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پ ژوه ش ح اض ر با هدف تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی 
میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن انجام شده است. روش پژوهش توصیفی 
اســت و در خالل آن، از تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا استفاده شده است. رویکرد پژوهش نظری و 
کاربردی است و جامعۀ پژوهش شامل دو بخش متون نظری برنامۀ درسی کنجکاوانه و نیز محتوای 36 
جلد کتاب درسی دورۀ ابتدایی ایران در سال تحصیلی ۱39۸-۱399 بود که بالغ بر 3924 صفحه است. با 
توجه به ماهیت موضوع، از نمونه گیری صرف نظر و کل جامعۀ پژوهش بررسی شد. ابزارهای پژوهش، فرم 
فیش برداری و سیاهۀ تحلیل محتواِی محقق ساخته بود. داده ها با استفاده از فرایند تحلیلی آنتروپی 
شانون تحلیل شد. ع م ده ت ری ن نتایج نشــان داد که: ۱. ابعاد برنامۀ درسی کنجکاوانه را می توان در نُه 
بُعِد ذهنیت باز، اکتشــاف، اشتیاق یادگیری، خودجهت دهی، خالقیت، نوآوری، پرسشگری، یادگیری 
مشارکتی و خودانگیختگی خالصه کرد؛ 2. محتوای کتب درســی دورۀ ابتدایی، با ابعاد و مؤلفه های 
برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق نیست؛ به طوری که از بین ابعاد نُه گانۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه، بعد از 
خودانگیختگی بیشترین و بعد از ذهنیت باز کمترین ضریب اهمیت را دارد؛ 3. در محتوای کتب درسی 
دورۀ ابتدایی، از بین خرده مؤلفه های ابعاد نُه گانۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه، بیشترین ضریب اهمیت به 
خرده مؤلفۀ مشارکت معلمان و دانش آموز و کمترین ضریب اهمیت به خرده مؤلفۀ تدارک فعالیت های 
گروهی اختصاص دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق، پیشنهاد می شود در ویراست های آتی 

کتب دورۀ ابتدایی، به مؤلفه های کمتر توجه شده عنایت بیشتری شود.

برنامۀ درسی کنجکاوانه، ابعاد و مؤلفه، تحلیل محتوا، کتب درسی، دورۀ ابتدایی

 تبیین چارچوب مفهومی ابعاد 
 و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه 

و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی 
دورۀ ابتدایی ایران با آن
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مقدمه
ايــدۀ اولیۀ مطالعۀ کنجکاوی را برلین )۱۹60، به نقل از صمــدی و گلوی، ۱۳۹۷( مطرح کرد. برلین 
کنجکاوی را شــامل ابعاد ادراکی، معرفتی، ويژه و متنوع دانسته است. کنجکاوی آموزشی نوعی کنجکاوی 
معرفتی )علمی( اســت که موجب تالش به منظور خودتنظیمی می شــود )صمدی و گلوی،۱۳۹۷(. کالینز  
)به نقــل از صمدی و گلوی،۱۳۹۷( کنجکاوی را همانند تخیل، رويکردی برای دانســتن می داند که طی 
آن، کودک در کالس درس، همانند دانشــمند بزرگ ســال، دانستن را جست وجو می کند. تحقیقات نشان 
داده اســت که کنجکاوی در فرايند خالقیت مؤثر اســت و افراد خالق معموالً کنجکاوترند.جیروت و کالر۱ 
)20۱۱( نیز در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که بین کنجکاوی و پرسیدن سؤال، رابطۀ مثبت وجود 
دارد؛ دانش آموزانی که بیشــتر کنجکاوند، بیشتر می پرسند. تحقیقات وو و پارکر2 )20۱۹(، رولیو۳ )20۱8( 
و میخايلوف4 )20۱6( نشان داد که بین کنجکاوی و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین 
نتايج پژوهش های ريواس و سايز5 )20۱6( نیز نشان داد می توان با طراحی برنامۀ درسی مناسب و برانگیزاندن 
کنجکاوی دانش آموزان، میزان يادگیری آن ها را افزايش داد. برنامۀ درسی خلق فرصت های تعامل دانش آموز 
با موقعیت های يادگیری است که می توان از آن برای تحريک و تهییج کنجکاوی دانش آموزان استفاده کرد. 
نتايج پژوهش های گوناگون در ايران، ازجمله عابدی و همکاران )۱۳84( و کیامنش )۱۳۷۷(، نشان می دهد 
که برنامه های درسی در پرورش دانش آموزان خالق و متفکر موفق نیستند. ساالر )۱۳۹2( در بررسی جايگاه 
مؤلفه های رويکرد پژوهشگری )حل مسئله، تفکر انتقادی، خالقیت، کنجکاوی، تشريک مساعی، سعۀصدر، 
تحمل شکست و ارتباط محتوا با تجربۀ دانش آموز( در برنامۀ درسی علومتجربی سال ۱۳۹۱-۱۳۹2 به اين 
نتیجه رسید که در اين برنامۀ درسی به مؤلفه های حل مسئله، تفکر انتقادی و کنجکاوی پرداخته نشده است. 
علت را بايد در نظام برنامۀ درسی ايران و وجه غالب غیرفعال و غیرمتمرکز بر رشد کنجکاوی آن جست وجو 
کرد. محتوای برنامه های درســی عموماً از پیش تعیین شده و در قالب کتاب درسی غیرفعال محدود شده 
است. نحوۀ عمل معلمان تابع محتوای مذکور، قالبی و فاقد فرصت هايی برای خلق موقعیتی فعال و کنجکاوانه 
برای دانش آموزان است. اين در حالی است که تعداد شايان توجهی از اسناد باالدستی، ازجمله سند تحول 
بنیادين آموزش وپرورش و سند برنامۀ درسی ملی، همه بر تفکر و پرورش مهارت های سطح باالی شناختی و 
رشد کنجکاوی دانش آموز تأکید دارند. اما در عمل، تحقق اهداف مذکور چنانچه بايد همه گیر و عمیق نیست 
و برای شــروع توجه به برنامۀ درسِی کنجکاوانه6 الزم است، حسب وجه غالب برنامۀ درسی ايران که همان 
کتب درسی است، بررسی وضع موجود کتب درسی به لحاظ ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه در 
دستور کار قرار گیرد؛ البته اجرای آن نیز مستلزم تبیینی دقیق از ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه 
با عنايت به ديدگاه صاحب نظران مرتبط اســت. پژوهش نظری و تحلیل کتب درسی، با هدف انطباق يابی 
با ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درســی کنجکاوانه، دو مزيت دارد: از يک سو، دستیابی به چارچوب نظری ابعاد و 
مؤلفه های برنامۀ درســی کنجکاوانه را محقق می سازد؛ و از سوی ديگر، ضمن ارزيابی وضع موجود، میزان 

انطباق برنامه های درسی با ابعاد و مؤلفه های مذکور و خأل های احتمالی را نمايان می کند.

ب مفهومی ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن
تبیین چارچو
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تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

پژوهش حاضر ضمن مرور مبانی نظری داخلی و بین المللی، به منظور چارچوب سازی ابعاد و مؤلفه های 
برنامۀ  درسی کنجکاوانه، به تحلیل محتوای مذکور در کتب درسی دورۀ ابتدايی نیز پرداخته است.

پرسش های پژوهش
با توجه به اينکه هدِف اين پژوهش تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه 

و میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدايی ايران با آن است، پرسش های ذيل تدوين شد:
 ۱.   ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه چیست؟

 2.   به چـه میـزان محتـوای کتب  درسی دورۀ ابتدايی با ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه 
منطبق است؟

2-۱.  به چه میزان محتوای کتب  درســی فارسِی )بخوانیم و بنويسیم( پايه های گوناگون دورۀ 
ابتدايی با ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق است؟

2-2. به چه میزان محتوای کتب  درســی تعلیمات  اجتماعی پايه های گوناگون دورۀ ابتدايی با 
ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق است؟

2-3. به چه میزان محتوای کتب  درسی علوم تجربی پايه های گوناگون دورۀ ابتدايی با ابعاد و 
مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق است؟

2-4. به چه میزان محتوای کتب درسی قرآن پايه های گوناگون دورۀ ابتدايی با ابعاد و مؤلفه های 
برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق است؟

2-5. به چه میزان محتوای کتب درســی هديه های آسمانی پايه های گوناگون دورۀ ابتدايی با 
ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه منطبق است؟

 3.   درکل، میزان انطباق ابعاد برنامۀ درسی کنجکاوانه با کتب درسی دورۀ ابتدايی تا چه حد است؟

 4.   درکل، میزان انطباق مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه با کتب درسی دورۀ ابتدايی تا چه حد 
است؟

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی انجام شد که شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا۷ است؛با کمِک 
اين شیوه، ابتدا مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه به کمک روش تحلیل اسنادی از متون نظری و سوابق 
پژوهشی احصا و سپس، میزان توجه به اين مؤلفه ها در محتوای کتب درسی دورۀ آموزش ابتدايی ايران 
تحلیل شــد. در اين پژوهش، برای تحلیل محتوا، از روش انتروپی شــانون استفاده شد، بدين ترتیب که 
محتوای کتب درســی دورۀ ابتدايی ازنظر شش پاسخ گو )پايه های دورۀ ابتدايی( و ده بُعد هدف و هفتاد 
مؤلفه طبقه بندی شــدند. واحد تحلیل اين پژوهش صفحات )متن، پرسش ها، تمرين ها و تصاوير( است. 
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به منظور حصول از وجود روايی8، از روش روايی صوری، محتوايی و نظر متخصصان استفاده شده است. 
ازطريق اين روش، فرم اولیۀ تحلیل محتوا، که شــامل کلیۀ مؤلفه های مفهومی مرتبط با برنامۀ درســی 
کنجکاوانه بود، در اختیار گروهی از صاحب نظران تعلیم وتربیت برای تغییر و اصالح قرار گرفت که پس 
از اعمالِ نظر آن ها ســیاهۀ تحلیــل محتوا در قالب چارچوب مفهومی )جدول ۱( تهیه شــد. همچنین 
به منظور تأمین پايايی۹ ابزار، از روش اجرای مجدد اســتفاده شــد، بدين صورت که فرم نهايی تهیه شده 
به طور هم زمان و مجزا در اختیار تحلیلگر محتوای متخصص ديگری نیز قرار داده شد که به صورت مجزا 
چند بخش از برخی کتب را تحلیل کند. پژوهشگر اصلی و متخصص مذکور، ضريب هم بستگی داده های 
حاصل از تحلیل های انجام شــده را هم زمان محاسبه کرد که نتیجۀ حاصل شده مبّین ضريب هم بستگی 
00/8۳ است. به منظور تجزيه وتحلیل داده ها، داده های اسنادی به شیوۀ کیفی و داده های تحلیل محتوا 

با استفاده از شاخص های توصیفی در فرايند تحلیلی آنتروپی شانون بررسی شده اند.

یافته ها
 ۱.  ابعاد و مؤلفه های برنامة درسی کنجکاوانه چیست؟

 جدول ۱. چارچوبمفهومیابعادومؤلفههایبرنامۀدرسیکنجکاوانهازدیدصاحبنظران

منبعمؤلفهبعد

جامعیت، تعمق، انعطاف پذيری، خالقیت، تصمیم گیری، فکر باز، ذهنیت باز
باورهای حرفه ای، نگاه بلندمدت

 ريواس و سايز )20۱6(، 
استانويچ۱0 )20۱6(،  اوردم۱۱ )20۱۷(

مشروع  بودن محتوا، فعالیت متنوع، روش های متنوع، انتظارات اکتشاف
روشن، درگیرشدن، محیط غنی

 ريواس و سايز )20۱6(، 
علیماه۱2 و همکاران )20۱6(

اشتیاق یادگیری
آزادی دانش آموزان، توجه به سبک يادگیری، تدارک فعالیت های 
گروهی، تدارک محیط يادگیری غنی، شــناخت نیازها، عاليق 

دانش آموزان، تشويق نوآوری دانش آموزان

 پینتريچ۱۳ )200۳(، 
پارکر )20۱۹(

خودجهت دهی
ارزش تکلیف، تشــويق و  تهییــج انگیزه، باورهای انگیزشــی، 
خودکفايتــی۱4، جهت گیری تســلط۱5، باور مهــار يادگیری۱6، 

هدف گزينی۱۷، استقالل در يادگیری

 مونرو۱8 )20۱6(، 
کانر۱۹ )20۱2(

انعطاف پذيری، حل مســئله، ســیالی، ابتکار، بســط، کشــف، خالقیت
ساده سازی، عدم قطعیت

 کانر )20۱2(، 
پارکر )20۱۹(

ارتباطات بین فــردی زياد، اعتمادبه نفس، ســاختار ارگانیک، نوآوری
پینتريچ )200۳(، کانر )20۱2( خطر پذيری، پذيرش ابهام

پرسشگری
حقیقت جويی، توجه به مهارت تفکر سطح باال، قضاوت و انتزاع، 
حقیقت جويــی، تأکید بر ارتباط دوطرفــه میان معلم و متربی، 

ارتقای آگاهی، حل مسئله استدالل، قضاوت و انتزاع

 علیماه و همکاران )20۱6(، 
پارکر )20۱۹( 
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منبعمؤلفهبعد

مؤلفۀ یادگیری 
مشارکتی

تشــکیل گروه های کوچک يادگیری، تأکیــد بر همکاری میان 
گروه هــای يادگیــری، تدوين اهداف مشــترک میــان معلم و 
متربی و میــان متربیان، تأکید بر ايجاد و شــکل گیری تعامل 
رودررو، گوش دادن فعال، يادگیــری گروهی، پژوهش گروهی، 

تصمیم گیری، مشارکت معلمان و دانش آموز

)کانر، 20۱2(

خودانگیختگی

خودآگاهی، مســئولیت پذيری، میل به پیشرفت، خودمديريتی، 
خودراهبــری، تناســب تکالیف بــا انتظــارات، خودنظم دهی، 
اعتمادبه نفــس، ماهیت يادگیری، يادگیری مداوم، مســئولیت 

يادگیری، روابط مثبت بین معلم و دانش آموز

 )مونرو، 20۱6(، )کانر، 20۱2(، 
ريواس و سايز )20۱6(

همان طور که جدول ۱ نشان می دهد، ابعاد برنامۀ درسی کنجکاوانه در نُه بعد ذهنیت باز، اکتشاف، اشتیاق 
يادگیری، خودجهت دهی، خالقیت، نوآوری، پرسشگری، يادگیری مشارکتی و خودانگیختگی خالصه می شود.

 ۱.  به چه میزان در محتوای کتب درسی فارسی پایه های گوناگون دورۀ ابتدایی به مؤلفه های 
برنامۀ  درسی کنجکاوانه توجه شده است؟

 جدول 2. توزیعفراوانی،مقدارباراطالعاتیوضریباهمیتابعادبرنامۀدرسیکنجکاوانهدرکتابفارسی

بعد
پاسخ گو

 ذهنیت
اشتیاق اکتشاف باز

یادگیری پرسشگرینوآوریخالقیتخودجهت دهییادگیری
خودانگیختگیمشارکتی

2480۷5۱585پایۀ اول

۳2۱۱54۹۱۳62۳پایۀ دوم

68۷۱۳۱۱۹۱6۱۳۱۹پایۀ سوم

۷۱2۷۱۱۱۳۱28۱6۱2پایۀ چهارم

2۷۷5۹۱۷۹820پایۀ پنجم

۹۱4۱6۹۱0۱5۱8۷۱۱پایۀ ششم

2۹4۷564۳546۷۷۹58۹0جمع کل

0/40۱0/58۹0/6۷۹0/5۷80/6۷20/۷۱۱0/۷420/6850/۷6۳بار اطالعاتی

0/۳420/۳660/۳8۱0/۳580/۳۷60/40۱0/4۱20/۳۹۳0/4۳5ضریب اهمیت

 جدول 1. )ادامه(
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تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

ë شمارة 79
ë سال بیستم 
ë پاییز 1400

همان طور که جدول 2 نشــان می دهد، در مجموِع ۱4۷۳ صفحۀ کتاب فارســی، در 2۹ فراوانی به 
مؤلفۀ ذهنیت باز،4۷ فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف، 56 فراوانی به مؤلفۀ اشــتیاق يادگیری،4۳ فراوانی به 
مؤلفــۀ خودجهت دهی، 54 فراوانی به مؤلفۀ خالقیت، 6۷ فراوانی به مؤلفۀ نوآوری، ۷۹ فراوانی به مؤلفۀ 
پرسشــگری، 58 فراوانی به مؤلفۀ يادگیری مشارکتی و ۹0 فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی توجه شده 
اســت. بر اساس همین جدول، بیشــترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی )0/4۱2( و کمترين 

ضريب اهمیت به مؤلفۀ ذهنیت باز )0/۳42( مربوط است.

 2.   به چه میزان در محتوای کتب درسی تعلیمات اجتماعی پایه های گوناگون دورۀ ابتدایی 
به مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه توجه شده است؟

 جدول 3. توزیعفراوانی،مقدارباراطالعاتیوضریباهمیتمؤلفۀبرنامۀدرسیکنجکاوانهدرکتابتعلیماتاجتماعی

بعد
پاسخ گو

 ذهنیت
اشتیاق اکتشاف باز

یادگیری پرسشگرینوآوریخالقیتخودجهت دهییادگیری
خودانگیختگیمشارکتی

8۷8۹60۱8۱222پایۀ اول

5۱۳۱2۱4۱۳۱4۱۳۱5۳2پایۀ دوم

۱2۱۷۱5۱8۱0۱۱۱۱۱۹۳۷پایۀ سوم

۱۱۱۷۱28۱6۱4۱۷۱6۳۳پایۀ چهارم

۳۱۱۱۹۱6۱۹۱028۱82۹پایۀ پنجم

۱8۱۹2526۱2۱۹252۱44پایۀ ششم

5۷84۹۱۹۱۷668۱۱2۱0۱۱۹۷جمع کل

0/۷0۱0/۷۳40/۷۹80/۷۹80/۷260/۷۱۳0/8۱۳0/8040/۷5۳بار اطالعاتی

0/۳5۷0/4۱20/4۳50/4۳50/۳۹۱0/۳۷80/44۳0/4۳۹0/46۱ضریب اهمیت

همان طور که جدول ۳ نشــان می دهد، در مجموِع 4۹۳ صفحۀ کتــاب تعلیمات اجتماعی، در 5۷ 
فراوانی به مؤلفۀ ذهنیت باز، 84 فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف، ۹۱ فراوانی به مؤلفۀ اشتیاق يادگیری، ۹۱ 
فراوانی به مؤلفۀ خودجهت دهی، ۷6 فراوانی به مؤلفۀ خالقیت، 68 فراوانی به مؤلفۀ نوآوری، ۱۱2 فراوانی 
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تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

به مؤلفۀ پرسشــگری، ۱0۱ فراوانی به مؤلفۀ يادگیری مشارکتی و ۱۹۷ فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی 
توجه شده است. همچنین بر اساس جدول ۳، بیشترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی )0/46۱( 

و کمترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ ذهنیت باز )0/۳5۷( مربوط است.

 3.   به چه میزان در محتوای کتاب های درسی علوم تجربی پایه های گوناگون دورۀ ابتدایی به 
مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه توجه شده است؟

 جدول 4. توزیعفراوانی،مقدارباراطالعاتیوضریباهمیتمؤلفههایبرنامۀدرسیکنجکاوانهدرکتابعلومتجربی

بعد
پاسخ گو

 ذهنیت
اشتیاق اکتشاف باز

یادگیری پرسشگرینوآوریخالقیتخودجهت دهییادگیری
خودانگیختگیمشارکتی

۱۳۱0۱8۱5۱۳8۱4۱۳۱۹پایۀ اول

۱6۱4۱۷۱۳۱6۱5۱۳۱6۳0پایۀ دوم

۱2۱۱۱2۱۷۱۹2۳۱825۳0پایۀ سوم

۱8۱8۱2۱۱2۳۱۳۱۷2۹۳4پایۀ چهارم

2۱۱0۹2۳2۹۱۹28۱2۳۱پایۀ پنجم

282۷۱5۱۹2620۳۱252۹پایۀ ششم

۱08۹08۳۹8۱26۹8۱2۱۱20۱۷۳جمع کل

0/8۱40/۷۹۷0/۷۷۹0/8080/8۳80/8080/82۷0/8250/8۱۱بار اطالعاتی

0/4۳80/۳8۹0/۳۷40/4250/4540/4250/4480/4450/4۷6ضریب اهمیت

همان طور که در جدول 4 مشــاهده می شــود، در مجموِع 6۳4 صفحۀ کتاب علوم، در ۱08 فراوانی 
به مؤلفۀ ذهنیت  باز،۹0 فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف، 8۳ فراوانی به مؤلفۀ اشــتیاق يادگیری، ۹8 فراوانی 
بــه مؤلفۀ خودجهت دهی، ۱26 فراوانی به مؤلفۀ خالقیت، ۹8 فراوانی به مؤلفۀ نوآوری، ۱2۱ فراوانی به 
مؤلفۀ پرسشگری، ۱20 فراوانی به مؤلفۀ يادگیری مشارکتی و ۱۷۳ فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی توجه 
شــده است. همچنین بر اساس همین جدول، بیشــترين ضريب اهمیت در کتاب علوم تجربی به مؤلفۀ 
خودانگیختگی با ضريب 0/4۷6 و کمترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ اشــتیاق يادگیری با ضريب 0/۳۷4 

مربوط است.
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تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

ë شمارة 79
ë سال بیستم 
ë پاییز 1400

 4.   به چه میزان در محتوای کتاب های درســی قــرآن پایه های گوناگون دورة ابتدایی به 
مؤلفه های برنامة درسی کنجکاوانه توجه شده است؟

 جدول 5. توزیعفراوانی،مقدارباراطالعاتیوضریباهمیتمؤلفههایبرنامۀدرسیکنجکاوانهدرکتابقرآن

بعد
پاسخ گو

 ذهنیت
اشتیاق اکتشاف باز

یادگیری پرسشگرینوآوریخالقیتخودجهت دهییادگیری
خودانگیختگیمشارکتی

002000۳60پایۀ اول

0466020۹4پایۀ دوم

۳5۱۱50580پایۀ سوم

6۱5558۳۱۱۱8پایۀ چهارم

۳۱2۱28۷60۱520پایۀ پنجم

5688۳65۱۳۱۷پایۀ ششم

۱۷2۷54۳2۱522۱6625۹جمع کل

0/5080/5280/65۳0/5500/50۳0/5۱۹0/5050/۷۱20/565بار اطالعاتی

0/4560/4۷80/50۱0/4۹00/45۱0/4680/45۳0/5۱۳0/504ضریب اهمیت

همان طور که در جدول 5 مشــاهده می شــود، در مجموِع 68۷ صفحۀ کتاِب درســی قرآن، در ۱۷ 
فراوانی به مؤلفۀ ذهنیت باز، 2۷ فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف، 54 فراوانی به مؤلفۀ اشــتیاق يادگیری،۳2 
فراوانی به مؤلفۀ خودجهت دهی، ۱5 فراوانی به مؤلفۀ خالقیت، 22 فراوانی به مؤلفۀ نوآوری، ۱6 فراوانی 
به مؤلفۀ پرسشــگری، 62 فراوانی به مؤلفۀ يادگیری مشــارکتی و 5۹ فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی 
توجه شده است. همچنین بر اساس جدول 5، بیشترين ضريب اهمیت در کتاب قرآن به مؤلفۀ يادگیری 

مشارکتی )0/5۱۳( و کمترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ خالقیت )0/45۱( مربوط است.
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تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

 5.   به چه میزان در محتوای کتاب های درســی هدیه های آسمانی پایه های گوناگون دورۀ 
ابتدایی به مؤلفه های برنامۀ  درسی کنجکاوانه توجه شده است؟

 جدول 6. توزیعفراوانی،مقدارباراطالعاتیوضریباهمیتمؤلفههایبرنامۀدرسیکنجکاوانهدرکتابهدیههایآسمانی

بعد
پاسخ گو

 ذهنیت
اشتیاق اکتشاف باز

یادگیری پرسشگرینوآوریخالقیتخودجهت دهییادگیری
خودانگیختگیمشارکتی

۷0250045۱پایۀ اول

۹5۱۳02۳۹۱2پایۀ دوم

۱۱00860۷68پایۀ سوم

۱۳۹8۱0۳5۱0۱۱۱۳پایۀ چهارم

84۱۱۷56۹820پایۀ پنجم

۱0۷۱6۱۳8۳۱6۱0۱6پایۀ ششم

8525۳84622۱64۹4۹۷0جمع کل

0/6۱۱0/55۱0/5600/58۱0/5480/5۳60/5۹۱0/5۹۱0/5۷4بار اطالعاتی

0/4440/4050/4200/4280/4000/۳۹50/4۳40/4۳40/62۳ضریب اهمیت

همان طور که در جدول 6 مشاهده می شود، در مجموِع 6۳۷ صفحۀ کتاِب درسی هديه های آسمانی، 
در 58 فراوانی به مؤلفۀ ذهنیت  باز، 25 فراوانی به مؤلفۀ اکتشاف، ۳8 فراوانی به مؤلفۀ اشتیاق يادگیری، 
46 فراوانــی به مؤلفۀ خودجهت دهی، 22 فراوانی به مؤلفۀ خالقیــت، ۱6 فراوانی به مؤلفۀ نوآوری، 4۹ 
فراوانی به مؤلفۀ پرسشگری، 4۹ فراوانی به مؤلفۀ يادگیری مشارکتی و ۷0 فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی 
توجه شده است. همچنین بر اساس جدول 6، بیشترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی )0/62۳( 

و کمترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ نوآوری )0/۳۹5( مربوط است.
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تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

ë شمارة 79
ë سال بیستم 
ë پاییز 1400

 6.   درکل، میزان توجه به مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه در کلیۀ کتاب های درسی دورۀ 
ابتدایی تا چه حد است؟

 جدول 7. توزیعفراوانی،مقدارباراطالعاتیوضریباهمیتمؤلفهدرکلیۀکتابهایدورۀابتدایی

بعد
پاسخ گو

 ذهنیت
اشتیاق اکتشاف باز

یادگیری پرسشگرینوآوریخالقیتخودجهت دهییادگیری
خودانگیختگیمشارکتی

2۹4۷564۳546۷۷۹58۹۱فارسی

5۷84۹۱۹۱۷668۱۱2۱0۱۱۹8تعلیمات اجتماعی

۱08۹08۳۹8۱26۹8۱2۱۱20۱۷۳علوم تجربی

۱۷2۷54۳2۱522۱6625۹قران

5825۳84622۱64۹4۹۷0هديۀ اسمانی

26۹2۷۳۳22۳۱02۹۳2۷۱۳۷۷۳۹05۹۱جمع کل

0/۷8۹0/۷۹۷0/88۳0/84۷0/8050/۷۹۳0/۹۳60/۹4۳0/820بار اطالعاتی

0/40۳0/4۱۱0/4۹00/45۳0/42۱0/4080/5040/5۱60/5۷8ضريب اهمیت

همان طور که در جدول ۷ مشاهده می شود، در مجموِع ۳۹24 صفحه درس در کلیۀ کتب بررسی شده، 
در 26۹ فراوانــی به مؤلفۀ ذهنیت  باز،2۷۳ فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف، ۳22 فراوانی به مؤلفۀ اشــتیاق 
يادگیری، ۳۱0 فراوانی به مؤلفۀ خودجهت دهی، 2۹۳ فراوانی به مؤلفۀ خالقیت، 2۷۱ فراوانی به مؤلفۀ 
نوآوری، ۳۷۷ فراوانی به مؤلفۀ پرسشگری، ۳۹0 فراوانی به مؤلفۀ يادگیری مشارکتی و 5۹۱ فراوانی به 
مؤلفۀ خودانگیختگی توجه شده است. همچنین در کلیۀ کتب بررسی شدۀ دورۀ ابتدايی، بیشترين ضريب 
اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی )5۷8 /0( و کمترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ ذهنیت باز )0/40۳( مربوط 

است.
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 7.   درکل، میزان توجه به خرده مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه در کتب بررسی شده تا 
چه حد است؟

 جدول ۸. توزیعفراوانیخردهمؤلفههایبرنامۀدرسیکنجکاوانهدرکلیۀکتببررسیشده
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0/0820/06۷0/0450/0560۷۳0/0520/0۷۳0/08۱0/0660/0560/08۱0/0550/05۹0/064ضریب اهمیت

 ادامۀ جدول ۸. توزیعفراوانیخردهمؤلفههایبرنامۀدرسیکنجکاوانهدرکلیۀکتببررسیشده
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 ادامۀ جدول ۸. توزیعفراوانیخردهمؤلفههایبرنامۀدرسیکنجکاوانهدرکلیۀکتببررسیشده
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 ادامۀ جدول ۸. توزیعفراوانیخردهمؤلفههایبرنامۀدرسیکنجکاوانهدرکلیۀکتببررسیشده
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 ادامۀ جدول ۸. توزیعفراوانیخردهمؤلفههایبرنامۀدرسیکنجکاوانهدرکلیۀکتببررسیشده
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0/4۳۱0/۳۹80/۳۳50/۳۱60/4۱۷0/4۱20/۳480/۳6۱0/4۱۷0/42۱0/۳6۳0/۳500/۳58بار اطالعاتی
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همان طور که در جدول 8 مشــاهده می شود، در مجموِع ۳۹24 صفحه درس دورۀ ابتدايی، در 26۹ 
فراوانی به مؤلفۀ ذهنیت  باز، 2۷۳ فراوانی به مؤلفۀ اکتشــاف، ۳22 فراوانی به مؤلفۀ اشــتیاق يادگیری، 
۳۱0 فراوانی به مؤلفۀ خودجهت دهی، 4۱4 فراوانی به مؤلفۀ پرسشگری،580 فراوانی به مؤلفۀ يادگیری 
مشارکتی، 48۷ فراوانی به مؤلفۀ خودانگیختگی، ۳۳6 فراوانی به مؤلفۀ خالقیت، ۱52 فراوانی به مؤلفۀ 
نوآوری توجه شــده است. همچنین بر اساس داده های جدول 8، بیشترين ضريب اهمیت به خرده مؤلفۀ 
مشــارکت معلمان و دانش آموز )0/0۹۷( و کمترين ضريب اهمیــت به خرده مؤلفۀ تدارک فعالیت های 

گروهی )0/0۳2( مربوط است.

بحث و نتیجه گیری
با توجــه به پیامدهای مثبت منظورکردن مؤلفه هــای کنجکاوی در برنامه های 
درســی دانش آموزان از قبیل افزايش انگیزۀ يادگیری دانش آموزان و همچنین تأثیر 
مثبت در درک مفهومی دانش آموزان، هدف از اين مطالعه تبیین چارچوب مفهومی 
ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درســی کنجکاوانه و بررســی میزان انطباق محتوای برنامۀ 

درسی دورۀ ابتدايی ايران با آن است.
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ë شمارة 79
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ë پاییز 1400

نتايج پژوهش حاضر نشــان داد که ابعاد برنامۀ درسی کنجکاوانه را می توان در 
نُه بُعِد ذهنیت باز، اکتشــاف، اشــتیاق يادگیری، خودجهت دهی، خالقیت، نوآوری، 
پرسشگری، يادگیری مشارکتی و خودانگیختگی خالصه کرد. بر اساس بررسی های 
محقق در منابع داخلی و خارجی، پژوهشی يافت نشد که در آن به شناسايی مؤلفه های 
برنامۀ درسی کنجکاوانه در قالب يک الگو پرداخته باشد. درهرحال، تحقیقاتی وجود 
دارد که طی آن، بر برخی از يافته های اين تحقیق در حکم پیش نیازهای شکل گیری 
و تقويت کنجکاوی در دانش آموزان تأکید شــده اســت. براين اساس می توان میان 
يافته های پژوهش حاضر با پژوهش های پیشــین مقايســه ای انجام داد. مثاًل، شاته 
و مالوف20 )20۱۹( بر خودجهت دهی و اشــتیاق يادگیری و داشــتن تفکر انتقادی، 
يا پوشــا و نورت وود2۱ )20۱8( بر اســتقالل در يادگیری و ســاختار آموزشی پويا و 
ارگانیک، ون اسژيندل22 و همکاران )20۱8( بر نوآوری و خالقیت، پست2۳ )20۱8( 
بر انگیزه و داشــتن روحیۀ مشــارکتی و پرسشگری، لوس و هســی24 )20۱5( بر 
اعتمادبه نفس، مسئولیت پذيری در يادگیری و روابط مثبت میان معلم و دانش آموز، 
و اودير25 )20۱6( بر ساده ســازی، انعطاف پذيری و درگیرشدن، و بر محیط غنی، در 

حکم پیش نیازهای برنامۀ درسی کنجکاوانه، تأکید می کنند.
در بخش دوم، نتايج پژوهش حاضر نشان داد که در کتب درسی دورۀ ابتدايی، توجه 
متعادلی به مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه نشده است. اين در حالی است که برای 
شکل گیری و تهییج کنجکاوی دانش آموزان اين امر بايد بر کلیۀ برنامه های درسی به طور 

متعادلـ  با توجه به حوزه های تخصصی موضوع های درسی گوناگونـ  تأکید شود.
نتايج پژوهش نشــان داد در کتاب های فارســی و تعلیمات اجتماعی، بیشترين 
ضريب اهمیــت به مؤلفۀ خودانگیختگی و کمترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ ذهنیت 
باز مربوط است. اين بخش از يافته های تحقیق، با نتايج تحقیق کريمیان و همکاران 
)۱۳۹5(، ندرلو )۱۳۹۳( و علیپور و همکاران )۱۳۹2( همسوست، به طوری که نتايج 
تحقیق آنان نشــان داد کتاب های درسی، به    منزلۀ محتوای آموزشی، به مهارت های 

تفکر انتقادی دانش آموزان توجهی ندارند.
در خصوص تبیین اين يافته گفتنی اســت هدف نهايی هر فعالیت آموزشی اين 
اســت که تغییرات مطلوب را در رفتار و تجــارب فراگیران به وجود آورد و مهم ترين 
عامــل در يادگیری به عامل انگیزش مربوط می شــود. الزم اســت که مؤلفان کتب 
درســی، در تدوين کتاب های درسی، به موضوع ايجاد انگیزه توجه کنند و از تدوين 
کتاب های خشــک، که فاقد روح و لذت يادگیری اند، صرف نظر کنند؛ الزم است در 
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تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن

همۀ کتاب های درســی دورۀ ابتدايی بر اين مهم تأکید شــود، نه فقط در کتاب های 
فارســی و تعلیمات اجتماعی. توجه به اين مســئله در ســال های نخست يادگیری 
آموزشگاهی اهمیت مضاعفی دارد. با توجه به اينکه حضور کودک در نقش دانش آموز 
در دورۀ ابتدايی، اولین تجربۀ آموزش رسمی کودک است و چه بسا اين تجربه ممکن 
اســت تصورات او را دربارۀ توانايی های خود و يادگیری آموزشگاهی تحت تأثیر قرار 
دهــد، بنابراين الزم اســت که در تدوين تمامی کتاب هــاـ  به طور اخصـ  و تمامی 
برنامه های درســی دانش آموزان اين دورهـ  به طور اعمـ  بر عامل انگیزۀ دانش آموزان 
تأکید شــود. يکی از راه های پرداختن به اين مهم، تدوين برنامۀ درســی بر اســاس 
نیازها، عاليق، توانمندی ها و تجربه های گذشــتۀ دانش آموزان است. اگر نیازسنجی 
آموزشی )يکی از راهبردهای اساســی در تدوين برنامه های درسی( به منزلۀ يکی از 
منابع روزآمدسازی برنامه های درسی و محتواهای آموزشی مدنظر برنامه ريزان درسی 
و مؤلفان محتواهای آموزشی قرار بگیرد، اين امر موجب افزايش انگیزۀ دانش آموزان 

برای يادگیری مطالب می شود.
در خصوص مؤلفۀ ذهنیت باز، که در اين پژوهش کمترين تأکید بر آن بوده است، 
می توان گفت اين کم توجهی به تسلط نیافتن دانش آموزان به مهارت های تفکر، به ويژه 
مهارت تفکر انتقادی، منجر شــده اســت. آثار اين بی توجهی را می توان در عملکرد 
دانش آموزان ايرانی در آزمون های بین المللی از قبیل تیمز و پرلز )20۱۹( مشــاهده 
کرد. يافته های ملی مطالعات تیمز و پرلز نشــان می دهد که جايگاه و عملکرد کشور 
ايران در تمامی دوره های تیمز همواره به نســبت میانگین عملکرد بین المللی به طور 
معناداری پايین تر بوده اســت. براين اســاس، الزم است مؤلفان برنامه های درسی در 
ويراســت های بعدی کتب درسی، پرداختن متعادل به مؤلفۀ انگیزه و تأکید بر مؤلفۀ 
ذهنیت باز را ســرلوحۀ فعالیت های خود قرار دهند. ازجمله راهکارهايی که مؤلفان 
می توانند برای تقويت ذهنیت باز در کتاب های درســی فارسی و تعلیمات اجتماعی 

استفاده کنند عبارت اند از:
۱.  ســاده  ترين روش تقويت ذهنیت باز طرح پرســش است. مؤلفان کتب درسی 
در وهلۀ اول بايد مشــخص کنند چه چیزی را می خواهند بررسی و دربارۀ آن 
بحث کنند؟ هرچه هســت، نبايد پرسشی باشــد که بتوان با آری يا نه به آن 
پاســخ گفت. جنس و ماهیت اين پرســش ها بايد طوری باشد که الهام بخش 
جست وجوی معرفت و يافتن راه حل مسائل باشند. چنین پرسش هايی به خوبی 

می توانند پای مهارت های ذهنیت باز را به میان بکشند؛
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2. در کتاب راهنمای معلم، از معلمان خواســته شــود وقتی پرســش خود را با 
دانش آموزان در میان می گذارند، آن ها را تشويق کنند تا نظريات خود را مطرح 
کننــد و فضای تضارب آرا پیش بیايد. پاســخ های احتمالی را روی وايت بورد 
يا دفترچه يادداشــت کنند و هرجا که احساس کردند دانش آموزان می توانند 
دربارۀ پرســش ها با دقت تحقیق و بحث کنند، بحث های باز و مبسوطی را به 

میان بکشند؛
3. آثار ادبی برجســته )مثل آثار ســعدی و حافظ( ـ که دربردارندۀ داستان های 
پرچالش و شخصیت پردازی های عمیق اند، به طوری که ذهن دانش آموز را درگیر 
می کنندـ  ســرآغاز و منبعی خوب برای حرکت به سوی تفکر نقادانه و پرورش 
مهارت های ذهنیت بازند؛ ازاين رو، از آن ها برای تدوين درس های مهم استفاده 

بیشتری کنند.
همچنین نتايج پژوهش نشان داد در کتاب علوم تجربی بیشترين ضريب اهمیت 
به مؤلفۀ خودانگیختگی و کمترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ اشتیاق يادگیری مربوط 
اســت. اين بخش از يافته های تحقیق با نتايج تحقیق کريمیان و همکاران )۱۳۹5(، 
ندرلو )۱۳۹۳(، و علیپور و همکاران )۱۳۹2( همسوســت؛ نتايج تحقیق آنان نشان 
داد که کتاب های درســی به مثابۀ محتوای آموزشــی بــه مهارت های تفکر انتقادی 
دانش آموزان توجهی ندارد. درمورد میزان هماهنگی اين کتاب با ساير کتاب ها دربارۀ 
اين مؤلفه ها گفتنی اســت درحالی که در کتاب علوم تجربی بیشترين تأکید بر مؤلفۀ 
خودانگیختگی بوده، در کتاب های فارســی، تعلیمات اجتماعی و هديه های آسمانی 
نیز بیشــترين تأکید بر اين مؤلفه بوده اســت. بخش اول يافتــۀ اين بخش )تبیین 
مؤلفۀ خودانگیختگی( در باال توضیح داده شد. درمورد تبیین دوم اين يافته )اهمیت 
پايین مؤلفۀ اشــتیاق يادگیری( گفتنی اســت درس علوم يکی از دروسی است که 
بايد به شــیوۀ اکتشافی و کاوشــگری آموزش داده شود تا يادگیری به شیوۀ معنادار 
حاصل شــود و دانش آموز بتواند مباحثی را که خودش به شــیوۀ عملی و با کســب 
تجربه فراگرفته است به مباحث و مطالب جديد در اين درس پیوند دهد. با اين کار 
از يادگیــری طوطی وار دانش آموزان، که صرفاً در حیطۀ کســب دانش بدون در نظر 
گرفتن بُعد عملی و کاربردی مطالب اســت، نیز جلوگیری می شود. برای رسیدن به 
اين مهم، محتوای برنامۀ درسی بايد به گونه ای طراحی و ارائه شود که دانش آموزان را 
برای يادگیری برانگیزد و زمینۀ اکتشاف و پژوهش و عمل فعاالنۀ آنان را فراهم سازد. 
برخــی از راهکارهايی که مؤلفان می توانند برای تقويت اشــتیاق يادگیری در کتاب 
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علوم تجربی از آن استفاده کنند در زير آمده اند:
۱. تکالیف متنوع را برای دانش آموزان طرح ريزی کنند و به دانش آموزان در انتخاب 

اين تکالیف قدرت انتخاب و اختیار بدهند؛
2. به جای پرسیدن سؤال های خشک و خسته کننده سؤال هايی را طرح کنند که 

ازطريق آن فضای گفت وگوی صمیمی و آزادی بین دانش آموزان ايجاد شود؛
3. با توجه به اينکه هر فرد شــیوه و روشــی برای يادگیری دارد، طراحان برنامۀ 
درســی تکالیف را طوری طرح ريــزی کنند که هر فرد بنا بر روش و ســبک 

يادگیری خود بتواند آن را فراگیرد؛
4. با توجه به ويژگی های دانش آموزان در اين ســن، به جای سؤال های يکنواخت 
و خســته کننده که بیشتر ذهنی اند و دانش آموز را به سمت حفظ کردن مطالب 
درســی تشــويق می کنند بايد از تکالیف عملی از قبیــل اجرای آزمايش های 
گوناگون ـ در مدرسه و در خانه ـ به منظور تفهیم مطالب درسی استفاده شود.

در کتاب هديه های آسمانی بیشــترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی 
و کمترين ضريب اهمیت به مؤلفه نوآوری مربوط اســت. اين يافته با نتايج تحقیق 
عابدينی بلترک و نیلی (۱۳۹۳( و سمیعی و افضل خانی )۱۳۹2( همسوست. عابدينی 
بلترک و نیلی در پژوهش  خود با عنوان »تحلیل جايگاه سازنده  گرايی به عنوان رويکرد 
نوين يادگیری در کتاب های درسی دورۀ ابتدايی« به اين نتیجه رسیدند که در توجه 
به مؤلفه های مشارکت فعال دانش آموزی )به منزلۀ جنبه ای نوآورانه در برنامۀ درسی( 
در کتاب های درسی دورۀ ابتدايی به کتاب هديه های آسمانی و قرآن کمترين توجه 

شده است.
درمورد میزان هماهنگی کتاب هديه های آســمانی با ساير کتاب ها در خصوص 
اين مؤلفه ها، گفتنی است در کتاب هديۀ آسمانی بر مؤلفۀ خودانگیختگی بیشترين 
تأکید شده است و اين مؤلفه در کتاب های فارسی، تعلیمات اجتماعی و علوم تجربی 
نیز از بیشــترين تأکید برخوردار بوده است. همچنین در خصوص مؤلفۀ نوآوری، که 
در اين کتاب کمترين تأکید را داشــته اســت، وضعیت اين مؤلفه در ساير کتاب ها 
متعادل بوده است؛ يعنی در ساير کتاب ها میزان تأکید اين مؤلفه تقريباً مناسب بوده 
اســت. در تبیین يافتۀ اين تحقیق می توان گفت با توجه به اينکه کودکان به بازی، 
نمايش، قصه، شعر و سرود، نقاشی و کاردستی عالقۀ وافر دارند، در برنامه ريزی درس 
هديه های آسمانی )دينی( نیز با همراه ساختن مفاهیم و موضوعات مقدس و روحانی 
با شــعر، قصه، نقاشــی و امثال آن ها می توان موجب عالقه مندترشدن دانش آموزان 
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دبســتانی شد و تسهیل يادگیری ايشان را فراهم کرد. برخی راهکارهايی که مؤلفان 
می توانند برای تقويت نوآوری در کتاب هديه های آسمانی از آن استفاده کنند موارد 

زيرند:
۱. از تکرار ســؤال های معمولی و متداول پرهیز کنند و با طرح سؤال ها و تکالیف 
بديع و جديد ـ به صورت نظری و عملی ـ دانش آموزان را به تفکر تشويق کنند 

تا برای سؤال هايی که برايشان طرح می شود راه حل های متعدد پیدا کنند؛
2. ســؤال ها و تکالیفی در تمرين های دانش آموزان گنجانده شود که ازطريق آن، 
افراد موفق و خالِق تاريخ را بشناسند. سپس آن ها را تشويق کرد تا به کندوکاو 
دربــارۀ زندگی اين افراد خالق بپردازنــد و بفهمند که آن ها که بوده و چگونه 

خالق شده اند؛
3. تکالیف و تمرين های درسی بايد طوری باشند که برای دانش آموزان فرصت هايی 
به وجود آورند. به عبارتی، آن ها از اين طريق، با اطالعاتی که دارند، بازی می کنند 
و به آن ها کمک می شود و فرصت داده می شود تا بتوانند کارهايی را، با استفاده 

از حقايق و اطالعاتی که قباًل آموخته اند، بیاموزند؛
4. تصويرگری کتاب ها با توجه به قواعد و شیوه های تصويرگری کتاب کودک؛

5. استفاده از شیوه های نگارشی نوين قابل فهم و موردعالقۀ کودکان با بهره گیری 
از شعر و قصه برای تلطیف شدن احساسات دانش آموزان.

در کتاب قرآن، بیشترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ يادگیری مشارکتی و کمترين 
ضريــب اهمیت به مؤلفۀ خالقیت مربوط اســت. ايــن بخش از يافته هــا با نتايج 
تحقیق صالحی عمران و چهارباشــلو )۱۳8۹( و روشن )۱۳۹5( همسوست. آنان در 
پژوهش های خود به اين نتیجه رســیدند که در کتــاب قرآن دورۀ ابتدايی به مؤلفۀ 
خالقیت توجهی نشــده اســت. درمورد میزان هماهنگی اين کتاب با ساير کتاب ها 
در خصوص اين مؤلفه ها گفتنی اســت درحالی که در کتــاب قرآن مؤلفۀ يادگیری 
مشــارکتی بیشترين تأکید را داشته است، اين مؤلفه در کتاب های فارسی، تعلیمات 
اجتماعی و علوم تجربی نیز از تأکید متعادلی برخوردار بوده است؛ برخی راهکارهايی 
که مؤلفان می توانند برای تقويت خالقیت در کتاب قرآن استفاده کنند شامل موارد 

زيرند:
۱.  وسايل آموزش از قبیِل لوح آموزشی، نوار آموزش قرآن برای معلم و دانش آموز، 
کتــاب راهنمای تدريس معلــم، و ضبط صوت بايد فراهم شــود تا آموزش با 
خالقیت و نوآوری توأمان شود. همچنین از آموزش يکنواخت جلوگیری شود؛
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2. طراحان برنامۀ درســی تمرينات و تکالیفی را طرح ريزی کنند که به دانش آموز 
کمک کند با استفاده از چیزهايی که، در سال های قبل، از قرآن يا در درس های 
گذشــته ياد گرفته  اســت را در زمان حاضر به کار برد و به اطالعات، حقايق و 

اصول تازه ای دست يابد؛
3. ازطريق طرح بیان داســتان های قرآنی از دانش آموزان خواسته شود آنچه برای 
آنان در اين داستان ها مجهول مانده است، بررسی کنند و از اين طريق مهارت 
دانش آموزان را برای جست وجوی شــکاف ها، ناشناخته ها و مجهوالت توسعه 

دهند.
4. با الهام از داســتان های قرآنــی و روايی، تمرينات و تکالیفی طرح شــوند که 
ازطريق آن دانش آموزان تشويق شــوند به سؤال هايی مانند »چطور«، »اگر«، 
»از چه راه هايی«، »اگر تو جای آن شــخصیت داستانی بودی، چه کاری انجام 

می دادی؟« پاسخ دهند؛
5. دانش آموزان بايد بفهمند چگونه يک چیز به چیز ديگر منجر می شــود. هنگام 
ارائۀ مسئله، به دانش آموزان فرصت انديشیدن به راه حل های گوناگوِن آن داده 

شود؛
6. مؤلفان برنامۀ درســی بايد بیشــتر به گزاره های پرسشــی، که به درک عمیق 
نیازمندند، توجه کنند و از ســؤال هايی اســتفاده کنند که به ترجمه، تفسیر، 

تعريف، اکتشاف و تجزيه وتحلیل نیاز دارند.
همچنین نتايج تحقیق نشــان داد که میزان توجه به مؤلفه های برنامۀ درســی 
کنجکاوانه در کلیۀ کتاب های درسی دورۀ ابتدايی متفاوت است، بدين ترتیب که در 
کلیۀ کتب بررسی شدۀ دورۀ ابتدايی، بیشترين ضريب اهمیت به مؤلفۀ خودانگیختگی 
بــا ضريب اهمیِت 0/5۱6 و کمترين ضريب اهمیت مربــوط به مؤلفه ذهنیت باز با 

ضريب اهمیِت 0/40۳ مربوط است.
عالوه براين، نتايج مربوط به بخش خرده مؤلفه ها بیانگر اين واقعیت است که مؤلفۀ 
ذهنیت باز به منزلۀ يکی از مؤلفه های برنامۀ درســی کنجکاوانه به هشت خرده مؤلفه 
)جامعیت، تعمق، انعطاف پذيری، خالقیت، تصمیم گیری، فکر باز، باورها و ارزش های 
حرفه ای و همچنین نگاه بلندمدت( تقســیم شد. پس از تحلیل مشخص شد که در 
کلیۀ کتاب های بررسی شده، بیشترين ضريب اهمیت مربوط به خرده مؤلفۀ جامعیت 
)0/08۳( و کمتريــن ضريب اهمیت به خرده مؤلفۀ انعطاف پذيری گروهی )0/045( 

مربوط است.
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مؤلفۀ اکتشــاف، به منزلــۀ دومین مؤلفۀ برنامۀ درســی کنجکاوانه، به شــش 
خرده مؤلفه )مشــروع بودن محتوا، فعالیت های متنوع، روش هــای متنوع، انتظارات 
روشــن، درگیرشدن و محیط غنی( تقسیم شــد که پس از تحلیل مشخص شد در 
کلیۀ کتاب های  بررسی شده بیشترين ضريب اهمیت مربوط به خرده مؤلفۀ روش های 
متنوع )0/08۱( و کمترين ضريب اهمیت به خرده انتظارات روشن )0/055( مربوط 

است.
مؤلفۀ اشتیاق يادگیری، به منزلۀ سومین مؤلفۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه، به شش 
خرده مؤلفه )آزادی دانش آموزان، توجه به سبک يادگیری، تدارک فعالیت های گروهی، 
تدارک محیط يادگیری غنی، شــناخت نیازها، عاليق دانش آموزان، تشويق نوآوری 
دانش آموزان( تقســیم شــد که پس از تحلیل مشخص شــد که در کلیۀ کتاب های 
بررسی شده بیشــترين ضريب اهمیت به خرده مؤلفۀ آزادی دانش آموزان )0/08۳( و 
کمتريــن ضريب اهمیت مربوط به خرده مؤلفۀ تدارک فعالیت های گروهی )0/0۳2( 

مربوط است.
مؤلفۀ خودجهت دهی به عنوان چهارمین مؤلفۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه به هشت 
خرده مؤلفه )ارزش تکلیف، تشويق و تهییج يادگیری، باورهای انگیزشی، خودکفايی، 
جهت گیری تسلط، باور مهار يادگیری، هدف گزينی و استقالل در يادگیری( تقسیم 
شــد که پس از تحلیل مشخص شد در کلیۀ کتاب های بررسی شده بیشترين ضريب 
اهمیت به خرده مؤلفۀ تشــويق و تهییج انگیزۀ يادگیــری دانش آموزان )0/080( و 
کمترين ضريب اهمیت مربوط به خرده مؤلفۀ بــاور مهار يادگیری )0/0۳۹( مربوط 

است.
مؤلفۀ پرسشــگری به منزلۀ پنجمین مؤلفۀ برنامۀ درســی کنجکاوانه، به شش 
خرده مؤلفه )حقیقت جويی، توجه به مهارت تفکر ســطح باال، قضاوت و انتزاع، تأکید 
بر ارتباط دوطرفه، ارتقای آگاهی، حل مسئلۀ استدالل( تقسیم شد که پس از تحلیل 
مشخص شــد در کلیۀ کتاب های بررسی شده، بیشــترين ضريب اهمیت مربوط به 
خرده مؤلفۀ ارتقای آگاهی )0/082( و کمترين ضريب اهمیت به خرده مؤلفۀ توجه به 

مهارت تفکر سطح باال در فرايند تدريس )0/055( مربوط است.
مؤلفۀ يادگیری مشارکتی به عنوان ششــمین مؤلفۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه به 
هشــت خرده مؤلفه )تشــکیل گروه های کوچک يادگیری، تأکید بر همکاری میان 
گروه های يادگیری، تأکید شــکل گیری تعامل رودررو، گــوش دادن فعال، يادگیری 
گروهی، پژوهش گروهی، تصمیم گیری و مشارکت معلمان و دانش آموز( تقسیم شد 
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که پس از تحلیل مشــخص شــد در کلیۀ کتاب های بررسی شده، بیشترين ضريب 
اهمیت مربوط بــه خرده مؤلفۀ يادگیری گروهی )0/082( و کمترين ضريب اهمیت 

به خرده مؤلفۀ تأکید بر همکاری میان گروه های يادگیری )0/0۳8( مربوط است.
مؤلفــۀ خودانگیختگــی به منزلۀ هفتمیــن مؤلفۀ برنامۀ درســی کنجکاوانه به 
هشت خرده مؤلفه )خودآگاهی، مســئولیت پذيری، میل به پیشرفت، خودمديريتی، 
خودراهبری، تناســب تکلیف بــا انتظارات، خودنظم دهــی و اعتمادبه نفس، ماهیت 
يادگیری، يادگیری مداوم، مسئولیت يادگیری و روابط مثبت بین معلم و دانش آموز( 
تقسیم شد که پس از تحلیل مشخص شد در کلیۀ کتاب های بررسی شده، بیشترين 
ضريــب اهمیت به خرده مؤلفۀ يادگیری مــداوم )0/0۹6( و کمترين ضريب اهمیت 

مربوط به خرده مؤلفۀ خودمديريتی )0/06۹( مربوط است. 
مؤلفۀ خالقیت به منزلۀ هشــتمین مؤلفۀ برنامۀ درســی کنجکاوانه به هشــت 
خرده مؤلفه )انعطاف پذيری، حل مســئله، ســیالی، ابتکار، بسط، کشف، ساده سازی 
و عدم قطعیت( تقســیم شــد که پس از تحلیل مشخص شــد در کلیۀ کتاب های 
بررسی شده بیشترين ضريب اهمیت مربوط به خرده مؤلفۀ کشف )0/08۱( و کمترين 

ضريب اهمیت به خرده مؤلفۀ ساده سازی )0/045( مربوط است.
مؤلفۀ نوآوری به منزلۀ نهمین مؤلفۀ برنامۀ درسی کنجکاوانه به پنج خرده مؤلفه 
)ارتباطات بین فردی زياد، اعتمادبه نفس، ساختار ارگانیک، ريسک پذيری و پذيرش 
ابهام( تقســیم شد که پس از تحلیل مشخص شــد در کلیۀ کتاب های بررسی شده 
بیشــترين ضريب اهمیت مربوط به خرده مؤلفــۀ اعتمادبه نفس )0/0۷۷( و کمترين 

ضريب اهمیت به خرده مؤلفۀ ريسک پذيری )0/045( مربوط است.
چنین توجهی می تواند به داليلی همچون نگرش برنامه ريزان درسی، ترجیحات 
مؤلفان کتب درسی، محدوديت در حجم کتب و تلقی کافی بودن فراوانی های بیان شده 
باشــد. عالوه براين، در بخش خرده مؤلفه های برنامۀ درسی کنجکاوانه، مشخص شد 
کــه توزيع توجه میان ابعاد تبیینی متناســب و متوازن نیســت، چراکه به برخی از 
خرده مؤلفه ها توجه ناچیزی شده است. علت اين نوع نارسايی را می توان در دو بخش 
عملی و نظری جســت وجو کرد، ازاين روی که مؤلفه های برنامۀ درســی کنجکاوانه، 
ازنظر عمل و نظر، تاروپودی درهم تنیده اند. برخی از نارسايی های آن، نتیجۀ کج روی 
در عرصه و روابط عملی و برخی حاصل کج انديشــی در مقام نظر اســت. با توجه به 
تعامل و درهم تنیدگی عمل و نظر، ضعف های موجود در برنامۀ درســی دورۀ ابتدايی 
در قالب کلیۀ کتاب های درســی شکل بســیط نظری يا عملی ندارد، بلکه به صورت 
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بافت های پیچیده در قالب کتاب های گوناگون آشکار می شوند و از اين طريق يکديگر 
را تأيید و تقويت می کنند.

با توجه به اينکه الگوی رفتاری و شــخصیتی دانش آموزان در حال شکل گیری 
و تثبیت شــدن اســت، اين بی توجهی متعادل و جامع به مؤلفه هاِی تحقیق بیانگر 
اين اســت که نظام آموزشــی درمورد اين موضوع عملکرد مناســبی نداشته است؛ 
ازاين رو، طراحان و برنامه ريزان درســی و آموزشــی بايد به فراخور نیازهای فعلی و 
آتی دانش آموزان به موضوع برنامۀ درسی کنجکاوانه توجه شايانی کنند تا زمینه های 
پرورش تفکر و انواع تفکــر، از قبیل تفکر انتقادی و تفکر خالق، را در آن ها پرورش 
دهند؛ بنابراين، ضروری اســت برنامه ريزان کتب درسی در اين زمینه به مؤلفه های 
برنامۀ درســی کنجکاوانه در مجموعه کتاب های درســی دورۀ آموزش ابتدايی توجه 
جامع و منطقی داشته باشند و به مرور، طی پايه های مختلف تحصیلی، کنجکاوی و 
مهارت هاِی آن در دانش آموزان درونی و نهادينه شود. درنهايت، با توجه به نتايج اين 
تحقیق، به محققان توصیه می شود به علت جايگاه بسیار مهم کنجکاوی و پیامدهای 
مثبِت آن مؤلفه ها و خرده مؤلفه های برنامۀ درســی کنجکاوانه را جداگانه بررســی و 

برای درک بهتر موضوع، با ساير دوره های تحصیلی مقايسه کنند.
در ادامه، به منظور عملیاتی کردن يافته ها، به برخی از پیشنهادهای کاربردی اشاره 

می شود:
الف( سیاست گذاران آموزشــی و برنامه ريزان درسی در ويراست های آتی کتب 

دورۀ ابتدايی، به مؤلفه های کمتر توجه شده عنايت بیشتری داشته باشند؛
ب(   برنامه ريزان درســی می توانند از مؤلفه ها و خرده مؤلفه های برنامۀ درســی 
کنجکاوانه، که در اين پژوهش معرفی شده اند، به منزلۀ الگويی برای تدوين 

برنامۀ درسی مناسب  تر استفاده کنند.
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