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Abstract 

Objective: Using image in educational texts for children can help to enhance their learning.  

Considering the importance of academic motivation and the role of enhancing reading and 

writing skills and reading self-efficacy, as well as the comic book capabilities in this regard, this 

study attempts to address this issue from the perspective of popular culture. Therefore, the 

purpose of this research is to investigate the impact of comic proverb books on educational motivation 

and reading self-efficiency of elementary fourth and fifth grade students.  

Methodology: This is a causal-comparative study with post-test design with control group. This study 

is applied one in terms of purpose, and quantitative in terms of type. Its data collection was done by 

descriptive method of cause-comparison type via considering post-test for a control group. The study 

population consisted of 4th and 5th grade female students in Alborz province. 100 girls of fourth and 

fifth grade students in Alborz province was selected by purposive judgment sampling, Samples were 

selected through purposive judgment sampling and 50 individuals were selected as control group and 

50 as experimental group. The subjects in the experimental group were given comic books and both 

groups responded to the Hager reading self-efficacy questionnaire (2017) and the academic motivation 

questionnaire by Guy, Marsh, and Dawson (2005). Data analysis was performed by descriptive 

statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (independent t-test and the Mann–

Whitney U test). 
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Findings: Significant difference between educational motivation of two groups were showed. This 

means that reading the proverbial comic books could increase students' educational motivation. It was 

also found that reading these books did not affect their self-efficacy.  

Conclusion: The results show that proverb comic books create interest and motivation to read in 

students.  

It was also found that proverbial comic books increase students' sense of autonomy and autonomy in 

learning new material and institutionalize their interest in reading books. Readers were also aware of 

the fact that selecting and reading comic books in different contexts enables them to learn new and 

informative content, and in the future, they will be able to study broader topics of interest in comic 

books. Proverbs have been rarely used in education of the students in our country. Using this type of 

resources and folklore can increase their educational interest. Producing comic books in many 

scientific and educational fields can be considered as a good platform for better learning in education. 
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 چکیده

هیای   هدف پژوهش بررسیی تییریر کتیا     بنابراین ،ها کمک کند تواند به افزایش یادگیری آن های آموزشی برای کودکان می تصویر در متناستفاده از  هدف:

 است. مقطع ابتدایی آموزان المثل بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی خواندن دانش کمیک ضر 

آمیوزان دختیر کیالس     رح پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه این پژوهش دانشای با ط مقایسه -این مطالعه توصیفی از نوع علی :پژوهش  روش

نفیر بیه عنیوان     05نفر به عنیوان گیروه کنتیرل و     05گیری از این جامعه به شیوه قضاوتی هدفمند انجام شد و  نمونه بود. چهارم و پنجم ابتدایی در استان البرز
و  هیاگر نامیه خودکارآمیدی خوانیدن     داده شد و هر دو گروه به پرسش المثل های کمیک ضر  ر گروه آزمایش کتا گروه آزمایش انتخا  شدند. به این افراد د

 ها در دو گروه تحلیل و با یکدیگر مقایسه شد.   پاسخ دادند. این پاسخ گای، مارش و داوسون انگیزش تحصیلی

المثیل   های کمیک ضیر   به این معنی که خواندن کتا گروه آزمایش مشخص شد.  داری در شاخص انگیزش تحصیلی گروه کنترل و یتفاوت معن ها: یافته

ها بیر خودکارآمیدی خوانیدن ایین افیراد       آموزان مورد مطالعه شود. همچنین مشخص شد خواندن این کتا  توانسته بود سبب افزایش انگیزش تحصیلی دانش
 تیریری نداشته است.

آموزان مورد مطالعه شده است. با توجه به  المثل موجب ایجاد عالقه و انگیزش به خواندن در دانش کمیک ضر های  نتایج نشان داد کتا  گیری: نتیجه

های کمیک به ندرت در آموزش کودکان در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده از این نوع منابع در ترکیب با فرهنگ عامه  که کتا  این
 ا برای تحصیل افزایش دهد. ها ر تواند انگیزه آن می
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 مقدمه

دهد که عالوه بر عوامل آموزشی،  های مختلف نشان می ای در گرو نظام آموزشی آن است. پژوهش هر جامعه پیشرفت

( نیز تأکید 6831که سیف ) گونه همانآموزان نیز توجه شود، از این رو  مدیریتی و ساختاری، باید به جنبه روانی دانش

آموزان مطالعه شود. یکی از بهترین  ها، تمایالت و استعدادهای خاص دانش ها، نگرش الزم است نیازها، انگیزه کند، می

های آموزشی و افزایش  آموزان بهبود شرایط یادگیری، افزایش سطح کیفیت روش ها برای ایجاد عالقه در دانش راه

اندن و نوشتن( در آموزش و پرورش از اهمیت بسیار زیادی تحصیلی )خو  خواندن است. پرداختن به انگیزش  انگیزش

های زندگی دارد.  تمام سال دربیشترین تأثیر را های نخست مدرسه  آموزش خواندن و نوشتن در سالبرخوردار است. 

آموزش نسبت اند.  های اول موفق بودند، در تمام مدت تحصیل این موفقیت را حفظ کرده کودکانی که در سال

هایی که  در کنار سایر سودمندی موفقیت در خواندنتوان گفت به بیان دیگر می با مهارت خواندن دارد. مستقیمی

ها به خصوص  های موجود در آزمون  حال، واقعیت با این ها نیز مفید است. برای کودکان دارد، در اثربخشی آموزش آن

آموزان ایرانی در خواندن کارکرد ضعیفی دارند که البته کیفیت  دهند که دانش نشان می 6المللی پرلز آزمون بین

توان این وضعیت را تغییر داد و به  اما چگونه می ؛(6831تأثیر نبوده است )کیادربندسری،  تدریس نیز در این امر بی

لف یادگیری از راهکارهای افزایش یادگیری کودکان از طریق خواندن کمک کرد؟ تحلیل و بررسی عوامل مخت

که به رفتار یادگیرنده جهت است  2تحصیلی  عوامل مهم، انگیزش مهم است. یکی از این مسئلهپرداختن به این 

افتد، از انگیزه یادگیرنده به  همچون افت تحصیلی اتفاق می تا جایی که وقتی در ساز و کار آموزشی مشکالتی ؛دهد می

ها، نیازها و  تحصیلی به انگیزه ( انگیزش2262) 8شود. به اعتقاد کالرک و اسکروث می عنوان یکی از علل مهم آن یاد

 گردد. های آموزشی و کسب یک مدرک تحصیلی می شود که باعث حضور یک فرد در محیط عواملی گفته می

است. خودکارآمدی از نظریه  4خودکارآمدی های متعدد حاکی از ارتباط مثبت بین پیشرفت تحصیلی و پژوهش

ها و  ( مشهور شده است و به این معنی است که فرد بتواند پدیده6377) 1اجتماعی آلبرت بندورا -روانشناختی

آموزانی که باور  رویدادها را برای رسیدن به وضعیت مطلوب با رفتار و کردار مناسب خود سازمان دهد. دانش

پذیری بیشتر، در صورت رویارویی با شکست یا حتی  اشتن اهداف باالتر و انعطافخودکارآمدی باالیی دارند، به دلیل د

 ؛دهند نشینی از هدف، باور خودکارآمدی خود را ترمیم نموده و شکست خود را به تالش ناکافی استناد می عقب

 1و دفرایتاسجمله تریوینو  همچنین ارتباط مثبت بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در مطالعات مختلف از
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که  طور همان( نشان داده شده است. 6831) ، ابراهیمی و جاودان(، سماوی2221) 6و کورپوس (، لپر2264)

 (6834 سید، محمدرضایی، حیدریه و نوروزی، دهند )برای نمونه بنگرید به مطهری نژاد، ها نشان می پژوهش

آموزان دارای انگیزه پایین، هم تالش بیشتری از خود نشان  دانشتحصیلی باال در مقایسه با   آموزان با انگیزش دانش

های  خواندن موضوع پژوهش  افزایش انگیزش .دهند و هم دقت و توجه بیشتری نسبت به یادگیری مطالب دارند می

 است.   های متنوعی برای افزایش آن مطرح شده پرشماری است و شیوه

توجه  توان مهارت خواندن و نوشتن را در او تقویت کرد. اش می عالقههای مورد  با تشویق کودک به خواندن کتاب

کنند، پس برای انتقال مفاهیم به  به این نکته ضروری است که تصاویر بیشتر از کلمات توجه کودکان را جلب می

، 6838اغ، )به نقل از قزل ای 2کودک باید متن را ساده و با تصاویر همسو ساخت تا مطالب بهتر درک شوند. نودلمن

ای از تصاویر مرتبط به هم یا متنی کوتاه یا بدون  از طریق مجموعه»داند که  کتاب تصویری را کتابی می( 231ص. 

در یک چنین کتابی، تصویر مهمتر از متن است و در واقع  «.کند کند یا اطالعاتی را منتقل می گویی می متن قصه

گیرند که دو  شوند، یاد می های خوب تصویری آشنا می که با کتابکودکانی »معتقد است که او نقش محوری دارد. 

روایت، یکی روایت متن و دیگری روایت تصویر را طوری بخوانند که در هر یک به چیزی دست پیدا کنند که دیگری 

ن و به دنبال رسد استفاده از تصویر راه مناسبی برای عالقمندی کودکان به خواند بر این پایه به نظر می «.فاقد آن است

 آن بهبود یادگیری باشد. 

ها تصویر است ابزاری سودمند در این زمینه است. به  نما( به عنوان منابعی که پایه آن )پی 8های کمیک کتاب

تصاویر و دیگر عناصر بصری کنار هم چیده شده در یک توالی »کمیک عبارت است از ، (6836) 4تعریف مک کلود

ها در گذشته به علت  . کمیک«اطالعات و یا برای تولید یک واکنش زیباشناسانه در دید بینندهعامدانه به منظور انتقال 

های  ها به فکر خلق تصاویری مشابه تصاویر فیلم های تصویری مختلف، توسط طراحان خلق شدند. آن نبود رسانه

ها صورت  ضوعات و ارائه کمیکهایی مناسب افتادند. با ظهور تکنولوژی جدید تحوالتی در مو صامت به همراه متن

های گوناگون رواج  های مختلف به عنوان هنری مستقل و ابزار بیانی در قالب ها در فرهنگ گرفت و امروزه کمیک

گری داستان با هر دوی آنان صورت  دلیل حضور همزمان متن و تصویر در یک پالن، روایت  در کمیک به اند. یافته

های مصور از  کند(. این ویژگی، کمیک را از انواع دیگر کتاب ، داستان را روایت میگیرد )در مواردی حتی تصویر می

نوشتار   کند. کودک در یک کتاب تصویرسازی شده، متن را به واسطه های تصویرسازی شده متفاوت می جمله کتاب

تاب تصویرسازی شده از دوم کمکی دارند، در عین حال تصاویر ک  کند. تصاویر نقش درجه )در درجه اول( دریافت می
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شود. در حالی که کتاب کمیک کارکرد  ها جدا شده و کودک به واسطه داشتن یکی، از دیگری محروم می نوشته

ای از روایت داستان بر عهده تصاویر است. این حق انتخاب با مخاطب  شناسانه در درون متن دارد و قسمت عمده زبان

خواند یا از طریق متن نوشتاری. کودک در برابر کمیک همانند مخاطب یک اثر است که متن را با استفاده از تصاویر ب

تواند کل  گیرد متن را چگونه بخواند و از کجا شروع به خواندن آن کند. حتی می هنری است، اوست که تصمیم می

(. این پتانسیل 6833)بیرانوند،  بینی کند که چه اتفاقاتی قرار است روی دهد متن را در یک نمای کلی ببیند و پیش

ها،  سازد. یکی از این حوزه های مختلف مناسب می در کنار پیشینه تاریخی کمیک آن را برای انتقال مفاهیم در حوزه

های گذشتگان  ای تمام نما از خصوصیات خلقی و مسایل و راهنمایی فرهنگ و ادبیات عامه است. ادبیات عامیانه آیینه

 له هستند.ها از آن جم است که ضرب المثل

 6سلر ،(6838آموز است ذوالفقاری )در آخشیک،  ای عبرت نوعی بیان کوتاه و مختصر از داستان و یا قصه «مثل»

المثل را چنین تعریف کرده است: سخنان برجسته، روشن و پند آمیز و مستقل که  ( ضرب41، ص. 6331، 2در نوریخ)

اما آموزنده در چارچوب  ؛یک عمر تجربه تلخ و شیرین  ههای هر سرزمینی، چکید مثل ت.در زبان مردم رایج اس

ها  المثل دهد. اگر بخواهیم ضرب ترین کالم است و این مهم به آیندگان فرصت شناساندن زندگی گذشتگان را می کوتاه

استفاده صورتی زیبا و ماندگار ثبت نماییم باید از تصاویری خالق و با کیفیت و مناسب ه را در ذهن کودکانمان ب

زاده  تر را به همراه دارد )اسماعیل تر و آسان دنبال آن یادگیری سریعه نماییم، چون تصاویر ماندگاری طوالنی مدت و ب

 (. 6834، و شریفی مهرجردی آشینی

آموز را افزایش دهد و درک بیشتر  تواند دایره لغات دانشها می المثل جمله ضرب خواندن متون کهن فارسی از

ها  گردد. دانستن مثل شود و موجب پیشرفت تحصیلی او می ها، باعث درک بیشتر مطالب درسی می و عبارتها  واژه

 .کند نشیند و گفتگوی دراز را کوتاه می ها کوتاه و زیباست و بر دل می زیرا این جمله ؛کند گفتن و نوشتن را آسان می

مورد عالقه کودکان است، کشش و انگیزه الزم را برای  کمیک، که های  تواند با استفاده از کتاب آموزش و پرورش می

 .آموزان ایجاد نماید غیره را در دانش دانستن مطالب مختلف از جمله ریاضی، علوم، مذهب، فرهنگ عامه و

با توجه به آنچه پیرامون اهمیت انگیزش تحصیلی و نقش تقویت مهارت خواندن و نوشتن و خودکارآمدی 

تا از  شود میپژوهش حاضر سعی در  ؛های کتاب کمیک در این راستا همچنین با توجه به قابلیتخواندن گفته شد و 

رسد  به نظر می .شودهای پژوهش در این حوزه جبران  بخشی از کاستی و ویممنظر فرهنگ عامه به این مقوله وارد ش

صوص و با پشتوانه تاریخی و ادبیات کهن ریزی در این خ توان با تکیه بر نیروی هنرمندان تصویرگر و با برنامه که می

پژوهش حاضر نشان  مسئلهاین پایه  بر .عرفانی و اساطیری و حماسی و مذهبی ایران به تولید کمیک وطنی بپردازیم

 
1. Seiler 

2. Norrick 
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آموزان مقطع ابتدایی است. انتظار  المثل بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی خواندن دانش های ضرب دادن تأثیر کتاب

المثل تا چه میزان بر انگیزش تحصیلی  های کمیک ضرب این پژوهش به این پرسش پاسخ دهد که کتابنتایج  رود می

های  تدوین کتاب آموزان مقطع ابتدایی تأثیر دارند؟ و این پاسخ بتواند به متولیان تهیه و و خودکارآمدی خواندن دانش

 درسی مقطع ابتدایی کمک کند. 

 

 پیشینه 

اما از آنجا  ؛های ادبیات عامه و انگیزش و خودکارآمدی نیز دنبال کرد توان در حوزه چه میپیشینه پژوهش حاضر را گر

هایی  صورت مختصر به پژوهش  ها با یادگیری است، به های کمیک و ارتباط آن که موضوع اصلی این مطالعه کتاب

های  در پژوهش خود به ارائه رمان( 6831اند. برای نمونه، سلیمانپور ) شود که در این رابطه انجام شده اشاره می

گرافیکی به یادگیرندگان در درس تاریخ آموزش و پرورش پرداخت تا تأثیر آن را بر یادگیری مورد بررسی قرار دهد. در 

گروه کنترل و آزمایش قرار  عنوان نمونه انتخاب و در دو  این مطالعه، دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی به

های کمیک( موجب یادگیری بهتر تاریخ در دانشجویان  کتاب های گرافیکی ) این پژوهش نشان داد رمانگرفتند. نتایج 

ای  اند. پژوهش دیگر، مطالعه ها مورد توجه قرار داده یابی را بیشتر از سایر مهارت ها مهارت زمینه شده است و این کتاب

های فرهنگی  ای رسانه کمیک استریپ در انتقال آموزهه ( انجام داد و به بررسی قابلیت6831نیا ) است که معتمدی

های هفت پیکر  سال پرداخت. نتایج این پژوهش که با تأکید بر داستان 62-62های کهن فارسی به کودکان  داستان

های کهن فارسی را با  استریپ، توانایی به تصویر کشیدن داستان  های بصری کمیک نظامی انجام شد نشان داد ویژگی

 و سلیمی توان به مطالعه سلیمی به عناصر سازنده داستان دارد. از دیگر مطالعاتی که داخل کشور انجام شده میتوجه 

طبق  ( اشاره داشت که به کاربرد و مزایای آموزشی و ارتباطی گرافیک نوول و کمیک ژورنالیسم پرداخته است.6837)

های درس جهان،  به یکی از ابزارهای آموزشی در کالس های تصویری( ها )رمان های این پژوهش گرافیک نوول یافته

اند. در منظر  ویژه در ارتباط با دروسی همچون زبان انگلیسی، علوم، علوم اجتماعی، تاریخ، ادبیات و هنر تبدیل شده  به

و در عین  گیری از این ابزار، ضمن تأثیر، سرگرمی و جذابیت تحقق اهداف را در پی دارد ارتباطی و تبلیغی نیز بهره

توان به  های خارج از کشور می از نمونه پژوهش حال از رضایت استفاده مخاطب، مشتری و ... نیز برخوردار است.

آموز راهنمایی در سه  دانش 236ای را روی  ( اشاره داشت. این پژوهشگران مطالعه2268) 6 کمطالعه چینگ و فو

 ایهای چند رسانهبر پایه فناوری گرافیکی های تأثیر مطالعه رمان مدرسه در کشور مالزی انجام دادند. در این پژوهش،

آموزانی که  های مختلف یادگیری و تفکر انتقادی بر یادگیرندگان بررسی شد. نتایج نشان داد که دانش بر شیوه

به عنوان  گیرند. بررسی کمیک کنند و بهتر یاد می اند، بهتر عمل می های کمیک( خوانده های گرافیکی )کتاب رمان

 
1. Ching & Fook 
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های جنسیتی سواد خواندن در مدارس ابتدایی نیز در پژوهش کرنزا و  روش آموزشی و استفاده از آن در کاهش تفاوت

های آزمایشی و کنترل قبل و  ( بررسی شد. در این مطالعه ابعاد سواد خواندن و انگیزه خواندن در گروه2261)6کوزیر

آموز کالس دوم تا پنجم از دو مدرسه ابتدایی در اسلوانی  دانش 648روی  بعد از مداخله از طریق پرسشنامه و تست بر

ها افزایش آماری معناداری در عالقه  آموزان در بعضی از گروه مطالعه شد. نتایج نشان داد با مداخله سن و جنس دانش

های  هت کاهش تفاوتعنوان روش آموزشی ج  به خواندن وجود دارد. همچنین اثرات کوتاه مدت استفاده از کمیک به

ها  آموزان ابتدایی نیز در این پژوهش نشان داده شد. برخی پژوهش جنسیتی در سواد خواندن و انگیزه خواندن دانش

( اشاره داشت که 2263) 2توان به پژوهش ایلهان و اوراک اند. برای نمونه می نیز با تمرکز بر یک درس خاص انجام شده

در درس اجتماعی بررسی کردند. نتایج این مطالعه نیز که به شکل نیمه تجربی انجام های کمیک را  استفاده از کتاب

آموزان گروه آزمایشی به شکل مثبتی تحت تأثیر استفاده از  شد نشان داد طبق نتایج مقیاس انگیزشی، انگیزه دانش

ر این درس، موجب های کمیک د کمیک در درس اجتماعی قرار گرفته است. همچنین مشخص شد استفاده از کتاب

 امتحان کاهش داده است. از ها را آموزان شده و اضطراب آن ارتقای خودکارآمدی این دانش

های کمیک بر برخی ابعاد  دهد تأثیر استفاده از کتاب می های داخلی و خارجی در این زمینه نشان  مرور پژوهش

عنوان ابزاری برای یاددهی و یادگیری در دنیا امری رایج است.   ها به بررسی و مشخص شده و استفاده از آن ،یادگیری

خواندن و نهادینه  مسئلههای داخل کشور به این امر توجه چندانی نشده است. با توجه به اهمیت  متأسفانه در پژوهش

فرهنگ عامه و رود مطالعات این حوزه در داخل کشور نیز توسعه یابد. با نظر به جایگاه  شدن آن از کودکی انتظار می

های داخلی نیز ضروری است. مطالعه حاضر با این  پاسداشت و نگهداری از این فرهنگ توجه به این خالء در پژوهش

آموزان انجام های کمیک بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی خواندن دانش رویکرد و با هدف نشان دادن تأثیر کتاب

بین کودکان با محوریت فرهنگ عامه کمک شود. به این ترتیب شد تا از این رهگذر به توسعه کتابخوانی در 

 های پژوهش چنین بود: پرسش

 آموزان مقطع ابتدایی دارند؟های کمیک چه تأثیری بر انگیزش تحصیلی دانشکتاب -6

 آموزان مقطع ابتدایی دارند؟های کمیک چه تأثیری بر خودکارآمدی خواندن دانشکتاب -2

 

 پژوهش  روش

ای با  مقایسه -آوری اطالعات آن با شیوه توصیفی از نوع علی این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع کمی بود و جمع 

ها نفر از آن 955آموزان مقطع ابتدایی استان البرز بود که تعداد  طرح پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه این پژوهش دانش

 
1. Kerneža & Košir 
2. Ilhan & Oruç 
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نفر به عنوان گروه  05گیری قضاوتی هدفمند انتخا  شد. از این تعداد نمونه،  م ابتدایی با روش نمونهدر دو مقطع چهارم و پنج

 . برای انجام این پژوهش از سه ابزار استفاده شد؛ 9نفر به عنوان گروه آزمایش انتخا  شدند 05کنترل و 

(، استفاده 3597) 3طراحی شده توسط جنیفر هاگر پرسشی 95نامه  ر این پژوهش از پرسشد :خواندنآمدی پرسشنامه خودکار -9

 -9 :پرسشنامه برای گروه سنی کالس چهارم و پنجم به شکل مناسبی طراحی شده است به عنوان مثال های پرسش شده است.

کنندگان جوا   شرکت توانم درباره آنچه خواندم حرف بزنم. خوانم، می که داستانی می پس از این -9من کتا  خوان خوبی هستم، 

 هاگر .«کنند خیلی شبیه من است مشخص می»=4و تا  «خیلی با من فرق دارد»= 9 ای از درجه 4خود را روی یک طیف لیکرت 

 خگزارش کرده است؛ پایایی ابزار فوق در پژوهش حاضر بر اساس آلفای کرونبا 99/5( پایایی ابزار را بر اساس آلفای کرونباخ 3597)

 دست آمد.ه ب 66/5

گویه در سه بعد انگیزش خواندن، نوشتن و  37( که دارای 3550) 9پرسشنامه انگیزش تحصیلی گای، مارش و داوسون - 3

خواندن و نوشتن به این ترتیب بررسی شد؛ خواندن )انگیزه فطری یا  گویه مربوط دو بعد 99ریاضیات است که در این پژوهش 

ارجی( و نوشتن )انگیزه فطری یا درونی، تنظیم شناسایی شده یا شخصی و درونی، تنظیم شناسایی شده یا شخصی و تنظیم خ

 -99 تصمیم گرفتم برای یادگیری خیلی چیزها، کتا  بخوانم. -0 .دارم دوست را یروخوان من -9 :به عنوان مثالتنظیم خارجی(. 

 نویسم. دیگران نشان دهم چقدر خوبم، میکه به  برای این -99 دهد. نوشتن به من امکان یادگیری چیزهای مفید زیادی را می

( «0همیشه =  بله»تا  «9نه همیشه =»ای لیکرت از ) های این مقیاس بر اساس مقیاس پنج درجه دهی به گویه پاسخ  شیوه

به  73/5در پژوهش حاضر پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباح اند؛  یید قرار دادهیپایایی و روایی ابزار را مورد ت طراحان باشد. می

 آمد.دست 

های فارسی است. که با استفاده از  المثل نما( از داستان ضر  )پی یک مجموعه کمیک های کمیک مثل آباد: مجموعه کتا  -9

نما در ایران است.  یکی از اساتید پی  نویسنده و تصویرگر کتا  سعید رزاقی شود. تصاویر زیبا موجب جذ  کودکان به مطالعه می

 19 -97های  وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی( در بین سال جلد توسط موسسه فرهنگی منادی تربیت ) 0این مجموعه در 

،  4دود کبا  برای بی پولار موی خرس، با عناوین از دماغ فیل افتاده، دیزی و حیای گربه، سیب خو  گیر دست چالق میاد، ت

کند و در ضمن از لحاظ گروه سنی برای  ها فرق می ها دارای سطح یکسان هستند و فقط عناوین آن . این کتا منتشر شده است

 گرفت.یید قرار یباشند. روایی مجموعه توسط دو نفر از اساتید متخصص این حوزه مورد ت کودکان کالس چهارم و پنجم مناسب می

که حداقل یک کتا  کمیک  آموزانی نفر از دانش 05 صورت تصادفی هدفمنده که بفرایند اجرای پژوهش به این شکل بود 

؛ به عنوان گروه کنترل های کمیک آشنایی نداشتند با کتا آموزانی که  نفر از دانش 05 و گروه آزمایشخوانده بودند به عنوان 

آموزان گروه آزمایش قرار  روز در اختیار دانش 0به مدت المثل  کثر دو کتا  کمیک ضر انتخا  شدند. سپس حداقل یک و حدا

 
گیری باشد،  بندی جامع برای نمونه نفر در هر گروه توصیه شده است و در مواردی که نیاز به طبقه 90ای حداقل  مقایسه -هایی از نوع علی . در تحقیق9

 (.9999نفر پیشنهاد شده است )دالور،  05تا  35حداقل نمونه هر طبقه بین 
2. Hager 
3. Guay, Marsh & Dowson 

شاه دزد، تخم  با عناوین از تعجب شاخ درآوردن، دزدی که به دزد بزنه میشه 9916سسه فرهنگی هنری خراسان در سال ؤآباد توسط م ادامه مجموعه مثل .4
 مرغ دزدی که شتر دزد شد، منتشر شده است.
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در قسمت ابزارها  ها پرسشها را تکمیل نمودند که نمونه  پرسشنامه های پرسشگروه  هر دو روز در محیط کالس 0از  گرفت و بعد

( 9من ویتنی -برای تحلیل از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون تی مستقل و یو آورده شده است.

ها با استفاده از آزمون  سنجیده و همگنی واریانس 3ها با استفاده از آزمون شاپیروویلک استفاده شد. همچنین نرمال بودن توزیع داده

 تحلیل شد. 9لوین

 

 های پژوهش یافته

های متغیرهای  ها و همگنی واریانس های پژوهش ابتدا اطالعات مربوط به نرمال بودن توزیع داده برای ارائه یافته

ها با توجه به  برای بررسی توزیع دادهایم.  ایم و پس از آن میانگین و انحراف معیار متغیرها را بیان کرده پژوهش را آورده

 گزارش شده است.  6جدول فاده شد. نتایج این آزمون در ها از آزمون شاپیروویلک است تعداد گروه

 

 ها آزمون شاپیروویلک برای بررسی توزیع داده .9جدول

 داری معنی آماره گروه متغیر

 انگیزش تحصیلی
 511/5 196/5 آزمایشی

 919/5 169/5 کنترل

 خودکارآمدی خواندن
 599/5 199/5 آزمایشی

 599/5 134/5 کنترل

 

اما در شاخص  ؛ها نرمال بود شود در شاخص انگیزش تحصیلی توزیع دادهمشاهده می 6که در جدول  گونه همان

خودکارآمدی خواندن این شاخص نرمال نبود و باید از آزمون معادل ناپارامتریک استفاده شود. برای بررسی همگنی 

 گزارش شده است.  2ها از آزمون لوین استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول  واریانس

 

 نتایج آزمون لوین .2جدول 

 داری معنی آماره لوین شاخص

 990/5 539/9 تحصیلیانگیزش 

 550/5 399/9 خودکارآمدی خواندن

 
1. Mann-Whitney U 
2. Shapiro-Wilk Test 
3. Levene's Test 



 01                                                                                                         4شماره  ،20دوره ، 9011 ،رسانی کتابداری و اطالع

اما در  ؛ها برقرار است دهد در شاخص انگیزش تحصیلی شرط همگنی واریانس که نتایج نشان می گونه همان

نتایج توصیفی متغیرهای  8شاخص خودکارآمدی خواندن این شرط برقرار نیست و همگنی رعایت نشده است. جدول 

 ها برای هر دو گروه آزمایشی و کنترل گزارش شده است. دهد. این شاخصوابسته پژوهش را نشان می

 

 آمدی خواندنمیانگین و انحراف معیار متغیرهای انگیزش تحصیلی و خودکار .0جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 593/95 34/79 آزمایشی انگیزش تحصیلی

 19/6 69/64 کنترل

 433/9 04/95 آزمایشی خودکارآمدی خواندن

 957/3 35/93 کنترل

 

 آمده است، میانگین گروه آزمایش در انگیزش تحصیلی نسبت به گروه کنترل بیشتر 8که در جدول  گونه همان

 اما در خودکارآمدی خواندن میانگین گروه کنترل از گروه آزمایش بیشتر است. ؛است

آموزان توجه داشت.  المثل بر انگیزش تحصیلی دانش های کمیک ضرب پرسش نخست پژوهش، به تأثیر کتاب

بیرونی برای پاسخ به این پرسش، انگیزش تحصیلی را در سه مؤلفه انگیزه فطری، تنظیم شناسایی شده و تنظیم 

آموزان در دو گروه کنترل و  های دانش که حاصل دیدگاه 4های جدول  ایم. این تحلیل با توجه به داده تحلیل کرده

 آزمایش است، انجام گرفته است.

 

 آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش المثل بر انگیزش تحصیلی بر اساس دیدگاه دانش های کمیک ضرب تأثیر کتاب .4جدول 

 میانگین رتبه گروه آزمایش میانگین رتبه گروه کنترل ها گویه تحصیلیانگیزش 

 

 

 

 

 خواندن

 

 انگیزه فطری

 19/97 03/99 عالقه به خواندن

 99/96 99/99 توجه به خواندن

 19/9 09/9 اجبار به خواندن

 تنظیم شناسایی شده

 36/97 94/93 یادگیری از طریق خواندن

 90/97 70/93 یادگیریتصمیم به خواندن برای 

 99/96 91/99 اهمیت دادن به خواندن

 

 تنظیم بیرونی

 39/99 04/7 خواندن به قصد دریافت پاداش

خواندن برای جلب رضایت 

 دیگران

44/7 01/93 

 13/7 93/6 خواندن برای نشان دادن خود
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دهد این  آمده نشان می 4 های دو گروه کنترل و آزمایش در انگیزش تحصیلی که در جدول مقایسه میانگین رتبه

های کمیک  توان گفت خواندن کتاب کلی می ها صعودی است. بنابراین به طور میانگین تقریباً در تمام گویه

 المثل باعث افزایش انگیزش تحصیلی جامعه مورد مطالعه شده است.  ضرب

ها از آزمون تی  ها و همگنی واریانس برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش و با توجه به نرمال بودن توزیع داده

 آمده است.  1مستقل برای بررسی تفاوت انگیزش تحصیلی در دو گروه استفاده شد. نتیجه این آزمون در جدول 

 

 نترل و آزمایشنتیجه آزمون تی مستقل برای انگیزش تحصیلی در دو گروه ک .3جدول 

 داری سطح معنی درجه آزادی مقدار تی اختالف میانگین شاخص

 559/5 19 714/9 065/0 انگیزش تحصیلی

 

و p = 226/2دهد انگیزش تحصیلی در دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت دارد ) های این جدول نشان می داده

734/8=tالمثل  های کمیک ضرب آموزان بررسی شده با خواندن کتاب توان گفت انگیزش تحصیلی دانش (. بنابراین می

 افزایش یافته است. 

آموزان مقطع ابتدایی  المثل بر خودکارآمدی خواندن دانش های کمیک ضرب پرسش دوم پژوهش به تأثیر کتاب

ارائه شده  1آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش در جدول  های دانش توجه داشت. برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن

 

 انگیزه فطری

 90/96 71/99 عالقه به نوشتن

 57/94 99/95 نوشتنتوجه به 

 77/4 99/0 اجبار به نوشتن

 

 تنظیم شناسایی شده

 67/90 9/99 یادگیری توسط نوشتن

 11/93 1/1 تصمیم به نوشتن برای یادگیری

 53/97 70/99 اهمیت دادن به نوشتن

 

 تنظیم بیرونی

 93/1 7/6 نوشتن به قصد دریافت پاداش

 9/93 9/6 نوشتن برای جلب رضایت دیگران

 49/1 99/4 نوشتن برای نشان دادن خود
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 آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش المثل بر خودکارآمدی خواندن بر اساس دیدگاه دانش های کمیک ضرب تأثیر کتاب .3جدول 

 

ها در دو گروه کنترل و آزمایش تغییر قابل توجهی  دهد، میانگین رتبه گویه نشان می 1که جدول  طور همان

المثل  های ضرب محسوس است. یعنی گروه آزمایش بعد از خواندن کتاب 1نداشته است. البته این تغییر برای گویه 

لیل این رخداد قابل بررسی است و در شوند. د اند که هنگام بلندخوانی برای خودشان عصبی می اینطور بیان کرده

صورت تکرار این آزمون در گروهی با وضعیت مشابه و کسب نتایج یکسان، پرداختن به علت این اتفاق ضروری است. 

ها و  توان به پرسش دوم پاسخ داد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده می 7های این جدول و جدول  بر پایه داده

من ویتنی برای بررسی تفاوت خودکارآمدی خواندن در دو گروه کنترل و آزمایش -از آزمون یو ها ناهمگنی واریانس

 آمده است. 7استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 

 

 من ویتنی برای خودکارآمدی خواندن در دو گروه کنترل و آزمایش-نتیجه آزمون یو .3جدول 

 داری معنی مقدار زد ویلکاکسون من ویتنی-یو شاخص

 599/5 -979/3 555/3994 555/151 خودکارآمدی خواندن

 

های کمیک  دهد در گروه آزمایش خودکارآمدی خواندن پس از خواندن کتاب های این جدول نشان می داده

 تواند در اند می هایی که این وضعیت را ایجاد کرده المثل افزایش نیافته است. بررسی دالیل این امر و احتمال ضرب

دلیل شرایط اجرای پژوهش باشد یا مسائل دیگری   پژوهش دیگری مورد بررسی قرار گیرد. این نتیجه ممکن است به

های احتمالی، ابزار مورد استفاده برای سنجش خودکارآمدی خواندن در این  در آن تأثیرگذار باشند. از جمله علت

تأکید « بلند خوانی»و  «روخوانی»ها بیشتر بر  هد این گویهد های پرسشنامه نشان می تواند باشد. مرور گویه پژوهش می

 

 

 

 

 

 خودکارآمدی خواندن

 میانگین رتبه گروه آزمایش میانگین رتبه گروه کنترل ها گویه

 36/6 14/6 خو  کتا  خواندن

 67/0 66/0 خواندن کتا  به طور صحیح و سریع

 03/6 97/6 حرف زدن در مورد کتا  خوانده شده

 69/3 39/3 دشوار بودن خواندن

 19/6 95/6 بلندخواندن عالی

 96/9 59/3 عصبانی شدن هنگام بلندخواندن برای خود

 51/6 96/6 های آن پرسشتوانایی خواندن و پاسخ دان به 

 11/0 01/6 آمادگی برای خواندن متون سخت

 69/4 44/0 تالش برای بهتر خواندن

 57/7 19/6 بهتر خواندن در آینده
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های کمیک به مبنایی متفاوت و  دارند. احتمال دارد طرح پرسش برای سنجش خودکارآمدی خواندن در مورد کتاب

 طلبد.  ساخت ابزاری ویژه این کار را میبنابراین، و  شته باشدواژگانی دیگر نیاز دا

ها از آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت انگیزش  ها و همگنی واریانس یع دادهبا توجه به نرمال بودن توز

 گزارش شده است.  3تحصیلی در دو گروه استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 

 

 های کنترل و آزمایش بررسی تفاوت انگیزش تحصیلی در گروه .3 جدول

 داری معنی درجه آزادی آماره تی اختالف میانگین شاخص

 559/5 19 714/9 065/0 انگیزش تحصیلی

 

داری در شاخص انگیزش تحصیلی در دو گروه وجود  شود تفاوت معنیکه در جدول فوق مشاهده می گونه همان

 دهد انگیزش تحصیلی در گروه آزمایشی باالتر است.( که این نشان می=t ،226/2p=734/8دارد )

ها و ناهمگنی  داری میزان خودکارآمدی خواندن با توجه به نرمال نبودن توزیع داده برای بررسی تفاوت معنی

ارش گز 3من ویتنی برای بررسی تفاوت در دو گروه استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول -ها از آزمون یو واریانس

 شده است. 

 

 های کنترل و آزمایش گروهبررسی تفاوت خودکارآمدی خواندن در  .1 جدول

 داری معنی آماره زد ویلکاکسون یو من ویتنی شاخص

 599/5 -979/3 555/3994 555/151 خودکارآمدی خواندن

 

داری در شاخص خود کارآمدی در دو گروه وجود  شود تفاوت معنیکه در جدول فوق مشاهده می گونه همان

دهد خودکارآمدی خواندن در گروه کنترل باالتر است. به این معنی ( که این نشان می=Z=   ،263/2p-878/2دارد )

 های کمیک ضرب المثل بر روی خودکارآمدی خواندن تأثیری نداشته است. که کتاب

 

  گیریو نتیجه بحث

های کمیک راهی برای پرورش احساسی مثبت نسبت به خواندن و متعهد کردن کودکان به خواندن  خواندن کتاب

 تواند به لذت بردن از سایر مواد خواندنی منجر شود. ها می ( معتقد است لذت خواندن کمیک2223)6است. تیمنس ما 

عالقه، مجذوب کردن کودکان به  ندگان بیایجاد انگیزش در خوان توانند نقش مهمی را در های کمیک می کتاب

 
1. Tiemensma 
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های زبانی و درک مطلب برای یادگیرندگان زبان دوم و آموزش سواد بصری ایفا کنند و مانند  خواندن، توسعه مهارت

مرزها، ایجاد حس و ای کامل برای شکستن حد  های کمیک رسانه ای برای سایر انواع مطالعه عمل کنند. کتاب پله

های کمیک به دلیل  های قوی است. عالوه بر این اثربخشی کتاب به یادگیرندگان و خلق نوشته همدلی، آموزش هنر

 (.6831به نقل از سلیمانپور،  2227)رنکر  دیداری بودن در یادگیری زبان دوم به ویژه درک مطلب اثرگذار است

دن و انگیزش تحصیلی المثل بر خودکارآمدی خوان های کمیک ضرب پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کتاب

نشان داد که در بحث انگیزش تحصیلی تفاوت  هاآموزان کالس چهارم و پنجم استان البرز انجام گردید. یافته دانش

های کمیک بر انگیزش  های گروه آزمایش و کنترل وجود دارد، یعنی کتاب معناداری بین میانگین نمرات آزمودنی

ها تأثیری نداشته است. در تبیین این نتیجه  اما بر خودکارآمدی خواندن آن ؛آموزان مؤثر بوده است تحصیلی دانش

های کمیک، ایجاد عالقه به خواندن و  کند، هدف کتاب ( تأیید می2267)6که منچستر طور همانتوان گفت  می

آموزان  ه دانشالمثل که ب های کمیک ضرب این کتاب ،بنابراین ؛یادگیری و سعی در انتقال مفاهیم به شکلی ساده است

های کمیک که به واسطه  اند این هدف را تأمین کنند. این توانمندی و قابلیت کتاب ، توانستهه استابتدایی داده شد

های کمیک، انگیزش  توان به کمک کتاب نتایج این مطالعه نشان داد می شود. ها ایجاد می ماهیت چند وجهی آن

ها کمک کرد این نتیجه مشابه  ه دنبال آن، به آموزش و یادگیری بهتر آنآموزان افزایش داد و ب تحصیلی را در دانش

آموزان تحت تأثیر استفاده از کمیک در  ( بود که نشان دادند انگیزه دانش2263های پژوهش ایلهان و اوراک ) یافته

های کمیک  ب(. در مطالعه حاضر، نتایج نشان داد که کتا6831درس اجتماعی افزایش یافته است )سیلمان پور، 

شود و عالقه به  آموزان در یادگیری مطالب جدید می المثل باعث افزایش حس استقالل و خودمختاری دانش ضرب

شوند که با انتخاب و  ها به این مسئله آگاه می شود. همچنین خوانندگان این کتاب ها نهادینه می خواندن کتاب در آن

شود و  امکان یادگیری مطالب جدید و آموزنده برای ایشان فراهم میهای مختلف،  های کمیک در زمینه خواندن کتاب

های کمیک داشته  تری در زمینه موضوعات عالقه خود در قالب کتاب توانند مطالعات وسیع از این طریق در آینده می

 باشند.

کند.  می استفاده از تصویر و متن در کالس درس، به تسهیل فرایند خواندن و درک مطلب یادگیرندگان کمک

های کمیک در آموزش موضوعات مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. برای نمونه  های استفاده از کتاب قابلیت

میلی و تقویت انگیزه  ( این نوع منابع را به عنوان یک ابزار مفید برای مبارزه با بی2224) 8( و کرافورد2222) 2سالیوان

عنوان محرک اولیه برای   های کمیک به ( از کتاب2262) 4اسکناکنبرگکنند. همچنین  یادگیرندگان هنر معرفی می

 
1. Manchester 
2. Sullivan 
3. Crawford 
4. Schnakenberg 
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ها با نتایج پژوهش حاضر در بخش انگیزش تحصیلی  کند. نتایج این پژوهش ایجاد انگیزه یادگیرندگان تاریخ یاد می

 همسو است. 

بگوییم در بخش توانیم  بنگریم، می «نوشتن»و  «خواندن» های این پژوهش به تفکیک دو بخشاگر به یافته

مربوط است، این یافته به این معنا است که  «عالقه به خواندن»خواندن بیشترین افزایش در مؤلفه انگیزه فطری به 

المثل به خواندن عالقمندتر شدند. در مؤلفه تنظیم شناسایی  های کمیک ضرب آموزان پس از خواندن کتاب این دانش

نیز افزایش بیشتری داشتند. بنابراین در  «تصمیم به خواندن برای یادگیری» و «یادگیری برای خواندن»شده، دو گویه 

خواندن به قصد »های کمیک قابل توجه بوده است. این وضعیت برای دو گویه  این مؤلفه نیز تأثیر خواندن کتاب

شود، به این معنا که بخش قابل توجهی از  نیز دیده می «خواندن برای جلب رضایت دیگران»و  «دریافت پاداش

های کمیک به انگیزه بیرونی و تالش برای کسب پاداش و توجه  آموزان پس از خواندن کتاب افزایش انگیزه دانش

نیز وضعیت مشابه با بخش خواندن است. در این مؤلفه نیز  «انگیزه فطری»مربوط است. در بخش نوشتن و در مؤلفه 

است، افزایش رتبه قابل  «تصمیم به خواندن»و  «یادگیری برای خواندن»ان گفت دو گویه نخست که مربوط به تو می

توجهی داشته است. میانگین مؤلفه تنظیم شناسایی شده در گروه کنترل و آزمایش نیز تأییدی است بر تأثیر خواندن 

شان  ها برای نوشتن که به یادگیری شتن و تصمیم آنآموزان برای یادگیری نو های کمیک بر افزایش تمایل دانش کتاب

آموزان نسبت  های کمیک نظر این دانش دهد پس از خواندن کتاب های این بخش همچنین نشان می کمک کند. داده

 کنند. تر تلقی می به اهمیت نوشتن تغییر کرده و آن را مهم

اده قرار گرفته است. مناسب است که در این ها به ندرت در آموزش کودکان مورد استف المثل ضربما در کشور 

خاطر سپرده و در زندگی ه عالوه بر درک موضوع آن را ببتوانند نیز ها  و آن بدهیممان را پرورش  زمینه کودکان

مندی آنان را به مطالعه  تواند میزان عالقه های کودکان می سازی کتاب ها و بومی کار بگیرند. استفاده از سنته خویش ب

 یش دهد.افزا

 

 پیشنهادها

  :شود توصیه می در راستای ادامه این پژوهش

ها توسعه  های درسی در آموزش و پرورش استفاده از کمیک را در تهیه محتوای درس دفتر تألیف و تدوین کتاب

است، ها دشوار  هایی که یادگیری آن آموزان به ویژه در درس توان انتظار داشت انگیزه دانش دهد. از این طریق می

توانند عالوه بر مطالب درسی، ساعتی را در  آموزان به مطالب درسی، معلمان می برای ایجاد عالقه در دانش افزایش یابد.

آموزان از مفاهیم  های کمیک مرتبط با مفاهیم درسی اختصاص دهند تا به درک بهتر دانش کالس به مطالعه کتاب

 درس مورد نظر کمک نمایند.



 43                                                                                                         4شماره  ،20دوره ، 9011 ،رسانی کتابداری و اطالع

 :توصیه می شود موارد زیربه پژوهشگران نیز 

بپردازند تا امکان استفاده از  های کمیک در آموزش مفاهیم پیچیده علمی بررسی تأثیر استفاده از کتاببه  -

 .آموزان بسنجنداین نوع منابع را در بهبود یادگیری دانش

مدلی نند تا را بررسی کهای تحصیلی   آموزان سایر پایه های کمیک بر انگیزش تحصیلی دانش تأثیر کتاب -

 .ارائه دهند های تحصیلی های کمیک بر انگیزش تحصیلی تمامی پایه جامع در خصوص میزان تأثیر کتاب

های کمیک و خودکارآمدی خواندن در پژوهشی با جامعه مشابه به منظور بررسی رابطه خواندن کتاب -

 شناسایی دالیل فقدان احتمالی ارتباط این دو مؤلفه.

 

 سپاسگزاری

های  خاطر همکاری در گردآوری دادهه دانند از اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ب نویسندگان بر خود الزم می

 این پژوهش قدردانی کنند. 
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 تهران. آبان، دانشگاه خوارزمی، 7، همایش تعامل انسان و اطالعاتشده در 
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 ای آینده، نگاه به گذشته.المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق ه بین
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های گرافیکی بر یادداری و درگیری تحصیلی درس تاریخ آموزش و پرورش در دانشجویان علوم تربیتی  تیریر رمان(. 9910سلیمانپور، هادی )

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند.، دانشگاه بیرجند

 .949-937(، 3)31، رسانه ،و ارتباطی گرافیک نوول و کمیک ژورنالیسم (. کاربرد و مزایای آموزشی9917سلیمی، مریم؛ سلیمی، سمیه )
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 .79-13(،7)4ی، ناختی در یادگیردو فصلنامه راهبردهای ش ،آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس پیشرفت تحصیلی در دانش

 تهران: دوران. ،روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش(. 9996سیف، علی اکبر )

تهران: سازمان مطالعه و  مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان(. ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن )(. 9999قزل ایاغ، رریا )

 مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.،سمت( ) ها کتب علوم انسانی دانشگاه تدوین



 خودکارآمدی خواندن المثل بر انگیزش تحصیلی و نما( ضرب های کمیک )پی فرهنگ عامه در قاب تصویر: واکاوی تأثیر کتاب                  43

، های چندگانه گاردنر بر یادگیری مهارت خواندن و نوشتن پایه چهارم ابتدایی ریر آموزش مبتنی بر هوشیت(. 9910کیادربندسری، فتانه )
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