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 بر ابتدایی اول علوم آموزش راهنمای اعتبارسنجی و تدوین
  یلتخ بر مبتنی نظریه شناختی ابزارهای مبنای

 
 جهرمی ثابت زهرا

 ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد عمومی، شناسیروان دکتری دانشجوی

 ابوالمعالی خدیجه
 ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد تربیتی، شناسیروان گروه دانشیار،

 خواه حسینی علی
 ایران کرج، خوارزمی، دانشگاه درسی، یزیربرنامه آموزشی گروه استادیار،

 ثابت مهرداد
 ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد بالینی، شناسیروان گروه دیار،استا

 هاشمیان کیانوش
 ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد بالینی، شناسیروان گروه دانشیار،

 چکیده

 رهایاابز مبنای بر ابتدایی اول علوم آموزش راهنمای اعتبارسنجی و تدوین حاضر پژوهش از هدف

 پژوهش جامعه .بود کیفی محتوای تحلیل تحقیق روش. بود تخیل بر مبتنی آموزش نظریه شناختی

 قاالتم منابع، و ابتدایی اول پایه علوم درس به مربوط معلم راهنمای و درسی کتاب یدربرگیرنده

 گیریونهنم شرو. بود تخیل بر مبتنی نظریه شناختی ابزارهای با مرتبط دیجیتالی و چاپی کتب و

 ریکدگذا اساس بر. شد استفاده مضمون تحلیل از اطالعات وتحلیلتجزیه برای و بود هدفمند

 با مرتبط مقوله 10 و ابتدایی اول علوم آب فصل با مرتبط مقوله زیر 7 و اساسی مقوله 3 موضوعی

 یبزارهاا بر مبتنی ابتدایی اول علوم آموزشی راهنمای و آمد دست به شناختی ابزارهای موضوع

 این شده،تدوین راهنمای اعتبارسنجی برای. گردید تدوین تخیل بر مبتنی آموزش نظریه شناختی

. شد آوریجمع دلفی روش به هاآن اصالحات و نظرات و گرفته قرار متخصصان اختیار در راهنما

 بررسی اومحت روایی نسبت و محتوا روایی شاخص از استفاده با شدهتدوین راهنمای محتوای روایی

 شدهتدوین رکشو در بار یننخست برای است، گرفته قرار متخصصان تأیید مورد که راهنما این. گردید

 رایب الگویی عنوانبه تواندمی همچنین. بگیرد قرار ابتدایی اول معلمان مورداستفاده تواندمی و

 انندم کودکان آموزش با مرتبط هایبخش در محتوایی نوع هر آموزش برای مربیان و معلمان استفاده

 .آید به کار هامهدکودک و مدارس

 :های کلیدیواژه
 علوم درس آموزشی، راهنمای اعتبارسنجی، شناختی، ابزار
 
 است. آزاد اسالمی واحد رودهن عمومی دانشگاه شناسیروان رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله
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 مقدمه

 اطالعات کهدرحالی ،ارتباطات و اطالعات آوریفن عصر در
 افزایش حال در روزروزبه تکنولوژیکی هاینوآوری و علمی
 برای حیاتی نقشی علوم، آموزش که رسدمی نظر به است،
 یزندگ هایجنبه یهمه بر چشمگیری تأثیرات و جوامع آینده
 نژاد و صالحی از نقل به ،Kara Mustafa Oglu، 2010) دارد

 درسی یبرنامه اهداف تحول سیر بررسی (.1396 همکاران،
 هایریزیبرنامه در که دهدمی نشان کشور مدارس در علوم

 تمرکزبه  توجه با ولی صورت گرفته تحوالتی و تغییر درسی
 درسی هایبرنامه اجرای در معلم اقتدار و کشور آموزشی نظام

 هایکالس در آموزاندانش نیازهای و عالیق به توجه عدم و
 انآن اختیار در معلم که اطالعاتی و دانش از یارزشیاب و درس
 یفاصله شده،انجام هایپژوهش به توجه با و دهدمی قرار

 و اسدیان) دارد وجود اجرا هایشیوه و اهداف میان زیادی
 (.1392 آذر، حبیبی

از آموزش به شیوه مستقیم بیزارند و بیشتر  معموالًکودکان 
 فکر کردنیک به شیوه مطالبی را که به شیوه جذاب و نزد

 آموزش، سنتی هایهاست دوست دارند. استفاده از روشآن

 و آموزاندانش میان در علم به عالقه دست دادن از به منجر
 & Kotuľáková, 2011شود )یم پایین علمی سواد

Orolínová ،1396، به نقل از اردکانی و همکاران.) 

Kieran Egan  توسط که 1آموزش مبتنی بر تخیل

 به آموزاندانش، یک رویکرد آموزشی برای جذب شدهیمعرف
آموزان را در فرآیند یادگیری یادگیری است و مشارکت دانش

ز های متماییژگیوانگیزد. این روش، به از طریق تخیل برمی
کوشد یمو  کندیماشاره  آموزاندانشزندگی عاطفی و تخیلی 

در آموزش،  انآموزدانشبا درگیرکردن تخیالت و احساسات 
 ;Egan, 1998)یادماندنی کند بهیادگیری را مؤثر، معنادار و 

Shahi, 2018 این رویکرد مبتنی بر درک چگونگی عملکرد .)
تخیل انسان و ابزارهای یادگیری یا ابزارهای شناختی است که 

دهد. ابزارهای شناختی، تخیل را درگیر کرده و توسعه می
ها کار مؤثرو انجام  فکرکردنی ابزارهای ذهنی هستند که برا

 آموزانشوند دانشیمشود. این ابزارها باعث یماز آن استفاده 
طور خالقانه، احساسی و هیجانی با علم درگیر شوند. به

                                                           
1. Imaginative Education (IE) 

تنها علم را یاد نه آموزاندانششوند که یمهمچنین سبب 
ی هاموضوعبگیرند، بلکه معنی علم را بفهمند و آن را برای 

 (.Egan, 2006کار بندند )مختلف به 

Corni and Fuchs (2020 ،) از ابزارهای شناختی مانند
استعاره، قیاس و روایت در طراحی یک دوره فیزیک مقدماتی 
برای دانشجو معلمان مهدکودک و دوره ابتدایی استفاده کردند 

ساختار روایی تعامل  صورتبهو دریافتند که ارائه محتوا 
 Dernaykaدهند. وای درسی افزایش میآموزان را با محتدانش

and Michael (2019 دریافتند که معلمان علومی که رویکرد ،)
 برندیمیی به کار گوداستانآموزش مبتنی بر تخیل را از طریق 

با موضوع درگیر  عاطفی ازنظر آموزاندانششود سبب می
کارگیری نظریه مبتنی بر تخیل، (، با به2017) Leeburnشوند. 

 از طریق هامهدکودکافزایش درک محیط زیستی در  منظوربه
آموزان درگیرکردن حواس آنان در طبیعت، دریافت که دانش

هنگام تعامل با طبیعت، احساساتی از قبیل شگفتی، شادی، 
انند تویم هاتجربهکنند و این یمکنجکاوی و هیجان را تجربه 

همکاران و  Ellis کودک را وادار به درک و عمل متفاوت کند.
ویی گ(، در پژوهش با استفاده از ابزار شناختی داستان2019)

ها به ها و پازلیبازمانند  ایدیجیتال و ابزار فهم اسطوره
کودکان، به آموزش مهندسی پرداختند و دریافتند که حدود 

( به 2018) Shahi درگیر یادگیری شدند. آموزاندانش 90٪
بر مهارت نوشتاری  ابزارهای شناختی تأثیربررسی 

ی هفتم پرداخت. وی نتیجه گرفت که این یهپاآموزان دانش
رویکرد به ایجاد شگفتی در موضوعات و درگیرکردن 

 کند.آموزان به لحاظ عاطفی کمک میدانش
 لتخی بر مبتنی آموزش نظریه شناختی ابزارهای ازجمله

 Ellis et al, 2019نمود ) اشاره یباز و داستان به توانمی
Dernayka & Michael, 2019;.) 

 یادگیری در شفاهی فرهنگ از بخشی عنوانبه هاداستان
 آموزش برای و داشته باالیی کارایی درسی موضوعات

 برنامه(. 1395مفیدند )پوالدرگ،  سنی مقطع هر در فراگیران
 یادگیری کیفیت بهبود موجب محور داستان درسی
(. Kang, 2015شود )می اهآن فعالیت اثربخشی و آموزاندانش

 پیشرفت باعث گوییقصه روشکه  دهندمی نشان هاپژوهش
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علوم )مرزبان و همکاران،  درس به و بهبود نگرش تحصیلی
 در آموزاندانش یادگیری میزان افزایش و (، تثبیت1397
، (1386مجیب،  ؛ دهستانی و1389رهبر، ) یتجربعلوم مفاهیم

لی مطالعه )سهی به کودکان مندیعالقه و انگیزش افزایش میزان
 تحصیلی عملکرد و خالقیت افزایش ،(1397 و همکاران،

 به نسبت بهبود نگرش و (1395 رجایی، و لنگرودی علوی)
 شود.می( Kotluk & Kocakaya, 2017) خود ادراک و فیزیک

ی هستند که کارآمدابزارهای شناختی  ازجملهها بازی
 .شوندرگیر یادگیری میآموز از آن لذت برده و ددانش

آموزشی بر بهبود نگرش  هایبازیدهد که نشان می هاپژوهش
(، 1393یمی و همکاران، عظعلوم ) به درس آموزاندانش

سروستانی و  ؛ شفیعی1398نیا، یادگیری )حیدری و غفاری
ینی و حس؛ 1398خانزاده و همکاران، ینحس؛ 1398همکاران، 
خانزاده ینحسآموزان )یزۀ دانشانگ و (، عالقه1399همکاران، 

( و پیشرفت 1399ینی و همکاران، حس ؛1398و همکاران، 
یمی و همکاران، عظ؛ 1398تحصیلی )غفاری و همکاران، 

 است. مؤثر( 1393
 در فراگیران بیشتر چه هر دادندخالت جهت در تالش

 ،درک ارتقای در هاآن درگیرکردن و یادگیری - یاددهی فرایند
 است بوده نظرانصاحب از بسیاری موردتوجه شدان و فهم

(Hsiung, 2012، 1397 همکاران، و زادهحسن از نقل به.) 
 کارگیریمهم، به این به دستیابی هایراه ترینمهم از یکی

 جذب جهت درس کالس در آموزشی جذاب هایروش
 فرآیند در لذت و عالقه ایجاد و یادگیری به آموزاندانش

 تخیل رب مبتنی آموزش نظریه شناختی زارهایاب. است یادگیری

 است یادگیری به آموزاندانش جذب برای آموزشی روش یک
 لتخی طریق از یادگیری فرآیند در را آموزاندانش مشارکت و

 بتنیم راهنمایی کنون تا نگارنده اطالع به توجه با. انگیزدبرمی
 .است نشده طراحی ایران در Egan شناختی ابزارهای بر

و با عنایت به اهمیت ایجاد  شدهعنوانر اساس مطالب ب
ویژه در درس علوم، به نظر عالقه و لذت در کالس درس به

بتواند زمینه  Eganرسد استفاده از ابزارهای شناختی یم
را فراهم سازد و عالقه و لذت  آموزاندانشمطلوب یادگیری 

هدف  رورا به ارمغان آورد. ازاین درساز یادگیری و کالس 
از پژوهش حاضر تدوین راهنمای آموزش علوم اول ابتدایی 
بر مبنای ابزارهای شناختی نظریه آموزش مبتنی بر تخیل و 

 وهشپژسؤاالت  است واعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان 
 :ازاند عبارت
 اول علوم راهنمای آموزشی یهاروش و محتوا -1

شامل  تخیل رب مبتنی نظریه شناختی ابزارهای بر مبتنی ابتدایی
 است؟ چه مواردی

 تیشناخ ابزارهای بر مبتنی علوم شدهتدوین راهنمای آیا-2
 دارد؟ ار الزم اعتبار متخصصان ازنظر تخیل بر مبتنی نظریه

 روش

 -ایتوسعه کهآن هدف به توجه با حاضر پژوهش روش
 نای. است شده گرفته بهره کیفی روش از و است اربردیک

نشان  1که در شکل  پذیرفت انجام بخش رچها در پژوهش
 .شده استداده 

 .1شکل 

 پژوهش انجام مراحل

 
 

در بخش اول پژوهش، جهت استخراج مفاهیم علوم اول 
ابتدایی از روش تحلیل محتوای کیفی متعارف استفاده شد. در 

ی طور مستقیم و استقرایاین رویکرد مقوالت کدگذاری شده به
، Shannon & Hsieh, 2005شوند )یم ی خام مشتقهادادهاز 

 به ابتدا در محقق که صورتینبد(. 1392نقل از ابوالمعالی، 
 آموزشی بررسی ویدئوهای و هاکتاب مکرر خواندن بررسی و

 هاداده زا بدیع شناختی تا پرداخت ابتدایی اول علوم به مربوط
 بدون) خود فهم وادراک  اساس بر سپس. شود حاصل

استخراج 
مفاهیم علوم

استخراج ابزارهای
شناختی نظریه 

تدوین 
راهنمای علوم

اعتبار سنجی
راهنما
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 به رایی،استق روش به( تئـوریکی پیشـینه ـیچهدرنظرداشتن 
. داختپر رمـز تعیـین تا آن ساختن فشرده و معنا واحد تعیین

 حاصله، رمزهای یهاتفاوت و هاشـباهتبر اساس  سـپس
مالحظه  1جدول گرفت که نتایج آن در  صورت یبندمقوله

 گردد.می

استخراج ابزارهای شناختی در بخش دوم پژوهش، جهت 
آموزش مبتنی بر تخیل، از تحلیل محتوای کیفی رویکرد  هنظری

 ابتدا ،پژوهش از بخش این ستقرایی استفاده شد. درا - قیاسی
 رارق بررسی وموردمطالعه  شناختی ابزارهای با مرتبط متون

 ،محقق اولیه برداشت اساس بر متن از هاییبخش و گرفت
 از ایرمزه اساس بر بعد، مرحله در. گردید گذاریعالمت

 که هاییتقسم تخیل، بر مبتنی آموزش نظریه شدهتعیین یشپ
 از بخشی هر به و شد رمزگذاری ،شده بودند گذاریعالمت

 داده جدید رمز گرفت،نمی جای رمزگذاری این در که متن
 قوالتم و مقوالت زیر به درپییپ تحلیل با محقق سپس .شد

 ان داده شدهنش 2جدول  نتایج آن، در که یافتدست مرتبط
 .است

به مفاهیم علوم و ابزارهای  توجه در بخش سوم پژوهش، با
شناختی مستخرج در دو بخش قبل، راهنمای آموزشی فصل 

گونه که برای هر آب علوم اول ابتدایی تدوین گردید. بدین
ت و درنهای شد یطراحمفهوم علوم، ابزارهای شناختی متناسب 

موزشی مورد اعتبارسنجی در بخش پایانی پژوهش، راهنمای آ
 کمی روش متخصصان قرار گرفت. در ازنظرکمی و کیفی 

 یستل شده،تدوین کمی راهنمای صوری روایی تعیینمنظور به
نفره  10 گروه یک اختیار در شده،تدوین هایفعالیت از کاملی

 هتوج با که شد خواسته هاآن از و گرفت قرار متخصصان از
صورت به شدهتدوین راهنمای اهرظ مورد در تحقیق هدف به
 و ارزیابی «بودن ساده» و «بودن واضح» ،«بودن مرتبط»

 .کنند اظهارنظر
 از نفر 10 از ،1محتوا روایی نسبت محاسبه جهت همچنین
 ضرورت و اهمیت مورد در تا شد درخواست متخصصان

 نظرات و کرده اظهارنظر شدهطراحی هایفعالیت از هرکدام
 دهند. ارائه شدهطراحی هایفعالیت خصوص در را خود

                                                           
1. Content Validity Ratio (CVR) 

 اراختی در شدهتدوین راهنمای کیفی، اعتبارسنجی جهت
 اصالحات و نظرات و گرفت قرار نفر از متخصصان 10

 .گردید آوریجمع هاآن پیشنهادی

 علوم، مفاهیم استخراج بخش در( جامعه) پژوهش حوزه
 وطبمر فندق فیلم و علوم معلم راهنمای و درسی کتاب شامل

 هایابزار استخراج بخش در و ابتدایی اول پایه علوم درس به
 علمی منابع و مقاالت کلیه شامل تخیل، بر مبتنی نظریه شناختی

 تخیل رب مبتنی نظریه شناختی ابزارهای با مرتبط دسترس در
 یتالیدیج متون و منابع بخش به دستیابی طریق از که است

 طریق از معتبر عاتیاطال هایپایگاه به مراجعه و آنالین
 science dircte, Research مانند جستجوگر موتورهای

Gate, Magiran, Irandoc,SID,Google scholar, سیستم 
 اهپایگ ،(سیکا) اسالمی آزاد دانشگاه هایکتابخانه یکپارچه
 و ایران فارسی نشریات بانک نور، تخصصی مجالت
 تسای مانند تخیل بر مبتنی آموزش تخصصی هایسایت

imaginED و IERG مدآ به دست شناختی ابزارهای با مرتبط .
 اعتبار نظرنقطه از اطمینان کسب و پاالیش از پس هامقاله

 مناسب هایواژه. گرفت قرار بررسی و پاالیش موردمطالعه
ای اسطوره فهم ،(cognitive tools) یشناخت ابزارهای

(mythic understanding،) Egan تخیل  بر یمبتن آموزش و
(Imaginative Education) جستجو در پژوهش با مرتبط 

 .قرار گرفت مورداستفاده
 کلیه شامل راهنما اعتباریابی جهت موردمطالعه جامعه

 ی،ابتدای دوره علوم معلمان گویی،قصه و خالق نمایش مربیان
 هایمؤلفه با آشنا متخصصان و ابتدایی اول پایه معلمان

 .استدر شهر تهران  Egan شناختی ابزارهای
 عبارت گیری،نمونه واحد پژوهش دوم و اول بخش در
 در. گردید استفاده هدفمند گیرینمونه روش از که است
 ابتدا رد ابتدایی، اول علوم کتاب فیلم مرتبط با گیرینمونه

 عبارت هر سپس و شد تبدیل متن به فیلم اصوات و تصاویر
 اعتباریابی جهت. شد هگرفت نظر در تحلیل واحد عنوانبه

 برای برفی گلوله گیرینمونه روش از شده،تدوین راهنمای
 از که پس روش ینبدشد.  استفاده متخصصان از گیرینمونه
 یبرااو  از یری،گنمونه واحد یناول و انتخاب ییشناسا
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د گرفته ش کمک یریگنمونه واحد یندوم انتخاب و ییشناسا
یتًا هانشده و  ییشناسا نمونه ریگد یواحدها یبترت ینهم به و

متخصص شامل دو معلم پایه اول ابتدایی، سه معلم علوم  10
 نفر گویی و یکمربی نمایش خالق و قصه 4دوره ابتدایی، 

متخصص ابزارهای شناختی نظریه مبتنی بر تخیل، انتخاب 
 شدند.

 رب مبتنی علوم راهنمای تدوین در هاداده وتحلیلتجزیه
 محوری و باز کدگذاری از استفاده با Egan تیشناخ ابزارهای

 یلمف و معلم راهنمای و علوم کتب منابع کلیه. است شده انجام
 ناختیش ابزارهای با مرتبط که دسترس در منابع کلیه و فندق
. دش تشکیل عمومی مفاهیم باز کدگذاری از استفاده با بود،

 هک اساسی هایمقوله بین محوری، کدگذاری طریق از سپس
 رقرارب درونی ارتباط اند،یافته گسترش باز کدگذاری مرحله در
 آمدهدستبه مفاهیم. یافت ظهور جدیدتری مقوالت و شد

 برای تحقیق اصلی مقوالت هاآن دل از و شده بندیسطح
 ائهار شناختی ابزارهای هایمؤلفه و ابتدایی اول علوم مفاهیم

 یشناخت ابزارهای بر مبتنی ابتدایی اول علوم راهنمای و شد
 نجیاعتبارس بخش در. گردید تدوین تخیل بر مبتنی نظریه

و  نسبت روایی محتوابه روش کمی از  شده،تدوین راهنمای
استفاده گردید. در روش کیفی، راهنمای  شاخص روایی محتوا،

 گرفت قرار نمونه گروه اختیار در مرحله چند تدوین شده در

. شد تکمیل و اصالح ،بازبینی راهنما مرحله هر در و
 متخصصین اختیار راهنمای تدوین شده در که صورتینبد

 الگو در و نموده مقایسه هم با را نظرات سپس. گرفت قرار
 این. گرفت قرار متخصصان اختیار در مجدداً و شد اعمال
 .یافت ادامه نتایج اجماع زمان تا برگشتی و رفت فرایند

 مبتنی علوم اهنمایر تدوین جهت هاداده گردآوری روش
 ایتابخانهک بررسی تخیل، بر مبتنی نظریه شناختی ابزارهای بر
 لیستچک هاداده گردآوری ابزار و بوده اینترنتی منابع و

در بخش اعتبارسنجی راهنمای  .است علمی منابع بررسی
 تدوین شده از روش دلفی استفاده گردید.

 هایافته

 هایروش و حتوام که پژوهش سؤال اولین به پاسخ در
 اختیشن ابزارهای بر مبتنی ابتدایی اول علوم راهنمای آموزشی

 راهنمای تدوین جهت است، چگونه تخیل بر مبتنی نظریه
 تحلیل روش از Egan شناختی ابزارهای نظریه بر مبتنی علوم

 رسیبر به پژوهش، اول بخش در. شد استفاده کیفی محتوای
 طمرتب فندق فیلم و لومع درس معلم راهنمای و درسی کتاب

 روش از ادهاستف با و پرداخته ابتدایی اول پایه علوم آب فصل با
 لومع آموزش اساسی مفاهیم متعارف، کیفی محتوای تحلیل

 .شد استخراج ابتدایی اول پایه

 .1جدول 

 ابتدایی اول علوم استخراجی هایمقوله

 واحد فشرده معنا مقوله یرز مقوله

مشخصات 
 آب

 باهمیت آ
ــلولهآباگر یک روز  ــکالتی برای ما و  یکش ــود، چه مش )کتاب  آید؟مردم به وجود می ییّهبققطع ش
 (.43درسی، ص. 

ــکل های مختلف آب در طبیعت ش
 به یکدیگر هاآنو تبدیل 

 (.44های گوناگون و در جاهای مختلف وجود دارد )کتاب درسی، ص.آب، روی زمین به شکل
 (45شدن آن به باران )کتاب درسی، ص.تبدیل داستان زندگی قطره آب و

 ها و مسیرهای یافتن آبمکان
ــتان ــی، آب در دریا، دریاچه، غارهای آبی و کوهس ــویر کتاب درس ــکل برف وجود دارد )تص ها به ش

 (44ص.

 کاربرد آب
 (.43جانوران و گیاهان به آب نیاز داریم )کتاب درسی، ص.  یهمهما و  موارد استفاده از آب
 (.48شناسید که با آب ارتباط دارند؟ )کتاب درسی، ص. هایی میچه شغل مشاغل مرتبط با آب

مصرف 
 بهینه

 اهمیت حفاظت از آب
نیم جویی کها شور است، باید در مصرف آب صرفهبا اینکه در زمین، آب فراوان است، چون بیشتر آب

 (.46)کتاب درسی، ص. 
 (.46شناسی؟ )کتاب درسی، ص. جویی در مصرف آب مییی برای صرفههاچه راه راهکارهای حفاظت از آب
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 که ادد نشان متعارف کیفی محتوای تحلیل از حاصل نتایج
 یمقوله سه دارای ابتدایی اول علوم آب فصل محتوای

 .است آب یبهینه مصرف و کاربرد مشخصات،
 فصل اب مرتبط مفاهیم یافتن از پس پژوهش، دوم بخش در

 هاینامهپایان و مقاالت کتب، بررسی به ابتدایی، اول علوم آب

 خیلت بر مبتنی آموزش نظریه شناختی ابزارهای با مرتبط
 تحلیل روش از استفاده با آن کاربردی مفاهیم و پرداخته
 آموزشی بسته طراحی جهت استقرایی، - قیاسی محتوای

 .گردید گردآوری

 .2جدول 

 استقرایی - قیاسی حتوایم تحلیل از حاصل کدهای و مقوالت
 کد مقوله

 داستان
 کردن اهمیت عاطفی مباحثمشخص

 بیان داستان مانند گزارشگر
 تنش آغازین برطرف کردن

 مفاهیم متضاد دوتایی
 یافتن مفاهیم متضاد دوتایی که اشتیاق را برانگیزاند.

 ایجاد منبع تنش داستانی در واحد درسی
 دوتایی در قالب روایتاستفاده از مفاهیم متضاد 

 تصویر ذهنی
 شده توسط هر موضوعتأکید بر تصاویر ذهنی برانگیخته

 انتخاب تصاویری که داری بار عاطفی باشد

 معماها و رمز و راز
 عنوان بخشی از یک راز بزرگ و ماجراجوییارائه همه موضوعات درسی به
 حل در آموزشاستفاده از معمای واقعی و قابل

 را حل کند. هاآنآموزان هنگام کار از طریق واحد درسی سؤاالتی که دانشطرح 

 استعاره
 کارگیری استعاره توسط معلم در واحد درسیبه

 آموزان به بحث در مورد استعاره، ساختن استعاره و تأمل در مورد کارکرد آنترغیب دانش

 جوک و طنز
 ایجاد فضای همراه با طنز در آموزش

 آموزخی و طنز مرتبط با موضوع درس توسط دانشطراحی شو

 کلمات موزون
 ایجاد آهنگی که در آن محتوا وجود دارد

 با موضوع درس رابطه آموز درتولید شعر توسط دانش
 دریستای، مبتکرانه، رقابتی، اکتشافی، مبتنی بر معما و غیره( متناسب با به موضوع انتخاب نوع بازی )بازی صفحه بازی و نمایش

 بدنی هایفعالیت

 شدهاجرای حاالت بدنی در مورد موضوع آموخته
 کارگیری الگوهاجستجو و به

 درگیرکردن حواس
 آموزانبرانگیختن احساس و هیجان دانش

 ارتباط با قهرمان
 

 یافتن ویژگی قهرمانانه در موضوع درسی
 آن موضوع درسیآموزان با بیان ویژگی متعالی برانگیختن احساسات دانش

 این در است، شده داده نشان 2 جدول در که طورهمان
 ویرتصا دوتایی، تضاد مفاهیم داستان، شامل مقوله 11 مرحله
 کلمات طنز، و جوک استعاره، راز، و رمز و معماها ذهنی،

 ستبه د قهرمانانه ابعاد و بدنی فعالیت نمایش، و بازی موزون،
 پایه کودکان در ماندگار و رمؤث جذاب، آموزش برای که آمد
 .نمود استفاده هاآن از توانمی ابتدایی، اول
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 اول علوم آب فصل راهنمای پژوهش، سوم بخش در
 بر نیمبت آموزش نظریه شناختی ابزارهای بر مبتنی ابتدایی
 در و آب چرخه اول جلسه در. شد تدوین جلسه 4 در تخیل،
 دریا آب از ادهاستف موارد و آب چرخه ادامه به دوم جلسه
 آب آلودگی از جلوگیری و آب منابع سوم جلسه. شد اشاره

 در جوییصرفه موضوع به چهارم جلسه و گردید بررسی
 محل به آب انتقال مسیر آب، تصفیه مراحل آب، مصرف
 .شد پرداخته آب مصرف موارد و مصرف
 برای ریزیبرنامه چارچوب» از جلسه هر طراحی در
Egan (2005 ) شناختی ابزارهای از استفاده با ابتدایی معلمان
 گام 5 درسی موضوع هر برای چارچوب این در. شد استفاده

 :شود طی بایستمی
 عاطفی جذابیت و درگیری) موضوع اهمیت یافتن. 1

 را آموزاندانش تعجب توانمی چگونه و چیست موضوع
 (برانگیخت؟

 کارگیریبه با درسی واحد یا درس به دادنشکل. 2
 شناختی بزارهایا

 (هستند؟ مفید هافعالیت ایجاد در منابعی چه) منابع. 3
 ونهچگ رسد؟می پایان به چگونه داستان) گیرینتیجه. 4

 روشی با را دوتایی متضاد مفاهیم بین درگیری توانمی
 (کرد؟ حل بخشرضایت

 موضوع آیا که دریافت توانمی چگونه) ارزیابی. 5
 (است؟ شدهآموخته آن یمحتوا و شده درک موردنظر

 یافتن از پس درسی موضوع و جلسه هر در بنابراین
 ادهاستف با آموزشی هایفعالیت یک، گام در موضوع جذابیت

 یرتصاو دوتایی، تضاد مفاهیم داستان، شناختی ابزارهای از
 بازی شعر، طنز، و جوک استعاره، راز، و رمز و معماها ذهنی،

 ردیدگ طراحی قهرمانانه ویژگی و بدنی هایفعالیت و نمایش و
 3 جدول در آن کلی نمای که گرفت شکل درسی واحد و

 .گرددمی مالحظه

 .3جدول 

 شناختی ابزارهای بر مبتنی شده تدوین ابتدایی اول علوم راهنمای آب فصل در شده طراحی هایفعالیت
 ابزارهای شناختی بکار رفته شیوه کار عنوان فعالیت موضوع جلسه

 چرخه آب اول

 سؤال و معما
اون چیه که »، «شه؟اون چیه که اگر خیلی گرمش بشه غیب می»

 «شه؟سردش بشه شکلش عوض می
معماها و رمز و راز، مفاهیم متضاد دوتایی سرما 

 و گرما

 بازیآب
نقاشی با آب روی زمین حیاط مدرسه، راز ناپدید شدن نقاشی 

 آموزاندانش
 بازی، معماها و رمز و راز

داستان و 
نمایش سفر 

 های آبقطره

صورت تخیلی آموزان با خواندن ورد موزون مخصوصی، بهدانش
 پرند تا ببینند چه اتفاقیکوچک شده و به درون نقاشی آبی خود می

برخورد عصای جادویی خورشید به قطرات  -؟افتاده استبرای آب 
 آب و بخار شدن

کلمات موزون، داستان، تصویر ذهنی سفر 
ره آب، نمایش، استعاره عصای جادویی قط

 خورشید

 جوک و طنز آموزان با تمام کلمات مرتبط با آب جوک بسازند.دانش های آبدارخنده

 دوم

ادامه چرخه 
آب و موارد 
استفاده از آب 

 دریا

نمایش حدس 
 بزن

خواهد که با تولید صدا و حرکات بدن افراد آموزان میمعلم از دانش
کنند نشان دهند تا سایرین که از آب دریا استفاده میو موجوداتی را 

 حدس بزنند.
 نمایش و حرکات بدنی

شعر یک قطره 
 کوچک

 -کند ای است که مراحل چرخه آب را طی میشعر در مورد قطره
آموزان با زبان و حرکات دست و توان به کمک دانشبرای شعر می

ک دست قطره شنیدند یبدن موسیقی تولید کرد. برای مثال وقتی کلمه 
 بزنند و وقتی کلمه ابر به گوششان رسید پا بکوبند.

 کلمات موزون، حرکات بدنی
 

بازی حاالت 
 مختلف آب

خواهد آموزان میبردن هر یک از انواع حاالت آب از دانشمعلم با نام
 که حرکت بدنی و ژست آن را بازی کنند.

 حرکات بدنی

شعر آواها در 
 طبیعت

 کلمات موزون مختلف آب در طبیعت به شکل شعر درآمده است.صداهای 
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 ابزارهای شناختی بکار رفته شیوه کار عنوان فعالیت موضوع جلسه

 سوم

منابع حضور 
 آب

مأموریت 
ی کارآگاه

 یافتن آب

در خانه و مدرسه به جستجوی آب پرداخته و هرکجا  آموزاندانش
 کنند. سپسدر دفترچه خود شکل آن را نقاشی می کردند یداپآب را 

 دهند.ان میبا یک حرکت بدنی و نمایشی آن را در کالس نش
 حس معما، حرکات بدنی

دستگاه آب 
 یاب

 شودآب در یک جای پیدا می -های حضور آب در بدن یافتن نشانه
آموزان نزدیک است. استفاده از بطری آب یاب که که بسیار به دانش

گونه زند و بدینآموزان به آب نزدیک شدند بوق میهر زمان دانش
 شوند.متوجه حضور آب در بدن خود می

 حس معما، بازی
 

معمای 
ی دریاچه
 آسمانی

 

نمایش تخیلی رفتن به آسمان و خوردن  -یافتن دریاچه در آسمان 
 ابرها و توجه به حضور آب در ابرها

حس رمز و راز، استعاره دریاچه آسمانی، 
داستان، تصویر ذهنی )حضور دریاچه در 

 ، نمایش)آسمان

آزمایش 
حضور آب در 

 هوا
 حرکات بدنی زیر سینی خشکی که توسط یخ پر شده است. خیس شدن

پاکیزه 
 داشتن آبنگه

مأموریت زمین 
 هابه انسان

فرستد که آموزان میای را از طرف زمین برای دانشپستچی نامه
بایست آن را رمزگشایی کنند. آموزان میصورت رمزی است و دانشبه

ها د توسط انسانشوند که زمین از آلوده شدن خوسپس متوجه می
خواهد. ناراحت است و برای نجات گیاهان و حیوانات کمک می

آموزان به شکل تخیلی لباس مأموریت پوشیده و به محل سپس دانش
آوری کرده و سپس اسباب ها را جمعرفته و با خواندن شعری زباله

 کنند.بارش باران را فراهم می

داستان، تصویر ذهنی )زمین آلوده(، بازی، 
نمایش، معما و رمز و راز )رمزگشایی نامه(، 

سالمتی/ بیماری و  (مفاهیم متضاد دوتایی 
آلودگی/ پاکیزگی )، کلمات موزون )خواندن 

ها(، ارتباط با کردن زبالهزمان با جمعشعر هم
قهرمان )نگهبان آب(، استعاره )نگهبانان آب و 

 انرژی جادویی قطرات آب(

 چهارم

جویی در صرفه
ب، مصرف آ

مراحل تصفیه 
آب، مسیر 
انتقال آب به 
محل مصرف، 
موارد مصرف 

 آب

 تیم نجات

لش تواند مشکزند ولی نمیکودک با صدای گریان به کالس تلفن می
های پنهان شده خواهد کارتآموزان میرا بیان کند؛ بنابراین از دانش

روی ادهبه دلیل زی -در کالس را پیدا کنند تا بتوانند به او کمک کنند 
اند در مصرف آب، آب منزل قطع شده و دچار مشکالت زیادی شده

ی مخصوصی کوچک شده، نقش کودکان با خواندن ورد شعرگونه -
های آب را بازی کرده مراحل باران شدن و سپس تصفیه آب را قطره

رود که طی کرده و هرکدام برای مصارفی در خانه به کمک کودک می
 گذارد.ن را به نمایش میآموز با پانتومیم آدانش

داستان، تصویر ذهنی )قطع شدن آب منزل و 
خانه کثیف و بی آب، مراحل تصفیه آب و 
انتقال آن به منازل(، مفاهیم متضاد دوتایی 

جویی، نمایش، کلمات موزون اسراف و صرفه
)خواندن ورد(، ارتباط با قهرمان )قطرات آب 

ت بخش زمین(، حرکاعنوان قهرمان و نجاتبه
 بدنی )پانتومیم موارد مصرف آب در منزل(

کتابچه 
راهنمای 

 جوییصرفه

کنند. جویی در مصرف آب را نقاشی میهای صرفهآموزان راهدانش
ها را کنار هم قرار داده و به یک کتابچه راهنمای سپس نقاشی

جویی در مصرف آب تبدیل کرده و برای خانه آن کودک پست صرفه
 کنند.می

 بدنی، داستانفعالیت 

بازی مترجم و 
 گوینده

. شوندعنوان گوینده و مترجم جلوی کالس حاضر میآموز بهدو دانش
کند، مهمان خارجی )گوینده( که به زبان خاص خودش صحبت می

بایست مراحل تصفیه آب را بیان کند و مترجم زبان او را به فارسی می
 گردانده و توضیح دهد.بر

 بازی، نمایش

 
 اختی،شن ابزارهای بر مبتنی درسی واحد گیریشکل از پس
 پایان نحوه و اندداشته نقش هافعالیت ایجاد در که منابعی
 در و شده ذکر هافعالیت در کاررفتهبه تضادهای حل و داستان

 در ابیارزی شیوه. گردید بیان جلسه هر در ارزیابی شیوه پایان

 انآموزانشد که بود صورتینبد شده تدوین راهنمای
 رد دارد که ایعالقه با متناسب آموزدانش هر و شدهیبندگروه
 تاس آموخته جلسه آن در که را آنچه تا گرفته قرار گروه یک

 نقاشی، شامل پیشنهادی هایفعالیت. گذارد نمایش به
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 راحیط موسیقی، و شعر طراحی کاردستی، ساختن خمیربازی،
 .است نماراه کتابچه و داستان ساختن معما،

 هشدتدوین راهنمای آیا که پژوهش دوم سؤال به پاسخ در
 متخصصان ازنظر Egan شناختی ابزارهای نظریه بر مبتنی علوم
 بر یمبتن ابتدایی اول علوم راهنمای اعتبار دارد؟ را الزم اعتبار

 و میک روش دو به تخیل، بر مبتنی نظریه شناختی ابزارهای
 .تگرف قرار ارزیابی مورد کیفی

 راهنمای کمی صوری روایی تعیین منظوربه کمی روش در
 ختیارا در شده،تدوین هایفعالیت از کاملی لیست شده،تدوین

 هر پذیرش. گرفت قرار متخصصان ازنفره  10 گروه یک
 رایب: گرفت صورت زیر معیار اساس بر شدهطراحی فعالیت

 رصدد و واضح کامالً درصد مرتبط، کامالً درصد فعالیت هر
 یکی ولقبقابل درصد فعالیتی چه چنان. شد محاسبه ساده کامالً

 گرفت قرار بازبینی مورد بود درصد 70 زیر هایشارزیابی از
 .آورد دست به را موردقبول درصد تا شد ارزیابی مجدداً و

 از نفر 10 از محتوا، روایی نسبت محاسبه جهت همچنین
 ضرورت و اهمیت مورد در تا شد درخواست متخصصان

 نظرات و کرده اظهارنظر شدهطراحی هایفعالیت از هرکدام
 در. دهند ارائه شدهطراحی هایفعالیت خصوص در را خود
 نفر 10 کردند اظهارنظر که متخصصانی تعداد مطالعه این
 محتوا روایی نسبت مقدار الوشه جدول طبق که باشندمی

 در شدهیطراح هایفعالیت بنابراین ؛است 62/0 قبولقابل
 داشتند 62/0 از باالتر محتوا روایی نسبت که علوم راهنمای

 همچنین. شدند حذف بقیه و گردید حفظ معلم راهنمای در
به  99/0 شدهتدوین راهنمای محتوا روایی شاخص مقدار
 .است قبولقابل که آمد دست

 اراختی در شدهتدوین راهنمای کیفی، اعتبارسنجی جهت
 هانآ پیشنهادی اصالحات و نظرات و گرفت قرار متخصصان

 ازیسساده به بیشتر اصالحی هاییشنهادپ. گردید آوریجمع
 رتکرا ایجاد آموزش، در مثبت عبارات کارگیریبه و جمالت

 اتجلس تعداد افزایش تر،عمیق یادگیری برای هافعالیت در
 صولمح تولید با جلسه اتمام و بازی با جلسه شروع آموزشی،

 لمیع اصالح و یادگیری میزان ارزیابی برای آموزشدان توسط
 متخصصان، هایدیدگاه دریافت از پس. داشت اشاره آزمایش

 راهنمای در موردتوافق و پیشنهادی اصالحات و تغییرات
 .گردید اعمال شدهتدوین

 اعتبارسنجی از حاصل هاییافته شد، بیان آنچه بنا بر
 بخش رد شناختی ابزارهای بر مبتنی ابتدایی اول علوم راهنمای

 دوینت آموزشی راهنمای متخصصان، که داد نشان کیفی و کمی
 اساس بر لذا اند؛کرده ارزیابی مطلوب و نموده تأیید را شده
 قالب در ابتدایی اول علوم آموزش پژوهش، این هاییافته

 و عالقه و انگیزه ایجاد جهت مذکور، آموزشی راهنمای
 کاربران استفاده جهت و هادشدهیشنپ هاآموزش ماندگاری

 .است مناسب

 گیریبحث و نتیجه

 راهنمای اعتبارسنجی و محتوا تدوین حاضر پژوهش از هدف
 یهنظر شناختی ابزارهای مبنای بر ابتدایی اول علوم آموزش
 حتوایم تحلیل. بود آن اعتبارسنجی و تخیل بر مبتنی آموزش

 ینا که داد نشان ابتدایی اول علوم آب فصل متعارف کیفی
 یبهینه مصرف و کاربرد مشخصات، یمقوله سه دارای فصل
 در اییاستقر -قیاسی محتوای تحلیل نتایج همچنین. است آب

 تخیل بر مبتنی نظریه شناختی ابزارهای با مرتبط متون بررسی
 جذاب، آموزش برای دهدمی نشان که آمد به دست مقوله 10

 از توانمی ابتدایی، لاو پایه کودکان در ماندگار و مؤثر
 ذهنی، تصاویر دوتایی، تضاد مفاهیم داستان، شناختی ابزارهای

 موزون، کلمات طنز، و جوک استعاره، راز، و رمز و معماها
 مود؛ن استفاده قهرمانانه ابعاد و بدنی فعالیت نمایش، و بازی

 ظریهن شناختی ابزارهای مبنای بر ابتدایی اول علوم راهنمای لذا
 طراحی در و شد تدوین جلسه 4 در تخیل بر مبتنی آموزش

 ابزارهای از استفاده با ریزیبرنامه چارچوب از جلسه هر
 اهنمایر اعتبارسنجی از حاصل هاییافته. شد استفاده شناختی

 کمی شرو دو به شناختی ابزارهای بر مبتنی ابتدایی اول علوم
 وبمطل نمتخصصا دیدگاه از راهنما این که داد نشان کیفی، و

 .است بوده
 جذب منظوربه شناختی ابزارهای از راهنما این تدوین در
 یادگیری به لذت و عالقه ایجاد و یادگیری به آموزاندانش

 این در شناختی ابزارهای کارگیریبه. است شده استفاده
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 Corni and Fchs (2020،) Dernayka هایپژوهش با پژوهش

and Michael  (2019)، Ellis و  (2019مکاران )و هShahi 
 ،Egan (2005). است راستاهم Leeburn (2018) و (2019)

 تا تاس مهم بسیار شناختی ابزارهای به توجه که است معتقد
 آموزشی محتوای در تخیلی و احساسی لحاظ به آموزاندانش
 پیدا معنا درسی محتوای از صورت این در که شوند درگیر
 دهش نیرومند و پذیرانعطاف غنی، ها،ایده شودمی سبب و کرده

 گیرد؛ قرار چالش و پشتیبانی مورد دانش، مداوم رشد با و
 رکردندرگی با آموزش در شناختی ابزارهای از استفاده بنابراین

 یادگیری به را هاآن تواندمی آموزاندانش تخیل و احساسات
 .نماید ایجاد ماندگاری و مؤثر یادگیری و کرده جذب
 دهاستفا داستان شناختی ابزار از علوم راهنمای تدوین در

 اریبسی تأکید و موردتوجه آموزش در داستان از استفاده. شد
 و سهیلی ،(1397) همکاران و مرزبان ازجمله پژوهشگران از

 ،(1395) رجایی و لنگرودی علوی ،(1397) همکاران
 ،(1386) مجیب و دهستانی ،(1389) رهبر ،(1395) پوالدرگ

Kotluk and Kocaka (2017) و Kang (2015) گرفته قرار 
 .است

 هب را ما عاطفی گیریجهت که هستند روایاتی هاداستان
 Egan. کنندمی ثابت دهند،می تشکیل را هاآن که عناصری

. است اهمیت حائز حیث دو از داستان که است معتقد( 2001)
 شکلی رد اطالعات با ارتباط در هاداستان کهاین اول درجه در
 توانندمی هاآن آنکه، دوم و مؤثرند بسیار یادماندنیبه

 .نندک هدایت موردنظر اطالعات به نسبت را شنونده احساسات
 نوعت و جذابیت ایجاد سبب آموزش در داستان از استفاده

. سازدمی رها یکنواختی و خشکی از را آموزش و شده
 را هاآن رد،دا کودکان برای که جذابیتی دلیل به هاداستان
 دهند، راف گوش داستان به زیاد تمرکز و دقت با تا انگیزدبرمی

 رد را نشاط و باشند داستان در کشف و مشارکت دنبال به
 آموزش در داستان از استفاده. دهدمی افزایش درس کالس
 ندرگیرکرد بر عالوه زیرا؛ است مفید بسیار نیز علوم درس

 کنجکاوی حس موزشی،آ مطلب در آموزاندانش احساسات
 و دقت تمرکز، دادن،گوش مهارت و انگیزاندبرمی را هاآن

 قویتت است، تجربیعلوم مفاهیم یادگیری الزمه که را تفکر

 بودبه به تواندمی آموزشی هایداستان از استفاده لذا کند؛می
 شایانی کمک علوم درس در آموزاندانش یادگیری وضعیت

 .کند
 و حیدری ؛(1393) همکاران و ظیمیع هایپژوهش نتایج

 ؛(1398) همکاران و سروستانی شفیعی ،(1398) نیا،غفاری
 همکاران و حسینی و (1398) همکاران و خانزادهحسین

 از استفاده اثربخشی در( 1398) همکاران و غفاری و (1399)
 بازی. است هماهنگ حاضر پژوهش با آموزش، در بازی

. هدد توسعه را نمادین کارکردهای از ایگسترده طیف تواندمی
 دهند،می نشان را اجتماعی تعامل اصلی اشکال از برخی هاآن
 تندهس بخشلذت  ًمعموالً و هستند درگیرشدن قابل راحتیبه
(Egan, 2006 .)تواندمی بازی طریق از ماهر معلم یک 

 دهد اجازه و کرده معرفی آموزدانش به را ایناشناخته چیزهای
 رگرمیس نوعی بازی همچنین. باشد درگیر آن با کامل طتسل تا

 تریبیش انگیزه هافعالیت این در کودکان که است بخشلذت
 درگیر درسی مفاهیم با بیشتری اشتیاق با و داشته یادگیری برای
 .شوندمی

 هایپژوهش سایر و حاضر پژوهش نتایج به عنایت با
 تیشناخ ابزارهای از استفاده که داشت بیان توانمی ذکرشده،

 هایبرنامه در اساسی اولویت یک عنوانبه باید آموزش در
 در اابزاره این از استفاده زیرا؛ بگیرد قرار تأکید مورد درسی

 یادگیری به آموزاندانش جذب در اساسی تحول باعث آموزش
 خر یادماندنیبه و معنادار مؤثر، یادگیری شودمی سبب و شده
 .دهد

 پذیرتعمیم به توانمی پژوهش این هایمحدودیت ازجمله
 ظریهن متخصص کمبود گیری،نمونه نوع به خاطر نتایج نبودن

 تمشکال آن، به دشوار دسترسی و تخیل بر مبتنی آموزش
 نظرات دخالت و ابزار و هاداده پایایی و روایی به مربوط

 راهنمای تدوین پژوهش، این در همچنین. نمود اشاره شخصی
 با و مختلف تحصیلی هایپایه و هادوره بین از درسی کتاب

 هب آموزش در اول پایه و ابتدایی دوره اهمیت درنظرگرفتن
 اساسی هایپایه از یکی عنوانبه علوم درس نقش و کودکان
 است؛ محدودشده ابتدایی اول علوم درس به وپرورش،آموزش
 ریکارگیبه با شودمی پیشنهاد محققان سایر به بنابراین،
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 در درسی هایکتاب راهنمای طراحی به شناختی ابزارهای
 ینهمچن. بپردازند تحصیلی مختلف هایپایه و دیگر دروس
 ابزارهای مبنای بر شده تدوین راهنمای شودمی پیشنهاد
 هایایهپ آموزاندانش روی بر تخیل بر مبتنی نظریه شناختی
 .دگیر قرار ارزیابی مورد آن اثربخشی و شده اجرا مختلف
 هگرفت قرار نظرانصاحب موردتوافق که علوم راهنمای این
 تفادهاس که شودمی تدوین کشور در بار یننخست برای است،

 عاطفی و معنادار ارتباط ایجاد برای شناختی ابزارهای از
 نآ تدوین در اصلی هایویژگی از درسی، مطالب با آموزدانش

 اول علوم علمانم شودمی پیشنهاد بنابراین شوند؛می محسوب
 ممفاهی و نموده استفاده درس کالس در راهنما این از ابتدایی

 از و دهند ارائه آموزاندانش به جذاب ایشیوه به را آموزشی
 و درس کالس به آموزاندانش لذت و عالقه طریق، این

 این طراحی چارچوب همچنین. دهند افزایش را یادگیری
 رایب مربیان و معلمان تفادهاس برای الگویی تواندمی راهنما،
 آموزش با مرتبط هایبخش در محتوایی نوع هر آموزش
 .باشد هامهدکودک و مدارس مانند کودکان

 تعارض منافع

 ندارم. منافع تعارض

 منابع

(. تحلیل کیفی متن: استقرا/قیاس. 1392ابوالمعالی الحسینی، خ. )
 .102-83(، 1) 4علوم تربیتی از دیدگاه اسالم، 

(. طراحی 1396کانی، ق.، ملکی، ر.، صادقی، ع. و درتاج، ف. )ارد
الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی 

ان. وزآمدانشدوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خالقیت در 
 .106-63(، 3) 7ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، 

برنامه (. بررسی اثربخشی 1392اسدیان، س.، و حبیبی آذر، ا. )
درسی علوم به شیوه آموزش محور با برنامه درسی علوم به 

(، 5)15شیوه پژوهش محور در دوره ابتدایی، علوم رفتاری، 
9-23. 

(. طراحی و تدوین راهنمای برنامه درسی مبتنی 1395پوالدرگ، م. )
. یشناسرواننامه کارشناسی ارشد. دانشکده بر قصه. پایان

 دانشگاه خوارزمی.

تدریس  تأثیر. 1397ه، ش.، صالحی، ک. و مقدم زاده، ع. زادحسن
آموزان ابتدایی. پژوهش مشارکتی بر انسجام گروهی دانش

 .63-39(، 40) 12های آموزشی، در نظام
حسین خانزاده، ع.، ابراهیمی، ش.، حسینی، ش. و خداکرمی، ف. 

های آموزشی آموزش ریاضی از طریق برنامه تأثیر(. 1398)
موزان آبر یادگیری ریاضی و عالقه به ریاضی دانشای رایانه

-149(، 2)10دیرآموز. توانمندسازی کودکان استثنایی، 
164. 

(. اثربخشی آموزش 1399و مجیدی، ن. ) ،حسینی، ع.، اشکوری، ع.
ان در آموزدانشمبتنی بر بازی بر میزان یادگیری و انگیزه 

 .388-363(، 2) 11زبان عربی، جستارهای زبانی، 
دو روش  تأثیر ی(. مقایسه1398و غفاری نیا، ر. ) ،حیدری، س.

بازی و سنتی بر یادگیری ریاضی  ییوهشآموزش به 
ان دختر مقطع ابتدایی )مطالعه موردی: شهر آموزدانش

 ، علوم تربیتی وشناسیروانهای نوین در ایوان(، پیشرفت
 .95-77(، 20) 2، وپرورشآموزش

آموزش مفاهیم علوم  تأثیر(. 1387) و مجیب، ف. ،دهستانی، ن.
موزان آگویی بر میزان یادگیری دانشتجربی به روش قصه

. 86-87دختر پایه اول ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 
 .75-60(، 11) 4تربیتی،  شناسیروان

بر  برنامه درسی تلفیقی و غیر تلفیقی تأثیربررسی (. 1389رهبر، ا. )
سوم ابتدایی در درس علوم  آموزان پایهیادگیری دانش

نامه کارشناسی ارشد. . پایانگوییتجربی با روش قصه
. دانشگاه عالمه شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و 

 طباطبایی.
(. علوم تجربی اوّل 1397ریزی آموزشی. )سازمان پژوهش و برنامه

 دبستان. تهران: شرکت افست.
آموزش به شیوه  تأثیر (.1398و خنجر، ا. ) ،سهیلی، ف.، سلگی، ز.

خوانی و نمایش فیلم بر میزان انگیزش و گویی، کتابقصه
رسانی و تحقیقات اطالعمندی کودکان به مطالعه. عالقه

 .94-67(، 1) 25)پیام کتابخانه سابق(،  های عمومیکتابخانه
بازی دارت  تأثیر(. 1398و خلیفه، ح. ) ،شفیعی، م. جهانی، ج.

اول  یهیپاگیری مفاهیم اساسی ریاضی آموزشی بر میزان یاد
 .53-30(، 1)9های برنامه درسی، ابتدایی، پژوهش یدوره

(. 1396و فرخی، ن. ع. ) ،صالحی نژاد، ن.، درتاج، ف.، سیف، ع. ا.
ای افزار چندرسانهاثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم

شناختی درس علوم در  هایمهارتساخت نقشه ذهنی بر 
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های پژوهش در نظامن دختر پایه هشتم. آموزادانش
 .37-7(، 38) 11، آموزشی

(. 1393و موسوی پور، س. ) ،عظیمی، ا.، جعفری هرندی، ر.
ی ای بر پیشرفت تحصیلآموزشی رایانه هایبازیاثربخشی 

ریزی پژوهش در برنامهو نگرش به یادگیری درس علوم. 
 .44-34(، 15) 2، درسی

درسی  یبرنامه تأثیر(. 1395یی، ا. )و رجا ،علوی لنگرودی، ک.
گویی و نمایش خالق بر خالقیت و عملکرد تحصیلی قصه

ان دختر پایه پنجم ابتدایی در دروس انشا و هنر. آموزدانش
 .129-118(، 51) 13، ریزی درسیپژوهش در برنامه

غفاری، خ.، داوودی، ح. حیدری، ح.، یاسبالغی شراهی، بو و 
ثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت (. ا1398محمدی، ف. )
آموزان کالس اول ابتدایی در درس فارسی. تحصیلی دانش

 .242-211(، 35) 16، تربیتی شناسیروانمطالعات 
گویی از داستان تأثیر(. 1397مرزبان، س.، باقری، م. و تلخابی، ی. )

ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش طریق چندرسانه
آوری اطالعات فنآموزان ابتدایی. به درس علوم در دانش

 .19-5(، 3) 8، و ارتباطات در علوم تربیتی
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