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 1محسن دیبایی

های ر با هدف شناسايی چارچوب نظری مؤلفهاضمقاله ح چکیده:

دستی اسناد باالمحور و تحلیل جايگاه آن در برنامه درسی کنجکاو

و پرورش ايران صورت پذيرفت. روش پژوهش توصیفی  شآموز

تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا بوده و رويکرد آن نیز کاربردی : شامل

متون مرتبط با برنامه درسی  :. جامعه پژوهشی شامل دو بخشبود

و پرورش  شآموزمحور و محتوای چهار سند باالدستی نظام کنجکاو

نظر شده و گیری صرفاز نمونه، توجه به ماهیت موضوع . بابودايران 

حجم نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزارهای 

برداری و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته فرم فیش، گیریاندازه

های تحلیل محتوی با های اسنادی به شیوه کیفی و داده. دادهبود

رايند تحلیلی آنتروپی شانون های توصیفی در فاستفاده از شاخص

. 1بیانگر آن است که:  اههتافي نريتدهممورد بررسی قرار گرفت. ع

 توان در ده مؤلفه:محور را میچارچوب نظری برنامه درسی کنجکاو

، انگیزه، دهیخود جهت، اشتیاق يادگیری، اکتشاف، بازذهنیت

خودانگیختگی ، یپرسشگر، يادگیری مشارکتی، نوآوری، خالقیت

نقشه ، سالهانداز بیست)سند چشم باالدستی در اسناد .3 تدوين نمود.

در ، تحول بنیادين و برنامه درسی ملی(سند ، جامع علمی کشور

محور توجه های برنامه درسی کنجکاومرتبه به مؤلفه 244 وعمجم

شده که میزان تراکم آن در مؤلفه خالقیت زياد و در مؤلفه 

بیشترين ، . در بین اسناد مورد بررسیبودگیختگی بسیار کم خودان

ضريب اهمیت مربوط به برنامه درسی ملی و کمترين مربوط به سند 

 نقشه جامع علمی کشور بوده است.

رسی برنامه د، اسناد باالدستی، و پرورش شآموز: هاکلیدواژه

 تحلیل محتوا.، محورکنجکاو

M. Dibae Saber (Ph.D) 
Abestract: The purpose of this study was to 

identify the theoretical framework of the curiosity-

based curriculum components and analyze its place 
in upstream documents of the education system. 

The research method used in this study is 

descriptive which consists of document analysis 
and content analysis and the approach is applied. 

The research population corpus of two sections; 

texts related to the curiosity-based curriculum and 
content of four upstream documents of the Iranian 

education system. Due to the nature of the subject, 

sampling has been neglected and the entire research 

corpus has been investigated. The measuring tools, 

catch form and content analysis log were developed 

by the researcher. The qualitative data and content 
analysis data were analyzed using descriptive 

indices in the Shannon entropy analytic process. 

The results of the study indicate that: 1.the 
theoretical framework of the curiosity-based 

curriculum could be formulated in ten components: 

open mindedness, exploration, learning passion, 
self-direction, motivation, creativity, innovation, 

participatory learning, questioning, spontaneity. In 

the handwritten documents (Twenty-year Vision 
Document, Comprehensive Country Map, 

Fundamental Transformation Document, and 

National Curriculum), curiosity-based curriculum 
component has been considered 366 times, with a 

high degree of creativity and a low degree of 

spontaneity. Among the documents studied, the 
highest importance factor was related to the 

national curriculum and the least to the country's 

comprehensive scientific map document. 
Keywords: education, upstream documents, 

content analysis, curiosity-based curriculum. 

 

 

                                                 
 m.dibaei1359@gmail.com                                                          )نويسنده مسئول( . استاديار دانشگاه شاهد 1

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354986.1401.17.64.9.5


 1641بهار ، هفدهم، سال 46فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

872 

 مقدمه 

رسمی هر کشور بايد در خدمت اهداف ملی آن کشور بوده و در  شآموزدرسی و های برنامه

جای ترديد نیست که تمامی نقش موثری ايفا کند؛ لذا ، تربیت متخصصان آينده آن جامعه

های درسی به منظور های ملی خود بر برنامهد در زمینه طراحی و توسعه برنامهکشورها باي

(. 22:  1211، )عظیمی کنند تأکیدرشد و شکوفايی افراد و تغییر در روند رشد جامعه 

 هایدرسی از جمله عوامل و عناصری هستند که در تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه

ی به شآموزن را قلب نظام آتوان می از اين حیث، ی و يادگیری نقش بسزايی دارندشآموز

باشند که می یشآموزهای و هدفها درسی آينه نقشهای ورد. از سوی ديگر برنامهآشمار 

و تناسب  شآموزشايسته توجه دقیق هستند و يکی از عناصر اصلی و مهم ارتقا کیفیت 

)ملکی  باشندمی یشآموز، خرين دستاوردهای علمیآان با آموزنشدادانش و مهارت ، نگرش

 (4:1212، و همکاران

به عنوان مهمترين منبع  -کتاب درسی، ی کشور ماشآموزبودن نظام با توجه به متمرکز

های تربیتی ها و تجربهمحور مکتوب و مدون تعلیم و تربیت محسوب شده و فعالیت -درسی

بر اين اساس متخصصان  .شودحول محور آن سازماندهی می ان توسط معلم وآموزدانش

ای موضوع محور ی را به عنوان برنامهشآموزبرنامه درسی حاکم بر نظام ، تعلیم و تربیت

( معتقدند در برنامه درسی 3411)1کنند. اورولینوا وکوتاالکو( تلقی می1221، محمدی)مهر

شاگردان را به حفظ و ، به ويژه سخنرانی های سنّتیمعلمان با تکیه بر روش، موضوع محور

ان به علم آموزکنند و از اين طريق موجب کاهش عالقه دانشتکرار مفاهیم علمی ترغیب می

-نتیجه حاکم شدن برنامه درسی موضوع محور اين خواهد بود که در نهايت دانش .شوندمی

فقط به ، عادت و تمرين شوند و بر اساسهـای معلـم وابسته میشآموزان بـه معلم و آموز

، برداری نکردهای بهرهپردازند و از نیروی تفکـر خـويش به نحو شايستهفراگیری مطالب می

(. 1211، وابسـته و متکـی بـه ديگـران خواهنـد بود )ملکی، توانايی استقالل نداشته

برون چاره راه، (3411)1کوک، (3412)2اوردم، (3411)3متخصصان مختلف از قبیل بوگارد

                                                 
1. Kotuľáková & Orolínová 

2. Bogard 

3. Ordem 
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ان و تدوين برنامه درسی مبتنی آموزارج نهادن به کنجکاوی دانش، رفت از چنین شرايطی را

از اهداف ، اند. بدين ترتیب امروزه تدوين برنامه درسی مبتنی بر کنجکاویبر آن دانسته

ريزان تعلیم و تربیت ی بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان است. متخصصان و برنامهشآموز

و پرورش  شآموزمحوری در نظام ضمن انتقاد بر حاکمیت رويکرد موضوع، ن نیزدر ايرا

ساله ششم توسعه از جمله در برنامه پنج، اندايران اقداماتی عملی نیز در اين راستا انجام داده

محوری مبتنی بر کنجکاوی گرايی به پژوهشی از حافظهشآموز( تغییر رويکرد نظام 1211)

و  شآموزهدفی مهم بیان شده و همچنین در مصوبات شورای عالی  به عنوان آموزدانش

، و توجه به پژوهش آموزپرورش تدوين برنامه درسی متناسب با نیازها و عاليق دانش

-ان از جمله راهبردها و سیاستآموزنوآوری و تولید علم از طريق تشويق کنجکاوی دانش

ست )مجموعه مصوبات شورای عالی های الزم برای دستیابی به هدف مذکور بیان شده ا

و  شآموزيا در اسناد باالدستی از جمله سند تحول بنیادين  (.1211، و پرورش شآموز

قرار گرفته است به عنوان مثال گسترش و تعمیق فرهنگ  تأکیدپرورش اين امر مورد 

نظريه پردازی و مستندسازی تجربیات علمی ـ ، خالقیت و نوآوری، پژوهش و ارزشیابی

بر خودراهبری و تقويت  تأکیداز طريق  -بیتی بومی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیتر

( 1، 6، 3، 1از جمله راهبردهای کالن برای تحقق اهداف )-ان آموزدانشحس کنجکاوی 

(. 14:  1214، )سند تحول بنیادين و پرورش پیش بینی شده است شآموزسند تحول بنیادين 

ترين نهاد تربیت پرورش به مثابه مهم و شآموزارتقای جايگاه بر  يا در برنامه ششم توسعه

ان و آموزشده است که اين امر بدون ارج نهادن به کنجکاوی دانش تأکیدنیروی انسانی 

 تدوين برنامه درسی مبتنی بر آن میسرنخواهد بود.

ن توجـه  کهنی اسـت و از ديربـاز فالسـفه و متفکـران بـه آ      واژه کنجکاوی دارای پیشینه 

عالقـه بـه پیگیـری اطالعـات     ، حس کنجکاوی کودکان هکنند کنجکاوی بیان هاند. مؤلفداشته

( و به عنوان میـل  1211، )راغب اشتیاق نسبت به دانش نوين و میل به يادگیری است، جديد

کردن چیزی تعريف شده است کـه بـه رفتـار جسـتجوی     به ديدن و يا تجربه، ذاتی به دانستن

                                                                                                                 
1. Cook 
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بررسی شده است و  1کنجکاوی توسط برلین هشود ذهنیت اصلی در مطالعمی راطالعات منج

 (.1212، توجه محافل علمی را برانگیخت )صمدی و گلوی 1114تا اواسط  1144از سال 

ويژه و ، معرفتی، تقسیمات گوناگونی از کنجکاوی مطرح نمود: ادراکی (1144) برلین

)علمی( است. از آنجايی  نجکاوی معرفتیهمان ک، شآموزبحث در  کنجکاوی مورد متنوع.

کنجکاوی  هتفکر است و در ساي هپرورش قو، های درسیکه يکی از اهداف اساسی برنامه

توان گفت در تحقق اين ( می1212، )فقیه آرام و همکاران آيداست که تفکر به وجود می

از ، شودشته میمعلم در کالس درس به اجرا گذا ههای درسی که به وسیلنقش برنامه، هدف

-ای سازماندهی شود که دانشدرسی بايد به گونه هاهمیت خاصی برخوردار است. برنام

ای که به سرعت در حال پیشرفت و تغییر چشمگیر است ان را برای زندگی در جامعهآموز

-(. برنامه درسی کنجکاو محور ريشه در نظريه سازنده1212، )صمدی و گلوی آماده کند

گرايی يک نظريه يادگیری است که بر ساختن دانش توسط يادگیرندگان ازندهگرايی دارد. س

اند که مدعی، کند. آنها بر خالف رفتارگرايانمی تأکیدبه صورت انفرادی يا اجتماعی 

شود. يادگیری شود بلکه فعاالنه با تفکر يادگیرنده ساخته میمنفعالنه دريافت نمی، شناخت

هن يا معنا بخشیدن به مطلب ارائه شده از طريق بررسی در اين نظريه خلق معنا در ذ

، داندسازماندهی مجدد آن و مرتبط ساختن آن با آنچه فرد از قبل می، اطالعات مرتبط

 ( نیز در اين خصوص معتقد است3412) 3(. اردوغان3443، )کالرک و ماير شودتعريف می

ان از طريق آموزاشاره دارد که دانشی شآموزهای يادگیری مبتنی بر کنجکاوی به انواع تکنیک

معنی و ، ساخت مفهوم ، بررسی گسترده، تنظیم کردن سواالت، ن در يادگیری خودشانآ

محور يک محیط يادگیری باز شوند. رويکرد برنامه درسی کنجکاومی دانش جديد درگیر

معنادار را ايجاد کند تا کاوش کنند و يادگیری ان فراهم میآموزبرای دانش، هاهمراه با فرصت

دارای پنج مؤلفـه اسـت. ايـن ، معتقدند يادگیری ( نیز3434، 2کنند. )توران و همکاران

خالقیت و ، پايداری و توجه، ابتکــار، عبــارتنــد از: کنجکــاوی و عالقــهها مؤلفـه

 تعمـق و تفســیر.  نـوآوری و

                                                 
1. Berlin 

2. Erdogan 

3. Turan Et Al 
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ان برای آموزر کنجکاوی دانشبا توجه به اينکه از يک طرف در برنامه درسی مبتنی ب

تاثیرات مثبت  و اين نوع برنامه درسی باعث (3434، 1يادگیری باانگیزه هستند )عنايت و امینه

و تأثیر مثبت بر روی ، (3411 3همکاران شود )هوانگ وان میآموزبر عملکرد تحصیلی دانش

( و 3414، 2کاپاپینار های فرايند علمی دارد )سیمسیک و ان و مهارتآموزدرک مفهومی دانش

نتايج تیمز ، 3411های مختلف از قبیل نتايج تیمزاز طرف ديگر با توجه به اينکه پژوهش

ی و پرورشی موجود در وضعیت شآموزها و عملکردهای دهند که برنامهنشان می3411

 هایبه طوری که در ارزيابی، مطلوبی نیستند تا افراد خالق و متفکر به جامعه تحويل دهند

کشور  62در پايه چهارم ابتدايی در میان  3411تجربی در سال  ايران در درس علوم، تیمز

ان ايرانی در علوم و رياضی پايه چهارم ابتدايی تا به آموزدانششده است و  62حايز رتبه 

قرارگرفته اند. عالوه بر اين تحلیل نتايج تیمز  جهانیتر از میانگین حال همیشه در تراز پايین

های دهد که در مقايسه با میانگین کشورهای شرکت کننده متوسط پاسخمی نشان 3411

ای تر است. موفقیت در سواالت چهارگزينهدرصد پايین 24تا  34ان ايرانی آموزدانشدرست 

ان از دامنه توجه و تمرکز آموزدانشو حوزه دانشی باالتر بوده و در حل مسايل تشريحی 

ی شآموزبهبود و به روزرسانی رويکردهای ، د. اين نتايج نیاز به تغییرپايینتری برخوردار هستن

را  -های درسیبه عنوان جزء جدايی ناپذير در برنامه-بر کنجکاوی  تأکیدعلوم و رياضی با 

 (.42:  1211، )رضايی و همکاران سازدمی ضروری

ترين الیو پرورش کشور در ع شآموزدر دورانی که ضرورت ايجاد تحول بنیادين در 

بنايی و بسیار های زيرگذاریقرارگرفته است شاهد تدوين اسناد و سیاست تأکیدسطوح مورد 

سند تحول »، «سند نقشه جامع علمی کشور»، «سالهانداز بیستسند چشم»مهمی از جمله 

ساز تحقق هستیم که هدايتگر و زمینه« برنامه درسی ملی»و « بنیادين نظام تعلیم و تربیت

باشند. اين اسناد باالدستی بنیادين در عرصه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ايران میتحول 

شوند. لذا با ی کشور محسوب میشآموزنمای حرکت نهادهای فرهنگی و نقشه راه و قطب

های برنامه پژوهش حاضر درصدد است ضمن شناسايی مؤلفه، توجه به اهمیت اين مقوله

و پرورش ايران اقدام  شآموزجايگاه آن در اسناد باالدستی  به تحلیل، محوردرسی کنجکاو

                                                 
1. Inayat & Amena  

2. Hwang , Et Al 

3. Simsek & Kabapinar 
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تصوير مناسبی در ، کند تا از اين طريق ضمن شناسايی و مشخص نمودن وضعیت موجود

مندان قرار دهد. مرور اسناد و قوانین از اين جهت ريزان و ساير عالقهبرنامه، اختیار مسئوالن

های درسی به دلیل جايگاه ربوط به برنامهمهم است که فهم شود آيا مشکالت و مسائل م

های ها و سازمانتوجهی و ضعف کارکردی نظامنازل آن در اسناد و مصوبات است يا بی

 .تر دردها به درمان آن مبادرت کردها و شناخت دقیقربط تا با بررسی عالمانه آسیبذی

انداز سند چشم، لیبرنامه درسی م، نگاهی گذرا به سند تحول بنیادين، عالوه بر اين

دهنده آن است که در بعد نظری و از منظر نشان، نقشه جامع علمی کشور، سالهبیست

و پرورش در  شآموزان در آموزدانشای برای کنجکاوی گذاری جايگاه رفیع و شايستهقانون

نظر گرفته شده است؛ لذا به دلیل تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار خیل عظیمی از کودکان و 

بلکه بايد از طريق بررسی محتوايی مشخص ، وانان کشور نه تنها بايد مهم قلمداد شودنوج

های مربوط به برنامه درسی کنجکاو محور در اين اسناد نمود که اوالً تا چه اندازه از مؤلفه

های مربوط به برنامه درسی اند و ثانیاً اين اسناد بر کدام يک از مؤلفهقرار گرفته تأکیدمورد 

محقق تاکنون در خصوص های را دارند. بر اساس بررسی تأکیدمحور بیشترين کاوکنج

و پرورش پژوهشی انجام  شآموزجايگاه برنامه درسی کنجکاو محور در اسناد باالدستی نظام 

توان به که با محوريت کنجکاوی انجام شده است میهايی نشده است. از جمله پژوهشی

 موارد ذيل اشاره کرد:

خوانی برنامه درسی پايه ششم میزان هم»( در پژوهشی با عنوان 1212) گلویصمدی و 

درسی  هبه اين نتیجه رسیدند که میزان همخوانی برنام« ابتدايی با برنامه درسی کنجکاومحور

ان به لحاظ مطلوبیت آموزدانشدرسی رسمی از ديدگاه معلمان و  هکنجکاو محور با برنام

درسی  هگیری کردند که هدف برنام ر اين اساس چنین نتیجهبیشتر از سطح متوسط است. ب

ی جديد شآموزان است و نظام آموزدانشافزايش حس کنجکاوی ، ششم ابتدايی هرسمی پاي

ی قبلی را برطرف و حس کنجکاوی را تقويت شآموزتا حدی توانسته است نقصان نظام 

 نمايد.
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های فرزندپروری با شیوه هابطبررسی ر»ای با عنوان ( پايان نامه1214محمدزاده )

انجام داد. نتايج « ان سوم دبیرستان شهرستان ماکوآموزعزت نفس دانش، کنجکاوی، خالقیت

 اين پايان نامه نشان داد:

 منفی و معکوس وجود دارد. هفرزندپروری مستبدانه و خالقیت رابط هبین شیو .1

 منفی و معکوس وجود دارد. هفرزندپروری مستبدانه و عزت نفس نیز رابط هبین شیو .3

 مثبت و مستقیم وجود دارد. هفرزندپروری آزادمنشانه و کنجکاوی رابط هبین شیو .2

فضای يادگیری و ، کنجکاوی تأثیر»در پژوهشی با عنوان 1(3431) مکسوم و خوری

به اين نتیجه رسید که تأثیر فضای « عالی شآموزالگوی تفکر بر عملکرد تحصیلی در 

تأثیر فضای يادگیری بر ، تأثیر الگوهای تفکر در کنجکاوی، الگوهای تفکريادگیری بر 

کنجکاوی و تأثیر کنجکاوی بر عملکرد تحصیلی بسیار عمده است بر اين اساس نتیجه گرفته 

 الگوی تفکر و کنجکاوی نقش مهمی در عملکرد تحصیلی دارند. ، شد که جو يادگیری

تخیلی در  -های علمیتأثیر کتاب»هدف در پژوهشی با 3(3434) کارادنیز و سريف

از نظر به اين نتیجه رسید که « ان دوره متوسطه درباره علومآموزدانشبرانگیختن کنجکاوی 

ها تفاوت قابل توجهی به نفع گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل که کتاب، کنجکاوی علمی

علمی بر های رند که کتابگیمی وجود دارد و بر اين اساس چنین نتیجه، را نخوانده بودند

 ثیر مثبتی دارند.أان تآموزدانشمیزان کنجکاوی 

ی به منظور افزايش شناسايی شآموزبه بررسی راهبردهای ای ( در مقاله3411)2الکییومی

انگیزه درونی و کنجکاوی برای توسعه تفکر خالق پرداخته است. بدين منظور ابتدا رابطه 

رابطه کنجکاوی با تفکر خالق را توضیح داده است.  سپس، تفکر خالق انگیزه درونی و

ارتباط و استقالل باعث افزايش کنجکاوی ، نتايج پژوهش نشان داد که راهبردهای چالش

 شود.می ان از طريق فرايند يادگیریآموزدانش

تأثیر راهبردهای تدريس و کنجکاوی »در پژوهشی با عنوان  6(3431) گورنینگ و سیرگار

و  شآموزهای به اين نتیجه رسید بین استراتژی« ان در درک مطلبآموزنشدابر پیشرفت 

                                                 
1. Maksum & Khory 

2. Karadeniz & Serif  

3. Alkiyumi 

4. Gurning   & Siregar 
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ان در درک مطلب رابطه وجود دارد به آموزدانشان در مورد موفقیت آموزدانشکنجکاوی 

 ان کم کنجکاویآموزدانشان با کنجکاوی باال بیشتر از آموزدانشطوری که میزان موفقیت 

 باشد.می

های برنامه درسی کنجکاو محور ناسايی چارچوب نظری مؤلفهحاضر پس از ش مقالهدر  

و پرورش ايران در ادبیات نظری و سوابق  شآموزو تحلیل جايگاه آن در اسناد باالدستی 

میزان ، و پرورش شآموزسعی شده است با نگاهی تحلیلی به اسناد باالدستی نظام ، پژوهشی

 توزيع آن در بین اسناد مشخص گردد.های برنامه درسی کنجکاو محور و توجه به مؤلفه

 پژوهشهای سوال

 اند؟های برنامه درسی کنجکاو محور کداممؤلفه -1

های برنامه و پرورش ايران به مؤلفه شآموزبه چه میزان در محتوای اسناد باالدستی  -3

 درسی کنجکاومحور توجه شده است؟

 شناسی روش

انجام شده است.  1سنادی و نیز تحلیل محتواتحلیل ا :حاضر به شیوه توصیفی شامل مقاله

های برنامه درسی کنجکاو محور به کمک روش تحلیل اسنادی بدين صورت که ابتدا مؤلفه

ها در اسناد از متون نظری و سوابق پژوهشی احصاء و سپس میزان توجه به اين مؤلفه

، اين تحقیقتحلیل محتوی شده است. واحد ثبت در ، و پرورش ايران شآموزباالدستی 

جامعه پژوهشی در بخش تحلیل اسنادی  فراوانی است.، مضمون است. روش شمارش نیز

کلیه متون مرتبط با برنامه درسی کنجکاو محور و در بخش تحلیل محتوا نیز چهار سند 

نقشه ، ساله جمهوری اسالمی ايرانانداز بیستپرورش )سند چشم و شآموزباالدستی نظام 

برنامه درسی ملی جمهوری ، سند تحول بنیادين نظام تعلیم و تربیت، جامع علمی کشور

 باشند.اسالمی ايران( می

نظر شده و حجم نمونه برابر با حجم گیری صرفدر اين مطالعه در مورد سوال دوم از نمونه

و پرورش ايران تحلیل محتوی شده  شآموزجامعه در نظر گرفته و کل متون اسناد باالدستی 

                                                 
1. Content Analysis 
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برداری از اطالعات و در های فیشگیری در بخش تحلیل اسنادی برگههای اندازهاست. ابزار

تعداد قابل ، منظور تدوين آنلیست محقق ساخته بوده که بهبخش تحلیل محتوا نیز چک

های کنجکاو محور بررسی و مؤلفهبرنامه درسی توجهی از منابع نظری و پژوهشی مرتبط با 

، 1منظور حصول اطمینان از وجود روايیاند. بهستخراج شدها 3مرتبط به شکل جدول شماره 

محتوايی و نظر متخصصان استفاده شده است. به اين ترتیب که فرم ، از روش روايی صوری

های مفهومی مرتبط با برنامه درسی کنجکاو محور که شامل کلیه مؤلفه، اولیه تحلیل محتوا

که ، تربیت برای تغییر و اصالح قرار گرفت نظران تعلیم ودر اختیار گروهی از صاحب، بود

لیست تحلیل محتوا در قالب چارچوب مفهومی )جدول شماره ها چکپس از اعمال نظر آن

از تکنیک اجرای مجدد استفاده شده است. ، ابزار 3( تهیه شد. همچنین جهت تأمین پايايی1

، گر ديگری نیزتیار تحلیلزمان و مجزا در اخبدين صورت که فرم نهايی تهیه شده به طور هم

چند بخش از برخی اسناد را تحلیل نمايند. ضريب همبستگی ، طور مجزاقرار داده شد که به

زمان توسط پژوهشگر اصلی و متخصص های انجام شده همهای حاصل از تحلیلداده

 بوده است. 12/4مورد محاسبه قرار گرفت که نتیجه حاصله مبین ضريب همبستگی ، مذکور

های تحلیل محتوی با استفاده از های اسنادی به شیوه کیفی و دادهاين تحقیق داده در

اند. البته در های توصیفی در فرايند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفتهشاخص

و پرورش مورد بررسی  شآموزها در محتوای اسناد باالدستی اين ارتباط ابتدا فراوانی مؤلفه

های پژوهش در فرايند تحلیلی جدول مربوطه درج گرديده؛ سپس داده استخراج و در

گانه آن تحلیل و توصیف شدند که در ادامه به توضیح مراحل سه، آنتروپی شانون تجزيه

 شود:پرداخته می

های جدول فراوانی بايد بهنجار شوند که برای اين کار از اين مرحله اول: ماتريس فراوانی

 ود: شرابطه استفاده می

 
 mتعداد پاسخگو =  jشماره مقوله =  iشماره پاسخگو=F فروانی مقوله= Pماتريس فروانی = هنجار شده

                                                 
1. Validity 

2. Reliability  



 1641بهار ، هفدهم، سال 46فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

822 

دهیم و های مربوطه قرار میمرحله دوم: بار اطالعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون

 شود: برای اين منظور از رابطه زير استفاده می

 
تعداد  jشماره مقوله =  iشماره پاسخگو= لگاريتم نپری =  P ,…,n)J =(1,2هنجار شده ماتريس =

 mپاسخگو =

( ضريب اهمیت هر يک از i=1,3,…,nها )مرحله سوم: با استفاده از بار اطالعاتی مقوله

ای که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت ها محاسبه شده و هر مقولهمقوله

(Wjبیشتری ب ):رخوردار است. که برای محاسبه ضريب اهمیت از رابطه زير استفاده شده 

 
 jشماره مقوله =  nها = تعداد مقوله Ejبار اطالعاتی هرمقوله =  درجه اهمیت =

که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و  Pijمقادير  Ejی الزم به ذکر است در محاسبه

جايگزين شده است  44441/4ت رياضی با عدد بسیار کوچک نهايت در محاسباجواب بی

شاخصی است که ضريب اهمیت هر مقوله را در يک پیام با توجه به شکل پاسخگوها j اما

بندی های حاصل از پیام را نیز رتبهمقوله، wکند از طرفی با توجه به بردار مشخص می

 .[28]کنیممی

 های پژوهشيافته

 اند؟مارسی کنجکاو محور کدهای برنامه دمؤلفه -1

مبانی نظری ، های برنامه درسی کنجکاو محوربه منظور دست يابی به چارچوب نظری مؤلفه

مذکور شامل های و سوابق پژوهشی مرتبط تحلیل و نهايتاً ده مولفه احصاء شده است. مولفه

 موارد ذيل هستند:

، هاجوی فعال مدارک مخالف برنامهذهنیت باز به معنای تمايل به جست :1مؤلفه ذهنیت باز -ا

اعتقادات يا اهداف مورد عالقه شخص است. افراد دارای ذهن باز قادر هستند در صورت 

                                                 
1. Open-Mindedness 
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 3باول و کینزبورگ (.3411، 1نها را منصفانه مورد بررسی قرار دهند )کورنیاتیآ وجود شواهد

افزايش اعتماد به  ،انعطاف پذيری، بازسازی مداوم تجربیات، ( توانايی خود کنترلی3414)

و صادق بودن را از جمله مزايای داشتن ذهنیت باز ، شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف، نفس

 دانند.می

 2مؤلفه اکتشاف  -3

تواند يک فرآيند اکتشاف می کند:اکتشاف را چنین تعريف می (3412بنت و کوناتی )

و اقدامات خود يا يک اهداف ، احساسات، تفکرات خود، روانشناختی برای بررسی خودمان

ها يا مشکالت در هر موضوع يا هر فرآيند شناختی از تحقیق باشد که شامل تحقیق از ايده

 زمینه و يا شرايطی باشد.

: مفهوم اشتیاق يادگیری به رفتارهايی که به يادگیری و پیشرفت 6مؤلفه اشتیاق يادگیری -2

ی چندبعدی ااشتیاق يادگیری سازه (.3413، 1)پینتريچ شوداطالق می، تحصیلی مربوط است

شناختی و انگیزشی است. مطالعات نشانگر ، های مختلف رفتاریاست که متشکل از مؤلفه

، دهندلحاظ شناختی و عاطفی در يادگیری اشتیاق نشان می انی که ازآموزآن است که دانش

 (.2341، 4)مارتین دهندمی در تکالیف خود نشان، رغبت بیشتری برای صرف وقت

مطرح  2توسط تاف ويتین 1142دهی: اين مفهوم برای اولین بار در سال مؤلفه خود جهت -6

، يادگیری مستقل، مفهومی وسیعی از يادگیری خودآموخته هگستر، شد. يادگیری خودراهبر

نظم دهنده يادگیری خود ، شآموزخود ، يادگیری مشارکتی، يادگیری باز، يادگیری غیرسنتی

ترين ( متداول3412، 1؛ به نقل از تیفانی1112، ريزی شده است )کندیبرنامه تا يادگیری خود

( است. او يادگیری خودراهبر را 1111تعريف مربوط به يادگیری خودراهبر متعلق به نولز )

تعیین ، افراد برای شناسايی نیازهای يادگیری خود، فرايندی تعريف کرده است که در آن

انتخاب و اجرای ، ابع و مطالب موردنیاز برای يادگیریشناسايی من، اهداف يادگیری

                                                 
1. Kurniati 

2. Bowell & Kingsbury 

3. Exploration 

4. Passion To Learning 

5. Pintrich 

6. Martin 

7 Tough Within 

8. Tiffani 
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با يا بدون کمک ديگران ، راهبردهای مناسب يادگیری و ارزيابی پیامدهای يادگیری خود

 (. 3414، 1گیرند )به نقل از مونرووارده عمل شده و ابتکار عمل را به دست می

هـای انسـانی و عامـل    فعالیـت  توان به عنوان نیـروی محـرک  انگیزه: انگیزش را می مؤلفه -1

ساختاری چند وجهـی اسـت کـه بـا     ، انگیزه، یشآموزدهنده آن تعريف کرد. از ديدگاه جهت

( معتقـد اسـت کـه انگیـزش عبـارت      3411) يادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط است. باتل

 و، تـرين معیارهــا  ا توجـه بـه عـالی   اسـت از گـرايش همـه جانبه به ارزيابی عملکرد خود ب

 . برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است

تفکر ، در عصری که سرعت تغییر دانش و اطالعات بسیار باال است :خالقیت مؤلفه -4

خالق کلیدی است که امکان مواجهه و در نهايت همنوايی با اين تغییرات را برای ما فراهم 

میزش يا آ، و مفاهیمها هنی کشف ايده(. خالقیت فرايند ذ3411 3، )وانگ و لی سازدمی

شود. ها و مفاهیم موجود است که توسط فرايند بینش خودآگاه يا ناخودآگاه تحريک میايده

افرادی مثل ، های مختلفی در خصوص خالقیت و کنجکاوی وجود دارد. برای مثالديدگاه

شود سبب می، فعالمعتقدند که کنجکاوی با پرورش و برانگیختن رفتارهای  (3413)2پارکر 

ها و غلبه بر مشکالت ترغیب کشف فرصت، افراد به جستجو و تشخیص اطالعات تازه

( معتقدند اين کنجکاوی است که منجر به بروز خالقیت 3442)6شوند و يا کاشدان و استیگر

های خود در جهت رسیدن به هدف ادامه دهند شود افراد به تالششده و باعث می

 (.  3413، نو ديگرا 1)هريسون

ی به دلیل تغییرات گسـترده در محـیط پیرامـون شآموزهای امـروزه نظام :4نوآوری مؤلفه -2

اند. انديشمندان شـروع بـه معرفـی و اجـرای نـوآوری در برنامه درسی خود کرده، خـود

اند تا مشخص سازند برای اينکـه نـوآوری بتوانـد اثربخشـی الزم را زيادی تالش کرده

ها و عواملی بايد مورد نظر قرار گرفته و مديريت شود. بر اين اساس داشته باشد چه مولفه

                                                 
1. Monero 

2. Wang& Li 

3. Parker 

4. Kashdan, & Steger 

5. Harrison 

6. Innovation 
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زيـادی به منظور شناسايی اين عوامل انجام شده است. براسـاس تحقیقـات متعـدد  مطالعات

فرهنگ  توان به چهار دسته تقسیم کرد. الف(اين عوامل را می، انجـام شـده در اين حوزه

محیط های سیاست ويژگی نوآوری د( های پذيرندگان نوآوری ج(ويژگی ب( برنامه درسی

 کالن پیرامون. 

يادگیری مشارکتی: يادگیری مشارکتی يکی از رويکردهای نوين ياددهی و يادگیری  مؤلفه -1

ی دنیا به عنوان جايگزينی برای پايان دادن به حاکمیت شآموزهای است که در برخی نظام

به جای ، ان در يادگیری از طريق مشارکتیآموزناخته شده است. دانشهای سنتی شروش

 کنند و به حل مسائلیروی کنجکاوی خود تمرکز می، توجه به خوشايند کردن معلم

 (.1212، پردازند که چاالش انگیز باشد )ضیغمیانمی

سمیت هـای تعلـیم و تربیتـی کـه ويژگـی پرسشگری را به رپرسشگری: نظـام مؤلفه -1 

بايد بدانند کـه هرگـز نخواهنـد توانست آن را از بین ، کنندنشناخته و آن را سرکوب می

 هرابط ه( در پژوهشی که دربار3411( 1(. جیروت و کالر1213، )غريبی و همکاران ببرند

به اين نتیجه رسیدند که بین کنجکاوی ، ان انجام دادندآموزکنجکاوی و سؤال پرسیدن دانش

 (1212، مثبتی وجود دارد )صمدی و گلوی هسیدن رابطو سؤال پر

زدن به دست، : خودانگیختگی يا انگیزش درونی عبارت است از3خودانگیختگی مؤلفه -14

چهار منبع اصلی انگیزش درونی عبارتند از:  يک فعالیت به خاطر خود آن فعالیت.

انی که برای يادگیری وزآم(. دانش3416، تخیل و چالش )پنتريچ و شانگ، کنترل، کنجکاوی

که اعتقاد هايی ورند تا به فعالیتآاين آمادگی را بدست می، شوندموضوعی برانگیخته می

  .بپردازند، کندنها کمک میآدارند به يادگیری 
 نظرانبر حسب ديدگاه صاحب برنامه درسی کنجکاو محورهای . مولفه 1جدول 

 منبع خرده مولفه مولفه

 انعطاف پذيری، تعمق، جامعیت ذهنیت باز
 فکر باز، گیریتصمیم، خالقیت

 نگاه بلندمدت، ایهای حرفهباورها و ارزش

 (3414) ريواس، (3411، کوريانتی) 

 (3414) استانويچ
 (3412) اوردم

 های متنوعمواد و روش، مشروع بودن محتوا اکتشاف
 محیط غنی، درگیرشدن، وجود انتظارات روشن

 ، (3411، کوک و اولیويرا) 
 (3414) علیماه و همکاران

                                                 
1. Jirout& Klar 

2. Spontaneity 
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 منبع خرده مولفه مولفه
 آموزدانشروابط مثبت معلم و ، باورهای معلم و متعلم

 با يکديگر آموزدانشهمکاری معلم و 
 (3411) هیداجات و همکاران

اشتیاق 
 یادگیری

-تدارک فعالیت، توجه به سبک يادگیری، انآموزآزادی دانش

 های گروهی
عاليق ، شناخت نیازها، تدارک محیط يادگیری غنی

 انآموزتشويق نوآوری دانش ،انآموزدانش

عجم و ) ،(3413، 1پینتريچ) 
 (.1211، همکاران

، 2مارتین) ،(.3412، 3آرچامبولت) 
3412) 

خود جهت 
 دهی

 ، تشويق و تهییج انگیزه، ارزش تکلیف
باور مهار ، 1گیری تسلطجهت، 6خودکفايتی، باورهای انگیزشی

استقالل در ، 1هدف گزينی، 2رادههای ابر شیوه تأکید، 4يادگیری
 1مهار محیط، يادگیری

 (. 3414، مونرو) 
 (3413) پارکر، ( 3412، تیفانی 

 

توجه به مهارت تفکر ، يادگیری -ارتقای کیفیت فرايند ياددهی پرسشگری
 حقیقت جويی، سطح باال

حل مساله ، تحلیل، بر ارتباط دو طرفه میان معلم و متربی تأکید
 ارتقای اگاهی، ت و انتزاعقضاو، استدالل

 (3414) علیماه و همکاران
 

 ،(3411) هیداجات و همکاران
 ، (3411، کوک و اولیويرا)

یادگیری 
 مشارکتی

بر همکاری میان  تأکید، های کوچک يادگیریتشکیل گروه
 های يادگیریگروه

 تدوين اهداف مشترک میان معلم و متربی و میان متربیان
 گیری تعامل رو در روبر ايجاد و شکل تأکید
کردن فرصت فراهم، پذيری انفرادیمسئولیت، دادن فعالگوش

 کار مشارکتیتامل بر کیفیت

 ، (3412، تیفانی) 
 
 (3413، هريسون و ديگران) 

 
 (3414) تورنبول و همکاران

 

                                                 
1. Pintrich 

2. Archambault 

3. Martin 

 معطوف است به باورهای اشخاص درباره توانايی به اتما رساندن موفقیت آمیز وظايف در يک حیطه ويژه اين سازه .6

 های تحصیلی تاکید دارد.. جهت گیری تسلط بر تمايل فراگیر به تبحر و تسلط يافتن بر محتوا يا مهارت1

 د دارد.. اين سازه معطوف است به باور شخص درباره میزان مهاری که بر يادگیری خو4

نهـا بـه حفـظ و ارتقـاء انگیـزش  و تـالش خـود        آگیـری از  دارد که فراگیران با بهرههايی های اراده اشاره به شیوهشیوه .2

 پردازند.می

پس از  دفراين گیری است و متذکر شدن اهداف به خود برای استمرار در انجام تکلیف،پیش از تصمیم دهدف گزينی فراين 1

تواند راهبردی را که فرد برای حفظ و ارتقاء انگیـزش بـه کـار    نی میيرود. بنابراين نوع هدف گزمی تصمیم گیری به شمار

 گیرد، تعیین نمايد.می

جه، کاهش عوامل محیطی محل انجام تکلیف و به طور کلی ترتیب دادن شرايط و. مهار محیط تالش برای حفظ تمرکز و ت1

 شود.ی به عنوان مهار محیط تعريف میهای تحصیلمساعد محیطی برای تسهیل فعالیت
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 منبع خرده مولفه مولفه
، يادگیری تیمی، آموزمشارکت معلمان و دانش، گیریتصمیم

 يادگیری با يکديگر، پژوهش گروهی
 ، (3411، کوريانتی) 

 شکوفايی استعدادها، مسئولیت پذيری، خودآگاهی خودانگیختگی

 ، آموزدانشهای و توجه به توانمندی تأکید، میل به پیشرفت
تناسب تکلیف با ، انآموزتوجه به نیازها و عاليق دانش

 هدايت تحصیلی، انتظارات
 آگاهی و دگر مديريتیدگر، خود مديريتی، خودآگاهی

 ( 3414، مونرو ) 
 ( 3412، 1تیفانی 
 ، (3413، هريسون و ديگران) 

 ، (3411) بوگارد

ترين گانه عمدهفهرست ده، ماحصل مطالعه و بررسی مبانی نظری و سوابق پژوهش

 تدوين شد. 3های برنامه درسی کنجکاو محور است که در جدول شماره مؤلفه
 های برنامه درسی کنجکاو محورمؤلفه 3جدول 

  نامه درسی کنجکاو محوربر

 هامؤلفه

 ذهنیت باز

 اکتشاف

 اشتیاق يادگیری

 خود جهت دهی

 انگیزه

 خالقیت

 نوآوری

 پرسشگری

 يادگیری مشارکتی مؤلفه

 خودانگیختگی

درسی  های برنامهو پرورش به مؤلفه شآموز. به چه میزان در محتوای اسناد باالدستی 3

 ه شده است؟کنجکاو محور توج

های برنامه درسی فراوانی مرتبط با مؤلفه 244ها حاکی از آن است که از مجموع نتايج تحلیل

درصد(  34/11فراوانی ) 61، درصد( در مؤلفه ذهنیت باز 22/2فراوانی ) 32کنجکاو محور 

 13/14فراوانی ) 64، درصد( در مؤلفه اشتیاق يادگیری 13/2فراوانی ) 31، در مؤلفه اکتشاف

فراوانی  66، درصد( در مؤلفه انگیزه34/11فراوانی ) 61، درصد( در مؤلفه خودجهت دهی

                                                 
1. Tiffani 
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 24، درصد( در مؤلفه نوآوری 26/11فراوانی ) 62، درصد( در مؤلفه خالقیت 43/13)

درصد( در مؤلفه  41/14فراوانی ) 21، درصد( در مؤلفه يادگیری مشارکتی 12/1فراوانی )

 بوده است. ، درصد( در مؤلفه خودانگیختگی 14/2فراوانی ) 34، پرسشگری

های ده گانه همچنین مشخص گرديد که در اسناد باالدستی به صورت متفاوتی به مؤلفه

برنامه درسی کنجکاو محور توجه شده است. میزان توجه بدين صورت است که در سند 

فراوانی  41 در نقشه جامع علمی کشور، درصد(22/2فراوانی ) 32ساله انداز بیستچشم

درصد( و در برنامه درسی ملی  41/24فراوانی )126در سند تحول بنیادين ، درصد( 21/12)

 ها اختصاص داده شده است. درصد( به مؤلفه31/21فراوانی ) 164

 و پرورش ايران شآموزهای برنامه درسی کنجکاو محور در اسناد باالدستی . نتايج تحلیل مؤلفه2جدول 

 برنامه درسی 

  جکاو محورکن

 مجموع و پرورش ایران شآموزاسناد باالدستی 

سند 

انداز چشم

 ساله بیست

نقشه جامع 

 علمی کشور

سند تحول 

 بنیادين

برنامه 

 درسی ملی
 درصد فراوانی

 22/2 32 11 1 1 3 مؤلفه ذهنیت باز

 34/11 61 11 16 1 2 مؤلفه اکتشاف

 13/2 31 13 13 6 1 مؤلفه اشتیاق یادگیری

 13/14 64 16 11 2 6 مؤلفه خود جهت دهی

 34/11 61 12 11 1 1 انگیزه مؤلفه

 43/13 66 12 11 2 3 خالقیت مؤلفه

 26/11 62 11 11 4 6 نوآوری مؤلفه

 12/1 24 16 12 2 3 یادگیری مشارکتی مؤلفه

 41/14 21 12 11 4 1 پرسشگری مؤلفه

 14/2 34 1 1 4 2 خودانگیختگی مؤلفه

  244 164 126 41 32 فراوانی مجموع

  31/21 41/24 21/12 22/2 درصد
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کنجکاو محور در  برنامه درسیهای های بهنجار شده توجه به مؤلفهداده 2در جدول شماره 

 و پرورش ايران آمده است. شآموزاسناد باالدستی 

و  شآموزدر اسناد باالدستی  محور های برنامه درسی کنجکاوهای بهنجار شده توجه به مؤلفهداده :2جدول 

 پرورش ايران

های برنامه درسی مؤلفه

  کنجکاو محور

 و پرورش ایران شآموزاسناد باالدستی 

انداز سند چشم

 سالهبیست

نقشه جامع علمی 

 کشور

سند تحول 

 بنیادين

برنامه درسی 

 ملی

 4.131 4.236 4.111 4.116 مؤلفه ذهنیت باز

 4.142 4.141 4.114 4.11 مؤلفه اکتشاف

 4.241 4.112 4.211 4.313 مؤلفه اشتیاق یادگیری

 4.111 4.411 4.333 4.121 دهیمؤلفه خود جهت

 4.623 4.112 4.161 4.613 انگیزه مؤلفه

 4.213 4.432 4.213 4.113 خالقیت مؤلفه

 4.121 4.262 4.121 4.142 نوآوری مؤلفه

 4.141 4.341 4.441 4.244 یادگیری مشارکتی مؤلفه

 4.222 4.142 4.111 4.421 پرسشگری مؤلفه

 4.224 4.321 4.214 4.144 خودانگیختگی مؤلفه

 

ها با استفاده از فرمول مرحله دوم روش شانون مقدار بار اطالعاتی سازی دادهپس از نرمال

(EJهريک از مؤلفه )زير آورده شده است 6که در جدول ، آيدها به دست می . 

 و پرورش ايران شآموزمحور در اسناد باالدستی کنجکاو برنامه درسیهای . مقدار بار اطالعاتی مؤلفه6جدول 

 شآموزاسناد باالدستی 

 و پرورش ایران

انداز سند چشم

 سالهبیست

نقشه جامع علمی 

 کشور

سند تحول 

 بنیادین

برنامه درسی 

 ملی

 162/4 213/4 226/4 113/4 (EJبار اطالعاتی )
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های برنامه درسی کنجکاو محور با استفاده از فرمول در مرحله پايانی ضريب اهمیت مؤلفه

ی سوم روش آنتروپی شانون محاسبه گرديده که آن هم در جدول زير آمده و هر مرحله

 ( بیشتری برخوردار است. WJبُعدی که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت )

 و پرورش ايران شآموزهای برنامه درسی کنجکاو محور در اسناد باالدستی ب اهمیت مؤلفه. مقدار ضري4جدول 

 شآموزاسناد باالدستی 

 و پرورش ایران

انداز سند چشم

 سالهبیست

نقشه جامع علمی 

 کشور

سند تحول 

 بنیادین

برنامه درسی 

 ملی

 322/4 112/4 321/4 213/4 (WJضریب اهمیت )

و پرورش بیشترين  شآموزدهند که از بین اسناد باالدستی ن مینشا 4نتايج جدول شماره 

( و کمترين ضريب اهمیت مربوط به 213/4ضريب اهمیت مربوط به سند برنامه درسی ملی)

 ( بوده است.112/4سند نقشه جامع علمی کشور)

 ورش ايرانو پر شآموزدر اسناد باالدستی  های برنامه درسی کنجکاو محور. ضريب اهمیت مؤلفه6نمودار

 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

ترين متون اثرگذار و به عنوان يکی از گسترده، و پرورش شآموزاسناد باالدستی نظام 

با توجه به مخاطبان فراوان و ، و پرورش جمهوری اسالمی ايران شآموزدهنده در جهت
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-ه مولفهبايد توجه ب، ی و پرورشی خودشآموزهای مستعدی که دارند و با توجه به رسالت

های خود قرار دهند. اين ترين رسالتهای برنامه درسی کنجکاومحور را جزء اصلی

گذاری شود که يکی از وظايف اصلی اين اسناد را سیاستزمانی احساس می، ضرورت

انی بدانیم که همواره در راستای احیای فطرت الهی خويش کوشا آموزدانشجهت پرورش 

 هستند.

های برنامه درسی کنجکاو محور و با هدف شناسايی مؤلفهنتايج پژوهش حاضر که 

نشان داد که؛ در ، وپرورش ايران انجام شده بودشآموزتحلیل جايگاه آن در اسناد باالدستی 

های مرتبط با برنامه درسی کنجکاو محور توجه شده که در میان مرتبه به مؤلفه 244مجموع 

ترين و مؤلفه درصد بیش 43/13فراوانی و  66های مورد بررسی مولفه خالقیت با مؤلفه

اند. در خصوص ترين میزان توجه را داشتهدرصد کم 14/2فراوانی و  34خودانگیختگی با 

اين  تواند اين باشد کهمی توان دو نوع تبیین را ارايه داد. اولین تبیین خوشبینانهمی اين يافته

)البته اين  و حجم اسناد باالدستی باشدهدف ، تواند به دلیل تفاوت در ماهیتنوع توجه می

برنامه درسی کنجکاوانه در اسناد باالدستی های امر دلیلی بر عدم توجه متوازن به همه مولفه

دارد که  تأکیداما تبیین دوم که الزم به توجه جدی است بر اين نکته اساسی  نمی تواند باشد(

که گرايش به سمت شناسايی و  با توجه به اينکه ويژگی بارز کنجکاو بودن اين است

جستجوی تجارب جديد و چالش آمیز به طورغیرقابل اجتنابی منجر به میزانی از يادگیری و 

اين میزان از پرداختن به مولفه خودانگیختگی ، شودمی و دانشها رشد و گسترش مهارت

ا و فعالیت که کنابه -و پرورش شآموزدر اسناد باالدستی نظام  ( 14/2فراوانی معادل  34)

کافی نیست. نتايج اين -شودمی ن تدوينآمعلم و به طور کل برنامه درسی مدارس بر اساس 

-بینهای زمونآان ايرانی در آموزدانشلفه خودانگیختگی را در عملکرد ؤکم توجهی به م

ن تیمز و پرلز نشا های ملی مطالعاتيافتهبینیم . به طوری که می المللی از قبیل تیمز و پرلز

های تیمز در فاصله دهد که جايگاه و عملکرد کشور جمهوری اسالمی ايران در تمام دورهمی

المللی همواره از میانگین عملکرد بین 3444و  3441و پرلز  3442و  3442، 11، 11های سال

اگر تعلیم و تربیت تر بوده است. اين در حالی است که به طور معناداری پايین

بايستی ، دهد شآموزان آموزرا به دانش یح تفکر و استدالل منطقیهای صحروش بخواهد

تفکر و کنجکاوی  شآموزور اخص و طان به آموزدانشجايگاه خاصی برای خودانگیختگی 
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، استدالل، صحیح پرسشگری ان از انديشهآموزدر نظر گرفته شود. چنانچه دانش به طور اعم

و  های کافی برای مقايسهاين صورت مهارت در، نصیب بمانندکنجکاوی و تفکر منطقی بی

نخواهند ، شوندتشخیص درستی يا نادرستی ادعاهايی را که در زندگی با آنها روبه رو می

شی بايد تالش کنند از طريق زواالدستی به عنوان قطب نمای نظام آمدر واقع اسناد ب .داشت

های استدالل خود را مهارت، انزآمومحیطی فراهم گردد تا دانشهای ستاو سیها اتخاذ رويه

ها را با ارزش بدانند و به رفاه فردی و اجتماعی برسند. به عنوان توسعه داده و اين فعالیت

از  ماًه جای اينکه دائهايی را اتخاذ کنند و مدارس و معلمان را تشويق کنند بنمونه سیاست

آنها شده و توامان تحرک در های وارد دنیای نادانسته، های کودکان سوال بپرسنددانسته

فیزيکی ادغام کرده و يادگیری را از حالت انفعالی های های ذهنی را با فعالیتعرصه فعالیت

 .خارج و به شکل فعال درآورند

همچنین نتايج بررسی و تحلیل میزان توجه در اسناد مورد بررسی که در فرايند چهار  

های ی از آن است که توجه متوازن به مولفهحاک، ای آنتروپی شانون انجام پذيرفتمرحله

برنامه درسی کنجکاو محور در اسناد باالدستی نشده است. بدين ترتیب که میزان بار 

انداز در سند چشم برنامه درسی کنجکاو محورهای اطالعاتی و ضريب اهمیت مولفه

فراوانی(  41ور )نقشه جامع علمی کش، 322/4و  162/4فراوانی( به ترتیب  32ساله با )بیست

و برنامه درسی ملی با  321/4، 226/4، فراوانی( 126سند تحول بنیادين )با ، 112/4، 213/4

تواند به داليلی همچون است. چنین توجهی می 213/4و  113/4فراوانی( به ترتیب  164)

محدوديت در حجم اسناد و ، ترجیحات مؤلفان اسناد باالدستی، ريزان درسینگرش برنامه

های بیان شده باشد. عالوه بر اين علت اين نوع از نارسايی را لقی کافی بودن فراوانیت

های برنامه جستجو کرد. اين از آن جهت است که مولفه توان در دو بخش عملی و نظریمی

با توجه به تعامل و در ، تار و پودی در هم تنیده از عمل و نظر است، درسی کنجکاو محور

های موجود در اسناد باالدستی شکل بسیط نظری يا عملی ضعف، و نظرگی عمل هم تنید

، هاها اعمال و انديشهگردند که در آنآشکار می، های پیچیدهصورت بافتبلکه به، ندارد

 کند.يکديگر را تأيید و تقويت می
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در تولید و ، ی هر کشور به عنوان يک نظام پويا و هدفمندشآموزبا توجه به اينکه نظام 

 باشدر صدد افزايش تولید دانش میکند و دای را ايفا مینقش بسزا و سازندهرشد علمی 

که به عنوان قطب نمای  -دستیباال از ابزاهای مختلفی از قبیل اسناد برای رسیدن به اين مهم

کند و با توجه به اينکه درجامعه امروز تربیت می استفاده -کنندمی ی عملشآموزنظام 

به جای درگیرشدن با ها آن واگر استالزم وضروری ، منتقدمتفکر و ، رسشگرپ آموزدانش

از اين طريق برای ، نگر درگیرشوندهای پیچیده وکلهای ساده و مجزّا از هم با فعالیتمهارت

الزم است اين اسناد پرداختن  .دآمادگی بیشتری به دست خواهند آورهای دنیای فردا چالش

ه قرار دهند. عدم توجه به نجکاومحور را بیش از پیش مورد توجرسی کبرنامه دهای به مولفه

الشعاع قرار داده و آثار و و پرورش را تحت شآموزهای مختلف تواند بخشمی، اين مهم

، های تحصیلیاهداف دوره، های کالن نظامپیامدهای نامطلوبی را به ترتیب در سیاست

 ف دروس ارزشی مرتبط ايجاد نمايد.اهدا

 :شودها به برخی از پیشنهادهای کاربردی اشاره میادامه جهت عملیاتی ساختن يافته در

های آتی اسناد باالدستی به ريزان درسی در ويراستی و برنامهشآموزگذاران . سیاست1

ذهنیت باز و اشتیاق ، خودانگیختگیهای تر توجه شده )از قبیل به ترتیب مولفههای کممؤلفه

 عنايت بیشتری داشته باشند.، ای مفقودهوان حلقهبه يادگیری( عن

های برنامه درسی کنجکاو محور که در اين توانند با استفاده از مؤلفهريزان درسی می. برنامه3

طراحی و تدوين برنامه درسی ، عنوان الگويی عملی جهت گزينشبه، اندپژوهش معرفی شده

 .تر استفاده نمايندمناسب

توانند ماهیت می، اندکنجکاو محور که در اين تحقیق شاسايی شده مه درسیبرناهای . مولفه2

ترويجی داشته باشند و به مخاطب اينگونه القا شود که ما در آينده به چه نوع برنامه درسی 

 توجه داريم.

تواند بر اساس می و پرورش شآموزنیروی انسانی سازمان  شآموزريزی و . اداره برنامه6

های شآموزهای کارگاه ، برنامه درسی کنجکاومحور(های لی الخصوص مولفهاين نتايج )ع

و ها کاربردی برای معلمان طراحی و اجرا کند و از اين طريق معلمان را با اين مولفه

ان از طريق برنامه درسی موجود توجیه آموزدانشها در ضرورت تقويت و توسعه اين مهارت

 کند.
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متصديان ، و پرورش ايران شآموزوجود در اسناد باالدستی های م. با توجه به کاستی1

های های ضمن خدمت اهمیت پرداختن به مفاهیم مرتبط با مؤلفهشآموزتوانند به کمک می

ها را برای عامالن برنامه درسی تشريح نمايند تا آنان در فرصت برنامه درسی کنجکاو محور

تبیین نمايند تا اين مباحث به برنامه درسی های گوناگون موضوع را برای معلمان و مناسبت

 در حوزه تربیت معلم تبديل نشود. 3يا برنامه درسی مغفول 1پنهان

 منابع

ثیر تدريس مبتنی بر يادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو بر أ(. بررسی ت1212) سیده فاطمه، ضیغمیان

 32-13صفحات  1و پرورش. شماره  شآموزان. جامعه شناسی آموزدانشکفايت اجتماعی 

(. پیش بینی 1211خاتون ذبیحی حصاری نرجس)، صابری رضا، بادنوا صديقه، عجم علی اکبر

های اشتیاق تحصیلی دانشجويان پرستاری و مامايی پذيرش يادگیری الکترونیکی از طريق مؤلفه

 علوم پزشکی شآموز. مجله مرکز مطالعات و توسعه 1216دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال

 .224-221(:6)11يزد. 

راهبردی  شآموز(. اثربخشی 1213) فتحی آدر اسکندر و ساير همکاران، اديب يوسف، غريبی حسن

پژوهشگاه ، ان پسر پايه پنجم ابتدايی شهر سنندج. تفکر و کودکآموزدانشتفکر بر پرسشگری 

 .21-13(:1)6علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

(. بررسی رابطه يادگیری مشارکتی و انفرادی با 1212رغام محسن)ض، فتحی رضا، فقیه آرام بتول

پژوهشی تدريس  -ان رشته علوم انسانی. فصلنامه علمیآموزدانشاجتماعی های میزان مهارت

 .114-121(:2) 4پژوهی. 

ان پیش آموزدانش(. اثربخشی راهبردهای يادگیری بر کنجکاوی و عالقه در 1211حجت اله )، راغب

 .42-11(:3)13، فصلنامه ايرانی کودکان استثنايی«. م توان ذهنیدبستانی ک

                                                 
1. Hidden Curriculum 

2. Null Curriculum 
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(. رويکرد پژوهش محوری 1211) درتاج فريبرز، صادقی علیرضا، قاضی اردکانی راحله، ملکی حسن

کیفی در های و راهکارهای تربیتی. فصلنامه پژوهشها مولفه، هاضرورت، : ماهیتشآموزدر 

 .44-21(:1بايی. )برنامه درسی. دانشگاه عالمه طباط

(.میزان همخوانی برنامه درسی پايه ششم ابتدايی با برنامه درسی 1212) صمدی پروين. گلوی میترا

انجمن مطالعات برنامه «. برنامه درسیهای پژوهش»پژوهشی  -مجله علمی کنجکاومحور.

 .121-111(:11)1درسی ايران. 

و معلمان به کنجکاوی کودکان پیش  نگرش خانوادهای بررسی مقايسه (.1213)پروين ، صمدی

 .22-12(:2)1، مطالعات روانشناختی«. دبستان

عزت نفس ، کنجکاوی، های فرزند پروری با خالقیتهشیو هبررسی رابط (.1214) سکینه، محمد زاده

، رشته روانشناسی تربیتی، کارشناسی ارشد هپايان نام، ان سوم دبیرستان شهرستان ماکوآموزدانش

 زاد اسالمی واحد تهران مرکزدانشگاه آ

(. گزارش مختصری از نتايج مرحله مقدماتی تیمز 1211) و پرورش شآموزپژوهشگاه مطالعات 

های واحد اشاعه و کاربست يافته، یشآموزريزی سازمان پژوهش و برنامه ، تهران، 3411

 پژوهشی

می برنامه درسی تلفیقی (. طراحی الگوی مفهو1211) نیکنام زهرا، احمدی غالمعلی، رضايی مريم

رياضی( در دوره ابتدايی کشور. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ، مهندسی، فناوری، )علوم استم

 .42-13صص، 11شماره ، سال پانزدهم، ايران

(. 1212) حکیم زاده رضوان و امیر تیموری محمدحسن، سلمانی بابک، عبس پور عباس، ملکی حسن

ی در دوره ابتدايی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران. سال الگويی برای رهبری برنام درس

 .1-21، 61شماره ، سیزدهم

بهداشت و ارتقای  شآموز(. طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی 1211) عظیمی محمد

نظام سالمت. فصلنامه مطالعات برنامه درسی های سالمت در دوره دبستان بر اساس مفروضه

 .43-21، 11شماره ، همايران. سال پانزد
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