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 چکیده 

این پژوهش با هدف بررسی میزان تاکید کتب درسی پایه دوم ابتدایی بر مفهوم تخیل صـورت گرفتـه اسـت. روش 

و جامعـه انجــام گرفتــه اســت ياست که به روش کــل شــمار ايمقوله يمحتـوا یل، تحلحاضرتحقیق پژوهش  
ایـن طـرح، چـک لیسـت سـنجش باشد. ابزار جمع آوري اطالعات در ابتدایی می   آماري شامل کلیه کتب پایه دوم

هاي آمار توصـیفی باشاخص  هاداده. تجزیه و تحلیل  باشدی م  مضمون  هاي تخیل محقق ساخته و واحد تحلیل،مؤلفه
هاي تخیل، بازنمایی تصورات بیشـترین فراوانـی انجام شد. نتایج حاصل نشان دادکه از میان مؤلفه  دو  خیوآزمون  

دوبــا   خــیآزمــون    نتایح  همچنیناند  مترین فراوانی را به خود اختصاص دادهو مؤلفه ناآشنا کردن مفاهیم آشنا ک
داري که بین کتب درسی پایه دوم ابتدایی از نظر میزان توجه به مفهوم تخیـل تفـاوت معنـی داد  نشان  %95  یناناطم

و   یدر کتاب آمــوزش قــرآن، فارســ   ژه یوبه  یدر کتب درس  يبازنگر  لزوم  ج،ینتا  نیااساس    بر  وجود دارد.
 يضــرور میو ناآشنا کردن مفــاه ینیبشیپ ،يهمانندساز ییتوانا يهامولفه به توجهدر جهت  یعلوم تجرب
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 ABSTRACT 
Abstract: 
This research has been done with the aim of investigating the emphasis of second grade 
textbooks on the concept of imagination. The research method of the present study is the 
analysis of the content of the category, which was carried out using the total number 
method, and the statistical population includes all the books of the second grade. The 
tool for collecting information in this project is the checklist for measuring the 
components of the researcher's imagination and the unit of analysis is the subject. Data 
analysis was done using descriptive statistics and chi-square test. The results showed 
that among the components of imagination, the representation of ideas has the most 
frequency and the component of unfamiliarizing familiar concepts has the least 
frequency. Also, the results of the chi-square test showed 95% confidence that between 
the second grade textbooks in terms of the amount of attention to the concept of 
imagination There is a significant difference. Based on these results, it seems necessary 
to revise the textbooks, especially in the Quran, Farsi, and experimental sciences, in 
order to pay attention to the components of the ability to identify, predict, and make 
concepts unfamiliar.. 
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 مقدمه
  ی، برنامه درس   یاز عناصر اصل  یکیبه عنوان    یکتتب درس   يمحتوا   یران،ا  ی متمرکز مانند نظام آموزش  ی آموزش  يهادر نظام

غ طوردانش   یادگیري  کیفیتدر    يانکار  یرقابلنقش  به  دارد؛  اساس   یادگیري-فرایندیاددهی گفت    توانمی  کهيآموزان  بر 

شا  یکتب درس  ي محتوا آن  هاي یستگیو  در  ممطرح شده  ترب  یمتعل  ينظران حوزهصاحب  .گیردیها شکل  ایتنیزو  موضوع  ین بر 

بکه اگر خواهان بهبود کیفیت یادگیري دانش آموزان و ارتقاء عملکرد نظام آموزشی و نیل به اهداف آن هستیم؛ باید  دارند تاکید 

توسعه و  اشاعه  به  روش  ينسبت  و  تربیتمحتوا  و  تعلیم  جدید  و  اقد  هاي  نظران  صاحب  از  بسیاري  راستا  این  در  نماییم.  ام 

کنند که فراگیران را بیش از همه در تدریس  هایی را توصیه و تاکید میهاي آموزش کنونی، شیوهمتخصصان تعلیم و تربیت نظام

قوه تخیل دانش آموزان   پرورش  اساسی  این راهبردهاي  از  در ).  9Paixao& Borges, 201است (دخیل و سهیم کند. یکی 

شود حل مسأله، تفکر انتقادي و ...)، تفکرخالقی را شامل میتفکر (برنامه درسی ملی نیز پرورش قوه تخیل به همراه سایر انواع  

دست درپی  خداوند، که  فعل  عنوان  به  جهان  کشف  انسان،  انتخاب  و  اراده  قدرت  و  کرامت  به  باور  چون  اهدافی  به  یابی 

ها، اعتماد به نفس، مسئولیت پذیري، محصول، خودپایی و خودپاالیشی، حفظ و پاالیش انگیزهخودآگاهی، خودمدیریتی، تولید  

ي تخیل از جمله مسائلی است که باید در کتب درسی دوره صدق، صبر، عدالت خواهی و حق طلبی است. در واقع پرورش قوه

قواي دیگر غلبه دارد و این امر در دوره کودکی نه تنها  ي تخیل بر  سنی، قوه  يدورهابتدایی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در این  

ي درست از این ظرفیت شود و استفادهناپسند و بیمار گونه نیست؛ بلکه توجه به این موضوع امري مثبت و سازنده محسوب می

قوه پرورش  میموجب  محسوب  شناختی  رشد  بعدي  مراحل  در  خالقیت  قدرت  افزایش  همچنین  و  تخیل  شود ي 

)Mehrmohammadi, 2010.(  
به امکان کشف معنا و    قلمداد کرد  توان ظرفیتیرا می  تخیلواقع    در با استفاده از آن  به    هاپدیده باطن    دریافتکه کودك 

نائل    حسی ادراك    جاي جمله  در   ).Toraji& Afzal Tousi,2020( شود  میصرف  از  تخیل  ابتدایی،  دوره  درسی  ي  کتب 

کتب درسی قرار گرفته است؛ بطوري که در کتب درسی پایه دوم ابتدایی از    ین مؤلف ریزان و  عناصري است که مورد توجه برنامه

به قدرت تخیل دانش  به عنوان مثال، تقویت  جمله راهبردها و اهدافی که در نظر گرفته شده است، توجه  قدرت  آموزان است. 

ها به زبان کودکانه از مهمترین اهداف کتاب آموزش  هاي قرآنی و بیان آنها و پیامتخیل، تفکر و تعقل از طریق آشنایی با داستان

می ابتدایی  دوم  پایه  (قرآن  تخیل   یا)  ,.2012Anoushehpour et alباشد  قدرت  پرورش  پایه،  این  ریاضی  کتاب  در 

دانش آموزان در جریان یاددهی و یادگیري از طریق حدسیه سازي و بازنمایی تصویري مسائل مورد  آموزان با فعال نمودن  دانش 

 توجه قرار گرفته است. 

ي تعریفی واحد  مفهوم تخیل در علوم مختلف تعریف ثابتی ندارد و حتی در آراء متخصصین هر علم نیز نوعی اختالف در ارائه

دیده   مفهوم  این  تخیلمیبراي  آن  اییانتو  شود.  در  تصرف  و  دخل  محسوسات،  صورت  حفظ  به  که  امور است  محاکات  و  ها 

معقول   و  با    ین ا  .)Sayyah, Mostafavi&DavariArdakani,2022( پردازد  میمحسوس  فرار   هایییژگیومفهوم  همچون 

معرفی شده   تخصصی  منابع  در  متنوع  معانی  و  اشکال  از  برخورداري  قابلیت .  )Egan, 2007(  استبودنو  و  ظرفیت  تخیل یک 
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ارجمند روانی و معرفت شناختی است و آن را نباید با مفهوم خیال و وهم که به معناي گریز از واقعیت و عدم ادراك آن در مقامی  

 ). Latham & Ewing, 2018گرفت (عیت و مطلوبیت دارد اشتباه که اینچنین ادراکی موضو

قرار  استحضار و در دسترس    عینی،و جهان    اشیاء جهان ملموس و    پیوندو    تصویرسازيچون    هایی یژگیبا و  توان یرا م  تخیل

بودن   سیالابتکار و    ،نگاري  یبعجا  اهی،تنالی  فضايدر    تعلیقو عناصر،    اشیاء   یبترک   بازآفرینی،، عمل  آگاهیو    کلی  معانی  دادن

موجودات یا   تصور  ).Toraji& Afzal Tousi, 2020(کرد    یفتعر  گریزيمکان ناممکن و مرکز    ،جزئی  یمعان  تصویر،  فضاي

به  هایییده پد با گوش ذهن، تصور ذهنی امور  یا شنیدن  با چشم ذهن  قابلیت دیدن  یا گونهغیرممکن،  با واقعیت و  اي غیر منطبق 

به   امور  مؤلفه  ي اگونهتصور  از جمله  است،  تجربه شده  که  آنچه  از  میمتفاوت  که  است  نظر هایی  در  تخیل  تعریف  براي  توان 

قیاس غیر زنده (همچنین همانند سازي خود با یک شخص، گیاه، حیوان یا موجود غیر    ).Mehrmohammadi, 2010گرفت (

یا دو موجود (قیاس مستقیم)،  از یک موضوع   يادوکلمهتوصیفی    آشنا وکردن مفاهیم    ناآشنا  شخصی)، مقایسه ساده دو مفهوم 

تناقض    کهيطوربه در  کلمه  دو  مؤلفه  باهماین  دیگر  از  فشرده)  (تعارض  در باشند  و خالقیت  تخیل  قدرت  براي  که  است  هایی 

تشبیه،    درواقع  ).nGordo،1976(است  آمده    هاي درسیبرنامه نوع  شامل هر  هنرتخیل  و   ي نماد  توهمی  واقعی،  بازنمودهاي  و 

ور شود و همچنین به ابعاد نامرئی توهمی غوطه  در  تواند واقعیتی را در نبودش تصور کند،آن فرد می  يیلهوسبهانتزاعی است که  

 ).Gundogan, 2019جهان دست یابد (

است؛ تخیل در این کاربرد با    شدهاشارههایی چون گمان کردن، مسلم انگاشتن یا فرض کردن نیز  در تعریف تخیل به ویژگی

ارتب   سازيیهفرض (اط  نیز در  بازآفرینی   ). Egan & Gillian, 2016است  مفهوم هم شامل  بازنمایی  این  از صورت  و  هاي حسی 

 ).Shahraini, 2012است (پیش درك شده و هم خود عملی، آفرینشی 

به  ي تجربیات کودك  توسعه  قرارگاهیا    گاهیهتکبا توجه به تعاریف فوق، باید اذعان نمود که تخیل از عناصر مهم در شناخت  

 ).Agee & Welch, 2012شود (می  یدتأکقابلیت و استعدادي پایدار، واال و داراي ارزش تعلیم و تربیتی    عنوان بهآید و  می  شمار

می  یديتأک  ینچن قرارگاه  محدودیت  منشأتواند  از  مهمیرفع  تحوالت  پیدایش  و  دوره  ها  تربیت  و  تعلیم  گردد. در  کودکی  ي 

ورود    درواقع از  می  يطرفهیکتخیل  آموزشی  جریان  در  رهایی  اطالعات  شده  کشی  حصار  خاموشی  از  را  شاگردان  و  کاهد 

کنند زمانی که معلمان گان و رودلف اشتاینراستدالل میچون    پردازانییهنظراست که    به همین دلیل  ).Gardner،1955(دهد  می

بهره میدر تدریس خود از تخیل دانش  میل مجذوب در فرآیند یادگیري   باکمال کامل و    طوربهگیرند، یادگیرندگان را  آموزان 

پیش می دیدگاه یک  این  از  فعالیتکنند. تخیل  انواع  براي ساخت  میهاي آموزشی محسنیاز  نظریهوب  این  شود. هر دو  بر  پرداز 

شود. از این منظر بسیار حیاتی محسوب می  وپرورشآموزشهاي بشري است و نقش آن در  باورند که تخیل اساس تمام پیشرفت

ااستفاده   مواد    ین از  با  معنادار  ارتباط  یک  در  یادگیري  احساسات  شدن  برانگیخته  و  فکري  خالقیت  تحریک  باعث  تجربیات 

رود و احساسات و عقل  تخیل از شکاف احساسات و عقل فراتر می  يیلهوسبه  وپرورشآموزششود، به سخن دیگر  ري مییادگی 

 . )nAlphe،2011(شوند هاي تربیتی هدایت میي جنبههاي دانش و همهباهم در تمام زمینه
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باید آن را پدیدهبازدهی آن خالقیت می  ینترمهمتخیل، تفکري تصویري است که   اي مهم و مغتنم در رشد و تحول  باشد؛ 

توجه به خالقیت   داشتن ضرورتبا در نظر    ین همچن   .براي آن در زندگی کودك قائل شد  ايیژه وخالق کودك دانست و جایگاه  

می کودکان،  درسی  برنامه  قسمت  در  با  مرتبط  عنصر  را  تخیل  قلمدا  یارناهشتوان  همدلی  ذهن  حس  پرورش  باعث  که  کرد  د 

افزایش   کودکان،  اجتماعی  مهارت  افزایش  همدیگر،  به  نسبت  افزایش  نفس اعتمادبهکودکان  کودك،  عقالنی  رشد  به  کمک   ،

  )Beetlestone.،(1998شود ها و نگرانی، بیان صحیح احساسات در کودکان میمهارت زبانی، غلبه بر ترس

و  هاي تعلیم  تبیین مفهوم تخیل و ضرورت پرورش آن در نظام  ) باMehrmohammadi, 2010(  يمهرمحمددر این زمینه  

، نسبت گسست ناپذیر تخیل با خالقیت و باالخره نسبت تخیل با حل یتفکر مفهوم بیان نقش تخیل در    گوناگوناز ابعاد    یتترب

و جهت عدم آگاهی برنامه ریزان و کارشناسان تعلیم    ي تخیل به یا فرایند علمی به این موضوع اشاره دارد که پرورش قوه  مسئله

اي با مطالعه  در  نیز،)  nAlphe،2011الفن (  است.  شدهواقعاز سودمندي آن در رشد قواي ذهنی و خالق فرد، مورد غفلت    یتترب

آموزش مبتنی بر تخیل در درگیري کودك در کل فرآیند    یرتأثهاي کیرن ایگان و رودلف اشتاینر بر چگونگی  بررسی دیدگاه

آموز در یادگیري  توجه و عالقه دانش   تخیل در آموزش ابتدایی، تعامل  کند که استفاده از دارد. وي استدالل می  یدتأکیادگیري  

در آموزش ابتدایی مبنی بر استفاده از  یاز موردنساله، بر تغییرات  14تا   5ن پس از بررسی کودکان گروه سنی شود. الفرا باعث می

تخیل کودکان   کتاب  یدتأک قوه  محتواي  تحلیل  با  دیگر  پژوهشی  در  همچنین  دورهدارد.  علوم  درسی  اساس هاي  بر  ابتدایی  ي 

میزان   و  میزان توجه کتاب  یريکارگبهچگونگی  به شاخصتخیل، مشخص گردید  علوم  متفاوت  هاي  اشتاینر  نظریه  هاي تخیل 

است؛   کتاب  کهيطوربهبوده  سهم  میان  این  چدر  و  سوم  پایه  علوم  بوده  هاي  صفر  حد  در   ,Hashemi(است  هارم 

KhabaziKanari&Shabani, 2015(. 
(  مبینی همکاران  دارند  این به    خویش،پژوهش    در)  Mombeyniet al.,2019و  اشاره  مدارس    که  مهم  به   ایراندر 

و    یشاه قاسم   .شودنمیداده    اهمیتیو قابل کاربرد باشند    مفیداگرچه    غیرواقعی   ظاهربه  یالت تخ  ینده آتجسم    ،یذهن  یرسازي تصو

ک   یکدر    یزن )  Shahghasemi, E., Khaleghipoor,2021(  پور   یخالق   هاي یمیشن ان  یان م  ي رابطه  يبامطالعه  یفیپژوهش 

در   یشههم   کنند،میتماشا    زیادمحور را    يفانتز  يهاکه برنامه  یکه کودکان   یدندرس   یجه نت   ین کودکان به ا  یلمحور و تخ   يفانتز

امر   (و    جهرمی  ثابت   .کنندمی  یلتخ  فانتزي،چارچوب  تحل  )SabetJahromi et al., 2022همکاران  روش  از  استفاده    یلبا 

علوم    یآموزش  يو راهنما  یشناخت  يو ابزارها  ییمرتبط با علوم اول ابتدا  يهامقوله  ي،باز و محور  يمضمون و بر اساس کدگذار

 کردند. وین تد  تخیلبر  مبتنی آموزش  یهنظر یشناخت  يبر ابزارها یرا مبتن  ییاول ابتدا

ویژگی  پژوهش   که ییازآنجا که  دارد  اشاره  موضوع  این  بر  زمینه،  این  در  گرفته  و    پردازيیالخهاي صورت  ذهن کودکان 

پدیده   این  مغتنمی که  غفلت    تواندیمدستاوردهاي  مورد  باشد  و    قرارگرفتهداشته  ریزان  برنامه  در حقیقت  و  کتب   ین مؤلف است 

به تصور   به    عمًالندارد،    یت و ترباي در تعلیم  این ویژگی ذهن کودك عارضی و گذراست و کاربرد ویژه  کهین ادرسی  گویی 

 درسی و آموزش هر چه بیشتر مبناي عینی و مستند پیدا کنند،   يهابرنامهتا    اندبستهدلیت عقل و منطق  زوال تدریجی آن و حاکم

  ینابپردازد تا به    یلتخ   يهامؤلفهاز منظر توجه به    ییدوم ابتدا  یهپا  ی کتب درس  ي محتوا  یل حاضر بر آن است که به تحل  پژوهش 
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 توجه شده است؟  یل تخ يهامؤلفهبه  ی،کتب درس  ین ا  ین و تدو طراحیدر  یزانپاسخ دهد که تا چه م  سؤال

 
 پژوهش  شناسیروش

 يو بــا روش کــل شــمار يامقولــه يمحتــوا یــلتحل يیوهبــه شــ  ییدوم ابتدا یهپا یکتب درس محتوايپژوهش،   ین انجام ا  براي

و  هامؤلفــه یــین تع یل،انتخاب واحد تحل  یبپژوهش، به ترت  سؤالروش، پس از طرح هدف و    ین ا  در  است.  قرارگرفته  یموردبررس

 روایــی،و    پایــاییکدگــذاران،    کدگــذاريهــا، کنتــرل صــحت  داده  آوريجمــعو    کدگــذاري،  آمــاريجامعه    یین ها، تعمقوله  یرز

 انجام شد.  گیرينتیجه  یتاًنهاو   وتحلیلیهتجز

از   ي"مضــمون"یل)، واحد تحلییدوم ابتدا  یهپا  یدر کتب درس  یلبر مفهوم تخ  یدتأک  یزانم  یبررسپژوهش (با توجه به هدف  

پــژوهش، کتــب  آمــاري يجامعــهاشــاره دارد.  یلتخ يهامؤلفه هايیاساز خرده مق  یککتب در نظر گرفته شد که به هر  يمحتوا

 بر لحاظ شده است.پژوهش برا  يجامعهبا  آماري ينمونهو  1400-01  تحصیلیدر سال   ابتداییدوم  پایه  درسی

پــژوهش   يپرسشنامه بر اساس مطالعه نظــر  ین محقق ساخته است. ا  یستلچک  یااطالعات پرسشنامه معکوس    يگردآورابزار  

نباتــات بــه خــود،   یهبه خود، تشــب   یواناتح  یهبه خود، تشب   یگريد  یهتشب (  همانندسازي  يمؤلفهپنج    يیلهوسبه  یلمفهوم تخ  يدرباره

 یم،مفــاه یــانجهــت ب یراستفاده از تصــو ها،یتفعال یانکاربرد نماد جهت بتصورات (  ییبه خود)، بازنما  یهشیتشب و    يجاندار پندار

بــا  در تعامــلممکن از خــود  رفتاريمحتوا، تصور  واقعی فضاي یا تصور منظره( يسازرخدادها)، وانمود   یا  یممفاه  یشینما  ياجرا

نســبت بــه  یحــدس و گمــان يداستان ناتمام، ارائه یاجمله  يادامه یانب( ینیبپیش )،  آیندهممکن الوقوع در    رخداديتصور    محیط،

 معنــیبیو عبــارات  ســاختن جمــالت مفــاهیم، براينما    بیگانهصفت    یکتصور  آشنا (  مفاهیم) و ناآشنا کردن  سازيیهفرض،  یندهآ

) و CVRمحتــوا ( روایــی نســبی ضــریباستفاده از   آن با  محتوایی  روایی  که  یدگرد  ین ) تدوگوییبدیهه  تواناییدار، توجه به  خنده

 یزيربرنامــه یــاو    یروانشناســ   يپژوهش در حوزه  یاربا مع(  ییابتدادوم    یهنفر از معلمان پا  30  ازنظر)،  CVIمحتوا (  رواییشاخص  

(کاپــا)   کننــدهیلتکمتوافــق داوران    ضــریببــا اســتفاده از    نیــز  اعتمــاد آن  قابلیت  ضریباست.    ییدشدهتأبوده و    قبولقابل)  یدرس

 .گردیدمحاسبه   87/0که مقدار آن   شدهاستفاده

مطالعهداد  وتحلیلیهتجزجهت   از  پس  هر    يها،  از  بخش  درس  یکهر  کتب  ابتدا  یهپا  یاز  اساس  یی،دوم  دستورالعمل    بر 

مق(  شدهیهته  پرسشنامه معکوس  شدهیین تع  هايیاسخرده  از  استفاده  با  و  به خرده   ین محقق ساخته، مضام  یست لچک  یا)  مربوط 

به هر    يیاههدر س  یلتخ   يهامؤلفه  هايیاسمق    موجود در  آمدهدستبه  يهابا استفاده از داده  یتدرنها  شد ووارد    مؤلفه مربوط 

 پرداخته شد.  هایافته یرتفس ها وتفاوت ي معنادار یبررسدرصد،  ی،محاسبه فراوان به ،يبرگه کدگذار

 هاي پژوهش یافته
 

میزان   بررسی  تخیل،  دی تأک جهت  بر  ابتدایی  دوم  درسی  کتب  کتب  ابتدایی    ابتدا  دوم  پایه  تحل  موردمطالعهدرسی    ل ی و 

 يمحتوا   ابتدا  ،است  نمونه  هر  در  شدهن یی تع   ي هر مقوله  رخدادی  نافراو  شمارش   معموالً   محتوا  لیتحلمهم که    نیبنابرا.  قرارگرفته

خوانده  مطالب سپس  شد  موردنظر  تصورات،  هامؤلفه  به  مربوطهاي  امی پ  و  بازنمایی  (همانندسازي،  تخیل  سازي  ، يوانمود 
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موردنظر  در کتب مربوط هاي مؤلفه و درصد ی فراوان جدول ، هر مؤلفه  يو برا شد  استخراجبینی و ناآشنا کردن مفاهیم آشنا) پیش 

 .آمده است 1که توزیع فراوانی آن در جدول شماره  دیگرد مشخص

 درسی پایه دوم ابتدایی   در کتب تخیل هاي مؤلفه ی فراوان عی توز ):1( جدول
 هاي مؤلفه
 تخیل  

 
 کتب

 درسی

 
همانندسازي

 

 
ت 

بازنمایی تصورا
 

 
وانمود ساز

 ي 

ش 
پی

بینی 
 

ناآشنا کردن مفاهیم  
آشنا 

 

 جمع 

اوان
فر

صد  ی 
در

 

اوان
فر

صد  ی 
در

 

اوان
فر

صد  ی 
در

 

اوان
فر

صد  ی 
در

 

اوان
فر

صد  ی 
در

 

اوان
فر

صد  ی 
در

 

 29/19 197 0 0 0.2 2 91/8 91 19/10 104 0 0 آموزش قرآن

هاي  هدیه
 آسمان

14 37/1 106 38/10 41 02/4 11 08/1 0 0 172 85/16 

 فارسی 
39 82/3 215 06/21 76 44/7 6 59/0 2 2/0 338 1/33 

 46/6 66 2/0 2 47/1 15 35/2 24 47/1 15 98/0 10 نگارش فارسی 

 71/13 140 49/0 5 37/1 14 9/4 50 09/5 52 86/1 19 ریاضی

 58/10 108 0 0 45/2 25 57/1 16 27/6 64 29/0 3 علوم تجربی 

 100 1021 88/0 9 15/7 73 18/29 298 46/54 556 32/8 85 جمع

 میانگین 
17/14 39/1 67/92 08/9 67/49 86/4 17/12 19/1 5/1 15/0 17/170 67/16 

 ییابتــداهاي تخیــل در کتــب درســی پایــه دوم مؤلفــه  بــه  مربوط  شدهلی تحلي  واحدها  یفراوان  مجموع  اطالعات،  ن یا  بر اساس

درصــد کتــاب آمــوزش  29/19 بیــ ترت بــه کــه باشــدیممصــداق  17/170میــانگین در هــر کتــاب  طوربــهو  اســت یفراوانــ  1021

درصد کتــاب   71/13درصد کتاب نگارش فارسی،    46/6،درصد کتاب فارسی  1/33،هاي آسمانکتاب هدیهدرصد    85/16،قرآن

مصــداق یــا   85بر اساس اطالعات این جدول و همچنین نمودارها از این تعــداد    .استدرصد کتاب علوم تجربی    58/10ریاضی و  

درصد اســت. در  39/1مصداق که مساوي با  17/14تاب میانگین در هر ک طوربهشده است که    دی تأکدرصد بر همانندسازي    32/8

 67/92میــانگین در هــر کتــاب  طوربــهدهد که را نشان می دی تأکدرصد  46/54مصداق یا  556مورد توانایی بازنمایی تصورات نیز 

درصــد بــر توانــایی وانمــود ســازي دانــش  18/29مصــداق یــا  298 درمجمــوعطور است. همین  درصد 08/9مصداق که مساوي با 

 86/4مصــداق کــه مســاوي بــا  67/49کتــاب میــانگین در هــر   طوربهشده است که    دی تأکآموزان در کتب درسی پایه دوم ابتدایی  

میانگین در   طوربه  را در کتب درسی دارد که  دی تأکدرصد    15/7مصداق یا    73بینی نیز در کل  درصد است. در مورد توانایی پیش 

درصد بــر توانــایی ناآشــنا کــردن  88/0مصداق یا  9 درمجموعدرصد است. همچنین  19/1که مساوي با  مصداق 67/12هر کتاب 



 67  بررسی میزان تاکید کتب  درسی پایه دوم ابتدایی بر مفهوم تخیل 

 15/0مصــداق کــه مســاوي بــا  5/1میانگین در هر کتــاب   طوربهشده است که    دی تأکمفاهیم آشنا در کتب درسی پایه دوم ابتدایی  

 درصد است.

 آمده است. 2آن در جدول شماره  جیدو استفاده شد که نتا  یاز آزمون خ  ی نیزکتب درس  تفاوت  يمعنادار یبررس  جهت

 دو  یخ  از آزمون حاصل  جینتا ):2جدول (

 ي داریمعن سطح ي آزاد درجه دو یخ ر یمتغ
 000/0 4 467/25 ي همانندساز

 000/0 5 612/256 تصورات  ییبازنما
 000/0 5 960/85 يوانمود ساز

 000/0 5 205/26 ی نیبشیپ
 368/0 2 000/2 آشنا  م یمفاه ناآشنا کردن
 000/0 5 607/261 لیتخ

 

 ن ی همچنــ  باشد،یم 607/261برابر  لی در مفهوم تخ يکه مقدار مجذورکا شودیحاصل از جدول باال، مشاهده م  جیاساس نتا  بر

را نشــان  000/0مقــدار  ینــ ی بش ی و پ يوانمــود ســازتصــورات،    ییبازنمــا  ،يهمانندساز  يهامؤلفه  لی تخ  مفهومدر    يداریسطح معن 

توجــه بــه  زانیــ م  ازنظــر  ییدوم ابتدا  هیپا  یکتب درس  ن ی داشت که ب  انی ب  توانیم  ن یبنابرا  باشد؛یم  05/0که کمتر از مقدار    دهدیم

در   یلــ و  وجــود دارد  يداریمعنــ   تفــاوت  ینــ ی بش ی پو    يوانمــود ســازتصــورات،    ییبازنمــا  ،يهمانندساز  يهامؤلفهو    لی مفهوم تخ

 .ندارد  وجود  يداریمعن  تفاوت 368/0  يداریو سطح معن  000/2  يآشنا با مقدار مجذور کا  می ناآشنا کردن مفاه  يمؤلفه

 گیريبحث و نتیجه

 جینتــا ،هــدف ن یــ است. با توجه بــه ا لی تخ بر مفهوم دی تأک زانی م ازنظر ییدوم ابتدا هیپا یکتب درس  لی پژوهش تحل  ن یا  هدف

 کتــب ن ی بــ  داریمعنــ  تفاوت وجودهایی همچون  توجه بر تخیل نقص  ينهی درزماین موضوع است که گرچه    يدکنندهیی تأپژوهش  

تخیــل مالحظــه  هاي تخیل و تمرکز بر یک یا دو عنصر ازتوجه متوازن به تمام جنبه  عدم  ل،ی تخ  مفهوم  به  توجه  زانی ازنظر م  یدرس

 بر این جنبه از تفکر دارند.  يامالحظهقابل  دی تأکریزان و مؤلفین کتب درسی پایه دوم ابتدایی، شود ولی برنامهمی

ي بازنمایی ، مؤلفهب درسی پایه دوم ابتداییتخیل در کت   يهامؤلفهبر روي    شدهانجامهاي  هاي پژوهش و تحلیلبر اساس یافته

درصد پس از بازنمــایی تصــورات   18/29هم با    يوانمود سازي  مؤلفه  باشد.درصد، بیشترین فراوانی را دارا می  46/54تصورات با  

درصد و   32/8  يهمانندسازي  مؤلفه  کهيطوربههاي تخیل نیز توجه بسیار کمی شده است؛  بیشترین فراوانی را دارد. به سایر مؤلفه

ردن مفــاهیم آشــنا) نیــز ناآشــنا کــ پنجم (ي باشند و مؤلفههاي به نسبت کمتري را دارا میدرصد، فراوانی  15/7بینی با  ي پیش مؤلفه

کننــده بــر ایــن   دیــ تأکمیانگین در هر کتاب یک مصداق    صورتبه  کهيطوربهدرصد کمترین میزان فراوانی را دارد،    88/0تنها با  

 جنبه از تخیل نیز وجود ندارد.
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 دیــ تأکهاي تخیــل  مصداق در هر صــفحه بــر مؤلفــه  63/1میانگین    طوربهدرصد و    29/19در این زمینه کتاب آموزش قرآن با   

 رســدیمي ضعفی در توجه به تخیل به نظر نقطه  عنوانبهاي که در این کتاب  بیشتر از میانگین تمام کتب است. نکته  13/0دارد که  

ي بــه دو مؤلفــه  هیســوکی  دیــ تأک  کــهيطوربهبینی و ناآشــنا کــردن مفــاهیم آشناســت،  هاي همانندسازي، پیش توجه بر مؤلفه  عدم

 کند.را نمایان می يوانمود سازبازنمایی تصورات و 

مصداق در هر صفحه بــر  81/1میانگین  طوربهدرصد و  85/16هاي آسمان نیز باید گفت که این کتاب با در مورد کتاب هدیه

این مهم اســت کــه  دیمؤژوهشی نیز ي پبیشتر از میانگین مجموع کتب درسی است. این یافته 31/0دارد که  دی تأکهاي تخیل  مؤلفه

تواند در جهت خدمت به تخیل دینی کودکــان و نوجوانــان مثمــر ثمــر واقــع می  يو اعتقادفکري    يهاانی بن   بامالحظهاندیشه دینی  

هاي بازنمایی تصورات و وانمود سازي اســت، همچنــین در ایــن کتــاب هــیچ شود. در این کتاب نیز بیشترین توجه مربوط به مؤلفه

بینــی نیــز توجــه بســیار ي پیش کردن مفاهیم آشنا وجود نداشته است و بر مؤلفــه  ناآشناي  بر مؤلفه  دی تأک  يدهندهنشاناقی که  مصد

 کمی شده است.

بیشــتر  46/1دارد کــه  دیــ تأکهاي تخیل مصداق در هر صفحه بر مؤلفه  96/2میانگین    طوربهدرصد و    1/33کتاب فارسی نیز با   

توجه بر تخیل نسبت به ســایر کتــب درســی ســهم بیشــتري دارد. در ایــن کتــاب نیــز   ازنظراز میانگین مجموع کتب درسی است و  

است، البته بــر توانــایی همانندســازي نیــز   يوانمود سازهاي بازنمایی تصورات و  همچون سایر کتب بیشترین توجه مربوط به مؤلفه

ریزان کتــب درســی بــه طــرز تفکــر توجــه برنامــه يدکننــدهیی تأشــده اســت و ایــن  يامالحظــهقابلنســبت بــه ســایر کتــب توجــه 

شــده   بسیار کمی  دی تأکبینی و ناآشنا کردن مفاهیم آشنا  ي پیش ي کودکانه در این پایه است. در این کتاب بر مؤلفهجاندارپندارانه

 است.

در هــر صــفحه  مصــداق 64/0میــانگین   طوربــهدرصــد و    46/6هم با    هاي تخیل کتاب نگارش فارسیتوجه بر مؤلفه  ينهی درزم

کمتر از میانگین مجموع کتب درسی است و از این نظر نسبت به سایر کتــب درســی ســهم کمتــري دارد. در ایــن کتــاب بــر   86/0

، يهمانندســازهاي بازنمــایی تصــورات، ها توجه بیشتري شده است و از ایــن نظــر مؤلفــهلفهتوانایی وانمود سازي نسبت به سایر مؤ

 ي بعدي قرار دارند.بینی و ناآشنا کردن مفاهیم آشنا به ترتیب در مرتبهپیش 

تــر کم 53/0در هر صفحه   مصداق  97/0میانگین    طوربهدرصد و    71/13ي کتاب ریاضی نیز باید گفت که این کتاب با  درباره

شــده اســت  يوانمود ســازهاي بازنمایی تصورات و از میانگین مجموع کتب درسی است. در این کتاب نیز بیشترین توجه به مؤلفه

این نظر توجه کمتري شــده اســت و بــر توانــایی ناآشــنا کــردن مفــاهیم آشــنا نیــز توجــه   از  ین ی بش ی پو    يهمانندسازهاي  و بر مؤلفه

 ناچیزي شده است.

کمتــر از میــانگین مجمــوع کتــب   45/0  هــر صــفحهمصداق در    05/1میانگین    طوربهدرصد و    58/10کتاب علوم تجربی نیز با  

بینــی بــه و پیش   يوانمــود ســازهاي  شده اســت و بــر مؤلفــهدرسی است. در این کتاب بر توانایی بازنمایی تصورات بیشترین توجه  

در ایــن  کهن یا مالحظهقابلي توجه بسیار کمی شده است و نکته يهمانندسازنسبت توجه کمتري شده است و همچنین بر توانایی 

 ي پنجم تخیل (ناآشنا کردن مفاهیم آشنا) نشده است.کتاب هیچ توجهی بر مؤلفه
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 طــورن ی و هم) Sabetjahromi et al., 2022( همکــاران و یجهرمــ  ثابــت ،)Alphen,2011( الفن  يهابا پژوهش  جینتا ن یا

ــژوهش  ــاهپ ــم ش ــالق  یقاس ــوان) Shahghasemi,E.,Khaleghipoor,2021پور (یوخ ــت در  یهمخ ــر اس ــه ذک دارد؛ الزم ب

با توجه به وجود تفــاوت   ین . همچن شودیم  یدتأکدر آموزش کودکان    خیلبر لزوم توجه بر مفهوم ت  ینوعبه  ذکرشده  يهاپژوهش 

 Khabazi(  وهمکاران  يخبازپژوهش   نتایجبا   یهمخوان  ینوعبه  توانیمختلف، م  یدر کتب درس  یلتخ  يهامؤلفهدر به    داریمعن 

et al, 2015.را استنتاج کرد ( 

 ,Mehrmohammadi( يمهرمحمــد يهــاپژوهش  جیبــا نتــای نــاهمخوان ینوعبــهپــژوهش،  يهاافتهیبا توجه به  طورهمین 

اســتنباط شــده بــا  یاســت نــاهمخوان ذکــرالزم بــه  شــود؛ی) برداشــت مMobeyini et al.,2019( وهمکــارانی نــ ی و مب ) )2010

 دانست. آني  هامؤلفهو   لی مفهوم تخ فیتعر در  تفاوت ایو   یکتب درس  ریی تغ از  یناش  توانیرا م  مذکور  يهاپژوهش 

آن در کتب درسی پایه دوم ابتــدایی اشــاره دارد.  يهامؤلفهبر نقص توجه جامع، متوازن و متعادل بر تخیل و   ینوعبهاین نتایج  

هــاي کودکــان جهــت تربیــت تمــام ســاحتی در پژوهش   وپرورشآمــوزشگیري از مفهــوم تخیــل در  در این راستا باید گفت بهره

ــ تأکمختلــف مــورد  ــل پیچیــدگی درواقــع اســت. دی ــه کمــک تخیــل در مقاب و موضــوعات  ســاالنبزرگهاي دنیــاي کودکــان ب

هــاي اجتمــاعی و تفکــر منطقــی تلقــی دهند و این مهم، خود عاملی در جهت رشــد مهارتیطی واکنش نشان میمح  شدهسرکوب

 شود.می

شود تا بــر کتب درسی پایه دوم ابتدایی پیشنهاد می  ن ی مؤلف ریزان و  بر اساس آنچه از انجام این پژوهش حاصل گردید به برنامه

ویژه در کتــاب آمــوزش قــرآن، فارســی و علــوم تجربــی مفاهیم در کتب درسی بــه  بینی و ناآشنا کردنتوانایی همانندسازي، پیش 

آمــوزان گردد به بررسی میزان توجه بر تخیــل دانش مندان پژوهش در این حوزه پیشنهاد میبیشتري گردد. همچنین به عالقه  دی تأک

ي درســی کشــورهاي مختلــف تخیــل در برنامــهي ابتدایی ونیز مطالعه تطبیقی جایگاه  هاي تحصیلی دورهدر کتب درسی سایر پایه

 بپردازند.
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