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چكيده
هدف اصلي مقاله ي حاضر بررسيي دييدگاه دانشيجويان رشيتههياي عليوم ياييه
دانشگاه هاي اصفهان و صنعتي اصفهان در مورد برنامهدرسي آميوزش عليومم مبتنيي بير
ويژگي هاي اساسي ماهيت علم بوده است .بدين منظور از جامعه آماري کيه شيامه ه يه
دانشجويان رشته هاي فيزيکم شي يم زيست شناسي و زمينشناسي وگرايشهاي ميربب
در دو دانشگاه ميشدم  722نفر بهعنوان ن ونهي آماري در اين ييژوهش انتاياب شيدند.
روش يژوهش از نوع بوصيفي  -يي ايشي و ابزار يژوهشم يرسش ناميه مققيس سيا تهي
سنجش ديدگاه دانشجويان بوده است .جنبه هاي اصلي مورد سنجش ماهيت علم در ايين
ابزار عبارت بوده اند از موقتي بودن علمم مبناي بجربي علمم القيت در علمم نقش ذهنيت
در علم م بأثير مسائه اجت اعي و فرهنگي بر علمم نقش مشاهده و استنتاج و نقش نظريه و
قانون عل ي .اين مؤلفهها در چهار عنصر اساسي برنامهدرسي يعني هدفهام مقتوام اجرا و
ارزشيابي و در دو وضعيت موجود و مطلوب بررسي شده اند .ضريب آلفاي کرونبيا بيراي
اين مقياس سنجش برابر  0/18مقاسبه گرديده است .نتياي نشيان دادهانيد کيه از نظير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دريافت8938/2/88 :

نساه نهايي8937/88/72 :

يذيرش8939/7/8 :

111

،شمارهیاول،بهاروتابستان9312

دورهیسوم
پژوهشهاي برنامهي درسي ،

دانشجويانم در وضعيت موجودم هيچ يک از عناصر برنامهدرسي يعني هدفهام مقتوام اجرا
و ارزشيابيم مبتني بر مؤلفه هاي ماهيت علم نيستند .با اينحال از نظر آنيان هيدفهياي
برنامهدرسي از حيث بر ورداري از مؤلفههاي ماهيت علم به وضعيت مطلوب نزديکبرنيد.
در اين ميان ارزشيابي برنامهدرسي از نظر رعايت مؤلفههاي ماهيت علمم بيشترين ا تالف
را با وضعيت مطلوب يود دارد .از نظير دانشيجويانم در وضيعيت مطليوب هيدفهياي
برنامه درسي آموزش علوم بايد بيشتر از ساير عناصر مبتني بر مؤلفيههياي ماهييت عليم
باشد .يس از عنصر هدفهام برنامههاي درسي جهت هم سويي با مولفيههياي هفيتگانيه
ماهيت علمم بايد بيش برين بوجه ود را به دو عنصر اجرا و ارزشيابي برنامهدرسي معطوف
دارند.

کليد واژهها :برنامهدرسي ،ماهيت علم ،آموزش علوم ،عنصرهاي برنامهدرسي.
مقدمه
2

ديدگاه افراد مختلف دربارهي ماهيت علم 1ميتواند با توجه به «شناختشناسي علم ،علمم بمه
عنوان راهي براي دانسمت يما ارزش هما و مفرواماذ تاتمي بمراي سماخت دانمش عل مي» فه يمده
شود(لدرم  .)331 :1992 ،3بنابراي ماهيت علم بهطور ع ده بمه مفرواماذ و ارزشهمايي اطم
ميگردد که در رشد و کاربرد دانش عل ي مؤثر هستند (لدرم .)1992 ،از ديدگاه معرفتشناختي و
جامعهشناسانه ،اي مفروااذ شامل معناي علم ،پنداشتها ،ارزشها ،خ قيتهماي مفهمومي ،روش
عل ي ،رسيدن به اج اع و ويژگي هاي آن نوع معرفتي است که در علم توليمد مميگمردد (رايمان 4و
آيکنهد.)1992 ،5در واقع ماهيت علم عرصه پيوندي است پرث ر ،که جنبههاي مختلف علمم شمامل
تاريخ ،جامعهشناسي و فلسفه علم را ترکيب کرده و در همم مميآميمزد (ممککومما

و ه کماران،1

.)2002پژوهش هاي انجام شده بر روي درك ع ومي از علوم ،مهندسي و فناوري نشان ميدهد کمه
بسياري از افراد با نوعي ابهام و شک 7بمه مواموعاذ عل مي پاسمخ داده و جموا همايي ييرمتااعمد
کننده 8ميدهند؛ بنابراي در اي موارد درکي صوري و ظاهري 9از علم دارند (الوگش.)2000 ،10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nature of Science
2. Epistemology
3. Lederman
4. Ryan
5. Aikenhead
6. McComas et al.
7. Vague
8. Unpersuasive
9. Superficial
10. Laugksch

بررسي واعيت موجود و مطلو برنامهدرسي آموزش علوم مبتني بر 117 ...
رايدر1و ليش ،)1999( 2به دو دليل داشت درکي درست از علم را در آموزش علوم ارائمه مهمم
ميدانند :دليل اول اي که ،مفهومسازي عل ي دانشجويان وابسمته بمه ديمدگاههماي آنمان از ماهيمت
معرفت عل ي است؛ دليل دوم اي که برداشت مناسب از ماهيت علم به دانشجويان اجازه خواهد داد
تا تص ي اذ آگاهانهتري در ارتباط با مواوعاذ علم  -محور در زندگي خود اتخات کنند.
دانشجويان رشتههاي علوم ،معرفت عل ي را از منابع گوناگوني چون فصلنامهها و اسناد عل ي،
تدريس آموزشگران علوم و يا از طريق بحث در مواموعاذ عل مي بمه دسمت مميآورنمد ،بنمابراي
ديدگاه هاي مختلف آنان در مورد ماهيت علم ،يالباً ناسازگار و ييريکسان بوده و احت االً وابسمته بمه
زمينه عل ي مورد بحث است(رايدر و ليش .)2000 ،يک دانشجو م ک است ديدگاههماي متفماوتي
در مورد ماهيت ساخت معرفت عل ي در سطوح پيش از دانشگاه و ماهيت معرفت عل ي ع وميتمر،
داشته باشد .از اي جهت ،هوگان ،)2000( 3بي تصورسطحي 4و تصور ع يق 5از ماهيت علم ت مايز
قائل است .ديدگاههاي سطحي يا جانبي در ارتباط با ماهيت علمم ،بمر راههمايي کمه دانشمجويان در
تجار خود در ساخت معرفت عل ي بهکارميگيرنمد تكکيمد دارد .در ماابمل برداشمتع يمق و رر
دانشجويان از ماهيت علم ،شامل ديمدگاههماي آنمان دربماره راهبردهما و رويمههماي ممورد اسمتفاده
دانش ندان و درباره برون دادهاي علم به عنوان يک فعاليت و کار 1ميباشد .به اعتااد لميش ،ميلمر،7
رايدر و سره ،)2000( 8ايده هاي مختلف دانشجويان در مورد ماهيت علم ،وابسته به روشهاي طمرح
پرسش ،مسائل زمينهاي و ييرزمينهايکه دانشم ندان بمراي اتخمات يمک تصم يم درن رمميگيرنمدو
ه چني مبتني بر موقعيتهماي ع لمي بمراي فهمم دادههماي عل مي اسمت.ه چني ديمدگاههماي
دانشجويان در مورد ماهيت علم ،وابسته به مفاهيم عل ي است که با آن درگير هسمتند (ممورتي ر،9
 .)1995بهطور ويژه الوگش و اسپارگو ،)1999 ( 10تاکيد ميکنندکه ديدگاههاي مختلمف در ممورد
ماهيممت علممم وابسممته بممه زمينممههمماي زيسممتي و فيزيکممي علممم اسممت .بممه عنمموان م ممال ،سممره و
ديگران( ،)2001گزارش کردند که ن ريههاي عل ي با توجمه بمه زمينمههماي زيسمتي افمراد شمکل
ميگيرند.مواوعاذ گوناگون و بحث برانگيزي در مورد درك راايتبخش دانشجويان از ماهيت علم
وجود دارد ،با اي حال به عايده لدرم ( ،)2007درك مناسب از ماهيت علم مستلزم توجه بمه ايم
نکته است که معرفمت عل مي ترکيبمي از شمواهد تجربمي (مشماهدههما از جهمان طبيعمي) و رفتمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ryder
2. Leach
3. Hogan
4. proximal
5. Distal
6. Enterprise
7. Millar
8. Sere
9. Mortimer
10. Spargo
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تهني(1پيش زمينه عل ي دانش ندان ،تجربهها و سوگيريهاي 2آنمان) اسمت .عم وه بمر ايم  ،درك
دانشجويان از ماهيت علم موقتي بوده و م ک است تحت تكثير اط عاذ جديد تغيير کند ،چرا کمه
اي درك و برداشت محصول خ قيت انساني بوده و دربرگيرنده مؤلفههاي اجت اعي و فرهنگي علمم
مي باشد .درك درست و رر از ماهيت علم ه چني بايد دربرگيرنده توانايي براي ت ايز قائل شمدن
بي مشاهده(دادهها) و استنباط(نتايج) باشد.
ييشينه يژوهش
پژوهشهاي انجام شده بر روي درك دانشمجويان از ماولمه ماهيمت علمم ،گونماگون و متنموع
است .تي ساي 3و لي يو ،)2005( 4ابزاري براي سنجش ديمدگاههماي شمناختشناسمي دانشمجويان
تدوي و اجرا کردند که در موارد بسياري با جنبههايي از ماهيت علم کمه لمدرم ( ،)1992در ن مر
گرفته بود هم خواني داشت .اي جنبهها عبمارذ بودنمد از :نامش گفت مانهماي اجت ماعي در علمم،
مشارکت خ

در علم ،رويکرد ن ريهبار 5در مورد علم ،تكثير زمينه فرهنگي بر علم و تغيير ماهيت

علم .در ماابل ،مک کوما  ،کلو 1و ال زرعه ،)1998( 7با بررسي استانداردهاي برناممهدرسمي علموم،
چهارده گزاره را براي تدريس مطلو ماهيت علم استخراج کردند .در مطالعهاي که توسم ازبمرن و
ه کاران 8در سال  2003و به روش دلفي 9انجام گرديد ،تمها يا مضاميني از ماهيت علم کمه بايمد
در برنامهدرسي آموزش علوم مدن ر قرار گيرند ،از ديدگاه تاريخدانان ،فيلسوفان علمم ،دانشم ندان و
آموزشگران علوم ،مورد کاوش قرار گرفتند .اي جامعه از کارشناسان و پژوهشگران علم ،مضمامي
يا تمهاي نهگانه اي را براي ماهيت علم پيشنهاد کردند که ه گي به شکلي تلمويحي در گمزارههماي
بررسي شده توس مککوما

و ه کارن وجود دارند .تائو ،)2003( 10اي گزارهها را به شش جنبه

کاهش داده و از آن بهعنوان ناشه و طرحي براي فرايند شکلگيري ايدههماي دانشمجويان در ممورد
ماهيت علم استفاده کرد .جنبههاي مورد بررسي ماهيت علم در کار تمائو( ،)2003عبمارذ بودنمد از:
اکتشافاذ عل ي وسيلهاي براي درك طبيعمت هسمتند؛ پرسمشهمايي وجمود دارنمد کمه بمهوسميله
دانش ندان و روشهاي آنان قابل پاسخگويي نيسمتند؛ ه کماري دانشم ندان در کارهماي مشمترك؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Subjective behavior
2. Biases
3. Tsai
4. Liu
5. Theory – laden
6. Clough
7. Almazroa
8. Osborne et al.
9. Delphi study
10. Tao
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آزمايش ابزاري است براي آزمون ايدهها ،فرايهها و ن ريهها؛ دانش ندان نياز به رفتمار ن ماممنمد و
خ

دارند؛ ماهيت عل ي موقتي است و ن ريههاي عل ي براي تبيي و شرح پديدها به کار گرفتمه

ميشوند.
نگرش نسبت به علم ميتواند بر روي فعاليمتهماي ع لمي و واقعمي دانشمجويان در علمم نيمز
تاثيرگذار باشمد.تي سماي ( ،)1999ايم مواموع را در پمژوهش خمود و بمر روي دانشمجويان دوره
کارشناسي بررسي کرد .او مشاهده کرد که چگونه ديدگاههاي دانشجويان نسبت به علمم ،مميتوانمد
فعاليتها و تص ي اذ دانشجويان در کارهاي آزمايشگاهي و پرورهاي آنان را متكثر سازد .او دريافمت
که ديمدگاه هماي دانشمجويان در ممورد ماهيمت علمم ممرتب بما ن رآنمان در ممورد همد فعاليمت
آزمايشگاهي و ادراك آنان از محي هاي واقعي و محي هاي آزمايشگاهي آنان است .عم وه بمر ايم
ديدگاههاي معرفت شمناختي آنمان در ممورد علمم م کم اسمت نموع اسمتدالل آنمان در طمول کمار
آزمايشگاهي را تحت تكثير قرار دهد .اگر آنان علم را بهعنوان مج وعهاي از واقعيتهاي اثباذ شمده
در ن ر بگيرند ،در نتيجه بر يادآوري اي «واقعيتها» ت رکز کرده و ت ش ميکنند کمه آنهما را از
طريق رويههاي تدوي شده در روشهاي عل ي اثباذ کنند .رايدر و ليش( ،)2000نيز نشمان دادنمد
که ديدگاههاي دانشجويان ،ناشي حياتي و مهم در چگونگي برخورد آنمان بما يمک پمروره پژوهشمي
بازي ميکند.
بسياري از پژوهشهاي انجام شده بر روي دانشجويان نشان ميدهنمد کمه آنمان يالبما علمم را
بممهعنمموان يممک اقممدام و تمم ش عينممي 1در ن رممميگيرنممد(مو  2و ه کمماران .)2001 ،از ن ممر
دانشجويان،فعاليت عل ي فرايند کاوش حايات ،و هد از روش عل ي ،اثبماذ صمحيب بمودن يمک
فرايه است .فرايند مشاهده در جريان يک آزمايش ،مواوعي ساده و کام مشخص و درست بموده
و نبايد استنتاج انساني مانند تصور ،خ قيت و آفرينندگي و پيشزمينه ن مري در آن درگيمر شمود.
ع وه بر اي  ،آزمايش کليد ت ايز بي معرفت عل ي و معرفت ييرعل ي محسو مميگردد(داگمر 3و
ديگران.)2004 ،
بررسي پيشينه پژوهشهاي انجام شده در ايم مواموع نشمان مميدهمد کمه حتمي در ميمان
آموزشگران علوم نيز توافاي عام بر روي جنبههاي اساسي که ديدگاهي مناسمب از ماهيمت علمم را

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- objective endeavor
2. Moss et al.
3. Dagher
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پايهريزي ميکنند وجود ندارد(ابراهيم و ه کاران .)2009 ،1آنان با استفاده از شش پرسش بازپاسخ،
بازپاسخ ،جنبههاي مختلف ماهيت علم را از ديدگاه  179نفر از دانشجويان سال اول رشمته فيزيمک
بررسي کردند.جنبه هاي مورد مطالعه ماهيت علم در اي پژوهش عبارذ بودند از )1 :ماهيت معرفت
عل ي؛  )2ريشههاي قواني و ن ريههاي عل ي؛  )3رابطمه بمي آزممايش عل مي و ن ريمه؛ )4همد
آزماش عل ي؛  )5ناش خ قيت در آزممايش و  )1برتمري يافتمههماي ن مري يما آزمايشمي(تجربي).
ابراهيم و ه کاران بر اسا

يافتههاي حاصل از پاسخهاي ارائه شده از سوي دانشجويان ،چهار ن ايه

يا ني رخ 2از ويژگيهاي نگرشي دانشجويان نسبت به جنبههاي مورد بررسي از ماهيت علمم ترسميم
کردند .اي چهار ني رخ عبارذ بودند از )1 :الگوسازان 44( 3درصد)؛  )2آزمايشگران 11( 4درصمد)؛
 )3آزمونگران 19( 5درصد) و  )4کاشفان 7( 1درصد) 14 .درصد نيز در هيچ طباهاي قرار نگرفتند.
الگوسازان چني برداشت ميکنند که فرايهها و ن ريههاي عل مي توسم دانشم ندان ابمداع
شده و شواهدي تجربي براي معتبر ساخت اي ن ريهها مورد نياز اسمت .ن ريمههما صمرفا راههمايي
براي توصيف رفتار پيچيده طبيعت هستند .خ قيت ،ناش مه ي در ساخت فرايهها و ن ريههما و
ه چني در طول آزمايشها ايفا ميکند .هنگامي که ناهمخواني بمي يافتمههماي ن مري و تجربمي
ايجاد ميگردد ،هم ن ريه و هم دادههاي تجربي ،نيازمند موشکافي دوبماره هسمتند.آزمايشگمران از
دو جنبه با الگوسازان متفاوتند .آنان معتادند که دانش ندان هنوز بايد شواهد تجربي را براي آزمون
فرايهها به کار گيرند ،اما اکيدا بايد روش عل ي را به کارگرفته و به هنگام انجام آزممايش خ قيمت
و تخيل خود را به کار نگيرند .نتايج حاصل از اي آزمايشهاي سخت ،باعث برتري آن بر ن ريمههما
ميگردد .آزمونگران نيز از دو جنبه با آزمايشگران متفاوتند .آنان اعتااد دارند که قمواني طبيعمت
ثابت هستند .اي قواني بايد بهوسيله دانش ندان کشمف شموند ،نمه ايم کمه توسم آنمان سماخته
شوند.کار آزمايشگاهي و تجربي حياتي است اما از فرايهها و ن ريهها تاثير ن يپمذيرد .دانشم ندان
م ک است هم روش عل ي و هم تخيل و تصور خود را بمه کمار گيرنمد .دادههماي تجربمي ،قمواني
طبيعت را آشکار خواهند ساخت و يافتههاي حاصل از آن بر ن ريهها برتري دارند .کاشفان نيز از دو
جنبه با آزمونگران تفاوذ دارند .اگرچه آنان نيز معتادند که قواني طبيعت بايد توس دانشم ندان
کشف شوند ،اما معتادند که تنها آزمايشهايي که روش عل ي را به کار ميگيرند ،قادر به زايش اي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ibrahim et al.
2. Profile
3. Modelers
4. Experimenters
5. Examiners
6. Discovers
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قواني و يا ن ريهها هستند .از ن ر آنان اگر دادههاي تجربي با ن ريههاي قبلمي در تعمارب باشمند،
بنابراي هم ن ريه و هم يافتمه هماي تجربمي نيازمنمد بمازبيني دوبماره هسمتند(ابراهيم و ه کماران،
.)2009
السعيدي ( ،)2004در پژوهش خود به بررسي تكثير رويکرد آموزش صمريب در برابمر آمموزش
ا ني 1يک برنامهدرسي فناوريمحور ،بر فهم دانشمجويان از ماهيمت علمم ،در يمک دوره مامدماتي
زيست شناسي پرداخت .پژوهش بر ماهيت اسمتداللي و مموقتي بمودن علمم تاکيمد داشمت .ديمدگاه
دانشجويان پيش و پس از پژوهش با پرسشنامه و مصاحبه ني هسمازمانيافتمه ممورد سمنجش قمرار
گرفت .نتايج نشان دادند که تفاوذ معني داري بي تاثير آموزش صمريب و ام ني بمر ديمدگاههماي
دانشجويان در مورد ماهيمت علم وجود ندارد .با اي حال تحليل دادههاي مصاحبه نشان دادنمد کمه
پس از برگزاري دوره ،دانشجويان در گروه آموزش صريب ،ديدگاههاي بهتري نسبت به ماهيمت علمم
نشان دادند .اي پژوهش شواهدي را نشان دادکه بر اسا

آنها ،تدريس ماهيت علم بايد از طريمق

بحثهاي فشرده و کوتاه انجام شود و لزوماً نيازمند دورههاي مجزا و مستال نيست.
واندرليندن ،)2007( 2در پژوهش خودْ تكثير داستان سراييهاي تاريخي(داستانهاي کوتماه) را
در تدريس ماهيت علم و محتواي علوم در درو

مادماتي کارشناسي رشته زممي شناسمي بررسمي

کرد .اي داستانها ،رويدادهاي کليدي در رشد ايدههاي زمي شناسان در طول تاريخ زمي را شمرح
ميدهند .اي داستانها به گونهاي طراحي شدهاند که زمينمهي بهبمود فهمم ماهيمت علمم و زممي
شناسي را فراهم ميآورند .نتايج واندرلينمدن( )2007نشمان دادنمد دانشمجوياني کمه از طريمق ايم
داستانهاي کوتاه آموزش ميبينند ،فهم بهتري در هر يک از موارد زير خواهند داشت:
 -1گوناگوني فرآيندهاي درگير در ساخت دانش عل ي؛
 -2ماهيت تهني دادهها که اي اجازه را مي دهمد تما بمه شمکلي متفماوذ توسم دانشم ندان
مختلف تعبير گردد؛
 -3ناشي که فرهنگ و جامعه در مشخص کردن جريان کار عل ي و چگمونگي سماخته شمدن
ايدههاي عل ي ايفا ميکنند.
آکاي( ،) 2007به بررسي تمكثير درو

تماريخ علمم بمر درك دانشمجومعل ان علموم از مفماهيم

ماهيت علم پرداخت .نتايج نشان دادند که بيان آشکار جنبههاي معيني از تاريخ علم در بهبود درك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Implicit
2. Vanderlinden
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مناسب از ماهيت علم مؤثر است .نتايج ايم پمژوهش ه چنمي نشمان دادنمد کمه تجربمهي قبلمي
دانشجويان در تاريخ علم به درك آنان از تاريخ و ماهيت علم ک ک ميکنمد .درو

تماريخ علمم بمه

آنان ک ک کرد که ديدگاهشان در مورد ماهيت دانش عل ي بهبود يابد .اي ديدگاهها عبارتند از:
 دانش عل ي مبنايي تجربي دارد و فرآيند مداومي از آزمايش ،بررسي و مشاهده است؛ علم ت شي انساني است؛ افراد از فرهنگها ،نژادها ،جنسيت و مليتهاي متفاوذ در علم مشارکت ميکنند؛ دانش عل ي مبتني بر اسطورهها ،عاايد شخصي ،و ارزشهاي مذهبي نيست؛ پيشزمينهي عل ي و دانش پيشيني ،ناش مه ي بر پژوهشهاي عل ي دارند؛ ن ريهها و قواني  ،بازگوکنندهي معرفتهاي مختلفي هستند؛ علم از ارزشهاي سياسي ،فرهنگي و اجت اعي تكثير ميپذيرد؛ خ قيت و تخيل(انگاشت) در جريان ت امي مراحل پژوهش عل ي کاربرد دارد؛ ن ريهها به دليل شواهد جديد ،دادههاي جديد و پيشرفت تکنولوري تغيير ميکنند؛ ن ريهها ناش مه ي در ايجاد پرسشهاي پژوهشي در آينده دارند؛ درك مناسب از تفاوذ ميان مشاهدهها و استداللها ،ناشي از درن ر گرفت تاريخ علم است؛ هيچگونه روش عل ي مرحله به مرحله جهاني و واحدي وجود ندارد؛ يادگيري در مورد ماهيت معرفت عل ي به فراگيران ک ک ميکند تا به طور عل ي بما سموادشوند.
کاتوال ،) 2007(1چگونگي تغيير و رشد ديدگاه دانشجومعل ان در مورد ماهيت علم را به هنگام
يادگيري واحد درسي در مورد فيزيک امواج در يمک پمژوهش کيفمي ممورد مطالعمه قمرار داد .ايم
پژوهش بر روي چهار دانشجو معلم انجام شد و ديدگاههاي آنان را در مورد ماهيممت علمم ،پميش و
پس از تدريس اي واحد درسي از طريق پرسمش ناممه و مصماحبه گمردآوري کمرد .ام

ايم کمه

مشارکتکنندگان به پرسشهاي روزانه اي در مورد مضمامي ماهيمت علمم پاسمخ داده ،ناشمههماي
مفهومي را با توجه به محتواي فيزيک و درك خود از ماهيت علم شکل دادند .نتايج پرسشنامههاي
پيشآزمون نشان دادند که ديدگاههاي شرکتکنندگان در اي پژوهش نسبت به ماهيت علم اساسماً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kattoula
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خام و تغييرپذير 1بودند .پس از پايان آموزش واحد درسي ،نتايج نشان دادند که يک تغيير مفهمومي
در ديدگاه هاي آنان در مورد ماهميت علم ايجاد شده است؛ تغييري به سوي ديدگاههاي آگاهانمهتمر.
نتايج نشان دادند که کاربرد آموزش صريب با فعاليتهاي ويژه ،مانند آزمايش و ناشههاي مفهمومي،
ديدگاه خام و سادهي دانشجو معل ان به ماهيت علم را به ديدگاهي منطايترتغيير داد.
کري ي و ه کاران ( ،)1381در پژوهش خود با ج عبندي پرسشنامههاي مربموط بمه ماهيمت
علم ،پنج ماوله ناش دانش عل ي ،ناش ن ريهها ،ناش دانش ندان ،دانش عل ي و قمواني عل مي را
بر اسا

پژوهشهاي انجام شده به کارگرفتند و بر اسا

آن به ناد و ارزيابي محتمواي علموم دوره

راهن ايي پرداختند .در اي پژوهش هد ها ،محتوا و روشهاي برنامهدرسي مبتني بر ماهيت علم و
شيوهي ارزيابي برنامه درسي بر اسا

آن مورد بررسي قرار گرفت و در پايان الگويي براي تدوي اي

نوع از برنامهدرسي ارائه شد.
سلطاني و ه کاران ( ،)1390چگونگي درك و توصيف اعضماي انج م هماي عل مي کشمور از
جنبههاي مختلف ماهيت علم را مورد بررسي قرار دادند .اي جنبهها عبارذ بودند از :مموقتي بمودن
علم ،مبناي تجربي علم ،خ قيت در علم ،ناش تهنيت در علم ،تكثير مسائل اجت اعي و فرهنگي بمر
علم ،ناش مشاهده ،استنتاج ،ن ريه و قانون عل مي .يافتمههماي پمژوهش نشمان دادنمد کمه اعضماي
انج

هاي عل ي کشور در پنج مؤلفهي موقتي بودن ،مبناي تجربي ،خ قيت ،تهنيت و مشماهده و

استنتاج ،برداشتها و توصيفاتي ه سو با انديشههاي جاري از ماهيمت علم دارند .با اي حمال در دو
مؤلفهي تكثير مسائل اجت اعي و فرهنگي بر علم و ه چني ت ايز بي ن ريه و قانون عل ي و نامش
و جايگاه هر يک در توليد و گسترش معرفت عل ي ،ن راتمي گماه متفماوذ بما مؤلفمههماي پذيرفتمه
شدهي ماهيت علم نشان ميدهند.
مساله يژوهش
بر اسا

يافتههاي حاصل از پژوهش هماي ممورد اشماره در بخمش پيشمينه ،ماهيمت علمم و

مؤلفههاي تشکيلدهندهي آن مي توانند بمر آمموزش علمم نيمز تكثيرگمذار باشمند .ايم تكثيرگمذاري
ميتواند عناصر چهارگانهي برنامهدرسي را در بر گيرد (شکل  .)1از سوي ديگر برنامهدرسي که ايم
مولفهها را در ساختار و روشهاي خود به کار ميگيرد ،ميتواند در ماايسه با برنامههايي که نسمبت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Transitional
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به مؤلفههاي ماهيت علم بيتوجهاند ،از اثربخشي و کارآمدي باالتري برخوردار باشد.
 موقتي بودن علم

 تجربي بودن علم
هد ها

محتوا

 تهنيت و علم

 خ قيت در علم

 عواملاجت اعيو فرهنگي
اجرا

ارزشيابي

 مشاهده و استنتاج
 ن ريه و قواني

شكه  .8بأثير هر يک از مؤلفههاي ماهيت علم بر عناصر برنامهدرسي

برنامهدرسي عبارذ است از مج وعه رويدادهاي از قبل پيشبيني شده که بمه قصمد دسمتيابي
به نتايج آموزشي ،براي يک يا مج وعه اي از فراگيران درن ر گرفته شدهاند(آيزنر .)2002 ،1اه يمت
برنامه درسي براي يک رشته عل ي به گونهاي است که آيزنر( ،)1984آن را قلمب همر رشمته عل مي
ميداند .يک برنامهدرسي ميتواند به عنوان برنامهاي براي ع ل يا يمک سمند نوشمته شمده در ن مر
گرفته شود که شامل راهکارهايي براي دستيابي به هد ها و مااصد ميباشد (ارنشتاي  2و هانکينز،3
 .)2004در ديدگاه تايلر )1919( 4و تابا ،)1971( 5يک برناممه داراي سماختاري خطمي مميباشمد و
شامل هد ها ،محتوا يما مج وعمه اي از تجمار يمادگيري ،اجمرا يما فراينمد يماددهي و يمادگيري و
درنهايت ارزشيابي است .از ن ر آيزنر( ،)2002برنامهدرسي داراي ابعاد 1هد ها ،محتوا ،فرصتهماي
يادگيري ،سازماندهي فرصمتهماي يمادگيري ،سمازماندهي حموزههماي محتموا ،حالمتهماي ارائمه و
حالتهاي پاسخ و در نهايت انواع رويههاي ارزشيابي اسمت .رويکمرد مما بمه برناممهدرسمي در ايم
پژوهش در ن ر گرفت چهار ماوله يا بُعد از برناممهدرسمي شمامل همد هما ،محتموا ،اجمرا (فرآينمد
ياددهي -يادگيري) و ارزشيابي است .هر برنامهدرسي از حوزههاي مختلفي متكثر مميگمردد (اليموا،7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eisner
2. Ornstien
3. Hunkins
4. Tyler
5. Taba
6. Dimensions
7. Oliva
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 .)2005بنابراي برنامهدرسي را ن يتوان تنها مواوع درسمي مربموط بمه يمک رشمته عل مي خما
دانست و بايد تكثيراذ مختلف از حوزه هاي پيراموني را بر روي آن مورد توجه قرار داد .از حوزههماي
پيراموني که ميتواند بر روي برنامهدرسي تكثيرگذار باشد ،مسكله ماهيت علم است که خود متمكثر از
حوزههاي ديگري چون تاريخ ،فلسفه ،جامعهشناسمي و روانشناسمي علمم مميباشمد .برناممهدرسمي
آموزش علوم ع وه بر تكثيرپذيري از حوزههاي مواوعي علم که در واقع تشکيل دهنده بدنمه اصملي
يک رشته عل ي ميباشند ،از حوزههاي ديگري نيز به شکلهاي گوناگون متكثر مميگمردد .از ج لمه
اي حوزه ها که ارتباط تنگماتنگي بما ماولمه علمم و مواموعاذ عل مي دارد ،ماولمه ماهيممت علمم و
مؤلفههاي تشمکيلدهنمدهي آن اسمت کمه در قالمب حموزههمايي چمون تماريخ علمم ،فلسمفه علمم،
جامعهشناسمي علمم و در سمالهماي اخيمر روانشناسمي علمم ن مودار شمده و تماثيراذ خمود را بمر
برنامهدرسي آموزش علوم ميگذارد (شکل .)2
حوزههاي
مواوعي
علم

روانشناسي

فلسفه علم

علم

جامعهشناسي

هد ها

محتوا

اجرا

ارزشيابي

تاريخ علم

علم

شكه  .7بأثير حوزههاي موضوعي علوم و عوامه بشكيهدهنده ماهييت علم بر عناصر
برنامهدرسي آموزش علوم.
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پرسش اساسي که در اي مااله به آن پرداخته ميشود اي است که برنامههايدرسي آمموزش
علوم در دانشگاه از حيث هد ها ،محتوا ،اجرا و ارزشيابي ،بايد داراي چه ويژگيهايي بوده تا مبتني
بر مؤلفهها و جنبههاي اساسي ماهيت علم باشند .ه چني ديدگاه دانشجويان رشتههاي علوم پايمه
در مورد وامعيت فعلمي و وامعيت مطلمو برناممهدرسمي آمموزش علموم از حيمث برخمورداري از
ويژگيهاي ماهيت علم چگونه است .آيا از ن ر آنان برنامهدرسي کنوني مبتني بر مؤلفههاي اساسمي
ماهيت علم ميباشد؟ فاصله ميان واع موجود و واعيت مطلو اي برنامهدرسي چگونه است؟ بمر
اي اسا  ،فرايههاي پژوهشي اي تحايق عبارتند از:
 -1ن راذ دانشجويان در مورد ويژگيهاي هر يک از عناصر برنامهدرسي مبتني بر مؤلفمههماي
ماهيت علم در واعيت موجود ،باالتر از حد ميانگي ( )M=5است.
 -2بي ميانگي هر يک از عناصر برنامهدرسي آموزش علوم مبتني بر مؤلفههاي ماهيمت علمم
در واعيت موجود تفاوذ معناداري وجود دارد.
 -3ن راذ دانشجويان در مورد ويژگيهاي هر يک از عناصر برنامهدرسي مبتني بر مؤلفمههماي
ماهيت علم در واعيت مطلو  ،باالتر از حد ميانگي ( )M=5است.
 -4بي ميانگي هر يک از عناصر برنامهدرسي آموزش علوم مبتني بر مؤلفههاي ماهيمت علمم
در واعيت مطلو تفاوذ معناداري وجود دارد.
 -5بي ميانگي ن راذ دانشجويان در مورد ويژگيهاي هر يک از عناصر برنامهدرسي مبتنمي
بر مؤلفههاي ماهيت علم در واعيت موجود و مطلو تفاوذ وجود دارد.
روشم ن ونه و ابزار يژوهش
جامعه آماري اي پژوهش شامل کليه دانشجويان رشتههاي فيزيک ،شي ي ،زيسمتشناسمي و
زمي شناسي در دانشگاه اصفهان و دانشجويان رشتههاي فيزيک ،شي ي ،محي زيست و مهندسمي
معدن در دانشگاه صنعتي اصفهان در سال  1389است که  2244نفر ميباشند .براي تعيي حجمم
ن ونه ،پس از انجام مطالعه مادماتي بر روي  30نفر از دانشجويان ،بر اسا

فرممول کموکران بمراي

برآورد حجم ن ونه ،تعداد 302نفر براي ن ونه تعيي گرديد.
N .t 2 . p.q
( N  1).d .d  .t 2 . p.q

n
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) 2244 (1.96 ) 2  (.66 ).(.34
 302
) (2244  1)(.05) 2  (1.96 ) 2  (.66 ).(.34

n

در نهايممت در مرحلممه گممردآوري دادههمما ،تعممداد  277پرسممشنامممه کامممل و قابممل اسممتفاده از
دانشجويان ( 93درصد) ج عآوري گرديد .با توجه به اي که تعداد پرسشنامههاي ج معآوري شمده
به  80درصد ن ونه تعيي شده رسيده است ،لذا با اط ينان ميتوان از ايم تعمداد پرسمشناممه در
تجزيه و تحليل دادهها استفاده کرد .با اي حال براي اط ينان بيشمتر بمه کمافي بمودن ايم تعمداد
ن ونه ،از روش تعيي توان آزمون نيز استفاده شد .توان آزمون به دسمت آممده از طريمق نمرم افمزار
مورد استفاده( ،)spssبرابر  0/89تعيي گرديد .از آنجا که توان آماري بمي  0/7تما  ،0/9بيمانگمر
کافي بودن حجم ن ونه است ،بنابراي ميزان توان آماري بهدست آمده نشاندهندهي کفايمت حجمم
ن ونه در اي پژوهش است.
از آنجا که جامعه آماري در دو دانشگاه با زيرگروههاي مختلف مميباشمد ،لمذا داراي سماختي
نامتجانس است و بنابراي از روش ن ونهگيري تصادفي طباهاي متناسب با حجم استفاده گرديد .در
اي روش از هر طباه به طور تصادفي يک ن ونه انتخا مي شود .بنابراي تعداد ن ونه در همر طبامه
به اندازه ي نسبت آن طباه در کل جامعه آماري انتخا گرديد .لذا بر اسا

تعداد دانشمجويان همر

دانشکده ،پرسشنامه به شکل تصادفي بي آنان توزيع و سپس ج عآوري گرديد.
ابزار پژوهش ،پرسشنامه ي بسته پاسخ محاق ساخته است که شامل دو بخمش مميباشمد .در
بخش اول که قس ت اصلي پرسشنامه است 81 ،پرسش در قالب چهار بعد برنامهدرسي به بررسمي
ويژگيهاي برنامه درسي آموزش علوم مبتني بر مؤلفههاي ماهيت علم در اي چهار بعد مميپمردازد.
اي ابعاد شامل هد ها ،محتوا ،اجرا (ياددهي -يادگيري) و ارزشيابي ميباشد .در بعمد همد هما 21
گويه ،بعد محتوا 19 ،گويه ،بُعد اجرا  23گويمه و در بعمد ارزشميابي  18گويمه ممورد سمنجش قمرار
گرفتند .ن ر پاسخ دهندگان در مورد هر يک از سؤالهاي پرسشنامه ،بر اسما
ميانگي  5اندازهگيري گرديد .پاسخدهندگان بر اسا

طيمف  0تما  10بما

ن ر خود ،هر يک از گويمههما را دو وامعيت

موجود و مطلو  ،ن رهگذاري کردند .در قس ت دوم پرسشنامه نيز ويژگيهماي ج عيمتشمناختي
مانند ،جنس ،رشته تدريس ،مرتبه عل ي ،سنواذ خدمت و ميزان پژوهش و تفکر در ممورد مسمائل
مربوط به ماهيت علم سنجيده گرديد .مبناي اصلي ساخت پرسشنامه ،بررسي ادبيماذ و پيشمينهي
پژوهشهاي انجام شده در ماهيت علم بود .ه چني پرسشنامههاي بسمته پاسمخي ماننمد مايما
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ماهيتعلم 1از کي بال )1918( 2و پرسشنامه ديدگاههاي ماهيمت علمم 3از پمومروي ،)1993( 4در
تدوي ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.
از آن جا که ابزار پژوهش بر اسا

مااالذ عل ي و مطالعهي ادبياذ پژوهش و پرسشنامههماي

موجود در اي حوزه تهيمه گرديمده اسمت ،بنمابراي از روايمي صموري و محتموايي برخموردار اسمت
(سوليوان .)2003 ،5ه چني براي بررسي روايي سازه ،روش تحليل عاملي تكييدي استفاده شد کمه
نتايج حاکي از برازش ابزار اندازهگيري بود .پس از انجام مطالعهي مادماتي بمر روي يمک ن ونمه 30
نفري از شمرکتکننمدگان ،دادههما اسمتخراج و امريب آلفماي کرخنبماخ  0/81محاسمبه گرديمد کمه
نشاندهندهي صحت ،دقت ،پايايي و مطلوبيت آن است.
براي تحليل دادههاي حاصل از پرسشنامه نيز از آزمونهماي  tتمک متغيمره t2 ،هتلينمگ و t
زوجي براي ماايسه واعيت موجود و واعيت مطلو استفاده شد.
يافتهها
فرضيه اول :ن راذ دانشجويان در مورد ويژگيهاي هر يک از عناصر برنامهدرسي مبتنمي بمر
مؤلفههاي ماهيت علم در واعيت موجود ،باالتر از حد ميانگي ( )M=5است.
جممدول  ،1نتممايج ميممانگي ن ممراذ دانشممجويان در مممورد مبتنممي بممودن هممر يممک از عناصممر
برنامهدرسي آموزش علوم بر ماهيت علم در واعيت موجود را نشان ميدهد.
جدول .8نتاي آزمون  tبک متغيره در مورد ميانگين نظرات دانشجويان در هر يک از عناصر
برنامهدرسي در وضعيت موجود
شاخص تعداد

ميانگي

انحرا
معيار

درجه
آزادي

t

P

هد ها

277

4/53

1/28

271

-5/97

0/32

محتوا

277

4/27

1/24

271

-9/14

0/11

اجرا(ياددهي -يادگيري)

277

3/87

1/35

271

-13/71

0/81

ارزشيابي

277

3/11

1/30

271

-17/01

0/94

عنصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Nature of science Scale(NOSS
2. Kimball
)3. Nature of Science Inventory (NOSI
4. Pomeroy
5. Sullivan
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چنانچه در جدول  1مشاهده ميشود ،با توجه به اي که  tمشماهده شمده در ممورد هريمک از
عناصر برنامهدرسي از مادار بحراني جدول در سطب  α= 0/05کوچکتر ميباشد( .)P≤0/32بنابراي
فرب پژوهش تكييد نشده(پذيرفته شدن فرب صفر) ،به اي معني که از ن ر دانشجويان ،هر يک از
عناصر هد ها ،محتوا ،اجرا و ارزشيابي برنامه درسي آموزش علوم در واعيت موجمود ک تمر از حمد
متوس بوده و مبتني بر مؤلفههاي ماهيت علم ن يباشند .در اي بي بيشتري ميانگي مربوط بمه
هد ها با  4/53و ک تري آنان مربوط به ارزشيابي با  3/11ميباشد.
فرضيه دوم :بي ميانگي هر يک از عناصر برنامهدرسي آموزش علوم مبتنمي بمر مؤلفمههماي
ماهيت علم در واعيت موجود تفاوذ معنيداري وجود دارد.
جهت بررسي معنيدار بودن تفاوذ بي ميانگي ها در مورد هر يمک از عناصمر برناممهدرسمي،
آزمون t2هتلينگ انجام گرديد که نتايج آن در جدول ش اره  2آورده شده است.
جدول .7نتاي آزمون t2هتلينگ در مورد معنيداري بفاوت ميانگين نظرات دانشجويان در
وضعيت موجود
t2هتلينگ

F

درجه آزادي 1

درجه آزادي 2

P

119/27

51/01

3

274

0/000

ه انطور که در جدول  2مشاهده ميگردد F ،مشاهده شده در سطب  α= 0/05بزرگتمر از
مادار بحراني جدول ميباشمد ( .) P=0/000بنمابراي فمرب پمژوهش تكييمد شمده (فمرب صمفر رد
مي شود) ،يعني بي ميانگي عناصر برنامه درسي آموزش علوم مبتني بر مؤلفههاي ماهيمت علمم در
واعيت موجود تفماوذ معنمي داري وجمود دارد .بمر ايم اسما

دانشمجويان در وامعيت موجمود،

هد هاي برنامه درسي آموزش علوم را بيشتر از ساير عناصر مبتني بر ماهيت علم دانسمته و از ن مر
آنها ارزشيابي برنامه درسي آموزش علوم در واعيت موجود ،ک تر از سه عنصر ديگر برنامهدرسمي،
مبتني بر مؤلفههاي ماهيت علم است.
فرضيه سوم :ن راذ دانشجويان در مورد ويژگيهاي هر يک از عناصر برنامهدرسي مبتني بمر
مؤلفههاي ماهيت علم در واعيت مطلو  ،باالتر از حد ميانگي ( )M=5است.
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در جدول  ، 3نتايج ميمانگي ن مراذ دانشمجويان در ممورد مبتنمي بمودن همر يمک از عناصمر
برنامهدرسي آموزش علوم مبتني بر ماهيت علم در واعيت مطلو نشان داده شده است.
جدول  . 9نتاي آزمون  tبک متغيره در مورد ميانگين نظرات دانشجويان در هر يک از عناصر
برنامهدرسي در وضعيت مطلوب
تعداد

ميانگي

انحرا
معيار

درجه
آزادي

t

P

هد ها

277

7/03

1/13

271

29/95

0/001

محتوا

277

1/81

1/24

271

24/95

0/001

اجرا(ياددهي -يادگيري)

277

1/91

1/09

271

29/14

0/001

ارزشيابي

277

1/90

1/21

271

21/13

0/001

شاخص

عنصر

چنانچه در جدول  3مشاهده ميشود ،با توجه به اي که  tمشماهده شمده در ممورد هريمک از
عناصر برنامهدرسي از مادار بحراني جدول در سطب  α= 0/05بزرگتر ميباشد( .)P=0/001بنابراي
فرايه پژوهش تكييد شده (رد فرب صفر) به اي معني که از ن ر دانشجويان هر يمک از همد هما،
محتوا ،اجرا و ارزشيابي برنامه درسي آموزش علوم در واعيت مطلو بيشتر از حد متوسم بموده و
بايد مبتني بر مؤلفههاي ماهيت علم باشند .در اي بي بيشتري ميمانگي مربموط بمه همد هما بما
 7/03و ک تري آنها مربوط به محتوا با ميانگي  1/81ميباشد.
فرضيه چهارم :بي ميانگي هر يک از عناصر برنامهدرسي آموزش علوم مبتني بر مؤلفههماي
ماهيت علم در واعيت مطلو تفاوذ معنيداري وجود دارد.
نتايج آزمون t2هتلينگ جهت بررسمي معنميداري تفماوذ ميمانگي هماي همر يمک از عناصمر
برنامهدرسي در واعيت مطلو در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  .4نتاي آزمون t2هتلينگ در مورد معنيداري بفاوت ميانگين نظرات دانشجويان در
وضعيت مطلوب.
t2هتلينگ

F

درجه آزادي 1

درجه آزادي 2

P

8/71

2/90

3

274

0/03
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ه انطور که در جدول  4مشاهده ميگردد F ،مشاهده شده از مادار بحراني جدول در سمطب
 α= 0/05بزرگتر است ( .)P=0/03بنابراي فرايه پژوهش تكييد شده (رد فرب صفر) به اي معني
که تفاوذ مشاهده شده بي عناصر برنامهدرسي آموزش علوم مبتني بر مؤلفههماي ماهيمت علمم در
واعيت مطلو معني دار است .بر اي اسا

دانشمجويان معتادنمد کمه در وامعيت مطلمو بايمد

هد هاي برنامهدرسي آموزش علوم بيشتر از ساير عناصر مبتني بر مؤلفههاي ماهيت علم باشمد .از
ن ر آنان محتواي برنامه درسي آموزش علوم در واعيت مطلو  ،از حيث برخورداري از مؤلفمههماي
ماهيت علم ،نسبت به ساير عناصر در جايگاه پايي تري قرار دارد و اه يت بيشتر را از ايم ن مر بمه
اجرا و ارزشيابي برنامهدرسي آموزش علوم ميدهند.
فرضيه ينجم :بي ميمانگي ن مراذ دانشمجويان در ممورد ويژگميهماي همر يمک از عناصمر
برنامهدرسي مبتني بر مولفههاي ماهيت علم در واعيت موجود و مطلو تفاوذ وجود دارد.
جهت ماايسه اخت

ميانگي ها در واعيت موجود و واعيت مطلو  ،آزمون  tزوجي براي

هر يک از عناصر برنامهدرسي انجام گرديد که نتايج آن در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5نتاي آزمون  tزوجي براي مقايسه ا تالف ميانگينها در وضعيت موجود و مطلوب
شاخص
عنصر
هد ها
محتوا
اجرا
ارزشيابي

ميانگي

SD

تفاوذ

واعيت
واع موجود

4/53

1/28

-2/50

واع مطلو

7/03

1/13

واع موجود

4/27

1/24

واع مطلو

1/81

1/24

واع موجود

3/87

1/35

واع مطلو

1/91

1/09

واع موجود

3/11

1/35

واع مطلو

1/90

1/21

-2/59
-3/0
-3/24

فاصله اط ينان()0/95
حد باال

حد پايي

-2/33

-2/15

-2/42
-2/81
-3/01

-2/74
-3/20
-3/42

t

P

0/001 -30/49
0/001 -31/54
0/001 -34/53
0/001 -35/05

چنانچه در جدول  5مشاهده ميشود ،با توجه به اي که  tمشاهده شمده در ممورد همر يمک از
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عناصر برنامه درسي از مادار بحراني جدول در سطب  α= 0/05بزرگتر ميباشد ( )P=0/001بنابراي
فرب پژوهش پذيرفته مي شود(رد فرب صفر) ،يعني از ن مر دانشمجويان ،بمي وامعيت موجمود و
واعيت مطلو در هر يک از عناصر برنامهدرسي مبتني بر مؤلفههاي ماهيت علم تفماوذ معنميدار
وجود دارد .در اي بي بيشتري تفاوذ ميان ميانگي ها بي واعيت موجود و وامعيت مطلمو در
عنصر ارزشيابي ديده ميشود .ا

ايم کمه ک تمري تفماوذ مشماهده شمده در بمي همد هماي

برنامهدرسي آموزش علوم در واعيت موجود و واعيت مطلو  ،مشاهده ميشود.
بقث و نتيجهگيري
آموزش عالي بهعنوان مهمتري پايگاه آموزش علم و فناوري در ن امهماي آموزشمي شناسمايي
مي شود .توليد ،رشد ،گسترش و پيشرفت علوم در هر جامعهاي در گرو بهبود شيوههاي آموزش علم
در ن ام آموزش عالي آن جامعه مي باشد .دانشجويان در جايگاه فراگيران علمم در سماختار آمموزش
عالي کشور ،به شکل مستايم از روش ها و راهبردهماي آمموزش علموم متمكثر مميشموند .توجمه بمه
نگرشها ،برداشتها و درك دانشجويان از ماوله علم و ماهيت آن ميتواند موجب افمزايش سمطب و
بهبود کيفي آموزش علم در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي شود .از سوي ديگر کاستي در توجه بمه
اي ماوله به عنوان يک تهديد ميتواند جريان آموزش علم و فناوري را با چالشهاي جمدي مواجمه
سازد .برنامههايدرسي بهعنوان قلب هر ديسيپلي عل ي ،از ج له تكثيرگذارتري بخمشهماي ن مام
آموزش عالي ميباشند که ميتوان برنامهها و راهبردهاي مربوط به ماولهي نگرش به علم و ماهيمت
آن را در آنها پياده کرد .از اي رو بررسي واع فعلي و مطلو برنامههايدرسي رشمتههماي عل مي
ميتواند نشانگرها و راه کارهاي مناسبي براي بهبود و ارتااي سطب عل ي کشور در اختيمار بگمذارد.
پژوهش حاار نيز با سنجش ن راذ دانشجويان رشمتههماي علموم در دانشمگاههما در ممورد ميمزان
بهرهمندي عناصر چهارگانهي برنامهدرسي از مؤلفه هاي ماهيت علم ،در راستاي چني هدفي انجمام
گرديد .در بخش بحث و نتيجه گيري ا

بررسي نتايج حاصل از آزمون فرايههاي مااله ،از نتايج

جداول مربوط به معناداري گويههاي هر يک از عناصر چهارگانهي هد ها ،محتوا ،اجرا و ارزشميابي
هم استفاده شده است که به دليل محدوديت حجم ،اي جداول در مت مااله آورده نشدهاند.
 -8هدفها :يافتهها نشان دادند که از ن ر دانشجويان ،در واعيت موجود برناممههمايدرسمي
در هيچ يک از عناصر برنامهدرسي يعني هد ها ،محتموا ،اجمرا و ارزشميابي مبتنمي بمر مؤلفمههماي
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ماهيت علم نيستند .از ن ر آنان ،از ميان ويژگيهاي هد هاي برنامهدرسي در واعيت موجود ،تنها
ن ريهي محور بودن هد ها از حد ميانگي بماالتر اسمت .ايم بمدان معنمي اسمت کمه دانشمجويان
هد هاي برنامهدرسي در واع جاري را بيشتر مبتني بر ن ريه و مواوعاذ ن ري علم ميداننمد تما
اي که بر مشاهده ،آزمايش و تجربه ع لي استوار باشد .ه چنمي از ن مر دانشمجويان ،همد هماي
برنامه درسي در واعيت موجود متكثر از مسائل فرهنگي و اجت ماعي نبموده و در ن رگمرفت عنصمر
پندار و خ قيت انساني و ه چني توجه به ارزشها ،ايدهها و تجار شخصي در آن امعيف اسمت.
از ن ر دانشجويان ،هد ها ک تر مبتني بر مؤلفمههماي تماريخي ،فلسمفي و اجت ماعي علمم بموده و
اه يت ي کساني براي تهنيمت و عينيمت و اسمتنباط و مشماهده قائمل نيسمتند .ماايسمه ن مراذ در
واعيت موجود و مطلو در مورد عنصر هد ها نشان ميدهد کمه فاصملهي زيمادي بمي وامعيت
مطلو و موجود در مؤلفههاي عيني بودن هد ها ،ناظر بودن هد ها بر فرآيندهاي علمم و مبتنمي
بودن هد ها بر مؤلفههاي تاريخي ،فلسفي و اجت اعي علم وجود دارد.
 -7مقتوا :در عنصر محتواي برنامهدرسي نتايج حاکي از آنند که از ن ر دانشجويان ،از ميمان
ويژگيهاي محتواي برنامه درسي ،تنها عينيت داشت و ثابت بودن محتوا ،توجه بيشتر به ن ريمه تما
شواهد تجربي در محتوا ،ارزش ند بودن محتواي جهاني نسبت به محتواي بومي و ارزش -آزاد بودن
محتوا از حد ميانگي باالتر ميباشند .درواقع ،دانشجويان معتادند کمه محتمواي برناممههماي فعلمي
آموزش علوم ،داراي محتوايي عيني و ثابت بوده و بيشتر ناظر بر مباني ن ري ميباشند تما شمواهد
تجربي .آنان معتادند که در واع موجود ،محتواي جهاني علمْ جايگاه واالتمري نسمبت بمه محتمواي
بومي و ملي در برنامه ها داشته و محتوا به ميزان زيادي ارزش – آزاد مميباشمد .ماايسمهي ن مراذ
دانشجويان در دو واعيت موجود و مطلو هم نشان ميدهد که بيشتري تفماوذهما بمي ايم دو
واعيت ،در مؤلفههاي اه يت به ساختار فکمري و نگرشمي دانشمجو بمه علمم در محتموا ،توجمه بمه
کاربردهاي ع لي پژوهشهاي عل ي در محتوا ،توجه محتوا بمه پنمدار و خ قيمت انسماني و لحما
شدن ماهيت موقتي علم در محتوا ديده ميشود.
 -9اجرا (ياددهي  -يادگيري) :از ديدگاه دانشمجويان ،در عنصمر اجمراي برناممه درسمي در
واعيت موجود نيز تنها يک مؤلفه ،يعني جايگاه برتر ن ريمه بمهعنموان مبنماي يمادگيري بمه جماي
مشاهده ،از حد ميانگي باالتر است .اي يافته نشان ميدهد که در وامعيت فعلمي ،ه اننمد عناصمر
هد ها و محتوا ،در عنصر اجراي برنامهدرسي و طي فرايند يماددهي و يمادگيري علموم نيمز ن ريمه
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جايگاه باالتري را نسمبت بمه مشماهده بمه خمود اختصما

داده اسمت .بررسمي ماايسمهاي ن مراذ

دانشجويان در واعيت موجود و مطلو در مورد ويژگيهاي اي عنصر نشان ميدهد که ،توجمه بمه
رويکرد مرحلهاي روش عل ي در يادگيري علم ،توجه به ساختار تهني دانشجو نسمبت بمه علمم در
اجرا ،توجه به بحث گروهي در يادگيري علم ،يادگيري به شيوهي کاوشگري عل ي ،رفع بدفه يها
از علم به هنگام يادگيري و اه يت دادن به يادگيري سلسله مراتبي علم ،گويمههمايي هسمتند کمه
بيشتري تفاوذ را در واعيت موجود و مطلو نشان ميدهند.
 -4ارزشيابي :در مورد مؤلفه هاي مربوط به عنصر ارزشيابي در واعيت موجود ،تنها گويمهي
«اه يت بيشتر به ايدههاي ن ري در ارزشيابي» از ميزان ميانگي باالتر است .بر اي اسا

از ن مر

دانشجويان در واعيت موجود ،رويهها و روشهاي ارزشيابي مبتني بر ايدههاي ن ري بوده و جايگاه
اموري چون مشاهده ،تجربه و کار ع لي در آنها اعيف است .ه انگونه که اشاره گرديمد ،از ديمد
دانشجويان بيشتري تفماوذ بمي عناصمر برناممهدرسمي در دو وامع موجمود و مطلمو در عنصمر
ارزشيابي ديده ميشود .در اي بي  ،بيشتري تفاوذها را ميتوان در ميان گويمههماي اه يمت بمه
استنتاجهاي ناشي از پندار و خيال و خ قيت ،اه يت دادن به ارزيابي مهارذهماي ع لمي ،اه يمت
ايده هاي ناشي از تجار شخصي در ارزشيابي ،اط ينان از رفع بدفه يها از سرشتعلم و اط ينمان
از انجام تکتک مراحل روش عل ي مشاهده کرد.
ييشنهادها
 -1در طرحريزي هد هاي برنامهدرسي آموزش علوم ،توجه به عنصر پندار و خيال و خ قيت
انساني پيشنهاد ميشود .ه چني براي برجسته ساخت مسائل اجت ماعي و فرهنگمي در همد هما،
ع وه بر گنجاندن مؤلفههاي فرهنگي و اجت اعي علمْ توجه به جامعهشناسي علمم در همد گمذاري
برنامهها ميتواند راهگشا باشد .براي کاست از فاصلهي واع موجود و مطلمو برناممههما در عنصمر
هد ها ،توجه به ناظربودن هد ها بر فرآيندهاي علم و مبتني بودن آنها بمر مؤلفمههماي تماريخي،
فلسفي و اجت اعي علم در طرحريزي هد ها ،اه يت دارد .بنابراي توجه به جامعهشناسي و فلسفه
و تاريخ علم در هد گذاري برنامه ها اه يت دارد .از ه مي رو بايمد از مشمارکت افمرادي کمه نگماه
جامعهشناسانه و تاريخي و فلسفي به علم دارند ،در تبيي هد هاي برنامهدرسي استفاده کرد.
 -2با توجه به جايگاه اعيف عنصر پندار و خ قيت انساني در تدوي محتواي برنامهدرسي در
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واعيت موجود ،پيشنهاد مي شود که محتواي برنامهدرسي به گونمه اي طراحمي گمردد کمه ه مواره
موجب افزايش خ قيت در بي دانشجويان و به کارگيري پندار و خيمال آنمان در درك و يمادگيري
مفاهيم و رويههاي عل ي شود .ه چني در تدوي محتوا ميتوان به جاي افزايش حجمم مفماهيم و
ن ريهها ،بر ساختار و قاعدهي علم تكکيد کرد .گنجاندن سرفصلهاي مربوط به تماريخ علمم ،فلسمفه
علم و جامعه شناسي علم در قالب محتواي اصلي و يما بمه شمکل واحمدهاي درسمي مجمزا پيشمنهاد
ميگردد .به ن ر ميرسد حداقل برخي از اي واحدهاي درسي بايد جزء در هماي الزاممي و اصملي
برنامهدرسي محسو شوند .در تمدوي محتمواي در هما ،توجمه بمه کاربردهماي ع لمي حاصمل از
پژوهشهاي عل ي و ه چني تدوي محتوا به شکل بي رشتهاي اروري است .پيشنهاد ميشود در
تدوي محتوا از افرادي با نگاه و دانش بي رشتهاي در اي زمينه استفاده شود.
 -3براي کاست از فاصلهي واع موجود و مطلو در عنصر اجرا(ياددهي -يادگيري) ،پيشنهاد
ميگردد که با برگزاري آموزشهاي پيش و ا

خدمت ،تواناييهاي تدريس اعضاي هيمكذ عل مي

در جهت توجه به يادگيري علم به شيوه ي گروهي ،توجه به سماختار تهنمي و نگرشمي دانشمجويان
نسبت به علم و ه چني مهارذهاي آنان براي آموزش علم مبتنمي بمر سماختار و قاعمدهي صمحيب
خود ،بهبود يافته و ارتاا يابد .يادگيري علم به شيوهي کاوشگري ،يادگيري سلسمله مراتبمي علمم و
کاهش بدفه يها از علم به هنگام يادگيريْ بايد در اي گونمه آمموزشهماي رشمد حرفمهاي اعضماي
هيكذ عل ي در ن رگرفته شود.
 -4ازآن جاکه از ن ر دانشجويان ،بيشتري فاصله ي بي واعيت موجود و مطلمو در عنصمر
ارزشيابي ديده ميشود ،بنابراي توجه بيشتر به اي عنصر در طراحي و تمدوي برناممههمايدرسمي
بيش از پيش اروري به ن ر ميرسد .مهارذهاي ارزشيابي اعضاي هيمكذ عل مي بايمد بمه گونمهاي
بهبود يابد که اي عنصر هرچه بيشتر مبتني بر مؤلفههاي ماهيت علمم گمردد .در ايم بخمش نيمز
برگزاري ک

هاي پيش و ا

خدمت جهت بهسمازي و ارتاما مهمارذهماي ارزشميابي اسمتادان

اروري است .به ن ر مي رسد بيشتر از هر چيز ،ت ش در جهت تغيير نگمرش مدرسمان نسمبت بمه
شيوههاي نوي ارزشيابي در جهت در ن ر گرفت و توجه به استنتاجهاي ناشمي از پنمدار و خيمال و
خ قيت ،اه يت دادن به ارزيابي مهارذهاي ع لي ،اه يت ايدههماي ناشمي از تجمار شخصمي در
ارزشيابي ،اط ينان از رفع بدفه يها از سرشتعلم و اط ينان از انجام تکتک مراحل روش عل مي،
در اي برنامههاي بهسازي اروري است.
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بوصيههاي يژوهشي و مقدوديتهاي بققيس
از آن جا که پژوهش حاار بر روي دانشجويان دوره کارشناسي انجمام شمده اسمت ،طراحمي و
اجراي پژوهش هاي مشابه بر روي دانشجويان ردههاي کارشناسي ارشد و دکتري توصيه مميگمردد.
ه چني انجام بررسيهاي تطبياي بي ن راذ پژوهشگران و مدرسان رشتههاي مختلف عل ي در
مورد ماهيت علم توصيه ميگردد .انجام پژوهشهاي موردي ،آزمايشي و علي -ماايسهاي در سمطب
ک

در  ،جهت سنجش تكثير آموزش مؤلفه هاي ماهيت علمم بمر پيشمرفت تحصميلي و نگمرش

دانشجويان در آموزش علوم ،و اجراي مطالعاذ طولي در جهت بررسي رابطمه ميمان عاايمد اعضماي
هيكذ عل ي ،فعاليت هاي ک سمي آنمان در ارتبماط بما ماهيممت علمم و ميمزان درك دانشمجويان از
مؤلفههاي ماهيت علم از ديگر توصيهها براي پژوهشهاي بعدي است.
پژوهش حاار در نوع خود اولي پژوهش در زمينهي رابطهي عناصر چهارگانه برنامهدرسمي و
مؤلفههاي ماهيت علم به ش ار مي رود ،لذا نبودن پژوهشي مشمابه در ايم زمينمه در بخمش ک مي
پژوهش ،کار ماايسهي نتايج را با يافتههاي ديگران با محدوديت روبهرو کرد؛ ه چني تع يم نتمايج
اي پژوهش به حوزههاي معرفتي و عل ي ديگر با محدوديت روبهروسمت؛ يافتمههماي ايم پمژوهش
محدود به ابزار پرسشنامه براي گردآوري اط عماذ اسمت و از سماير روشهماي ج معآوري دادههما
همچون مشاهده ،مطالعاذ آزمايشي و مانند آن استفاده نشده است.
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