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Abstract
The aim of present study is providing an explanation of
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چکیده

the roles that different aspects of the science nature play

 تبیین نقش ابعاد مختلف ماهیت علم در،هدف این پژوهش

in teaching science. Through a holistic attitude

 همسو با نظریه پیچیدگی و با بهره، لذا.آموزش علوم است

according to complexity theory, it is argued that raising

 چنین استدالل شد که طرح،گیری از نگرشی کل نگرانه

philosophical questions in history, sociology, and

 جامعه شناسی و،پرسشهای فلسفی در قلمروهای تاریخ

psychology helps in clarifying the nature of science.
According to the findings, there is a need for a revision

روان شناسی علم نیز به فلسفه علم در روشنگری ماهیت علم

in the inductive insights and a focus on the

 بر اساس یافته ها بازنگری در بینش استقرایی.کمک میکند

constructivist dimension in teaching. Thinking about

و توجه به جنبه سازه گرایانه علم در کنار ماهیت واقع گرایانه

the history of science would facilitate understanding

 اندیشیدن در تاریخ علم.آن در تدریس علوم ضروری است

science in the context of history. The sociological

 اشاره جامعه.نیز فهم علم در بستر تاریخ را ایجاب میکند

implication of the science indicates to the significance
share of scientists in social development,and the

شناسی علم نیز روشنگری نقش دانشمندان در توسعه

interaction between scientists and other social agents

اجتماعی و تعامل با دیگر عامالن اجتماعی چون فیلسوفان و

such as philosophers and artists. Philosophizing in the

 قلمرو روان شناسی علم نیز روشن میکند.هنرمندان است

field of psychology reveals that encouraging the

که آزاد گذاشتن دانش آموزان در اندیشیدن در حوزه علم

students to think about science freely and based on the

بر مبنای تمایالت زیبایی شناسانه و متافیزیکی و ورای باور

aesthetic and metaphysical inclinations could provide
the chances for the development of new ideas in the

، بنابراین.همگانی زمینه بروز ایدههای نو در فراگیر است

learners. Finally, developing a holistic view in the

پرورش نگرش کل نگرانه فراگیران در علم آموزی اهمیت
.دارد

learners is important.
Key words:Teaching Science, Complexity Theory,
the Nature of Science.
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مقدمه
آموزش علوم بر اســـاس فلســـفه و ماهیت علم یکی از موضـــوعهایی اســـت که مورد توجه برخی
پژوهشــگران حوزه آموزش علم قرار گرفته اســت

Scheffler, 1992; Matthews, 1994; Lederman,

Abd-El-Khalick, Bell, and Schwartz, 2002; McComas, 2002; Peters, 2006; Niaz, 2008).

در این باره و به طور نمونه ،امروزه گفته میشود که آموزش علوم نباید به انتقال دانستههای علمی فروکاسته
شود ،بلکه باید در را ستای پرورش روحیه علمی در فراگیران همچون روحیه دان شمندانی مانند ار شمیدس،
ارســ،و ،نیوتن و اینشــتین باشــد .البته چنانکه متیوس اشــاره میکند ،چنین نگرشــی به این معنا نیســت که از
فراگیران انتظار داشته باشیم دانشمندان برجسته تاریخ شوند ،بلکه انتظار آن است که به جای انتقال اطالعات
علمی ،روحیه علمی در آنها پرورش یابد به نحوی که به درک پیچیدهتر و کاملتری نسبت به علم برسند و
بیش از این آگاهی شـــناخت شـــناســـانه آنها در زندگانی پرورش یابد ) .(Matthews, 2002چنین به نظر
میر سد که آموزش علوم با دیدگاههای گوناگون در حوزه فل سفه علم پیوند و ب ستگی دارد .فیل سوفان علم
همواره در جســـتجوی روشـــنگری ماهیت علم و فرایند پیدایش و گســـترش علمها در طول تاریخ بودهاند.
بنابراین ،آشنایی با اندی شههای آنها میتواند به روشنگری ماهیت علم و چگونگی گسترش آن کمک کند.
چنین دانشی درسهای فراوانی برای معلمها و فراگیرانی دارد که در جستجوی فهم علوم هستند و روشنگر
راهی است که باید در جستجوی علم بپیمایند.
مک کومس و الســـون در ارزیابی وضـــعیت موجود آموزش علم در کشـــورهای گوناگون بر این
باورند که آموزشهای علمی بیشتر بر بدنه و اص،الح شناسی 1دانش علمی متمرکزند و فلسفه و ماهیت علم
را نادیده میگیرند که این خود کاســتی قابل توجهی در آموزش علوم اســت و پیامدهای منفی را در سـ،ح
اجتماعی در پی خواهد دا شت ) .(McComas and Olson, 2002برای نمونه ،مک کومس ،کال و المزروا
به نتایج م،العه گ سترده و معتبر در س،ح جامعه آمریکا ا شاره میکنند که ن شان میدهد گرچه ب سیاری از
آمریکائیها به علم عالقهمندند ،اما بیشـــتر آنها نمیدانند علم چیســـت و چگونه عمل میکند .آنها درباره
پیامدهای منفی چنین کاســـتی مینویســـند« :نبود چنین درکی از علم به ویژه در جوامعی که عموم مردم در
تصــمیمهای مالی ،ارزیابی ســیاس ـت گذاریها و پیشــرفتهای علمی نقش دارند ،بالقوه مضــر اســت .بنیاد
ب سیاری از موا ضع غیرمن،قی و ت صمیمهای ناروا در قلمرو علم ،نبود درک در ستی از ماهیت و ویژگیهای
علم است(McComas, Clough and Almazroa, 2002, P.3) ».

لدرمن نیز ا شاره میکند که یکی از دالیل ا صلی اثربخش نبودن ب سیاری از آموزشهای علمی در
.Terminology
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جوامع گوناگون عدم آ شنایی معلمان علوم با فل سفه و ماهیت علم ا ست ) (Lederman, 2007و عبدالخالق
نیز در پژوهشی تجربی نشان داد که معلمان علومی که با ماهیت علم و چگونگی کارکرد آن آشنایی دارند
در تدریس علوم موفقتر ع مل میکن ند ) .(Abd-El-Khalick, 2005بدین ترت یب ،فراهم کردن زمی نه
پرورش درک معلمان درباره ماهیت علوم میتواند به بهبود تدریس علوم از سوی آنها کمک کند.
بنابراین ،دو پر سش ا صلی م،رح می شود .نخ ست ،ماهیت علم چی ست؟ و دوم اینکه ا شارههای
ماهیت علم برای تدریس علوم چیســت؟ بینشها و رویکردهای فلســفی گوناگون موجود به پرســش اول
پا سخهای متفاوت و گاه رویارویی میدهند که نمود آن نیز پا سخهای متفاوت فل سفههای گوناگون علم به
این پر سش ا ست .این پژوهش ،با مورد نظر قرار دادن چنین پا سخهایی از س،ح آنها فراتر میرود و تالش
میکند بر بنیاد نظریه پیچیدگی ،نگرشی کل نگرانه 1را مبنای پاسخ به پرسش اول و به دنبال آن پرسش دوم
پژوهش قرار دهد .بدین ترتیب ،اشارهای به نظریه پیچیدگی در این باره الزم به نظر میرسد .چنانکه ،برخی
اندیشمندان و پژوهشگران اشاره کردهاند ،نظریه پیچیدگی واکنشی به نگرش ساده نگر ،2فروکاهشی 3و یا
اتمی 4در تبیین پدیدههای طبیعی و نیز اجتماعی ا ست  .(Goldman, 2007; Mason, 2008می سون ا شاره
میکند که برای تبیین طبیعت و پدیدههای طبیعی الزم اســـت به ماهیت ســـیســـتمی و در نتیجه رواب میان
رویدادهای طبیعی توجه کرد و « کل» را مد نظر قرار داد ) .(Mason, 2008دیویس و ســـومارا نیز بر این
باورند که پدیدههای اجتماعی مانند تعلیم و تربیت و علوم نیز ماهیتی ســیســتمی دارند و از این رو درک و
تبیین آنها نیازمند نگرشــی ســیســتمی و کل نگرانه اســت (Davis and Sumara, 2006).آنها برای نمونه
ا شاره میکنند که برای م،العه مو ضوع یا پدیدهای تربیتی ،الزم ا ست ابعاد و الیههای گوناگونی مانند ابعاد
تجربی ،مادی ،فرهنگی ،نمادین و بوم شناختی 5را در ن سبت با هم نگری ست و تبیین کرد .چنین است که به
نظر میرســد بر بنیاد نظریه پیچیدگی ،م،العه پدیدهها در قلمروهای گوناگون از جمله علم و تعلیم و تربیت
نیازمند نگر شی میان ر شتهای و کل نگر ا ست .دیویس و سومارا در رو شنگری بی شتر لزوم اتخاذ نگر شی
میان رشــتهای و کل نگر در م،العه علم مینویســند« :علم را نمیتوان بدون توجه به حرکتها و دغدغههای
اجتماعی و یا با نادیده انگاری عالئق فردی و نیز ویژگیهای شــخصــیتی دانشــمندان درک کرد».

(Davis

).and Sumara, 2006, P. 6

1
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شایان ذکر است که م،العه پدیدهها و موضوعهای تربیتی و از جمله ماهیت علم و آموزش علم ،بر
مبنای نظریه پیچیدگی ،موضوعی چندبعدی و بسیار گسترده است که از قلمرو پژوهش حاضر خارج است،
اما آن چه به ویژه در این پژوهش بر آن تأکید میشـــود ،این اســـت که اتخاذ نگرشـــی کل نگرانه و میان
رشــتهای به بحث ماهیت علم و آموزش آن همســو با نگرشــی پیچیده درباره آموزش علم اســت .براســاس
آنچه گفته شد ،اکنون میتوان به پرسش اول این پژوهش بازگشت و پرسید با نظر به نگرشی کل نگر ،میان
رشــتهای و ســیســتمی ،روشــنگری ماهیت علم نیازمند توجه به چه رشــتهها و قلمروهای علمی اســت؟ و از
آنجاکه پرسش از ماهیت علم در قلمرو فلسفه علم م،رح است ،میتوان پرسش را به این شکل م،رح کرد
که فلسـفه علم جهت روشـنگری ماهیت علم نیازمند بهره گیری از یافتههای چه قلمروها و رشـتههای علمی
دیگری اســت و هر یک از این قلمروها چگونه به روشــنگری ماهیت علم کمک میکنند؟ با پاســخ به این
پرسش میتوان اشارههای ماهیت علم برای تدریس علوم را نیز ترسیم کرد.
چارچوب نظری پژوهش
درباره عوامل و عناصــر دخیل در روشــنگری ماهیت علم ،به نظر میرســد فیلســوفان علم در ســخن
گفتن درباره علم ،نیازمند م،العه تاریخ علم نیز هســـتند .به طور نمونه ،م،العه تاریخ علم و اندیشـــه ورزی
درباره آن به فیلســـوف علم در نظریه پردازی درباره شـــکل گیری و گســـترش علم و نیز آزمون چنین
نظریههایی کمک میکند .چنانکه در شــکل  )1مالحظه میشــود ،مک کومس و الســون در این راســتا با
نگاهی میان ر شتهای اما گ ستردهتر میان فل سفه علم ،1تاریخ علم ،2جامعه شنا سی علم 3و روان
پیوندی میبینند که فرآورده آن همان روشنگری ماهیت علم 5است

شنا سی علم4

.(McComas and Olson, 2002, P.

)50
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تاریخ علم

فلسفه علم

.
ماهیت علم

روان شناسی علم

جامعه شناسی
علم

شکل  :1عوامل و قلمروهای روشنگر ماهیت علم

بر این اساس ،روشنگری ماهیت علم فق بر بنیاد م،العه و بررسی فلسفه علم و حتی م،العه تاریخی
علم ممکن نیســت گرچه ســهم این دو قلمرو چنانکه مالحظه میشــود ،بســیار زیاد اســت) و بیش از این به
ترتیب قلمروهای جامعه شــناســی و روان شــناســی علم نیز در آن نقش دارند .به نظر میرســد چنین ادعایی
نمیتواند به این معنا باشــد که پژوهشــگران قلمروهایی مانند تاریخ ،جامعه شــناســی یا روان ش ـناســی علم،
متولیان روشنگری ماهیت علم هستند؛ چراکه پرسش از ماهیت علم پرسشی است که به طور سنتی در قلمرو
فل سفه علم م،رح بوده ا ست .از این رو ،چنین ادعایی به این معنا ست که پژوه شگران حوزه ماهیت علم در
طی فرایند فل سفیدن درباره ماهیت علم نیازمند توجه به د ستاوردهای تجربی قلمروهایی مانند تاریخ ،جامعه
شناسی و روان شناسی علم نیز هستند .در روشنگری بیشتر میتوان اشاره کرد که نظریههای فلسفی درباره
ماهیت علم ،چه بســا بر مبنای تحلیل و بررســی تاریخی علوم تجربی و چگونگی پدیدآیی آنها از ســوی
دانشـمندان ،صـورت بندی و عرضـه شـدهاند .لسـی در این باره به دیدگاه فیلسـوفانی مانند الک ،الیبنیتس،
هیوم و کانت درباره علم اشــاره میکند که نظریههای خود را با توجه به تحلیل و بررســی علوم تجربی و به
ویژه فیزیک نیوتنی بنا کردهاند ) .(Losee, 2001گبی ،تاگارد و وودز 1نیز در این باره مینوی سند...« :گرچه
هنوز فیل سوفانی ه ستند که معتقدند میتوان نظریههایی درباره دانش و واقعیت را با بهره گیری از اندی شیدن
محض گســترش داد ،اما بســیاری از فیلســوفان معاصــر بر این باورند که برای چنین کاری الزم و ارزشــمند
است که به یافتههای علمی نیز توجه کنیم.(Hooker, 2011, P. 7) ».
.Gabbay, Thagaard and Woods
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بنابراین ،در بازنگری و ا صالح شکل  )1میتوان چنین گفت که پژوه شگران قلمرو فل سفه علم
برای روشــنگری ماهیت علم نیازمند م،العه در حوزههای تاریخ ،جامعه شــناســی و روان شــناســی علم نیز
ه ستند .در این راه حتی فل سفه علم نیز ب ستری ا ست برای واکاوی این که فیل سوفان و گرایشهای فل سفی
گوناگون در طول تاریخ ،چه ویژگیهای ماهوی برای علم ترسیم کردهاند.
گرچه پرســش از مفهوم ماهیت علم در قلمرو فلســفه علم بحث میشــود ،اما پاســخ به آن نیازمند
قلمروهای دیگر دان شی یعنی تاریخ ،جامعه شنا سی و روان شنا سی علم میبا شد .قلمرو فل سفه علم به سبب
محدودیتهای شناخت شناسانه و روش شناسانه اش ،به تنهایی قادر به پاسخ به این پرسش که «ماهیت علم
چیسـت؟» نیسـت .بدین ترتیب ،گرچه پرسـش از ماهیت علم ،در قلمرو فلسـفه علم م،رح میشـود ،اما این
قلمرو به تنهایی قادر به پاسخ گویی به این پرسش نیست و از این رو ،م،العهای میان رشتهای برای پاسخ به
این پرسش ،ضروری است.
بر ا ساس آنچه گفته شد ،در این پژوهش تالش می شود با نگاهی به تاریخ فل سفه علم ،تاریخ علم،
جامعه شناسی علم و روان شناسی علم ،نکتههایی در راستای روشنگری ماهیت علم تحلیل و ترسیم شود و
نقش هر یک در آموزش علوم تبیین شود.
عالوه براین ،در راســـتای محدود کردن قلمرو پژوهش ،یکی از ابعاد آموزش علوم یعنی تدریس
علوم به ویژه در اوایل دوره متوســ،ه مورد نظر اســت و به ابعاد و مؤلفههای دیگر مانند ســیاســت گذاری،
محتوا و دیگر عنا صر برنامه در سی ،آموزش علوم به سبب گ ستردگی و عدم امکان د ستیابی به یافتههای
ژرف و متفاوت با پژوهشهای پیشین به طور مستقیم پرداخته نمیشود.
تحلیل میان رشتهای ماهیت علم و نقش آنها در تدریس علوم
بر ا ساس مبانی نظری ،در ادامه هر یک از ابعاد چهارگانه فل سفه علم  ،تاریخ علم  ،جامعه شنا سی
علم و روان شناسی علم پیوندی و نقش آنها در تدریس علوم تحلیل و تبیین میشوند.
ماهیت علم با نظر به فلسفه علم و اشارههای آن در تدریس علوم

اندی شیدن فل سفی درباره ماهیت علم و روش آن گرچه به روایتی به یونان با ستان و به ویژه اندی شه
ارســـ،و درباره قیاس بر میگردد ،اما چنان که چالمرز نیز اشـــاره میکند ،در دوره رنســـانس و به ویژه با
اندیشههای بیکن جانی تازه مییابد ) .(Chalmers, 1999پس از بیکن و در سده بیستم ،فلسفه علم با اندیشه
فیلســوفانی چون پوپر ،کوهن ،الکاتوش و فایرابند گســترش مییابد .اندیشــه این فیلســوفان علم را به ترتیب
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میتوان با مفهوم ها و نظر یه هایی چون اب،ال گرایی ،(Popper, 2010) 1پارادایم ،(Kuhn, 1952) 2برنامه
پژوه شی (Lakatos, 1976) 3و آنار شی سم (Feyerabend, 1999) 4تو ضیح داد .تحلیل و تبیین ماهیت علم
بر بنیاد هر یک از این نظریهها موضـــوعی گســـترده اســـت که در پژوهشهای دیگر پی گرفته شـــده و یا
میتواند پی گرفته شــود .بیش از این ،جمعبندی دیدگاههای متفاوت فیلســوفان علم زیر یک چتر واحد و
اســـتنبا دیدگاهی یگانه برای ماهیت علم نیز نه ممکن و نه م،لوب اســـت .در عین حال میتوان با اتخاذ
نگرشــی درجه دوم و کل نگرانه به رویکردهای فلســفه علم ،نکتههایی را درباره ماهیت علم روشــن کرد و
همین نکتهها را مبنایی برای ترســـیم اشـــارههایی برای آموزش علوم قرار داد .برای این کار از دســـته بندی
دیدگاه فیلســوفان علم به واقع گرایی در برابر ض ـد واقع گرایی و کاســتیهای هر یک که از ســوی چالمرز
م،رح شده است ) (Chalmers, 1999و نیز چرخه علم معرفی شده توس ترفیل ) (Trefil, 2003که برخی
عناصر ماهوی علم را توصیف میکند ،بهره گرفته شده است.
چالمرز در مرور تاریخی دیدگاههای گوناگون فلسفی درباره علم ،این دیدگاهها را روی پیوستاری
قرار میدهد که در یک ســوی آن دیدگاه واقع گرایی و در ســوی دیگر آن دیدگاه ضــد واقع گرایی قرار
دارد .او تارســکی ،5پوپر و الکاتوش را نماینده معاصــر دیدگاه واقع گرا و کوهن ،ون فرســن 6و فایرابند را
نماینده معاصـــر دیدگاه ضـــد واقع گرایی میخواند .واقع گرایان با طرح معیار ان،باق ،حقیقت گزارههای
علمی را در ان،باق آنها با واقعیت می سنجند .در سوی دیگر ،ضد واقع گرایان بر این باورند که محتوای هر
گزاره علمی فق مجموعهای از ادعاها ست که میتواند با تجربه یا م شاهده ،تأیید شود .در نگرش ب سیاری
از ضد واقع گرایان ،نظریههای علمی فق ابزارهایی ه ستند که با بهره گیری از آنها میتوانیم م شاهدهها یا
تجر به ها را به هم مربو کنیم یا آن ها را پیش بینی کنیم ) .(Chalmers, 1999بدین ترت یب و چ نان که
گل سرزفلد ا شاره میکند ،دانش را نمیتوان بازنمای 7واقعیتی بنیادین 8پندا شت ،بلکه دانش سازهای ا ست
که در فرد و در نتیجه فعالیت او ساخته میشود ).(Glasersfeld, 2001
دیدگاه واقع گرایی بیشـــتر از این جهت که توان تبیین واقعیت نظریهها و مدلهای علمی و تغییر و
تحول آنها را ندارد و دیدگاه ضد واقع گرایی از این حیث که به نسبی گرایی شناخت شناسانه می انجامد،
1
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مورد پر سش قرار گرفتهاند ) .(Zarghami- Hamrah, 2014در این را ستا ،برخی منتقدان تالش کردهاند با
نظر به نقا قوت هر یک از بینشهای واقع گرا و ض ـد واقع گرا ،دیدگاههای بینابینی را در ترســیم فلســفی
علم پیشـــن هاد کن ند

)Hanna and Bhaskar, 2008; Bagheri Noaparast, 1995; Wallner, 1994

; Harrison, 2002که با وجود تفاوتهایی که با هم دارند ،ویژگیهای ماهوی مشــترکی را برای علم قائل
اند .وجه ا شتراک آنها این است که دیدگاههای معا صر در کنار جنبه واقع گرایانه ،ماهیتی سازه گرایانه نیز
برای علم قائل اند.
چنین بینشی را میتوان درباره عناصر ماهوی علم نیز تبیین کرد .ترفیل علم را چرخهای میداند که
شامل عنصرهایی مانند مشاهده و تجربه ،کشف نظمها ،ساخت نظریهها و پیش بینی است ).(Trefil, 2003

او مانند دیگر نظریه پردازان ماهیت علم ،بر این عقیده است که شناخت جهان نیازمند مشاهده و تجربه آن
است .این عنصر ناظر به جنبه واقع گرایانه علم است .تالش برای یافتن نظم موجود در طبیعت نیز ناظر به جنبه
واقع گرایانه علم است .به طور نمونه ،تیلمن با انجام برخی آزمایشها درباره اثرات نیتروژن ،این نظم را در
مییابد که با افزایش نیتروژن خاک ،بیومس یا همان مواد گیاه) آن نیز افزوده میشود ) .(Trefil, 2003پس
از کشف نظم ،نوبت آن است که دانشمند استنبا کند که آیا چنین نظمی ،گویای چگونگی کارکرد بخشی
از طبیعت است یا نه؟ یا آیا این نظم در کنار نظمهای پیشین شناخته شده ،تصویر گستردهتری از کارکرد
طبیعت ارائه میکند؟ در پاسخ به چنین پرسشهایی ،دانشمندان حدسهای خود درباره چگونگی کارکرد
جهان م،رح میکنند که فرضیه نامیده میشود .به طور نمونه ،کپلر پس از تیکو براهه و بر مبنای نظمهایی
که او کشف کرده بود ،قواعد سهگانه خود را در تبیین حرکت ستارگان مانند یک فرضیه علمی ارائه کرد.
فرضیه سازی ناظر به جنبه سازه گرایانه علم است .سرانجام ،عنصر چهارم چرخه علم ،پیش بینی است .هر
نظریه یا ایده علمی پیش بینیهایی آزمون پذیر ارائه میدهد که با پیشرفت ،گسترش و پیچیدگی روز افزون
علم ،پیش بینی نظریههای علمی نیز متحول میشود .به طور نمونه ،چه بسا نظریهها پیش بینیهایی درباره
پدیدههایی که تاکنون دیده نشده یا تجربه نشده اند به دست میدهند .در این باره ،نظریهها پس از شکل
گیری و بر مبنای پیش بینیهایی که میکنند ،میتوانند آزمون شوند .چنانکه ،فایرابند اشاره میکند یکی از
راههای معمول آزمون نظریهها ،رویاروکردن آنها با مجموعهای از آزمایشهای تجربی در وضعیتهای
گوناگون تجربی است .او همچنین ،به معیارهای معمول دیگری مانند سادگی ،انسجام و پیش بینیهای بدیع
و بیباکانه در مقابل محافظه کارانه) در آزمون نظریهها اشاره میکند ) .(Feyerabend, 1993بدین ترتیب،
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توجه به معیارهایی مانند ان،باق و سازگاری با موقعیت تجربی نو ،گویای جنبه واقع گرایانه آزمون نظریهها
و معیارهایی مانند سادگی و انسجام گویای جنبه سازه گرایانه آزمون نظریههاست.
در جمع بندی آنچه بیان شد ،به نظر میرسد میتوان گفت گزارههایی مانند علم در تبیین پدیدهها
از شــواهد تجربی و اســتداللهای من،قی بهره میگیرد بعد واقع گرایانه علم) ،علم تالشــی برای اســتنبا
نظر یه هاســـت و از این رو موقتی ،ناکامل ،ناق،عی ،و تحول یابنده اســـت بعد ســـازه گرایانه علم) ،و با
معیارهایی چون دقت ،وضوح ،ان،باق و سازگاری با موقعیت تجربی نو جنبه واقع گرایانه علم) ،کارآمدی،
انســـجام ،ســـادگی ،جســـارت و بداعت جنبه ســـازه گرایانه علم) میتوان نظر یه ها و ا یده های علمی را
آزمود،گویای بخشی از فرضهای فلسفی روشنگر ماهیت علم هستند .اکنون میتوان اشارههای کلی چنین
فرض هایی را درباره ماهیت علم در آموزش علم ترســـیم کرد .پیش از این و در توجیه امکان و اهمیت
ترســیم اشــارههایی برای آموزش علوم بر مبنای نگرش فلســفی درباره ماهیت علم ،الزم به ذکر اســت که
آموزش علوم با دیدگاههای گوناگون در قلمرو فل سفه علم پیوند دارد .کالرک در رو شنگری این مو ضوع
ا شاره میکند که دیدگاههای فل سفی معین درباره درسها ،الزامهایی را در پی میآورند که کار معلم را در
روش آموزش آن درس تحت تأثیر قرار میدهد .به طور نمونه ،در ریاضـی ،دیدگاههای فلسـفی گوناگونی
وجود دار ن د که پذیرش هر یک از طرف معلم ،در تدریس او نقش آفرینی میک ند ).(Clarck, 1997
چنانکه ،نقیب زاده خاطرن شان می سازد ،درخ صوص فل سفه ریا ضی دو دیدگاه روان شناختی و تحلیلی را
میتوان از یکدیگر جدا کرد .جان اســتورات میل نماینده دیدگاه روانشــناختی و با پیروی از ســنت تجربه
گرایی در فلسفه ،ریاضی را پدید آمده از تجربههای حسی و دارای زمینهای روان شناسانه میداند .در حالی
که ،فرگه 1با رد دیدگاه جان ا ستوارت میل ،گزارههای ریا ضی را نه از نوع گزارههای تجربی ترکیبی بلکه
از گو نه گزاره های تحلیلی مان ند قلمرو من،ق میدا ند ) .(Naghib Zadeh, 2007پذیرش هر یک از این
دیدگاههای رقیب از طرف معلم ریاضــی ،آموزشهای ریاضــی متفاوت را در پی خواهد داشــت به طوری
که ،اگر معلم دیدگاه روانشـــناختی/تجربی را درباره ریاضـــی بپذیرد ،تدریس او نیز مانند تدریس علوم
تجربی ،بر بنیاد تجربههای حسی دانش آموزان و به تعبیری در «آزمایشگاه ریاضی» خواهد بود .اما چنانکه،
کالرک بیان میدارد اگر دیدگاه فلســفی فرگه درباره ریاضــی از ســوی معلم ریاضــی یا در فلســفه برنامه
درسی پذیرفته شود ،در آن صورت روش آموزش ریاضی نمیتواند به صورت روش آموزش علوم تجربی
یعنی بر حسب فرضیه و آزمایش انجام شود ).(Clarck, 1997

. Frege
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نگرش فل سفی تر سیم شده در این پژوهش درباره ماهیت علم ،ا شارههایی را برای آموزش علوم به
این شرح در پی دارد .نخست ،در فرایند تدریس علوم توجه به همه عناصر چرخه علم یعنی مشاهده ،کشف
نظمها ،ســـاخت نظریه و پیش بینی اهمیت دارد .در این باره ،فراهم کردن زمینه الزم جهت مشـــاهده دقیق
طبیعت و تجربه آن از سوی فراگیران با بهره گیری از سازوکارهایی چون تدریس تجربی و آزمایشگاهی و
نیز ســـفرهای علمی به مکان های طبیعی و نیز موزه های علمی ،یکی از گام هاســـت .گام دیگر ،ترغیب
فراگیران به کشف نظمهای حاکم بر پدیدههای علمی است که مشاهده و یا تجربه میکنند .از آنجاکه ،این
عناصر ناظر به جنبه واقع گرایانه علم هستند ،ترغیب فراگیران به مشاهده دقیق و بیان روشن آنچه میبینند و
یا تجربه میکنند ،ضروری است.
از سوی دیگر اشاره شد که نظریههای علمی در عین حال که ساخته ذهن بشر و در نتیجه غیرق،عی
هســتند ،بر شــواهد تجربی و اســتداللهای من،قی اســتوارند و قدرت پیش بینی دارند .بر این اســاس ،معلم
میتواند به فراگیران خود بیاموزد که نظریههای علمی از طرفی ســاخته ذهن بشــر هســتند و از طرف دیگر
آزمون پذیر و رقابت پذیرند .بدین ترتیب ،ماهیت اســتنباطی نظریههای علمی از ســویی و قدرت پیش بینی
آنها از ســـوی دیگر در تدریس علوم اهمیت دارد .لدرمن و عبدالخالق درباره ماهیت اســـتنباطی نظریههای
علمی چنین بیان میدارند که باید به فراگیران آموخته شـــود که مدلهای علمی ،برگردان واقعیت نیســـتند،
بلکه آنها ســاخت های اســتنباطی هســتند که نمودهای مشــاهده شــدنی را تبیین میکنند

(Lederman and

) .Abd-El-Khalick, 2002نظریههای علمی نیز از آن جهت که تبیینهای اســـتنبا شـــده برای نمودهای
مشــاهده شــدنی هســتند ،به مدلهای علمی شــباهت دارند .اکنون و پس از درک چگونگی شــکل گیری
نظریههای علمی مانند ساخت های استنباطی از سوی فراگیران ،معلم علوم میتواند چگونگی آزمون آنها را
با بهره گیری از واقع یت های تجربی و قدرت پیش بینی آنها درباره این واقع یت ها آموزش دهد .در این راه
معلم علوم میتوانند از روش تبیین انتقادی پیشـــرفتی 1بهره بگیرد .این روش از این ایده پوپر که «پیشـــرفت
علمی بر مبنای تبیین انتقادی پدیدههای علمی ممکن ا ست ،».الهام گرفته شده ا ست ).(Bazghandi, 2011
در این روش به فراگیران کمک میشـود تا با بهره گیری از مالکهایی چون انسـجام ،میزان سـازگاری هر
یک از نظریهها با وضـــعیتهای تجربی بعدی ،قدرت تجربی و اکتشـــافی و میزان تبیین یافتههای تجربی به
بررســـی نقادانه و همزمان نظریههای رقیب بپردازند .در این راه میتوان با بهره گیری از نتایج پژوهشهای
گوناگون ،باورهای پیشین علمی فراگیران را با چالش روبرو کرد که این کار سبب درگیری بیشتر فراگیران
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و در نتیجه فهم بهتر نظریهها میشـــود .در این جا میتوان برای روشـــنگری بیشـــتر به م ال مدلهای اتمی
تام سون ،رادرفورد و بوهر ا شاره کرد .همانگونه نیاز بیان میدارد آموختن متوالی مدلهای اتمی تام سون،
رادرفورد و بوهر به تنهایی روشــنگر واقعیت پیشــرفت علمی و چرایی و چگونگی آن نیســت .بیش از این
الزم است تضاد میان این فرضیههای رقیب و نیز تحول آنها ،با نظر به شواهد جدید نیز تبیین شود .به طور
نمونه ،باید آشــکار شــود که آزمایشهای رادرفورد ،دالئلی را ضــد مدل اتمی تامســون فراهم میکرد .این
مدل تقریبی ج سورانهتر ،من سجمتر و پیچیدهتر بود و قدرت تبیین بی شتری برای م شاهدههای تجربی بعدی،
فراهم میکرد  .در گام بعد مدل اتمی بوهر چنین و ضعیتی را ن سبت به مدل رادرفورد دا شته ا ست

.(Niaz,

)2008

ماهیت علم با نظر به تاریخ علم و اشارههای آن در تدریس علوم

گرچه گســترش علم به معنای علوم تجربی به آغاز رنســانس نســبت داده میشــود ،اما همچنان که
گلدمن ا ستدالل میکند ،پیدایش و ر شد آغازین آن را باید در دوران با ستان ج ستجو کرد .به عقیده او در
یونان باستان اندیشمندانی چون فی اغورث ،افالطون و به ویژه ارس،و زمینه ساز و نظریه پرداز پیدایش علوم
طبیعی بودهاند و هر تحول دیگری در علم نیز بر چنین بنیادی و با نظر

به آن رخ داده اســـت (Goldman,

) .2007توجه به چنین تحوالتی در طول تاریخ علم به فیلســـوفان علم در ترســـیم ماهیت علم و چگونگی
پیدایش و تحول آن کمک میکند .در این راســـتا ،برخی فیلســـوفان علم مانند همپل 1و الکاتوش بر نقش
مهم تاریخ علم در قلمرو فل سفه علم تأکید کردهاند ) .(Pinnick and Gale, 2000به طور نمونه ،الکاتوش
در روشنگری این موضوع به این سخن کانت ارجاع میدهد که «...فلسفه علم بدون تاریخ علم ،تهی است».
) . (Lakatos, 1976, P. 135این گفته بدان معنا ست که فل سفیدن درباره علم بدون توجه به شواهد تاریخی
درباره علم و چگونگی پیدایش و گســـترش آن ،تصـــویری واقعی از علم ارائه نخواهد کرد .الکاتوش در
تبیین نظریه خود درباره ماهیت علم و چگونگی پیدایش و گسترش آن به بسیاری از نمونههای تاریخی علم
اشـاره مینماید و تالش میکند برای اسـتداللهای من،قی و فلسـفی خود درباره علم ،شـواهد تاریخی ارائه
کند .به طور نمونه ،از نظر الکاتوش واحد کشــف علمی ،نظریه علمی مجزا

نیســت ،بلکه برنامه پژوهشــی2

ا ست .به طورکلی ،قابلیتهای ن سبی برنامههای پژوه شی را باید با توجه به میزان پی شرو یا رو به زوال بودن
آنها ارزیابی کرد .برنامه روبه زوال جای خود را به حریفی پیشروتر واگذار میکند و جهت ترسیم شاهدی
تاریخی بر این مدعای فلســفی بیان میکند ،آن گونه که در تاریخ علم ،اختر شــناســی ب،لمیوســی سـرانجام

.Hampel
. Research Program
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جای خود را به نجوم کپرنیکی داد ).(Lakatos, 1976
کوهن نیز در تبیین ماهیت علم به نقش محوری توجه به تاریخ علم تأکید میکند .او در بررســـی
تاریخ علم و با رد نگرشــی که این تاریخ را فرایند پیشــرفت و تکامل بی وقفه میداند ،آن را فرایند شــکل
گیری و افول پارادایم های 1گوناگون و رقیب میخواند .او جهت مســتند کردن اســتداللهای خود درباره
چگونگی پیدایش پارادایم های علمی و افول آنها به نمونههایی از تاریخ علم مانند فیزیک نیوتنی و فیزیک
ن سبیت ا شاره و آنها را نمونههایی از دو پارادایم علمی رقیب معرفی میکند ) .(Kuhn, 1952فایرابند نیز با
الهام از اندیشــههای فیلســوفان علم پیش از خود مانند کوهن و الکاتوش و با نظر و اندیشــه در قلمرو تاریخ
علم ،در جسـتجوی روشـنگری ماهیت علم و چگونگی پیدایش و گسـترش تاریخی آن برآمده اسـت .او با
بررســی نمونههای تاریخی نظریههای علمی به ویژه در قلمروهایی که علمهای تجربی خوانده میشــوند ،به
این نتیجه میرسد که از سویی نظریههای علمی محصول من،قی تجربه حسی نیستند ،بلکه به زمینه وابستهاند
و از آن جاکه زمینهها متفاوت و گوناگون هســـتند ،تجربه حســـی نیز در زمینههای گوناگون به نتیجههای
گوناگون می انجامد و از ســوی دیگر آدمی نمیتواند برای ســنجش درســتی یا نادرســتی نظریههای علمی
آنها را با واقعیت ان،باق دهد ).(Zarghami- Hamrah, 2011

هدف از اشـــاره به نمونههای مذکور ،تأیید یا پذیرش آنها در مقایســـه با دیگر نظریههای فلســـفی
درباره علم نیست ،بلکه مقصود آن است که با اشاره به نمونههایی نشان داده شود که روشنگری ماهیت علم
نیازمند نگریستن به تاریخ علم و تحوالت تاریخی آن است .این باور ویهلم که ماهیت علم به گونهای است
که در آن فعالیتهای پژوهشی از نوع بررسی تاریخی اهمیت دارند ،نیز در راستای تأکید بر اهمیت تاریخ
علم در درک ماهیت علم و چگونگی پدیدآیی و تحول آن اســـت ) .(Vihalemm, 2007همین موضـــوع
اســـتلزامهایی را در دو ســـ،ح برای تدریس علوم در پی دارد .در ســـ،ح نخســـت ،معلم علوم میتواند در
روشــنگری ویژگیهای ماهوی علم همانند فیلســوفان علم نمونههای تاریخی علم را م ال بزند .به نمونههایی
از این گونه م الها در این بخش و بخش پیشــین اشــاره شــد .نگرش تاریخی در ســ،حی دیگر و درباره هر
یک از مو ضوعها و نظریههای علمی نیز م صداق دارد؛ بدین معنا که سخن گفتن از یک نظریه علمی بدون
بیان زمینههای تاریخی پدید آورنده آن ،تبیینی انتزاعی ،نار سا و چه ب سا غیر واقعی از آن ا ست .چنین ا ست
که فهم نظر یه های علمی برای دانشـــمند ،معلم و فراگیری که اکنون زندگی میکند ،نیازمند فهم تحول
تاریخی این نظریههاست.
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بر اســاس آنچه م،رح شــد ،معلم علوم باید به فراگیران خود کمک کند تا علم را در بســتر تحول
تاریخی نگریســته و بفهمند .م،العه تاریخی ســاختار ماده و این که جهان از چه عنصــر یا عناصــری تشــکیل
شده است ،م ال مناسبی است .چنانکه ،نقیب زاده اشاره میکند این پرسش اساسی که جهان از چه عنصر یا
عناصری تشکیل شده است را نخستین بار فیلسوفان طبیعت حدود  2500سال پیش م،رح کردند (Naghib

) .Zadeh, 2007تالس یکی از این فیلسوفان طبیعت بود که آب را عنصر اصلی سازنده جهان شمرد .پس از
آن دیگر فیلسـوفان طبیعت و نیز ارسـ،و تالش کردند به این پرسـش اسـاسـی پاسـخ دهند که پاسـخ آنها تا
حدود  2000سال بعد د ست خوش تغییر ا سا سی ن شد .پس از آن بویل ،دالتون ،تام سون ،رادرفورد ،بوهر و
شرودینگر ،پا سخهای دیگری را در سیری تحولی و تکاملی برای این پر سش ا سا سی فراهم کردند .چنین
ا ست که اگر معلم ،فراگیر خود را در م سیر تاریخ این پر سش ا سا سی قرار دهد و با زبانی گویا و جذاب و
نیز با صرف وقت کافی و شبیه سازی در آزمای شگاههای مربوطه ،اندی شه این دان شمندان را باز گوید و در
این راه با رویارو کردن فراگیران با پرســـشهای این دانشـــمندان ،آنها را نیز در فرایند یافتن پاســـخهای
احتمالی م شارکت دهد ،فهم و دان ستههای پی شین او درباره ساختار ماده و اتم با نظر به سیر تاریخی آن ،باز
سازی میشود.
ماهیت علم با نظر به جامعه شناسی علم و اشارههای آن در تدریس علوم

علوم ،حی،ه عمدهای از فعالیتهای ذهنی و عملی بشـــر یعنی دانســـتههایی را تشـــکیل میدهد که
میتواند ا ساس کاربردهای مهم اجتماعی و فناورانه با شد .عزت خواه خاطرن شان می سازد که شکل گیری
علم و پیشــرفت علم و فناوری حاصــل تالش دانشــمندان و محققان در طول تاریخ بوده اســت که نتیجه آن
پیشــرفت فناوری در عرصــههای گوناگون مانند صــنعت ،کشــاورزی ،پزشــکی) بوده اســت

(Ezatkhah,

) .2011بر اســاس این مقدمه جامعه شــناســی علم ،م،العه علم در مقام فعالیتی اجتماعی اســت که به ویژه به
شــرای

و اثرات اجتماعی علم و ســاختارهای اجتماعی و فرایندهای فعالیت علمی میپردازد (Ben-David

) .and Sullivan, 1975بدین ترتیب ،مؤلفه های جامعه شـــناســـانه به این نکته که دانشـــمندان از لحاظ
کارکردهای اجتماعی کی ستند و چگونه فعالیت علمی را در مقام یک عمل اجتماعی انجام میدهند ،ا شاره
دارند .به زعم مرتون ،در این قلمرو به ت صمیم گیریهای اخالقی دان شمندان نیز توجه می شود

.(Merton,

) 1992ســـرانجام ،در این قلمرو میتوان از نقش انتظارات اجتماعی در جهت دهی به علم و فعال یت های
علمی پرســـید .بنابراین ،در آموزش علوم باید به مؤلفه هایی مانند یادگیری شـــیوه تفکر علمی به عنوان
فرایندی اجتماعی و فرهنگی در یافتن ارزش علوم و یافته های علمی برای زندگی و پیشـــرفت اجتماعی و
آشنایی با روشهای صحیح کاربرد یافتههای علمی در زندگی اجتماعی توجه کرد .در این حوزه و با توجه
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به مو ضوع این پژوهش یعنی رو شنگری ماهیت علم ،به طور نمونه به دو پر سش ا شاره می شود :چه چیزی
علم را از دیگر تالشهای ب شری جدا میکند؟ و چگونه در جامعه علمی اجماع پدید میآید؟ پا سخ به این
پرســـشها از طرفی به تبیین ماهیت علم کمک میکند و از طرف دیگر اســـتلزامهایی برای آموزش علوم
خواهد داشت.
معلمان علوم در تبیین پرســـش اول میتوانند به تفاوت حوزههایی مانند علم ،فلســـفه و هنر اشـــاره
نمایند و تالش کنند تفاوت کار دانشمندان را با کار فیلسوفان و هنرمندان نشان دهند .در این باره میتوان با
اشــاره به خاســتگاه و هدف هر یک از قلمروها ،تفاوت آنها را نشــان داد و بدین ترتیب ویژگیهای ماهوی
علم را بیش از پیش آ شکار کرد .چنانکه ،نقیب زاده بیان میکند علم نظامی از فر ضیهها و نتیجههایی ا ست
که یا بر بنیاد آزمون تجربی به دست آمدهاند و یا حاصل سنجشهای من،قی هستند .بدین ترتیب ،خاستگاه
علم میل به شنا سایی و دان ستن علت رویدادها و راب،ه میان آنها ست و مق صد آن نیز د ستیابی به توانایی
پیش بینی رویداد ها و تأثیر در رو ند آن ها و نیز پدید آوردن برخی رویداد هاســـت .اما ،خاســـتگاه هنر
آفرینندگی و نیاز به گفتن و بازگویی است و هدف آن نیز پدید آوردن شکوه و زیبایی است .لذا ،میتوان
تفاوت قلمرو علم را با دیگر قلمروهای دانش بشــری روشــن کرد ) .(Naghib Zadeh, 2007نکته دیگری
که در این باره اهمیت دارد ،توجه به تعامل حوزههای گوناگون فعالیتهای اجتماعی بشر مانند تعامل فلسفه
و هنر با علم است .به نظر میرسد که شکلهای گوناگون زندگی اجتماعی از فلسفه و علم گرفته تا افسانه
و شـــعر ،در کنار هم و در رقابت با یکدیگر به پیشـــرفت دانش و گســـترش آگاهی آدمی می انجامند .هر
شــکلی از زندگی اجتماعی از جمله علم ،ســاختاری ویژه و روشــی محدود دارد و از آنجاکه شــکلهای
زندگی اجتماعی ب سیارند ،ماندن در ح صار تنگ هر یک و از جمله علم ،ب سی تنگ نظری و جزم اندی شی
است ) .(Bazghandi, 2011درباره تعامل فلسفه با علم نیز بحثهای زیادی شده است که به برخی از آنها
در روشـــنگری نقش فلســـفه در تبیین ماهیت علم و اســـتلزامهای آن برای تدریس علوم اشـــاره شـــد .البته
بحثهای بیشتر درباره تعامل فلسفه با علم فراتر از موضوع این نوشتار است و میتوان برای آ شنایی و بهره
گیری از آنها در تدریس علوم به منابع مربوطه رجوع کرد و یا پژوهش های دیگری را انجام داد .اما در
اینجا میتوان به م الی از تعامل هنر با علم اشاره کرد و آن استفاده از شیوهها و روشهای هنری در تدریس
علم است .در این راستا ،استلی قواعد و رسوم هنر را موقتی ،ناکامل ،محدود ،است ناپذیر و محلی میداند .به
باور او ،چنین ویژگیهایی بیشتر سلبی است و گویای ویژگیهای ایجابی روش یا به سخن دیگر روشهای
هنری نیست ) .(Staley, 1999تبیین چنین ویژگیهایی خود نیازمند پژوهش یا پژوهشهای دیگری است،
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اما به عنوان نمونه میتوان پیشــنهاد کرد که معلم علوم به ایدههای متفاوت و افقهای گوناگونی که چه بســا
تاکنون تجربه پذیر نبوده و نیستند و نیز با باور همگانی ،نظریهها و روش شناسی های موجود رویارو هستند،
احترام گذاشته و آنها را تشویق کند .همچنین ،او میتواند با طرح پرسشهای بیشتر و پاسخهای غیرمستقیم
و پرســـش برانگیز راه را برای دقت و نیز فعالیت خالقانه فراگیرانش باز کند .در این خصـــوص ،لدرمن و
عبدالخال نمونههایی را م ال میزنند که میتواند برای معلمان علوم روشــنگر باشــد .یکی از این م الها ،زن
جوان و پیر زن نام دارد که در تصویرهای  )2 ،)1و  )3نشان داده

شده است(Lederman and Abd-El-

).Khalick, 2002, PP.104-106

تصویر ()1

تصویر ()2

تصویر ()3

معلم ،نخســـت تصـــویر  )1و ســـپس تصـــویر  )3را پیش روی فراگیران قرار میدهد و از آنها
میخواهد برداشــت خود را از آنچه میبینند ،بیان کنند .بیشــتر جوابها ناظر به آن اســت که تصــویر )1
مربو به یک پیرزن و تصویر  )3مربو به یک زن جوان است .در گام بعدی ،معلم تصویر  )2را نشان
میدهد و از فراگیران میخواهد که به گونه دیگری بنگرند .چنین اسـت که برخی با تغییر افق دید ،تصـویر
 )1را نیز یک زن جوان میبینند .اکنون معلم میتواند پرسشهایی به این صورت م،رح کند که چرا برخی
از ما فق یکی از تصـــویرها را دیدیم؟ آیا ممکن اســـت دانشـــمندی هم واقعیتی را از یک دیدگاه ببیند و
تف سیر ویژهای از آن دا شته با شد و این در حالی ا ست که دان شمند دیگر همان رویداد را از دیدگاه دیگری
ببیند و بردا شت دیگری از آن ارائه کند؟ بدین ترتیب ،میتوان حرکت ن سبی ستارهها و سیارهها و از جمله
زمین ،ماه و خورشــید را با توجه به مشــاهدههای روزمره و تبیینهای متفاوت دانشــمندان در طول تاریخ از
چگونگی حرکت آنها مورد بحث قرار داد.
درخ صوص پر سش دوم یعنی چگونه در جامعه علمی اجماع پدید میآید؟ ،معلمان علوم میتوانند
به خردگرایی علمی به عنوان معیار اجماع ا شاره کنند .فایرابند ا شاره میکند که از قیاس ناپذیری دو نظریه
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رقیب نمیتوان نتیجه گرفت که آن ها را به هیچ وجه نمیتوان مقایســـه کرد .او یکی از راه های مقایســـه
نظر یه های رقیب را رویارو کردن آنها با مجموعهای از آزمایش های تجربی در وضـــع یت های گوناگون
تجربی و بررسی میزان سازگاری هر یک از نظریههای رقیب با آن وضعیتها میداند .البته او تأکید میکند
که سازگاری هر نظریه از دیدگاه خودش بررسی شود .او معیارهای دیگری چون غیرخ،ی و پیچیده بودن،
همســـازی و نیز تقریبهای بدیع و بیباکانه در مقابل محافظه کارانه) را برای ســـنجش روایی یک نظریه
نســبت به دیگر نظریههای رقیب بر میشــمرد ) .(Feyerabend, 1993چنانکه مالحظه میشــود ،معیارهای
موردنظر تا حدی نیازمند بهره گیری از خرد به عنوان معیار داوری درباره نظریه های رقیب اســـت و چنین
فرایندی همان فرایند دسترسی به اجماع در بین دانشمندان در فرایند طرح و بررسی مو ضوعهای گوناگون
علمی است.
ماهیت علم با نظر به روان شناسی علم و نقش آن در تدریس علوم

به بیانی ساده ،روان شناسی علم م،العه اندیشه و رفتار دانشمندان است .در این خصوص ،فیست بر
این باور ا ست که در روان شنا سی علم ،به کمک روان شنا سی میتوان تحلیل کرد که دان شمندان از منظر
روان شناختی کی ستند و چه شخ صیتی دارند .از این رو ،در روان شنا سی علم حوزههایی مانند علوم ع صب
شناختی ،روان شناسی رشد ،شخصیت ،روان شناسی شناختی ،روان شناسی انگیزه ،روان شناسی اجتماعی و
برخی دیگر از حوزههای روان شــناســی نقش آفرینی میکنند ) .(Feist, 2006اشــاره به همه ابعاد و مباحث
مربو به روان شناسی علم در این نوشتار نه ممکن است و نه الزم و با توجه به هدف پژوهش فق به برخی
از ابعاد این قلمرو پرداخته میشود که میتواند به روشنگری ماهیت علم کمک کند.
مک کومس و السون بر این عقیدهاند که در روان شناسی علم ،شخصیت دانشمندان م،العه میشود
و حاصل چنین م،العهای روشنگر نکتههایی است .نخست این که دانشمندان به شیوهای خالقانه و نه روشی
از پیش آشــکار و ق،عی به علم دســت مییابند .نکته دیگر اینکه ،آنها نســبت به ایدههای نو ،دیدی باز و
آزاد دارند و البته به خردمندی پایبندند .سرانجام م شاهده دان شمندان بدون سوگیری نی ست

(McComas

) .and Olson, 2002عزت خواه نیز در بیان ویژگیهای دانشـــمندان به مواردی مانند کنجکاوی نســـبت به
محی پیرامون خود ،تواضــع و فروتنی و پرهیز از افتخارات توخالی و بی دلیل ،آزاد اندیشــی ،نگرش م بت
ن سبت به شک ست و دل سرد ن شدن از تالش مجدد ،ارزیابی افکار و عقاید خود ،واقع بینی در علم آموزی و
تحقیق درباره هر موضوع قبل از پذیرش آن اشاره میکند ) .(Ezatkhah, 2011از این رو ،معلمان علوم باید
در کنار آموزش محتوای علوم به آشــنایی دانش آموزان با شــخصــیت و ویژگیهای دانشــمندان نیز توجه
دا شته با شد .در این باره میتوان به ا ستلزامهایی ا شاره کرد .یکی از این ا ستلزامها آزاد گذاردن فراگیر در
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اندیشیدن درباره علم ورای باور همگانی و نظریهها و روش شناسی های موجود و بر اساس تمایالت زیبایی
شــناســانه ،متافیزیکی و حتی مذهبی اســت .بدین ترتیب ،تبیین رویدادهای علمی بر اســاس تمایالت زیبایی
شــناســانه ،متافیزیکی و حتی مذهبی بســتری را فراهم میکند که تجربههای نو فراگیر در این بسـتر ،چه بسـا
افقهای نوینی را میگشاید .چنین است که معلم باید فر صت آزاد اندیشی را ورای بازگویی دانش موجود
علمی در کالس درس خود فراهم کند .او در این راه نیازمند بردا شتن گامهایی بدین شرح ا ست :نخ ست،
الزم است شرای تعامل و فعالیت بیشتر فراگیران با بهره گیری از روشهای تدریس فعال فراهم شود .دوم،
دانش آموزان میآموزند که هیچ روش یگانه ،گام به گام و جهان شمول برای علم وجود ندارد .فایرابند نیز
معتقد اســت که هنجارهای خاص روش شــناســانه ای که گاه اصــول علمی 1نامیده و من،قی ،خردمندانه و
جهانشــمول پنداشــته میشــوند ،راه را بر اندیشــههای مخالف میبندند و آزادی فردی را محدود میکنند
) .(Staley, 1999چنین اســت که فایرابند آزادی فرد از تمام محدودیتها از جمله هنجارهای خاص روش
شنا سانه علم را خوا ستار ا ست .این نگرش نه به معنای انکار روش علمی و نه به معنای بی اعتنایی و نادیده
انگاری روشهای علمی موجود ،بلکه به معنای محدود نشدن روش علم به روش شناسی ویژه و ق،عی مانند
استقرا ،حدس و اب،ال و مانند آن است .گام سوم ،بهره گیری از قواعد و رسوم هنری است که پیش از این
اشاره شد.
سرانجام میتوان به نقش و اهمیت ذهنیت پیشین دانشمند در شکل دهی به مشاهدهها و آزمایشهای
تجربی او اشاره کرد که بسیاری از فلسفههای معاصر علم و از جمله فلسفههای واقع گرا/سازه گرا بر آن
تأکید دارند

Hanna and Harrison, 2002؛ McComas and Olson, 2002؛ Wallner, 1994؛ (Bagheri

 .Noaparast, 1995دراین باره ،لدرمن واژه «سوبژکتیو» را به کار میبرد .او بر این عقیده است که دانش
علمی سوبژکتیو و سرشار از نظریه است؛ به این معنا که باورها ،دانش پیشین ،آموزشها و تجربهها و توقعهای
دانشمندان ،چگونگی معنادهی یا تفسیر مشاهدههای آنها را تحت تأثیر قرار میدهد

).(Lederman, 2007

لدرمن از این بحث به نکته دیگری میرسد و آن این که علم به عنوان یک فعالیت انسانی ،محصول عوامل
فرهنگی است .علم از عنصرهای گوناگون فرهنگی که در بستر آنها میروید ،اثر میپذیرد و بر آنها اثر
میگذارد .او به عنصرهایی مانند ساختارهای قدرت ،عوامل سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،دین و به ویژه
فلسفه اشاره میکند .از طرف دیگر ،به طور سنتی تصور این بود که علم با تجربه و مشاهده آغاز میشود .در
این باره ،حتی یکی از آسیبها در آموزش علوم این بوده است که در فرایند آموزش و به ویژه در گامهای

. Scientific Principles

1
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نخست به مشاهده و تجربه حسی توجه نمیشود ،اما نکته اینجاست که هر مشاهده و تجربهای از سوی
عنصرهای فرهنگی گوناگون از ساختارهای قدرت و عوامل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و تاریخی گرفته تا
دین و فلسفه جهت داده میشود .خانوادهای که فراگیر در آن بزرگ شده ،باورها و شرای فرهنگی آنها،
سن و مق،ع تحصیلی فراگیر و دیگر عوامل فرهنگی ،همه و همه پیش فرضهایی را در او پدید آوردهاند که
از پس همه آنها به تجربه و مشاهده میپردازد .بدین ترتیب ،معلمان باید با بهره گیری از م الهای ساده در
قلمرو علم به فراگیران نشان دهند که هر مشاهدهای سرشار از نظریه است .نیاز در این باره دو م ال ،یکی در
قلمرو فیزیک و دیگری در قلمرو شیمی را م،رح میکند ) .(Niaz, 2008درباره م ال اول ،معلم فیزیک
میتواند از دانش آموزان بخواهد که تصور کنند ارس،و با این نظریه که زمین ثابت و خورشید حرکت
میکند ) و کپلر با این نظریه که زمین در حال چرخش به دور خورشید است) بر فراز تپهای ایستادهاند و
طلوع خورشید را نگاه میکنند .آیا غیر از این است که هر دو در حال مشاهده یک پدیده هستند ،در حالی
که نظریههای آنها با یکدیگر رقیب هستند؟ نمونه دیگر ،مدل اتمی پیشنهادی بوهر است .برخی در دفاع از
روش استقراء چنین استدالل میکنند که بوهر پس از دیدن سریهای بالمر و پاشن درباره طیف اتم هیدروژن،
مدل خود را در تبیین نظری این سریهای تجربی و آزمایشی ارائه کرده است ،در حالی که اسناد تاریخی
نشان میدهند که بوهر پیش از نوشتن نخستین مقالهاش درباره مدل اتمی پیشنهادیاش ،درباره سریهای
بالمر و پاشن چیزی نشنیده بود .چنین است که مسئله بوهر نه تبیین سریهای بالمر و پاشن بلکه تبیین نظری
مسئله پایداری اتم رادرفورد بود .مسئله او این بود که اگر رادرفورد میگوید الکترونها با بار منفی در اطراف
هسته م بت قرار دارند و با توجه به این که بارهای م بت و منفی یکدیگر را میربایند ،پس چرا الکترونها
روی هسته سقو نمیکنند و اتم همچنان پایدار است؟ فراگیران با چنین توضیحهایی میآموزند که از طرفی
روش استقراء که مشاهده را نق،ه آغازین پیدایش علم میپندارد ،گویای چگونگی پیدایش و گسترش علم
نیست و از طرف دیگر تبیین نظری و نه تعمیم تجربی گامی اساسی در پیدایش علم است.
نتیجه
ماهیت علم ،رو شنگریهایی برای آموزش علوم دارد که در این پژوهش تالش شد هم سو با نظریه
پیچیدگی ،تبیینی میان رشـــتهای از ماهیت علم ارائه و ســـپس نقش ابعاد ماهیت علم در تدریس علوم تبیین
شـــود .یکی از یافتههای پژوهش این بود که ترســـیم ویژگیهای ماهوی علم نیازمند توجه و بهره گیری از
یافتههای ر شتههای گوناگون از فل سفه و تاریخ گرفته تا جامعه شنا سی و روان شنا سی ا ست .بدین ترتیب،
میتوان گفت علم ماهیتی میان رشتهای دارد.
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توجه به ماهیت میان رشتهای علم در تدریس علوم سبب میشود معلمان با فراتر رفتن از نگرش
پوزیتیویستی ،از طرفی تدریس علوم را به انتقال نتایج و اطالعات علمی یا به تعبیری به فرآوردههای علمی
محدود نکنند و به فرایند علم همچون کاری که دانشمندان در طول تاریخ کردهاند ،نیز توجه کنند و از طرف
دیگر با فراتر رفتن از مرزهای رشته علمی که تدریس میکنند ،علم را در بستر گسترده تاریخ ،فلسفه ،روان
شناسی و جامعه شناسی و در معنایی گسترده در پیوند با همه دیگر دستاوردهای فرهنگ بشری نگریسته و
معنا کنند .پی گیری چنین رویکردی در آموزش علوم به روشنتر شدن ماهیت علم برای فراگیران کمک
خواهد کرد .در با هم نگری بحثهای ارائه شده در این مقاله و در روشنگری بیشتر میتوان چنین گفت که
آموزش علم نیازمند آن نیست که تعریفی روشن ،کامل و یگانه از ماهیت علم از سوی معلم علوم در اختیار
دانش آموزان قرار گیرد ،بلکه ضرورت دارد معلم علوم رویکردی میان رشتهای را در آموزش علوم در پیش
گیرد و در پی گیری چنین رویکرد میان رشتهای است که دانش آموزان ،در بستری ملموس و عملی ،به
برخی ویژگیهای ماهوی علم پی برده و با ماهیت علم بیش از پیش آشنا میشوند .در این باره و با توجه به
بحثهای این نوشتار ،در نقد وضعیت موجود آموزش علوم در کشورهای مختلف و از جمله کشور ما
میتوان گفت چه بسا برخی مشکالت اساسی آموزش علوم حاصل نادیده انگاری ماهیت میان رشتهای
آموزش علوم است.
چنانکه مالحظه شــد ،بازنگری در رویکرد فروکاهشــی ،جزء نگر و تفکیکی آموزش علوم و اتخاذ
رویکردی میان رشـــتهای و کلنگرانه پیشـــنهاد میشـــود .با چنین نگاه کل نگرانه ای ،معلمان علوم حتی از
قلمرو فلســـفه علم و تعریف آنچه علمی هســـت یا نیســـت ،فراتر رفته و از طرفی به زمی نه های تاریخی و
اجتماعی پیدایش و گسـترش علوم و از طرف دیگر به ویژگیهای شـخصـیتی دانشـمندان نیز توجه کرده و
آموزش خود را با توجه به همه این نکتهها بنا میگذارند .چنین بینش کل نگرانه ای مقدمهای اســـت برای
این که معلمان علم را در پیوند با دیگر دانشهای بشــری و در زمینه گســترده فرهنگ بشــری نگریســته و
آموزش دهند.
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