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در  .  كردم در راستاي مطالعاتي كه در آموزش علوم وجود دارد برخي منابع را بررسي مياخيرا   

وقت آن است كه در مورد آموزش علوم تجديد  "اي با عنوان  سايت انجمن شيمي انگلستان به مقاله

به بهانه شيوع كرونا نوشته شده است از ضرورت برخوردم. در اين مقاله كه چند ماه قبل و    "نظر كنيم

(. 2021، 2آيد )جاستين و لوسياصالح در برنامه درسي آموزش علوم در انگلستان سخن به ميان مي

دادن  اهميت  به ضرورت  كرونا  پاندمي  برابر  در  و سياستمداران  رفتار جامعه  نقد  با  مقاله  نويسنده 

 د:  جامعه به سواد علمي پرداخته و مي نويس

 براي   علوم  آموزش  نکنيم،  تجديدنظر  محيطي  زيست  و  علمي  سواد  معناي  در  كه  زماني  تا» 

  علوم  سواد  كه  است   آن  وقت   ماند.   خواهد   ناكام   ما   آينده   هاي   دولت  و   فعلي   زانو دانش آمو  دانشجويان

  كه   زماني  در.  است  خورده  شکست  علوم  آموزش....  دهيم  قرار  علوم  آموزش   سرلوحه  را  زيست  محيط  و

افراطي به نظر برسد.   است  ممکن  ساخته اند اين استدالل  سرعت  به  را 19-واكسن كوويد  دانشمندان

 براي شرايط   كافي  اندازه  به  را  آنها  كه  ندارند  علوم  تحصيالت  مردم  اتفاق  به قريب  اكثريت  حال،  اين  با

 از   توجهي  قابل تعداد.  كند آماده هوايي  و  آب  تغييرات  تهديدآميز  مسئله  با  شدن  درگير  يا  گيري  همه

  براي   ها دولت  كه  ايم بوده  شاهد   حتي   ما  و   كنندمي  امتناع  واكسيناسيون  از  جهان  سراسر  در  مردم
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  بسياري.  شست  درستي  به  را  خود دستان  توانمي  چگونه  گويند مي ما  به  كنند كهتبليغاتي هزينه مي 

  پايه   مفاهيم  آنها  از  برخي  و  كنند  پيروي 19-كوويدعلوم در ماجراي    از  توانندنمي  سياستمداران  از

 دانشمندان  و  است  معمول  نيز  هوايي  و  آب  تغييرات  انکار.  كنندنمي  درک  را  علوم  كار  نحوه  يا  علمي

 .«بدانند  بهتر بايد   كه گيرندمي  تضعيف كساني قرار و تحقير اعتمادي،  بي مورد آشکارا

به    اشاره  با  از  سرخوردگي"نويسنده  آموزش  معلمان  موسسات "فعلي  روش  برخي  هشدار  از   ،

 و   آب  اضطراري  شرايط  در  آموزان  دانش  پژوهشي درباره لزوم توجه به آموزش آينده براي آمادگي 

آماده كردن   جاي  به  پرورش  و  گويد و معتقد است آموزشمحيطي سخن مي  زيست  بحران  و  هوايي

 .  است امتحانات شده براي آمادگي زندگي، براي دانش آموزان

كه تالش    ي است. در حال  شيهمچنان در حال افزا  شگاه يعلوم مدرسه و علوم آزما  نيشکاف ب» 

كمک به   يبوده است، ما به روش بهتر برا  زيآم  تيموفق  معتبردر علوم    انآموز  مشاركت دانش  يبرا

داشتن سواد    يكه در معنا  ي زمان  تا  . ميدار  ازيجامعه ن  يم براوعل  يدرک ارزش واقع  يبرا  انآموز  دانش

، آموزش مينکن  دنظري تجد  يو اقتصاد  ي اسي، سياجتماع   عتريدر چارچوب وس  يطيمح  ستيو ز  يعلم

  شتر يب  ايسال    11  پس از. اگر دانش آموزان  افتيادامه خواهد    همچنان به سمت عدم موفقيتعلوم  

  کيما   نکهيبر ا ي مبن ييكند، هر ادعايكار م  چگونه موبفهمند عل نکهيخارج شوند بدون ا لياز تحص

 «است. يمعن  يب  ، ميده يارائه مموثر  ومآموزش عل

با توجه به اين مطالب ممکن است اين سوال به ذهن برسد كه آيا بازنگري در آموزش علوم ناشي   

ابراز   مومردم نسبت به عل  عموماز عدم اعتبار علوم در جامعه است يا ضرورتي ديگري وجود دارد؟  

ز  نانياطم اعتماد  م  ينظرسنج.  اندكرده  ياديو  نشان  مشاغل  يها  علوم  دهد  به  وجود  مربوط  با 

ها هستند.    نيمورد اعتمادتراز نظر رتبه بندي جزو  و    بوده  نيمشاغل مورد تحس  نيها در بتيمحدود

به همين دليل از  و  كه آموزش علوم مهم است موافقندآنها احتماالً   اكثريت ، د يكن سوال از مردم اگر

 شوند. نتايج ضعيف دانش آموزان در آزمونهاي عملکردي و زندگي نگران مي

،  انيم توسط مربوممکن است الزم باشد عل  ايبه اصالح داشته باشد؟ آ  از يممکن است آموزش علوم ن  ايآ

  شود؟مفهوم سازي دوباره  ش آموزانو دان سندگانيمحققان، مدافعان علوم، نو

  ي ها  شرفتيو پ   يعلم   يكه عمدتا توسط تالش ها  يدر جامعه ا  ي و تفکر علم  ي عموم  لومع   دانش 

آن گسترده است.    كاربردهايمفهوم گسترده است و  يک  م  واست. عل  يشود، ضروريم  تيهدا  يفن

  .كنديعملکرد بهتر آنها را منعکس م  ياست. علم نحوه كاركرد كارها و چگونگ   يتفکر خوب  يتفکر علم

م  وعل  تيدر مورد اهم  نويسندهكه    يياستداللها  نياز مهمتر  يکي  "از سکنه  ي خال  يايدن"  در كتاب
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را  يشتريب  اريجان بس  يو كشاورز  يدر پزشک  شرفتپي"  .است  يدهد، در حوزه علوم پزشک  يارائه م

 همچنين  وي  . "، نجات داده است.از دست رفته است  خ يتار  ي كه در تمام جنگ ها نسبت به جانهايي

  درک   و   گيري  تصميم   در  كه  است  ايجامعه  ، علمي  ناآگاه   جامعه  كه   كند مي  اشاره   واقعيت  اين  به

 بيست   نيز همانند  امروز  اين نويسنده  سخنان.  است  برخوردار  از محدوديت جهان مبتني بر فن آوري

  يا )  علم.  است  ما  كنوني  فکري  غير  محيط  پادزهر  علم.  است  با موضوعات جامعه  مرتبط  پيش  سال

 (.2018، 3است )جيمي ساالري شايسته يک( كيفيت با علم حداقل

  ديگر،  هايتالش برخالف علوم،.  شوند ارزيابي  خود هايشايستگي اساس بر بايد  اعتقادات و  ادعاها 

  پردازندمي   علمي   عمل  به  كه  افرادي  و  دارد  هاييمحدوديت  علوم.  كنداز اتکا به اقتدار چشم پوشي مي  

  سازي،  مدل  مورد  در   -   علمي   فرايندهاي   وجود  اين   با.  كنندمي  نقض  را  درست  علم  اصول  گاهي

 . هستند شده  ابداع فرايندهاي ترين موفق  - ها پديده توضيح و  بيني پيش توصيف،
 

 چه باید کرد؟ حال  

.  است(  متفاوت  انديشيدن)  علوم  مفهوم سازي مجدد   ، بهتر  علمي  آموزش  ها برايقدم  اولين  از   يکي 

  با  علمي مفاهيم  شناخت  همچنين  هست.  مهم  است  نهفته  آن  در  كه  مفاهيمي  و   عمومي  دانش علمي 

 .است مهم  زمان گذشت

  و  زمين  آب، .  هستند  تغيير  از  مصون  و   مطلق  علمي   مفاهيم   كه  است  اين  مشهور  غلط  تصور  يک 

  تركيب  از  كه   شناسيم مي  را تركيباتي  آنها   اكنون  شدند،   مي  بندي  طبقه  عناصر  عنوان  به  زماني  هوا

هستند    تجربي علمي  اطالعات. است  مفهوم تغيير از هايي نمونه از  مملو موعل.  اندشده تشکيل عناصر

  مناسب  معرفتي  هايارزش  با  آن  سازي  عملياتي  و  سازي  مفهوم  علوم،.  دنكنمي   تغيير  شواهد  با تغيير  و

يعني  .  برخوردارند  مبتني بر شواهد   كيفيت  آنهايي اند كه از  صحيح،  معرفتي  ارزشهاي.  است  ارتباط  در

 دارند.  مطابقتمناسب   شواهد و  منطق با كه ي مقادير دانش

تغ  يدر حال  پ   ايدر دانش مدرسه  رييكه  در جامعه    يو فناور  يعلم  شرفتيكند است، سرعت 

م را پشت و، آموزش علرييخطر وجود دارد كه جهان در حال تغ  نيكه ا  ياست، به طور  اديز  اريبس

 نه ي، زمکرديمرتبط با آن، بلکه از نظر رو  ينه تنها از نظر محتوا و درک مفهومخطر    ن يسر بگذارد. ا

مهارتها  كاري ن  ي و  نبراي    ازي مورد  ا  زيمعلم  رفع  دارد. در  تحقينگران  ني وجود  زم  قاتيها،   نه يدر 
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 ي بآموزان،    دانش  انيدروس علوم در م  تيعدم محبوب:  است  ريز  يها  نهي آموزش علوم متمركز بر زم

 ، يعلم  يمحتوا  ي ستايا  تيماه،   شود  يم   س يدر مدارس تدرآنچنان كه  علوم به دانش آموزان    يربط

 سطوح   يريادگيكه به    ييها  آموزشت و  آموزش و ارتباطا  يارزش  يلفه هاموآموزش علوم از    يانزوا

در    يريگ  ميحل مسئله و تصم  يتوسعه مهارت ها   و درنتيجه  دانش آموزان توجه ندارند  نيباالتر در ب

در دو حوزه قابل    اين موارد  ، همهي به طور كل.  محدود كرده است  را  مدرسه  النيفارغ التحص  انيم

حل  يعني مهارت  درجه باالتر    ي شناخت  يآموزش مهارت ها  يبرا  انبحث است: عدم آموزش معلم

،  4)جک  شوداي كه در آن علوم به دانش آموزان تدريس ميزمينهو    يريگ  ميتصمو مهارت    مسئله

2003). 

ي در آموزش به معني عام و  انديششود كه بازع مشخص ميوبا نگاهي به پيشينه موض بنابراين   

است. امروز شرايط بوده    متخصصانهميشه مورد توجه و تاكيد  از گذشته  آموزش علوم به طور خاص  

پيش آمده ناشي از كرونا انگيزه اين بازنگري است و ديروز عدم توفيق دانش آموزان در درک بهتر 

افراد جامعه امروز بايد مجهز به جهان. اما يک چيز هميشه ثابت است و آن اهميت سواد علمي است.  

سواد علمي شوند تا از آسيبهاي پيش آمده در امان باشند. توصيه به بازنگري در آموزش علوم براي 

برقراري ارتباط صحيح بين آموزش علوم و نيازهاي جامعه است كه بخشي از آن با توسعه سواد علمي  

ته علم ايجاب مي كند مفاهيم علمي به طور  شود. از طرفي ماهيت خود علوم و توسعه پيوسمحقق مي

 مرتب مفهوم سازي شوند.
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