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  ابتدایی با برنامة درسی کنجکاو محورخوانی برنامة درسی پایه ششم میزان هم

 ***میترا گلوی                              **پروین صمدی

 چکیده
 پرورش امروزه. شودمی اکتشاف به منجر که است عالقه یافتة افزایش حالت یک کنجکاوی

 رو این از. هستند رو به رو آن با تربیت و تعلیم متخصصان که است چالشی یادگیرندگان در کنجکاوی

 درسی برنامه با ابتدایی ششم پایة رسمی درسی برنامة خوانیهم میزان بررسی» هدف با حاضر پژوهش

 -توصیفی پژوهش این روش. است شده انجام« آموزان دانش و معلمان دیدگاه از محور کنجکاو

 خوانیهم میزان بررسی منظور به ساخته محقق پرسشنامة تدوین از پس که معنا بدین. است پیمایشی

 نفر 242 و معلمان از نفر 26 بین در پرسشنامه این کنجکاومحور، درسی برنامة با رسمی درسی برنامه

 با آموزاندانش و سرشماری روش به معلمان. شد اجرا ابتدایی ششم پایة پسر و دختر آموزاندانش از

. شدند تعیین نمونه عنوان به کوکران فرمول اساس بر ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده

 پژوهش این در. است شده استنباطی استفاده آمار و توصیفی آمار از کمّی هایداده تحلیل و تجزیه برای

 به آموزاندانش و معلمان دیدگاه از رسمی درسی برنامة با محور کنجکاو درسی برنامة خوانیهم میزان

 پایة رسمی درسی برنامة هدف که گفت توانمی لذا. شد ارزیابی متوسط سطح از بیشتر مطلوبیت لحاظ

 تا جدید آموزشی نظام که دهدمی نشان نتایج. است آموزاندانش کنجکاوی حس افزایش ابتدایی، ششم

 و نماید برطرف را اجراست حال در دبیرستان ةدور در که قبلی آموزشی نظام نقصان است توانسته حدی

 . نماید تقویت را کنجکاوی حس
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 مقدمه
ای تجربی زندگی در هر مرحله از رشد و تحول مستلزم یادگیری است. یادگیری پدیده

به درک و فهم مطالب  شود تا یادگیرنده به صورت فعّال و تجربیاست، این ویژگی موجب می

ای (. آموزش و تدریس نیز ابزاری در خدمت یادگیری و یادگیری زمینه1391بپردازد)حوریزاد، 

ها باشد خود، ناقض برای تربیت است. آموزشی که عمدتاً مبتنی بر انتقال مفاهیم و آموخته

شود و نگیزه روشن مییادگیری است. یادگیری را اصوالً باید جریانی دانست که با مشعل عالقه و ا

یابد. انگیزه همانند تفکر امری طبیعی است اما نیازمند هدایت و تربیت است )پورشافعی، تداوم می

1386.) 

های های خود از روشاند که فراگیران برای مطالعه و یادگیری درسها نشان دادهبررسی

هاست. رویکرد کردهای یادگیری آنای بیانگر رویها تا اندازهکنند که این روشمختلف استفاده می

(. حیطة رویکردها به یادگیری 1390یادگیری هم شامل راهبرد است و هم شامل انگیزه )رضایی، 

. پایداری و 3. ابتکار؛ 2.کنجکاوی و عالقه؛ 1اند از: ها عبارتدارای پنج مؤلفه است. این مؤلفه

 (.1391. تعمق و تفسیر)راغب، 5. خالقیت و نوآوری؛ 4توجه؛ 

کنندة حس کنجکاوی کودکان، عالقه به پیگیری اطالعات مؤلفة کنجکاوی و عالقه، بیان

عنوان میل ذاتی به ( و به1391جدید، اشتیاق نسبت به دانش نوین و میل به یادگیری است )راغب، 

شده است که به رفتار جستجوی اطالعات منجر دانستن، به دیدن و یا تجربه کردن چیزی تعریف

طور تواند تحریک شود، باعث تغییر شود، یا بهمی 2(. کنجکاوی147: 2007، 1شود)زلیکمی

شدت رقابتی و پیچیده (. اگرچه یادگیری در جامعه به57: 1391ناگهانی به پایان برسد)راغب، 

امروز مهم است، اما این کنجکاوی است که سوخت انگیزشی برای یادگیری را در هر مرحله از 

 (. 2009، 3کند)بینسونفراهم می روند آموزشی

. اندمتفکران به آن توجه داشته و فالسفه دیرباز از و است کهنی پیشینة دارای کنجکاوی واژة

 ،4ادلمن)یابد می تمرکز اخالق حوزة در سؤاالتی بر و شودمی هدایت فیلسوفان توسط کنجکاوی

بررسی شده  5برلین توسط کنجکاوی مطالعة در اصلی ذهنیت(. 1390 محمدزاده، از نقل به ،1997

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Zelick  
2.Curiosity 
3.Binson 
2. Edelman  
5. Berlyne  
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 صمدی،) برانگیخت را علمی محافل توجه 1980 اواسط تا 1960 سال از و( 2003 ،1آرنون) است

1392.) 

کنجکاوی مطرح نمود: ادراکی، معرفتی، ویژه و متنوع.  ( تقسیمات گوناگونی از1960برلین )

است. کنجکاوی غالباً موجب کنجکاوی موردبحث در آموزش، همان کنجکاوی معرفتی)علمی( 

( نیز 57: 1391، به نقل از راغب، 1996) (. کالینز2003شود)آرنون، تالش در جهت خودگردانی می

کند که کنجکاوی همانند تخیّل رویکردی برای دانستن است. به اعتقاد او کودک در اعالم می

تحقیقات دیگر نشان  کند.وجو میکالس درس همانند یک دانشمند بزرگسال، دانستن را جست

)آرنون، « کنجکاوی فرد در فرایند خالقیت مؤثر است و افراد خالق معموالً کنجکاوند»دهد می

( نیز در 2011)2(.جیروت و کالر216: 1389، به نقل از شفایی و مدنی،2006؛ تامدگن،2003

این نتیجه  آموزان انجام دادند، بهپژوهشی که دربارة رابطة کنجکاوی و سؤال پرسیدن دانش

آموزانی که بیشتر رسیدند که بین کنجکاوی و سؤال پرسیدن رابطة مثبتی وجود دارد، یعنی دانش

پرسند و توانایی بیشتری دارند تا از سؤاالت برای حل مشکالت ساده کنجکاوند، بیشتر سؤال می

 استفاده نمایند.

ر است و در سایة های درسی، پرورش قوة تفکاز سوی دیگر از اهداف اساسی برنامه

(. در تحقق این هدف، نقش 20: 1389آید)علی پور، کنجکاوی است که تفکر به وجود می

شود، از اهمیت خاصی وسیلة معلم در کالس درس به اجرا گذاشته میهای درسی که بهبرنامه

ا برای آموزان رای سازماندهی شود که دانشگونهبرخوردار است. بنابراین، برنامة درسی باید به

سرعت در حال پیشرفت و تغییر چشمگیر است، آماده کند)شریفان و ای که بهزندگی در جامعه

 (.1387شریفان، 

 و حرکتی و عاطفی اهداف به دستیابی دشواری ازجمله ایران درسی هایبرنامه هایکاستی

 تعلیم رنتیجه،د و شدند عمل در اهداف این فراموشی باعث ها،آن ارزیابی راه در عدیده مشکالت

پرورش تفکر بدون در  .کرد پیدا تقلیل شناختی حیطة به تنها نیز آموزش و آموزش به تنها تربیت و

در صورتی اندیشیدن اتفاق  دیگویطور که روسو مهمانمعنا است. بی 3نظر گرفتن جنبة عاطفی

: 1386نشیند که یادگیرنده به لحاظ عاطفی درگیر در موضوع شود)شمشیری، افتاده و به بار می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Arnone 
2. Jirout& Klar 

 شده است. ادگرفتهیکردن رفتار  یتوجه کردن، واکنش نشان دادن و درون ،یمنظور از جنبه عاطف 3
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؛ لطف آبادی، 1383؛ کیامنش، 1382ها )عریضی و عابدی، که پژوهش(. با توجه به این49

ر وضعیت مطلوبی ها و عملکردهای آموزشی و پرورشی ددهد که برنامه( نشان می1385نوروزی، 

( 119: 1390 پور، رجایی و شریف موسوی،) نیست تا افراد خالق و متفکر به جامعه تحویل دهند

 قرار موردتوجه درسی هایبرنامه در باید خالقیت ناپذیرجدایی جزء عنوانبه کنجکاوی لذا

 (.267: 1391 حوریزاد،)گیرد

خواندن، نوشتن  یاساس یهادر مهارت یهپادانش یلازنظر تشک ییابتدا ةدور دیگر، سوی از

که با آن سروکار  هایییدهدر مقابل پد منفی و مثبت یهانگرش و محیط شناخت و حساب کردن،

 ی،ارس یبرد)ساعبه سر می ینیتفکر ع ةدر دور ییابتدا ةآموز دوردارد و دانش یتاهم یاردارد، بس

1389.) 

ویت وجوه مشترک تأکید دارد. امروزه ضرورت برنامة درسی ابتدایی بر استعدادهای عام و تق

اعم و  طوربههای شناختی یتقابلها و و نقش دورة آموزش ابتدایی را فقط در توسعه مهارت

کنند. بلکه آن را ینمآموزش و آماده کردن کودکان برای ورود به مدارج تحصیلی باالتر خالصه 

اخص عامل و اساس هرگونه تحول آغازین در عرصه رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و  طوربه

 (.179: 1386دانند)مومنی مهموئی و کرمی، اقتصادی می

رشد شناختی  ازنظربه باال قرار دارند  11ة سنی دوریة ششم ابتدایی چون در پاآموزان دانش

های عینی و واقعی یتموقعاعمال و  حسببرپیاژه مرحله عملیات عینی)محسوس( که در آن تفکّر 

آموزان پایة ششم وارد آخرین . دانشاندکردهاست را طی و توانایی انجام اعمال منطقی را کسب 

شوند. نوجوان در این مرحله ة عملیات صوری)انتزاعی( میمرحلة رشد شناختی یعنی مرحل

و بر قوانین منطق صوری مسلط کند یج توانایی تفکر برحسب امور انتزاعی را کسب میتدربه

شود که به او ، قیاسی و استنباطی میمندنظامکند و قادر به استدالل ة تفکر، فکر میدربارشود، می

و  85: 1389ها را برگزیند)سیف، ی متعدد را تصور کند و بهترین آنهاحلراهدهد تا امکان می

86 .) 

 ابتدایی دورة در محوری پژوهش هایؤلفهم از یکی عنوانبه کنجکاوی کهینتوجه به ا با

 مسئله به پژوهش و تفکر کتاب تدوین در ابتدایی ششم پایة در دیگر سوی از و گیردمی شکل

 محور کنجکاو درسی برنامه همخوانی میزان بررسی به حاضر مقالة لذا است، شده توجه کنجکاوی

بدین  .است پرداخته آموزاندانش و معلمان دیدگاه از ابتدایی ششم پایة رسمی درسی برنامه با

 منظور، اهداف پژوهش شامل:
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های عنصر هدف برنامه درسی پایة ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه میزان همخوانیبررسی . 1

 عناصر برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه معلمان

های مؤلفهعنصر محتوا برنامة درسی پایة ششم ابتدایی بر اساس   همخوانی میزانبررسی . 2

 عناصر برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه معلمان

عنصر روش تدریس برنامة درسی پایة ششم ابتدایی بر اساس  میزان همخوانیبررسی . 3

 های عناصر برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه معلمانمؤلفه

بر اساس ارزشیابی برنامة درسی پایة ششم ابتدایی عنصر  همخوانی میزانبررسی . 4

 های عناصر برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه معلمانمؤلفه

های هدف برنامة درسی پایة ششم ابتدایی بر اساس مؤلفهعنصر  همخوانی میزانبررسی . 5

 عناصر برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه دانش آموزان

عنصر محتوا برنامة درسی پایةه ششم ابتدایی بر اساس  عنصر همخوانی میزانبررسی . 6

 های عناصر برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه دانش آموزانمؤلفه

عنصر روش تدریس برنامة درسی پایة ششم ابتدایی بر اساس  همخوانی میزانبررسی . 7

 آموزانهای عناصر برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه دانشمؤلفه

عنصر ارزشیابی برنامة درسی پایة ششم ابتدایی بر اساس  همخوانی میزانی بررس. 8

 آموزانهای عناصر برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه دانشمؤلفه

 پژوهش پیشینه

های زیادی پیرامون رویکرد پژوهش محوری و پرسشگری و فلسفه برای تحقیقات و بررسی

های درسی تاکنون پژوهشی در نقش کنجکاوی در برنامهشده است. اما در رابطه با کودکان انجام

ی هامؤلفهکنجکاوی با سایر  ة رابطةدهندنشانها نتایج پژوهش منابع اطالعاتی مشاهده نشده است.

 توجهی به این مؤلفه  است. رویکرد پژوهش محوری و بی

به ای نگرش خانواده و معلمان بررسی مقایسه»( تحقیقی تحت عنوان 1392صمدی )

 انجام داد و به این نتایج رسید که:« دبستانکنجکاوی کودکان پیش

 شوند.هایی که ارزش تشویق کردن دارند، به یادگیری نیز منجر میویژگی. 1

 معلمان و خانواده نظر مثبتی نسبت به کنجکاوی و کندوکاو در فرزندانشان دارند.. 2

 کودکان تمایل بیشتری دارند. در معلمان نسبت به خانواده برای تشویق این ویژگی. 3
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جایگاه رویکرد پژوهشگری در برنامه درسی »(، نیز پژوهشی تحت عنوان 1392ساالر)

های رویکرد پژوهش نامه مؤلفهانجام داده است. در این پایان« ( علوم دورة ابتدایی1391-92جدید)

عة صدر، تحمل مساعی، سمحوری )حل مسئله، تفکر انتقادی، خالقیت، کنجکاوی، تشریک

آموز( در برنامه درسی جدید علوم دورة ابتدایی بررسی شده شکست و ارتباط محتوا باتجربة دانش

بیشترین درصد توجه را به « ارتباط محتوا باتجربه یادگیرندگان»ها نشان داد که مؤلفة است و یافته

های مؤلفة حل ین به گویهکنند. همچنها نقش کمرنگی را ایفا میخود اختصاص داده و سایر مؤلفه

مسئله و تفکر انتقادی پرداخته نشده است و از مؤلفة کنجکاوی با توجه به میزان اهمیت آن غفلت 

 شده است. 

های روحیه پرسشگری عوامل و زمینه»ای با عنوان (، مطالعه1392جعفری و لیاقت دار)

های معلمان پرسشگری و ویژگی انجام دادند. در این مقاله پرسشگری، عوامل مؤثر بر« تحقق آن

چه متخصصان تعلیم و تربیت بخواهند شده است چنانگیری عنوانشده است و در بخش نتیجهبیان

آموزان فعلی افراد مفید باشند و نظام آموزشی نیز باید به مقاصد خود دست یابد، باید به دانش

نند. همچنین، ضرورت دارد که منزلة رویکردی جدید و ضرورتی انکارپذیر توجه کپرسشگری به

های چگونه ها قابلیتآموزان به یاری آنهایی به کار رود که دانشهای آموزشی روشدر برنامه

 آموختن را به روش انتظام فکری بیاموزند. 

« عوامل مؤثر بر پرسشگری فراگیران در کالس»ای تحت عنوان ( نیز مطالعه1391جعفری ) 

شان داد که برای ارتقای هر چه بیشتر روحیة پرسشگری درمیان فراگیران، انجام داده است. نتایج ن

 های آن تغییر کند. باید نوع نگاه به آموزش و اهداف و روش

 سال هایکتاب در محور پژوهش رویکرد»(، پژوهشی با عنوان 1390صمدی و مهماندوست )

 پژوهش این نتایجانجام دادند. « موردنظر کتب آموزشی اهداف با مقایسه آن و متوسطه دوره اول

 و باشندمی به هم نزدیک درسی هایکتاب در این رویکرد هایمؤلفه ظهور بندیاولویت داد که نشان

 پژوهش محور هایمؤلفه آموزش به گذرا و ناقص صورتموردنظر به درسی هایکتاب محتوای

 خالقیت، کنجکاوی، دروس، سایر با محتوا ارتباط هایمؤلفه ها به آموزشکتاب این در اند.پرداخته

 نشده پرداخته مؤثر و کافی طوربه شکست تحمل و صدر سعه باتجربه، ارتباط محتوا مساعی،تشریک

 .است

های فرزندپروری با خالقیت، بررسی رابطة شیوه»ای با عنوان نامه(، پایان1390) محمد زاده

نامه انجام داد. نتایج این پایان« آموزان سوم دبیرستان شهرستان ماکونفس دانشکنجکاوی، عزت
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 نشان داد:

 بین شیوة فرزندپروری مستبدانه و خالقیت رابطة منفی و معکوس وجود دارد. . 1

 نفس نیز رابطة منفی و معکوس وجود دارد.فرزندپروری مستبدانه و عزت بین شیوة. 2

  بین شیوة فرزندپروری آزادمنشانه و کنجکاوی رابطة مثبت و مستقیم وجود دارد. . 3

تأثیر کنجکاوی و انگیزش بیرونی در انگیزش »( که به 2012)1در پژوهش دیگر، الی فونگ

 زان با کنجکاوی باال انگیزة درونی باالتری دارند.آموبه این نتیجه رسید که دانش« درونی

منظور افزایش شناسایی ای به بررسی راهبردهای آموزشی به(، در مقاله2009)2آلکییومی

انگیزةدرونی و کنجکاوی برای توسعه تفکر خالق پرداخته است. بدین منظور ابتدا رابطة انگیزة 

ر خالق را توضیح داده است. نتایج پژوهش درونی و تفکر خالق، سپس رابطة کنجکاوی با تفک

آموزان از طریق فرایند نشان داد که راهبردهای آموزشی زیر باعث افزایش کنجکاوی دانش

 شود:یادگیری می

 راهبرد چالش . 1

 راهبرد  ارتباط. 2

 راهبرد  استقالل. 3

انجام « شناختیمندی و محرومیت کنجکاوی عوامل عالقه» ای با عنوان(، مقاله2008)3لیتمن

 کنجکاوی و مقیاس کنجکاوی معرفتی ،(EC) معرفتی کنجکاوی گیریدو اندازه داد. در این مقاله،

 مطالعه چهار در کنجکاوی محرومیت و عالقه بین نوع تمایز محرومیت، احساس مقیاس عنوانبه

      .گرفت قرار موردبررسی

ای به تعریف انگیزةدرونی و انواع کنجکاوی ( در مقاله2007و همکاران) 4ایسوگایی

پرداختند. در این مقاله، تئوری انگیزةدرونی فرض شده است که موجودات زنده در اصل فعال 

توان به  هستند و اعتقاد بر این است که کنجکاوی در مرکز انگیزةدرونی است و کنجکاوی را می

توانند هر دو نوع کنجکاوی را نشان ها میتنوع تقسیم کرد که انساندو نوع کنجکاوی خاص و م

 دهند. .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Lai- Fong 
2. Alkiyumi  
3 .Litman 
4. Isogai  
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( در پژوهش خود به بررسی تأثیر کنجکاوی و یادگیری مربوط به 2004)1ریو و کاالهان

جامعه پذیری در عملکرد شغلی پرداختند و به این نتیجه رسیدند اضطراب با کنجکاوی و یادگیری 

 بطةمنفی و معکوس دارد.  پذیری رامربوط به جامعه

یزی درسی، موضوع محور، ربرنامهدهد که در ایران نظام ، نشان میشدهانجاممطالعات 

ی برنامهبه انعطاف در  توجهکمامتحان مدار، مقاوم در برابر نفوذ معلم، کامالً متمرکز، همگانی، 

حل مسئله و پژوهش مدار، ی مناسب برای پرورش تفکر خالق، نقّاد، تحلیلی، ینهزمدرسی، فاقد 

نشده که یانبی فوق هاپژوهشدر  ازآنجاکه(. 10: 1392آموزان است)حسینی و مطور، در دانش

های کنجکاوی، نظرات یژگیوآموزان را کنجکاو نماید و فقط به ی درسی، دانشهابرنامهچگونه 

های فرزند پروری با کنجکاوی یوهشآموزان و رابطةها و معلمان درباره کنجکاوی دانشخانواده

رو محقق درصدد برآمد تا با توجه به عناصر برنامه درسی ینازااست.  شدهدادهتوضیح 

ششم ابتدایی  پایةکنجکاومحور به بررسی میزان همخوانی برنامه درسی مطلوب با برنامه درسی 

اهداف آن در کنجکاو نمودن بپردازد تا تعیین نماید برنامه درسی پایه ششم ابتدایی با توجه به 

 آموزان موفق بوده است.   دانش

 روش پژوهش

معلمان و  ةپیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل هم -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

 آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان رودان است.دانش

 تحول سند به توجه با که بود این نیز پژوهشگر توسط ابتدایی ششم پایة انتخاب دلیل

 پایه، این در پژوهش و تفکر نام به کتابی شدن اضافه و درسی کتب در تغییر و آن اهداف و بنیادین

 بیشتر محور کنجکاو درسی برنامه به توجه با پایه این رسمی درسی برنامه همخوانی بررسی امکان

 قرار موردبررسی سرشماری صورتبه پژوهش این در ابتدایی ششم پایة معلمان تمامی. دارد وجود

 روش به و کوکران فرمول آموزان ازدانش نمونه حجم آوردن دست به جهت ولی گرفتند

 651 و معلمان نفر 26 حاضر، پژوهش در آماری جامعه. شد استفاده ایطبقه تصادفی گیرینمونه

 ششم پایة مرد و زن معلمان از متشکل نفر 26 نمونه گروه و  ابتدایی ششم آموزان پایهدانش نفر

 .باشندمی ابتدایی ششم پایة پسر و آموزان دختردانش از متشکل نفر 242 و ابتدایی

شده محقق ساخته استفاده هایپرسشنامه از پژوهش این موردنیاز اطالعات آوریجمع برای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Reio & Callahan 
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 است. 

سؤال بسته پاسخ هست  35ششم ابتدایی: این پرسشنامه شامل  پایةویژه معلمان  ةپرسشنام. 1

ششم ابتدایی نظرخواهی  پایةکه درباره وضعیت برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتدایی از معلمان 

 شده است.

سؤال بسته پاسخ هست  32ششم: این پرسشنامه شامل  پایةآموزان ویژه دانش ةپرسشنام. 2

ششم نظرخواهی  پایةآموزان رسمی پایه ششم ابتدایی از دانشوضعیت برنامه درسی  ةکه دربار

 شده است.

های مذکور بر اساس مقیاس لیکرت در چهار سطح: بسیار کم، کم، زیاد و بسیار پرسشنامه

 زیاد تهیه شده است.

 و بندیدسته ادبیات، از شده استخراج های مؤلفه ها، پرسشنامه محتوایی اعتبار بررسی برای

 نظرانصاحب از نفر 6 اختیار در و شد مشخص محور کنجکاو درسی برنامه ناصرع و ویرایش

 . گردید تنظیم پرسشنامه و بندیجمعها آن نظرات و گرفت قرار تربیت و تعلیم

 هایویژگی کندوکاوانِ، رفتار انگیزش،) کنجکاوی هایمؤلفه اساس بر پرسشنامه سؤاالت

 هدف،)محور کنجکاو درسی برنامه عناصر و( کنجکاوی به مربوط شخصی هایویژگی و محرک

 .است شدهتنظیم و تهیه( ارزشیابی و تدریس روش محتوا،

برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین منظور ضریب 

 1جدول ها به شرح ها جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت که میانگین آنآلفای کرونباخ پرسشنامه

ها نیز تأیید ها از نظر آماری قابل قبول است. بدین سان پایایی پرسشنامهبه دست آمد که ضریب

 گردید.

 ارزیابی آلفای کرونباخ میانگین ضریب عنوان

 قابل قبول 93/0 پرسشنامه معلمان

 قبولقابل  83/0 پرسشنامه دانش آموزان

 هایافته

در برنامه درسی رسمی پایه ششم  هدفعنصر  همخوانی»نتایج بررسی سؤال اول پژوهش: 

 به چه میزانبرنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه معلمان هدف  های عنصربا ویژگیابتدایی 

 : میانگین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها1جدول 
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 «است؟

استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول  برای پاسخ به این سؤال از آمار توصیفی

 آمده است. 2شماره 

درسی های برنامهبه ویژگی، میزان توجه هدفهای مختلف مولفهمیانگین با توجه به 

های مختلف که از بین مولفهضمن آن .استتر پایین( 3) معیار از میانگین (97/2)محور کنجکاو

 توجهتقویت ، دادن گوش خوب مهارت، آموزانتقویت استدالل دانش به میزان توجه، یکنجکاو

و  3باالتر از معیار میانگین  ،آموزاندانش قویت قدرت تخیلت، پیرامون محیط به آموزاندانش

مند نمودن عالقه و آموزاندانشپرورش پرسشگری و ماجراجویی ، آموزاندانشپرورش خالقیت 

 .است 3تر از معیار میانگین پایینآموزان به کندوکاو دانش

عنصر ارزشیابی در برنامه درسی رسمی پایه  همخوانی»نتایج بررسی سؤال دوم پژوهش: 

 به چه میزاناز دیدگاه معلمان  هدف برنامه درسی کنجکاو محور های عنصربا ویژگیششم ابتدایی 

عنصر هدف در برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتدایی بر  اثربخشیبا رابطه های آماری توصیفی در : نتایج آزمون2جدول 

 اساس عنصر هدف برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه معلمان
 هاآزمون

 

 

 

 کالسبرنامه درسی که شما در 

 کنید تا چه میزان ...درس اجرا می

 های توصیفیشاخص

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار

گی
ویژ
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-های خلقت جلب میآموزان را به محیط پیرامون و پدیدهتوجه دانش

 نماید؟
26 19/3 568/0 

 543/0 84/2 26 دهد؟آموزان را پرورش میخالقیت دانش

 724/0 26/3 26 نماید؟آموزان تقویت میمهارت خوب گوش دادن را در دانش

 588/0 88/2 26 دهد؟فردی پرسشگر پرورش می عنوانبهآموزان را دانش

 692/0 3 26 نماید؟می مندعالقهآموزان را نسبت به انجام دادن آزمایش دانش

 652/0 88/2 26 نماید؟می مندعالقهآموزان را به ماجراجویی دانش

 744/0 92/2 26 نماید؟می مندعالقهی اشیاء کاردستآموزان را به کندوکاو و دانش

 823/0 03/3 26 نماید؟آموزان را تقویت میقدرت تخیل دانش

 724/0 73/3 26 نماید؟آموزان را تقویت میقدرت استدالل دانش

های برنامه درسی کنجکاو محور در عنصر هدف در برنامه نمره  کل توجه به ویژگی

 درسی رسمی پایه ششم ابتدایی
26 97/2 426/0 
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 «؟است

استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول  از آمار توصیفیبرای پاسخ به این سؤال از 

 آمده است. 3شماره 

 

های برنامه درسی کنجکاو ، میزان توجه به ویژگیهای مختلف محتوامولفهمیانگین با توجه به 

بهه نیازهها و عالیهق میزان توجه از نظر  . ضمن آن کهاستتر پایین 3از میانگین معیار  (88/2)محور 

، 3باالتر از معیهار میهانگین  آموزان، تازگی و تنوع و پیوستگی )ارتباط مطالب جدید با مطالب قبلی(دانش

ارتبهاط بها محهیط از نظهر و  ،در حهد میهانگینو برخورداری از پیوستگی  توجه به نیازهای جامعه

آوری، تثویهت یهادگیری ساز و چالش برانگیز بهودن، جهذاب و شهگفتآموزان، مسئلهواقعی دانش

، آموزان، برخورداری از پیچیدگی الزم و تلفیقی بودن )ارتبهاط دروس بها یکهدیگر(عمیق در دانش

 .هستند 3تر از معیار میانگین پایین

درسی رسمی در برنامة روش تدریسعنصر  همخوانی»: نتایج بررسی سؤال سوم پژوهش

وضعیت موجود عنصر محتوا در برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتدایی رابطه با های آماری توصیفی در : نتایج آزمون3جدول 

 محتوا برنامه درسی کنجکاو محوراز دیدگاه معلمانبر اساس عنصر 

 هاآزمون
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 765/0 11/3 26 باشد؟آموزان میبا توجه به نیازها و عالیق دانش

 848/0 3 26 باشد؟با توجه به نیازهای جامعه می

 833/0 84/2 26 باشد؟آموزان میدر ارتباط با محیط واقعی دانش

 811/0 53/2 26 باشد؟ساز و چالش برانگیز میمسئله

 765/0 88/2 26 باشد؟آور میشگفت آموزان جذاب وبرای دانش

 674/0 15/3 26 باشد؟آموزان تازه و متنوع میبرای دانش

 749/0 8/2 26 شود؟آموزان میباعث یادگیری عمیق در دانش

 86/0 5/2 26 باشد؟آموزان از پیچیدگی الزم برخوردار میبرای دانش

جدید با مطالب قبلی( آموزان از پیوستگی )ارتباط مطالب برای دانش

 باشد؟الزم برخوردار می
26 3 748/0 

 72/0 96/2 26 باشد؟به صورت تلفیقی )ارتباط دروس با یکدیگر( می

های برنامه درسی کنجکاو محور در عنصر محتوا در برنامه درسی نمره  کل توجه به ویژگی

 رسمی پایه ششم ابتدایی
26 88/2 439/0 
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 معلمان دیدگاه از محور کنجکاو درسی برنامه تدریس روش های عنصربا ویژگیپایه ششم ابتدایی 

 «؟است به چه میزان

جدول در شده است.نتایج این آزمون استفاده از آمار توصیفیبرای پاسخ به این سؤال از 

 آمده است. 4شماره 

ههای برنامهه درسهی کنجکهاو ویژگهی، میزان توجه به های مختلف میانگین مولفهبا توجه به 

از  رتپهایین(، 81/2محور در عنصر روش تدریس در برنامهه درسهی رسهمی پایهه ششهم ابتهدایی )

های پرسشگری )شهروع درس بها سهواالت بحهث تکنیکضمن آن که از نظر . استمیانگین معیار 

ههای حهل مسهئله، روش مبهانگین و از نظهر اسهتفاده ازمعیار  زبرانگیز و دادن آزادی عمل، باالتر ا

بازدیهد ، بارش مغزی، رویکرد پیش سازمان دهنده،یادگیری اکتشافی، یادگیری اکتشافی، کاوشگری

وضعیت موجود عنصر روش تدریس در برنامه درسی رسمی پایه ششم رابطه با های آماری توصیفی در : نتایج آزمون4جدول 

 ابتدایی بر اساس عنصر روش تدریس برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه معلمان

 هاآزمون
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 56/0 92/2 26 نمایید؟از روش حل مسئله استفاده می

 796/0 92/2 26 نمایید؟استفاده میاز روش یادگیری اکتشافی 

 884/0 69/2 26 نمایید؟از رویکرد کاوشگری استفاده می

 679/0 69/2 26 نمایید؟از رویکرد پیش سازمان دهنده استفاده می

 945/0 57/2 26 نمایید؟از برنامه فلسفه برای کودکان استفاده می

های پرسشگری )شروع درس با سواالت از تکنیک

 نمایید؟بحث برانگیز( استفاده می
26 07/3 844/0 

در روش تدریس خود به بازدید و گردش علمی 

 پردازید؟می
26 07/2 744/0 

 706/0 53/2 26 نمایید؟از روش بازی استفاده می

آموزان های فردی و استعدادهای دانشبه تفاوت

 نمایید؟توجه می
26 42/3 577/0 

 862/0 76/2 26 نمایید؟استفاده میاز روش بارش مغزی 

 587/0 23/3 26 دهید؟آموزان آزادی عمل میبه دانش

های برنامه درسی کنجکاو محور در عنصر روش تدریس در نمره  کل توجه به ویژگی

 برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتدایی
26 81/2 426/0 
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 باشند. ، پایین تر از معیار میانگین میبرنامه فلسفه برای کودکانو  بازی، و گردش علمی

عنصر ارزشیابی در برنامه درسی رسمی پایه  همخوانی» نتایج بررسی سؤال چهارم پژوهش: 

بهه چهه از دیدگاه معلمهان  ارزشیابی برنامه درسی کنجکاو محور های عنصربا ویژگیششم ابتدایی 

 « ؟است میزان

نتایج این آزمون در جدول  شده است.استفاده توصیفیبرای پاسخ به این سؤال از آزمون 

 آمده است. 5شماره 

ههای برنامهه درسهی کنجکهاو های مختلف ، میزان توجه به ویژگهیبا توجه به میانگین مولفه

تر از میهانگین (، پهایین93/2پایه ششهم ابتهدایی ) محور در عنصر ارزشیابی در برنامه درسی رسمی

ارزشیابی مبتنهی  رزشیابی در حین فرایند آموزش، شیوةاستفاده از اضمن آن که از نظر . استمعیار 

آمهوزان، بهاالتر از معیهار ارزشیابی به شکل گروهی و بر اسهاس عملکهرد دانش بر مشاهده و شیوة

تر از ی(، پهایینابیخودارزی)سهنج خهود ی و شهیوةسهنج همسال مبانگین و از نظر استفاده از شیوة

 .باشندانگین میمعیار می

در برنامه درسی رسمی پایه  هدفعنصر  همخوانی»نتایج بررسی سؤال پنجم پژوهش: 

به چه آموزان از دیدگاه دانش هدف برنامه درسی کنجکاو محور های عنصربا ویژگیششم ابتدایی 

 «؟است میزان

نتایج این آزمون در  برای پاسخ به این سؤال از آزمون تی تک گروهی استفاده شده است.

وضعیت موجود عنصر ارزشیابی در برنامه درسی رسمی پایه ششم رابطه با های آماری توصیفی در : نتایج آزمون5جدول 

 ابتدایی بر اساس عنصر ارزشیابی برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه معلمان 

 هاآزمون
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 662/0 03/3 26 نمایید؟از شیوةارزشیابی در حین فرایند آموزش استفاده می

 711/0 11/3 26 نمایید؟از شیوةارزشیابی مبتنی بر مشاهده استفاده می

شیوةارزشیابی به شکل گروهی و بر اساس عملکرد از 

 نمایید؟آموزان استفاده میدانش
26 11/3 816/0 

 8/0 8/2 26 نمایید؟ی( استفاده میابیخودارزی)سنج خوداز شیوة

 752/0 61/2 26 نمایید؟ی استفاده میسنج همسالاز شیوة

عنصر ارزشیابی در برنامه درسی های برنامه درسی کنجکاو محور در نمره  کل توجه به ویژگی

 رسمی پایه ششم ابتدایی
26 93/2 523/0 
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 آمده است. 6جدول شماره 

های برنامه درسی کنجکاو محور در عنصر کل، میزان توجه به ویژگی tبا توجه به مقدار 

ی بین میانگین آن دارمعنی(، تفاوت آماری 0/16هدف در برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتدایی )

از مقدار میانگین نظری ( 00/3) که، مقدار میانگین آنو میانگین نظری وجود دارد. ضمن آن

تحقیق مبنی بر عدم تفاوت بین دو میانگین رد شده و در  0H( باالتر است. بنابراین، فرض 50/2)

توان گیرد. درنتیجه میتحقیق مبنی بر تفاوت این دو میانگین موردپذیرش قرار می1Hمقابل، فرض 

های برنامه ت توجه به ویژگیآموزان پایه ششم ابتدایی، میزان مطلوبیگفت که از دیدگاه دانش

درسی کنجکاو محور در عنصر هدف در برنامه درسی رسمی این پایه  بیشتر از سطح متوسط 

  است.

در برنامه درسی رسمی پایه  محتواعنصر   همخوانی»نتایج بررسی سؤال ششم پژوهش: 

به چه آموزان دانشمحتوا برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه  های عنصربا ویژگیششم ابتدایی 

 «؟است میزان

شده است. نتایج این آزمون در برای پاسخ به این سؤال از آزمون تی تک گروهی استفاده

 آمده است. 7جدول شماره 

وضعیت موجود عنصر هدف در برنامه درسی رسمی پایه رابطه با های آماری توصیفی و استنباطی در : نتایج آزمون6جدول 

 آموزان از دیدگاه دانش ششم ابتدایی بر اساس عنصر هدف برنامه درسی کنجکاو محور

 هاآزمون
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و دقت بیشتری داشته  تا من به محیط اطراف خود توجه

 باشم.
242 09/3 844/0 8/10 241 0001/0 

 0001/0 241 5/21 666/0 42/3 242 تا من خوب گوش دادن را یاد بگیرم.

 0001/0 241 5/12 857/0 19/3 242 تا من سؤال پرسیدن را یاد بگیرم.

 0001/0 241 28/8 931/0 99/2 242 شوم. مندعالقهتا من به انجام دادن آزمایش 

 0001/0 241 12/4 07/1 78/2 242 شوم. مندعالقهتا من به ماجراجویی 

 522/0 241 641/0 1 54/2 242 ی اشیاء لذت ببرم.کاردستتا من از کندوکاو و 

های برنامه درسی کنجکاو محور در عنصر هدف در نمره  کل توجه به ویژگی

 برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتدایی
242 3 489/0 16 241 0001/0 
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های برنامه درسی کنجکاو محور در کل، میزان مطلوبیت توجه به ویژگی tبا توجه به مقدار 

ی بین دارمعنی(، تفاوت آماری 73/7عنصر محتوا در برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتدایی)

از مقدار میانگین ( 69/2) که، مقدار میانگین آنمیانگین آن و میانگین نظری وجود دارد. ضمن آن

عدم تفاوت بین دو میانگین رد شده تحقیق مبنی بر  0H( باالتر است. بنابراین، فرض 50/2نظری )

گیرد. درنتیجه تحقیق مبنی بر تفاوت این دو میانگین موردپذیرش قرار می1Hو در مقابل، فرض 

های آموزان پایه ششم ابتدایی، میزان مطلوبیت توجه به ویژگیتوان گفت که از دیدگاه دانشمی

رسمی پایه ششم ابتدایی بیشتر از  برنامه درسی کنجکاو محور در عنصر محتوا در برنامه درسی

 .سطح متوسط است

در برنامه درسی رسمی  روش تدریسعنصر  همخوانی» نتایج بررسی سؤال هفتم پژوهش:

روش تدریس برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه  با ویژگی های عنصرپایه ششم ابتدایی 

 «؟است به چه میزانآموزان پایه ششم ابتدایی دانش

شده است. نتایج این آزمون در به این سؤال از آزمون تی تک گروهی استفادهبرای پاسخ 

 آمده است. 8جدول شماره 

 

وضعیت موجود عنصر محتوا در برنامه درسی رسمی پایه رابطه با های آماری توصیفی و استنباطی در : نتایج آزمون7جدول 

 آموزان ساس عنصر محتوا برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه دانشششم ابتدایی بر ا

 هاآزمون
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 0001/0 241 9/16 788/0 35/3 242 مند هستم.عالقه

 184/0 241 33/1 965/0 58/2 242 با محیط بیرون از مدرسه ارتباط دارد.

 0001/0 241 2/10 877/0 07/3 242 تازه و متنوع است.

 0001/0 241 7/12 844/0 19/3 242 آور است.جذاب و شگفت

 037/0 241 09/2 981/0 63/2 242 است. زیبرانگچالشو  سازمسئله

 024/0 241 -27/2 933/0 36/2 242 کمی پیچیده است.

 06/0 241 88/1 953/0 61/2 242 ارتباط دارند. باهم

 0001/0 241 -4/13 86/0 75/1 242 کنم.خیلی زود فراموش می

های برنامه درسی کنجکاو محور در ویژگینمره  کل توجه به 

 عنصر محتوا در برنامه درسی رسمی  پایه ششم ابتدایی
242 69/2 398/0 73/7 241 0001/0 
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های برنامه درسی کنجکاو محور در کل، میزان مطلوبیت توجه به ویژگی tبا توجه به مقدار 

ی دارمعنی(، تفاوت آماری 34/1عنصر روش تدریس در برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتدایی)

تحقیق مبنی بر  0H( وجود ندارد. بنابراین، فرض 50/2( و میانگین نظری )54/2بین میانگین آن )

نی بر تفاوت این دو میانگین رد تحقیق مب1Hعدم تفاوت بین دو میانگین تأیید و در مقابل، فرض 

آموزان پایه ششم ابتدایی، میزان توجه به توان گفت که از دیدگاه دانشگردد. درنتیجه میمی

های برنامه درسی کنجکاو محور در عنصر روش تدریس در برنامه درسی رسمی پایه ششم ویژگی

 .ابتدایی در سطح متوسط است

عنصر ارزشیابی در برنامه درسی رسمی پایه  وانیهمخ» نتایج بررسی سؤال هشتم پژوهش:

آموزان پایه ارزشیابی برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه دانش های عنصربا ویژگیششم ابتدایی 

وضعیت موجود عنصر روش تدریس در برنامه درسی رابطه با های آماری توصیفی و استنباطی در : نتایج آزمون8جدول 

 آموزاناو محور از دیدگاه دانشرسمی پایه ششم ابتدایی بر اساس عنصر روش تدریس برنامه درسی کنجک
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 246/0 241 -16/1 1/1 41/2 242 کند.با پرسیدن سؤال شروع می معلم، درس را

 0001/0 241 1/10 972/0 13/3 242 نماید.معلم، ما را به انجام تحقیق تشویق می

 0001/0 241 96/6 959/0 92/2 242 نماید.معلم، ما را به تعامل با محیط خود تشویق می

 085/0 241 -72/1 04/1 38/2 242 نماید.اشیاء تشویق میی کاردستمعلم، ما را به کاوشگری و 

 0001/0 241 07/4 978/0 75/2 242 کند.شروع می زیانگشگفتمعلم، درس را با معرفی یک حادثه 

معلم، مطلب جدید را به مطالب قبلی که در ذهن من وجود 

 دهد.دارد، ربط می
242 75/2 973/0 09/4 241 0001/0 

 079/0 241 -76/1 09/1 37/2 242 کند.با خواندن داستان یا رمان آغاز می معلم، درس را

تشویق  وگوگفتمعلم در ارائه مطالب درسی، ما را به بحث و 

 کند.می
242 95/2 988/0 21/7 241 0001/0 

-معلم در ارائه مطالب درسی، ما را به حدس زدن تشویق می

 نماید.
242 89/2 975/0 26/6 241 0001/0 

 0001/0 241 -73/6 02/1 05/2 242 برد.معلم، ما را به بازدید و گردش علمی می

 0001/0 241 -28/8 03/1 94/1 242 برد.معلم، ما را به آزمایشگاه می

 0001/0 241 -93/5 02/1 1/2 242 کند.می بخشلذتمعلم، درس را با روش بازی برای ما 

 025/0 241 -26/2 05/1 34/2 242 دهد.عمل میمعلم در کالس درس به ما آزادی 

عنصر روش  های برنامه درسی کنجکاو محورنمره  کل توجه به ویژگی

 تدریس در برنامه درسی رسمی  پایه ششم ابتدایی
242 54/2 501/0 34/1 241 182/0 
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 «؟است به چه میزانششم ابتدایی 

برای پاسخ به این سؤال از آزمون تی تک گروهی استفاده شده است. نتایج این آزمون در 

 آمده است. 9جدول شماره 

های برنامه درسی کنجکاو محور در عنصر کل، میزان توجه به ویژگی tبا توجه به مقدار 

ی بین میانگین دارمعنی(، تفاوت آماری 55/5ارزشیابی در برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتدایی)

تحقیق مبنی بر عدم تفاوت  0H( وجود دارد. بنابراین، فرض 50/2( و میانگین نظری )74/2آن )

مبنی بر تفاوت این دو میانگین مورد  تحقیق 1Hبین دو میانگین رد گردیده و در مقابل، فرض 

آموزان پایه ششم ابتدایی، میزان توان گفت که از دیدگاه دانشگیرد. درنتیجه میپذیرش قرار می

های برنامه درسی کنجکاو محور در عنصر ارزشیابی در برنامه درسی رسمی پایه توجه به ویژگی

 ششم ابتدایی در سطح متوسط است.

 گیریبحث و نتیجه
اثر رفته پژمرده و بیاگر پرورش صحیح کنجکاوی از سنین پایین شروع نشود این میل رفته

های بیهوده صورت های ناپسند و فضولیشده بهکه از جریان مطلوب واصلی خود منحرفو یا آن

وضعیت موجود عنصر ارزشیابی در برنامه درسی رسمی رابطه با های آماری توصیفی و استنباطی در : نتایج آزمون9جدول 

 آموزانپایه ششم ابتدایی بر اساس عنصر ارزشیابی برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه دانش

 هاآزمون
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 های گروهی ما ارزشیابیمعلم از فعالیت

 دهد.انجام می
242 71/2 02/1 2/3 241 002/0 

 ما پوشه کار تهیه می معلم برای هر یک از

 کند.
242 69/2 22/1 51/2 241 013/0 

 119/0 241 -56/1 02/1 39/2 242 دهد.معلم حین انجام فعالیت به ما بازخورد می

 معلم، هنگام انجام دادن آزمایش از ما ارزشیابی

 کند.می
242 61/2 983/0 89/1 241 059/0 

 انجامای که ها و تکالیف کالسیمن از فعالیت

 کنم )خودارزیابی(.دهم، ارزشیابی میمی
242 3/3 02/2 16/6 241 0001/0 

های برنامه درسی کنجکاو محور در عنصر نمره  کل توجه به ویژگی

 ارزشیابی در برنامه درسی رسمی  پایه ششم ابتدایی
242 74/2 687/0 55/5 241 0001/0 
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نگرند و در می احترام یدیدهکه به حس کنجکاوی کودکان و نوجوانان با  آید. معلمانیبیرون می

شکوفایی و تکامل را به روی آنان  زمینه را یار و یاورند،ها آن وجوی کاوشگرانه،تجس

کنجکاوی کودکان و  که خواسته یا ناخواسته در مقابل ارضای حس علمانید.اما منگشایمی

بپردازند، رشد و شکوفایی  کنجکاویشانسرکوب حس  های نامناسب بهپاسخ با نوجوانان

 کنند.رکوب میسرا ها آناستعدادهای 

لذا اگر در محیط خانواده، پدر و مادر حس کنجکاوی کودکان را خاموش نکنند و در کشف 

استعداد ذاتی کودک روی اصول صحیح پرورش خواهد  مسلماًها را راهنمایی کنند، حقایق آن

گردد. همچنین در یافت و به این وسیله، پایه و اساس تعلیم و تربیت در مدارس استوار می

معلمان بهتر باشد.  آموزدانشدارس، محیط مدرسه و مواد درسی باید متناسب با ظرفیت فکری م

ی سرزنش کردن دانش جابهآموزان تدارک ببینند و کننده برای دانشیتحمااست فضایی آرام و 

ها و آموزان قرار دهند تا آزمایشی مناسب در اختیار دانشهافرصتآموزان، با رفتار مهرآمیز، 

 .ستاوردهای پژوهشی خود را ارائه کنند. د

دهد که در نتایج بررسی وضعیت موجود برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتدایی نشان می

های درسی هستند هرکدام دارای الگوهای تدریس خاص ی برنامهکشور، معلمان که اجراکننده

شود. برنامه درسی اجراشده در ها استفاده میهای تدریس مختلف در کالسخود هستند و از روش

و کمبودهایی مواجه است. این امر حاکی از این است که مسئولین تعلیم و تربیت کالس با نواقص 

باید بیشتر به آموزش توجه نمایند و تجهیزات و امکانات بیشتری برای فعال کردن و پژوهش 

آموزان فراهم نمایند. چراکه معلمان هرچه هم تالش نمایند تا فضا و امکانات و محور نمودن دانش

وپرورش برای کنجکاو نمودن و پرسشگری آماده ای درسی و سیستم آموزشهمحتوای کتاب

 رسند. نباشد، در این امر به موفقیت کامل نمی

کنند شاید به این دلیل است ینموتحلیل را تقویت یهتجزکه معلمان قدرت استدالل و ینا

دنبال علت مسائل باشند  آموزان بهکه دانشیناها معلومات و اطالعات کافی را ندارند و از که آن

آموزان را به کشف علت ی نیست که دانشاگونهبهی درسی هاکتابترسند. شاید هم محتوای می

 نماید.  مندعالقهوقوع یک مسئله 

( نیز در پژوهش خود که به مقایسه اهداف آموزش 1387فرمهینی فراهانی و همکاران)

ها را توانیم بچهما میه این نکته تأکید داشتند که فلسفه به کودکان در کشورهای مختلف پرداختند ب

ها یاد بگیرند که با دلیل حرف در سطح خودشان کنجکاو و پرسشگر بار بیاوریم و سعی کنیم تا آن
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بزنند و با دلیل بپذیرند. لیپمن معتقد است که تفکر باید محور تعلیم و تربیت قرار گیرد. او معتقد 

ی درس در کالس باید از ارائهبه کار انداختن ذهن شاگرد است.  است استفاده از فلسفه برای

ها در پژوهش خود نیز به این آن کننده داشته باشد.یتهداباشد و معلم فقط نقش  آموزدانشسوی 

ی پرسشگری و کاوشگری، پرورش تفکر و قدرت استدالل در یهروحپرورش نتیجه رسیدند که 

لیا، فرانسه و دانمارک از اهمیت زیادی برخوردار است. ولی در کشورهای انگلستان، آمریکا، استرا

است، اما مسئوالن و متخصصان  شدهاشارهین که در دین اسالم به این موارد ا وجود باکشور ما 

و این با نتایج پژوهش حاضر همخوانی  اندنداشتهتعلیم و تربیت به این موضوع توجه چندانی 

 .دارد

های سو بهتر است حجم کتاباین است که از یک ةدهندآموزان نشاندانشنظرات معلمان و 

آموزان با محیط بیرون فراهم شود و درسی کم شود و از سوی دیگر شرایط الزم برای ارتباط دانش

آموزان لحاظ امکانات آزمایشگاهی توجه شود تا پرسشگری و کنجکاوی دانش به مدارس از

 تقویت شود.

یز بودن محتوا تأکید برانگچالش( نیز در پژوهش خود به اهمیت 1387)رضایی و همکاران

ی پژوهشگر و اهل مطالعه هستند باید آموزاندانشاگر معلمان خواهان داشتند و بیان کردند که 

کند و آموزان را ترغیب مییز ارائه دهند. چنین تکالیفی انگیزش درونی دانشبرانگچالشتکالیف 

 شوند.می مندعالقهیز به مطالعه و پژوهش برانگچالشی هاپرسشبه این  یدهپاسخبرای  هاآن

ی درونی، کنجکاوی است و از سوی دیگر تکالیف یزهانگکه منبع ینابا توجه به 

یز باعث برانگچالشو  سازمسئلهشود، بنابراین محتوای درونی مییز باعث افزایش انگیزةبرانگچالش

 شود.می آموزانافزایش کنجکاوی دانش

( نیز در یک تعریف عملیاتی از کنجکاوی نشان داد 2003)به نقل از آرنون، 1مطالعات ماو

 شود که او :آموز ابتدایی نشان داده میکه کنجکاوی هنگامی توسط دانش

ها نسبت به عناصر جدید، عجیب، نامتجانس یا مبهم در محیطش با حرکت به سمت آن 

 مثبت نشان دادند. شان، واکنشو بررسی و دستکاری

 اش بداند، ابراز کند.صورت یک نیاز یا میلی که بیشتر در مورد خودش و محیطبه 

 .شان را با جست وجوی تجربیات جدید مورد کاوش قرار دهندمحیط اطراف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Mav 
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 ها اصرار کند.ها به منظور دانستن بیشتر در مورد آندر بررسی و کشف تحریک 

های یوهش( نیز در پژوهش خود به این نکته اشاره داشتند که 1385رضایی و سیف)     

شده است که  گرفتهی درس متداول نیست و غالباً نادیده هاکالسسنجی در سالی و همخودسنج

 این یافته همسو با نتایج پژوهش حاضر است. 

گیرند که چگونه بر یادگیری می سنجی، یادسالی و همخودسنجهای یوهشآموزان با دانش     

یری کارگبهآموزان با رو دانشینازاخود و دیگران نظارت کنند و آن را کنترل و مدیریت نمایند. 

 شوند.، عالوه بر پیشرفت تحصیلی از دانش فراشناختی باالتری برخوردار میهاروشاین 

ر نظام آموزشی ایران د( نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که 1388رمضانی)     

گیرد. اما با استفاده از ارزشیابی واقعی که آزمون و به شکل متمرکز صورت می صورتبهارزشیابی 

یزی درسی را به خود جلب کرده است، ربرنامهعرصة  نظرانصاحبة توجی اخیر هاسالطی 

بی و نتایج حاصل از آن ارزشیا نظامبهتوان این فاصله را تا حدودی از میان برداشت و از سویی می

 اعتبار بیشتری بخشید.

آموزان به کندوکاو و توان گفت که شاید یکی از دالیلی که دانشبا توجه به نتایج می

نیستند، این است که در مدارس شرایط برای رفتن به گردش و بازدید  مندعالقهی اشیاء کاردست

مستقیم به کاوش و کندوکاو  طوربهه آموزان از طریق محیط مدرسعلمی وجود ندارد تا دانش

 بپردازند. 

( نیز همسو با نتایج پژوهش حاضر بر این نکته تأکید داشتند که 1387شریفان و شریفان)

وجوگرانة بیشتری های جستدهیم، سؤالکاری و آزمایش آموزان وسایلی برای دستبه دانش اگر

 . دهیمآموزان نشان میها را به دانشکنند تا زمانی که فقط وسایل یا پدیدهمطرح می

حجم زیاد  شوند احتماالً به خاطرآموزان زود فراموش میعلت این که مطالب توسط دانش

و این  ت، چراکه مطالب درسی اغلب نظری و نیازمند حافظة قوی استمطالب آموزشی اس

به  دارمعنیکه معلمان مطالب را به صورت عمیق و دهندة سیستم آموزشی انفعالی است یا ایننشان

 دهند. آموزان آموزش نمیدانش

آموزان های درسی کمتر شود و بیشتر به یادگیری عمیق توجه شود و دانشاگر حجم کتاب

 مندترعالقهمطالب درسی را به صورت کاربردی در محیط واقعی یاد بگیرند، هم به یادگیری 

 کنند. شوند و هم مطالب را فراموش نمیمی
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های درسی که مطالب برنامه( نیز در پژوهش خود به این نکته اشاره نمود که 1390صوفی)

آموزان قرار ماده در اختیار دانشصورت آچیز را بهدهند و همهصورت فرمایشی ارائه میرا به

برد و آنان را به افرادی دهند، روحیة کنجکاوی و شوق به یادگیری را در یادگیرندگان از بین میمی

 کند که بر نتایج پژوهش حاضر تأکید دارد.منفعل و پذیرنده تبدیل می

آموزان دانشبا کاهش میزان فعالیت ( نیز نشان داد 1387نتایج پژوهش کاظمی و جعفری )

شود. همچنین با ایجاد فضای کند یا از آن کاسته میها رشد نمیدر جریان تدریس، خالقیت آن

کنند آنچه موردنظر معلم است را انجام دهند و از آموزان سعی میرعب و وحشت در کالس، دانش

 یابد.ها کاهش میهرگونه نوآوری دوری کنند، درنتیجه خالقیت آن

که در برنامة درسی ( مبنی بر این1385های بدریان و رستگار)ش با یافتهنتایج این پژوه

متحده، به دورة ابتدایی ایران، در مقایسه با کشورهای سنگاپور، ژاپن، انگلستان، استرالیا و ایاالت

 ها توجه کمتری شده است، همخوانی دارد.کارگیری آزمایشدرک مفاهیم علمی، طراحی و به

( نیز بر همین مطلب تأکید داشتند که معلمانی که به نظرات 1387)رضایی و همکاران

کنند و به نیازهای آموزان را با صبوری گوشزد میدهند و اشتباهات دانشآموزان اهمیت میدانش

آموزان به محیط پیرامون خود هموار آنان توجه دارند، طبعاً راه را برای کنجکاوی و توجه دانش

های پژوهشی را افزایش یتفعالآموزان نسبت به ی دانشمندعالقهآموزشی سازند و متغیرهای می

دانش آموزان(، شخصی  توجهجلباز: تمرکز مقدماتی) اندعبارتدهد. برخی از این متغیرها می

 ی واقعی(، درگیر کردن، تقویت و ارائه بازخورد.بازندگکردن)پیوند محتوای درس 

در طرح ارزشیابی همین مطلب اشاره دارند که  ( نیز به این1385پریرخ و میرحسینی)

متشکل از  هاروشرود. این به کار می آموزدانشها برای ارزیابی ی از روشامجموعهتوصیفی، 

سنجی، پوشه کار، ثبت مشاهدات و تکالیف ی و همسالسنجخودپرسیدن، بازخورد توصیفی، 

آموزان را تقویت ق، کنجکاوی دانشی فوهاروشدرسی است. بنابراین روند تدریس و آموزش و 

 کند.می

وتحلیل سؤاالت جزئی پژوهش حاکی از این است نتایج نهایی این پژوهش در پرتو تجزیه

هایی در حال شده توسط پژوهشگر در پایة ششم ابتدایی باوجود کم و کاستیکه برنامة درسی ارائه

رس به تقویت مهارت استدالل، مهارت اجرا است. از دیدگاه معلمان پایة ششم ابتدایی، در مدا

برانگیز بودن محتوای مطالب درسی، استفاده از بازدید و گردش علمی و شیوة مسئله و چالش

آموزان پایة ششم ابتدایی، در شود و از دیدگاه دانشهمسال سنجی در ارزشیابی کمترین توجه می
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درسی، رفتن به آزمایشگاه، بازدید و کاری اشیاء، پیچیدگی الزم مطالب مدارس به کندوکاو و دست

 شود.  ها در حین انجام فعالیت کمترین توجه میگردش علمی و دادن بازخورد به آن

توان با توجه به مشاهدات پژوهشگر و مصاحبه با معلمان در هنگام توزیع پرسشنامه می

قص بودن شرایط گفت اکثر مدارس فاقد محیط آزمایشگاه بوده و به دلیل کمبود امکانات و نا

وجود برخی از معلمان ینبااآموزش، امکان استفاده از بازدید و گردش علمی وجود نداشته است. 

آموزان ی ابتکاری خود برای آموزش و دادن انگیزه به دانشهاروشبر تجربیات خود از  یهتکبا 

 کردند. استفاده می

-در آموزش مطالب درسی به دانشنتایج همچنین نشان داد که معلمان پایة ششم ابتدایی 

سازمان دهنده، بازی و بارش ها و رویکردهای؛ یادگیری اکتشافی، کاوشگری، پیشآموزان از روش

ی نوین تدریس استفاده هاروشاگرچه معلمان از  نمایند.مغزی در سطح متوسط استفاده می

احل اجرا، معلمان از های یادگیری آشنایی نداشتند حتی در طی مریهنظرنمودند ولی با می

ینة روش تدریس و الگوهای تدریس معرفی درزمیی هاکتابها خواستند که به آنپژوهشگر می

ی ضمن خدمت به موضوع روش تدریس هاکالسدهد که احتماالً در نماید. این موضوع نشان می

و مراحل ی تدریس هاروشبه شناخت  مندعالقهمعلمان بسیار  چراکهتوجه چندانی نشده است، 

ی تدریس قبل از هاروشها بودند. به همین دلیل در پرسشنامة معلمان جهت آشنایی با اجرای آن

های فعال در چارچوب یستدرسؤاالت عنصر روش تدریس، توضیحاتی دربارة انواع روش 

 است.  شدهمطرحپیشنهادی 

بودند تا معلمان  ها مجهز به ویدئو پروژکتوربا توجه به مشاهدات پژوهشگر، تمامی کالس

دهد که به یة ششم از آن استفاده کنند. این نشان میپابرای تدریس کتاب تفکر و پژوهش در 

آموزش همراه با فناوری توجه زیادی شده است. نظام آموزشی با توجه به سند تحول بنیادین 

که کتاب  طورهمان. هاستآنآموزان به پژوهش و کنجکاو نمودن نمودن دانش مندعالقهخواستار 

یة ششم نمونه خوبی از اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در کشور ماست پاتفکر و پژوهش 

خواهد به سؤاالت آن داستان با تفکر جواب دهند. آموزان میمعلم با ارائه داستان از دانش چراکه

شد استه میآموزان خوالبته بهتر بود در این کتاب برای افزایش کنجکاوی و پرسشگری از دانش

 ها سؤاالتی درباره موضوع داستان بیان کنند.     بعد از پایان داستان، خود آن

آموزان میزان توان گفت که از دیدگاه معلمان و دانشدرمجموع با توجه به نتایج می

همخوانی برنامه درسی کنجکاو محور با برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتدایی به لحاظ مطلوبیت 
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دهندة این است که برنامه درسی رسمی پایة ششم سطح متوسط است. این نتیجه نشان بیشتر از

آموزان است و کتاب تفکر و پژوهش به خاطر نوع محتوا ابتدایی درصدد پرورش کنجکاوی دانش

های درسی و نوع ارائه توانسته است در این مهم تا حدی موفق باشد. ازآن جا که محتوای کتاب

رسد مؤلفان کتابی همچون تفکر و پژوهش نسبت به شود، به نظر مییف میتوسط مؤلفان تأل

سو محیط اند. بنابراین اگر از یکآموزان در تألیف کتاب تأکید داشتهپرورش حس کنجکاوی دانش

مدرسه و فضای کالس از تازگی و شگفتی الزم برخوردار باشد و از طرف دیگر روش تدریس و 

های درسی کمتر شده و ی الزم را داشته باشد و همچنین حجم کتابارزشیابی معلم نیز پیچیدگ

تواند حس کنجکاوی بیشتر به سوی یادگیری عمیق و در ارتباط با دنیای واقعی پیش برود، می

 ها را خالق و نوآور بار آورد.آموزان را برانگیزاند و آندانش

آموزان را درباره وضعیت برنامه توان دیدگاه معلمان و دانشبنابراین با توجه به مطالب می

 10به صورت جدول  کنجکاومحوردرسی رسمی پایه ششم ابتدایی با توجه به برنامه درسی 

 خالصه نمود:

درسی مبتنی بر  ةعناصر برنام

کنجکاوی/ میزان توجه به 

 عناصر برنامه درسی

 بیشترین میزان توجه به عنصر مربوطه از دیدگاه کمترین میزان توجه به عنصر مربوطه از دیدگاه

 دانش آموزان معلمان دانش آموزان معلمان

 هدف

تقویت قدرت 

استدالل دانش 

 آموزان

لذت بردن از کندوکاو 

 کاری اشیاء و دست

تقویت مهارت خوب 

 گوش دادن

خوب تقویت مهارت 

 گوش دادن

 محتوا
و  مسئلهمهارت 

 بودن یزبرانگچالش

فراموش نمودن  سریع 

 مطالب
 دانش آموزان یمندعالقه تازه و متنوع بودن

 روش تدریس
استفاده از بازدید و 

 گردش علمی
 رفتن به آزمایشگاه

 یهاتفاوتتوجه به 

فردی و استعدادهای 

 دانش آموزان

به آموزان دانشتشویق 

 تحقیقانجام 

 ارزشیابی
استفاده از همسال 

 سنجی

دادن بازخورد به 

حین انجام آموزان دانش

 فعالیت

 ارزشیابی به شکل گروهی

آموزان دانشخودارزیابی 

و تکالیف ها از فعالیت

 کالسی

 پیشنهادهاي اجرایي
آمده از عنصر هدف در برنامة درسی رسمی پایة ششم ابتدایی دستبا توجه به نتیجه به

را نشان داد، بهتر است معلمان از « تقویت قدرت استدالل دانش آموزان»که پایین بودن میزان 

 درباره ی برنامه درسی رسمی پایه ششم ابتداییآموزان دانش: مقایسه دیدگاه معلمان و 10جدول
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های خود را با آموزان یاد دهند که پاسخهای تدریس فعال استفاده نمایند تا به دانشروش

ها با نمایند. بدین منظور و با استناد به صحبت معلمان مبنی بر آشنایی نداشتن آن دلیل ارائه

آموزان مبنی بر استفاده نکردن معلمان از روش تدریس بازی، های تدریس و دانشروش

های نوین تدریس و انواع های آموزشی دربارة روشهای ضمن خدمت و کارگاهآموزش

آموزان را به اشد. از سوی دیگر، معلمان بهتر است دانشتواند مفید بالگوهای تدریس می

ها مطالعه و خواندن کتاب داستان و رمان ترغیب و تشویق نمایند تا حس کنجکاوی آن

 تقویت شود. 

برانگیز چالش»آمده، میزان مطلوبیت ویژگی دستکه بر اساس نتایج بهبا توجه به این

تر بود، بهتر است های محتوا پایینسایر ویژگیاز دیدگاه معلمان نسبت به « بودن محتوا

برانگیز البته درحدی که دانش آموز با تالش بتواند در آموزان تکالیف چالشمعلمان به دانش

آموزان تنها وقتی انگیزه خواهند دانشانجام آن تکالیف موفق شود، عرضه نمایند چرا که 

 اشته باشد. داشت که تکلیف مورد ارائه، مقداری چالش در خود د

آموزان به بردن دانش»که بر اساس نتایج به دست آمده، میزان مطلوبیت با توجه به این

های تر از سایر ویژگیدر عنصر روش تدریس پایین« آزمایشگاه و بازدید و گردش علمی

های درسی به عنصر روش تدریس بود، الزم است مدارس متناسب با محتوای کتاب

د و بر تجربیات عینی و آزمایشی تأکید شود و نحوة چیدمان آزمایشگاه آزمایشگاه مجهز شون

آموزان باشد. همچنین مدارس شرایط و امکانات الزم دارای تازگی و شگفتی برای دانش

 جهت گردش علمی را فراهم نمایند. 

آموزان دربارة عنصر هدف در برنامه درسی رسمی پایه ششم بر اساس نظرخواهی دانش

بود « کاری اشیاءآموزان از کندوکاو و دستلذت بردن دانش»کمترین میزان مربوط به ابتدایی، 

ای باشد که شرایط برای آموزش با استفاده از گونهکه بهتر است محیط جغرافیایی مدارس به

 آموزان تازگی و شگفتی داشته باشد.لمس فراهم شود و برای دانشاشیاء و وسایل قابل

آموزان در مورد عنصر محتوا، کمترین آمده از نظرخواهی دانشدستهبا توجه به نتایج ب

بود که بدین « هازود فراموش کردن مطالب درسی توسط آن»میزان توجه مربوط به ویژگی 

 دارمعنیهای درسی کمتر شود و بیشتر به یادگیری عمیق و منظور بهتر است حجم کتاب
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های ی کنجکاوی و مهارتاساس پرورش روحیه اهمیت داده شود و ساخت دانش بر

تواند باعث برانگیختن ها میهای درسی و تصاویر آنپژوهشی صورت گیرد. جلد کتاب

 آموزان شود. کنجکاوی دانش

آموزان درباره عنصر ارزشیابی، کمترین آمده از نظرخواهی دانشدستبر اساس نتیجه به

بود که « زخورد توسط معلم در حین انجام فعالیتویژگی دادن با»میزان مطلوبیت مربوط به 

در زمینة بازخورد دادن، بهتر است به معلمان آموزش مناسب داده شود و بازخوردها به 

 آموزان با پیچیدگی جدید مواجه شوند.ای باشد که دانشگونه
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 شیهما نیششم مقاالت دهیچک .«آزمون در موفق یکشورها و رانیا یعموم آموزش
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 یهانهیزم و عوامل یپرسشگر هیروح»(. 1392)جواد محمد دیس دار، اقتیل و فاطمه ،یجعفر

 .14 17 ،1 ،یآموزش یتکنولوژ رشد مجلة. «آن تحقق

 یالکو یاعتبارسنج و نیتدو ،یطراح»(. 1392محمد حسن و مطور، معصومه) دیس ،ینیحس
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و  یعاطف ،یشناخت یهایژگیو بر یفیتوص یابیارزش ریتأث»(. 1385اکبر) یعل ف،یاکبر و س ،ییرضا
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40- 11. 

 زهیعالقه و انگ جادیا یبرا ییالگو»(. 1387حسن) ،یفیاکبر؛ قدم پور، عزت اهلل، و پاشا شر ،ییرضا
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 مجلة. «ییراهنما ی دوره آموزاندانشآن در  یاثربخش یبه مطالعه و پژوهش: بررس

 .151 -186، 25 شمارههفتم،  سال ،یآموزش یهاینوآور

 شیپ و رستانیدب سوم هیپا در فلسفه یدرس برنامه یاسهیمقا یبررس(. 1388معصومه) ،یرمضان

نامه  انیپا .12و  11 هی( در پاp4c)کودکان یبرا فلسفه یدرس برنامه با رانیا یدانشگاه

 و فلسفه آموزش وپرورش، دانشگاه الزهرا)س(. خیارشد، رشته تار یکارشناس

 .درنا بهمن: تهران .ییابتدا دورة یاجتماع مطالعات آموزش(. 1389)رجیا ،یارس یساع

 دورة علوم( 1391 -92)دیجد یدرس برنامه در یپژوهشگر کردیرو گاهیجا(. 1392)میمر ساالر،

 (.س)الزهرا دانشگاه ارشد، یکارشناس نامة انیپا ،ییابتدا

 نشر: تهران. آموزش و یریادگی یروانشناس ن،ینو یپرورش یروانشناس(. 1389)اکبر یعل ف،یس

 .دوران

چاپ اول، تهران: زرباف  .پژوهش یها مهارت آموزش(. 1387)نیام فان،یاحمد و شر فان،یشر

 اصل.

 ،یتیترب نینو یهاشهیاند فصلنامه. «تفکر پرورش یادیبن عناصر نییتب»(. 1386بابک) ،یریشمش

 .41-60، 4و  3 شماره

 شیپ کودکان یکنجکاو به معلمان و خانواده نگرش یاسهیمقا یبررس»(. 1392)نیپرو ،یصمد

 .53 -77 ، 3 ،یروانشناخت مطالعات. «دبستان

 سال هایکتاب در محور پژوهش رویکرد»(. 1390)زهرا ،یقمصر مهماندوست و نیپرو ،یصمد

 مطالعات فصلنامه. «موردنظر کتب آموزشی اهداف با آن مقایسه و متوسطه دورة اول

 .115 -80 ،20 ،یدرس برنامه

مؤلفه براساس یلیتحص ییراهنما دورة یتجرب علوم کتب یمحتوا لیتحل(. 1390فاطمه) ،یصوف

 دانشگاه ،یدرس یزیر برنامه رشته  ارشد، یکارشناس نامة انیپا ،یمحور پژوهش یها

 )س(.الزهراء

 و یشادکام مجله. «آموزان دانش در یکنجکاو و تفکر تیتقو یهاراه»(. 1389)رضایپور، عل یعل
 .20 -21، 82 شمارهت،یموفق

 نییتب»(. 1387)لیاسماع ،یمحمد حسن، و خارستان ،یرزامحمدیمحسن؛ م ،یفراهان ینیفرمه

 و حکمت فصلنامه. «مختلف یکشورها در کودکان به فلسفه آموزش اهداف یقیتطب

 .45 -70، 4 شمارهچهارم،  سال فلسفه،



 1397، بهار و تابستان 15یاپیدورة هشتم، شمارة اول، پ، درسي ةبرنامهاي پژوهش     
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یژگیو و تهایفعال: آموزان دانش تیخالق یهابازدارنده»(. 1387نرگس) ،یو جعفر ییحی ،یکاظم

 .177 -192، 2و 1 شماره.یتیترب نینو یهاشهیاند فصلنامه ،«معلم یها

 نفس عزت ،یکنجکاو ت،یخالق با یپرور فرزند یوةهایرابطةش یبررس(. 1390)نهیسک زاده، محمد

 یروانشناس رشته ارشد، یکارشناس نامة انیپا ماکو، شهرستان رستانیدب سوم آموزاندانش

 .مرکز تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یتیترب

 ینوآور رشیپذ تیوضع لیتحل»(. 1390)دیپور، سع ییو رجا یمصطف ف،یستاره؛ شر ،یموسو

 نینو یکردهایرو فصلنامه. «اصفهان دانشگاه یعلم أتیه یاعضا دگاهید از یدرس برنامه

 .117-139، 2 ششم،شماره سال،یآموزش

 و ساخت بر یمبتن یدرس برنامه یابیارزش»(. 1386)یمرتض ،یو کرم نیحس ،یمهموئ یمومن

پژوهش فصلنامه. «ییابتدا دوره در یدرس برنامه یابیارزش در نینو یراهبرد ییسازگرا
 .161-188،  10 شماره،یتیترب یها
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Abstract 

Curiosity is a form of increased interest, that can lead to exploration. 

Nowadays nurturing the curiosity of learners is a challenge, facing 

education professionals. The purpose of this descriptive-survey research 

was to investigate the extent to which the official curriculum for the 

sixth-grade elementary schools is compatible with the curiosity-based 

curriculum, so far as the teachers’ and students’ perspectives are 

concerned. Participants in the study were 26 teachers and 242 male and 

female sixth grade students, who were correspondingly selected using 

consensus and stratified random sampling techniques based on Cochran 

formula. To explore the compatibility of the official curriculum with the 

curiosity-based curriculum, a researcher-made questionnaire was 

designed by converting the elements in the curriculum-based curiosity to 

items. The questionnaire was then distributed among the participants. 

Data was analyzed using descriptive and inferential statistics. The results 

of the study revealed that so far as the teachers’ and students’ viewpoints 

are concerned, the formal curriculum enjoys a compatibility of more than 

average level with the curiosity-based curriculum. Thereupon, based on 

the findings of the study, it can be argued that the purpose of the sixth-

grade curriculum is to increase students' curiosity and desire to do more 

research. In other words, by strengthening the spirit of curiosity, the new 

educational system appears to have been partly able to overcome the 

defects of the previous system, which is still active in high schools. 

 

Keywords: Curiosity, Curiosity-Based Curriculum, Sixth Grade 

Elementary 
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