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 چکیده

های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس چگونگی و میزاا  بزه    پژوهش حاضر به تحلیل محتوای کتاب

هزای   ی تحلیل محتوا انجام شد. نمونه شزامل کتزاب   شیوهکارگیری تخیل پرداخته است. پژوهش کمی و به 

ها با اسزتفاده از تحلیزل محتزوای قیاسزی بزر اسزاس        پایه تحصیلی دوره ابتدایی بود. داده 6درسی علوم 

های تخیل نظریه اشتاینر شامل مفاهیم منعطف، تخیل مشارکتی/عینی و تفکر شهودی جمز  آوری   شاخص

های تخیل  های علوم به شاخص حلیل محتوا نشا  داد که میاا  توجه کتابو تحلیل شدند. نتایج حاصل از ت

های علوم، بیشترین توجه به شزاخص   های تخیل در کتاب ی شاخصمتفاوت بوده است. در خصوص مقایسه

که در این  طوریمفاهیم منعطف و کمترین به ترتیب به تخیل مشارکتی/ عینی و تفکر شهودی بوده است، به

های علوم پایه سوم و چهارم از همه کمتر و در حد صفر بوده است. متمایا دانستن شناخت  کتابمیا  سهم 

های آموزشی و پرورشی خانواده و نظام آموزشی ها و برتری از تخیل، یکی دانستن تخیل و فانتای و اولویت
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 مقدمه

ترین مفااهی  در واوزه علاوم انیاانی و علاوم شاناتتی اسام. مف اوم         یکی از کلیدي 2تخیل

شناسای  کاه در واوزه شاناتم   پیچیده تخیل در عرصه علوم انیانی معنایی ویژه یافته اسم؛ چناان 

، در واوزه شاناتم ادیاان باه عناوان      «فراعقالنی -تجربه انیانی»عرفان، نقش تخیل به عنوان یک

« تاود فاردي  »، در روان شناسی شناتتی به عنوان اصلی ترین کاارکرد در تشاکیل   «تجربه دینی»

ماورد  « تاود مععای  »انیان و در مطالعات اسطوره شناتتی به عنوان مؤثرترین عامل در تشاکیل  

تاوان   ه به مطالب گفته شده، تخیل را مای تومه بییاري از محققان قرار گرفته اسم. بنابراین با توم

هاي ش ودي، کشفی، درک امر قدسی، کشف ساتتارهاي واقعیم  بنیادي ترین عامل در تلق تجربه

 (.2831و تلق ساتتارهاي زیباشناتتی دانیم)م اندیده،

تواند معکنات بادیلی را بیاازد و    تواند از تجربه واقعی فراتر رفته و می انیان به مدد تخیل می

باه نقال از لیانا ،     2991) 1سپس این امکانات منفصل را به یک کل معنادار تبادیل کناد. فیناک   

طور بالقوه این توانایی را دارند که از طریاق تخیال   کند، افراد به ( عنوان می1121هان  و چن، هیو،

 ادن تفکر اي براي بنیان ن تواند به عنوان پایه شان به اکتشافات تالق برسند. بدین ترتیب تخیل می

 تالق تصور شود، از این رو یک نیروي محرکه براي نوآوري اسم. 

اي طاوننی در فلیافه دارد.    بحث تیال و تخیل به عنوان مرتبتی از مراتب قواي نفس، ساابقه 

در مغرب زمین و در فلیفه به معناي کالسیک آن، افالطون براي اولین بار با ذکر مراتب معرفم در 

را در آترین مرتبه از مراتب شناتم قرار داد. ارسطو نیز در دفتر سوم کتاب  ، تیالمع وريکتاب 

به بررسی انتقاادي تخیال   « مطالعه در تخیل -تفکر، ادراک، تخیل»تویش، در بخشی تحم عنوان 

تعریاف  « فیلباوس »و نیاز  « سوفیطایی»، «تیعائوس»هاي پرداتته و ضعن آراي افالطون در رساله

در زبان  8را از اصطالوات مشتقه نور 8دهد، وي اصطالح تخیل یا فانتازیا ه میتري از تخیل ارائدقیق

]در زباان   ]اسعی که براي[ تخیال  و چون بینایی عالی ترین وواس اسم»گوید: یونانی دانیته و می

یونانی آمده[ مشتق از اسعی اسم]که براي[ نور در این زبان آمده اسم زیرا کاه بیناایی بادون ناور     

گویاد.   این فیلیوف یونانی بیش از ذکر کارکرد تخیل، از قوه وس مشترک سخن می معکن نییم.

 (.2831کشاند )بلخاري، ویی که بنا به نظر او یکی از امزاي نفس بوده و ما را به عال  ادراک می

پاردازد. بناا باه     اي تحم عنوان قوه تخیل می پس از شرح وس مشترک، ارسطو به تبیین قوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Imagination    2. Fink      3. Phantasia      4. Phaos 
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تواناد   تخیل نه صرف اویاس اسم و نه تفکر، گرچه ایان قاوه نعای   « درباره نفس»رأي او در کتاب 

تواند بدون اعتقاد ومود داشته باشد. هعچنین ارساطو تخیال را    بدون اویاس به ومود آید و نه می

گاویی از قیا  ورکام اسام و     از نتایج نفس ویاس دانیته و معتقد اسم به این دلیل که تخیال 

به ومود آید، پس فقط در مومودات ویاس و نیبم به اشیایی که متعلاق  تواند بدون اویاس  نعی

شود. بنابراین از دیدگاه وي تیال یکی از مراتب ادراک ویی اسم کاه   به اویاس اسم، واصل می

شود  که گفتی  از دیدگاه او این قوه از وس ناشی میگردد چنان سبب ایجاد صور در ذهن انیان می

گااه کاه پاس از غایاب     یب شدن صورت محیوسات از وس اسم)یعنی آناما کارکرد آن پس از غا

شود یادآوري صاورت   شدن یک شی، قادر به یادآوري تصعی  آن هیتی (. به عبارتی آنچه سبب می

گیرد، قوه تخیل اسم که تصویري از شیئی را در نفس وفظ کرده اسم. بنابراین از دیادگاه ارساطو   

 افم و وفظ صور محیوسات در نفس اسم)هعان منبع(. ععلکرد قوه تخیل در وهله اول دری

در روان شناسی امروز نیز تاکید بر محیوسات و مشاهدات به عنوان مدتلی براي تخیل ماورد  

( در توصایف اشاکال گونااگون    1122) 8و کاسالین  1، هیایاو 2که تامپیاون طوريباشد، به تومه می

عناوان نعودناد، تخیال بطاور عاام و تخیال       تخیل و نقش مشاهده و وس در بروز تصورات تخیلی 

شود با چش  ذهن اسام.   طور تاص میؤول تلق، تفییر و تغییر شکل آنچه که دیده میهدیداري ب

تلق تصاویر دیداري هعواره با باز تولید عناصر مشاهدات پیشین هعراه اسام. در ایان مف اوم روان    

توانی  تخیال را   دانند، هر چند نعی می« مرور ذهنی گذشته»شناسان گاهی اوقات تخیل را به مثابه 

تار دیادی  تقلیال    به سادگی به باز تولید واقعیم یا ساتم مجدد اشیا، رتدادها و شرایطی که پیش

 (.  1122دهی  )دزیدزیویچ و کاروسکی،

آنچه که در بحث تخیل هعواره مورد تومه بوده اسم ه  آمیازي تخیال باا تفکار و اویااس      

( معتقاد اسام،   2983باشد. دیویی) و ظ ور آن نیازمند اراده، تعقل و میل میکه بروز طورياسم؛ به

شاود و ایان    اناداز مطلاوب را متصاور مای    در برتورد با تکالیف و میائل، فرد به کعک تخیل، چش 

دهاد. او از ها     هاي او به منظور دستیابی به هدف م ام و چاارچوب مای    تصورات تخیلی به کنش

کناد. باه اعتقااد او در موام اه باا       یاد مای « تخیل هوشعند»حم عنوان آمیزي بین تخیل و تفکر ت

شرایط دشوار و میأله برانگیز تفکر به عنوان ابزاري براي انطباق دهی مجدد و هعاهن  ساتتن ماا  

سازد کاه از   شود. در این فرآیند تخیل نقش بنیادین دارد، زیرا ما را قادر می با محیط بکار گرفته می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tompson       2. Hsiao      3. Kosslyn 
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ان فراتر روی  و شرایط را طور دیگري تصور نعایی . بدین ترتیب با تکیه بر تخیل این تجربه واقعی م

آید که شرایط ناکامل و منفصل به یاک کال منیاج  و معناادار تبادیل شاود ؛        امکان به ومود می

شد بدون آن کاه دیگار نیاازي باه      که بدون این ظرفیم هعواره شرایط مومود پذیرفته می طوري به

 (. 1121بلیزبی، تقکر باشد) 

و بنیاان گاذار مادارس     11و29فیلیوف اتریشی و متخصص تعلی  و تربیم در قارن   2اشتاینر

هااي تحقیاق،    والدورف بوده اسم. وي طبیعم روانی انیان را مورد تومه قرار داده و با کاربرد روش

ن باه مرکاز و محاور    تجارب و پیشرفم انیانی را مورد بررسی قرار داد. اشتاینر با تومه به روان انیا

گردد.  هاي پرمعنا می هاي پایدار اتالقی و فعالیم کند که مومب ارزش اي از انیان اشاره می مداگانه

هاي ناشاناتته   دهد که به صورت توانایی هاي روانی نیبم می او تخیل، ال ام و اویاس را به ویژگی

قه/عاطفه( و تعایال)محرک/  گاردد. اشاتاینر باا مشااهده تفکر)شاناتم(، اویاساات)عال       آشکار مای 

هاي آموزشای را از آن اساتخراک کارد. او     ها( در انیان و تومه بیشتر به مبحث تخیل، نظریه دانیته

معتقد اسم که روان انیان از سه قیعم تفکر)شناتم(، اویاس)تأثیر(، اراده)تواسم، انجام ععال  

 در انیان به صورت واود به کاار  به طور آگاهانه/انگیزه(تشکیل شده اسم. به نظر وي این سه منبه

شود که این امار   . با این وال در آموزش و پرورش به تفکر بیش از اویاس و اراده تومه میروند می

گردد.  مومب تجزیه روان و عواقب مدي چون افزایش بی تفاوتی، تشونم و بزهکاري در مامعه می

دهاد. او بیاان    در روان را افازایش مای   اشتاینر معتقد اسم که تخیل تفکر یکپارچه، اویاس و اراده

این بدان معناسام کاه انیاان در هنگاام تخیال در      « تفکر منشأ اویاس و اراده اسم»کند که  می

 (.1122گردد )ون آلفن، تولید تصاویر، اویاس، انرژي و شور و اشتیاق براي ععل از درون فعال می

اي از  آموزش تومه تود را به دساته  اشتاینر در تأکید براهعیم تخیل و کاربیم آن در فرآیند

( تفکار  8(تخیال مشاارکتی / عینای و    1(کعک به شکل گیري مفاهی  منعطف، 2ها از معله  مؤلفه

 ش ودي معطوف داشته اسم.

: اشتاینر معتقاد اسام، ادراک کانش ناشای از اراده     1مفاهیم منعطف در برابر مفاهیم ثابت

شاود. ایان تصاویر در لحظاه ادراک واصال       می در ذهن« تصویر زنده»گیري اسم که مومب شکل

وسایله تخیال باه صاورت     دارد. او معتقد اسم تعامی ادراکات به« زنده»شود، از این رو کیفیتی  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rudolf Steiner      2. Fixed and flexible concepts 
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توانی  واقعیم را به شکل زنده درک نعایی . باه عناوان مثاال     اي که ما می آید، به گونه تصویر در می

توانی  با استفاده از تخیل گوید می که راوي داستان میاگر به داستانی گوش دهی  از طریق کلعاتی 

کناد، آن را باه عناوان     تصاویري در ذهن تصور کنی . هنگامی که اشتاینر از تصویر زنده صحبم می

کند که ما آن را به صورت تصاویر زناده    یک تجربه از دنیاي درونی ما و یا واقعیم تارمی درک می

تواند تجربه شود، این اوتعال و امکان را باراي   تن ا در لحظه میکه « تصویر زنده»شناسی . این  می

اي دسم یابی  که ایان  هاي از پیش تصور شده، به معانی ي ایدهآورد که بدون مداتله ومود میما به

کند کاه مفااهی  بیاته باه ایان کاه        نامید. اشتاینر بیان می« تفکر باز»توان  شکل از شناتم را می

به دو صورت ثابم و منعطف قابل تقیی  هیتند. مفاهی  ثابم زماانی شاکل    گیرند چگونه شکل می

کنی  تا این که از طریق تجربه زنده و از طریق شناتم  هاي ذهنی را کیب می گیرند که ما سازه می

افتد که یک  هاي درسی، یادگیري طوطی وار زمانی اتفاق می محض، تلق کنی . براي مثال در کتاب

هاا باه تااطر     کناد تاا آن   ذهنی را به یادگیرندگان منتقل می« ي ن ایی کامل شدهها فرآورده»معل  

گردد. از سوي دیگر، مفاهی  منعطاف   بیپارند که در ن ایم مومب تفکر تشک و عاري از تخیل می

به وسیله تود یادگیرندگان از طریق تجارب زنده تخیل)که هار کاودک بار ویاب ادراک تاودش      

 دهد.   ي تجربی مانند مشاهده یا اکتشاف در مورد موضوع رخ میها دهد( و فعالیم شکل می

هااي   بنا به نظر اشتاینر، کودکان در اواسط دوره کودکی یاا ساال  :  2تخیل مشارکتی/ عینی

هااي   دهند اما در عین وال نیاز دارند یاد بگیرند تاا باه شایوه    دبیتان اساساً به اویاسات پاسخ می

ها و تصاویر، ریت  در موسایقی   دگیري تخیلی اساساً به وسیله داستانفعالی پاسخ دهند. از این رو یا

گیري شناتم از طریق تصاویر  افتد که این هعان تخیل مشارکتی اسم؛ یعنی شکل و شعر اتفاق می

شاود، از ایان رو    سالگی اویاسات کودکاان در باانترین ساطج تجرباه مای      9سازي ذهنی. پس از 

ها اسم اما تصاویر تخیلی ه  چنان باراي انتقاال داناش و     استانیادگیري تخیلی هنوز مشتعل بر د

« نااظر »یابناد کاه    ها به شکلی کیفی ادامه دارد. در این سطج کودکاان ایان تواناایی را مای     م ارت

 شود. می« عینی»ها بیش تر  تصاویر ذهنی شان باشد، از این رو تخیل آن

ی ناپذیري از وماود اسام و آنچاه    اشتاینر معتقد اسم که انیان بخش مدای: 1تفکر شهودی

از منظر او این کلیم گرایی موماب   افتد بخشی از فرآیند م انی اسم. در انیان و طبیعم اتفاق می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Participative/ Objective imagination     2. Intuitive thinking 
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گردد. او معتقد اسم، چه تصور ما موافق با فرآیند م انی باشاد   هاي تفکر می وفظ ش ود در فعالیم

شناسی . به نظر اشتاینر، اویااس   فکر را مییا نه، ما به طور غریزي از طریق ش ود وقیقم فرآیند ت

شوند. در تفکر ش ودي یک فرد با وقیقم ومود ارتباط دارد و تخیال   و تفکر ش ودي با ه  بیان می

اگر ما پایه فرآیندهاي تفکر را بر روي اشیاي مادا از م اان در نظار     دهد. را از فانتزي تشخیص می

ای ، فرضیه مف ومی انتزاعی که با واقعیم ارتبااطی نادارد. انتازاع    بگیری ، تفکرانتزاعی را ایجاد کرده

دهد، در مقاییه با تجربه زنده که در آن  یک ساتتار اسم که تود را بین ]انیان[ و واقعیم قرار می

دهد به محتواي مف ومی از م ان که باراي هعاه افاراد     تخیل فعال اسم، به تفکر ش ودي امازه می

هاي آموزش و پرورش، معل   (. در چارچوب فعالیم2911یدا کند)اشتاینر، بشر یکیان اسم دسم پ

هاي م ان، کودکان را در کیب تجارب دنیا به  تواند از طریق یک رویکرد تالق براي ارائه پدیده می

شاود.   عنوان یک کل یکپارچه یاري کند، رویکردي که موماب رشاد و پارورش درک شا ودي مای     

هاي درسی را پر کرده اسم، به ماي این که دانش آموزان را  تن کتابتجریدها که به طور مععول م

ها باشاند، درکای کاه باه      به طور مداوم تحریک کنند تا به دنبال درک تودشان از واقعیات و پدیده

طور ش ودي قابل وصول اسم، دانش آموزان را به سعم عادت پاذیرش منفعالناه اطالعاات ساوق     

 (. 1122دهند ) ون آلفن، می

هاي میاعانی،   هاي رشدي و اهعیم آن در پایه گذاري توانایی وره کودکی به واسطه ویژگید 

هاي آموزشی و پرورشی در م م ب یناه ساازي    تواند محور تالش شناتتی، هیجانی و امتعاعی  می

هاا و   ها و کارکردهاي ذهن اسم که از ابتداي کودکی در بازي رشد قرار گیرد. تخیل از معله توانایی

باشد. از ایان   ها آشکار می هاي آن ها و داستان گویی و ستدهاي زبانی کودکان در داستان پردازي داد

رو پرورش قوه ي تخیل از معله میائلی اسم که باید در آموزش و پرورش دوره ابتدایی مورد تومه 

دوره کودکی  قرار گیرد؛ زیرا در این دوره ي سنی قوه ي تیال بر قواي دیگر غلبه دارد و این امر در

شود  نه تن ا ناپیند و بیعارگونه نییم، بلکه تومه به این موضوع امري مثبم و سازنده محیوب می

و استفاده ي درسم از این ظرفیم مومب پرورش قوه ي تخیل و هعچنین افزایش قدرت تالقیام  

 (.2839شود)م رمحعدي، در مراول بعدي رشد شناتتی محیوب می

شوند تا به کودکان  ( تخیل و تفکر با ه  ترکیب می1111 ]2981[)بر طبق نظریه ویگوتیکی 

کنند را یک تصاور تاالق غنای در کاودکی معکان اسام       کعک کنند دنیایی که در آن زندگی می

 (. 1121هان  و چن،  هاي تالق بعدي باشد )لیان ، هیو، عالمتی براي دستاورد
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شود که در تحقاق اهاداف    تلقی می کتاب درسی یکی از عناصر م   در نظام آموزش و پرورش

هااي آموزشای در چاارچوب     نظام آموزشی نقش م   و اساسی دارد. در ایاران نیاز بیشاتر فعالیام    

آماوز و معلا ،   هااي آموزشای داناش    ها و تجربه گیرد و بیشترین فعالیم هاي درسی صورت می کتاب

هااي   (. از آنجاایی کاه کتااب   2839شود )پیروانی نیا و پیروانی نیاا،  وول محور آن سازمان دهی می

هاا برابار باا مطلاوب     درسی اهعیم فراوانی در نظام آموزشی ایران دارند، کارایی و مناسب بودن آن

هاي درسی و رعایم اصاول علعای در تادوین     بودن نظام آموزشی اسم. از این م م تومه به کتاب

هاي  ها با توانایی  ساتتن آنهاي درسی و هعاهن ها و تومه به نیازهاي آموزشی در تألیف کتاب آن

هاي درسی از چنان ویاسیتی برتوردار اسم که وقم  ذهنی دانش آموزان و مطلوب ساتتن کتاب

ریزان، مؤلفان کتاب درسی و معلعاان را باه تاود مشاغول داشاته باه       بییاري از کارشناسان، برنامه

شاود )ملکای،    ي درسای مای  هاا  هاي زیادي صرف تغییر و اصاالح کتااب   اي که هر ساله هزینه گونه

هاي درسی به  (. در واقع به تعبیري محتواي کتاب2831به نقل از واشقانی فراهانی و علی پور،2819

آموز، از عناصر مدي در تحقق اهاداف آموزشای   ي ارتباط ذهن معل  و دانشترین وسیلهعنوان م  

 (.2898به نقل از محعدپور،  2891اسم )شعبانی، 

هاي ذهنای   تواند فرصم تومه هعه مانبه به ذهن و کارکرد آموزشی که میهاي  یکی از ویطه

هااي آزمایشای،    ي تأکیدش بر انجاام فعالیام  واسطهي درسی علوم بهداشته باشد علوم اسم. ویطه

باشاد)کانلی و   تار رشاد ذهنای مای    هاي دسم اول، زمینه ساز ساطوح عاالی   مشاهده و کیب تجربه

ي مجزا علوم در برنامه درسی دوره آموزش ععومی ایران سه ویطه(. اهداف آموزش 1111هعکاران،

هااي   هاي ضروري در زمینه شود. کیب دانیته ي دانشی، م ارتی و نگرشی را شامل مییعنی ویطه

هاي ضروري مثل روش یاادگیري،   چ ارگانه علوم)زییتی، فیزیکی، زمین و ب داشم(، کیب م ارت

ند مطلوب شدن از معله اهاداف کلای آماوزش علاوم در     هاي ضروري به منظور ش رو کیب نگرش

ي شوند. در دوره ابتدایی نیز اهداف دانشی برناماه درسای علاوم در چ اار زمیناه      ایران محیوب می

علاوم فیزیکای شاامل مبااوثی      -1زییتی شامل مباوثی درباره گیاهاان، ماانوران؛   -2اصلی علوم: 

علاوم ب داشام    -1مباوثی درباره زمین، فضا و آب و هوا؛ علوم زمینی شامل  -8درباره ماده، انرژي؛

 (.2831شود)دفتر تالیف کتب درسی، شامل مباوثی درباره بدن انیان، وفظ سالمتی زمین ارائه می

( معتقدند برنامه درسی مرتبط با آموزش محیط زییم باه دلیال آن   1122) 2فتس و مادسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fettes & Judson 
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اي را باراي   شاود، زمیناه   و وفظ آن مومب مای هاي فردي را براي محیط و محل زندگی  که دغدغه

 نعاید. تلفیق هیجان و شناتم و شکل گیري تخیل در یادگیرندگان ایجاد می

اي از  با تومه به اهداف علوم تجربای در دوره ابتادایی، کتااب علاوم تجربای شاامل مجعوعاه       

هاا،   گیاري دازههاا هعچاون انا    اي از فعالیام  مفاهی ، اصول و قوانین، رتدادهاي واقعای و مجعوعاه  

اي از موضاوعات دیگار هعچاون اباراز کنجکااوي از طارف        مشاهدات، ثبم اطالعات و... و مجعوعاه 

هاا،   باشد. عدم تومه شاییته هار کادام از ابعااد ذکار شاده و غفلام از اهعیام آن        آموزان میدانش

دهد )کریعای،   یاوتعال تدوین کتبی را که ب ره پایینی از لحاظ کارایی و اثربخشی دارند، افزایش م

 (.2831فریدي و م رمحعدي،

نظر به اهعیم تخیل در برنامه درسی و هعچنین تأثیر آن در افزایش رشد ذهنای و تالقیام   

کارگیري شود که آموزش و پرورش تا چه اندازه بر به در یادگیري دانش آموزان این سؤال مطرح می

اید؟ و این که تخیل در کتاب درسی مورد نع هاي درسی علوم دوره ابتدایی تأکید می تخیل در کتاب

 شوند؟   نظر به چه میزان و چگونه لحاظ می

 

 سؤاالت پژوهش

کارگیري تخیل یا بر به 2891-98هاي علوم دوره ابتدایی سال تحصیلی  تا چه میزان کتاب -2

 یادگیري تخیلی تاکید دارند؟

گیري مفاهی  منعطف تاکید هاي علوم دوره ابتدایی بر شاتص شکل  تا چه میزان کتاب -2-2

 دارند؟

هاي علوم دوره ابتادایی بار شااتص تخیال مشاارکتی/عینی تاکیاد        تا چه میزان کتاب -1-2

 دارند؟

 هاي علوم دوره ابتدایی بر شاتص تفکرش ودیتاکید دارند؟ تا چه میزان کتاب -8-2

 

 نمونه پژوهش

بکارگیري تخیال در آماوزش   با تومه به هدف پژوهش در تصوص چگونگی و میزان تاکید بر 

 معع آوري شدند. 91-98کتاب علوم تجربی دوره ابتدایی سال تحصیلی 1ها از  علوم، داده
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 ها روش جم  آوری داده

( روش ماورد اساتفاده باراي معاع     1111) ایزي،2تحلیل محتوا از نوع تحلیل محتواي قیاسی

( اشاره نعودند، عاالوه بار   1111به نقل از ایزي، 2911) 1. گالسر و استراوسها بوده اسم آوري داده

نیز انجام  1، تحلیل محتوا به طریق قیاسی بر اساس نظریه از پیش مومود8تحلیل محتواي موضوعی

هاي تحلیل از نظریاه اشاتاینر اساتخراک     شود. در این پژوهش نیز طبق این فرآیند، ابتدا شاتص می

 هاي درسی بررسی شدند. محتواي کتابهاي تحلیل در  شدند، سپس این شاتص

 

 ها روش تحلیل داده

هااي تفکار    به منظور انجام تحلیل محتوا ابتدا بر اساس نظریه اشتاینر شاتص در این پژوهش

( تفکار  8( تخیال مشاارکتی/ عینای و    1در برابار مفااهی  ثابام،     ( مفاهی  منعطف2تخیلی شامل 

با استفاده از رویکردي قیاسی بر اسااس  اي درسی ه محتواي کتابش ودي لحاظ گردید. لذا تحلیل 

 نظریه و طبقات از پیش مومود انجام شده اسم.

( دربااره تعیاین   2838بر اساس آنچاه کاه کریپنادورف )   به منظور انجام فرآیند تحلیل محتوا 

گیاري کلای و تفیایر     گیري، واودهاي ضبط و واودهاي متن تا دستیابی به نتیجاه  واودهاي نعونه

، انجام شده اسم. به عبارت روشن تار مراوال زیار در تحلیال محتاواي پاژوهش       بیان کرده ها داده

 واضر انجام شد:

 دوره ابتدایی اسم.  علومهاي درسی  گیري که شامل کتاب ( مشخص کردن واود نعونه2

 گیرد.   هاي تخیل را در بر می ( مشخص کردن واود ضبط که شاتص1

گردد که واود نوشتاري  خش نوشتاري و تصاویر تقیی  می( در این مروله واود متن به دو ب8

 باشد.   ها می ها و پرسش ها، تعرین شامل کلعات، معالت، پاراگراف

هاي تخیل و بررسی چگاونگی   ( در پایان با تومه به بررسی به ععل آمده و استخراک شاتص1

 ، نتایج واصل مورد تحلیل قرار گرفم.  علومهاي درسی  کارگیري تخیل در کتابهبیترسازي براي ب

هاا( و تعااریف    به عبارت دیگر پس از مشخص ساتتن واوادهاي ضابط یاا طبقاات )شااتص     

مرتبط،  محتواي دروس بر ویب واودهاي تحلیل ماورد بررسای قارار گرفتناد. بادین ترتیاب در       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Deductive content analysis     2. Glaser & Strauss 

2. Thematic content analysis     4. Preexisting theory 
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شاش دادن  هاا بار ویاب پو    هاا و پرساش   فرآیند تحلیل محتوا، متن نوشتاري و تصاویري، تعارین  

ها تحلیل شدند و به منظور اعتبار بخشیدن به تحلیال   هاي تخیل و چگونگی پرداتتن به آن شاتص

گیري موردنظر نقل قول مرتبط از متن درس به شکل میتقی  و در تصوص شارح تصاویر   و نتیجه

 –ارائه شده اسم. هعچنین به دلیل آنکه در پژوهش واضر براي تحلیال محتاوا از رویکارد کیفای     

هاي درسای، میازان اساتفاده از     هاي واصل از کتاب استقرایی استفاده نشده، در فرآیند تحلیل داده

هاي تخیل نیز به صاورت ماداول    هاي تخیل در قالب فراوانی دروس در پرداتتن به شاتص شاتص

هااي   ارائه شده اسم تا تصویري تالصه تر و منیج  تر از چگونگی پرداتتن به تخیل توسط کتااب 

 ی علوم ارائه گردد.درس

 

 ها یافته

هاي درسای   هاي علوم نشان داده، س   کتاب هاي واصل از تحلیل محتواي دروس کتاب یافته

اي کاه شااتص    هاي تخیل مشابه یکادیگر نباوده اسام؛ باه گوناه      علوم در پوشش دادن به شاتص

قرار گرفتاه   هاي تخیل مشارکتی/عینی و تفکر ش ودي مورد تومه مفاهی  منعطف، بیش از شاتص

 اسم.

هاي مفاهی  منعطاف، تخیال مشاارکتی/ عینای و      هاي بررسی شده هر کدام از شاتص فراوانی

هاي علوم دوره ابتادایی نشاان    ها، تصاویر مومود در کتاب تفکر ش ودي در دروس، تعرینات، پرسش

اب ساال  ، در کت21، در کتاب سال دوم9دهد فراوانی شاتص مفاهی  منعطف در کتاب سال اول  می

 بوده اسم. 23، در کتاب سال پنج  و شش  هر کدام 11، در کتاب سال چ ارم 29سوم 

، و در کتاب ساال دوم  1در مورد شاتص دوم یعنی تخیل مشارکتی/ عینی در کتاب سال اول 

باوده   2، باانتره در کتااب ساال ششا      1، در کتاب سال پانج   1، در کتاب سال سوم و چ ارم 1

 اسم.

م یعنی تفکر ش ودي در ود اندکی بوده اسم، به طوري کاه در کتااب ساال    س   شاتص سو

 2، در کتاب سال پانج   1، در کتاب سال چ ارم 2در کتاب سال سوم  8، در کتاب سال دوم 1اول 

 بوده اسم. 2و در کتاب سال شش  
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 های ابتداییهای تخیل در کتاب علوم تمامی پایه : مجموع فراوانی شاخص2جدول 

 شش  پنج  چ ارم سوم دوم اول پایه  

 21 22 21 21 21 21 فراوانی دروس

 11 12 11 11 21 21 ها فراوانی شاتص

 

هاي تخیل در کتاب علوم تجربای پایاه    هعان طور که در مدول بان آمده اسم فراوانی شاتص

کتااب علاوم   ، در 11، در کتاب علوم تجربای پایاه ساوم    21، در کتاب علوم تجربی پایه دوم21اول 

 29و در کتاب علوم تجربی پایه ششا    12، در کتاب علوم تجربی پایه پنج  11تجربی پایه چ ارم 

شود که کتاب علوم تجربی پایه پنج  به تفکر تخیلی توماه بیشاتري    باشد. بنابراین مالوظه می می

 داشته اسم.

 

 ابتداییهای های تخیل در کتاب علوم به تفکیک پایه : فراوانی شاخص1جدول 

هاي  شاتص

 تخیل
 شش  پنج  چ ارم سوم دوم اول

معع 

 فراوانی

 91 23 23 11 29 21 9 مفاهی  منعطف

 تخیل مشارکتی/

 عینی
1 2 1 1 1 2 21 

 1 1 2 1 1 8 1 تفکر ش ودي

 

هاي علوم تجربی دوره ابتادایی   هاي تخیل در کتاب در بین شاتص 1با تومه به مدول شعاره 

ماورد را شاامل    1و تفکار شا ودي    21، تخیال مشاارکتی/ عینای    91منعطفهاي مفاهی   شاتص

 هاي بیشترین تأکید بر مفاهی  منعطف بوده اسم. شوند که از بین این شاتص می

 

 های تخیل های علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس شاخص تحلیل محتوای کتاب

درس دربرگیرناده   9عاداد  کتاب علوم تجربی پایه اول داراي چ ارده درس اسم کاه از ایان ت  

هااي گیاهاان،    باه اناواع گوناه    2باشد. براي مثال در درس پنج ، دنیااي گیاهاان   شاتص تخیل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 81درس پنج ، کتاب علوم تجربی اول دبیتان، ص . 2
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هاي آن ا، رشد آنان و فوایدي که براي ما و هعچنین براي مانوران دارند به ارتباط گیاهان باا   قیعم

دانش آموزان با واقعیم کل در پردازد. این موضوع یعنی شناتم انیان و مانوران به صورت کلی می

 گیرد. م ان در شاتص تفکر ش ودي قرار می

هاا،   بچاه »هاي آفرینش آمده اسم:  در قیعم شگفتی« زمین تانه پر آب ما»در درس شش   

هااي کوچاک آب بودناد، روي     ها ه  ذره من یک ذره کوچک آب هیت . یک روز با دوستان  که آن

هاا تاودش را باان     قطره را ساتتی . تورشید از پشام کاوه   گل از سرما به ه  نزدیک شدی  و یک

کشید و شروع به تعاشاي ما کرد... باد ما را با تود برد. رفتی  و رفتی  و رفتی  تاا باه بااني کاوهی     

رسیدی . هوا تیلی سرد شد. باز با تعدادي از دوستان  از سرما به ه  چیبیدی  و دوبااره باه شاکل    

توانیاتی  تاود را در آن بانهاا نگاه داری ...باه       ده بودی . دیگار نعای  یک قطره درآمدی . سنگین ش

این عبارت واوي این پیام اسم که داستان تشکیل باران هعراه باا تصاویر   «. 2سرعم پایین آمدی ....

شاود. لاذا ایان     تشکیل باران از زبان قطره آب مومب برانگیختن اویاسات و عواطف دانش آموز می

دن درس با داستان و تصویر، مومب برانگیختن تخیل در داناش آماوزان در   موضوع یعنی هعراه کر

 گیرد. شاتص تخیل عینی قرار می

 در قیعم آزمایش کنید آمده اسم: 9در درس 

 کند؟ آب از کدام تاک زودتر عبور می»

 وسایل نزم:

 *چند لیوان یک بار مصرف *چند نوع تاک *مقداري آب *چند عددپایه  

ها را سوراخ کنید، در هر کدام تا نیعه یک نوع تاک بریزید و کعی تاک را  انته چند تا از لیو

هااي   فشار دهید به شکل سطج تاک داتل هر لیوان دقم کنید. در یاک زماان باه هعاه ي لیاوان     

داراي تاک به مقدار میاوي آب اضافه کنید. منتظر بعانید تا ببینید از تاه کادام لیاوان آب زودتار     

عالیم از دانش آموزان تواسته شد تا با استفاده از وساایل تواساته شاده اناواع     در این ف 1چکد؟ می

تاک را در مذب آب آزمایش کند تا دانش آموز تود با انجام این فعالیم و با ادراک شخصای تاود   

به تجربه دسته اول دسم یابند که این موضوع یعنی انجام فعالیم با استفاده از آزمایش در شااتص  

 گیرد. قرار می مفاهی  منعطف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12درس شش ، کتاب علوم تجربی اول دبیتان، ص . 1

 18درس  ن  ، کتاب علوم تجربی اول دبیتان، ص .8
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کتاب علوم تجربی پایه دوم داراي چ ارده درس اسم که از این تعداد، شش درس دربرگیرنده 

در قیاعم آب رودتاناه   « آب و هواي ساال  »باشند. در درس دوم با موضوع  هاي تخیل می شاتص

. چارا ایان   کند. به تصویرها نگاه کنیاد  برتی از کارهاي انیان آب رودتانه را آلوده می»آمده اسم: 

این عبارت واوي این پیام اسم که آلوده کردن آب رودتاناه موماب از   « 2مانوران از بین رفته اند؟

گاردد بناابراین مطارح کاردن درس هعاراه باا تصااویر         بین رفتن منابع طبیعی و محیط زییم می

دد در گر ها که مومب برانگیختن عواطف دانش آموزان براي وفظ محیط زییم می آلودگی رودتانه

 گیرد.   شاتص تخیل عینی قرار می

در قالب فعالیام گروهای در کاالس    « 1زندگی ما و گردش زمین»آموزان در درس سوم دانش

شوند نیز با انادازه گیاري دماا در     درس و ایفاي نقش زمین و تورشید با مف وم روز و شب آشنا می

گرماا و ناور تورشاید در زنادگی     هاي مختلف، با تفاوت دما در محل سایه و آفتاب و نقش  موقعیم

شوند. هعچنین از دانش آموزان تواسته شده اسام در   انیان و مانوران و ویات کره زمین آشنا می

مورد تاثیر تابش نور تورشید بر زندگی ما و سایر مانداران گفم و گو کنند. از آنجا که این موضاوع  

گیري شناتم از رهگذر تصاویر ذهنای   تواند زمینه ساز شکل هاي مربوط به آن می درسی و فعالیم

هااي   هاي زییم محیطی به عنوان واقعیام  گردد و در عین وال دانش آموزان را به تععق در پدیده

 تواند شاتص تخیل مشارکتی/ عینی و تفکر ش ودي را دربرگیرد. دارد می کلی در م ان وا می

 در قیعم آزمایش کنید آمده اسم: 9در درس

اي تعیز قرار دادناد و پارچاه را تایس کردناد.      ي لوبیا را در پارچهي دانهسعید و سینا تعداد»

هاا را   هاي باد کرده را باز و داتال آن  ها دانه زدند. پس از چند روز بچه ها سر می ها هر روز به دانه آن

هاي مختلف چند دانه را روي یک مقوا چیباندند و با استفاده از شکل،  ها قیعم مشاهده کردند. آن

هایی از دانه را که دیدند، روي مقوا نوشتند. شعا ه  این کار را انجام دهیاد. از وقتای کاه     ام بخشن

این بخش داناش  «. 8ها بیرون زد چند روز طول کشید؟ ها را تیس کردید تا وقتی گیاهک از آن دانه

کنناد.   مای  هاي آن را عینا مشاهده آموزان با انجام آزمایش روي دانه ي لوبیا رشد گیاهک و قیعم

تواناد   هاي دسم اول با استفاده از آزمایش می این موضوع یعنی دسم یافتن دانش آموزان به تجربه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23درس دوم، کتاب علوم تجربی دوم دبیتان، ص .2

 11درس سوم، کتاب علوم تجربی دوم دبیتان، ص .1

 11درس ن  ، کتاب علوم تجربی دوم دبیتان، ص .8
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 زمینه ساز شکل گیري مفاهی  منعطف گردد.

کتاااب علااوم تجرباای پایااه سااوم داراي چ ااارده درس اساام کااه از ایاان تعااداد هشاام درس 

در  (2« )ماواد اطاراف ماا   »درس ساوم   باشند. به طاور نعوناه در   هاي تخیل می دربرگیرنده شاتص

در ویااط مدرساه کعای آب بریزیاد و دور آن را تاط      -1آزماایش  »آمده اسم:  1قیعم آزمایش 

هااي بیاته ي    هاي مومود تط بکشید. آیا محال تاط   بکشید. هر ساعم به آن سر بزنید و دور آب

ن آب در ویاط مدرساه و  در این عبارت از دانش آموزان تواسته شد با ریخت«. 2کند؟ شعا تغییر می

مشاهده آن در هر ساعم تغییرات آن را مشاهده و آزمایش کنند. این موضوع یعنی آزمایش تبادیل  

مایع به بخار و تبخیر آب و مشاهده این فرآیناد، تجرباه دسام اول را باراي داناش آماوزان فاراه         

 دد.تواند مومب شکل گیري مفاهی  به شکلی منعطف نه ثابم گر سازد که می می

 ( در قیعم کار در کالس آمده اسم:2« )نیرو هعه ما»در درس ن   

 قایق بیازید:»

هاي ناازک آلومینیاوم قاایق درسام      هاي دیگر با ورقه هاي یک گروه با تعیر بازي و بچه بچه 

کنند، به طوري که قایق روي آب شناور بعاند. شعا ه  قاایقی درسام کنیاد کاه روي آب قارار       می

 بگیرد.

 نیروي فوت کردن قایق را به ورکم درآورید.با  -

 با نیروي فوت قایق در وال ورکم را متوقف کنید. -

 توانید با فوت کردن، م م ورکم قایق را تغییر دهید؟ آیا می -

در این بخش از دانش آموزان «. 1هاي مختلف به می  وارد کنی . توانی  نیرو را در م م ما می

ته شده با تعیر بازي و آلومینیوم در آب با نیروي فاوت قاایق را باه    تواسته شده اسم با قایق سات

ورکم در آورند و متوقف سازند. از طریق فعالیم آزمایشی و درگیر ساتتن دانش آموزان در فرآیند 

هاي عینی، فرصم ساتم مفاهی  پویا و منعطاف   مشاهده چگونگی ععلکرد نیرو با استفاده از تجربه

 شود. فراه  می

 ( در قیعم مشاهده کنید آمده اسم:2« )هر کدام ماي تود»دوازده   در درس

اوعد و تانواده اش به گردش در طبیعم رفته بودند. پدر اوعد تعدادي بچاه قورباغاه از آب   »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11درس سوم، کتاب علوم تجربی سوم دبیتان، ص .2

 11درس ن  ، کتاب علوم تجربی سوم دبیتان، ص .1
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گرفم و با اوتیاط درون ظرفی قرار داد. اوعد امروز آن را به کالس آورده اسم و دانش آموزان بچه 

هاا ماورد بررسای قارار      هاا را باا مااهی    هااي آن  ها و شاباهم  کنند و تفاوت ها را مشاهده می قورباغه

اي که دانش آماوزان باه انجاام مشااهده و درک موضاوع از       ارائه مطالب درسی به گونه«. 2دهند می

گیري مفاهی  منعطف را فراه  ي شکلتواند زمینه رهگذر کیب تجارب دسم اول ترغیب شوند، می

 ویه مفاهی  به شکلی ثابم ملوگیري نعاید.سنعاید و از انتقال یک

کتاب علوم تجربی پایه چ ارم داراي دوازده درس اسم که از این تعداد ده درس در برگیرناده  

در قیعم مشاهده کنید آمده اسام:  « غذاسازان بزرگ»باشند. در درس دوم  هاي تخیل می شاتص

بریده شده را با ذره باین نگااه کنیاد؛    یک دم برگ کرفس را به طور مایل با چاقو ببرید.قیعم  -2»

هاایی را در آن مشااهده    ها را ملوي نور بگیریاد؛ چاه شاکل    برگ -1 توانید آوندها را ببینید؟ آیا می

در ایان بخاش داناش آماوزان بایاد باا       « 1بینید؟. ها)آوندها( را در آن می آیا رگ برگ -8کنید؟  می

ساتم غذا توسط برگ براي گیااه پای ببرناد.     مشاهده آوندها در کرفس و برگ گیاهان به چگونگی

تواند زمینه سااز شاکل    بنابراین انجام فعالیم و دسم یابی به اطالعات دسم اول توسط مشاهده می

 گیري مفاهی  منعطف گردد.

ایان آزماایش را   »در درس شش  در مورد نور و بازتابش در قیعم آزمایش کنید، آمده اسام:  

چراغ یک اتاق را تاموش کنید و با کشیدن پارده، اتااق را کاامالً     -2باید شب درمنزل انجام دهید. 

هااي   توانید نوشاته  بینید؟ آیا می دفترچه تود را باز کنید و به آن نگاه کنید؛ چه می-1تاریک کنید.

این عبارت «. 8بینید؟ ي کاغذ، نور بتابانید؛ وان چه میبا یک چراغ قوه، به صفحه -8آن را بخوانید؟ 

ن پیام اسم که دانش آموزان با انجام آزمایش به بازتاابش ناور باراي دیادن امیاام آشانا       واوي ای

شوند. این موضوع یعنی انجام آزمایش و مشاهده آن توسط داناش آماوزان در شااتص مفااهی       می

 گیرد. منعطف قرار می

 ها در قیعم مشاهده کنید آمده اسم: در درس ن   در مورد سن 

اف محل زندگی تود معع آوري کنید. باا دقام باه هار یاک نگااه       تعدادي سن  از اطر -2»

 ها به ه  شبیه اسم؟ کنید؛ آیا رن ، زبري و صافی و نوع ذرات هعه ي سن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 91م، صدرس دوازده ، کتاب علوم تجربی سال سو .2

 11درس دوم، کتاب علوم تجربی چ ارم دبیتان، ص .1

 21درس شش ، کتاب علوم تجربی چ ارم دبیتان، ص .8
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«. 2ها نگاه کنید؛ بین این دو مشاهده، چاه فرقای وماود دارد؟    بار دیگر با ذره بین به سن  -1

سن  در محیط اطراف تود رن ، زباري  در این عبارت از دانش آموزان تواسته شده با معع آوري 

ها را تشاخیص دهناد. ایان موضاوع      ها را مشاهده و تفاوت و شباهم بین آن و صافی و نوع ذرات آن

ها و به دسام آوردن اطالعاات دسام اول در شااتص مفااهی  منعطاف قارار         یعنی مشاهده سن 

 گیرد. می

ن تعداد هشم درس دربرگیرناده  کتاب علوم تجربی پایه پنج  داراي یازده درس اسم که از ای

باشند. در درس چ ارم در مورد نور و رن  در قیعم آزمایش کنیاد آماده اسام:     شاتص تخیل می

در یک روز آفتابی، در ویاط مدرسه یا تانه، پشم به آفتاب باییتید و با یک س  پااش یاا گاالب    »

ور شاوند. آیاا   در هاوا غوطاه   هاي آب آنقدر ریز باشند که پاش، در هوا آب بپاشید. سعی کنید قطره

توانید از شیلن  آب ها  اساتفاده    توانیتید رنگین کعان درسم کنید؟ براي انجام این آزمایش، می

در این عبارت از دانش آموزان تواسته شده با انجاام  «. 1کنید اما شاید این کار درسم نباشد.)چرا؟(

آورناد را   که رنگین کعاان را باه وماود مای    این آزمایش، ذرات ریز آب در هواي آفتابی بعد از باران 

مشاهده و آزمایش کنند.  این موضوع یعنای مشااهده ناور باه کعاک منشاور در شااتص مفااهی          

 گیرد. منعطف قرار می

 در قیعم گیاتاک، آزمایش کنید آمده اسم:« تاک زندگی بخش»در درس شش  

هاا را در   دو ساه هفتاه، آن   چند برگ را درون تاک مرطوب گلدان یا باغچه بگذارید. بعاد از »

در این عبارت از دانش آموزان تواسته شده آزماایش  «. 8اند؟ علم چییم؟آورید؛ چه تغییري کرده

ها به گیاتاک در طی زمان را مشاهده نعایند. این موضوع یعنی تبدیل برگ ها، تبدیل آن روي برگ

 گیرد. به گیاتاک در شاتص مفاهی  منعطف قرار می

در قیعم بحث کنید هعراه با تصویر آتاش ساوزي   « انیان و محیط زییم»  در درس یازده

 منگل آمده اسم:

ي چارا در صاورت اساتفاده    -1منگل منبعی مبران شدنی اسم یا مبران نشادنی؟چرا؟   -2»

هر یک از کارهاي زیار   -8شود؟  نادرسم از منابع طبیعی، زندگی مومودات زنده با تطر روبه رو می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  18درس ن  ، کتاب علوم تجربی چ ارم دبیتان، ص .2

 12درس چ ارم، کتاب علوم تجربی پنج  دبیتان، ص .1

 11درس شش ، کتاب علوم تجربی پنج  دبیتان، ص .8
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زییم دارند؟*آتش گرفتن منگل *قطع کاردن درتتاان پیار منگال*ریختن      چه اثري بر محیط

ایان عباارات وااوي ایان     «. 2ها ها و اتومبیل زباله در محیط زییم *آلوده کردن هوا با دود کارتانه

پیام هیتند که تخریب منگل، آلودگی محیط زندگی با زباله و آلودگی هوا به عنوان منبعی مباران  

کنند. این موضاوع یعنای وفاظ و اهعیام محایط       ه محیط زییم وارد مینشدنی، صدمات زیادي ب

« 1چرته زنجیاره غاذایی  »گیرد. هعچنین این درس موضوع  زییم در شاتص تخیل عینی قرار می

را مورد بحث قرار داده و ارتباط گیاهان، مانوران و انیان را در ایان چرتاه ماورد توماه قارار داده      

ه غذایی در غذاسازي مانوران به صورت کل واقعیم در م ان، اسم. این موضوع یعنی اهعیم چرت

 گیرد. در شاتص تفکر ش ودي قرار می

کتاب علوم تجربی پایاه ششا  داراي چ اارده درس اسام کاه از ایان تعاداد یاازده درس در         

باشاند. در درس دوم در ماورد سرگذشام دفتار مان در قیاعم        هاي تخیال مای   برگیرنده شاتص

قطع بیش از ود درتتان منگلی چه آسیبی به چرته ي رو به رو تواهاد  »م: اییتگاه فکر آمده اس

ها در زندگی مانداران  زد؟ براي ملوگیري یا کاهش اثرات قطع بی رویه ي درتتان و تخریب منگل

شاود در ایان درس از داناش آماوزان      هعانطور که مالوظه می«. 8کنید؟ هایی را پیشن اد می چه راه

ي درتتان در منگال و در ماورد   رویهومه به تصویر درتم در مورد قطع بیتواسته شده اسم با ت

هاي آن فکر کنند و پیشن ادات تود را بیان کنند. این موضوع یعنی تالش در وفاظ محایط    آسیب

تواند موماب شاکل گیاري     زییم و اهعیم آن در زندگی هعراه با برانگیختن تفکر و اویاسات می

ر عین وال به دلیل مامع بودن موضوع ماورد نظار فرصام لحااظ     تخیل مشارکتی/ عینی شود و د

ي م انی که در ارتباط با کلیم مومودات زنده نعودن محیط زییم و وفظ آن به عنوان یک پدیده

 تواند زمینه ساز تفکر ش ودي نیز باشد. باشد، می می

 در قیعم آزمایش کنید آمده اسم:« سفر انرژي»در درس ن   

سانتی متاري و ساپس از ارتفااع     11ید و سن  کوچکی را ابتدا از ارتفاع ظرف آبی ت یه کن»

کنیاد؟   سانتی متري داتل ظرف رها کنید. چه مشاهده می 11سانتی متري و بار سوم از ارتفاع  11

توان گفم که بان باردن سان  باعاث     شود؟ آیا می در کدام ارتفاع آب بیشتري به اطراف پاشیده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 213درس یازده ، کتاب علوم تجربی پنج  دبیتان، ص .2

 211درس یازده ، کتاب علوم تجربی پنج  دبیتان، ص .1

 21درس دوم، کتاب علوم تجربی سال شش ، ص .8
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هایی، بان رفاتن باعاث ذتیاره     هایی و ورزش شود؟ در چه نوع فعالیم آن میذتیره شدن انرژي در 

آموزان تواسته شد تا با انجام این آزمایش به ذتیره در این عبارت از دانش«. 2شود؟ شدن انرژي می

شدن انرژي پی ببرند. این موضوع یعنی ذتیره انرژي در امیام با اساتفاده از آزماایش در شااتص    

 گیرد. قرار میمفاهی  منعطف 

هاي علوم تجربی دوره ابتدایی نشان داده اسم، تفکر تخیلی  در مجعوع، تحلیل محتواي کتاب

هااي پویاا و    تواند تی یل کننده شکل گیري مفاهی  منعطف و ایاده  به عنوان شکلی از تفکر که می

رت ساازمان  نوین گردد و در عین وال زمینه ساز تصویرسازي به شکلی بدیع و مامع باشد، به صاو 

که س   تفکار شا ودي کاه در کال نگاري       طوري مند مورد تومه قرار نگرفته اسم؛ بهیافته و هدف

 ترین سطج قرار دارد. دانش آموزان مؤثر اسم در پایین

 

 بحث و نتیجه گیری

هاي پژوهش به رغ  اهعیم به کارگیري تخیل در آماوزش موضاوعات درسای،     بر اساس یافته

آماوزان چنادان   سی علوم دوره ابتدایی در تأکید بر لحاظ نعودن کلیم داناش هاي در محتواي کتاب

هاي تربیتی و رشد، یاادگیري تخیلای کاه در درون     که بر اساس نظریهاند. در والیمؤثر ععل نکرده

تواند زمینه ساز رشد هعاه مانباه    هاي تفکر، اویاس و اراده را توامان دارند، می تود تومه به مؤلفه

دگیري معنادار گردد. ویطه محتوایی علوم به واساطه مشاتعل باودن مفااهی  علعای و      کودک و یا

دانش تجربی بیتر مناسبی براي رشد ذهنی دانش آماوزان اسام. داناش آماوزان از رهگاذر انجاام       

هاي درسی علوم در قالب انجام آزمایش و پژوهش و معع آوري اطالعات با ماهیام داناش و    فعالیم

شوند و درمی یابند چگونه اصول و قواعاد علعای در ساایه مشااهدات      شنا میفرآیند ساتم دانش آ

شوند. یقینا در این فرآیند یکی از اهداف آموزشی هعاانطور   هاي آزمایشی کیب می تجربی و فعالیم

و کال گارا    1کند، هدایم دانش آموزان به سعم تفکر عقالنی، مانبی ( عنوان می2991که اشتاینر )

 باشد. سویه متعایز میاسم که از عقل گرایی یک

هاي ورود به چنین سطحی از رشد در فضاهاي آموزشی اسم.  یادگیري تخیلی یکی از گذرگاه 

رسد ضعف محتواي دروس علوم در پوشش دادن به ابعاد گونااگون تفکار تخیلای م ام      به نظر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11درس ن  ، کتاب علوم تجربی سال شش ، ص. 2
2. Lateral  
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یاک مانباه اهاداف آموزشای بار اهاداف ویطاه        لحاظ نعودن کلیم دانش آموزان ناشای از تأکیاد   

-باشاد. باه   شناتتی اسم که دغدغه آن نیز ععدتاً انتقال دانش و درک مفاهی  در ووزه مربوطه می

تواند در مااي   تر با انجام مشاهده و آزمایش هعراه اسم و میرغ  آن که محتواي دروس علوم بیش

ک و ف   دانش از رهگذر تجارب عینی و تود زمینه ساز رشد و پرورش میتجوگري، اکتشاف و در

شکل گیري مفاهی  منعطف شود، اما براي رشد هعه مانبه کافی نییم. شکل گیري تفکر عقالنای  

هاي نوین و تالق اسام، نیازمناد تادوین و     ساز تلق اندیشهگرا و مانبی که زمینههعه مانبه یا کل

رصم نزم را براي استفاده از شناتم و باشد که بتواند ف صورت بندي مطالب و موضوعات درسی می

 زمان فراه  نعاید.هیجان به طور ه 

هاي مرتبط از ساوي   هاي علعی برانگیزاننده تخیل به هعراه پرسش استفاده از تصاویر و روایم

شاود و   را براي دانش آموزان مومب می« تجربه زنده»معل  در چارچوب مطالب و موضوعات درسی 

شاود. بطاور یقاین     هایی کل کودک نه صارفاً قادرت شاناتتی او فعاال مای     از رهگذر چنین محتوا

آید، منظور محتواهااي   که از هعراهی موضوعات درسی با تصویر و نقاشی سخن به میان میهنگامی

هااي   هاي رشدي دانش آموزان دوره ابتدایی به ویاژه ساال   تصویري اسم که بتواند بر ویب ویژگی

تلق تصاویر ذهنی و رشد توانایی نظارت در تصاویر تلق شاده از منظار    ها را به پایانی این دوره آن

تواند  تشویق نعاید. بنابراین هعراه کردن داستان و شعر با مضامین علعی می« ناظر یا تعاشاگر»یک 

تخیل مشارکتی و تخیل عینی را در دانش آموزان مومب شود و شیوه نوینی باراي انتقاال داناش و    

کند، ارائه آموزشی که یادگیري تخیلی را  ( اشاره می1122یفی باشد. ون آلفن )ها به طریق ک م ارت

ساازد.   هاي آموزشی را انیانی می آموزان، تجربهبه هعراه دارد از طریق درگیر کردن کل ومود دانش

 ها پتانییل ایجاد و تقویم اراده قوي براي یادگیري دارد.   به عبارتی، تلفیق فکر با هیجان

کاارگیري تخیال داناش    ( در تصوص چگاونگی باه  1122به نقل از ون آلفن، 1121ون آلفن)

ها به داتل تااک فارو    ریشه»کند:  آموزان در رابطه با موضوع درسی گیاهان به مثال ذیل اشاره می

روند تا آب و غذاي نزم را پیدا کنند؛ ما ه  نیاز داری  به شکلی محک  در زماین ریشاه داشاته     می

افتی ؛ ما از بنیاد داشاتن، قاوام و    صورت به هنگام اییتادن به سادگی به زمین مینباشی ، در غیرای

اي درباره هعه چیز داشته باشای ، پاهااي ماا     هاي آشفته که ایدهکنی  تا آن دوام داشتن صحبم می

 یابند... ساقه گیاه هعانند ستون فقرات ما اسم؛ کنند، موقعیم ما را در می هعواره زمین را لعس می

دارد، به اندازه کافی در برابر باد منعطف اسم تا به این سو و آن ساو   چیزي که گیاه را سرپا نگه می
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هاا مانناد    برود و یا به هنگام عبور ویوانی از میان و کنار آن به قدر کافی بپیچد ولی نشکند... شاته

وان بیش تري نیبم باه  تواند باز اند تن ا یک گیاه میبازوان ما هیتند، در تعامی م ات پخش شده

هاي بیایاري کاه تودشاان را باه      هاي بییاري با تود دارند مانند دسم ها برگ ما داشته باشد... آن

ها در عین وال که  تري را مذب کنند. آنکشند تا آنجا که معکن اسم آفتاب بیش سعم بیرون می

ی  و ه  گیرناده... باازوان   باشند، هعانند ما که ه  دهنده هیت دریافم کننده هیتند دهنده ه  می

ها دارند هعانند ما که مشم داری ، تیلی محک  مشم شان را نگه داشاته اناد تاا     با تودشان غنچه

 ."زمانی که براي شکفتن آماده شوند

کاه   طاوري  تري هدایم شاود باه  تواند باز به طریق تخیلی به مزئیات تاص این تصویر کلی می

( معتقد اسام باه مااي ارائاه اطالعاات و      1111شود. ایگان ) آموزانمومب برانگیختن عالقه دانش

آماوزان را باه   تواناد داناش   مطالب آماده در محتواي دروس، ارائه مباوث درسی با مقدمه تخیلی می

ها و نقاشی  تر در مورد هر بخش موضوع درسی براي مثال گیاه، بررسی بخشیادگیري مزئیات بیش

ها در کتاب یا پوساتر نگااه    زان هدایم کند تا آنکه صرفا به آنها با مزئیات توسط توددانش آمو آن

کناد، باراي    سازي در آموزش و تدریس اشااره مای  ( در مقابله با رویکرد عقالنی2991کنند. اشتاینر)

-پرهیز از انجعاد و ثبات غیر سازنده در تفکر استفاده از روش تصویري و تخیلی در آماوزش، داناش  

  کند که مفاهی  هعواره سیال و در وال تغییر هیتند. هدایم می آموزان را به این پنداشم

برداشام   علاوم، از دنئل عدم توماه باه تخیال در محتاواي دروس     دیگر رسد یکی  به نظر می

 1بر ویب دیادگاه پلیکاساترو و گااردنر   . اسم 2نادرسم از تخیل و یکی دانیتن آن با تیال پردازي

هاي مدیاد، امکاناات مدیاد، توماه باه       مومب طرح پرسشتخیل شکلی از تفکر اسم که  (2991)

هاا معتقدناد    تواند پیشرفم واقعی در عل  را سبب گاردد. آن  شود که می اي مدید می میأله از زاویه

اي معتبر هیتند و کارکردي انطبااقی   تخیل باید تلق الگوهاي معنا را نشان دهد که به لحاظ زمینه

که تیال پردازي یا فاانتزي بایاد نعایاانگر بیاان ذهنای نیازهاا،       لیدر ارتباط با واقعیم دارند؛ در وا

تواند موماب تعاادل درون روانای     ها و آرزوها باشد. فانتزي نیز کارکردي انطباقی دارد که می تعارض

هااي تاالق    فرد شود، هعانطور که فروید عنوان نعود. به عبارت روشن تر، تخیل آمادگی تلق ایاده 

 شود. زي وه  و تیال را مومب میکه فانتدارد در والی

تواند دلیل دیگري در عدم توماه باه تخیال     از سوي دیگر منفک دانیتن تخیل از شناتم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fantasy      2. Policastro & Gardner 
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وماود داشاته باشاد کاه      اسام  باشد. این باور کلای معکان  هاي علوم  کتابدر تدوین متون دروس 

کردهاي عقالنی کاه  هاي گوناگون کار شناتم یا هعان فرآیندهاي ذهنی ایجاد کننده تفکر و صورت

باشند، کاارکردي مادا از تخیال     به توبی در اهداف آموزشی نظام آموزش و پرورش قابل تعریف می

شکلی از تفکر قیاسی بازي گوناه اسام کاه تجاارب پیشاین را فارا       که تخیل ند. در والیهیتدارا 

لگوهااي مدیادي از   کناد و ا  اي نوین و غیرمععول با ه  ترکیاب مای   ها را به شیوه تواند، اما آن می

اي بیانگر آن هیتند که تخیل ظرفیم ایجاد کارکردهاي  کند. شواهد قابل مالوظه معنی را تلق می

تر مانند تالقیم را دارد؛ یک رویکرد بازي گونه به تکلیفای کاه در دسام    شناتتی در سطوح عالی

، تفکار منطقای باا    دهد. به طاور آشاکار   دانش آموزان اسم اوتعال تلق نتایج تالق را افزایش می

کاه تفکار تخیلای علای رغا       گذارد، در والی قواعد سفم و سختش مایی براي بازي آزاد باقی نعی

اي، فرصم نزم را براي تداعی آزاد و تلق الگوهاي معنی معتبر، فاراه    هاي زمینه ومود محدودیم

وان ظرفیتای مجازا از   روشن اسم از این منظر تخیل نه به عن(. 2991سازد )پلیکاسترو و گاردنر، می

تواناد داناش و    گیرد که می تري از شناتم مورد تومه قرار میشناتم بلکه به عنوان شکل برمیته

هااي   شاود را باه تجرباه    هایی که ضرورت فراگیري آن ا در نظام آموزشی یک م   تلقای مای  م ارت

و  تخیال باا هیجاان    در عین وال، به واسطه امتزاک(. 1122)ون آلفن،تري تبدیل نعایدرسش یافته

ها، زمینه نزم براي ایجااد انگیازه، مشاارکم ارادي و فعاال و درک      هاي برانگیزاننده هیجان فعالیم

 نعاید.   فراه  میرا تر و شخصی تر از ووزه موضوع مورد نظر ععیق

هااي درسای محادود     میلعاً کاربرد تفکر تخیلی در آموزش صرفاً به محتواي دروس در کتااب 

کاارگیري  هاي درسی در تومه به کل ومود دانش آموز، ضرورت به الوه بر محتواي کتابشود. ع نعی

گردد. معلعانی که تدریس را نه فقط به عنوان عل  و فن بلکاه در   معلعان کارآزموده نیز اویاس می

عین وال هنر نیز تصور نعایند و تود مج ز به توانایی تخیل نیز باشند. باه طاور یقاین کااردانی و     

هااي آماوزش و    گاذاري ها و سیاسم ریزيگی هعه مانبه معل  میتلزم اقدامات مدي در برنامهتبر

پرورش اسم. عالوه بر آشنایی با عل  و فن تدریس، معلعان بایاد باا هنار داساتان گاویی، داساتان       

کنناد،   سازي و توانایی تلق تخیالت به عنوان ابزارهاي تفکر تخیلی که به یادگیري ععیق کعک می

یلی باید بخشی از معبه کند، راهکارهاي تفکر تخ ( عنوان می1122آشنایی داشته باشند. ون آلفن )

ابزار آموزشی معل  باشد، در چنین شرایطی در هر موضوع درسی معل  و دانش آموز هر دو مشاتاق  

 شوند.   تر و عالقعند تر می
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اي را در اولویام دادن و کاربیام    هااي زمیناه   شناتتی، نقش عامال البته مانند هر ووزه روان

کند، فرهنا    ( عنوان می1121دیده گرفم. فتس )توان نا هاي شناتتی و غیر شناتتی نعی ظرفیم

توانند با ه  به شاکلی   نعاید که می فراه  می 2هاي تخیلی اي از ابزارها را براي رشد ظرفیم مجعوعه

ي نقاش بافام امتعااعی    هعانند در ادراک و ف   موضوعات تأثیر بگذارند. در هعاین راساتا دربااره   

1فرهنگی، سیگژنتعی الی
8ها ییت بر ویب دیدگاه س 

هااي رشادي و آموزشای     معتقد اسم، فرصم 

هاا در   تواند به درگیار شادن اذهاان آن    شود، می که از سوي والدین و مدرسه براي کودکان م یا می

 2فرهنا ، واوزه   1شاود، ویطاه   هاي شناتتی کعک نعاید. از این رو این پرسش مطرح مای  فعالیم

-هایشان باا چاه برتاري    معه ما در داد و ستدتانواده و آموزش و پرورش و کودک دانش آموز در ما

باشند؟ و آیا تخیال باه عناوان یاک کاارکرد ذهنای در        رو میهایی و الزامات رشدي و آموزشی روبه

 فرهنگی مامعه ما تعریف شده اسم؟ -اهداف آموزشی و پرورشی ن ادهاي امتعاعی

تبیاین دقیاق تار     هاي درسی انجام شاده  از آنجا که این پژوهش منحصرا روي محتواي کتاب

باشاد.   میتلزم انجام مطالعه در کارکرد سایر عناصر آموزشی مانند شیوه و سبک تدریس معلعان می

ها در ووزه مربوطه و انجام  هعچنین انجام مطالعات تطبیقی در بررسی ععلکرد آموزشی سایر کشور

تر در تصوص  پژوهش بر اساس چارچوب نظري رویکرد سییتعی به منظور درک ععیق تر و مامع

هاي  ها و نظام چگونگی تفکر تخیلی در نزد کودکان و مایگاه آن در اهداف رشدي و آموزشی تانواده

 گردد. آموزشی پیشن اد می

 

 مناب 

 الف. فارسی

، پژوهشنامه علوم انسزانی (. ابداعات فارابی در مف وم و کارکرد تخیل. 2831) بلخاري، وین. .2

21 ،91-12. 

هااي درسای دوره پایش     (. تحلیال محتاواي کتااب   2839نیاا، پوناه. )  پیروانی و پیروانی نیا، پگاه .1

 (،2) 1، مطالعزات قزرآ  و حزدیث   دانشگاهی از نظر میزان تومه به قارآن و مفااهی  آن.   

81-81. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Imaginative capacities   2. Csikszentmihalyi     

3. Systems perspective    4. Domain    5. Field 



... هاي درسی علوم تفکر تخیلی در آموزش علوم: تحلیل محتواي کتاب          

 

218 

 .212-211، 1 ،ادب پژوهی(. ساتتار و ساتتارآفرینی تخیل. 2831) م اندیده، سینا. .8

راهنمای برنامه درسی علزوم تجربزی دوره   (. 2831) .ریزي و تالیف کتب درسای دفتر برنامه .1

 گروه علوم تجربی: سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش. ابتدایی.

ترمعاه هوشان  ناایبی.     شناسی. تحلیل محتوای مبانی روش(. 2838کریپندورف، کلاوس. )  .2

 ت ران: نشر نی.

ررسای کتااب علاوم    (. نقد و ب2831) کریعی، محعد وین. فریدي، محعد. م رمحعدي، محعود. .1

مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشزگاه  پایه اول راهنعایی تحصیلی از منظر فلیفه علا .  

 .222-281، 8شیراز، 

های درسی فارسی دوره ابتدایی و شیوه  تحلیل محتوای کتاب(. 2898محعد پور، مائاده. )  .1

کارشناسای ارشاد،   ، پایان ناماه  تدریس معلما  بر اساس پرورش تخیل در دانش آموزا 

 رشته برنامه ریزي آموزشی، دانشگاه مازندران.

هااي درسای و    (. بازشناسی مف وم و تبیین مایگاه تخیل در برنامه2839) م ر محعدي، محعود. .3

 .2-11، 22، مطالعات تربیتی و روانشناسیآموزشی با تاکید بر دوره ابتدایی. 

(. تحلیل محتواي کتاب درسی علاوم پایاه اول   2831) پور، اوعد.اله. علیواشقانی فراهانی، ماشاء .9

پژوهش در توان ذهنی و مقاییه آن با کتاب درسی علوم پایه اول کودکان عادي. کودکان ک 

 .221-211(، 1)8 حیطه کودکا  استثنایی،

 ب. انگلیسی

10. Bleazby, J. B. (2012). Dewey’s notion of imagination in philosophy for 

children. Education and Culture, 28(2), 95-111. 

11. Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I. & Harrison, D. (2004).Changes 

in epistemological beliefs in elementary students. Contemporary 

Educational Psychology, 29, 186-204. 

12. Csikszentmihalyi, M. (1996). Implications of systems perspective for 

the study of creativity. In R. Sternberg (Eds.), Handbook of Creativity 

(313-335), Cambridge University Press. 

13. Dziedziewicz, D. & Karwowski, M. (2015). Development of children’s 

creative visual imagination: A theoretical model and enhancement 

programs. Education 3-13: International Journal of Primary, 



 211 4931بهاروتابستان،اولیشمارهپنجم،یدوره، ي درسی هاي برنامه پژوهش    

Elementary and Early Years Education, 43(4), 382-392. 

14. Egan, K. (2007). Imagination, past and present. In K. Egan, M. Stout, & 

K. Takaya (Eds.), Teaching and Learning Outside the Box. New 

York: Teachers College Press. 

15. Ezzy, D. (2002). Qualitative Analysis. London: Routledge. 

16. Fettes, M., & Judson, G. (2011). Imagination and the cognitive tools of 

place-making. The Journal of Environmental Education, 42(2), 123-

135. 

17. Fettes, M. (2010). The TIEs that bind: How imagination grasps the 

world. In K.Egan & K. Madej (Eds.), Engaging imaginations and 

developing creativity (pp.2-16). Cambridge, UK: Cambridge Scholars 

Press. 

18. Liang, C., Hsu, Y., Huang, Y. & Chen, S. (2012). How learning 

environments can stimulate student imagination. TOJET: Turkish 

Online Journal of Educational Technology, 11(4), 432-441. 

19. Policastro, E. & Gardner, H. (1996). From case studies to robust 

generalizations: An approach to the study of creativity. In R. Sternberg 

(Eds.), Handbook of Creativity (pp.213-225), Cambridge University 

Press. 

20. Steiner, R. (1996[1923]). The child’s changing consciousness as the 

basic pedagogical practice. (Stenographic transcripts of lectures, 

unrevised by the author, given in Dornach, Switserland, 15th- 22nd April, 

1923) Hudson, NY: Anthroposophic Press. 

21. Van Alphen, P. (2011). Imagination as a transformative tool in 

primary school education, Centre for Creative Education, Cape 

Town, South Africa. 

 


