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  انآموز دانش ين تفاوت بين عالم نظر و عالم عمل در مفهوم كنجكاوييتب
  1پروين صمديدكتر 

  2ميترا گلوي
  3زهرا صمديدكتر 

  چكيده
از رشد و تحول مستلزم يادگيري است، بنابراين توجه به فرايند يادگيري زندگي در هر مرحله 

آموزش در عملكرد سنتي خود، ). 20: 1381افروز،(و عوامل مؤثر بر آن امري اجتناب ناپذير است 
بر اساس دادن و گرفتن استوار است اما در عصر حاضر با افزايش حجم شگفت آور دانش، تحول و 

فراگير ديگر پذيرنده صرف نيست بلكه خود در فرايند . يابد مييري ضرورت تبديل ياددهي به يادگ
نظام آموزشي بايد به فراگيران بياموزد كه چگونه .                                     يادگيري بايد به صورت فع ال درگير باشد

خيزد، ولي چگونه  ميانديشيدن اگرچه يك فعاليت ذهني است كه از سرشت آدمي بر . بينديشند
بدين منظور از همان ابتداي زندگي بايد انگيزه دانستن و . و تربيت است انديشيدن نيازمند هدايت

  ). 1386پورشافعي، (كشف كردن را در جوينده دانش به وجود آورد
  كنجكاوي، عالم نظر كنجكاوي، عالم عمل كنجكاوي :كلمات كليدي

ن در واقع رسالت جديد نظام هاي آموزشي متناسب با ويژگي هاي عصر جديد، قادر ساخت
نسل جديد به گشت و گذار جدي، جهت دار و هدف دار در منابع اطالعاتي بي حد و حصر است كه 

دستيابي به چنين نظام هاي . مهم ترين پيش نياز آن را بايد مجهوالت و پرسش هاي فرد دانست
الزمه ). 14: 1392جعفري و لياقتدار، ( باشدآموزشي منوط به وجود فراگيراني خالق و فعال مي

يكي از . باشدفراگيران مي 4رورش افراد خالق و متفكر در جامعه، توجه به عالقه و كنجكاويپ
و » دانستن« است كه از دوران كودكي تا پايان عمر، او را به » كنجكاوي«هاي بارز انسان ويژگي

 اين نيروي دروني، تكاپوي انسان را براي. دهدبرداري از مجهوالت سوق ميكشف حقايق و پرده
ي مختلف و ها هآن چه امروز از دانش بشري، در شاخ. كندافزون مي» جهل«و گريز از » علم«كسب 

هاي گذشته و همين نيروي دروني ي گوناگون، در دسترس ماست، حاصل تالش انسانها هرشت
هاي كنجكاو آينده، بسياري از مطالبي را كه اكنون براي ما مجهول ترديد نسلبي. خدادادي است

  ).1392ساالر، (كشف خواهند كرد است،
انجام شد، او تقسيمات گوناگوني از   5تحقيقات جدي در زمينه كنجكاوي توسط دانيل برلين

كنجكاوي مورد بحث در آموزش، همان . ادراكي، معرفتي، ويژه و متنوع: كنجكاوي مطرح نمود
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در . شودداني مي             ً                      كنجكاوي غالبا  موجب تالش در جهت خودگر. است) علمي(كنجكاوي معرفتي 
عالم نظر مؤلفه كنجكاوي و عالقه، بيان كننده حس كنجكاوي كودكان، عالقه به پيگيري اطالعات 

تواند تحريك شود،  ميكنجكاوي . جديد، اشتياق نسبت به دانش نوين و ميل به يادگيري است
هاي يكي از ميل كنجكاوي). 57: 1391راغب، ( باعث تغيير شود، يا به طور ناگهاني به پايان برسد

انسان را به «نشناس معروف آمريكا ويليام جيمز هاي غريزي است كه به تعبير روافطري و واكنش
و به عنوان ميل ذاتي به دانستن، به ديدن ) تاحسام شهرئيس، بي(» انگيزد بهتر شناختن اشياء برمي

، 1زليك( شودنجر ميو يا تجربه كردن چيزي تعريف شده است كه به رفتار جستجوي اطالعات م
2007 :147 .(  

                               ان پرسشگر، فع ال، خالق و توانمند آموز دانش اما در عالم عمل، كنجكاوي بايد منجر به پرورش
در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه در كتاب ) 1393(گلوي. له و انجام پژوهش شودأدر حل مس

ان بوده است آموز دانش نمودن رتفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي هرچند هدف كنجكاو و پرسشگ
چرا كه از يك سو . اما در عمل هنوز اين كتاب در رسيدن به اين هدف به موفقيت نرسيده است

 اي نيست كه تازگي و شگفتي برايشرايط و امكانات، فضاي مدرسه و محيط كالس به گونه
و تازگي الزم برخوردار  ان داشته باشد و از سوي ديگر روش تدريس معلم نيز از پيچيدگيآموز دانش

از سوي ديگر با توجه به . را از لحاظ عاطفي درگير در موضوعات درسي نمايد آموز دانش نيست تا
نشان ) 1385؛ لطف آبادي، نوروزي، 1383؛ كيامنش، 1382عريضي و عابدي، (ها  اينكه پژوهش

باشند تا افراد خالق ميو عملكردهاي آموزشي و پرورشي در وضعيت مطلوبي نها  دهد كه برنامه مي
لذا كنجكاوي در عالم عمل به ) 119: 1390موسوي و همكاران، (و متفكر به جامعه تحويل دهند

حوريزاد، ( مورد توجه قرار گيرد ي درسي بيشترها هعنوان جزء جدايي ناپذير خالقيت بايد در برنام
1391 :267 .(  

  روش تحقيق
تر و يي است كه دستيابي به هدف را آسانها هجربمنظور از روش تحقيق، ارائه مهارتها و ت

 در اين پژوهش، روش. آيدسازد و با صرف وقت كمتر، نتايج بيشتري به دست مي تر مي عملي
 موجود مدارك و اسناد ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش، و است تحليلي - توصيفي تحقيق

: بدين منظور، دو اقدام صورت گرفت. باشدميكنجكاوي و برنامه درسي با رويكرد بومي  زمينه در
جستجو در اينترنت از مراكز معتبر در زمينه كنجكاوي و برنامه ) 2(اي؛  مطالعات كتابخانه) 1(

  .درسي
  ها هيافت

 آموزش مبتني بر كنجكاوي شامل يك سري از تمرينات آموزشي است كه متمركز بر تجارب
  . باشدميها  ان و تفكر انتقادي آنآموز دانش ان براي افزايش كنجكاويآموز دانش

                                                 
1. Zelick  
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  :در اين نوع آموزش، پژوهشگر بايد قادر باشد به
 .منابع موجود شامل درك و فهم اطالعات از همه: خوب خواندن و خوب گوش دادن −
هاي متعدد يا  حل شامل تجزيه و تحليل اطالعات، تعريف مسئله و توليد راه: خوب فكر كردن −

 . ايجاد فرضيه
ي متعدد توضيحي و آگاهي مخاطبان ها تو مهارها  ابزار كالمي، روش: ارتباط خوب برقراري −

 .و ايجاد رابطه دوستانه

  :باشد ميمرحله به شرح زير  6اين نوع آموزش شامل 
 هدف در اين مرحله، توجه قبل از شروع كنجكاوي: مشاهده و بررسي شيء و توصيف آن -1

 شيء اي را بررسي كند بستگي به تجربه قبلي چه آموز دانش اما اين كه. است آموز دانش
تواند توسط شيء مي. دارد مانند خط كش، آب نبات، مداد، تلفن همراه و غيره آموز دانش

 .انتخاب شود آموز دانش معلم و يا
هدف در اين مرحله توسعه : ها تو شباهها  هاي ديگر و تفاوتتحقيق يا بررسي پاسخ -2

 .ان استزآمو دانش تفكر، تحقيق و نوشتن
هدف در اين مرحله، : به دست آوردن دانش بيشتر از موضوع با استفاده از منابع اضافي -3

ان با كسب دانش بيشتر از شيء مورد بررسي از منابع آموز دانش تحقيقات گسترش دامنه
 .اضافي

 .هدف در اين مرحله، تجسم اطالعات است: ها هدسته بندي و تجسم و ايجاد نمودار از داد -4
متقاعد كردن ، انآموز دانش هدف اين مرحله، توضيح تجربه: ط ارائه شفاهي و بصريارتبا -5

 .باشد ميو دفاع كردن از تحقيق خودشان و نتايج آن 
دهد كه شامل  ميدر اين مرحله معلم هدف واقعي اين برنامه را توضيح : نقد و بحث -6

ده از مدل پژوهش ان و به دست آوردن تجربه با استفاآموز دانش افزايش سطح كنجكاوي
 ). 2009بينسون، (باشد ميتحقيقاتي 

ي تفكر و حل مسئله ها تان پرسشگر و داراي مهارآموز دانش جا كه در عمل،بنابراين از آن
مراكز  مبتني بر كنجكاوي نيستند و اين وظيفهها  گيريم كه در عالم عمل آموزشنداريم، نتيجه مي

ي دقيق و منظم به ها ههاي الزم را در سايه برنامآموزش تربيت معلم و دانشگاه فرهنگيان است كه
مدرسان مراكز تربيت معلم نيز بايد از معلمان بخواهند تا ياد بگيرند كه چگونه . معلمان بدهند

ها  ان را استخراج و استنباط نمايند و به عنوان مبنايي براي كمك به آنآموز دانش ي موجودها هايد
   .منطقي تر و نظم يافته تر را بسازند، استفاده كنند كه فهم و درك هاي جديدتر،
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  بحث و نتيجه گيري
كنجكاوي، در عالم نظر عشق به كشف و دانستن و نوآوري است، عشق به كسب اطالعات تازه 

ست كه منشأ و ريشه رفتارهاي خالقانه و نوآورانه است؛ در نتيجه ها تو عشق به رسيدن به موقعي
هاي آموزشي را بر ي جوشان اين كنجكاوي را سيالن بخشد و روشها هچشمآموزش و پرورش بايد 

مسائل مختلف اين مهم را ميسر  ي تازه و بديع دربارهها ه          ّ                       باورهاي خل اق بنا كند تا طرح ديدگا پايه
ي درسي به دليل دشواري دستيابي به اهداف عاطفي و حركتي، به عالوه ها هاما در برنام. سازد

هاي ديگر، همگي باعث شدند كه اين اهداف اي نارساييو پارهها  راه ارزيابي آن مشكالت عديده در
در عمل مورد فراموشي آگاهانه و ناآگاهانه قرار گيرند و در نتيجه، تعليم و تربيت تنها به آموزش و 

عاطفي  پرورش تفكر بدون در نظر گرفتن جنبه. شناختي تقليل پيدا كرد آموزش نيز تنها به حيطه
طور كه روسو نشيند كه هماندر واقع در صورتي انديشيدن اتفاق افتاده و به بار مي. معنا استبي
ماهيت  ان دربارهآموز دانش باورهاي. گويد يادگيرنده به لحاظ عاطفي درگير در موضوع شودمي

ان در آموز دانش آموزش و يادگيري تحت تأثير باورهاي معلم است؛ در مقابل، معلم نيز از باورهاي
ان را درك كند و هم آموز دانش هايبنابراين معلم بايد انتظارات و تمايل. پذيرد مياين زمينه تأثير 

  . انتظار دارد توجه داشته باشد آموز دانش پاي آن به آنچه خود از
مبتني بر كنجكاوي نيستند و معلمان ها  دهد كه در عالم عمل، آموزشنشان ميها  يافته

لذا مراكز . ان كنجكاو بار آورندآموز دانش دارند تا محيط را كنجكاو نمايند وروحيه كنجكاوي ن
تربيت معلم و دانشگاه فرهنگيان بايد به معلم كه حلقه اساسي تبديل عالم نظر به عالم عمل است 

    .توجه بيشتري نمايند
كنجكاوي در توان راهبردهاي ذيل را براي مراكز تربيت معلم جهت پرورش روحيه در مجموع مي 

 :عمل پيشنهاد داد
براي . از كنجكاوي به عنوان محرك اصلي در شروع درس استفاده شود: جرقه كنجكاوي -1

 مثال استفاده از سؤال تفكر برانگيز يا جمالت تعجب برانگيز
ان با حل آن به يك احساس آموز دانش معرفي يك تعارض مفهومي تا: تعارض مفهومي -2

 .رضايت برسند
ان احساس راحتي و امنيت براي آموز دانش جوي را ايجاد كنند كه: نجو سؤال پرسيد -3

 . و بحث و گفتگو داشته باشند سؤالپرسيدن 
 .زمان كافي را براي كشف يك موضوع اختصاص دهند: زمان -4
 .موضوعي را بدهند فرصت انتخاب موضوعات در داخل يك محدوده: انتخاب -5
تعجب انگيز، پيچيدگي و ، ت، تازگيشامل ناسازگاري، تناقضا: عناصر محرك كنجكاوي -6
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بعضي از فراگيران اگر تحريك بيش از حد پيچيده و جديد باشد، : ميزان صحيح تحريك -7
 .مضطرب خواهند شد

 .ان كه از طريق اكتشاف فعال ياد بگيرندآموز دانش تشويق: اكتشاف -8
 .اكتشاف خود به خود پاداش انگيز است: پاداش -9
ل سازي كنند، سؤاالتي را بپرسند، براي اكتشاف خاصي در كنجكاوي را مد: مدل سازي -10

 .حل يك سؤال مطرح شده درگير شوند و اشتياق نشان دهند
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