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چکیده
کنجکاوی از جانب اکثریت عمده روانشناسان و اندیشمندان بهعنوان مؤلفه ارزشمندی در انگیزش و
یادگیری شناختهشده است .طراحان آموزشی و مربیان میتوانند با ایجاد کنجکاوی در دانشآموزان ،تمایل
به یادگیری را در آنان برانگیزانند.دراین تحقیق ،تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر راهبردهای تقویت کنجکاوی
در یادگیری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی مورد بررسی قرارگرفته است .با استفاده از نمونهگیری
تصادفی چندمرحلهای ،دو کالس دخترانه و دو کالس پسرانه پنجم دبستان انتخاب و هر کالس به دو گروه
آزمایش و کنترل تقسیم شد .تعداد کل آزمودنیها را  41دختر و  41پسر تشکیل دادند.درگروه آزمایش،
معلمان براساس طرح درس مبتنی بر راهبردهای تقویت کنجکاوی آموزش دادند و در گروه کنترل ،معلمان
براساس روال معمول خود تدریس نمودند .پیش از ارائه آموزش نیز همه گروهها پرسشنامه
کنجکاوی( )MCIرا تکمیل نمودند .تحلیل نتایج بهدستآمده نشانگر اثربخشی معنیدار طراحی آموزشی
مبتنی بر کنجکاوی است .همچنین نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که تفاوت معنیداری بین نمرات
بهدستآمده دختران و پسران وجود دارد.
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بدون شک یادگیری در مرکز تالشهایی است که در محیطهای آموزشی انجام میگیرند،
هدف نهایی هر آموزشی تحقق یادگیری به شکلی مطلوبتر ،عمیقتر و پایدارتر است .تالش
روانشناسان تربیتی و یادگیری نیز در این راستا است و آنان تالش میکنند با ارائه نظریات
و اصول علمی در این زمینه به تحقق هرچه بهتر این امر کمک نمایند تا با توجه به ویژگیهای
خاصی که دنیای امروز دارد ،امکان ارائه آموزشی پربارتر و مؤثرتر و تدارک محیطهای
یادگیری پربازدهای فراهم گردد .این مهم محقق نمیگردد مگر اینکه برای آموزش ،برنامه
و نقشهای را از پیش بر اساس اصول و راهبردهای مناسب طراحی کنیم .دستیابی یادگیرندگان
به اهداف آموزشی موردنظر و تحقق مطلوب یادگیری بدون طراحی آموزشی ممکن نیست.
طراحی آموزشی را میتوان تهیه نقشههای مشخص در مورد چگونگی دستیابی به
هدفهای آموزشی تعریف کرد .به عبارت دیگر هرگاه برای دستیابی به یک سلسله از
دانشها و مهارتها به عنوان هدفهای آموزشی مجموعهای فعالیتها و روشهای آموزشی
قبل از تحقق آموزش پیشبینی و تنظیم گردد ،درواقع طراحی آموزشی انجامشده است؛
بنابراین طراحی آموزشی را میتوان تجویز یا پیشبینی روشهای مطلوب آموزشی برای نیل
به تغییرات موردنظر در دانشها ،مهارتها و عواطف شاگردان دانست (لشین و همکاران؛
ترجمه فردانش.)8114 ،
بنا به گفته گانیه ،ویگر ،گالس و کلر (2002؛ به نقل سیف )8117 ،هر معلم یا
آموزشگری که از دانش اصول طراحی آموزشی برخودار باشد از بینش وسیعتری برای
کمک به یادگیرندگان بهرهمند است .هدف از طراحی آموزشی کمک به یادگیری فرد و
فعال کردن یادگیری او و پشتیبانی از آن است و این هدف ویژگی آموزش است در هر
جایی که روی دهد ،چه بین یک معلم و یک دانشآموز ،در کالسی از یک مدرسه ،در
گروهی از بزرگساالن عالقهمند ،یا در یک محیط کار .برای پشتیبانی از یادگیری آموزش
باید برنامهریزی شود نه بر حسب اتفاق رخ دهد .یادگیری که آموزش به آن یاری میرساند
باید تمام افراد را به اهداف استفاده بهینه از استعدادهایشان ،لذتبردن از زندگی و سازش با
محیط فیزیکی و اجتماعی نزدیکتر سازد .طبیعت این بدین معنی نیست که برنامهریزی
آموزش اثر یکسانسازی افراد مختلف را دارد برعکس گوناگونی بین افراد افزایش مییابد.
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هدف آموزش برنامهریزیشده کمک به فرد است تا بهطور کامل و تا حد ممکن در جهت
فردیت خود رشد کند (گانیه و همکاران؛ ترجمه علیآبادی.)8174 ،
موضوع کنجکاوی از زمانهای خیلی دور در میان فیلسوفان و اندیشمندان و در ایام
جدید درمیان روانشناسان و صاحبنظران علوم تربیتی مورد بحث بوده است .غیر از موارد
خیلی نادر که به قبل از رنسانس برمیگردد ،از کنجکاوی بهعنوان خصیصهای مثبت و نیرویی
حرکت دهنده در راستای رشد و بالندگی فرد یاد شده است و بهخصوص به اهمیت آن در
دوران کودکی و تحصیل توجه فراوان شده است .ازجمله ،جان دیویی ( )8380کنجکاوی
و شگفتی را مادر علوم به حساب میآورد و پیاژه ( )8322کنجکاوی را برای گسترش دانش
ضروری میداند .از این روست که این خصیصه میتواند نقش بسزایی در یادگیری ایفا کند.
کنجکاوی از جانب اکثریت عمده روانشناسان و اندیشمندان بهعنوان مؤلفه ارزشمندی
در انگیزش و یادگیری شناختهشده است .طراحان آموزشی و مربیان میتوانند با ایجاد
کنجکاوی در دانشآموزان ،تمایل به یادگیری را در آنان برانگیزانند .وقتی دانشآموزان از
طریق فکری جدید یا موقعیتی جدید ،مجذوب درس میشوند و بدون توجه به پاداشهای
بیرونی به کاوش بیشتر روی میآورند ،میتوان گفت که واقعاً برانگیخته شدهاند.
تعریف کنجکاوی :در تعریف کنجکاوی آمده است که کنجکاوی عبارت است از
تمایل به دانستن ،به تماشاکردن یا به تجربه کردن که رفتار کاوشگرانه را برای کسب
اطالعات جدید برمیانگیزاند (برلین8390،8؛ اسپیلبرگر2004،2؛ به نقل از لیتمن.)2002 ،1
کنجکاوی بهعنوان سائق درونی دارای اهمیت فوقالعادهای در زندگی است و بسیاری از
رفتارهای ما را بخصوص در کودکی برمیانگیزاند ،هدایت و حفظ میکند و به عبارت دیگر
میتواند انگیزش فراوانی برای بروز رفتار پدیدآورد .از همین روست که کنجکاوی مسألهای
بوده که بسیار مورد توجه متفکران و روانشناسان قرارگرفته است .آنان سعی کردهاند آن را
تعریف نموده و دالیل پدیدآمدن و همچنین شیوههای رشد و تقویت آن را مورد مطالعه و
بررسی قرار دهند.
1. Berlyne
2. Speilberger
3. Litman
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پژوهشهای دی ،ای .برلین 8در اوایل دهه  8320افقهای جدیدی پیش روی مفهوم
کنجکاوی گشود .برلین به این نتیجه رسید که مفهوم ازهمپاشیده شده کنجکاوی و انواع آن
باید به شکل مناسبی دستهبندی شود .برلین دونوع کنجکاوی گوناگون (خارج شدن از
ماللت) و کنجکاوی خاص (عدم قطعیت ،تعارض مفهومی) را از هم متمایز ساخت.
کنجکاوی خاص آن نوع برانگیختگی است که خواست دانش را برمیانگیزد .دانیل برلین
متغیرهای شناختی را وارد نظریه مبتنی بر سائق خودش کرد .بر اساس نظر برلین ،سائق
کنجکاوی از طریق محرک بیرونی بخصوص توسط «تعارض محرک» یا «ناهمگونی»
برانگیخته میشود.این سازه ویژگیهایی همچون پیچیدگی ،تازگی و شگفتانگیز بودن را
دربرمیگیرد .او گرایش به سمت تغیی ر و تازگی در انسان را مطرح و آن را در این حوزه
نهادینه ساخت .پژوهشگران بعدی در مورد طبقهبندی که او ارائه نمود مطالعات را ادامه و
آن را گسترش دادند (سیلویا.)2009 ،2
به اعتقاد بسویک )8391( 1که اهمیت بیشتری برای فرایندهای شناختی قائل شد ،هر فرد
راهبردهای مختلفی برای برخورد با عدم قطعیت اتخاذ میکند .پس کنجکاوی یک راهبرد
شناختی ترجیح داده شده است .افراد خیلی کنجکاو «دارای گرایشی اکتسابی به افزایش،
طوالنی کردن و حل مشکالت فکری هستند ».طبق نظر بسویک ،شخصِ خیلی کنجکاو،
انتظار دارد عالئم در نظام طبقهبندیاش بهصورت خوشایندی ادغام شوند و این راهبرد
شناختی برگزیده را مثل یک پاداش درونی میداند (الونستین.)8334 ،4
الونستین ( )8334نیز در تئوری «شکاف اطالعاتی» درباره کنجکاوی شناختی خاص ،به
اهمیت بازخورد اشارهکرده است .او برای ارائه این تئوری از نظرات و مطالعات اندیشمندان
قبلی بهره برده است .الونستین بر این باور است که کنجکاوی احساسی از محرومیت است
که فرد به شکافی در دانش خودش پی میبرد و برای جستجوی اطالعاتی که این حس
محرومیت را بهبود بخشد ،برانگیخته میشود .شکاف اطالعاتی تفاوت بین «آنچه شخص
1. D.E Berlyne
2. Silvia
3. Beswik
4. Loewenstein
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میداند و آنچه میخواهد بداند» هست .او معتقد است همانطور که دانش فرد در یک
موضوع خاص افزایش مییابد ،از شکاف اطالعاتی که در آن حوزه دانش دارد نیز آگاه
میشود؛ بنابراین شرط ضروری برای کنجکاوی پدید میآید.
در هر صورت ،کنجکاوی عنصری اساسی در برانگیختن دانشآموزان برای یادگیری و
تحصیل هست .کلر )8317( 8در مدل طراحی انگیزشی خود برای ارتقاء آموزش ،بر اهمیت
نقشی که تحریک کنجکاوی در جلب و نگهداشت توجه یادگیرندگان ایفا میکند که اولین
عنصر مدل وی میباشد ،تأکید میکند .درواقع ،به این موضوع اذعان شده که کنجکاوی
درتمام عناصر دیگر نیز -ارتباط ،اعتماد و رضایت-دارای همین میزان اهمیت است (آرنون

2

و اسمال.)8332 ،1
تقویت کنجکاوی :صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت و مربیان بر این باورند که تقویت
حس کنجکاوی در یادگیرندگان کاری مهم و تأثیرگذار است .با اینحال ،عرضه
فرصتهایی برای اکتشاف به همراه راهنمایی مناسب دانشآموزان ،در بیان کردن آسانتر
از عمل کردن هست .از طرفی هم این نگرانی وجود دارد که مدارس بهجای تشویق و ترغیب
کنجکاوی در دانش آموزان ،آن را سرکوب میکنند! باالخره همه دانشآموزان به یکمیزان
کنجکاو نیستند .وظیفه معلم این است که محیط مناسبی فراهم سازد تا با درنظرگرفتن
تفاوتهای فردی ،کنجکاوی دانش آموزان را درجهت برانگیزاندن آنان و پیگیری مطالب
آموزشی تقویت کند .در این میان طراحان آموزشی نیز میتوانند از راهبردهایی برای تقویت
کنجکاوی در طراحیها استفاده نمایندکه برای این منظور نتایج تحقیقات مختلف ،زمینه
مناسبی برای این هدف فراهم میسازد و میتواند حاوی رهنمودهای ارزشمندی باشد.
با درنظرگرفتن این مسائل ،آرنون ( )2001ده راهبرد طراحی آموزشی برای تقویت
کنجکاوی را تدارک دیده است که به شرح زیر میباشند:

1. Keller
2. Arnone
3. Small
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راهبرد  1کنجکاوی بهعنوان قالب :کنجکاوی را به عنوان برانگیزنده اولیه در شروع
درس به کارببرید .بهعنوانمثال ،با یک سؤال تحریککننده تفکر یا صحبتی جالب و
شگفتانگیز.
راهبرد  2تعارض مفهومی :در زمان مناسب ،یک تعارض مفهومی ارائه کنید.
دانشآموزان تاوقتی تعارض حل شود ،احساس تحتفشار بودن میکنند .وقتی دانشآموز
تعارض را حل کرد ،احساس رضایت میکند.
راهبرد  3فضایی برای سؤال کردن :فضایی ایجادکنید که درآن دانشآموزان در
مطرح کردن سواالت احساس راحتی داشته باشند و در آن بتوانند فرضیاتشان را از طریق
بحث و بارش مغزی امتحان کنند(.این کار نه فقط کنجکاوی را تقویت میکند بلکه به ایجاد
اعتماد به خود کمک میکند).
راهبرد  4زمان :برای کاوشگری موضوع زمان کافی دراختیار بگذارید .اگر معلم در
تحریک کنجکاوی موفق باشد ،دانش آموزان میخواهند در آن کاوشگری باقی بمانند.
راهبرد  5انتخاب :به دانشآموزان فرصتی دهید تا موضوعها را در یک حوزه موضوعی
انتخاب کنند .بهعنوانمثال ،درکالس انشاء ،دانشآموزان میتوانند در حالیکه اهداف درس
انشا را به انجام میرسانند ،موضوعی مورد عالقه را بیابند.امکان انتخاب کردن موضوعی که
از لحاظ درونی مورد عالقه باشد ،به بقا و پایداری کنجکاوی یاری میرساند.
راهبرد  6یک یا چندتا از عناصر زیر را برای برانگیختن کنجکاوی ارائه دهید:

ناهمخوانی -پیچیدگی
تناقض (مغایرت) -عدم قطعیت
تازگی
شگفتی
راهبرد  7مقدار درست تحریک :از میزان تحریکی که در موقعیت یادگیری وارد
میشود ،آگاه باشید .به خاطر داشته باشید که در تأثیر آن بر کنجکاوی تفاوتهای فردی
وجود دارد .وقتی محرک خیلی پیچیده ،خیلی غیرقطعی و خیلی تازه و ...باشد ،بعضی
دانشآموزان مضطرب میشوند.آنها ممکن است سریعاً وارد حوزه اضطراب شوند.
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راهبرد  8کاوشگری :دانشآموزان را تشویق کنید تا از طریق کاوشگری فعال یاد
بگیرند.
راهبرد  9پاداش :اجازه دهید کاوشگری و اکتشاف خودشان پاداش باشند «.کاوشگری
خود پاداش است( ».دی .)8312،8از پاداشهای بیرونی به صورت سنجیده استفاده کنید،
برخی مطالعات نشان دادهاند پاداشهای بیرونی که برای تکلیفی داده میشوند که به لحاظ
درونی برای دانش آموزان مورد عالقه و برانگیزاننده است ،ممکن است بعداً عالقه به فعالیت
را کاهش دهد.
راهبرد  11الگوسازی :کنجکاوی را الگوسازی کنید .سؤال بپرسید .در کاوشگری برای
حل یک سؤال مطرحشده درگیر شوید و شور و اشتیاق را نشان دهید.
اگرچه درباره کنجکاوی تحقیقات مناسبی انجامگرفته است و ابعاد مختلف آن بررسی
شده است اما آنچه به چشم میخورد یکی این است که بیشتر این تحقیقات درباره بزرگساالن
میباشند و تحقیقات اندکی درباره کودکان انجامگرفته است .دیگر اینکه تحقیقات
انجامگرفته بیشتر در صدد تهیه و تدوین مقیاسی برای سنجش کنجکاوی برآمدهاند و به ابعاد
روانشناختی آن و نحوه تقویت و نگهداشت آن خیلی کم پرداختهشده است .الزم است
اشاره شود که محقق هیچ تحقیقی درارتباط با این موضوع که در داخل کشور انجام گرفته
باشد را نیافت.
پژوهشهای موجود ،ارتباط مثبتی بین کنجکاوی و پیشرفت تحصیلی را نشان میدهند.
اگرچه این ارتباط بستگی دارد به اینکه مدرسه و کالس درس تا چه اندازه ،خشک و
بیانعطاف باشند تا چه اندازه بر یادگیری طوطیوار تأکید شود و تا چه اندازه به
دانشآموزانی که به جای پذیرش منفعل در یادگیری ،ابتکار عملنشان میدهند ،بها داده شود.
ما و ما ( )8398نشان دادند که کودکان بسیار کنجکاو در آزمون دانستنیهای عمومی نمره
بهتری به دست میآورند .در مطالعه دیگری که توسط همین پژوهشگران ( )8392انجام
گرفت ،مشخص شد که کودکان بسیار کنجکاو معنی جمالت در تکالیف درک خواندن را
دقیقتر از کودکان با کنجکاوی کمتر میفهمند .ما و ما ()8398نشان دادند که کودکان بسیار
1. Day
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کنجکاو ،در حفظ داستان ،بیشتر از کودکان کمتر کنجکاو مطالب را به یاد میآورند،
بهگونهای که در فاصله زمانی معینی ،بیشتر یاد گرفتند و یا آنچه را که آموخته بودند ،مدت
طوالنیتری به خاطر سپردند.
آرنون و گرابوسکی )8331( 8در تحقیقی دیگر با دانشآموزان سال اول و دوم ابتدایی،
به بررسی تأثیر کنجکاوی بهعنوان یک متغیر تفاوت فردی ،در یادگیری در محیطی تعاملی
مبتنی بر کامپیوتر پرداختند .یافتههای این تحقیق نشان داد ،همانطور که انتظار میرفت
آزمودنیهای بسیار کنجکاو که عموماً میزان زیادی از ناآشنایی و عدم قطعیت را ترجیح
میدهند  ،نسبت به کودکان با کنجکاوی پایین در محیط یادگیری تحت کنترل یادگیرنده
عملکرد بهتری داشتند .نتایج نشان داد که تفاوت در میزان کنجکاوی بر عملکرد تأثیر دارد
(آرنون و گرابوسکی.)8331 ،
در مطالعهای دیگر که توسط کشدان و یون )2007( 2انجام گرفت ،به بررسی تأثیر
محیطهای پرچالش بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی که دارای خصیصه
کنجکاوی باالیی بودند ،پرداخته شد .نتایج این تحقیق نشان داد که دانشآموزانی که از
خصیصه کنجکاوی بیشتری برخوردار بودند ،در مدارس پرچالشتر موفقیت تحصیلی
بیشتری کسب کردند .دانشآموزان دارای خصیصه کنجکاوی بیشتر در مدارسی که چالش
کمتری در آنها وجود داشت ،موفقیت تحصیلی کمتری داشتند.
میلر و دایر در تحقیق خود برنامههای آموزشی مختلفی را در پیشدبستان بررسی کردند
و نتیجه گرفتند گه اگرچه در رفتار کلی کنجکاوی در گروههای مختلف کودکان تفاوت
کم بود یا هیچ تفاوتی نبود ،اما تحقیق نشان داد که تجارب خوب برنامهریزیشده
کودکستانی به همراه واکنشهای حساس مربیان و همساالن رشد کنجکاوی را بهاحتمال
زیاد برمیانگیزد .شواهد به این موضوع اشاره دارند که میتوان با فراهم ساختن تعادل مناسب
بین تازگی و آشناییداشتن ،کنجکاوی کودکان را تقویت کرد(کورتیس.)2002،1

1. Grabowski
2. Kashdan & Yuen
3. Curtis

184

تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر تقویت کنجکاوی بر میزان یادگیری...

در سالهای اخیر ،آلبرتی 8و ویتریول )8334( 2بیان کردند که رشد شناختی توسط
کنجکاوی و کاوشگری ارتقا مییابد ،به این خاطر که شخص را در معرض «تجربیات خیلی
متنوعتری که در آنها یادگیری روی میدهد» قرار میدهند (همان).
آنچه در این تحقیق بهعنوان مسأله اصلی مدنظر هست این است که آیا آموزش مبتنی بر
راهبردهای تقویت کنجکاوی در تدریس دانشآموزان ابتدایی میتواند باعث افزایش میزان
یادگیری در این دانش آموزان شود.

روش پژوهش
برای اجرای پژوهش روشهای تحقیق شبهآزمایشی انتخاب و از میان انواع این روشها طرح
دوگروهی با گروه آزمایش و کنترل مورد استفاده قرارگرفت .جامعه آماری تحقیق را دانش
آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سردشت تشکیل میدهند که از میان آنها برای انتخاب نمونه
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای ،یک مدرسه ابتدایی پسرانه و یک
مدرسه دخترانه انتخاب شد .کالسهای پنجم ابتدایی هر دو مدرسه انتخاب شده و از لحاظ
متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر وابسته همتا و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند .حجم
کل نمونه عبارت بود از  19نفر که از این میان  41نفر پسر و  41نفر دختر بودند.
پسآزمون(اعمال متغیر آزمایشی) E -Xگروه آزمایش
پسآزمونC - Xگروه کنترل
درابتدا ،پس از آشناکردن معلمان آن کالسها با طرح و اهداف آن ،بهصورت گروهی
راهبردهای تقویت کنجکاوی در طراحی آموزشی بررسی و مطالعه گردید و سپس با
همکاری خود معلمان در چند نشست ،طرح درس برای سه جلسه تدریس بر اساس
راهبردهای تقویت کنجکاوی تهیه شد .در گروه آزمایش ،براساس طرح درس جدید به
مدت سه جلسه فصل آخر کتاب علوم تدریس گردید و در گروه گواه ،تدریس عادی
معلمان انجام گرفت.

1. Alberti
2. Witryol
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راهبردهای طراحی آموزشی برای تقویت کنجکاوی که در این تحقیق برای تهیه طرح
درس از آن استفاده گردید ،راهبردهایی هستند که توسط آرنون ( )2001توصیه شدهاند و ما
در صفحات قبل آنها را آوردیم.
در این تحقیق قبل از آغاز آموزش ،برای سنجش میزان کنجکاوی دانش آموزان
پرسشنامه کنجکاوی در کالسها توزیع و توسط دانشآموزان تکمیل گردید .همه
دانشآموزان به یک پرسشنامه حاوی  80سؤال خودگزارشی پاسخ دادند .این پرسشنامه
تحت عنوان سیاهه کنجکاوی ملبورن( (MCI) 8نیلور )1891 ،2شناختهشده است .مقیاس
 MCIشامل دو زیر مقیاس حالت کنجکاوی ( )∝=./17و خصیصه کنجکاوی () ∝=/.31
است که درجهبندی آن مقیاس چهارگزینهای لیکرت ( =8خیلی کم و  =2خیلی زیاد) است.
در این تحقیق از سؤاالت بخش اول آنکه به اندازهگیری حالت کنجکاوی میپردازد،
استفاده گردید.
در پایان آموزش ،از آزمونی که توسط محقق ساخته شده بود به عنوان پسآزمون برای
اندازهگیری میزان یادگیری دانشآموزان استفاده شد .روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات
معلمان بهطور مطلوبی حاصل شد و برای ارزیابی میزان پایایی از آزمون کرونباخ استفاده شد
که معادل  ./11به دست آمد.

یافتههای پژوهش
بهمنظورتجزیهوتحلیل دادههای تحقیق از آمار توصیفی شامل فراوانی ،میانگین و انحراف
استاندارد برای توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای مورد مطالعه و توصیف
متغیرهای تحقیق و همچنین از آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس ()ANCOVA3
برای بررسی معنیداری روابط بین دادههای تحقیقات استفاده شد.

1. Melbourne Curiosity Inventory
2. Naylor
3. Analysis of covariance
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در جدول شماره  8تعداد کل آزمودنیها را به تفکیک گروهها و جنسیت مالحظه
میکنید:
جدول  .1تعداد آزمودنیهای گروهها

گروه

جنسیت

عنوان

تعداد

8/00

آزمایش

22

2/00

کنترل

14

8/00

پسر

41

2/00

دختر

41

در جدول زیر (شماره  )2نتایج حاصل از تحلیل توصیفی دادههای تحقیق را مالحظه
میکنید.
جدول  .2نتایج توصیفی
گروه
آزمایش

کنترل

کل

جنسیت

میانگین انحراف استاندارد تعداد

پسر

84/72

1/70

23

دختر

81/81

8/93

21

کل

89/29

1/42

22

پسر

84/82

1/21

84

دختر

89/97

8/30

20

کل

82/92

2/73

14

پسر

84/24

1/21

41

دختر

87/41

8/31

41

کل

89/08

1/83

19

قبل از انجام تحلیل کوواریانس ،مفروضه همگنی ضرایب رگرسیونی رابطه میان
کنجکاوی و میزان یادگیری در گروههای آزمایشی و کنترل مورد بررسی و تأیید قرار گرفته
است (.(F(1,82)=1/25, p>./05
آزمون تحلیل کوواریانس به منظورآزمودن این مسأله که آیا بین عملکرد گروههای
آزمایش و کنترل در پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد یا خیر ،بهعبارتیدیگر آیا
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طراحی آموزشی مبتنی بر راهبردهای تقویت کنجکاوی بر عملکرد تحصیلی تأثیر دارد،
استفاده شد .ازآنجاکه عالوه بر تأثیر متغیرهای کیفی ،تأثیر متغیر کمی کنجکاوی نیز کنترل
شد ،این روش مورد استفاده قرارگرفت.
همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده
نشان میدهد که تفاوت بین گروه آزمایش و گواه با بیش از  30درصد اطمینان معنیدار
است(1 )= 3/18, P< 1/11و(F(.91؛ بنابراین میتوان گفت که طراحی آموزشی مبتنی
بر تقویت کنجکاوی و تدریس آن بر میزان یادگیری تأثیر مثبت و معنیداری داشته است.
جدول  .3جدول مقادیر تحلیل کوواریانس
منبع اثر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

عرض از مبدأ

70/93

8

70/93

3/20

0/001

گروه

22/22

8

22/22

1/13

0/093

جنسیت

223/78

8

223/78

10/17

0/08

کنجکاوی

42/32

8

42/32

9/78

0/082

خطا

980/08

12

7/41

کل

22328/41/41

19

مدل اصالحشده

192/48

12

با توجه به نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل انجامگرفته ،با  33درصد اطمینان میتوان گفت
که تفاوت بین دختر و پسر در نمره حاصل از طراحی و تدریس مبتنی بر کنجکاوی معنیدار
است (1 )= 22/22, P< 1/11وF(.)91؛ بهعبارتدیگر میتوان گفت که تأثیر جنسیت بر
نمرات حاصل از تدریس براساس کنجکاوی معنیدار است و دختران توانستهاند نمرات
بهتری بااستفاده از این روش کسب کنند.
همچنین نتایج بهدستآمده نشان دادند که میان کنجکاوی و نمره پیشرفت تحصیلی رابطه
معنیداری وجود دارد(1 )= 2/13, P< 1/11و(F(.91؛ این بدین معنی است که
کنجکاوی رابطه معنیداری با نمره کسبشده داشته است هرچه آزمودنیها کنجکاوی
بیشتری داشتهاند نمره پیشرفت تحصیلی مبتنی بر کنجکاوی بیشتر بوده است.
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همچنین نتایج تجزیهوتحلیل نشان میدهد که تعامل میان جنسیت و گروه معنیدار نیست
(1 )= 1/22, P< 1/11و(F(.91؛ بدین معنی که بسته به اینکه گروه کنترل یا گواه دختر
یا پسر باشد نمرات پیشرفت تحصیلی براین اساس تفاوتی نمیکند.

بحث و نتیجهگیری
بهطورکلی اکثر تحقیقات موجود نشان دادهاند که ارتباط مثبتی بین کنجکاوی و پیشرفت
تحصیلی وجود دارد ،در این تحقیق نیز ارتباط مثبتی بین کنجکاوی و میزان یادگیری مشاهده
شد و نشان داد که چگونه میتوان با طراحی آموزشی مناسب و برانگیختن کنجکاوی
دانشآموزان میزان یادگیری آنان را افزایش داد.این موضوع در تحقیقات ما و ما ( )8398و
آرتون و گرابوسکی ( )8331نیز مورد تأیید قرارگرفته است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که چنانچه با استفاده از راهبردهای مناسب و گنجاندن آنها
در ضمن طراحی آموزشی ،آموزش و تدریس در راستای تقویت کنجکاوی باشد ،میتواند
تأثیر شگرفی بر یادگیری دانش آموزان برجای بگذارد .این موضوع در تحقیق کشدان و یون
( )2007نیز به صورتی دیگر نشان دادهشده است.به این صورت که دانشآموزانی که از
خصیصه کنجکاوی بیشتری برخوردار هستند در محیطهای پرچالشتر موفقیت تحصیلی
بیشتری حاصل میکنند .در محیطی که دارای چالش باشد و دانشآموزان آن را باور داشته
باشند ،دانشآموزانی که کنجکاوتر هستند نسبت به همکالسیهای کمتر کنجکاوشان در
کالس بهتر عمل میکنند( .کشدان و یون .)2007 ،برای دانشآموزانی که از کنجکاوی
باالیی برخوردارند ،انگیزش تحصیلی آنها ابتدا از تمایلی درونی به کسب تجارب جدید و
پرچالش و یادگرفتن از آنها سرچشمه میگیرد (الونستین .)8334 ،در این تحقیق نیز نشان
داده شد که هرچه دانشآموزان از کنجکاوی بیشتری برخوردار بودهاند توانستهاند در
آموزشی که مبتنی بر کنجکاوی است نمرات بهتری را کسب کنند .لذا آموزشهای مبتنی
برکنجکاوی میتواند ضمن برانگیختن کنجکاوی دانش آموزان ،بر میزان یادگیری آنها نیز
بیفزاید.
ویژگی بارز کنجکاو بودن این است که گرایش به سمت شناسایی و جستجوی تجارب
جدید و چالشآمیز بهطورغیرقابلاجتنابی منجر به میزانی از یادگیری و رشد و گسترش
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مهارتها و دانش میشود.کسب خشنودی از تبدیل کردن ناشناخته به شناخته ،راهی است
برای رشد و موفقیت شخصی .لذا ،با توجه به اهمیت این خصیصه در دوران کودکی،رشد و
تقویت کنجکاوی باید هدفی اساسی برای تمامی مربیان و والدین باشد تا از این موهبت به
نحو احسن و بهطور آگاهانه استفاده نمایند .کمیت و کیفیت تجارب یادگیری که کودک با
آن مواجه میشود تا حدود زیادی تعیین میکند که مغز او در مابقی زندگیاش چگونه
فعالیت میکند (گرین.)2002 ،
در این تحقیق هرچند تفاوت معنیداری در میزان کنجکاوی دانش آموزان دختر و پسر
مشاهده نشد ،ولی میزان یادگیری دانشآموزان دختر در محیطهای یادگیری مبتنی بر
کنجکاوی بیشتر از دانش آموزان پسر قرار گرفته در این محیطهاست.این موضوع نیز در
تأیید مباحث قبلی است و البته نشان میدهد که دانش آموزان دختر بیشتر مستعد فضای آزاد
مبتنی بر کنجکاوی و استفاده از آن میباشند.هرچند به نظر میرسد این ادعا باید در تحقیقات
بیشتری به اثبات برسد.
شواهد پژوهشی موجود در کل حوزه روانشناسی پرورشی و شاخههای زیرمجموعه آن،
نشان دادهاند که بین مهارتهایی چون توانایی حل مسأله و هوشمندی با میزان فراهم بودن
فضایی آزاد جهت طرح اندیشهها و سؤاالت و ایدههای نو توسط کودکان رابطه محکمی
وجود دارد .مشارکت دادن کودکان در تصمیمگیریها که از خانواده شروع میشود و
متأسفانه معموالً در مدارس خاموش میشود ،میبایست در مدرسه نیز ادامه پیدا کند.
کودکان با توجه به فطرت خود به سمت کنجکاوی و پرسشگری گرایش دارند .الزم است
که والدین و معلمان با داشتن آگاهیهای الزم و مهارتهای مربوطه ،زمینهای فراهم سازند
تا کنجکاوی و پرسشگری را در کودکان تقویت کرده و آن را هدایت نمایند .بدون شک،
دستیابی به شهروندانی مبتکر ،خالق و مشکلگشا متناسب با عصر جدید ،به تالش و موفقیت
والدین و معلمان در پیادهسازی این نوع برنامهها برای کودکان بستگی زیادی دارد .شگفتی،
جستج و ،شک و تردید ،محورهای تمدن ما هستند و تعهدهای ما را برای آینده ،روی این
سیاره خاکی تشکیل میدهند (بروست .)2002 ،تقویت تحقیق و تفکر انتقادی باید یکی از
مهمترین اهداف برنامه درسی باشد.

تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر تقویت کنجکاوی بر میزان یادگیری...

141

فراهم کردن فضای مناسبی برای دانشآموزان در مدرسه جهت بروز و ابراز
کنجکاویهایشان در ارتباط با موضوعات و مسائلی که در کتابهای درسی مطرحشدهاند،
میتواند ضمن فراهم ساختن فضای بانشاط و سرزندهای برای آنها ،زمینه رشد تفکر انتقادی
و مهارت حل مسئله را برقرارکرده و آموختن و یادگیری بهتر و مؤثرتری را برای آنها به
ارمغان آورد.
نتایج این تحقیق نیز درحوزه ادبیات موجود درزمینه مزایای کنجکاوی در پیشرفت
تحصیلی دارای نقش و جایگاه خود است و سعی کرده بتواند الیهای به مطالعاتی که درباره
تأثیر کنجکاوی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی در کودکان انجامگرفتهاند ،اضافه نماید .به
نظر محقق الزم است باتوجه به پیچیدگی کنجکاوی ،در تحقیقات آتی مفهوم کنجکاوی از
ابعاد دیگر آن نیز مورد بررسی بیشتر قرارگرفته تا این مفهوم بیشتر شناخته شود و به تأثیر
وجوه مختلف آن بر یادگیری و روشهای مؤثر تقویت کنجکاوی پرداخته شود.
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