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Abstract: Achieving a scientific literacy is the
purpose of teaching the science curriculum in
educational systems in the world. One of the most
important and the most essential components that
increases scientific literacy in students, is teaching
about the nature of science. Purpose of this study is to
investigate the attitude of undergraduate students at
University of Tehran toward the nature of science as a
component of scientific literacy. The research is
descriptive and was conducted in survey study method.
The population of this research includes all
undergraduate students in faculties of psychology and
educational sciences, and basic sciences. From this
population, a sample size of 779 persons in stratified
sampling method and considering the proportions
(gender and faculty) was selected. In order to collect
the attitudes of students about the nature of science, a
questionnaire was designed based on the theoretical
foundations of the project 2061 and its reliability and
validity were examined and approved. One-sample ttest results indicate that the average of understanding
the nature of science and its dimensions in students
have significant differences with the average scores.
Also the MANOVA test shows that there are
significant differences between factor levels of
faculties (faculty of psychology and educational
sciences and faculty of basic sciences) about “nature of
science” variable. Results showed that students have
poor understanding about the nature of science and its
dimensions. Based on the analysis of the results of
conducted researches, the reasons can be traced in
these factors: paying no attention to the components of
nature of science in the development and design of
science curriculum, low teachers’ knowledge and
understanding about nature of science, lack of the
development of science and technology in society and
lack of the economical, political and cultural support
structures for science and its values. The results also
showed that students of basic science have more
understanding about nature of science than students of
psychology and educational sciences. The reason for
that can be found in the nature of academic disciplines
in two faculties and the amount of addressing the
subject matters about science and nature of science in
their curriculum.
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 دستیابی به سواد علمی هدف آموزش برنامۀ:چکیده
 یکی از مهمترین و.درسی علوم در نظامهای آموزشی دنیا است
اصلیترین مؤلفههایی که باعث افزایش سواد علمی در
 هدف پژوهش.دانشآموزان میشود آموزش ماهیّت علم است
حاضر بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران دربارۀ
 روش پژوهش.ماهیّت علم به عنوان مؤلفۀ سواد علمی میباشد
 جامعۀ آماری این.توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است
پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکدههای
 علوم تربیتی و علوم پایه دانشگاه تهران است که از-روانشناسی
این جامعه به شیوۀ نمونهگیری طبقهای با رعایت نسبتها
. نفر انتخاب شدند773 (جنسیت و دانشکده) نمونهای به حجم
 پرسشنامهای،جهت جمعآوری نگرش دانشجویان به ماهیّت علم
 طراحی گردید و اعتبار و1604 بر اساس مبانی نظری پروژه
 نتایج آزمون تی تک.روایی آن بررسی و تأیید قرار گرفت
نمونهای نشان میدهد که وضعیت میانگین درک ماهیّت علم و
 با وضعیت میانگین متوسط نمرات دارای،ابعاد آن در دانشجویان
تفاوتی معنادار است؛ همچنین نتایج آزمون مانووا نشان میدهد که
بین سطوح عامل دانشکده (دانشکدۀ علوم پایه و دانشکدۀ
 علوم تربیتی) در باب متغیّر ماهیّت علم تفاوت- روانشناسی
 یافتهها بیان میکند که دانشجویان داری درک.معنادار وجود دارد
پایینی از ماهیّت علم و ابعاد آن میباشند که بر اساس تحلیل نتایج
پژوهشهای انجامگرفته علّت آن را میتوان در این عوامل
 عدم توجه به مؤلفههای ماهیّت علم در تدوین و:جستجو کرد
 دانش و درک پایین معلمان از،طراحی برنامۀ درسی آموزش علوم
 عدم توسعۀ علم و فناوری در جامعه و حمایتها،ماهیّت علم
. سیاستی و فرهنگی از علم و ارزشهای آن،ساختارهای اقتصادی
همچنین یافتهها نشان میدهد میزان درک ماهیّت دانشجویان
 علوم- دانشکدۀ علوم پایه از دانشجویان دانشکدۀ روانشناسی
تربیتی باالتر است که علت آن را میتوان در ماهیّت رشتههای
درسی دانشجویان در دو دانشکده و میزان پرداختن به موضوعات
درسی با محوریت علوم و ماهیّت علم در برنامۀ درسی آنها پیدا
.کرد
 جهانبینی، ماهیّت علم، سواد علمی:واژگان کلیدی
.1604  پروژه، اقدام علمی، پژوهش علمی،علمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.4
 استاد دانشگاه تهران.1
 دانشیار دانشگاه تهران.9
 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان.1
4931/60/94 :؛ تاریخ پذیرش مقاله4939/61/16 :تاریخ دریافت مقاله
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مقدمه
امروزه در جامعۀ مدرن و فنّاوری محور ،پرورش سواد علمیی 4عنصیری اساسیی و محیوری در
نظام آموزشی است و الزم است علوم را به همۀ شهروندان آموزش دهیم (مک فیرسیون1662 ،1
به نقل از اوگانکوال .)1649 ،9افرادی که دارای سواد علمی هستند مسیالل علمیی و فناورانیه 1را
بهخوبی درک میکنند ،از نتایج حاصیله از دانیش و فنّیاوری سیود مییبرنید ،مسیووالنه تصیمیم
میگیرند ،مسالل جامعه را بهطور علمی نقد میکنند و زیر سیؤال مییبرنید ،بیهصیورت منطقیی
تصمیمگیری میکنند ،در بحثهای مربوط به تحوالت علمی حال و آینده شیرکت میینماینید و
 .)4330پروراندن و ارتقای سواد علمی در دانشآموزان رشتههای مختلف بیه هیدفی جهیانی در
آمیییییوزش علیییییوم تبیییییدیلشیییییده اسیییییت (1649،2006،OCDE7؛-4323،2AAAS
4339؛1641،NRC3؛ نسل جدید استانداردهای علوم راهنمای ایالیتهیا1649،46؛ عبیدالملکی و
همکاران4931 ،؛ بای بی 44و دیگران1660،؛ صدراالشرافی4920،؛ بدریان و رستگار.)4925 ،
واژۀ «سواد علمی» اوّلین بار توسط پل هرد )4352( 41بکار برده شیده اسیت (بیه نقیل از
دبولر1666،49؛ الگش )1666،41هرد تعریف صریحی از سیواد علمیی ارالیه نیداد و آن را هیدف
جدید آموزش علوم 45نامیید(لیو .)1663،40هیالبروک و رنییک میای )1663( 47سیواد علمیی را
مفهومی فراتر از سواد خواندن و نوشتن بیان میکنند و بر جایگیاه علیم در سیواد علمیی تأکیید
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دارای زندگی مسووالنه و رضایت بخشی هسیتند (هیزن و تریفیل4334،5؛ دراییور 0و همکیاران،
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دارند .سوزوری هرناندرز )1646( 4سواد علمی را به معنیی توانیایی ارزییابی نقادانیۀ اط عیات
علمی و حاوی مفاهیم کلی در مورد چیستی (ماهیّت) علیم بییان مییکنید .نیوری

و فیلییس

1

( )1669سواد علمی را در قالب این مفاهیم بییان مییکننید :آگیاهی از محتیوای اساسیی علیم و
توانایی تمیز از غیر علم ،فهمیدن علم و کاربرد آن ،آگیاهی از ایینکیه چیه چییزی علیم اسیت،
وابستگی به یادگیری علم ،قابلیت استفاده از دانش علمی در حل مسوله ،دانش میورد نییاز بیرای
مشارکت هوشمندانه در مسالل اساسی علم ،درک ماهیّت علم و ارتباط آن با فرهنی ،،تقیدیر از
شایستگی علمی شامل کنجکاوی و ،...توانایی علمی فکر کردن ،آگاهی از محدودیتها و فوایید
با توجه به تعاریف اراله شده از سواد علمی تقریباً همه پذیرفتهاند که درک ماهیّت

علیم9

یکی از مؤلفه هیای اصیلی سیواد علمیی و از جملیه اهیداف مهیم آمیوزش علیوم اسیت (میک
کومیییاس1641،1؛4339، 4323،AAAS؛ 4330،NRC؛ یالسیییینگو و آنیییاگون1641 ،5؛ آرچیییر-
برادشاو1641،0؛ نسل جدید استانداردهای علیوم راهنمیای ایالیت هیا1649،؛ عبیدالملکی4936،؛
لدرمن و لدرمن1641،7؛ استانداردهای یادگیری علوم در مدارس ویرجینییا .)1646،2طیوری کیه
موری

شاموس )4335( 3در کتابش با عنوان افسانۀ سواد علمی 46مییگویید« :هیر چنید دانیش

محتوای علمی ممکن است برای رسیدن به سواد علمی ضروری نباشید ،امیا درک ماهیّیت علیم
قطعاً پیشنیاز و پیششرطِ چنین سوادی است .به منظور دستیابی به سطح مطلوب سواد علمیی
در میییان افییراد ،باییید توجییه ویییژهای بییه ماهیّییت علییم در آمییوزش علییوم گییردد» (درایییور و
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علمی ،توانایی تفکر انتقادی دربارۀ علم.

همکاران.)4330،
پاسخ به این پرسش که «ماهیّت علم چیست؟» از یکیی از اصیلیتیرین مسیالل آمیوزش
علوم است که متأسفانه در تعریف آن بین متخصصان اتفاق نظیر وجیود نیدارد .مفهیوم علیم در
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مسیر تکامل خود ،سیری از تعاریف مختلفی داشته است .از تعاریف تجربهگرایان که مبنای علیم
را مشاهده و تجربه میدانند تا تعاریف امروز که عنصر انسانی نییز بیه آن اضیافه شیده اسیت و
خودآگاهی انسانی بیه چگیونگی شیناخت جهیان و دگرگیونی آن فرمیان مییدهید (سیلطانی و
همکاران .)4923،ماهیّت علم مفهومی چند وجهی است که نمیتوان تعریفی ساده و آسیان بیرای
آن اراله نمود .این موضوع شامل جنبههایی از تاریخ ،جامعهشناسی و فلسیفه علیوم هسیت و در
بسیاری از موارد به عنوان معرفتشناسی علوم ،ویژگی دانش علمیی و بیه عنیوان روشیی بیرای
کسب آگاهی تعریف گردیده است(.بل 4و همکاران .)1669،ماهیّت علم به مقوله معرفتشناسیی
که از رشد و توسعه دانش علمی جداییناپذیر میباشند قلمداد میکند (لدرمن4331 ،1و .)4333
باوجود پیشرفتهای چشمگیر در امر توصیف دانش ،هیچگونه تعریف واحدی از «ماهیّت علیم»
وجییود نییدارد کییه بتوانیید تمییام دانییشهییا و رویییههییای علمییی را توصیییف نمای ید (کانیی 9،و
همکاران .)1665،هنگام توصیف ماهیّت علم ،مربیان علوم همگی به مجموعهای اساسی از ایدهها
رجوع میکنند که به عنوان عملیترین ایدهها در محیط مدارس و کارآمدترین مفیاهیم در ایجیاد
سواد علمی تلقی میگردند این ایدهها و مفاهیم عبارتانید از میوقتی بیودن ،1شیواهد تجربیی،5
مشاهده و اسیتدالل ،0قیوانین و نظرییات علمیی ،7روشهیای علمیی ،2خ قییت ،3بییطرفیی و
جانب داری (فارغ بودن از ارزش)( 46لدرمن و دیگران1661 ،؛ آزبورن 44و دیگران 1669،به نقیل
از بل.)1663،

031

] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.3.5.133

1. Bell, R.L
2 . Lederman, N. G
3 . Kang,S
4 . Tentativeness
5 . Empirical evidence
6 . Observation and inference
7 . Scientific laws and theories
8 . Scientific methods
9 . Creativity
10 . Objectivity and subjectivity
11 . Osborne, J

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-17

علم میپردازد و دانش را به عنوان روشی برای کسب آگاهی یا مجموعهای از ارزشها و باورهیا
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موسسه پیشبرد علوم امریکا 4در پروژه  1604بیرای ماهیّیت علیم در کتیاب نشیانگرهای
سواد علمی 1سه مؤلفه را بیان مینماید که عبارتاند از :جهانبینی علمی ،9پژوهش علمی ،1اقیدام
علمی.)4339،AAAS( 5
جهانبینی علمی
مفهوم جهانبینی بر تصورات افراد از نقیشهایشیان در جهیان ،رابطیۀ بشیر بیا محییط و
معرفتشناسی تأکید دارد .متعاقباً ،آنچه به جهانبینی ارتباط پیدا میکنید ،رهیافیت انسیننهیا بیه
علمی ،تصورات افراد از شناخت علمی و چگیونگی تکامیل ایین شیناخت ،همگیی بیا موضیوع
تفحّص علمی ارتباط پیدا میکنند .ساختارهای معرفتشناختی به افراد دوربینیی مییدهید کیه از
دریچۀ آن به علم ،پیامدهای علم و حتی به زنیدگی خیود در بسیتر شیناخت علمیی میینگرنید.
ارزشها و باورهای افراد که از طریق آن جهان را مینگرند و به آن معنا میبخشیند ،جهیانبینیی
نامیده میشود (لدرمن و لدرمن .)1641 ،جهانبینی علمی نوعی از نگرش به هستی است کیه در
تبیییین هسییتی بییه فرهنیی ،علمییی و رونییدهای عینییی کییل هسییتی و جامعییه انسیانی نظییر دارد
(برتراند .)4954،مانند :با کار گروهی بلند مدت انسانها میتوانند بیه چگیونگی کیارکرد جهیان
اطراف پی ببرند؛ جهان یک سیستم متحد است و دانش فراگرفته شده از یک بخش ایین سیسیتم
اغلییب در بخییشهییای دیگییر کییاربرد دارد؛ دانییش هییم پایییدار و هییم در معییرت تغییییر اسییت
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شناخت علمی و این موضوع است که شناخت چگونیه تکامیل پییدا مییکنید .ماهیّیت شیناخت

( .)4339،AAASالبته نقدهایی بر جهانبینی علمی وارد است که بییانگر ایین اسیت کیه علیوم
تجربی دارای محدودیتهایی است و به تنهایی نمیتواند پاسخگوی تمام سیؤاالت بیوده و ییک
جهانبینی کامل در ما ایجاد نماید ،این محدودیتها عبارتاند از :خطاپذیری ،محدودیت مکانی،

1 . American Association for Advancement of Science
2 . Benchmarks for science literacy
3 .The Scientific Worldview
4 . Scientific Inquiry
5 . The Scientific Enterprise
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پژوهش علمی
پژوهش علمی به راههایی اشاره دارد که دانشمندان به مطالعۀ جهان طبیعی میپردازنید و
توضیحات بر اساس شواهد به دست آمده از کیار خیود ارالیه مییکننید .پیژوهش همچنیین بیه
فعالیتهای دانشآموزان که در آن دانش و ایدههای علمی توسعه مییابد و نییز درک درسیتی از
نحوۀ مطالعۀ جهان طبیعی به دست میآورند ،گفته میشود (.)1666،NRC
اقدام علمی
میا از قییرون اوّلیییه اسییت و ییک فعالیییت پیچیییده و اجتمییاعی اسیت کییه در چهییارچوبهییایی
سازماندهی میشود ،به وسیلۀ سازمننهایی اجرا میشود و همچنین یک سیری اصیول اخ قیی
عمومی مورد قبول در اجرای علم وجود دارد که شیامل توجیه بیه اتیرات زییانبیار موضیوعات
پژوهشی و تجربی است .دانستن این مورد مهم است که دانشمندان در کارهای عمومی به عنیوان
یک متخصص و یک شهروند شرکت میکنند ( .)4339،AAASرشر 4رابطۀ میان علم و اخی ق
را بیان می کند و معتقد است که پژوهشگران باید در انجام کلیۀ پژوهشهای علمی خیود اصیول
اخ قی را رعایت نمایند (رشر .)4926،از تدری

علوم دو هدف اصیلی دنبیال مییشیود؛ یکیی

دانش 1و دیگری اقدام (عمل) 9است .دانشآموزان باید بتوانند از دورههای علوم درک مناسیب و
خوبی از مفاهیم و اصول علم به دست آورند .دانشآموز باید مسیاللی را در میورد ویژگییهیای
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اقدام علمی ابعاد شخصی ،اجتماعی و سازمانی دارد .فعالیتهای علمی متمایزکنندۀ دوران

دانش علمی ،چگونگی توسعه و رشد آن و شیوۀ کاربردش فرابگیرند (هیرد ،4306 ،1بیه نقیل از
مک کوماس و همکاران .)4332،دانشآموزان الزم اسیت کیه در معیرت چهیار جنبیۀ اقیدامات
دانشمندان در مصالح عمومی آشنا شوند (.)16:4339،AAAS
درک نادرست دانشآموزان از ماهیّت علم مسیوله و دغدغیهای بیینالمللیی در نظیامهیای
آموزشی است و خاص کشور ما نیست .متأسفانه دانشآموزانی که سالهیا درسهیایی در زمینیۀ
1. Resher
2. Knowledge
3. Enterprise
4. Hurd, P.DeH
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علمی قرار بگیرند یعنی ساختار اجتماعی ،ویژگیهای انضباطی و بنیادی ،آییین رفتیاری و نقیش

ماهیت علم  :مطالعه موردی نگرش دانشجویان ...

آموزش رسمی علوم داشتهاند هنوز نمی توانند درک درست و دقیقی از ماهیّت علوم داشته باشند
(فیش ولد1665 ،4؛ بل و لدرمن1669،؛ لدرمن1667،؛ فتحیی آذر .)4977 ،اسیمیت )1666( 1در
پژوهشی نشان میدهد که دانشآموزان مدارس متوسطه از دانش علمی ،تصویر دانشی حقیقیی و
قطعی دارند ،افکار و عقاید خود را بر اساس توضیحات و توجیهات معتبر بیان مینمایند نیه بیر
اساس بحث یا شواهد مرتبط و اعتقاد دارند که تمام تفاوت عقایید در جامعیۀ علمیی ،بیشیتر از
دانش ناکارآمد ریشه میگیرد تا دیدگاههای فردی متفاوت دربیارۀ علیم .کیوین الی )1667( 9در
چین به بررسی مقدماتی پایۀ سواد علمی در میان مدارس متوسطۀ گوانژو پرداخت ،یافتیه نشیان
علوم فضا بهتر بودند و در ماهیّت علم و علوم فیزیک ضعیف بودند .او همچنیین نشیان داد بیین
دانشآموزان در سطوح باال و سطوح پایین از لحاظ سواد علمیی تفیاوت معنیاداری وجیود دارد.
مطالعۀ دگر 1و همکاران ( )1661حکایت از این داشت که دانشآموزان از واژۀ اتبات برای تبییین
ماهیّت اساسی شواهد علمی استفاده میکنند و برخی مواقیع نییز از ایین کلمیه بیرای اشیاره بیه
پاسخی مطلق استفاده می کنند؛ در بقیۀ موارد آن را برای توصیف شواهدی که مسیتقیماً مشیاهده
میگردند به کار میبندند .داوکینز و دیکرسون )1669( 5متوجه شدند که دانشآموزان دبیرسیتانی
به دانش نگاهی سلسله مراتبی دارند .دانشآموزان معتقدند که دانش علمیی در ابتیدا بیهصیورت
یک فرضیه ظاهر میگردد ،سس

به نظریه بدل شده و در انتها پ

از طی آزمونهای فیراوان بیه

قانون تبدیل میگردد (به نقل از فیش ولد .)1665،هالون و هسیتنز )4332( 0بیه بررسیی دییدگاه
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میداد که دانشآموزان مدارس متوسطۀ گوانژو در علوم س مت و زندگی ،علوم زمیینشناسیی و

دانش آموزان در مورد ماهیّت علم پرداختند .یافتههای آنها نشان میدهد که دانشآموزان ،اغلیب
دانشمندان را به عنوان افرادی بیطرف در نظر میگیرند که از هیچگونه خ قیتیی در کارهایشیان
بهره نمیبرند و معتقدند که دانش علمی ،حقیقت محض است (ص.)504:
ماهیّت علم پرداخته است که یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دانشآموزان درک مناسیبی
1 . Fishwild
2 . Smith, C.L
3. Xiao Qin LAI
4 . Dagher
5 . Dawkins, K.R., & Dickerson, D.L
6 . Halloun, I., & Hestenes, D
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در داخل کشور هم حسینیفیر ( )4931در پژوهشیی بیه بررسیی ادراک دانیشآمیوزان از

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،5سال سوم ،بهار و تابستان 4931

از ماهیّت علم ندارند ،همچنین بین درک دانشآمیوزان از ماهیّیت علیم در میدارس بیا رویکیرد
صرفاً علمی و مدارس با رویکرد علمی و مذهبی تفاوت معناداری وجود ندارد .سعیدی ()4936
در پژوهشی به بررسی دیدگاه های دانشآموزان و معلمان علوم دوره راهنمایی از علم و ماهیّیت
آن پرداخت که نتایج این بررسی نشان داد که دانشآموزان درک درستی از ماهیّت علم نداشتند،
همچنین درک درستی از مطالب موجود در کتابهای درسی علوم نیز نداشتند.

بنا بر مطالب بیان شده هدف جهانی آموزش علوم دستیابی به سواد علمی است .یکی از
مؤلفههای اصلی ایجاد سواد علمی در دانشآموزان ،آموزش ماهیّت علم است .از این رو با توجه
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مدل مفهومی پژوهش (ماهیّت علم و مؤلفههای آن بر مبنای پروژه )1604

به جایگاه و نقش ماهیّت علم در دستیابی به سواد علمی ،در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت
ماهیّت علم و ابعاد آن در دانشجویان پرداختهشده است .در جهت تحقق این اهداف سؤاالت
-

وضعیت ماهیّت علم و ابعاد آن در دانشجویان (دانشکدۀ روانشناسی -علوم تربیتی،

علوم پایه و کل دانشجویان) چگونه است؟
-

وضعیت ماهیّت علم با توجه به متغیّرهای جنسیت و دانشکده در دانشجویان

(دانشکدۀ روانشناسی  -علوم تربیتی و علوم پایه دانشگاه تهران) چگونه است؟
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زیر مطرح گردیده است:

ماهیت علم  :مطالعه موردی نگرش دانشجویان ...

روششناسی
روش پژوهش ،جامعه ،نمونهگیری ،ابزار پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحیاظ شییوۀ جمیعآوری
دادهها و تحلیل آن ها روش مورد استفاده روش توصیفی و از نیوع طیرحهیای پیمایشیی اسیت.
جامعۀ آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی رشتههای روانشناسی  -علوم تربیتی و علوم پایه
دانشگاه تهران است که 4315نفر میباشند .با عنایت به این مطلب که جامعۀ پیژوهش حاضیر از
طبقات مشخص هست و الزاماً در نمونۀ پژوهش باید نسبت های ایین متغیّرهیا و سیطوح آنهیا
اعمال گردد ،بنابراین از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با رعایت نسبتها در پژوهش حاضر
استفاده میشود (شیفر و همکاران.)4921،
جدول شماره ( :)4نسبت متغیّرهای دانشکده و جنسیت در نمونه پژوهش

دانشکده

تعداد

نسبت به

نسبت جنسیت

تعداد در نمونه

حجم

جامعه

پسر

دختر

پسر

دختر

نمونه

علوم پایه

4529

%24

%96

%76

423

111

094

روانشناسی و

901

%43

%13

%74

19

465

412

علوم تربیتی
کل

4315

%466

%135

%765

191

517

773
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حیث دو متغیّر دانشکده (علوم پایه و روانشناسی -علوم تربیتی) و جنسیت (پسر و دختر) دارای

در پژوهش حاضر برای طراحی ابزار پژوهش مراحلی به این شرح را طی کردیم :ابتیدا
بود پرداختیم و ابزارها و مؤلفه های ماهیّت علم که توسط متخصصیان و مؤسسیات علمیی بییان
شییده بییود را شناسییایی و تعیییین کییردیم (ماننیید لییدرمن و دیگییران1661،؛ مییک کومییاس و
دیگران4332،؛ 4339-4323،AAAS؛ استانداردهای یادگیری علوم در میدارس ویرجینییا1646،؛
نسل جدید استانداردهای علوم راهنمیای ایالیتهیا1649،؛ لیدرمن و دیگیران4332،؛ آزبیورن و
همکاران .)1669،در مرحله بعدی زیر نظر متخصصان ،اساتید مشاور و راهنما از بین این ابزارهیا
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به بررسی و مطالعات توصیفی در منابع علمی و پژوهشی مرتبط با موضوع کیه بیشیتر آن التیین

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،5سال سوم ،بهار و تابستان 4931

و مؤلفههای بیانشده ،مؤلفههای ماهیّت علیم ،کیه بیه وسییلۀ انجمین پیشیبرد علیوم در امریکیا
( )4339-4323در پروژۀ 1604بیانشده بود ،به عنیوان مبنیای نظیری بیرای طراحیی پرسشینامۀ
ارزیابی ماهیّت علم مورد پذیرش و توافق قرار گرفت .4بعد از انتخاب ماهیّیت علیم و ابعیاد آن
(جهانبینی علمی ،پژوهش علمی ،اقدام علمی) به طراحی گویهها پرداختیم و در ابتیدا  15گوییه
طراحی شد که بعد از ارزیابی گویه ها توسط متخصصان (رواییی محتیوایی و صیوری) و انجیام
تحلیل عاملی اکتشافی تعداد گویهها به  13سؤال کاهش یافت .نتایج تحلیل عاملی مرتبۀ دوم هم
وجودِ سه زیرمقیاس جهان بینی علمی ،پژوهش علمی و اقدام علمی را نیز در آن تأیید نمیود .بیا
است ،شخصی که تمام سؤاالت پرسشینامه را بیه درسیتی جیواب دهید ،نمیره  13را بیه دسیت
میآورد و کمترین نمره هم صفر است؛ میانگین متوسط نمرات برابر با  41/5تعیین میشیود .لیذا
با توجه به این میانگین تعیینشده چنانچه نمرهای در فاصلۀ اطمینان  41/5قیرار بگییرد وضیعیت
مطلوب (سطح درک متوسط) دارد و نمرهای که در فاصلۀ اطمینان پیایینتیر از مییانگین متوسیط
نمرات قرار گیرد وضعیت نامطلوبی (سطح درک پایین) دارد و نمرهای کیه در بیاالتر از مییانگین
متوسط نمرات قرار گیرد دارای وضعیت بسیار مطلوب (سطح درک بیاال) اسیت( .الزم بیه ذکیر
است از  773پرسشنامۀ توزیع شده در بین دانشیجویان دو دانشیکده ،تعیداد  741پرسشینامه بیه
محقق برگشت داده شد؛ لذا در پژوهش حاضر حجم نمونه بر اساس  741پرسشنامۀ برگشتی بیه
محقق تحلیلشده است) .نتایج حاصل از پایایی پرسشنامۀ  13سؤالی ماهیّت علم بیا روش کیودر
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توجه به اینکه پرسشنامۀ محقق ساختۀ ماهیّت علم دارای 13سیؤال بیه صیورت صیحیح و غلیط

ریچارسون ،مقدار پایایی را  6/70بیان میکند که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه هست.
جدول شماره ( :)1بررسی پایایی ابزار پژوهش
ماهیّت علم

%67

جهانبینی علمی

%28

پژوهش علمی

%28

اقدام علمی

%61

 .4علت انتخاب مؤلفههای ماهیت علم در پروژه  1604به خاطر جامعیت ،عمق و کاربردی بودن این مؤلفهها
بهعنوان پیشنهادی برای بهکارگیری در برنامه درسی آموزش علوم است.
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متغیّر

کودر ریچاردسون

ماهیت علم  :مطالعه موردی نگرش دانشجویان ...

روایی پرسشنامه از دو بعدِ روایی محتوا و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت.
در فرایند بررسیی رواییی صیوری محتیوا بعید از تیدوین پرسشینامه آن را در اختییار  5نفیر از
متخصصان قرار گرفت که بعد از بیان نظرات و ایجاد اص حات در آن پرسشنامه از لحاظ روایی
صور و محتوایی مورد تأیید قرار گرفت .در بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی اسیتفاده
شد که یافتههای تحلیل نشان داد در مدل اندازهگیری پژوهش حاضر مقدار خی دو به دستآمده
برابر با  150/74است که این مقدار در سطح  6/65معنادار نیست و حاکی از برازش مناسب مدل

 RMSEAو مناسب بودن مدل انیدازهگییری بیا توجیه بیه شیاخصهیای AGFI ،GFI ،و

PGFI

مطلوب و مناسب قلمداد میشود.
یافتههای توصیفی پژوهش
جدول شماره ( :)9وضعیت توصیفی متغیّر ماهیّت علم و ابعاد آن در کل دانشجویان
نوع

متغیّر

فراوانی

میانگین

دختر

جهانبینی

111

13/8762

اخت ف

انحراف

خطای

میانگین

استاندارد

استاندارد

-1/8388

3/2168

میانگین
6/1221

علمی
پژوهش

111

13/8138

-1/8272

3/6868

6/3131
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است همچنین مقادیر  AGFI ،GFI ،CFI ،RMSEAو  PGFIبه ترتییب برابیر بیا ،6/30 ،6/613
 6/30و 6/5441 ،6/31است که بیانگر میزان خطای کم در انیدازهگییری بیا توجیه بیه شیاخص

علمی
ماهیّت علم

111

13/6678

-1/4831

3/6762

6/1783

جهانبینی

861

18/6388

-1/6761

3/7766

6/6116

علمی
پژوهش

861

11/8687

-8/1864

3/261

6/1162

علمی

کل

اقدام علمی

861

11/3866

-3/1683

3/6863

6/6368

ماهیّت علم

861

18/6116

-8/4243

3/6618

6/4631

جهانبینی

618

13/66631

-1/48871

3/1763

6/1627

علمی
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پسر

اقدام علمی

111

18/1472

-1/8138

3/6442

6/8136

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،5سال سوم ،بهار و تابستان 4931
نوع

متغیّر

فراوانی

میانگین

پژوهش

618

18/1874

اخت ف

انحراف

خطای

میانگین

استاندارد

استاندارد

-1/8637

3/6383

میانگین
6/8764

علمی
ماهیّت علم

618

18/1118

-1/8284

3/6112

6/3161

روانشناسی-

جهانبینی

142

18/4863

-8/6686

3/1814

6/8678

علوم تربیتی

علمی
پژوهش

142

18/6127

-8/4414

3/8261

6/3411

علمی

علوم پایه

اقدام علمی

142

11/7711

-8/2341

3/7634

6/1162

ماهیّت علم

142

18/6164

-8/4487

4/1816

6/4836

جهانبینی

174

13/7618

-6/2841

3/7481

6/3671

علمی
پژوهش

174

13/3866

-1/163

3/6618

6/4117

علمی
اقدام علمی

174

11/8411

-8/1121

3/3488

6/1133

ماهیّت علم

174

18/8211

-1/1121

3/8342

6/4132

نتایج جدول نشان میدهد وضعیت میانگین دختران در متغیّر ماهیّت علم و سه زیر عامیل
آن ،باالتر از پسران است؛ که در بین دختران وضیعیت مییانگین متغیّیر جهیانبینیی علمیی دارای
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اقدام علمی

618

18/8738

-8/8738

3/128

6/4183

باالترین میانگین و متغیّر اقدام علمیی دارای کمتیرین مییانگین اسیت .در بیین پسیران وضیعیت
میانگین متغیّر جهانبینی ع لمیی دارای بیاالترین مییانگین و متغیّیر اقیدام علمیی دارای کمتیرین

تربیتی وضعیت میانگین متغیّر جهان بینی علمی دارای بیاالترین مییانگین و متغیّیر اقیدام علمیی،
دارای کمترین میانگین است و در دانشجویان دانشکدۀ علوم پایه دانشیجویان وضیعیت مییانگین
متغیّر جهانبینی علمی دارای باالترین میانگین و متغیّر اقدام علمی دارای کمترین میانگین است.
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] [ DOI: 10.18869/acadpub.cstp.3.5.133

میانگین است .در کل دانشجویان وضعیت میانگین متغیّر جهانبینی علمی دارای باالترین میانگین
و متغیّر اقدام علمی دارای کمترین میانگین است .در دانشجویان دانشیکدۀ روانشناسیی و علیوم

ماهیت علم  :مطالعه موردی نگرش دانشجویان ...

یافتههای مبتنی بر سؤاالت پژوهش
سؤال اوّل :وضعیت ماهیّت علم و ابعاد آن در دانشجویان (دانشکدۀ روانشناسی و علوم
تربیتی ،دانشکدۀ علوم و کل دانشجویان) چگونه است؟
جدول شماره ( :)1وضعیت ماهیّت علم و ابعاد آن در کل دانشجویان

پژوهش علمی

544

-41/435

546

6/666

اقدام علمی

544

-45/313

546

6/666

ماهیّت علم

544

-47/044

546

6/666

جهانبینی علمی

164

-47/615

166

6/666

پژوهش علمی

164

-49/541

166

6/666

اقدام علمی

164

-16/063

166

6/666

ماهیّت علم

164

-40/411

166

6/666

جهانبینی علمی

741

-3/251

744

6/666

پژوهش علمی

741

744 -46/5041

6/666

اقدام علمی

741

744 -41/4321

6/666

ماهیّت علم

741

-49/541

744

6/666

جهانبینی علمی

412

417 -45/1071

6/666

پژوهش علمی

412

-3/1273

417

6/666

اقدام علمی

412

417 -43/0157

6/666

ماهیّت علم

501

-47/142

509

6/666

روانشناسی

جهانبینی علمی

412

417 -45/1071

6/666

– علوم

پژوهش علمی

412

-3/1273

417

6/666

تربیتی

اقدام علمی

412

417 -43/0157

6/666

ماهیّت علم

412

417

6/666

پسر

کل

علوم پایه

-49/950

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-17

دختر

جهانبینی علمی

544

-7/766

546

6/666
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نوع

متغیّر

فراوانی

T

Df

Sig.
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حاصل از تحلیل آزمون  Tتک نمونهای نشان داد که مقادیر  Tحاصیل بیرای متغیّیر ماهیّیت
علم و زیر عاملهایشان جهانبینی علمی ،پژوهش علمی و اقدام علمی در دانشیجویان دانشیکدۀ
علوم پایه و  Rدر سطح  6/65معنادار است و فرت پژوهش را تأیید و ایین امیر بییانگر وجیود
تفاوت وضعیت متغیّر ماهیّت علم و زیرعاملهایش با شاخص مییانگین متوسیط نمیرات ()41/5
است؛ که با توجه به وضعیت میانگین متغیّرها میی تیوان گفیت وضیعیت متغیّیر ماهیّیت علیم و
زیرعاملهایش در دانشجویان پایینتر از وضعیت متوسط و در سطح نامطلوب قرار دارد.

چگونه است؟
جدول شماره ( :)5آزمون مانووا جهت وضعیت ماهیّت علم با توجه به متغیّرهای جنسیت و دانشکده
متغیّر

متغیّر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

Sig.

دانشکده

ماهیّت علم

0500/171

4

0500/171

24/450

6/666

جنسیت

ماهیّت علم

5000/301

4

5000/301

76/693

6/666

دانشکده  6جنسیت

ماهیّت علم

4441/759

4

4441/759

49/759

6/664

خطا

ماهیّت علم

10065/624

761

26/341

کل

ماهیّت علم

4563617/417

741
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سؤال دوم :وضعیت ماهیّت علم با توجه به متغیّرهای جنسیت و دانشکده در دانشجویان

نتایج حاصل از آزمون مانووا چنید متغیّیرۀ دوعیاملی نشیان داد کیه بیین سیطوح عامیل
دانشکده (دانشکدۀ علوم پایه و دانشکدۀ روانشناسی  -علوم تربیتی) در باب متغیّر ماهیّیت علیم
در این متغیّر به مراتب بهتر و باالتر از دانشجویان دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی است .بیین
سطوح ،عامل جنسیت (دختر و پسر) در باب متغیّر ماهیّت علم تفیاوت معنیادار در سیطح 6/65
وجود دارد که میتوان گفت وضعیت دانشجویان دختر در این متغیّر به مراتیب بهتیر و بیاالتر از
دانشجویان پسر است .همچنین اتر تعاملی جنسییت (دختیر و پسیر) و دانشیکده (علیوم پاییه و
روانشناسی و علوم تربیتی) در متغیّر ماهیّت علم در سطح  6/65معنیادار اسیت و بییانگر وجیود
تفاوت معنادار بیت تعامل سطوح دو عامل است که می توان گفت تعامل سطح  4متغیّر جنسییت
011
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تفاوت معنادار در سطح  6/65وجود دارد که میتوان گفت وضعیت دانشجویان دانشیکدۀ علیوم

ماهیت علم  :مطالعه موردی نگرش دانشجویان ...

(دختر) با سطح  4دانشکده (علوم پایه) باالترین وضعیت و تعامل سطح 1متغیّر جنسییت (پسیر)
با سطح 1دانشکده (روانشناسی) پایینترین وضعیت را در متغیّر ماهیّت علم دارا هستند.
بحث و نتیجهگیری
هدف مقالۀ حاضر بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی دانشیگاه تهیران دربیارۀ ماهیّیت
علم به عنوان مؤلفۀ سواد علمی بوده است .نتایج تحلیل وضعیت ماهیّت علیم و ابعیاد آن نشیان
داد که در بعد جهانبینی علمی دانشجویان دارای وضعیت نامطلوبی (درک پایین) هستند که ایین
دیگران1661،؛ داگیر و دیگیران1661،؛ کیین الی1667،؛ زاییدلر 1و همکیاران1661،؛ سیادلر 9و
همکاران1661،؛ موس1664،1؛ مارتین 5و همکاران1661،؛ دوگان و عبدالخلیک1662،0؛ کانی ،و
دیگران1665 ،؛ لدرمان )1667،همسیو اسیت .در بدعید پیژوهش علمیی ،یافتیههیا نشیان داد کیه
دانشجویان دارای وضعیت نامطلوبی (درک پایین) هستند که این نتایج با یافتههای پژوهشهیای)
داوکینز و دیکرسون 1669،به نقل از فیش ولد1665،؛ بل و همکاران1669،؛ تامیر4331،7؛ کانی،
و همکاران1665،؛ مورسیا ) 1660،همسو است .همچنین در بدعد اقدام علمی یافتیههیا نشیان داد
دانشجویان دارای وضعیت نامطلوبی (درک پایین) هستند که این نتایج با یافتههای پیژوهشهیای
(زایدلر و همکاران1661،؛ سادلر و همکاران )1661 ،همسو است.
در بیان علل پایین بودن میزان درک دانشجویان از ماهیّت علم نمیتوان عامیل ییا عوامیل
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نتییایج بییا یافتییههییای پییژوهشهییای (اسییمیت1666،؛ گییریفیت

و بارمییان4335،4؛ لییدرمن و

خاصی را به عنوان علت این امر بیان کرد که بیان علل آن نیازمند انجام پژوهشی علمی و خاص
در این زمینه است .اما در بیانی تحلیلی با توجه به نتایج پژوهشهای دیگر میتوان علت این امر
را در دو بعد درونی و بیرونی نظام آموزشی میتوان بیان کیرد :بعد درونی نظام آموزشی اشیاره

1 .Griffiths, A.K. & Barman, C.R
2 .Zeidler, D.L
3. Sadler, T.D
4. Moss, D.M
5. Martin M.O
6. Dogan, N. & Abd-El-Khalick, F
7. Tamir, P
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به کلیۀ عواملی دارد که در درون نظام آموزشی وجود دارد و مییتوانید بیر ییادگیری و افیزایش
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درک دانشآموزان از ماهیّت علم اترگذار باشد؛ که مهمترین آنها معلمان و برنامۀ درسی رسیمی
است .اگر هدف آموزش و پرورش تربیت دانشآمیوزانی باشید کیه دارای سیواد علمیی و درک
باالیی از ماهیّت علیم باشید پی

ابتیدا الزم اسیت ایین ویژگییهیا در معلمیان پیرورش یابید.

پژوهش های بسیاری پایین بودن درک معلمان از ماهیّت علم را نشان میدهنید( .ظیاهری4936،؛
سعیدی4936،؛ میوال قلقیالچی4934،؛ عبیدالخلیک و لیدرمن1666،4؛ میوس1664 ،؛ فینسیون،1
 .)1661با توجه به هدف آموزش و پرورش مبنی بر پرورش سواد علمی و افزایش درک ماهیّیت
علم در فراگیران است ،پ

باید در تدوین و طراحی برنامۀ درسی رسمی به مؤلفههیای ماهیّیت

یکی از مهمترین و اصلیترین منابع آموزشی دانشآموزان و دانشیجویان کتیب درسیی (محتیوا)
است متأسفانه پژوهشهای بسیاری نشان میدهد که وضعیت عناصیر برنامیۀ درسیی ی بیهوییژه
محتوا ی در توجه به مؤلفه های ماهیّت علم وضعیت نامطلوبی دارند( .سلطانی و همکاران4931،؛
کریمی و همکاران4920،؛ لیاقت و همکاران4931 ،؛ سعیدی و همکاران4934،؛ جعفری هرنیدی
و همکییاران ،4922 ،فتح یی آذر و مییوال قلقییاچی .)4939،بییدریان و رسییتگار ( )4925در نتییایج
پژوهش خود بیان میکنند که محتوای درسی علوم در ایران ،هماهن ،با توسعۀ علیوم و فنیاوری
متحول نشده است .گاالگر )4334( 9در یافته های خود متذکر شد که دروس علوم بیشتر به دنبال
تأکید بر بدنه و اصط حات دانش در علوم هستند تا اینکه به دنبال ماهیّت علم باشند.
بعد بیرونی نظام آموزشی اشاره به کلیّۀ عواملی دارد که در بیرون از نظام آموزشی وجود
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علم توجه شود و در عناصر چهارگانۀ برنامهریزی درسی لحاظ و بهکاربرده شوند؛ و از آنجا کیه

دارد و بر یادگیری و افزایش درک ماهیّت علم اترگذار است .مانند وضعیت خانوادگی (فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی) ،رسانه ،سیاست ،اقتصاد ،مذهب .اف طونی ( )4934در پژوهشیی نشیان داد
مرشدی ( )4936در پاسخ به این سؤال که چرا توسعه علیم و فنیاوری در اییران از کشیورهایی
چون ژاپن ،چین و مالزی پایینتر است؟ میگویند که پاسخ این سؤال را نه در کمبودهای مربوط
به سطح دانش بلکه در مقوالت دیگری نظیر نظام توسیعه علیم و فنیاوری ،سیاختارهای کی ن
اقتصادی ،متغیرهای فرهنگی اجتماعی و غیره باید جستجو کرد.
1. Abd-El-Khalick, F. & Lederman, N. G
2. Finson, K. D
3. Gallagher,J.J
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که نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر سواد علمی اتیر معنییداری دارد .قیانعی راد و

ماهیت علم  :مطالعه موردی نگرش دانشجویان ...

قدمها و اقدامات اندکی درحرکت به سمت دستیابی به این اهداف آموزشی برداشیته شیده
است ،هرچند نگرانی همیشگی در مورد درک دانشآموزان از علیم وجیود دارد (لیدرمن)4333،
بدون شک برگ خریدها و عوامل بسیاری وجیود دارنید کیه مییتوانید در افیزایش مییزان درک
دانشآموزان از ماهیّت علم مؤتر باشد .ازجمله میتوان عوامل به این زیر اشاره نمود:
 توجه به مؤلفههای ماهیّت علم در تدوین و طراحی برنامۀ درسی (در عناصیر اهیداف،
محتوا ،روش ،ارزشیابی) تبدیل آموزش ماهیّت علم به جزلیی یکسارچیه و معنیادار از آمیوزش
علوم است.

که نژاد ،جنسیت ،ارزش علم ،فرهن ،علم ،رفتار علمی ،اخ ق علمی در مدرسه به عنوان ییک
اجتماع به وجود میآورد.


افزایش دانش و درک معلمان علوم از ماهیّت علم و بررسیهای علمی.

 توسۀ علم و فناوری در جامعه (اهمیت جایگاه افزایش درک عام از علم) ،حمایتها و
ساختارهای اقتصادی ،تأکید بر اهمیت فرهن ،نگرش علمی سیاستهای جامعه.
علیرغم پایین بیودن درک دانشیجویان از ماهیّیت علیم ،یافتیه هیا نشیان میی دهید وضیعیت
دانشجویان دانشکدۀ علوم در درک ماهیّت علم به مراتب بهتر و بیاالتر از دانشیجویان دانشیکدۀ
روانشناسی  -علوم تربیتی است که می توان علت آن را در ماهیّت رشته های درسیی دانشیجویان
در دو دانشکده و میزان پرداختن به موضوعات درسی با محوریت آموزش علوم و ماهیّیت علیم
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 تأکید بر فرهن ،علوم در مدارس (شاناهان و نیسواند )1644،4اشاره به جایگاه و نقشی

(در برنامۀ درسی آن) دانست .همچنین نشان میدهد که وضعیت دانشجویان دختر در درک علیم
به مراتب بهتر و باالتر از دانشجویان پسر است که این یافته بیا نتیایج پیژوهش ظیاهری ()4936
مغایر است.
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1. Shanahan, M.C & Nieswandt, M
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منابع
 بدریان ،عابد و رستگار ،طاهره ( .)4925مطالعه تطبیقی استانداردهای آموزش علوم دوره آموزش عمومیایران و کشورهای موفق در آزمون تیمز .ششمین همایش انجمن مطالعات برنامۀ درسی
 فتحی آذر ،اسکندر ( .)4977بررسی درک ماهیّت علم در فراگیران ،دبیران ،دانشجویان و اساتید علومآذربایجان شرقی .تبریز :پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت اداره کل آموزش و پرورش.
 جعفری هرندی ،رضا؛ میر شاه ابراهیمی ،سید ابراهیم و لیاقتدار ،محمدجواد ( .)4922بررسی تطبیقیعنصر هدف در برنامۀ درسی آموزش علوم ایران و چند کشور جهان .مجلۀ علوم تربیتی دانشگاه شهید
 راسل ،برتراند ( .)4954جهانبینی علمی .ترجمه حسن منصور .تهران :انتشارات دانشگاه تهران. -رشر ،نیک س ( .)4926ابعاد اخ قی پژوهش علمی .ترجمه امیر دیوانی .فصلنامۀ مفید .شماره .12

 عبدالملکی ،صابر؛ ساکی زاده ،مراد و معصومی ،معصومه ( .)4931سواد علمی هدف جهانی آموزش علومدر قرن بیستویک با تأکید بر اهداف و محتوای برنامۀ درسی .همایش ملی تغییر برنامۀ درسی دورههای
تحصیلی آموزش و پرورش  45 ,41اسفندماه  -بیرجند  -دانشگاه بیرجند.
 صدراالشرافی ،مسعود ( .)4920کاربرد استانداردهای آموزش علوم برای ایران .مجلۀ فناوری و آموزش،سال اوّل ،جلد اوّل ،شماره .1

 سعیدی ،مریم ( .)4936بررسی دیدگاههای دانشآموزان و معلمان علوم راهنمایی از علم و ماهیّت آن.پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی ،دانشکدۀ علوم پایه.
 حسینی فر ،حسین ( .)4931شناسایی و سنجش ادراکات دانشآموزان از ماهیّت علم .پایاننامۀ کارشناسیارشد ،دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی ،دانشکدۀ علوم پایه.
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چمران اهواز ،دوره ششم ،سال  ،1-43شماره  ،1ص.27-460 :

 سعیدی ،مریم؛ اردستانی ،طیبه؛ رحمانی ،صغرا .)4934( .برخی باورهای نادرست دربارۀ علم درکتابهای علوم دوره راهنمای .مجلۀ پارسی معلم فیزیک .پیششماره ، 1تابستان.
آن در کتاب های درسی .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبریز ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی.
 لیاقت ،سمیه؛ نیکنام ،زهرا؛ سعیده ،باقری (« .)4931ماهیّت علم» و آموزش علوم تجربی :تحلیل محتوایکتاب درسی علوم تجربی پایه سوم راهنمایی .فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی ایران ،سال هشتم ،شماره
 ،13صص.23-440:
 سلطانی ،اصغر؛ شریف ،مصطفی؛ رکنی زاده ،رسول ( .)4931بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامۀدرسی آموزش علوم مبتنی بر مؤلفههای ماهیت علم از دیدگاه دانشجویان (مورد :دانشگاههای اصفهان و
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 -موال قلقاچی ،سمیه (.)4934بررسی تجربه دبیران علوم دوره دبیرستان از ماهیّت علم و چگونگی انعکاس

ماهیت علم  :مطالعه موردی نگرش دانشجویان ...

صنعتی اصفهان( .مجلۀ علمی پژوهشی پژوهشهای برنامۀ درسی ،دوره سوم ،شماره اوّل ،صص-416:
.445

 اف طونی ،علی ( .)4934تأتیر نابرابری اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خانواده بر سطح سواد علمیدانشآموزان گروه راهنمایی تحصیلی شهر قزوین .پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران ،دانشکدۀ
روانشناسی و علوم تربیتی.

 عبدالملکی ،صابر ( .)4936بررسی وضعیت سواد علمی در دانشجویان کارشناسی دانشکدۀ روانشناسی وعلوم تربیتی دانشکدۀ علوم دانشگاه تهران .پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران ،دانشکدۀ روانشناسی
و علوم تربیتی.
موردی شهروندان تهرانی .مجلۀ سیاست علم و فناوری .سال سوم .شماره .9

 خوشبین ،آزاده ( .)4922تعیین نشانگرهای سواد فیزیکی با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان فیزیک درکشور ایران .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی ،دانشکدۀ علوم پایه.
 -سلطانی ،اصغر؛ شریف ،مصطفی و رکنی زاده ،رسول ( .)4923بررسی دیدگاه اعضای هیوتعلمی در

خصوص برنامۀ درسی آموزش علوم مبتنی بر ویژگیهای ماهیّت علم .فصلنامۀ پژوهش و برنامهریزی در
آموزش عالی ،شماره  ،50ص .4-47
 شیفر ،ریچارد ال؛ مندن هال ،ویلیام و اوت الیمن ( .)4921آمارگیری نمونهای .ترجمه کریم منصور فر.تهران :انتشارات سمت (تاریخ انتشار به زباناصلی.)4332،

 ظاهری ،محمد ( .)4936بررسی درک دانشجویان – معلمان رشتۀ آموزش علوم تجربی از ماهیّت علومتجربی در مراکز تربیتمعلم استان تهران .دانشگاه تهران .دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
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 -قانعی راد ،سید محمدامین و مرشدی ،ابوالفضل ( .)4936پیمایش فهم عمومی از علم و فناوری :مطالعه

تهران .پایاننامۀ کارشناسی ارشد.

 فتحی آذر ،اسکندر و موال قلقاچی ،سمیه ( .)4939بررسی تجربه دبیران علوم دوره دبیرستان از چگونگیتعلیم و تربیت در عمل 40.و  47مهرماه ،دانشگاه خوارزمی.
 کریمی ،محمدحسین؛ مزیدی ،محمد و مهرمحمدی ،محمود ( .)4920نقد و بررسی کتاب علوم پایه اوّلراهنمایی تحصیلی از منظر فلسفه علم .مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دوره بیست و
ششم ،شماره سوم ،پیاپی 51
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انعکاس ماهیّت علم در کتابهای درسی :یک پژوهش کیفی و پدیدارشناسی .همایش بینالمللی فلسفه
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