثیرات منفی استفاده از نمادها در قالب  هیجانی و بین فردی کودکان

 (.11: 0191کارو، )آموزش غیرمستقیم توصیه شده است

 

 پیشینه تحقیق

به دلیل اهمیت در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی مخصوصا آموزش از طریق نمادها، تصاویر و تمرینات کالسی  

در این زمینه که  مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته و مطالعات زیادیتدریس نوین مطرح است، فروانی که در 

 .نموداشاره  نمونه از آنهامی توان به چند  است که صورت گرفته

ودکان دبستانی به این در تحقیقی میدانی درباره تأثیر نمادها در یادگیری ک( 0119)واالس جرالد و همکاران -

گرفته د تا حد تسلط یارا شى زموای آباید محتو، هددمه د اداینکه به پیشرفت خواز اقبل د شاگرنتیجه رسیده اند که 

 .داردبستگى ی از نمادها گیردیان مازسیعى به ر وبه طوان گیراپیشرفت تحصیلى فری و گیردیا، ین نظریهس اساابر . باشد

ن در معلما، ستن استفاده از نمادها امادان زتحصیلى شاگراد ستعداصلى اشاخص ، (0113)ه اچ ایلواردبه عقید -

ای بردان که تک تک شاگررا مانى ن زناود میکنند آمحدن را ما، زسیدرحد واموختن یک ای آمعمولى بری کالسها

که می شود مر سبب این ا. میگیرندنظر در همه ای بررا  یکسانىن ماو زهند ار نمی قرن نار آختیا، در اندز دارنیای گیردیا

متحاناتى به اچنین ی در قودان شاگر، برعکسو پیشرفت تحصیلى کسب کنند ن متحادر اپایینى ات ضعیف نمردان شاگر

حتى و کافى ن ما، زکاملی گیردیاو تسلط ای برن ناا آیر؛ زست یابنددصد در 011حتى گاهى و  11و  91 ه هاینمر

 .ستامهم ر یس نیز بسیارلبته کیفیت تداند ر دارختیای را در ابیشترقت و

ارس مداز  71ل ساان درتهری یزربرنامه  ومدیریت ه نشکدن در دانشجویااز داهشی که توسط یکی وپژدر  -

نا وه رکه گه مدآتشویق به عمل  وم بطه با لزدرراناموفق پرسشی وموفق وه گراز دو گرفته رت صوان تهر 1یی منطقه ابتدا

چه نا موفق به  وچه موفق اد فراال اوهد که دمی ن ین مسئله نشاا. ندداده امثبت اب جو% 011موفق وه گر% 98موفق 
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و در نهایت اینکه . موفق طالب تحسین هستنداد فراز اتحصیل بیشتر درنا موفق اد فراثانیا و ند ده اکراف عتراتشویق وم لز

 .ثیر آن روی یادگیری سریع مطالب درسی نتیجه گرفته استمحقق با استفاده از تشویق نمادین تأ

ست معلم به متعلم درمحبت معتقد است که یکی از نمادهای آموزشی، محبت معلم است؛ و( 0391)تبریزی  -

در ین قبیل ری از اموا وظیفه م ونجاری، درانگااسهل ی، پرخاشگر، بی حوصلگیاب ضطرا س وال  تراو: دباعث می شو

درس تر ی ثانیا  متعلم جد. ودبین براز کاهش یابد یا حتی ای قابل مالحظه رت شته به صوداگر ایا  د وشوند یجاامتعلم 

نمی ف ستنکای اگیردیاای بحث بردن نمول نباد دن وکرال سؤاز  ویش می یابد افزش وی اجووجنب وحرکت وند امی خو

 . کنند

را در قالب نماد معرفی می کند و معتقد فضای کافی مدارس  ، تجهیزات آموزشی و(0371)علی اکبر سیف -

ف مشر ه هایپنجریک با رتاد و سری کالسها، کافیر نوم عد، تخته گچیب کیفیت نامطلو، نیمکتو شتن میز انداست، 

میتواند یگر ت دمکانااصدها ه و مایشگا، آزخانهزنما، کتابخانهزی، مین بازشتن اندس و کالدن شتى بواغیربهدن، به خیابا

 .و در نهایت لزوم توجه مسئولین به این موضوع شده است. هندار دتأثیر قررا تحت معلم یس رتدروش 

با توجه به مطالب مطالعات پیشین که در باال ذکر شد مالحظه می شود که اغلب محققان تفکر نمادین را در  

همچنین . میان آمده است قالب ابزار یادگیری معرفی کرده اند و از نقش والدین و تأثیر نوع مدارس کمتر سخن به

تحقیقات انجام شده در تمام مقاطع تحصیلی بوده که ما دراین تحقیق می خواهیم فقط در دوره ابتدایی بررسی و مطالعه 

 .داشته باشیم

 مبانی نظری

در هر جامعه مردم با وضعیت هایی روبرو می شوند که به طور مشترک توسط آنان تعریف شده است و آنان از  

نش های متقابل قبلی به دریافت های مشابه و تعاریف مشترک می رسند و در می یابند که در خالل هر وضعیت طریق ک

بنابر این مردم در سازماندهی اعمال خود کوشش کمی انجام می دهند، زیرا این تعاریف . خاصی چگونه باید عمل کنند 

نظریه کنش متقابل نمادی عمل انسان صرفا به واسطه در . (111،ص  0319کوزر ، )از قبل پذیرفته شده و آماده اند

ر فرد و تعریف او از کنش افراد ناشی از تفک. کنش متقابل ایجاد نمی شود بلکه از کنش متقابل بین افراد نتیجه می شود

 .موقعیت است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

این  .کندنظریه کنش متقابل نمادین به جای شخصیت یا ساخت اجتماعی بر کنش متقابل میان افراد تأکید می  

در این نظریه انسان پاسخ دهنده و یا . نظریه بر انسان فعال به جای انسان منفعل در ساخت اجتماعی تأکید می کند

ساخته شده بر اثر پاسخ های جاری جامعه و دنیا نیست، بلکه انسان در این دیدگاه درک و انتخاب و سپس تفسیر میکند 

چگونه شرکت کنندگان در جوامع بشری »بلومر با طرح سئوالی از قبیل اینکه  .و در نهایت در این مسیر ساخته می شود

می خواهد بداند که شرکت کنندگان هنگامی که اعمال » ( 091بلومر ،)«اعمالشان را با یکدیگر وفق می دهند؟

ه آنها پاسخ می سازگار می نمایند، چگونه با رفتارهای جاری یکدیگر بر خورد می کنند و ب  متناظرشان را با یکدیگر

 .(090بلومر ، )«دهند

اجتماعی شدن، به انسانها اجازه می دهد تا توانایی اندیشیدن شان را  از دیدگاه نظریه پردازان کنش متقابل نمادین،

انسانها می توانند معانی و نمادهایی را که در کنش ها و کنش . پرورش دهند و به شیوه های متمایز انسانی بیندیشند

افراد در گفتگوها و  .تعدیل کنند یا تغییر دهند بل شان به کار می برند بر پایه تفسیری که از موقعیت می کنند،های متقا

افراد به دیگران واکنش نشان نمی دهند، بلکه بر اساس نیت ها و . عملکردهایشان بر اساس مبادله معانی عمل می کنند

ارتباط با هم، نیت یکدیگر را در می یابند و این امر فهم عمل افراد از طریق . قصد های مبادله شده عمل می کنند

جنبه های برجسته موقعیت ها . ارتباطات به افراد کمک می کند تا موقعیتشان را تعریف کنند. کنشگران را به دنبال دارد

طرفداران .یردجنبه هایی هستند که توسط اشخاص درگیر در موقعیت برای معنا بخشی به آن مورد استفاده قرار می گ

نظریه کنش متقابل نمادین استدالل می کنند که عمال  همه کنش های متقابل میان افراد انسانی متضمن تبادل 

 (.11: 0398ادیبی، )نمادهاست

مید، واحد تحلیل رفتارى، کنش اجتماعى است؛ تعاملى میان دو یا چند نفر  از دیدگاه هربرت :کنش اجتماعی 

زبان را مبناى  مید. شان بخشى از یک الگوى مستمر است متقابل وظایفى را بر عهده دارند و رابطهکه به نحوى به طور 

حرکات و اشارات بخشى از کنش : داند و معتقد است کنش متقابل اجتماعى و حرکات و اشارات را اجزاى اصلى زبان مى

 (.111: 0391کوزر، )وز رخ نداده استهایى از کنش اجتماعى است که هن اجتماعى است که دال یا نشانه آن بخش

دهد و معنایش را از ماهیت چیزى  اى است که به خودى خودهیچ واقعیتى را نشان نمى نماد، معنا یا واقعه :نماد 

بنابراین، معناى نماد به . نشیند اى قراردادى به نیابت به جاى چیز دیگرى مى گیرد، بلکه به گونه که بدان متصل است نمى

کنند، شناخته  افق مردمى که داراى فرهنگ مشترکى هستند و در ارتباطات خود از آن استفاده مىوسیله تو

 (.100: 0391گیدنز، )شود مى
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     Content Analysisتحلیل محتوا

تجزیه و تحلیل محتوا تکنیکی تحقیقی است که بررای تشرریح عینری مرنظم و مقرداری محتروای آشرکار         :برنارد برلسون

 .(79تا71 :0391نژاد، معتمد )ارتباطات به کار می رود

دهنرد، امرا در    ها بدون تفکر واکنش نشان مرى  ها در برابر نشانه بین نماد و نشانه تفاوت قایل بود؛ بدین صورت که آدم مید

نشرینند و   ها قائم به ذاتند، به جاى چیرز دیگررى نمرى    نشانه. دهند العمل نشان مى اى متفکرانه عکس ها به شیوهبرابر نماد

امرا نمادهرا بره    .دهند؛ مانند فریادهاى خشم که نشانه عصبانى بودن فررد اسرت   اى آشکار نشان مى یک واقعیت را به گونه

نمادهرا را  . بلکه به صورت توافقى بیانگر معنراى خاصرى هسرتند   دهند،  خودى خود و مستقیما هیچ واقعیتى را نشان نمى

مثرل گرره کرردن    )و اعمال فیزیکى ( مانند تندیس مسیح)، اشکال (مثل آتش)توان به اقسام گوناگونى از قبیل کلمات  مى

نمادها نه تنها بره   .البته در بین انواع نمادها، نمادهاى معنادار زبانى از اهمیت بیشترى برخوردارند. بندى کرد دسته( مشت

دهنرد ترا برا سرایر افرراد ارتبراط برقررار         دهند، بلکه این توانایى را بره انسران مرى    را مى( تفکر)افراد توانایى کنش با خود 

 (.307: 0399ریتزر، )کند

بررسی نقش تفکر نمادین در ادبیات کودکان بخصوص کاربرد این نمادها در کتاب در این تحقیق که هدف اصلی آن 

 :سی اول دبستان می باشد، فرضیه های تحقیق طرح ریزی شده و به شرح زیر می باشدفار

 .کتاب فارسی اول دبستان در یادگیری مفاهیم کتاب موثر است تفکر نمادین در به کارگیری به نظر می رسد -0

 .موثر است دبستاناول والدین در آموزش کتاب فارسی کودکان  توسط تفکر نمادینبه کارگیری به نظر می رسد  -1

  .موثر استآموختن مفاهیم درسی با استفاده از نمادها در  جنسیت دانش آموزبه نظر می رسد  -3
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 مواد و روش ها

 1جامعه آماری شامل . است و تحلیل محتوا ای مبتنی بر راهبرد پیمایش پرسشنامه تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کمی

از بین این دو  نمونه آماری تحقیق حاضرکه بوده،  کوثر از توابع استان اردبیل شهر مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه در

از اول ماه  1در طول  (نفر دانش آموز دختر 18 –نفر دانش آموز پسر 30)دانش آموز اول دبستان 81مدرسه که جمعا  

نمونه گیری از نمادهای مندرج در با توجه به قاعده روش تحلیل محتوا . انتخاب شده است 0313تا اسفند  0313 مهر

برای برآورد قابلیت اعتبار یا روایی  .انجام شده است« انتخاب منابع ارتباط»کتاب فارسی اول دبستان با استفاده از روش 

پایایی تحقیق را با  .نمادها توسط متخصصان رشته های علوم اجتماعی بهره گرفته ایم« رمزگذاری»از مقوله تحقیق 

 :فورمول زیر که پایایی مرکب نامیده می شود بدست آوردیم استفاده از

 

 : پایایی در تحلیل محتوا

پایایی میان کدگذاران به . پایایی زمانی وجود دارد که اندازه گیری مکرر یک پدیده به تصمیمات یا نتایج مشابهی برسد

گذاری واحدی، کدگذاری می کنند اشاره سطح توافق میان کدگذاران جداگانه ای که همان محتوا را به کمک ابزار کد

اگر در نتایج به دست آمده پایایی مشاهده نشود یک منبع خطا در میان کدگذاران، در دستورالعملها ی کدگذاری، . دارد

 (.119ص  0391ویمر و دومینیک ) در تعریف دسته ها، در واحد تحلیل، یا در تلفیقی از این عوامل وجود دارد

 توسط محقق دیگر -1          ق با فاصله زمانی توسط همان محق -0

 تحقیق و فراوانی کدگذاری ها پایایی توزیع. 0جدول شماره 

 روایی کد گذاری ثانویه کد گذاری اولیه ردیف مارهش

09 18 11  -

19 11 11 + 

7 10 10 + 

18 19 10  -

13 18 11  -

81 13 13 + 
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درصد اختالف وجود  81مذکور جدول که در، اولیه باشد تحقیق قابل قبول نیستمطالب متفاوت از کد گذاری % 11اگر 

 .، لذا پایایی تحقیق قابل قبول استدارد

 فرمولهای محاسبه پایایی

100
N

M
CR

     M  =مقوله های مورد توافق        N  =کل مقوله ها 

21

2

NN

M
CR




  M = 0  شمار موارد مورد توافق در دو کدگذاریN  =تعداد کدهای اولیه 

1N  =(113ص 0371ساروخانی ) تعداد کدهای مطالعه دوم 

 کد گذاری

نام  codingقرار دادن یک واحد تحلیل در یک دسته خاص از دسته های موجود برای دسته بندی محتوا، کدگذاری 

 (. 111ص0391ویمر و دومینیک) دارد

در تحقیقات حرفه ای دستور العمل برگه کدگذاری الزم و ضروری است تا پایایی و روایی تحقیق دچار مشکل : تذکر

 . نشود
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 (نمونه ای از فیش های جمع آوری داد ها)Datasheet  برگه اطالعات. 1جدول شماره

ف
دی
ر

مه 
زنا
رو
د 
ک

ر  
 زی
طح

س

پ
چا

یخ 
تار

ره 
ما
ش

ک 
سب

ی 
تو
مح

بع 
منا

 

داد
روی
ل 
مح

 

 عنو
ی
یر
یگ
پ

 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 

 و بحث یافته ها

 

   تحلیل توصیفی یافته های تحقیق 

از . انجام شده است (نفر دانش آموز دختر 18نفر دانش آموز پسر  30)دانش آموز اول دبستان نفر  81این تحقیق در بین 

درصد فوق  8درصد لیسانس و  11درصد دپیلم،  88درصد زیر دپیلم،  11حدود  پاسخگویان والدین تحصیالتلحاظ 

 .درصد از والدین شرکت می کردند71همچنین در جلسات اولیاء و مربیان بیش از  .لیسانس بوده اند
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 تحلیل استنباطی تحقیق 

 (فرضیه اصلی) 1آزمون فرضیه شماره 

کتاب فارسی اول دبستان در یادگیری مفاهیم کتاب موثر  تفکر نمادین در به کارگیری به نظر می رسد -1

 .است

 توزیع فراوانی سبک نمادین در کتاب فارسی اول دبستان .1شماره جدول

 درصد فراوانی سبک نمادها ردیف

 11 81 عکس رنگی 0

 11 11 عکس سیاه و سفید 1

 01 09 انیمیشن کارتونی 3

 00 01 عکس با توضیح زیر آن 1

 1 8 سایر 8

 011 000 ............ جمع کل

 

مورد  000برای آزمون این فرضیه، کل نمادها و تصاویر مندرج در کتاب فارسی اول دبستان را با شمارش محتوایی 

آنچه در مصاحبه با دانش آموزان درباره مفهوم تصاویر کتاب، . برآورد کرده ایم که به شرح جدول فوق قابل مالحظه است

ره تصویر توضیح داده بود، می گفتند و هیچ چیز جدیدی که مشاهده شد این است که اغلب آنچه معلم مربوطه دربا

نکته جالب در این زمینه اینست که وقتی از دانش آموزان درباره معنا . حاصل برداشت خود دانش آموز باشد مشاهده نشد

می شد و  و مفهوم تصاویر و نمادهایی که هنوز درس آن تدریس نشده بود می پرسیدیم، تفاسیر متفاوتی از عکسها گفته

هربرت مید، دانش آموز « کنش متقابل»چارلز هورتون کولی، و نظریه « نظریه خودآیینه سان»این درحالیست که برابر 

یافته های این فرضیه نشان می دهد طبق نظر . تفسیر خود را از نمادها برابر محدوده سنی خود توضیح می دهد

با الالیی ها آغاز می شود و اخیرا  در کشورهای پیشرفته مقوله کتاب برای از گهواره و  ،آشنایی کودک با ادبیاتپیربوردیو 

نوزادان در دستور کار مادران، مربیان، نویسندگان وهنرمندان و حتی ناشران قرار گرفته با این استدالل که تنها شنیدن 

کودکی که در . را تجربه کند خود آشنا شده و لذا خواندن کافی نیست و کودک باید از کوچکترین سن با کتابهای خاص

سالگی با کتاب تصویری سر و کار داشته و یاد گرفته که مفاهیم را از طریق  8/0کم از  سنین پیش از دبستان دست
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در نهایت اینکه برابر . تصویر دریافت دارد در هنگام آموختن مهارت های سواد پایه از خود توانایی زیادی نشان می دهد

کتاب فارسی اول دبستان در یادگیری  تفکر نمادین در توا نتیجه می گیریم که به کارگیریقاعده روش تحلیل مح

 . مفاهیم کتاب موثر است

 به کارگیری تفکر نمادین و یادگیری مفاهیم کتاب اول دبستانستگی بین مبرابطه ه.  5شمارهجدول 

 داری سطح معنی p مقدار آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر

 111/1 100/1* تفکر نمادین

تعداد ( یادگیری مفاهیم درس)و متغیر وابسته( تفکر نمادین)نظر به اینکه برای سنجش و عملیاتی کردن متغیر مستقل 

بصورت مجموع نمرات در سطح سنجش فاصله  spssدر نرم افزار  computeگویه محقق ساخته، و از طریق دستور  09

ای درآورده ایم، و اگر در فرضیه ای هر دو متغیر مستقل و وابسته در سطح سنجش فاصله ای باشند، برای آزمون آن از 

( Sig) داری معنی سطح ،باال 8شماره  جدول دوم سطر به نگاهی همبستگی استفاده می کنیم، مع الوصف باضرایب 

بین تفکر نمادین و  رابطه وجود معنی به است کوچکتر درصد/ 18 از مقدار این که شود می هست، مالحضه 111/1 برابر

 رابطه پس است، =P/100 مثبت بوده و برابر ضریب اسپرمن مقدار چون طرفی از باشد، مفاهیم درسی می یادگیری

کاربرد نمادها در کتابهای درسی بر یادگیری با تقویت  دیگر عبارت به دارد؛ بین متغیر مستقل و وابسته وجود مستقیم

 .سریع و موثر دانش آموزان افزوده می شود

 

  2آزمون فرضیه شماره 

موثر  اول دبستانوالدین در آموزش کتاب فارسی کودکان  توسط تفکر نمادینبه کارگیری به نظر می رسد  -2  

  .است

ساعته با 1آموزان ترتیب داده و طی یک مصاحبه عمیق بیش از برای آزمون این فرضیه، جلسه ای را با والدین دانش 

آنها، نحوه متقاعد کردن فرزندان خود را در ارتباط با تکالیف درسی و بخصوص کتاب فارسی اول دبستان، روش کار آنها 

رباره شناخت آنچه در مصاحبه با والدین دانش آموزان د. جمع آوری نمودیم استفاده از فیش نت برداری را در منزل با

مفاهیم تصاویر کتاب، مشاهده شد این است که اغلب آنچه معلم مربوطه درباره تصویر توضیح داده بود، با اندک تفاوتی 

نکته جالب که والدین بدان تأکید داشتند این بود که . در جمله بندی، والدین نیز به همان مفاهیم اشاره ای داشتند

و کودک مدام دارای پرسش های . رسها کاربردی تدریس نمی شودد ایسته است،شمعتقد بودند در مدرسه آنطور که 

و والدین اکثرا  تأکید می  .متعددی است که اغلب پاسخ به آنها با پاسخی که در کالس دریافت می شود، متناقض است
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لذا . واجه شوندکردند اگر خودشان برای بچه ها در منزل وقت کافی نگذارند، ممکن است با افت تحصیلی شدیدی م

به عبارت ساده تر کادویی را بدون . والدین برای مقابله با این مشکل بالقوه، تشویق غیرمستقیم را در پیش گرفته بودند

اطالع کودک به مدیر یا معلم مدرسه می داند که بعد از پرسیدن تکالیف درسی به فرزند خودشان به عنوان جایزه اهدا 

برای رد یا تأیید این فرضیه از آزمون  .ورت غیرمستقیم به درس خواندن تشویق می شدکنند و کودک با این کار بص

  ضریب همبستگی اسپرمن استفاده کرده ایم که برابر جدول زیر داریم

و یادگیری مفاهیم کتاب اول  توسط والدین رابطه همبستگی بین به کارگیری تفکر نمادین. 6شماره جدول 

 دبستان

 داری سطح معنی p همبستگی اسپیرمن مقدار آزمون متغیر

 111/1  118/1 توسط والدین تفکر نمادین

یادگیری مفاهیم )و متغیر وابسته( توسط والدین تفکر نمادین)نظر به اینکه برای سنجش و عملیاتی کردن متغیر مستقل 

بصورت مجموع نمرات در سطح  spssدر نرم افزار  computeگویه محقق ساخته، و از طریق دستور  01تعداد ( درس

 برابر( Sig) داری معنی سطح باال، 1شماره  جدول دوم سطر به نگاهی مع الوصف با، سنجش فاصله ای درآورده ایم

تفکر بکار بردن بین  رابطه وجود معنی به است کوچکتر درصد/ 18 از مقدار این که شود می هست، مالحضه 111/1

 /118 بوده و برابر مثبت ضریب اسپرمن مقدار چون طرفی از باشد، مفاهیم درسی می و یادگیری توسط والدین نمادین

P= ،توسط با تقویت کاربرد نمادها  دیگر عبارت به دارد؛ بین متغیر مستقل و وابسته وجود مستقیم رابطه پس است

درسی دانش آموزان افزوده می کتابهای یادگیری مفاهیم  بروالدین و کمک کردن آنها به درک مفاهیم کتاب در منزل، 

  .درصد اطمینان تأیید می شود 18نیز با اطمینان  1لذا می توان نتیجه گرفت که فرضیه شماره  .شود

 3آزمون فرضیه شماره 

  .موثر استآموختن مفاهیم درسی با استفاده از نمادها در  جنسیت دانش آموزبه نظر می رسد  -3

در ( جنسیت)وجهی پرسیده بودیم، چون متغیر مستقل  دورا با یک سوال اسمی  جنسیت دانش آموزدر این فرضیه 

در سطح سنجش فاصله ای  (یادگیری مفاهیم کتاب از طریق نمادها) و متغیر وابستهدوجهی و سطح سنجش اسمی 

 استفاده کنیم بنابراین داریم(خی دو) 1کایاست، لذا بهتر است برای آزمون این فرضیه از آماره 

 جنسیت پاسخگویان و استفاده از تفکر نمادین در یادگیری مفاهیمبین  (خی دو)کای دورابطه همستگی . 7 جدول
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 نوع آزمون      

 متغیر   

 کای دو

Chi-square 

 Sig داری سطح معنی

 171/1  870/1 تفکر نمادین/ جنسیت 

 

 به است بزرگتر درصد 18/1 از مقدار این که شود می هست، مالحضه 171/1 برابر( Sig) داری معنی نگاهی به سطح با

یادگیری مفاهیم درسی با استفاده از نمادها در دبستان اول  و میزانبین جنسیت دانش آموزان  رابطه عدم وجود معنی

این امر به لحاظ نظری هم اندکی منطقی به نظر می رسد بطوریکه در مصاحبه با والدین بچه . باشد ابتدایی شهر کوثر می

، در توضیح مسایل کتاب هم موفق فارسی یاد داده بودندزبان گفتاری شان  والدین که به بچه هایاغلب آن دسته از  ها،

حرف می زدند، به زحمت می توانستند مفاهیم را مانند آنچه در کالس ( آذری -ترکی)تر بودند و آنان که به زبان مادری

 .چه ها بستگی نداشتو این امر به جنسیت ب.  گفته می شد، پیاده کنند

 یجه گیرینت 

و آنچه بردن تفکر نمادین توسط معلمان در مدرسه و والدین در منزل بود،  به کارآنچه در این تحقیق به آن پرداخته شد، 

 :حاصل این تحقیق بود بصورت اجمالی به موارد زیر اشاره دارد

به آشکارسازی مفاهیم کتاب کمک کند مشروط بر نمادهای به کار رفته در کتاب اول دبستان تا حدودی توانسته  -0

درصد در این 011استفاده از نمادها به طور  .اینکه معلمان گرامی در نحوه انتقال این مفاهیم دوره الزم را گذرانده باشند

مطالعه  مقطع تحصیلی موثر بوده ولی ممکن است در آینده ای نه چندان دور با انتقادهایی همراه باشد به عنوان مثال در

درباره کتاب اول دبستان کشورهای مختلف انجام داده اند، به این نتیجه ( 0398)میدانی که دکتر انوشه و همکاران 

رسیده اند که اولین جمله ای که به کودکان دبستانی یاد داده می شود بسیار بسیار حایز اهمیت بوده و همین جمله 

اول دبستان  کتاب جمله ای که دراولین به . فراهم خواهد ساختآینده زمینه فکری فراوانی را در آینده برای نسل 

 :بنگرید بوده، کشورهای مختلف

 .بابا نان داد –بابا آب داد : ایران

 .من ورزش می کنم: ژاپن

 .من می دوم: آمریکا

 .من با دشمن می جنگم: اسرائیل

 .من به مدرسه می روم: لبنان
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 .من مطالعه می کنم: آلمان

طریق تحلیل محتوا به هر یک از جمالت باال بنگریم که روش تحقیق حاضر هم بر این اساس است، متوجه می اگر از 

. شویم که در همه کشورهای فوق دانش آموز اول دبستان را تشویق به فعالیت فردی می کند و هیچ وابستگی وجود ندارد

اد می دهند که اگر بابا نباشد حتما  از گرسنگی و یا تشنگی ما ایرانی ها، به ما ی« نان داد/ بابا آب»درحالی که در جمله

و این است فرق بین نحوه نگرش کشورهای مختلف به فرزندان و آینده سازان خودشان که الزم است . باید بمیریم

 .مسئوالن اندکی ژرف نگر باشند

 به مطالب بهتر درک در توانند می باشند، می ... و نمودار، پرسشها، آمارها، تصاویر، دارای کتابها بیشتر که آنجایی از -1

 .شوند یادگیرنده و معلم وقت در جویی صرفه موجب، و کنند کمک خود فراگیران

 بین هماهنگی ایجاد همچنین و مشترک مسائل مورد در گفتگو و بحث امکانمشارکت والدین در به کار بردن نمادها  -3

 می عادت مطالعه به را یادگیرندگاند و میکن فارغ اضافی بحثهای از را معلم درسی ماده یا کالس یک رشته، یک فراگیران

 .دده

به ویژه برای کودکانی که در شهرهایی غیر از فارس نشین هستند، می تواند ( زبان فارسی)آموزش زبان اصلی کشور -1

 فراگیر شدن متمرکز و مطالب پراکندگی ازو  نماید مشخص را آموزش های مشی خط و محتوا 3برابر نتایج فرضیه شماره

 .دهد نظم آموز دانش و معلم های فعالیت به و کند می جلوگیری واحد موضوعی بر

 

 پیشنهادات کاربردی 

پیشنهاد می گردد معلمان گرامی دوره های ضمن خدمت ویژه ای را برای انتقال مفاهیم درسی از طریق نمادها بگذرانند 

 .را برای همه معلمان بخصوص معلمان جوان برگزار نمایدو سازمان آموزش و پرورش زمینه آن 

والدین محترم نیز در جلسات اولیا و مربیان حتما  شرکت کنند و نکات ریز و درشت در این زمینه را در کارگروه ویژه ای 

 .به تبادل و مشورت بگذارند

 پیشنهادات پژوهشی 

با آگاهی از این نکته بسیار اساسی و مهم که هر یک از تحقیقات علمی از یک بعد پژوهشی مری تواننرد بره تحقیرق و     

تفحص بپردازند و تحقیق همه جانبه و جامع تقریبا  در یک مقاله علمی امکان پذیر نیست، لذا مواردی از تحقیرق کره   
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د، می تواند در قالب یک پیشنهاد پژوهشی برای سرایر محققران   محقق در رابطه با موضوع خود نتوانسته به آنها بپرداز

برای این منظور به محققان آینده کره مری خواهنرد در ایرن     . که در این زمینه می خواهند تحقیقی انجام دهند، باشد

از  و تحلیرل محتروا   زمینه تحقیقی انجام دهند، پیشنهاد می گردد اوال  بجای استفاده از روش کمی مثرل پرسشرنامه،  

بررای جمرع آوری داده هرا اسرتفاده کننرد ترا       ( LST)روش کیفی مانند مصاحبه عمیق و یا مصاحبه نیمه اسرتاندارد 

تحقیرق دربراره نمادهرای منردرج در کتراب فارسری،       تنوعی در روشهای تحقیق بوجود آورده باشند؛ ثانیا  بجای صرفا  

کره موضروعات زیرر را در قالرب طررح تحقیرق بره         .نرد تلفیقی از سایر کتب و سایر مقاطع تحصیلی را مدنظر قرار ده

 :محققان آینده پیشنهاد می کنیم

خواهد داشت زیررا  این مورد به نظر محقق بیشترین تأثیر را ) بررسی تأثیر نمادها در آموزش پیش دبستانی  -

 (.طبق نظر ژان ژاک پیاژه در این سنین کودکان دوره رشد سریع و قدرت یادگیری باالیی دارند

 .رسی مدیریت استراتژیک در تدوین کتب درسی و ارائه راهکارهای موثربر -

 بررسی نقش زبان مادری در یادگیری مفاهیم درسی مقاطع مختلف تحصیلی -
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The Role of symbolic thinking in children's literature (The first school in Persian) 

 
By: ghader mohammadi & lida soleymanzadeh 

 
Abstract 

 Textbooks contain sections of text, images and exercises, which are organized in order to 

fulfill the objectives of the selected book. The teaching of "read and write" the importance of 

these books have doubled. Descriptive study aimed to examine the symbolic thinking in first-

grade children's literature, particularly about the use of symbols and shapes have been conducted 

in Farsi. The population of the town of Ahar and a sample of first-grade students in the city. The 

purpose of this study and the questionnaire was used for data collection and analysis methods. 

Validity and reliability study of the experts was conducted with Cronbach's alpha. The sample 

size of four elementary school girls and boys with Drudgery using Cronbach's alpha was 

calculated. The results showed that in the first period of school books in Persian, shapes and 

symbols used, enable students to better understand the subject, but if you look in terms of 

content makes students dependent, in simple terms including "Daddy water / bread that" the 

dependence evokes the child's father Or on page 3 to 10 books Persian symbols, " Amin his bike 

repair and sister hammer in his hand and to be honest that but he did it or not", so many other 

examples given in the following research will show that the intellectual foundations, cultural, 

national, religious and any generation in the days of childhood and adolescence is established, 

the formation and evolution of an important part of the foundation of the education system of 

each country and textbooks compiled by right of the most important tools is the foundation. 

 
Keywords: symbolic thinking, children's literature, textbooks Persian 
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