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 چکيده

ی ششم از نظر میزان رعایت منظور تحلیل تصاویر کتاب فارسی خوانداری پایهه پژوهش حاضر ب

 ۵۴ها انجام شده است.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی تمام تصاویر )اصول روانشناسی رنگ

ای بیشترین استفاده و کتاب مذکور را مورد بررسی قرار داد که مشخص شد رنگ قهوه تصویر(

ای هرنگ مشکی کمترین استفاده را در تصاویر داشته است و رنگ های سرد به نسبت بیشتر از رنگ

کار رفته است روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. گردآوری اطالعات به طریق ه گرم ب

های درسی و جمع آوری تصاویر کتاب های مرتبط با کتاببررسی مقاالت و پژوهش کتابخانه ای با

و  اهموزشی و علمی جهت ارائه کاستیدرسی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل تصاویر از نظر آ

 های مطلوب کتاب های درسی انجام شده است.یبیان ویژگ

 .کودکان ،رنگ، تصویر، ی ششمپایه، کتاب فارسی خوانداری :واژگان کليدي
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 مقدمه
از همین  تك عناصر هستی مشاهده کرده است وكه رنگ را در تاحاط، که چشم بر این جهان هستی گشوده آدمی از نخستین روزهایی

 تیره زمستانی واحساس شادی و دل گرفتگی در هوای ابری و ماللت و. او گذاشته است یهروانی را بر اندیـش نخستین تأثیرها لحظه رنگ

 ایرات به حدی است که پارهیها در وجود ماست که گاه ایـن تأثتأثیرات عمیق رنگ همه وهمه ناشی از، نشاط در هوای آفتابی وآبی آسمان

ها بر زندگی انسان حتی رنگ دانشمندان معتقدند تاثیر .(1: 13۳9)علی اکبر زاده، آوردیش در مـیهای آدمی را تحت سیطره خواز فعالیت

فعه جاذبه یا دا توانند واجدمی و ی روانشناختی هستنداندارای معا هرنگ ها توجه الزم و کافی هم ندارد بسیار زیاد است.که انسان به آن وقتی

سطح روانی  بر را انعکاس آن ها و رنگ ها امکـان تعیین رابطه بین پاره ای از ،هاانجام شـده انـده درآزمایشگاه باشند. پژوهش هایی ک

ها نیروهایی هستند که روی انسان اثر گذاشته و ایجاد حس راحتی یا ناراحتی، رنگ(. 1377جهاد دانشگاهی، )است فیزیولوژیك فراهم کرده

تواند محیط ( رنگ می1: 131۳ها می تواند باعث شفای بیماران شود)کریمی ، بیمارستانکنند. استفاده صحیح از رنگ در یفعالیت یا سکون م

افزایش دهد، موجب پیشرفت زندگی اجتماعی  فرد گردد و وضعیت سالمت افراد را  ی افراد راروری خالقانهپیرامونمان را دگرگون سازد، با

ما در دنیای  تر مبدل شود.لاآگاهی را فراهم آورد و فرد به انسانی سرزنده و فعتوان موجبات ارتقای خودا میهنگبهبود بخشد. به کمك ر

های الهی است که باعث ایم. رنگی بودن جهان یکی از بزرگترین موهبتها خو گرفتهزیادی به رنگکنیم و تا حد بسیار ها زندگی میرنگ

های های خاص نیز گویای بسیاری از ناگفتهو عالقه به رنگ شودرسیدن به امید و آرامش در آنان می ها شده و موجبشادی و نشاط انسان

های د تجربهسزایی داشته و باعث ایجاه ها به خصوص کودکان تأثیر بها در شخصیت انسانرنگ(.1317هاست)تاجبخش، ذهن و روح آن

کون و هیجان می شود. تحقیقات ثابت کرده که نور طبیعی و شفاف بر روی حواس خنده، آرامش، تحریك پذیری، س ،هیجانی از قبیل شادی

یا عدم آرامش در کودکان  های مختلف روانی مثل آرامشتها در به وجود آوردن حال(. رنگ1391سزایی دارد)سرمد نهری، ه کودکان تأثیر ب

کودک این موجود حساس با  .(13۳9کند)علی اکبرزاده،میا ایفا و شخصیت آنان نقش مهمی ر مؤثر بوده و در نتیجه در تکوین شکل وجودی

ای هباشد و در این راستا از کلیه اندامصدد دیدن، کشف کردن و تسلط بر محیط پیرامون خود میها و استعدادهای بالقوه ی خود درتوانایی

کتاب کودک، یك نوع خوراک است یا یك نوع اسباب . ها راه یافتو به دنیای درون آن باید کودکان را شناخت .گیردحسی خود کمك می

 (.1377، ولی اهلل بای)خوراک روح و اسباب بازی فرهنگی به همین علت است که باید با زبان تصویر با کودکان سخن گفت :بازی است

در دایره  بودن دلیل محدودبا های کودکان است؛ زیرا کودکان توان گفت تصویر، یکی از ارکان اصلی جذابیت و تاثیرگذاری در کتابمی

ن آن ها ایفا کند. این نیاز کودکا ننده در یافتن منظورها را برایک نقش کمك کهر درک مفاهیم نیازمند ابزاری هستند لغوی و ضعیف بودن د

 -نیخالق ، ف -ولیدیایی است ترشتهتصویرگری، "جا که     سبب الزامی شدن تجزیه  و تحلیل و ارزیابی  تصویرسازی شده است و از آن

تواند هنری و مربوط به  کودکان و نوجوانان و مستقل است از نقاشی و گرافیك و جمیع  هنرها وخرده هنرها و صنایع  دستی ظریف،می

ت، یبخشی از نیازهای تصویری کودکان راپاسخ بدهد زیرا هنری است که  به جز این موارد، از روانشناسی کودک، طب کودکان، تعلیم و ترب

هوش شناسی، علم رشد و به  طور کلی کودک شناسی و نیز از فنون، صنایع  دستی و همچنین از عواطف و احساسات انسانی تغذیه 

های آموزشی در دورة ابتدایی است. در فضای کشور ما، کودک باید مورد عنایت بیش .کودک، مخاطب اصلی کتاب(13۳7میکند)ابراهیمی، 

هزار 1۴اگر. ه باید مورد توجه جدی قرار گیرندهایی هستند کاش برای زندگی آینده، موضوعهای او و آماده سازیو مهارتزها تری قرار گیرد. نیا

سال پیش مهم ترین رسانه ی بشر برای پیام رسانی به دیگری تصویر سازی بود  امروز می بینیم که بعد از آغاز دوره ی خط و زبان، بشر 

که کودک (. با توجه به این1319ز طریق تصویر است. گویا رجوعی به دوره ی آغاز یادگیری بشر داریم)صفایی نیا، نیازمند تماس با دیگران ا

رسد تصاویر سهم مهمی در آموزش داشته باشد. همچنین حروف و کلمات ندارد، به نظر میدر بدو ورود به دبستان هنوز آشنایی با خواندن 

ای که هر شهروند وجود آمدن درک صحیح از مطالب پایهد. بنابراین هنر تصویرسازی در بهمحفوظ خواهد ماندر طی آموزش این سهم کماکان 

ای دارد. به دلیل اهمیت این مسأله، استفاده از تصاویر در کتاب های درسی در ایران هر ساله رو وزش باید فرا بگیرد، جایگاه ویژهدر ابتدای آم

های کتاب به این سبب تصویر، جلوه یا ابزاری برای یادگیری و سرشار کردن ذهن و روان کودک است.(.1319به افزایش است)صفایی نیا،

ترین مواد آموزشی است. این امر ضرورت افزایش کیفیت کتاب های درسی و توجه بیشتر درسی در نظام آموزشی ما از جمله قابل دسترس

 (.1319مسئوالن را در این خصوص می طلبد)صفایی نیا، 

آید. به عبارت دیگر متن درسی یك کتاب از طریق نمای بصری شخصیت یك کتاب درسی از پیوند بین ظاهر و محتوای آن به وجود می

ای های درسی باید به گونهاین ترتیب، مشخص است که روش برقراری ارتباط تصویری در کتابکند. بهآن با دانش آموزان ارتباط برقرار می

آموز راحت تر و زودتر به درون مایه اصلی متن کتاب دست یابد. این امر جز با تکرار و تمرین مستمر مطالب آموختنی یك باشد که دانش 

 (.1377، کتاب آموزشی میسر نمی شود. از این رو، روش طراحی و ایجاد ارتباط تصویری در کتاب های درسی، امری تخصصی است)ولی ا...بای

ی ااست، هنوز مشاهده می شود که به آن به شکل مقولهر ای نه چندان کوتاه در کشون مقوله دارای سابقهرغم اینکه اییمتاسفانه عل

تصویرگری کتاب های کودک  در کشور ما با آن از دیگر مشکالتی که . شودای و نه امری موثر و آموزنده توجه می فانتزی، تزیینی و سلیقه
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 جذابادعا کرد که کیفیت چاپ سبب هرچه به کیفیت چاپ تصاویر است، در حالی ک  می توان  مواجه  است عدم توجه  برخی از انتشارات

تر جلوه دادن تصاویر و جلب نظر کودک به عنوان مخاطب است، ولی شواهد بیانگر این حقیقت است که به این مساله چنان که باید پرداخته 

 (.1392ت نیاورده است)میرحسینی،اباذری ومعدنی، دسهنشده و شاید بتوان گفت هنوز جایگاه مطلوب خود را ب

ک حتی ی کودهایعنی برخی از تصاویرگران کتاب، تواند جز این مشکالت محسوب شودیها با موضوع تصویر نیز ممتناسب نبودن رنگ

فاده می ویری  با هر فضایی استباشند و از خصوصیت بصری رنگ استفاده کنند، از هر رنگی برای هر تصبدون اینکه از بار معنایی رنگ مطلع 

ا روحیات عالوه بر آشنایی کامل ب، صمیم به انجام این امر مهم بگیردفرد به عنوان تصویرگر قبل از اینکه  ت كرود یدر حالی که انتظار می کنند.

این پژوهش قصد  ما باانجام .(1392کودک )به عنوان مخاطب(، روانشناسی رنگ را کامال درک کرده باشد)میرحسینی،اباذری ومعدنی،  كی

ه به های مناسب با توجداریم به بررسی تصاویر کتاب فارسی ششم ابتدایی از نظر میزان توجه به اصول روانشناسی رنگ و استفاده از رنگ

ف خشی از هدشرایط سنی کودک و همچنین استفاده از تاثیرات رنگ ها به عنوان ابزاری برای جلب توجه کودکان به تصاویر که گویای ب

 تصویر می باشد بپردازیم.

 

 خصوصيات روانی رنگ ها
ار پشتک فعالیت، و تحرک، نشاط و سرزندگی ندگی و نیروی حیات،زنماد و سمبل  فکری روانی و_از نظر روحی ویژگی های رنگ قرمز:

بنفس و نشانه اعتماد سخاوت و بخشش، رهبریقدرت مدیریت و ، بخشی محرک انرژی و حرارت انرژی زا،، آوریخالقیت و نو، کوشیو سخت

، شقع ی شور،نشانه خشم ،سلطه طلبی و برتری جویی احساساتطف وغلیان و طغیان عوا، محوریبلندنظری و بلندپروازی و خود، باروریخود

گی و دافسرضد ت. ارتباط است و جوش و خروش در همواره با نیروی حیا است که ایهرنگ قرمز رنگ پرقدرت و پر جاذبت.حرارت و صمیمی

 اضطراب،، اد احساس تشویشموجب ایج افراد عصبی مزاج، ویژه برایهاستفاده افراطی از رنگ قرمز ب.تحریك می کندا امواج مغزی ر یاس

راط زیرا اف، هرگز نباید از رنگ قرمز استفاده کنند ان گری دارندغیخشن،آشوب طلبی و طی افرادی که روحیه. شودیعصبیت و بی قراری م

 (.72، ص 1371از رنگ قرمز احساس تهاجم، کینه ورزی  و انتقام رو افزایش می دهد)ماکس لوشر،  در استفاده بی رویه

اهل تفکر تعقل و  سکوت و سکون گرایش به آرامش درونی،، مندید انگیزه و آرامش و نشاط و رضایتایجا ویژگی های رنگ آبی:

ی ارتقادهنده،تشویش و بی قراری، کاهش اضطراب افزایش تحرک و فعالیت. افراد مضطرب می شود موجب آرامش بخشیدن به، سنجش

خاصیت خنك  رنگ آبی با طبیعت سرد خون،. فکر و ی تمرکزتقویت کننده عاطفی و عصبی، های روحی،آرامش دهنده ی ناراحتی، آرامش

 (.7۵، ص 1371دارد)ماکس لوشر،  را کنندگی در غلیان انرژی بدن

راسخ و پشتکار در انجام ی دارای عزم و اراده، گرایش به فرهنگ سنتی دارند، : اهل سازگاری و تعامل می باشندویژگی های رنگ سبز

 جویی نسبتو خودآگاهی)خودشناسی دارند(غالبا دارای احساس غرور و نوعی از حالت خودکامگی و برتری دارای ثبات عقیده باشند،کارها می

امر  ویژه درهگرایش  قابل توجه به شهرت طلبی و بلندپروازی ب. اجتماعی هستند سیاسی و فرهنگی، تحصیلی، اعم از مادی، به دیگران 

شتکار پ داشتن استقامت، خوانی و سنخیت ندارد،که گاهی هم با واقعیات همشتن آمال وآرزوهای بلندپروازانه دا تاثیرگذاری معادالت اجتماعی

 (.7۵، ص 1371صبور و از روحیه و نگرش معنوی و عرفانی برخوردار هستند)ماکس لوشر، سرزنده، اغلب مهربان، غییراتو ثبات در مقابل ت

درمان . روح و ذهن می باشد ی نظام جسم،انسجام دهنده و هماهنگ وهمسوکننده. ی انرژی های مثبت و منفی در انسان استتعدیل کننده

درضمن صلح و دوستی و  باشد.خستگی و افسردگی می بی قراری، تشویش، اضطراب، رخشگری،پ  عصبیت، اختالالت روانی ازجمله:

 (.7۵، ص1371اعتمادبنفس و امید و مودت و مهربانی را درانسان تقویت می کند)ماکس لوشر، 

 تقویت، احساس دهنده افکار وو پاالیش عامل شفافیت و روشنایی بخش پاکی و خلوص است،مت، نماد عص :های رنگ سفیدویژگی

ی سرزندگ محرک نشاط،ر، عامل سکون و سکوت و آرامش بخش و انبساط خاط، ری تعادل و توازنعامل برقرا، کننده استعدادهای خالق و بالقوه

ت و گرایش به معنوی نشانه ی صلح ،رحمت ،دوستی و آزادی بخش روح و روان مبین عفت و پارسایی بیانگر حقیقت و موفقیت و شکوفایی

کیفی افزایش داده و آنان را آماده تر و کمی و  از نظرتمرکز ذهن دانش آموزان را ، باشد اگر محیط اطراف کودک سفید رنگ. ارتباطات باطنی

کسالت روحی و  موجبات خستگی عضالت چشمی،، اگر محیط اطراف تیره رنگ  باشد برای فراگیری دروس می سازدو برعکس منسجم تر

 (.1۸، ص 1371ردگی و افت تحصیلی دانش آموزان را فراهم می نماید)ماکس لوشر، افس پراکندگی ذهنی،

، رنگ ایرنگ قهوه د. باشی احساس آسایش ، راحتی و امنیت میرنگی گرم و خنثی است که به وجود آورندهای:های رنگ قهوهویژگی

ی ی سادگبخشد. این رنگ نشان دهندهحس تازگی و طبیعی بودن میآورد و به فرد خاطر میرنگ، کوه و تپه را بهزمین و درختان است. این 

پذیر دوست، مهربان و مسئولیت فراد با این رنگ، قابل اعتماد، صادق، امین، خانوادها .آوردوجود میت را بهیو صفا و آرامش است و حس صمیم

وجود گرما، محبت، آسایش و امنیت را بهدهد و حس می ای رنگی گرم و راحت است که به محیط خانه آرامشرنگ قهوه. رسندنظر میبه

رنگ  .دهندشناسی بیشتری نسبت به تصمیمات خود نشان میکنند و حس وظیفهتر فکر میبینانهای افراد واقعحت تاثیر رنگ قهوهت. آوردمی
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های باالیی را نشان ، ثبات و ارزشای تیرهقهوه . دوجود آورداشتن نسبت به امور مختلف را به تواند احساس دوستای در محیط کار، میقهوه

زمانی که  د. دهاین رنگ یادآور تواضع و فروتنی است و فرد را فاقد اقتدار نشان میند. ال زمان امتحان خود را پس دادهدهد که در طومی

از دیگران اطالعات به  ای نرمخواهید با شیوهاگر می. ای رنگی مردم پسند استقهوه قتصادی وجود دارد،های اجتماعی یا انگرانی برای شورش

خوبی است و به  رای دانش آموزان و دانشجویان رنگای برنگ قهوه. ای استفاده کنید تا شما را به هدفتان برساند، از رنگ قهوهدست آورید

ای به طور مداوم باعث تقویت فاده از رنگ قهوهاست .مند شوندکند تا در درس خود تمرکز داشته باشند و به درسشان عالقهآن ها کمك می

 (.12، ص 1371)ماکس لوشر،  شودبازی در افراد میجویی و لجحس بهانه

 انرژی، اشتیاق، شادمانی، روشنایی، مبین نور و. منطق و ترقی خواهی است رنگ زرد نماد و سمبل عقالنیت،:ویژگی های رنگ زرد

عالقمندان به رنگ زرد دارای این خصوصیات . ذهن انسان است گذاری براز مهم ترین عوامل تاثیر. استخالقیت و ذهن برتر  مثبت اندیشی،

هل ا معتقد و مقید به اصول اخالقی هستند، ثابت قدم در روابط اجتماعی با دیگران هستند،، نوآوری ودارای خالقیت هستند مستعد :هستند

ت اهل معرف، اهل تغییر و تحول در زندگی، مسولیت های پردردسر خواهان رهایی از بار، یاهل رفع کدورت و بدبین، گذشت عفو و بخشندگی

شویش و احساس خشم کاهش اضطراب ت. کنندتجسم خالق،احساس کرده و القا می با عظمت و شکوه را واقع گرا. وگذشت و شادمانی هستند

ی تقویت کننده، ایجاد آرامش های اعصاب وتسکین ناراحتی از مشکالت( )تنش زدایی ناامیدی و نامالیمات اهش افسردگی،ک خاطرو آزاردگی

رد در حد از رنگ ز ستفادها ای خوش بین افکار مثبت و ی اعتماد بنفس،تقویت کننده و خالقیت و قضا اراده، تفکر، انتقال فکر، تمرکز ذهن،

زرد به خاطر  نگر. در وجود دانش آموزان فراهم می سازد انگیزه راامیدواری و  موجبات افزایش فعالیت ذهنی و فکری و نیز نشاط، متعارف،

به عنوان رنگ انرژی زا و هیجان  رنگ نارنجی. لذا نباید در استفاده از آنها افراط شود، ها را خسته میکندغالبا چشم انعکاس بیش از حد نور،

، 1371اعالن موجودیت است)ماکس لوشر،  و امید نشانه سرزندگی،، دگرماو شور و اشتیاق و نشاط و شادمانی را به ذهن تداعی می کن انگیز،

 (.11ص 

 اهل، ی غرور و افتخار است، خصوصیات عالقمندان به رنگ نارنجینشانه. آگاهی است و دانش مبین علم و نارنجی:ویژگی های رنگ 

 تگیخس رفع افسردگی، پذیر هستند.خطر طلب وپرواز جاهبلند ،اخالق هستندخوش باشندها میها و نگرشهمه سلیقه با ی و تعامل،رسازگا

نگ نارنجی از ر. تقویت کننده تمرکز، ایجاد نشاط و شادی و تقویت کننده احساس  گذشت و بخشش،کنتده اعتماد بنقسرمقی و تقویتو بی

 (.9۵، ص 1371زیرا سبب عدم تعادل و آشفتگی عصبی می شود)ماکس لوشر، ، حد افراط استفاده کرد نباید در

ی و راضو از خود غروربینی  بزرگامید و عصبی هستند و یا دچار خودنا عالقمندان به رنگ سیاه یا افسرده حال، های رنگ سیاه:ویژگی

و فعال غیر ک،متحرغیر نوآوری و پیشرفت ضدخالقیت، بی حوصلگی انگیزگی وبی ش به افکار پوچ و بیهوده و احساسگرای. بدبین می باشند

، 1371 )ماکس لوشر، های روحی و روانیمستعدابتال به آشفتگی آمیز بودن و اختفا کردن حاالت درونیگرایش به اسرار فاقد آثار مفید حیاتی

 (.9۴ص 

 

 کاندي کوهاي مورد عالقهرنگ
خاص موجب توانند هر رنگی را که دوست دارند، انتخاب کنند چون وادار کردن آنها به استفاده از یك رنگ کـودکــان آزادانـه می

تری سکنند. کودکان به جای سیاه، خاکپیدا کرده و خودشان را تائید می نفسها عزتشود. کودکان با استفاده از رنگها میهیجان و طغیان آن

آورد و آنها اسباب های روشن کودکان را به هیجان میشوند. رنگمانند زرد، قرمز و آبی جذب مییی هاو قهوه ای بیشتر به سمت رنگ

 (1392)وب سایت سالمت فارسی، . دهندردن با آنها شادی خود را نشان میدارند که رنگ روشن دارند و از طریق بازی کمی هایی را بربازی

 

 پيشينه تحقيق
ست اها به فارسی برگردانده شدهاز آنی رنگ تحقیقات محدودی به زبان اروپایی نگاشته شده که شماری ی روانشناستاکنون در عرصه

. دان نقش موثری دارتر خصوصیات روانی و احساسی انسای مختلف رنگ در کشف بهتر و دقیقهپژوهشگران بر این باورند که کاربرد آزمون

ای ها و جنبههارزشمندی نیز درمورد ارتباط رنگ البته تحقیقات. استروانشناسی به اثبات رسیدهلوژی و این موضوع با پیشرفت دو دانش فیزیو

 اشاره کرد. ۵و ماکس لوشر 3، ای آر یانش2، هرمان رور شاخ1توان به محققانی چون ماکس فایفراست که میمختلف شخصیتی افراد انجام شده

                                                           
1- Max Pfiste 
2- Herman Rorschach 
3- E .R .Jaensch 
4- Max Luscher 
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 هایموضوع تحلیل محتوای دروس و یا با اهداف آموزشی توسط دانشجویان رشته های درسی باآثار تحقیقی بسیاری در مورد کتاب

 پایان نامه کارشناسی ارشد( در 1377)های هنری موجود است ولی ا...بای های مشابه و کمتر از سوی دانشجویان رشتهروانشناسی و یا رشته

چهارم و پنجم ابتدائی با محتوای آن از دیدگاه دانش آموزان و میزان رعایت  هفارسی پای بررسی میزان تطابق تصاویر کتاب“خود با عنوان 

یزان م بررسی میزان تطابق تصاویر با محتوا واش  ههدف عمد”شجویان تکنولوژی آموزشی ها و تصویرنگاری از نظر داناصول روانشناسی رنگ

 هاز نظر دانش آموزان، بین تصاویر کتاب فارسی پنجم دور -1 سید که:بود که به این نتیجه رها و تصویرنگاری رعایت اصول روانشناسی رنگ

های درسی فارسی چهارم ابتدایی، اصول زیباشناسی ی تصاویر کتاباز نظر دانشجویان در تهیه -2 .ابتدایی با محتوای آن انطباق وجود داشت

 تصویر رعایت شده بود.

در ارتباط با تعاریف و لزوم پرداختن به تصویرسازی علمی،  اش تالش کردرشدنامه کارشناسی اپایاندر (131۵) مریم حجتهمچنین 

 های سنتی و در یك جمله آنچههای آن، تکنیكاصول کار در این زمینه، چگونگی ارائه نکات ضروری در تصویرسازی علمی دیجیتالی و  روش

 های تصویرسازی علمی و تصاویر کار شده در هرنمونه تکنیك .بدانداید یك تصویرساز متون علمی در فرایند تولید تا چاپ تصویر علمی ب

 ی این رشته از هنر در کشورهای پیشرفته بوده است.زمینه نشان دهنده جایگاه  ویژه

ها در رابطه با رایط سنی مختلف این اصول و نوشتهدر باب تصویرسازی برای کودکان در ش (1373) کیوان ضی اءپوردر پژوهش 

 نچه که حساسیت تصویرگر را جلبهای درسی و کتاب داستان تا حدی نزدیك به هم هستند. در این تحقیق درباره آزی برای کتابتصویرسا

 کند مطالبی ارائه شده است.می

های ذکر های درسی پرداخته و سپس گرافیك کتابی کتابتهیه هابتدا به تاریخچ خود در تحقیق (1313) محمد جعفر سلیم زاده

پژوهشگران را با جایگاه تصویرسازی  -1که در نهایت به این نتیجه رسید که:  ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استرا  در عنوان شده

طور مختصر مورد بررسی قرار داده و به به های درسی دوران دبستان راکتاب -2 .های علمی به خصوص کتاب درسی علوم آشنا می کندکتاب

 کند.های دینی و قرآن را مشخص میهای طراحی گرافیك در کتابویژگی -3 .کند اشاره داردتصویرگر را جلب میسیت آنچه که حسا

تاکنون تحقیقی مستقل در مورد کتاب فارسی ششم دبستان انجام نشده است. با توجه به اهمیت و جایگاه تصویر در این کتاب، کمبود 

ی را های درسی آن است که اصول تصویرسازی کتابحاضر شکل گرفت. این پژوهش تحقیق درپتحقیق در این زمینه احساس شد و تحقیق 

اری ی موجود در این کتاب یهاهای آموزشی بیان کند و به رفع کاستیویرسازی را در ارتقاء کیفیت کتاببیان کند و جایگاه و اهمیت هنر تص

 . رساند
 

 روش تحقيق
های تابهای مرتبط با کای با بررسی مقاالت و پژوهشردآوری اطالعات به طریق کتابخانهاست. گ روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی

 ها و بیاناست. تجزیه و تحلیل تصاویر از نظر آموزشی و علمی جهت ارائه کاستی وری تصاویر کتاب درسی صورت گرفتهدرسی و جمع آ

 است.های درسی انجام شدههای مطلوب کتابویژگی

 

 هابررسینتایج 
 دست آمد :هدر محتوای کتاب بود نتایج زیر ب هتصویری ک ۵۴ پایه ششم و یبا بررسی کتاب فارسی خواندار

 :تعداد تصاویر در هرفصل

 تعداد تصاویر فصل

 ۳ فصل اول

 7 فصل دوم

 ۴ فصل سوم

 7 فصل چهارم

 ۴ فصل پنجم

 7 فصل ششم

 1 فصل هفتم

 ۵۴ جمع
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ین کتاب شامل باشد که در مجموع محتوای او هر فصل دارای تعدادی تصویر می ششم هفت فصل دارد یخوانداری پایه کتاب فارسی

 .باشدتصو یر می ۵۴متن و 

 :ميزان استفاده از هر رنگ در تصاویر هر فصل

 جمع کل مشکی نارنجی زرد قهوه ای سفید سبز آبی قرمز 

 2 ۸ ۸ ۵ ۵ ۴ ۴ 3 1 فصل اول

 21 ۸ 2 ۳ ۵ 2 2 3 2 دومفصل 

 2۸ ۸ 2 3 ۵ ۵ 2 3 2 فصل سوم

 1۴ 2 1 3 3 1 1 1 2 فصل چهارم

 13 1 1 2 3 2 2 1 1 فصل پنجم

 22 2 2 3 3 2 3 ۵ 3 فصل ششم

 21 ۸ 1 1 ۳ ۵ ۵ ۵ 1 فصل هفتم

 13۵ ۴ 1 22 27 2۸ 19 19 12 جمع

 

ر د نارنجی و مشکی که ،زرد ،ایقهوه ،سفید ،سبز ،آبی ،نه رنگ قرمز از یکل طورهی ششم بفت فصل کتاب فارسی خوانداری پایهدر ه

 .ی تکرار هر رنگ در هر شکل را مشخص می کندجدول فوق استفاده شد و مرتبه

 :درصد استفاده از هر رنگ در کل کتاب

 درصد فراوانی فراوانی 

 33 12 قرمز

 ۴2 19 آبی

 ۴2 19 سبز

 ۴۴ 2۸ سفید

 7۴ 27 قهوه ای

 ۳1 22 زرد

 22 1 نارنجی

 13 ۴ مشکی
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ست و اکار برده شدههای با بیشترین فراوانی بیشتر از هر رنگی در کتاب بانجام شده مشخص است که رنگ قهوه هایبر اساس بررسی

 .رنگ مشکی کمترین استفاده را داشته است

 

 بحث و نتيجه گيري 
کتاب درسی از نقطه نظر محتوایی یك محصول فرهنگی مکتوب مشخصی است که بر اساس یك نام خاص با یك هدف کامالً مشخص 

ارتباط با محیط اطراف اوست. زیرا کودک  عنصر بسیار مهمی برای یادگیری و شود. چشم کودکیك گروه سنی خاص تهیه و تدوین میبرای 

ی اسی، به سبب وظیفهدهد. تصاویر کتاب درو دنیای پیرامون خود را انجام میتباط با مفاهیم و اشیاء درصد یادگیری و ار 1۸ازطریق چشم 

 (.1319شود)صفایی نیا، هایی نیز داشته باشند. رنگ یکی از ویژگی های هر تصویر محسوب میکه دارند، باید ویژگی

 تهراوانی بیشترین استفاده را داشای با بیشترین فششم رنگ قهوهتاب خوانداری فارسی نتایج این پژوهش نشان داد که در تصاویر ک

پس  .ستاا یکسان مورد استفاده قرار گرفتهاست و بعد از آن رنگ زرد کاربرد زیادی دارد و سپس سه رنگ آبی، سبز و سفید با فراوانی تقریب

ی بعدی و در پایان رنگ مشکی به نسبت کمتر از بقیه مورد ر رتبهز پایین تر و رنگ نارنجی ددرصد ا2۸با فراوانی تقریبا  از آن ها رنگ قرمز

 است.هاستفاده قرار گرفت

در آن به سهولت و سرعت انجام  است تصاویری که با رنگ گرم و شاد رنگ آمیزی شده به مراتب آموزش و یادگیریتحقیقات نشان داده

ی سازد. بنابراین برای نیل به هدفو در خود فرو رفتن را پدیدار می نوعی کسالتگیرد تا تصاویری که با رنگ تیره رنگ آمیزی شده و به می

توجه به عالیق و نیازهای روحی و فکری  ها در امر آموزش کودکان و نوجوانان باید از طرق مختلف باسازنده و استفاده بهینه از رنگ خوب و

عنوان مثال فردی که چهل سال سن دارد، طرز فکر، خواسته ها، ابعاد مختلف  کودکان و نوجوانان در حال تحصیل اعمال نظر کنند چرا که به

متفاوت است. پس کمی قابل تامل است که این اختالفات نادیده گرفته شود  ،روحی و ... او با دانش آموزی که سیزده، چهارده سال سن دارد

که در این کتاب با توجه به درصد ها معموال بیشتر  ،قابل رویت باشدو عواقب این نادیده گرفتن سهوی در ابعاد گوناگون آموزشی و پرورشی 

 (.131۳)کشاورز،  استترین استفاده را داشتهمرنگ های روشن استفاده شده است و رنگ مشکی ک

ه است کهدست. زیرا به تحقیق نشان داده شیکی دیگر از مسائلی که در انتخاب رنگ باید مدنظر باشد، توجه به جنسیت دانش آموزان ا

 آبی روشن نشان دهند که با مشاهدهگرایی و سکون تالش دارند که توجه خاصی به رنگ هایی سرد، چون دانش آموزان دختر به خاطر درون

کنند. از آن طرف هم دانش آموزان پسر طالب امنیت درونی را در خود احساس می آن ضمن عمق یافتن از بعد شخصیتی، نوعی اطمینان و

شود تااین گونه حس کنجکاوی و نارنجی هستند. پس چه خوب است که از این نوع رنگ ها هم استفاده  گرم و مهیج مثل قرمزرنگ های 

نگ یشتر از رکه متاسفانه رنگ های آبی و روشن در این کتاب به نسبت یکسان استفاده نشده است و ب (.1317)تاجبخش، د ها ارضا شوبچه

 .استهای سرد استفاده شده

 ر ضمنکند. دانگیز و اعتماد آفرین است و اغلب، خطر و آتش را تداعی مین سه رنگ اصلی است که بسیار هیجا گ قرمز یکی ازرن

، کاربردی ندارد؛ یدهد. رنگ قرمز در طراحی کتاب درسلبی، شهامت و اشتها را افزایش میهای متمرکز، جاه طیحواس را تحریك کرده و انرژ

کند و به علت روح هیجانی که در این رنگ نهفته است، کودک را از حالت آرام خارج کرده و به آشفته حال و بد خلق می زیرا قرمز کودکان را

اگر به  (.1317کند؛ لذا بهتر است از رنگ قرمز کمتر استفاده شود )تاجبخش، یی کشاند و از تمرکز او جلوگیری مجنب و جوش و ناآرامی م

 است.ر این کتاب به این نکته توجه شدهست که در تصاویها توجه کنیم مشخص ادرصد

ها، زرد باالترین بازتابش را داشته و محرک فکر است. این رنگ، سمبل طبیعی آگاهی و روشنی است و روی ضمیر انسان، در میان رنگ

ال، معانی منفی زیادی دارد. زرد یکی از کند؛ ولی در عین حطوری که مثبت بودن را تداعی میهگذارد باثر می خالقیت و مثبت اندیشی او

ت تفکر ویژه سرعهکند. بنابراین با نماد سرعت، بو هوش و کنجکاوی فرد را تقویت میهای ذهنی تداعی دارد رنگهای اصلی است که با فعالیت

شناختی ما تعادل کامل ایجاد کند و در تواند در درون ساختار روانبرد. رنگ سبز میحواس را باال میمگیری در ارتباط است و تمرکز و تصمی

 (.1317)تاجبخش،  خوشایندتر است، زیرا چشم برای تمرکز کردن روی آن هیچ نیازی به تنظیم شبکیه ندارد ها از همه آنهابین همه رنگ

 .پس استفاده زیاد از رنگ زرد در این کتاب بسیار بجا و درست است

های طبیعت، بیشتر سر و کار دارد کرده و چون با رنگ التی از نگرش ذهنی مثبت را ایجاداند که سبز حهروان شناسان بر این عقید

های متفاوت، نمادی متفاوت دارد. آبی، یکی از رنگهای اصلی است که به نکند. البته رنگ سبز در تُو امنیت را در ما تقویت می احساس ثبات

این رنگ، آرام، آرامش است و با احساسات و معنویت در ارتباط است. هوش سرشاررنگ نشانگر ذهن عالی و رنگ حقیقت شهرت دارد. این 

بخش یو البته از حالت دوستانه و گرم کشاندو رسمی دارد، فضا را به آرامش میدهنده است.از آنجا که رنگ آبی، کیفیتی سرد یبخش و تسل

دهد رتبه رنگ آبی و سبز نتایج ما نشان می (.1317تفاده کرد)تاجبخش، های دیگر اسدور می کند. لذا بهتر است این رنگ را با تلفیق رنگ

 دهنده دقت به خصوصیات این دو رنگ است.در وسط قرار دارد که نشان
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 راهکارها و پيشنهادات
 شود:به کسانی که قصد دارند در این زمینه به تحقیق بپردازند توصیه می

 .های متفاوت باهم مکمل باشندون ممکن است کمیت رنگ ها در کتابایه باهم بررسی شوند چپتمامی کتب یك . 1

 .به بررسی تصاویر و تطابق آن با محتوا توجه شود. 2

 .جنسیت را در روانشناسی رنگ ها مورد توجه قرار دهند. 3

 .به رنج هر رنگ به طور جداگانه توجه شود. ۵
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 و مراجع منابع

 بر مصورسازی کتاب کودکان، تهران :آگاه،( مقدمه ای 13۳7ابراهیمی، نادر،)  [1]

چهارم و پنجم ابتدائی با محتوای آن از دیدگاه دانش  ه،( بررسی میزان تطابق تصاویر کتاب فارسی پای1377بای، ولی ا...)،  [2]

بیتی، ترها و تصویرنگاری از نظر دانشجویان تکنولوژی آموزشی، دانشکدة علوم آموزان و میزان رعایت اصول روانشناسی  رنگ

 دانشگاه تربیت معلم تهران

 تخالقیو تفکر  ها برنگرتأثیر ،( 1317تاجبخش،فرزانه،) [3]

 (.1377آموزشی)،  فضایی برا مناسب رنگ جهاددانشگاهی، انتخاب [۵]

هنرهای تجسمی، دانشگاه  ه(، بررسی تصویرسازی علمی در کتب درسی علوم، گروه تصویرسازی دانشکد 131۵)حجت، مریم،  [۴]

 هنر

 های دینی و قرآن دوره دبستانبررسی نقش گرافیك در کتاب(،1313سلیم زاده، محمد جعفر ،)  [۳]

(، نقش و جایگاه تصویرسازی در کتاب های درسی مقطع دبستان بعد از انقالب تاکنون. بررسی 1319صفائی نیا، مهدیه،)  [7]

 کتاب فارسی اول دبستان.

 .های درسی دوران دبستاناببررسی تصویرسازی کت(، 1373،)  ضی اءپور، کیوان [1]

 29-19سینما،شماره یکم،ص  تربیت، مجله فرهنگ و و رنگ (،13۳9مهدی)،، علی اکبر زاده [9]

رهپویه  2فضا و تاثیرات آن بر گرافیك محیطی بیمارستان کودکان ، شماره ،( هنر درمانی رنگ، فرم و131۳کریمی، ویکتوریا)، [1۸]

 هنر

 آموزشها در (، نقش رنگ131۳کشاورز، طیبه)، [11]

 ات حسامانتشارها،ترجمه مهردادپی،لیال.تهران:روانشناسی رنگ(.1371ماکس لوشر) [12]

های داستانی کودکان رده سنی ب و (، تحلیل محتوای تصاویر کتاب1392میرحسینی، زهره ،اباذری، زهرا و معدنی، فاطمه)، [13]

 1۸ج در دهه 

 ،(  مرجع دیتیل های ساختمانی، آدینه بوک1391نهری ، سرمد)، [1۵]
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