فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی

Methodology of

روششناسی علوم انسانی

Social Sciences and

س ،32ش ،32زمستان 6231

Humanities Journal

صفحات 611-621

Vol.23, No. 93, Winter 2017

نقد و بررسی مؤلفههای ماهیت علم در آموزش علم
فهیمه ابراهیمی تیرتاش
حسین شیخ رضایی

*

**

چکیده
سال هاست که ماهیت علم به عنوان یکی از اهداف آموزش علم موود ووهوه او اد ت ووه ک د
ماهیت علم به عنوان یکی از اهزای سووا علیوی محو د ودت اسوتا د ایوه م ا وه کوه ژوکهیوی
ووصیفی-وحلیلی است ژس از ط د دکیک زمینهت ا د آموزش علم ک انوظاداوی که از یک کوس
دکزآمد علوم میدک  ،به چیسوی ماهیت علم ک مؤ فوههوای آن ژ اتووه موی وو ک سو س یودتات
اسوانداد دبادت ماهیت علم که د اسوانداد های بیها یللوی آمووزش علوم مؤ فوههوای آن دا واهد
هسویم مع ی دت ک ن دهای کاد ب آن ،از هیله ادائه وصوی ی ثابت ک غی ژویا از علم مح د می و ا
از ط ی یگ نیان ا ت می و که ایه یدتات بهتونهای با لسفه علم هنجوادی مو و ا اسوتا د
ا امه یدتات های دای ی چون کهوت علم ک اهت تانوا تی دبادت ماهیت علم مع ی ک نیوان ا ت
می و که دکیک اهت تانوا تی ا زکن ب اینکه مؤ فه های ک دکیک یگ دا امل می و ،
هامعو  ،نظاممندو  ،مونوعو ک د کل از مفهوم سحح باالو ی ب تود اد است؛ هیچنیه ایه دکیکو
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دیزیهای دسی ک آموز ی آموزش ک ژ کدش ک و بیت معلم کیود ای ان ادائه دت استاا
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مقدمه

علم یکی از مهم ترین دستاوردهای بشری است و در زندگی روزمره ما نفوذ و اهمیت
بسیاری دارد؛ با این وجود ،عده کمی از افراد جامعه توان فهم مقدماتی سازوکار علم و
نحوه شکلگیری آن را دارند .امروزه ،آموزش علوم ،چالشها و کاستیهای آن از جمله
مسائلی هستند که نظامهای آموزشی همه کشورها با آن مواجه هستند .اهمیت این
موضوع تا حدی است که برای رفع نقص سواد علمی و فناورانه پایین شهروندان
«انجمن آمریکایی پیشبرد علم» 7یا  AAASپروژه 1 1197را در دست اجرا دارد که هدف
اصلی آن ارتقای سواد علمی جامعه آمریکاست .3همچنین انجمن بینالمللی ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی 4از سال  7661تاکنون آزمونی موسوم به تیمز 1را در کشورهای
مختلف برگزار میکند که هدف عمده آن سنجش پیشرفت علوم و ریاضی نظامهای
مختلف آموزشی است.9
امروزه انتظار میرود دانشآموز افزون بر محتوای علم ،تصویر جامعتری از علم و
فعالیتهای علمی کسب کند و چیزهایی درباره علم نیز بداند .در پیشینه آموزش علم
برای بیان این تصویر جامع از علم ،اصطالحی به نام ماهیت علم 1معرفی شده است.
ماهیت علم منجر به درکی از علم نزد دانشآموز میشود که افزون بر شناخت او از
مفاهیم علمی بر دیدگاه او به عنوان شهروند نیز تأثیرگذار است« .بی شک در پس
بسیاری از تصمیمات غیر منطقی و مواضع نابخردانه در خصوص علم و سیاستهای
علمی ،بدفهمیهایی از وجوه و ماهیت علم وجود دارد» (مک کوماس و همکاران،8
 ،7668ص .)3
بخش زیادی از برداشت اقشار مختلف جامعه از علم و ماهیت آن در برنامههای
آموزش رسمی کشور شکل میگیرد که توسط برنامهریزان درسی ،کتب درسی و معلم
1. The American Association for The Advancement Of Science.
 .1در سال  ،5891بنياد ملي علوم آمريكا اجراي طرحي با عنوان «پروژه  »1605را شروع كرد كه هدف اصلي آن توجه به
نيازهاي زندگي در حال تغيير و ارتقاي سطح سواد علمي جامعه آمريكا براي يك دوره  60ساله ،يعني بازگشت دوباره
ستاره دنبالهدار هالي در سال  1605بود .براي اطالعات بيشتر مراجعه شود بهWww.Project2061.Org :
3. Www.Aaas.Org.
4. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Iea).
5. Trends Internatinal Mathematics and Science Study (Timms).
6. Timssandpirls.Bc.Edu.
7. Nature of Science.
8. Mccomas, & Etc.
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به دانشآموز منتقل میشود .به همین دلیل توجه به ماهیت علم بخشی از دغدغه
متولیان آموزش علم شده است .حال این سؤال مطرح میشود که چه تصویری از علم
و سازوکار آن به دانش آموز بدهیم؟ این مقاله که سعی دارد به این سؤال بپردازد ،از دو
بخش تشکیل شده است .در بخش اول ،پس از معرفی رویکرد زمینهگرا در آموزش
علم و انتظاراتی که از یک کالس روزآمد علوم میرود به چیستی ماهیت علم و
دیدگاههای مختلف درباره آن پرداخته میشود و در بخش دوم انتقادهای وارد بر آنها را
که توسط صاحبنظران حوزه آموزش علوم مطرح شده بررسی و در پایان دیدگاه
نگارنده طرح میشود.
پرسشهای ناظر بر ماهیت علوم انسانی

همواره پرسشهای بنیادی از چیستی یا ماهیت در حوزههای مختلف معارف بشری

مطرح بوده است؛ پرسشهای با اهمیتی که در حوزههای مختلفی چون تاریخ ،جامعه-
شناسی ،الهیات ،علوم تجربی و حتی ریاضیات مطرح هستند .به عنوان نمونه برخی از
این پرسشها که ناظر بر ماهیت تاریخ هستند عبارتند از اینکه حقیقت یا صدق چه
جایگاه یا منزلتی در گفتمانهای تاریخی دارد؟ آیا میتوان به شناخت حقیقت در
گذشته نائل آمد؟ آیا اساساً امکان چنین شناختی وجود دارد؟ آیا تاریخ پیکرهای از
رویدادهای عینی است یا اینکه صرفاً تفسیر و تأویل و نقد و نظر است؟ آیا چیزی به
نام واقعیت تاریخی وجود خارجی دارد؟
اگر علوم انسانی و علوم اجتماعی (از جمله تاریخ) بخواهند در زمرۀ علوم قرار
بگیرند ،باید از الگوها ،روشها و قانونهای کلی رایج در علوم تجربی پیروی کنند و

در این راه نخستین گام عبارت است از جدا ساختن واقعیات از ارزشها و دخالت-

ندادن قضاوتهای هنجاری و ارزشی در جریان مطالعات و پژوهشهای تاریخی و
اجتماعی .آیا چنین کاری امکان پذیر است؟ چه تفاوتی بین منابع دست اول و دست
دوم (نشانهها) یا به عبارتی میان شواهد و منابع وجود دارد؟(جنکینز ،7383 ،ص-711
 .)737در حیطه علوم اجتماعی نیز پرسش از چیستی یا ماهیت این رشته در حوزههایی
از جمله روششناسی و معرفتشناسی مطرح است .آیا میتوان علوم اجتماعی را علم
محسوب کرد؟ آیا علوم اجتماعی مانند علوم تجربی روشمند است؟ آیا در علوم
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اجتماعی همانند علوم تجربی قادر به پیشبینی هستیم؟ تبیین در علوم اجتماعی یعنی
چه؟ چه نسبتی میان هستومندهای اجتماعی و واقعیت وجود دارد؟ (راین.)7381 ،
بسیاری از این پرسشها که به ماهیت علوم انسانی میپردازند ،پرسشهایی هستند
که درباره ماهیت علوم تجربی نیز مطرح هستند .بیشک نقد و بررسی این پرسشها در
هر یک از حوزهها میتواند روشنگر ماهیت سایر حوزهها نیز باشد .همچنین بررسی
مؤلفههای ماهیت علم و داللتهای آن در آموزش علم که موضوع اصلی این مقاله
است ،میتواند رهاوردهای ارزشمندی در آموزش علوم انسانی به همراه داشته باشد.
رویکرد زمینهگرا به آموزش علوم

آموزشهای زمینهگرا در دهههای اخیر جایگاه ویژهای در عرصه تعلیم و تربیت پیدا
کرده است .منظور از آموزشهای زمینهگرا آموزشی هستند که تم یا زمینهای که در آن
آموزش صورت میگیرد اهمیت پیدا میکند .آموزش ،نیازمند بافت و زمینه است تا
آنچه مخاطب میآموزد ،دلیل و جایی در زندگی روزمره وی پیدا کند« .شاید در چند
دهه اخیر هیچیک از موضوعات درسی در سطح جهانی به اندازه درس علوم دچار
تغییر نشده باشد» (شهرتاش ،7389 ،ص.)41
بهطورکلی با همه تغییرات صورت گرفته در آموزش علوم ،میتوان سه سبک
مختلف آموزشی را طبقه بندی کرد که تا به امروز نیز در جریان است .نخست سبک
«نظری» است که بر ساختار مفهومی و محتوای نظری رشتۀ علمی تأکید دارد؛ سبک
دوم «کاربردی» است که تأکید آن بر جنبههای عملی و کاربردی علوم است .شکست
برنامههای آموزش علم به روشهای صرفاً نظری یا کاربردی عامل مهمی برای بازنگری
در رویکردهای آموزش علوم بود که منجر به رواج آموزش علم با رویکرد سوم به نام

رویکرد زمینهگرا 1شد (متیوز ،7664 ،1ص.)79-73
بهطورکلی سنت زمینهگرا از این دیدگاه حمایت میکند که آموزش علم نباید صرفاً
آموزش در علم 3باشد؛ بلکه افزون بر این باید درباره علم 4نیز باشد .موضع آموزش
علم همراه با آموختن «درباره علم» به روشنی توسط ارنست ماخ ،جیمز کونانت ،نان،
1. Liberal Approach.
2. Matthews.
3. In Science.
4. About Science.
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جرالد هولتون ،شواب و ...مطرح شده است(متیوز .)1111،در این سنت ،دانشآموزان
باید هم موضوع رشته را بفهمند و هم چیزهایی درباره رشته بدانند .از نظر متیوز به
عنوان یک پژوهشگر در آموزش علوم ،آموزش علوم تجربی نباید به انتقال دانستههای
علمی فروکاسته شود؛ بلکه باید در راستای پرورش روحیه علمی در فراگیران همچون
روحیه دانشمندانی چون ارشمیدس ،ارسطو ،نیوتن و اینشتین باشد .البته چنین نگرشی

بدان معنا نیست که از فراگیران انتظار داشته باشیم دانشمندان ،فیلسوفان یا جامعه-

شناسان برجسته تاریخ شوند؛ بلکه انتظار میرود به جای فقط انتقال اطالعات علمی،
روحیه علمی در آنها پرورش یابد؛ بهگونهایکه به درک پیچیدهتر و کاملتر نسبت به
علم برسند(همان).
این نگاه که دانشآموز باید چیزهایی درباره علم بداند ،جایی دیگر خودش را
منعکس میکند و آن مفهوم و تعریف سواد علمی 7است .امروزه موضوع سواد علمی و
فنّاورانه مورد توجه بسیاری از متخصصان آموزش و پرورش است .آنها معتقدند
آموزش علوم روزآمد باید چنان باشد که به سواد علمی منجر شود .سواد علمی که
پیشینه کاربرد اصطالح آن به دهه  7611برمیگردد ،تعاریف متعددی دارد .در تعریف
اولیه از سواد علمی ،میتوان چنین گفت که افراد برخوردار از سواد علمی ،از دانش
مقدماتی درباره امور مرتبط با علم و فناوری ،به ویژه آنهایی که به طور مستقیم به
زندگیشان مربوط است ،برخوردارند(پایا ،7381 ،ص.)18
شخص با سواد علمی کسی است که علم ،ریاضی و تکنولوژی را فعالیتهای
بشری وابسته به یکدیگر بداند و هم از نقاط قوت و هم محدودیتهای آن مطلع باشد،

مفاهیم و اصول کلیدی علم را بداند ،تنوع و اتحاد آنها را بفهمد و از معرفت و روش-
های علمی در اهداف اجتماعی و شخصی خود استفاده کند) (AAAS, 1989,P:4سواد

علمی و فناورانه مجموعهای از دانشها ،مهارتها و نگرشها در زمینه علوم و فناوری
است .فرد با سواد علمی توانایی حل مسائل و مشکالتی که جامعه امروزی بشر با آن
مواجه است را دارد(شهرتاش ،7389 ،ص .)41انجمن بینالمللی معلمان علوم ،فردی را
با سواد علمی تلقی میکنند که بتواند از مفاهیم علمی ،مهارتها و ارزشهای کسب
شده در تصمیمات روزمره خود استفاده کند و از مزایا و محدودیتهای علم و
1. Scientific Literacy.

641

روششناسی علوم انسانی /س /33ش /33زمستان 6331

تکنولوژی در افزایش رفاه بشر آگاه باشد(متیوز ،7664 ،ص.)31
از نظر میلر ،7فرد با سواد علمی دارای سطحی از فهم نسبت به علم و فناوری است
که برای زندگی حداقلی به عنوان شهروند در جامعه مورد نیاز است .به نظر او سواد
علمی با سه معیار الف .آشنایی با واژگان پایهای علم؛ ب .فهم فرایند علم و سازوکار
درونی آن و ج .فهم نحوه تأثیر علم و فناوری بر جامعه (شیخ رضایی ،7367،ص)711
معنا مییابد.
مطابق با آنچه گفته شد فرد هم در رویکرد زمینهگرا و هم در مفهوم سواد علمی
باید چیزهایی درباره علم و ارتباط متقابل آن با جامعه و فرهنگ بداند که برخی از آنها
مفهوم فلسفی دارند یا به اصطالح به ماهیت علم مرتبط هستند .حال ببینیم چه
چیزهایی در مقوله ماهیت علم میگنجند.
ماهیت علم

صاحبنظران حوزه آموزش علم بر سر اینکه به طور طبیعی برای دانشآموزان پرسش-
های مفهومی و فلسفی درباره علم مطرح میشود ،توافق دارند .پرسشهایی از این
دست که نظریه علمی چیست و تفاوت آن با فرضیه علمی چیست ،رابطه بین مشاهده،
آزمایش و نظریه چیست ،روش علمی چیست ،قانون علمی چیست و چگونه ممکن
است ما در قانون علمی از چیزی مانند الکترون صحبت کنیم که هرگز آن را ندیدهایم،

همه و همه سؤاالتی هستند که بارها در کالسهای درس از معلمان علوم پرسیده می-
شود و دانش آموزان انتظار دارند پاسخ مناسبی برای آن دریافت کنند .چنین پرسشهایی
در علم ،تحت مقولهای به نام ماهیت علم جای میگیرند .اسناد اصالح شده آموزش

علم هم بر مؤلفهای به نام ماهیت علم تأکید دارند) .(AAAS,1990, p.93از نظر متیوز،
پرسشهای زیر نیز پرسشهایی هستند که به ماهیت علم مرتبط هستند :توصیف علمی
چیست؟ آزمایش کنترل شده چیست؟ مدلهای علمی چه کاربردی در علم دارند؟ یک
فرضیه پیش از اثبات به چه میزان تأیید نیاز دارد؟ آیا عقاید مذهبی نیوتن علم او را
تحت تأثیر قرار داد؟(متیوز.)1111 ،

1. Miller.
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بهرغم اتفاقنظر درباره پرسشهای مفهومی برخاسته از علم و ضرورت پرداختن به
آنها در آموزش علم ،بر سر تعریف دقیقی از ماهیت علم اختالفنظر وجود دارد .شاید

تأثیرپذیری علم و فعالیتهای علمی از حوزههای مختلفی چون فلسفه ،تاریخ ،جامعه-
شناسی و غیره ماهیتی چند وجهی به علم داده و ارائه تعریف واحدی از آن را دشوار
کرده است .در ادامه به چند تعریف درباره ماهیت علم پرداخته میشود.
لدرمن 7ماهیت علم را چنین تعریف میکند :ماهیت علم به مبانی و بنیانهای

مفهومی و فلسفی علم میپردازد .ماهیت علم بیانگر این است که علم چگونه عمل می-
کند و متضمن چه فرضها و ارزشهایی است که در رشد و کاربرد معرفت علمی
مؤثرند .ماهیت علم به معرفتشناسی علم ،علم به عنوان راهی برای دانستن یا پیشرفت
معرفت علمی اشاره دارد (لدرمن و همکاران ،1111 ،ص .468از دید مککوماس و
همکاران ماهیت علم عرصه پیوندی است که جنبههای مطالعات اجتماعی مختلف علم،

شامل تاریخ ،جامعهشناسی ،فلسفه و روانشناسی علم را ترکیب میکند و در هم می-
آمیزد .به عبارتی فصل مشترک حوزههای روانشناسی علم ،جامعهشناسی علم ،فلسفه و
تاریخ علم است(مککوماس و همکاران ،7668 ،ص.)4
تعاریف باال از ماهیت علم سرانجام باید به شکل مؤلفههایی درآیند تا معلم بتواند از
آن در آموزش علم استفاده کند .در کتاب درسی تربیت معلم کشور ایران پیشنهاد شده
است که معلمان علوم ،ماهیت علم را طبق ویژگیهای زیر به دانشآموزان معرفی کنند:
«ماهیت عمومی و فردی علوم (اساس علم تجربی بر شواهد علمی یا مشاهدات است
که به طور خصوصی توسط افراد یا گروهها جمعآوری میشود و سپس به طور عام در
اختیار دیگران قرار میگیرد) ،ماهیت تاریخی علوم (دانش علمیِ گذشته را باید در متن
تاریخی همان دوره مورد بررسی قرار داد و نباید آن را با دانش امروزی مقایسه کرد)،
ارتباط کلی شاخههای علوم ،تکرارپذیری علوم (اساس علوم بر مشاهداتی مبتنی است
که افراد گوناگون در مکانها و زمانهای مختلف ولی در شرایط آزمایشی یکسان انجام
میدهند و به نتایج مشابه میرسند) ،ماهیت تجربی علوم (دانش علمی بر پایه مشاهده
یا آزمایش بنا شده است) ،ماهیت احتمالی علوم (علوم به دنبال پیشبینی یا توضیح
مطلق پدیدهها نیست) ،ماهیت منحصر به فرد علوم(روش تولید علم منحصر به فرد
1. Lederman.
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است و قابل تعمیم به سایر حوزهها از جمله فلسفه نیست) ،ماهیت تغییر پذیری
علوم(دانش علمی در معرض تغییر است و ادعای ارائه حقیقت مطلق و نهایی را ندارد)،
ارتباط انسانی /فرهنگی(دانش علمی محصول نوع بشر و دربردارنده تخیل خالق است.
این دانش به وسیله مفاهیمی که حاصل فرهنگاند شکل می گیرد» (شهرتاش،7389 ،
ص . )44-43در ادامه به معرفی دیدگاه غالب در مورد ماهیت علم که جایگاه ویژهای
در تعیین مؤلفههای ماهیت علم در استانداردهای بینالمللی آموزش علوم داشته
پرداخته میشود.
دیدگاه استاندارد درباره مؤلفههای ماهیت علم

لدرمن و عبدالخالق 7پژوهشگرانی در حوزه آموزش علوم هستند که سالها در مورد
ماهیت علم تحقیق کردهاند .از نظر آنها هر چند توافقی میان فالسفه علم ،مورخان علم
و مدرسان علم بر سر تعریف خاصی از ماهیت علم که به اختصار آن را  1NOSمینامیم
وجود ندارد؛ اما توافق کافی حول دستورالعملی برای کالسهای درس آموزش
عمومی(پیشدبستانی تا سال دوازدهم) وجود دارد (لدرمن ،1111 ،ص.)831-837
آنها با بررسی پیشینه مربوط به ماهیت علم و مؤلفههای تشکیلدهنده آن ،هفت
مؤلفه زیر را به عنوان جنبهها یا مؤلفههای اساسی ماهیت علم که تقریباً همه بر سر آن
توافق دارند ،شناسایی کردند؛ بنابراین فهرست زیر دیدگاه توافقی 3یا استاندارد است که
به اختصار  NOSنامیده میشود .از نظر لدرمن این مؤلفهها سه ویژگی دارند :برای
دانشآموزان دسترسپذیرند؛ مورخان و فیلسوفان بر سر آنها توافق خوبی دارند و
دانستن آنها برای دانش آموز به عنوان یک شهروند مفید است .در ادامه این هفت مؤلفه
توضیح داده میشوند:
مبنای تجربی :معرفت علمی مبتنی بر یا برخاسته از مشاهدههای جهان طبیعی است؛
موقتی بودن :معرفت علمی به وسیله مشاهدهها و باز تفسیر مشاهدههای موجود تغییر
میکند؛ خالقیت :علم ،محصول تصور و خالقیت بشری است؛ افسانه بودن روش
علمی :هیچ روش علمی واحدی وجود ندارد؛ نظریه بار بودن معرفت علمی :آنچه
1. Abd-El-Khalic K.
2. Nature of Science.
3. Consensus View.

نقد و بررسی مؤلفههای ماهیت علم در آموزش علم

643

مردم جستجو یا توجه میکنند ،متأثر از این است که آنها چه میخواهند ببینند یا چه
چیزهایی را مرتبط با پژوهش خود میبینند؛ تأثیرات اجتماعی -فرهنگی :علم فعالیتی
انسانی است و به همین نسبت از جامعه و فرهنگی که در آن قرار دارد ،متأثر است.
برخی از عوامل تأثیرگذار عبارتند از :بافت اجتماعی ،ساختارهای قدرت ،امور سیاسی،
عوامل اجتماعی -اقتصادی ،فلسفه ،دین و غیره؛ مشاهدات و استنباط :علم هم بر
مشاهده و هم بر استنباط مبتنی است .مشاهدهها از طریق حواس بشر یا گسترش این
حواس به دست میآیند .استنباط تفسیر مشاهدههاست؛ نظریهها و قوانین :نظریهها و
قوانین انواع متفاوتی از معرفت علمی هستند .قوانین ،روابط مشاهدهشده و ادراکشده
پدیدهها در طبیعت را شرح میدهند .نظریهها به عنوان توصیفهایی برای پدیدههای
طبیعی و ارائه سازوکارها و روابط میان این پدیدهها هستند .نظریهها و قوانین در اثر
پیشرفت و به طور سلسله مراتبی به دیگری تبدیل نمیشوند؛ زیرا در عمل انواع

متفاوتی از معرفت هستند(لدرمن ، 1111 ،ص.)111-117
مک کوماس و همکاران نیز با بررسی هشت سند مربوط به استانداردهای بینالمللی
علوم ،برخی از رایجترین جنبههای ماهیت علم را که در بسیاری از پژوهشهای مربوط
به این حوزه مورد استناد بودند ،استخراج کردند .موقتیبودن علم ،نقش متفاوت نظریه
و قانون ،نقش خالقیت در علم ،مبتنی بر تجربه و مشاهده ،متأثر بودن از عوامل

فرهنگی و اجتماعی ،مؤلفههایی هستند که با فهرست لدرمن مشترک هستند و مؤلفه-
های دیگر عبارتند از:
علم تالشی برای توضیح پدیدههای طبیعی است؛ مردم از همه فرهنگها در علم
مشارکت میکنند؛ علم و تکنولوژی روی هم اثر میگذارند؛ علم بخشی از سنت
فرهنگی و اجتماعی است؛ تاریخ علم هم ویژگی تکاملی و هم ویژگی انقالبی علم را
نشان میدهد؛ دانش جدید باید به طور واضح گزارش شود (مککوماس و همکاران،
 ،7668ص.)1-9
نقد دیدگاه استاندارد درباره ماهیت علم

آنچه تاکنون گفته شد ،تلقی سنتی از ماهیت علم بود که البته نقدهایی بر آن وارد شده و
زمینه را برای بازنگری و اصالح این دیدگاه فراهم ساخته است .در ادامه برخی از آنها
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طرح و بررسی میشود:
متیوز در مقالهای با عنوان «تمرکز بر وجوه علم به جای ماهیت علم» 7که به طور
عمده نقدهای وارد بر دیدگاه  NOSاست ،ادعا میکند به جای ارائه فهرستی به عنوان
مؤلفههای ماهیت علم ،وجوه علم 1معرفی شود .منظور از وجوه علم که به اختصار
 FOSنامیده میشود ،خصلتهایی هستند که در علم دیده میشوند؛ ولی اینطور نیست
که همه علوم آن را داشته باشند و برعکس هر چیزی که آنها را داشته باشد ،علم باشد.

مؤلفههای  NOSوجوه شاخص علم هستند که در علوم مختلف کمرنگ و پررنگ می-
شوند؛ مانند آزمایش کردن ،ایدهآلسازی و مدلسازی در علم (متیوز ، 1171 ،ص.)78
از نظر متیوز به نظر میرسد در دیدگاه  NOSمسئله تمییز علم از شبه علم یا غیر
علم خیلی مهم است .این مسئله که در فلسفه علم مسئله تحدید 3نامیده میشود در
اوایل قرن بیستم توسط پوزیتیویستهای منطقی و سپس پوپر پیگیری شد.
پوزیتیویستها تصور میکردند با روش علمی قادرند علم را از غیر علم متمایز کنند.
پیشنهاد آنها برای مالک تمییز این بود که نظریههای علمی مبتنی بر شواهد تجربی بوده
و توسط آنها قابل اثبات یا تایید هستند .مالک بدیل دیگری که توسط پوپر مطرح شد،

ابطالپذیری بود که بر اساس آن نظریههای علمی ،آنهایی هستند که ابطال-
پذیرند(گیلیس ،7387 ،ص.)14-41

کسانی پس از پوپر هم به این مسئله پرداختند؛ ولی به مرور زمان مالکهای ارائه-

شده برای مسئله تحدید ،تاب نقد را نیاورد و این مسئله جایگاه خود را از دست داد؛
بهطوریکه برخی از فالسفه علم نظیر الئودن را بر آن داشت تا از زوال مسئله تحدید
سخن گویند« .به نظر میرسد فالسفه از افالطون تا پوپر ،ویژگیهای معرفتشناختی که
علم را از سایر باورها و فعالیتهای دیگر متمایز میکند ،مشخص کردند .واضح به نظر
میرسد که آنها در این راه تا حدود زیادی شکست خوردند.
بهرغم تالشهای بسیاری که در مورد مسئله تحدید صورت گرفته منصفانه است
گفته شود هیچ مرز قطعی بین علم و غیر علم وجود ندارد» (الئودن ،7669 ،ص.)171
از نظر متیوز در دیدگاه  NOSبهطور تلویحی این پیشفرض وجود دارد که هر فعالیت
1. Changing The Focus: Nature of Sience (Nos) to Features of Science(Fos).
2. Features of Science.
3. Demarcation.
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انسانی که این هفت مؤلفه را داشته باشد ،علم محسوب میشود و هر چه علم است،
این هفت مؤلفه را دارد .چنین تعریفی که بیانگر شرط الزم و کافی میباشد ،تعریف
ذاتی است و ارائه فهرستی که در آن شروط الزم و کافی فعالیتهای علمی ذکر شده
باشد ،ممکن نیست(متیوز)1171 ،؛ بنابراین یکی از نقدهای جدی متیوز بر  NOSمسئله
تحدید است که امروزه تنها به عنوان یک مسئله در کنار سایر مسائل مطرح در فلسفه
علم ،می تواند موضوع پژوهش قرار گیرد .به نظر متیوز باید به جای ماهیت علم ،وجوه

علم مد نظر قرار گیرد؛ چون تمرکز بر وجوه علم راه را برای مسئله تحدید باز می-
گذارد؛ در صورتی که  NOSپاسخ و راهحل خاصی را برای آن پیشفرض می-

گیرد(متیوز ،1171 ،ص.)19-3
انتقاد دیگر متیوز این است که هر چند موضوعات فهرست  NOSسالهاست مورد
موشکافی فالسفه قرار گرفته اما همچنان نیازمند بررسیهای دقیقتر و بیشتری است .به

نظر میرسد فهرست لدرمن نسبت به مواضع مختلف مطرح درباره این مؤلفهها بی-
طر ف نیست و برخی از مواضع را نسبت به برخی دیگر ترجیح داده طوری که فقط آنها
را وارد فهرست کرده است؛ بنابراین استفاده از این فهرست در آموزش علم ،منجر به
درک درستی از ماهیت علم توسط دانشآموز نمیشود .به عنوان مثال اگر مؤلفه اول این
فهرست که مبنای تجربی علم است در نظر گرفته شود ،دو مسئله مهم درباره آن در نظر
گرفته نشده است(متیوز ،1171 ،ص .)71-71جایگاه هستیشناسانه هویات نظری و
نقش انتزاع و ایدهآلسازی در علم که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
دیدگاههای مختلف نسبت به جایگاه و دامنه معرفت علمی را میتوان به طیفی

تشبیه کرد که در یک سر آن واقع گرایی و در سر دیگر آن ابزارگرایی قرار دارد .واقع-

گرایان هم برای هویات مشاهدهپذیر(مانند آهنربا) و هم برای هویات مشاهده-
ناپذیر(مانند الکترون) شأن معرفتبخشی قائل هستند .هدف علم از نظر آنها این است
که به کمک هویات مشاهدهپذیر و مشاهدهناپذیر ،توصیف درستی از سازوکارهای علّی
جهان ارائه دهد (لنگ ،1111 ،7ص.)114-113
ابزارگرایان با این دعوی مخالفند و دامنه معرفتبخشی علوم تجربی را به حوزه
امور مشاهدهپذیر منحصر و محدود میدانند« .ابزارانگاری دیدگاهی است که معتقد
1. Lange.
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است بخش نظری علم واقعیت را وصف نمیکند .نظریهها به منزله ابزاری شناخته می-
شوند که برای ربط دادن یک مجموعه از وضعیتهای مشاهدهپذیر به مجموعه دیگر
طراحی شدهاند»(چالمرز ،7316 ،ص.)713-711
در بحث ماهیت تجربی علم ،مناقشه اصلی فالسفه علم بر سر واقعی بودن جهان
نیست؛ چون در آن شکی ندارند؛ بلکه محل مناقشه ،واقعیبودن هویات نظری و
سازوکارهای غیر قابل مشاهدهای است که علم هر دوره به منظور توضیح رفتارهای
قابل مشاهده اشیا فرض کرده است؛ در حالی که لدرمن به سادگی میگوید علم مبنای
تجربی دارد .هر چند مبنای تجربی علم درست است؛ ولی مسئله پیچیدگیهای خاص
خود را دارد .به نظر میرسد لدرمن با این مؤلفه ،کل تاریخ علم و مناقشههای مربوط به
هویات نظری را نادیده گرفته است .بنابراین با توجه به اهمیت تاریخ علم در آموزش
علم ،نسبت به ورود تاریخ علم در این فهرست غفلت شده است (متیوز،1171 ،
ص.)74

مسئله دوم مبنای تجربی دیدگاه  ، NOSایدهآلسازی در علم است؛ هر چند ایدهآل-

سازی ،مؤلفه تجربی علم را به طور کامل به چالش نمیکشد .گالیله بر اهمیت انتزاع و
ایدهآلسازی در فیزیک تأکید ورزید و بدینوسیله دامنه روشهای استقرایی را بسط داد.
او روش ایدهآلسازی را در مفاهیمی نظیر «سقوط آزاد در خأل» و «آونگ ایدهآل» به کار
برد .این نوع مفاهیم ایدهآل به طور مستقیم در خود طبیعت مصداق ندارند.
انتزاع و ایدهآلسازی سرآغاز علم مدرن است .گالیله در بحث آونگها میپرسد
اگر مقاومتی در برابر حرکت آونگ وجود نداشته باشد چه اتفاقی میافتد؟ روشن است
که گالیله چنین اتفاقی را نمیبیند؛ همانطورکه نیوتن هم ندید که اجسام در حال
حرکت به حرکت خود تا ابد ادامه میدهند .نیوتن قوانین جا افتادهای را که سالیان سال
معتبر بود ،زیر سؤال برد و از تجربه فراتر رفت؛ زیرا اصطکاک عنصر ضروری همه
تجربههای انسانی است.

به نظر می رسد منظور متیوز این است که ادعای مبنای تجربی علم ،نیازمند بحث-

های موشکافانهای است تا هم ماهیت علم در سطح باالتری درک شود و هم منجر به
بدفهمی درباره فعالیتهای علمی نشود .اینکه علم مبنای تجربی دارد ،میتواند به یک
پرسش چالش برانگیز در کالس درس تبدیل شود که دانشآموزان را با استداللهای
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فلسفی مهمی در تاریخ فلسفه نظریههای علمی (تفاسیر ابزارگرایانه یا واقعگرایانه) آشنا
کند(همان ،ص.)71
نقد دیگر متیوز بر ادعای چهارم  NOSاست؛ اینکه معرفت علمی نظریه بار یا
سابجکتیو است .استفاده از «یا» در عبارت قبل به این معناست که لدرمن آنها را معادل
هم نمی داند .از نظر متیوز ،نظریه بار بودن معادل با سابجکتیو بودن فلسفی است و نه
سابجکتیو بودن روانشناسی .معنایی که گروه لدرمن از نظریه بار بودن و سابجکتیو بودن
در نظر دارد مبهم است .لدرمن در جایی میگوید :من طرفدار اینکه دانشمندان
سابجکتیو باشند ،نیستم (لدرمن ،1114 ،ص)319و در همانجا میگوید سابجکتیو بودن
اجتنابناپذیر است .اگر مراد از واژه سابجکتیو ،سابجکتیو روانشناسی باشد که
اجتنابناپذیر است و طرح آن بیمعناست؛ اما اگر مراد ،سابجکتیو فلسفی است ،آیا
اجتنابناپذیر است؟ مسلماً همه علم نظریه بار است؛ آنگونهکه لدرمن میگوید و اگر
چنین باشد ،پس دانشمندان مجبورند سابجکتیو باشند .همه تاریخ علم مدرن تالش در
جهت تقلیل سابجکتیویته فلسفی است .ابزارهای اندازهگیریِ طول ،وزن  ،زمان و...
برای رفع مسئله سابجکتیویته و دستیابی به یک توافق بیناالذهانی اختراع شدهاند
(متیوز ،1171 ،ص.)79
نقد دیگر این است که دیدگاه  ،NOSبه اندازه کافی وحدت سیستماتیک ندارد .یکی
از مؤلفههای فهرست  ، NOSنظریه بار یا سابجکتیو بودن دانش علمی است .آنچه یک
مشاهدهگر میبیند تا حدی به تجارب گذشته ،معرفت و انتظارات وی بستگی دارد.
مشاهده گرانی را در نظر بگیرید که از یک مکان به یک منظره نگاه میکنند .آنها یک
چیز را می بینند؛ زیرا تصاویر منقوش بر شبکیه چشمشان یکسان است؛ اما این تنها
بخشی از علت آنچه میبینند را تشکیل میدهد.

بخش بسیار مهم دیگر از علت ،توسط وضعیت درونی ذهن یا مغزشان ایجاد می-

شود که به وضوح به تربیت ،فرهنگ ،دانش و انتظارات آنها بستگی دارد و صرفاً توسط
خواص فیزیکی چشم و شیء مورد مشاهده تعیّن نخواهد یافت؛ بنابراین نمیتوان گفت
آنان تجربه ادراکی همانندی دارند(چالمرز ،7316 ،ص .)41-31آیا این نگرش ،عینیت
علمی را غیر ممکن میکند؟ اگر علم متأثر از فرهنگ و جامعه است ،چگونه دانش
علمی در فرهنگها و جوامع مختلف معتبر است .علم صورت خاصی از پژوهش
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انتقادی است .نظریهها و فرضیهها با استفاده از قواعد روششناسی مورد بررسی یا
پژوهش تجربی قرار میگیرند .حاصل این پژوهش و بررسی ،نظریههای خاصی است
که ممکن است تجدید نظر شده یا به طور کامل رها شوند.
آنچه بیان شد به این معنا نیست که دانشمندان هرگز سوگیری ندارند یا تحت تأثیر
عوامل مختلفی چون عالئق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اجتماعی قرار نمیگیرند؛ هر
چند ممکن است تا حدودی چنین سوگیریها و تأثراتی توسط بحثهای آزاد و باز
اعضای جامعه علمی حذف شوند .دانش علمی با وجود نظریه بار بودن ،معتبر است؛
زیرا نظریات به دست آمده مورد بررسی انتقادی قرار میگیرند .از دیدگاه متیوز ،این
وجه مهمی از ماهیت علم است که در دیدگاه  NOSفراموش شده است .همچنین

مشخص نیست دیدگاه  NOSبدون چنین مالحظاتی چگونه اعتبار و عینیت علم را به-
رغم نظریه بار بودن معرفت علمی توضیح میدهد(متیوز ،1171 ،ص.)71-73
انتقاد دیگر وارد بر  NOSبه مسائل آموزشی مرتبط است .از دیدگاه متیوز جنبه
مثبت این فهرست که میتوان آن را نتیجه تحقیقات دو دهه لدرمن و تیم او دانست،
ورود مباحث مربوط به ماهیت علم در کالسهای درس است؛ اما بهتر است وجوه علم
در کالس درس تدریس شود؛ زیرا فرصتی را به منظور بحث کردن ،بسط و گسترش
دیدگاه دانشآموز درباره علم و پژوهش علمی فراهم میآورد .از نظر متیوز ،معلمان
باید در آموزش وجوه علم ،اهداف متعادلتری را اتخاذ کنند و در طرح دیدگاههای
رقیب در تاریخ علم ،فلسفه علم یا روششناسی علم راه میانهای را در پیش بگیرند و
تنها یکی از آنها را طرح نکنند.
نقد دیگر متیوز این است که اگر فهرست توافقی به عنوان یک چک لیست برای
ارزیابی فهم دانشآموز از ماهیت علم استفاده شود ،این خطر وجود دارد که معلمان به
جای اینکه فرصتی فراهم آورند تا دانشآموزان به موضوعاتی درباره علم فکر کنند و
خود به دیدگاهی درباره ماهیت علم برسند ،از مؤلفههای فهرست به عنوان تنها چیزی
برای آموختن و سپس ارزیابی دانشآموز استفاده کنند ،این در حالی است که دستیابی
به تفکر انتقادی در برنامههای آموزش علم توأم با ماهیت علم مد نظر است .پژوهش
 NOSمتمرکز بر ماهیت معرفت علمی است؛ در حالی که  FOSافزون بر اینکه شامل
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این موارد میشود به فرآیندها ،نهادها و زمینههای اجتماعی و فرهنگی که معرفت در آن
تولید میشود نیز میپردازد(متیوز ،1171 ،ص.)11-11
رویکرد شباهت خانوادگی به علم

رویکرد شباهت خانوادگی 7به ماهیت علم ،توسط ایرزیک و نوال 1در مقالهای با همین
عنوان مطرح شد .آنها در ابتدا بر فهرست لدرمن انتقادهایی کردند و سپس به توضیح
رویکرد خود و مزایای آن بر  NOSپرداختند .انتقاد اصلی آنها این است که NOS

تصویر یکپارچهای از علم ارائه میدهد و نسبت به تفاوت میان رشتههای مختلف علمی
بی توجه است .از نظر آنها این فهرست به درستی و منصفانه نمیتواند ویژگی پویایی و

گوناگونی رشتههای مختلف علمی را نشان دهد .آنچه دانشمندان انجام می-
دهند(آزمایش ،ساخت مدل ،آزمون فرضیه و )...در رشتههای مختلف علمی(فیزیک،
شیمی ،زیستشناسی و زمینشناسی و )...چنان تنوعی دارد که به سختی بتوان توصیفی
از علم ارائه داد که دربردارنده همه آنها باشد(ایرزیک ونوال ،1177 ،ص.)76
به عالوه طبق دیدگاه توافقی ،ماهیت علم ثابت و بدون زمان تلقی میشود و به
دانشآموزان این فکر منتقل میشود که علم تاریخ و جایی برای تغییر در ماهیت خود
ندارد .از نظر نوال ،رویکرد شباهت خانوادگی درباره ماهیت علم که به اختصار با FRA

نشان داده میشود ،محدودیتها و ضعفهای دیدگاه توافقی را ندارد و قادر است بر
مسئله دشوار و بزرگ تعریف علم و تمایز علم از غیر علم فائق آید که در ادامه توضیح
داده میشود.
ایده شباهت خانوادگی توسط ویتگنشتاین در کتاب پژوهشهای فلسفی در سال
 7618مطرح شد تا نشان دهد نمیتوان همواره برای معرفی مفاهیم از تعاریف تحلیلی
که شرایط الزم و کافی را برای معرّف ارائه میدهد ،استفاده کرد .وحدت میان برخی
چیزها که تحت مقوله واحدی جای داده شدهاند ،ممکن است به برخی شباهتها در
میان برخی اعضا متکی باشد؛ مانند شباهتی که میان اجزای صورت اعضای یک خانواده
به چشم میخورد .افراد یک خانواده وجه مشترک معین ،مشخص و ثابتی با هم ندارند.
آنچه آنها را به یک خانواده تبدیل کرده یک نوع اشتراک ذاتی نیست؛ بلکه شباهتهایی
1. A Family Resemblance Approach.
2. Irzik, Nola.
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است که دو به دو با هم دارند؛ ولی این شباهتها وجه مشترک تمام افراد یک خانواده
نیستند .یک مثال مناسب در این زمینه ،مفهوم بازی است که مصادیق آن که یک طیف
گسترده را به وجود میآورند با ویژگیهای متفاوت بیان میشوند؛ بهطوریکه هر چند
میان دو عنصر مجاور ،برخی ویژگیهای مشابه یافت میشوند ،اما ممکن است میان دو
عضوی که در انتهای دو طیف واقع شدهاند ،هیچ ویژگی مشترکی موجود
نباشد(ویتگنشتاین ،7386 ،ص .)63-11در ادامه نشان داده میشود که چگونه نوال از
این ایده برای توضیح وحدت علم ،بهرغم گوناگونی آنها استفاده کرد.
نوال در یک تقسیمبندی ،بخشی از علم را به عنوان یک سیستم شناختی-معرفتی 7در
نظر میگیرد که شامل فعالیتهای پژوهشی ،1اهداف و ارزشها ،روشها و قواعد
روششناختی و سرانجام معرفت علمی 3است .4در این سیستم برخی از فعالیتهایی که
در پژوهش علمی به کار گرفته میشوند عبارتند از طرح مسئله ،مشاهده ،جمعآوری و
طبقه بندی اطالعات و طراحی آزمایش .اهداف و ارزشها آن چیزهایی هستند که
فعالیتهای علمی به منظور دستیابی به آنها انجام میشود که برخی از اهداف آشکار
عبارتند از :پیشبینی ،تبیین ،سازگاری ،سادگی و مفید بودن.1
اهداف دیگر شامل قابل تداوم بودن ،آزمونپذیر بودن و کفایت تجربی است.
روشها و قواعد روششناختی ،ارجاع به رویکردهای سیستماتیک مختلفی چون
استقرا ،قیاس و استنباط بهترین تبیین را دارند که دانشمندان از آنها استفاده میکنند تا
اطمینان داشته باشند دانش معتبری تولید میکنند .دانش علمی نیز اشاره به محصول
نهایی فعالیت علمی دارد که در قالب قوانین ،نظریهها و مدلها ارائه میشود(اردوران و
داغر ،1174 ،9ص.)17-11
هدف نوال از تقسیمبندی باال این است که نشان دهد هیچیک از موارد ذکر شده باال،
مستقل از اینکه تحت چه مقولهای قرار گرفتهاند ،نه ویژگی منحصر به فرد علم هستند
1. Cognitive-Epistemic System.
2. Processes of Inquiry.
3. Scientific Knowledge.
 .4در رويكرد شباهت خانوادگي به منظور دستيابي به وضوح مفهومي ،علم را به دو سيستم شناختي -معرفتي و نهادي-
اجتماعي تقسيم ميكنند و در سيستم نهادي،اجتماعي به جنبههاي اجتماعي علم از جمله هنجارهاي مرتوني
ميپردازند(ايرزيك و نوال ،1652،ص )5661كه در اين مقاله توضيح داده نميشوند.
5. Fruitfulness.
6. Erduran, & Dagher.
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و نه بین همه رشتههای علمی مشترک هستند؛ بنابراین نمیتوانند برای تعیین حدود و
ثغور علم از سایر فعالیتهای بشری به کار روند .به عنوان مثال اگر مشاهده به عنوان
فعالیت رایجی که در علم استفاده میشود در نظر گرفته شود ،نمیتوان رشته علمی را
تصور کرد که مبتنی بر مشاهده نباشد؛ اما هر چیزی که با مشاهده همراه باشد علم
محسوب نمیشود(مثل تعداد ماشینهای متوقف در ترافیک سنگین یا هدایت کردن یک
ارکستر).
فعالیت رایج دیگر در علم ،استنباط کردن است؛ زیرا صرف جمعآوری اطالعات یا
حقایق خام ،بدون استنباط از آنها منجر به تولید علم نمیشود؛ اما این ویژگی نیز،
متمایزکننده علم محسوب نمیشود؛ زیرا قضات در یک دادگاه ممکن است از دادههای
یک پرونده استنباطی کنند بدون آنکه به کار علم مشغول باشند .انواع استنباطهایی که
در علم صورت میگیرد ،از جمله استقرا ،قیاس و استنباط بهترین تبیین میتواند در
حوزههای غیر علم نیز صورت گیرد؛ بنابراین جمعآوری اطالعات و استنباط هر چند
جزء ویژگیهای مشترک شاخههای مختلف علوم است ،اما نمیتواند برای تعریف علم
یا برای تعیین حدود آن با سایر فعالیتهای بشری کافی باشد.
اگر ویژگی پیشبینی بهویژه پیشبینیهای بدیع را در نظر بگیرید ،خواهید دید همه
علوم قادر به پیشبینی نیستند؛ مثالً مکانیک سماوی 7در پیشبینی موقعیت سیارات

بسیار موفق بوده است؛ اما برعکس ،زیستشناسی تکاملی(فرگشتی) ،قدرت خارق-

العادهای در توضیح تکامل گونهها دارد؛ ولی هیچ پیشبینی بدیع و دقیقی ارائه نمی-
دهد(ایرزیک و نوال ،1177a ،ص.)161
اگر بخواهیم شباهتها و تفاوتهای میان رشتههای مختلف علمی را بر حسب
روشها و قواعد روششناختی که از آنها استفاده میکنند ،بررسی کنیم در مییابیم در
همه علوم از روش واحدی استفاده نمیشود .هر چند روش فرضیهای قیاسی ،رایجتر
است؛ اما در علوم پزشکی آزمایشگاهی مبتنی بر مشاهده ،روش فرضیهای قیاسی رایج
نیست و روشهای آزمایشی تصادفی یا آزمایش دو سو کور 1و حتی آزمایش سه سو

1. Celestial.
2. Blind Experiment.
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کور 7در همه آزمایشهای استاندارد آن حضور دارند (همان ،ص.)911-166
بنابراین از نظر رویکرد شباهت خانوادگی پرسش از اینکه چه چیز مشترکی بین
رشتههای مختلفی که علم نامیده میشوند ،وجود دارد اشتباه است و به جای آن باید
پرسید که علم به چه شبیه است و به چه شبیه نیست .همانطورکه مالحظه شد هر
جفت از علومی که در باال ذکر شد از برخی جهات با یکدیگر مشابه و از برخی جهات
دیگر متفاوت هستند .نمیتوان از این ویژگیها برای تعریف علم استفاده کرد ،پس ارائه

هیچ تعریف الزم و کافی مقدور نخواهد بود.
رویکرد شباهت خانوادگی قادر است با در نظر گرفتن تعدادی از شباهتها و
همپوشانیها میان رشتههای مختلف ،آنها را در زیر چتری به نام علم گرد هم آورد .این
رویکرد میتواند هم تفاوت میان رشتههای مختلف علمی ،تنوعی که دیدگاه توافقی
چشم به روی آن بسته است و هم اتحاد آنها را توضیح دهد .این اشتراکات برچسب
زدن علم را به همه علوم از باستانشناسی گرفته تا جانورشناسی ،بهرغم اینکه مجموعه
مشترکی از ویژگیها بین آنها وجود ندارد ،توجیه میکند؛ لذا رویکرد شباهت
خانوادگی مسئله تعریف و تحدید در علم را حل و فصل میکند و به جای تصویر
ثابت و غیر قابل انعطاف از ماهیت علم که دیدگاه توافقی ارائه میدهد ،توسعه تاریخی
علم و پویایی آن را توجیه میکند.
مسلماً توسعه علم میتواند ویژگیهای جدیدی را به علم بیفزاید که با این رویکرد،
اضافه شدن آن به ماهیت علم قابل قبول است .یکی از دالیل دیگر نوال برای پذیرش
رویکرد  FRAقابلیت آن در یکی کردن وجوه شناختی -معرفتی و وجوه اجتماعی علم
به صورت یک کل قابل انعطاف و توصیفی و نه به صورت تجویزی است .مزیت دیگر
آن این است که چارچوب قابل بسطی دارد که میتواند مؤلفههای بسیاری از ماهیت
علم از دیدگاههای مختلف را در خود جای دهد (همان ،ص.)913-917

 .1در مطالعات سه سو كور ،پژوهشگر ،مطالعهشونده و تحليلگر آماري هيچكدام نميدانند در كدام بازوي مطالعه قرار
دارند. .
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مقایسه سه رویکرد

تاکنون سه دیدگاه در مورد ماهیت علم با عالئم اختصاری  FRA ، FOSو  NOSمعرفی
و ویژگیها و نقدهای وارد بر آنها بررسی شد .ادوران در جدولی مؤلفههای ماهیت علم
را در این سه دیدگاه به یکدیگر مرتبط کرده است .نشانه عالمت سؤال در جدول،
ارجاع به مصادیقی دارد که در آن رویکرد یا به طور واضح مفهوم قابل مقایسهای
موجود نیست یا قابل تشخیص نیست(ادوران و داغر ،1174 ،ص .)19به عنوان مثال در
دیدگاه  NOSبه طور صریح ،تمایز بین نظریهها و قوانین علمی بیان شده در حالی که
در  FOSیکی از وجوه شاخص علم این است که وقتی بخواهیم پدیدهای را تبیین کنیم
برای آن مدل میسازیم؛ اما در رویکرد  FRAدر سطحی باالتر به فعالیت علمی به عنوان
یکی از مقوالت معرفتی -شناختی علم پرداخته میشود.
ویژگیهای رویکرد شباهت خانوادگی ()FRA

رویکرد
دیدگاه توافقی ()NOS
علم()FOS
انتخاب نظریه و عقالنیتی
عقالنیت/عینیت/ذهنیت
که مندرج در مجموعهای
از اهداف و ارزشهاست.
فهرست فعالیتها که
؟
عبارتند از :آزمایش ،ایده-
تکنولوژی،
آلسازی،
تبیین ،ریاضیسازی
تمرکز بر اینکه دانشمندان از ؟
روشهای مختلفی استفاده
میکنند و نه از یک روش
تمایز بین نظریهها و قوانین علمی

مشاهده و استنباط
تمرکز بر موقتی بودن

وابسته به فرهنگ بودن

خالقیت

؟

تمرکز بر مدلها

اهداف و ارزشهای علمی به شکلی
که عقالنیت و انتخاب نظریه به عنوان
یک قسمتی از هدف و ارزش است.
ماهیت کار یا فعالیتهای علمی
وابسته به مشاهده ،آزمایش ،طبقهبندی
و غیره است.
درباره روششناسی و قواعد روش-
شناختی
معرفت علمی :وجوه شناختی -معرفتی
از مدلها ،نظریهها ،قوانین و تبیینها و
وجوه مربوط به آنها از قبیل تجدید نظر
در معرفت

شامل ارزشها و مسائل
شبه علمی

بافت اجتماعی بزرگتری وجود دارد که شامل
ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی است.

؟

خالقیت یک مؤلفه روانشناختی است
که اهداف ،روشها ،فعالیتها و دانش
علمی را مشخص میکند و در  FRAبه
صورت تلویحی قرار دارد.

شامل مواضع فلسفی مانند FRA :موافق با هیچیک از این مواضع
واقعگرایی ،ساختگرایی ،نیست؛ به این معنا که از لحاظ فلسفی
خنثی است.
فمنیسم
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نکتهای که از این مقایسهها دریافت میشود این است که تفاوت اساسی بین دو
رویکرد  NOSو  FRAدر نوع مسائلی است که به آن میپردازند .در دیدگاه NOS

درباره مسائل مرتبه اول یعنی مسائل مطرح درون علم صحبت میشود؛ مثل تفاوت
نظریه و قانون؛ در حالی که رویکرد  FRAبه مسائل مرتبه دوم یعنی مسائلی درباره
ماهیت مسائل نوع اول میپردازد؛ مثل اینکه معرفت علمی به عنوان یکی از مقوالت
شناختی-معرفتی علم چیست.
مثال دیگر عقالنیت است که در  NOSبه عنوان جزء جداییناپذیر(ذات) آن در نظر
گرفته میشود؛ در حالی که در  ، FOSعقالنیت به عنوان وجهی از علم تلقی میشود که
مندرج در اهداف و ارزشهای علم است؛ ولی در  FRAبه عقالنیت تنها به عنوان یکی

از اهداف معرفت علمی پرداخته میشود؛ چون  FRAبه مسائلی در سطح باالتر می-

پردازد ،همواره این نقطه قوت را داراست که درباره وجوه علم به طور منعطفتری
بحث کند و همین ویژگی منجر میشود این رویکرد برای دستیابی به اهداف آموزشیِ
کالس علوم ،مناسبتر به نظر برسد.
ارزیابی و نتیجهگیری

از نظر نگارنده با مقایسه میان سه رویکرد آنچه به صورت تلویحی دریافت میشود،
این است که رویکردهای پیشنهادی به مقوله ماهیت علم در مبانی ،متکی به نگرش
فلسفه علمی است؛ به عبارتی نسخههای متفاوت از ماهیت علم نشان میدهد که هر
یک از آنها مبتنی بر فلسفه علم خاصی تدوین شدهاند .همچنین تغییر رویکردها از
 NOSبه  FOSو سپس  FRAبه نوعی موازی با تغییرات صورت گرفته در فلسفه علم
است.
تشخیص این ارتباط بدین جهت اهمیت دارد که نشان میدهد ریشه بسیاری از
مناقشهها و اختالف نظرها به مبانی بر میگردد؛ به عبارتی اختالف دیدگاهها در سطح
مبنایی منجر به تفاوتهایی در نسخههای ماهیت علم شده است .فالسفه علم
پوزیتی ویست کمتر به مطالعات توصیفی و تاریخ علوم توجه نشان میدادند و بیشتر
تالش می کردند تا هنجارهای مربوط به علم را از منطق و فلسفه خاص خود نسبت به
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علم استخراج کنند .آنها با روش تحلیل زبانی سعی در طرد فلسفه سنتی و تأسیس
فلسفه علمی داشتند.
یکی از مهمترین برنامههای پوزیتیویست منطقی برای دستیابی به فلسفه علمی،

تمایز بین علم و غیر علم بود .آنها با رویکرد هنجاری به علم مثل تأییدپذیری ،تحقیق-
پذیری ،ابطال پذیری و غیره درصدد تمییز علم از غیر علم یا شبه علم برآمدند .به نظر
نگارنده ،رویکرد  NOSبه ماهیت علم ،مشابه رویکرد پوزیتیویستی به علم است .به
مرور زمان با شکست و ناکامی فالسفه علم در تمییز علم از غیر علم از یک سو و
ظهور کوهن و مطالعات پسینی و توصیفی او در علم و گسترش آن از سوی دیگر نگاه
به علم عوض شد و رویکرد پسینی و توصیفی که مبتنی بر مطالعات توصیفی تاریخ
علم بود ،جایگزین رویکردهای هنجاری به علم شد .از نظر نگارنده رویکردهای FOS

و  FRAبه ماهیت علم همخوانی بیشتری با چنین نگرشهایی به علم دارد.
همچنین به نظر نگارنده بهرغم انتقادهای وارد بر رویکرد  ، NOSاین رویکرد این
مزیت را دارد که دیدگاه متخصصان آموزش علم را تغییر داد و توجه آنها را به موضوع
ماهیت علم جلب کرد .به کمک این فهرست اولین بار بحث ماهیت علم به کالسهای
درس برده شد .شاید امروزه کمتر معلمی پس از آشنایی با ماهیت علم ،تدریس خود را
به صورت سنتی و صرفاً محتوامحور برنامهریزی کند .افزون بر این ،به نظر میرسد
معلم در برنامههای آموزشی خود باید فهرستی از مؤلفههای ماهیت علم را به عنوان
مبنای کار خود مد نظر داشته باشد ،بدون آنکه خود را مقید به آن کند.
بنابراین فهرست لدرمن بدین منظور مناسب است و معلم میتواند با در نظر داشتن
آن ،به پرسشها و بحثهای مطرح شده در کالس جهت داده و به آنها غنا ببخشد تا
دانشآموزان به چیزهای بیشتری درباره علم دست یابند .البته همواره این بیم میرود که
با در دست داشتن این فهرست ،مؤلفههای ماهیت علم به صورت تعلیمی و خشک به
دانشآموز منتقل کند و به م سائل پیرامونی آن که در مقاله ذکر شد نپردازد .همچنین در
بحث ارزشیابی ،مؤلفههای این فهرست میتوانند به منظور ارزیابی فهم دانشآموز از
ماهیت علم سنجههای مناسبی را در اختیار معلم قرار دهند.
از طرفی دیگر FRA ،تکمیلکننده دیدگاه  NOSاست و فضای بسیار خوبی برای
گفتگو درباره علم فراهم میآورد .این رویکرد به معلمان علوم کمک میکند تا ایدههای

611

روششناسی علوم انسانی /س /33ش /33زمستان 6331

ترکیبیتر و پیچیدهتر که شایسته طرح و بحث در کالس درس هستند ،مطرح کنند.
رویکرد  FRAدارای ظرفیت خوبی برای طرح و تولید مدلهای مفهومیتر ،آموزشیتر و
شناختیتر درباره ماهیت علم است که هدف از آن تدریس عقاید خاص درباره علم به
دانشآموز نیست.
به نظر میرسد  FRAکلیتر ،جامعتر ،گوناگونتر و فراگیرتر و مفهوم سطح باالتری
است که مورد نیاز معلمان علوم است .ترسیم و ارائه تصویر متنوعتری از علم برای

طیف وسیعتری از دانشآموزان جالب است .به عنوان مثال ممکن است برای دانش-
آموزی ابعاد شناختی -معرفتی علم جذاب نباشد؛ در حالی که به وجوه اجتماعی-
نهادی علم عالقه نشان دهد .رویکرد شباهت خانوادگی میتواند با مقایسه شاخههای
مختلف علوم ،هم به ویژگیهای قلمرو عمومی و هم به ویژگیهای قلمرو خاص هر
یک توجه کند؛ زیرا تم شباهت خانوادگی ،انسجام مورد نیاز میان این دو حوزه را
فراهم میآورد.
البته باید به این نکته توجه کرد که سرانجام این رویکرد و یا هر رویکرد دیگری
باید قابلیت اجرا در کالسهای درس داشته باشد .استفاده از این رویکرد نیازمند آشنایی
بیشتر معلمان علوم با مقولههای فلسفه علم ،تاریخ علم و جامعهشناسی علم است که
جای آن به شدت در برنامههای آموزشی تربیت معلم کشور و ضمن خدمت معلمان
علوم خالی است؛ زیرا اگر آگاهی معلم کافی نباشد ،نمیتواند مباحث و موضوعات
مناسبی را در کالس طرح و مدیریت کند و دانشآموز را به فهم صحیحتری از ماهیت
علم هدایت کند.
همچنین در این رویکرد ،ارزیابی دانشآموز در میزان دستیابی به اهداف مد نظر در
مورد ماهیت علم به سادگی دیدگاه  NOSنیست و نیازمند تأمل بیشتری است .در پایان
نگارنده امیدوار است با توجه به اینکه مسئله ماهیت علم ،تأثیر قابل توجهی بر فعالیت
طراحان و برنامه ریزان درسی علوم تجربی و معلمان علوم دارد و از طرفی دیگر به نظر
می رسد برنامه درسی علوم کشور ایران با تحوالت فلسفه علم و نگرشهای جدید به
علم همگام نبوده است ،بهبود برنامه درسی علوم در گرو توجه مسئوالن امر چه در
آموزش و پرورش و چه در تربیت معلم کشور نسبت به ورود صحیح این مقوله به
برنامههاست.
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بنابراین پیشنهاد می شود تصویر درستی از علم و سازوکار آن در جریان آموزش علم
هم در برنامهریزیهای کالن درسی و تألیف کتب درسی و هم آموزش معلمان و
دانشجومعلمان وارد شود .بدین منظور آموزش و پرورش میتواند ضمن توجه در
انتخاب محتوای درسی متناسب با داللتهای ضمنی فلسفه علم معاصر ،با برگزاری
کالسهای ضمن خدمت و تألیف کتابهای راهنمای تدریس ،معلمان را با این مقوله
آشنا کرده و آمادگی الزم را برای تدریس در آنها به وجود آورند.
دانشگاه فرهنگیان نیز با بازنگری در سرفصل واحدهای درسیِ مرتبط با آموزش
علوم ،مختص دانشجومعلمان ،مقوله ماهیت علم را نیز به آن بیفزاید .همچنین بهتر
است در اتخاذ رویکرد ماهیت علم در این برنامهها ،مالحظات مطرح شده در مقاله را
در نظر بگیرند و لزوماً سیر تاریخی  NOSبه  FRAرا طی نکنند.
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فهرست منابع

راین ،آلن( ،)7381فلسفه علوم اجتماعی ،ترجمه عبدالکریم سروش ،تهران :صراط.
پایا ،علی( ،)7381ترویج علم در جامعه ،یک ارزیابی فلسفی ،سیاست علم و فناوری ،ج
 ،7تهران :سمت
چالمرز ،آلن اف ،)7316(.چیستی علم ،ترجمه سعید زیباکالم ،تهران :سمت.
شهرتاش ،فرزانه( ،)7389مبانی نظری و مهارتهای آموزش علوم ،تهران :سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
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