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چکيده
هدف مقاله حاضر ،بررسي چگونگگي رر و تنصوف

عضاواا عگن و هواا ضم وي

ففزيک ،شف ي ،زيستشناسي و زمف شناسي کشنر عز جنبههاا مختم  ،ماهفت ضمم
عست .عي جنبه ها شامل منقتي بنرن ضمم ،مبناا تنربي ضمم ،خالقفت رر ضمم ،گقو
ذهنفت رر ضمم ،تاثفر مسائل عجت اضي و فرهنگي بر ضمم ،گق مشاهده و عسوتنتا و
کشنر بنرهعگد .گنع پژوه

کففي و روش آن ،پديدعرشناسي عست .بورعا روررآورا

رعرهها عز عبزعر پرسشنامه بازپاسخ ،عستفاره شوده و روش مقنلوهبنودا گفوز ج وت
تحمفل رعرهها به کوار ررفتوه شوده عسوت .يافتوههواا پوژوه
عگن

گشوان رعر عضاواا

هاا ضم ي کشنر رر پنج منلفه منقتي بنرن ،مبناا تنربي ،خالقفت ،ذهنفوت

و مشاهده و عستنتا  ،بررعشتهوا و تنصوففاتي ه سون بوا عگديشوههواا جوارا عز
ماهفوت ضمم ،رعشتهعگد با عي حال رر رو منلفه تاثفر مسائل عجت اضي و فرهنگوي بور
ضمم و همچنف ت ايز بف گظريه و قاگنن ضم ي و گق

و جايگاه هر يوک رر تنلفود و

رسترش معرفت ضم ي ،گظرعتي راه متفاوت ،با منلفههاا پذيرفته شده ماهفت ضموم،
گشان رعرهعگد.
کليد ژاژهها :ماهفت ضمم ،عگن

هاا ضم ي ،تاريخ ضموم ،فمسوفه ضموم ،جامعوهشناسوي ضموم،

پديدعرشناسي.

 .1اين مقاله برگرفته از رساله دکتري با عنوان «تبيين ويژگيهاي برنامهدرسي مبتني بر مولفههاي ماهيت علم» ميباشد.
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گظريه و قاگنن ضم ي عست .گ نگه پژوه

شامل  91گفر عز عضااا عگن هاا ضم ي
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بررسی ديدگاه اعضاي انجمن هااي

بررسی دیدگاه اعضای انجمنهای علمی کشور درباره ویژگیهای ماهیتی علم

مقدمه

مورد مسائل گوناگون مرتبط با علم از لبیال مولفاههااي

علم تاثیري فراگیر و اغلب نافذ بر تمامي جنبههااي

ماهیت علم ميتواند رژوه هااي علماي فعالیاتهااي

زندگي مدرن دارد؛ از فناوري گرفتاه کاه از ن ناشاي

موزشي و جهتگیريهاي نان را در ارتبا باا تولیاد و

ميشود تا داللت هاي ژرف فلسفي که از اندیشههاي ن

کاربست معرفت علمي متاثر مي سازد لذا در ایان مقالاه

ایجاد ميگردد .با این حال و برخالف این تاثیر عظایم

به بررسي گگونگي توصیف درک و برداشات اعاااي

scientific

مهمي از جامعاه علماي

گاااهي افااراد از گگااونگي الاادام علمااي(

انجمنهاي علمي به عنوان بخ

 )enterpriseو ماهیت ن اندک است .این فقادان درک

کشور از جنبههاي مختلف ماهیت علام مايراردازیم .از

بهطور باالقوه ررگزناد باوده و تمامیماب مرباو باه

نجا که اعاااي انجمانهااي علماي کشاور در والاع

بسایاري از

برگزیدگان و نمایندگان رژوهشاگران و اعاااي هیااب

تممیماب غیرمنطقي و مواضع نابخردانه در مورد علم و

علمي دانشگاه ها در حوزه هاي معرفتي علماي باه شامار

سیاسااتهاااي علمااي باادفهميهااایي از ماان

مي روند لاذا بررساي نظاراب ناان در ایان خماو

حوزه هاي علمي را متاثر ميسازد .در را

( nature of

مي تواند نشان دهنده بخشي از دیدگاههاي جاري جامعاه

علم( ) character of scienceو ماهیاتعلام

 ) scienceوجود دارد [ .]1در والع میزان گاهي جامعه

علمي کشور در خمو

ماهیت علام و معرفات علماي

علمي از گگونگي عمل علم و ماهیت ن عرصه هاایي

باشد .فقادان راژوه

گون موزش علوم رژوه هاي علمي و سیاست هااي

ررداختن نویسندگان این مقاله به این موضوع بوده اسات.

مربو به تولید گسترش و کااربرد علام را در جامعاه

در این مقاله بررسي خواهیم کرد که نگاه اعااي هیااب

تحت تاثیر لرار ميدهد.

علمي در مورد مولتي بودن یافتاههااي علماي گیسات

در ایان زمیناه از جملاه دالیال
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ماهیت علم بیان مي دارد که علم گگونه عمل کارده

یا نان بر ثابت بودن یافتههاي علمي تاکیاد دارناد و یاا

و عمدتا به مفروضاب و ارزشهایي اطالق ميگردد که

مولتي بودن را به عنوان یک ویژگي اساسي معرفت علمي

در رشد و کاربرد معرفت علمي موثر هستند [ .]2از بعد

در نظر ميگیرند .نظراب نان در ماورد تجرباي باودن و

معرفتشناسي و دیدگاه جامعهشناسي این موضاوعاب

نق

شامل معناي علم رنداشت ها ارزش ها خاللیاتهااي

گه نقشي براي ذهنیت فاردي در جریاان تولیاد معرفات

مفهومي روش علمي رسیدن به اجماع و ویژگاي هااي

خاللیت در

ذهنیت در شکل گیري معرفت علمي گگونه اسات

علمي لائل هستند نان تا گه اندازه به نق

ن نوع معرفتي است که در علم تولید ميگاردد [ .]3در

مراحل مختلف فرایند علمي معتقدند گه جایگاهي براي

والع ماهیاتعلام عرصاه ریونادي اسات ررثمار کاه

مولفههاي اجتماعي و فرهنگي در بین مولفههاي ماهیاات

جنبه هاي مطالعاب اجتماعي مختلف علم شامل تااری،

علم درنظر ميگیرند از نظر نان نق

مشاهده و استنتاج

جامعه شناسي و فلسفه علم را ترکیاب کارده و درهام

و میزان اهمیت هر یک در تولید معرفت علمي گیسات و

مي میزد [ .]1ایدههاي فعلي ماا از ماهیات علام نتیجاه

گه رابطه اي بین نظریه و لانون علمي در جریاان فرایناد

رژوه هاي انجام شده مختلف در حوزههااي معرفتاي

علم وجود دارد اینها ررس هایي است که در این مقاله

مختلف است .با این حال رژوه ها نشان مايدهندکاه

به نها ررداخته شده است.

افراد مرتبط با علم یا همان جامعه علمي لزوما ایدههاي
مشابهي با ایدههاي کلي و رذیرفته شده در مورد عمل و
ماهیت علم ندارند .جدول  1برخي از ایده هاي کلي در
مورد هر یک از جنبه هاي مختلف ماهیت علم را نشاان
ميدهد.
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با توجه به این که اندیشههاي جامعه علمي کشاور در

دکتر اصغر سلطانی و همکاران

سند مربو به استانداردهاي بین المللي علوم -منبع []1

دگرگوني بوده است بهگونه اي که ایان تيییاراب طیفاي
وسیع از اثبابگرایي تا رسا نوینگرایي را در بر ميگیارد.

ا معرفتعلمي در عین دیرراي بودن ماهیتي مولتي دارد.

دیدگاه هاي جاري در ایان زمیناه در تقابال باا رویکارد

تجربي استدالل عقالني و شکگرایي () skepticism

عیني دانسته و ن را جداي از تاثیراب فرهنگاي در نظار

است.

ميگیرد [ .]4رویکرد فعلي و رسانوینگرایانه به علم مبتني

ا تنها یک راه براي انجام علم وجود ندارد( بنابراین روش

بر دیدگاه هاي کوهن( )Kuhnهانسان( )Hansonو ساایر

علمي جهاني وجود ندارد).

فیلسوفاني است که ایدههاي نسبیتگرایي( )relativismدر

ا علم تالشي است براي شرح ردیدههاي طبیعي.
ا لوانین و نظریهها نق هاي متفاوتي در علم بازي

علم را مفهومرردازي کردهاند .نگاهي به تفاوبهااي کاار

ميکنند بنابراین باید توجه داشت که نظریهها حتي با

افرادي گون رورر( )Popperکوهن الکاتوش()Lakatos

شواهد اضافي به لوانین تبدیل نميشوند.

فایرابند( )Feyerabendالودن( )Laudanو جیاره()Giere

ا افراد از تمامي فرهنگها در علم شریک هستند.

کامال شکار مي سازد که برداشتها از ماهیت علم مانناد

ا معرفت جدید باید به طور روشن و در انظار همه

علمي ماهیتي مولتي داشته است .با این حاال

خود دان

گزارش شود.

دانستن این موضوع که دیدگاه هااي ماا از ماهیات علام

ا علم نیازمند نگهداري سوابق دلیق ارزیابي

تيییرکرده و این تيییر ادامه ریدا خواهاد کارد تاوجیهي

همپیشگان( ) peer reviewو لابلیت تکرار شدن است.

براي متولف کردن رژوه هاي خود تا رسایدن باه یاک

امشاهداب نظریه -محور( ) theory-ladenهستند.

توافااق کلااي نماايشااود [ .]5ایاادههاااي جاااري و

ا تاری ،علم هم ویژگي تکاملي و هم ویژگي انقالبي علم

ناشي از نظریه و فرهنگ و متکي بر مشااهداب تجرباي و

را نشان ميدهد.

در معار

ا علم بخشي از سنتهاي اجتماعي و فرهنگي است.

تيییار در نظار مايگیرناد؛ هار گناد هنااوز

مقولااههااایي وجااود دارنااد کااه مااورد توافااق تمااامي

ا علم و فناوري متاثر از یکدیگرند.

صاحب نظران این حوزه لرار نگرفتاه اناد مانناد مبااني

ا ایدههاي علمي از محیط اجتماعي و تاریخي خود تاثیر

هستي شناسي( )ontologicalمعرفت علمي؛ باا ایان حاال

ميرذیرند.

توافق بر روي جنبههاي مشخمي از ماهیت علم به وجود

مباني نظري و ریشینه رژوه

 :در این بخ

ابتادا

مده است [.]6

مباني نظري مربو به ماهیت علم شاامل سایر تحاول

اندیشااههاااي گوناااگون و متنااوع در علاام کااه باار

اندیشههاي گوناگون در این ارتبا و همچناین نظاراب

شکلگیري ایده هاي جااري در ماوزش علاوم اثرگاذار

فیلسوفان و تاری،دانان علم که بر ایدههاي فعلاي ماا از

بااودهانااد برگرفتااه از نظااراب صاااحبنظااران مختلااف

ماهیت علم تاثیرگذار بودهاناد بررساي مايشاوند .در

رژوه کننده در فلسفه ي علم تاری ،علم جامعه شناساي

ادامه نیز خالصهاي از ریشینه رژوه هاي میداني انجاام

علم و روان شناسي علم مي باشد .این اندیشامندان طیاف

شده در مورد دیدگاه دانشمندان رژوهشگران اعاااي

وسیعي را در برميگیرند که مسالما رارداختن باه مقولاه

هیاب علمي و دانشجویان از ماهیت علم ارائه ميگردد.

ماهیت علم بدون درنظرگرفتن اندیشاههااي ناان کامال

مباني و گارگوب نظاري :مفهاوم ماهیات علام

نخواهد بود .تام

کوهن کارل همپل( )Hempelکاارل

رااورر راااول فایرابنااد جرالااد هااالتن( )Holtonاسااتفن

معناي ثابتي در طول دهه هاي گذشته نداشته و دائما باا
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ا دانشمندان خالق و فریننده هستند.

رسانوین گرایانه در مورد علم ن را یاک تاالش انسااني
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ا معرفتعلمي به میزان زیادي مبتني بر مشاهده شواهد

اثباب گرایي سنتي است که علم را معتبر( )authoritativeو
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جدژل  .ایدههاي کلي در مورد ماهیت علم برگرفته از هشت

ایده رردازيهاي مختلف در حوزه فلسفه علم دساتخوش

بررسی دیدگاه اعضای انجمنهای علمی کشور درباره ویژگیهای ماهیتی علم
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ایمره الکاتوش کالرک گالیماور( )Glymourرونالاد

توسط افرادي گون کوهن انجام رذیرفت نشاان داد کاه

جیره هانسن و جامعه شناسان علم از جمله این متفکران

نظریه هاي علمي را نمي توان به طور لطعي اثباب یا ابطال

هستند [ .]7در ادامه به برخي از این ایدههااي متفااوب

کرد و بسیاري از رویدادهاي علمي بنا بر روشهایي کاه

درباره ماهیات معرفت علمي اشاره ميگردد.

فالسفه تجربه گراي منطقي تجویز و توصیه مي کنناد ر

ایااده ساانتي در مااورد علاام و معرفاات علمااي

ندادهاند [ .]12اندیشههاي کوهن در ماورد راارادایمهااي

استقراگرایي( )inductivismمکتب کمبریج و حلقه ویان

علمي منتقداني را نیز به دنبال داشت؛ انتقادهاایي کاه از

است که مورد انتقاد رورر و دوئم( )Duhemلرا گرفات.

مفاهیمي گون مفهوم انقالب علمي و مفهوم تابع رارادایم

راورر باا نظریااه خاود یعناي حااد هاا و ابطاالهااا

بودن مشااهداب صاورب راذیرفت [ .]13راژوه هااي

ابطالگرایي( )falsificationرا روش غالب علام معرفاي

کوهن و الکاتوش توجه محققان را به بعد تااریخي علام

کرد [ .]8او ایان دیادگاه جدیاد را مطارح کارد کاه

اعظم فلسفه علم در دهاههااي  1971و

نظریههاي علمي ذاتا حد

و فر

جلب کرد .بخ

هستند و ما هیچگاه

 1981کوششي بود براي مشخص کردن ایان نکتاه کاه

نمي توانیم مطمئن باشیم که حتي بهترین نظریاه تببیات

ریشرفت علم به گه معناست .الودن نق

عمدهاي در این

شده علمي با نظریه اي که رلیب بهتري به شمار مي ید

رروژه ایفا کرد .الودن علم را به صورب ناوعي فعالیات

تعویض نشود [ .]9استقراگرایي بر این بود کاه علام باا

حل مساله تفسیر کرد .از نظر الودن ریشرفت علمي ممکن

لاوانین و

است به طرق گونااگون حاصال شاود؛ یکاي از طریاق

ری بینيها با استقرا از این دادهها اساتنتاج مايشاوند.

افزای

تعداد مسایل تجربي حل شده است(مبال راه حال

رورر این نظریه لدیمي علم که نقطه شروع براي علم را

نیوتن و گالیله براي حل مسااله ساقو

ادراک حسي یا مشاهده حسي در نظر ميگرفت باطال

ریشرفت عبارب است از حل یک مورد خالف لاعده(مبال

دانست و تاکید کرد که نقطه شروع علم نظریه و طارح

اکتشاف سیاره اورانو

و نجاب نظریه نیوتن که لادر باه

مساله است [ .]11از سوي دیگر تبیاین اساتقراگرایان و

تبیین حرکت سیاراب در یک راستا به دور خورشید نبود)

ابطاالگرایاان از علام ماورد انتقااد گاروه دیگاري از

[.]14

مشاهداب و یا دادهها شاروع شاده و ساپ

زاد) .ناوع دوم
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فیلسوفان علم از جمله الکاتوش والع گردیاد .از نظار

فایرابند از جمله دیگار فیلساوفان علماي اسات کاه

نها نه تاکید استقراگرایان بر استنتاج استقرایي نظریهها

نظراب او بر ایدههاي کنوني از ماهیت علم تاثیرگذار بوده

از مشاااهداب و نااه تمااویر حااد هااا و ابطااالهاااي

است .نظریه فایرابند در علم نظریهاي نظمگریزاناه اسات

ابطال گرایان هیچ کدام نمي توانند گگونگي ریادای

[ .]11مدعاي او در کتاب معروف

و

علیاه روش(

Against

رشد نظریه هاي والعا ریچیده علمي را باه طاور کاافي

 )Methodاین است که تاکنون هیچ لسم بازسازي عقالني

شرح و تبیین کنند [.]11

موفقیت میزي از علم تحقاق نپذیرفتاه اسات .او علام را

در نیمااه دوم لاارن بیسااتم تحااولي جدیااد در

نهادي اجتماعي ميداند که در اوضاع و احوال اخاللاي

علم شناسي فلسافي ر داد کاه باه طاور روزافزوناي

سیاسااي و اجتماااعي خاصااي اسااتقرار یافتااه اساات و

نظریه رردازي هاي ریشین در این خمو

کن هاي متقابل ن با دیگر نهادهاي اجتماعي به تيییراتي

را به گاال

کشااید و تااالش کاارد تااا هرگونااه نظریااهرااردازي

در سمت و سوي علم و اصالح و سازگاري ن انجامیاده

روش شناختي را باا والعیات بسایار ریچیاده و متناوع

که نميتوانیم نها را بار وفاق لاعادهاي روششاناختي

شاایوههاااي ک ااوش علمااي در فراینااد تکااوین علاام-

توصیف کنیم .به نظر فایرابناد اگار علام را در بافات و

بدان گونه که در تاری ،علم تحقق یافته است -ساازگار

زمینه اجتماعي اش در نظر بگیریم دیگر نمي توانیم دعوي
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تولمین( )Toulminدادلي شیپر( )Shapereلاري الودن

و همخوان کند .اینگونه رژوه ها در تااری ،علام کاه

دکتر اصغر سلطانی و همکاران

همچنین معتقد است که تحوالب بزرگ اندیشاه علماي

بوده و ميتواند برداشت ها و رندارهاي ناان را از مقولاه
ماهیت علم و معرفت علمي دستخوش تيییر

نشان دهنده نند که این اندیشهها به طور تمادفي ردید
مده و ریشرفت علمي از هیچ لاعده یا لاعده هاي ثابتي

کنند.

این عوامل در نهایت در لالب مولفهها یا ویژگيهااي

ریروي نميکند [.]13
اندیشه هاي مختلف جامعه شناسان علم نیز بار ناوع

مولفههاي هفت گانه ماهیت علم یاد ميگردد .با این حاال

نگاه ما به ماهیات علام تااثیر گاذار باوده اسات .در

با توجه به گستردگي و ریچیدگي مقوله علم ویژگيهااي

جامعهشناسي علم به بررسي و مطالعه رابطه بین فاااي

دیگري نیز وجود دارند که در زیر مجموعاه ایان هفات

علم(و عناصر ن از لبیل دانشمندان نهاد هاي علماي و

مقوله از ماهیت علم لرار ميگیرند .این مقولهها ویژگيها

رژوهشي دانشگاه ها هنجارهاي علمي جاو علماي) و

یا جنبهها هر یک به نحاوي جهاتگیاري گگاونگي و

جامعه(و اجازا ن مانناد افاراد امکانااب التماادي-

ایدههاي جامعه علماي کشاور را متااثر سااخته و تيییار

اجتماعي نهادهاي سیاساي دیناي نظاامي و فکاري)

مي دهند(شکل .)1در والع زماني ایده هاي جامعاه علماي

ررداخته ميشود [ .]15در این حوزه اندیشههاي افرادي

کشور و به تبع ن اعااي انجمن هاي علماي کشاور در

گااون ماارتن( )Mertonو شاالر( )Schelerتاثیرگااذار

راستاي ویژگيهاي علم خواهد بود کاه درک مناسابي از

بودهاند.

هر یک از ویژگي هاي ماهیت علم داشته باشند و از نها

فلسفه تاری ،جامعهشناساي و روانشناساي علام باه

درک صحیحي زمینه رویایي بیشتر علمي را فاراهم ورده

همراه حوزه هااي موضاوعي علاوم مختلاف عاواملي

و باعث کاه

فات هااي ناشاي از شاناخت نادرسات

هستندکه بر ایده هاي افرادي که به نوعي با حوزه هااي

مولفههاي مختلف معرفت علمي خواهد گردید.

یکل  .تاثیر هر یک از مولفههاي ماهیت علم بر جامعه علمي کشور

ریشینه رژوه

 :بررسي ها از مناابع موجاود نشاان
مشاابهي باه ارزیاابي و

دیدگاه هاي دانشمندان در مورد ماهیت علم و مقایساه ن

نظراب اعااي جامعه علمي کشور در ارتبا با

مبااني نظاري

مي دهند که تااکنون راژوه
سنج

کیمبال( ]16[ )Kimballدر راژوه

خاود بار روي

با دیدگاه مربیان علوم مدلي را بر اساا

ماهیت علم نپرداخته است و رژوه هاي انجاام گرفتاه

موجود در مورد ماهیت علم و فلسفه علم طراحاي کارد.

عمادتا مرباو باه خاارج از کشاور

در مدل کیمبال هشت ویژگي علم ماورد مقایساه لارار

ميباشند .در ادامه به شرح هر یک از ایان راژوه هاا

گرفتند )1 :کنجکاو بودن علوم؛ )2رویا و فرایناد-محاور

در این خمو

بودن علم؛  )3علم به دنبال افزای

ميرردازیم.

جامعیت است؛ )4تنها

یک روش علمي وجود ندارد؛  )5علم بر حوا
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عوامل موثر بر ماهیت علم یعني ایده هاي ناشاي از

در جهت تولید دادههاي علمي خود بهاره گیرناد .گناین
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برتري ن را بر دیگر گونههاي معرفت مطارح کنایم .او

علمي در ارتباطند از جمله اعااي هیاب علمي تاثیرگذار

بررسی دیدگاه اعضای انجمنهای علمی کشور درباره ویژگیهای ماهیتی علم

عملیاتي و ارزشیابي کار علمي بهوسیله تکراررذیري و

معرفت شاناختي دانشامندان در ماورد ماهیاات علام و

سودمندي مبتني است؛  )6دنیااي فیزیکاي در معار
درک و سازماندهي انساان اسات؛  )7علام باهوسایله
بازبودن ذهن و للمرو رژوه

رژوه

مشخص مي شاود؛ و )8

علمي را بررسي کرد .او در رژوه

خود ریوناد

بین دیدگاههاي معرفتشناختي از علم رشتههاي علمي و
روش هاي کاوش علمي را سانجید .نظاراب دانشامندان

کل علم مولتي( زمایشي) است.

حوزه هاي مختلف علمي درباره موضوعاتي مانند ماولتي

رااومروي( ]17[ )Pomeroyدیاادگاه دانشاامندان در
مااورد ماهیااات علاام و موزشااگران علااوم در سااط

بودن( )tentativenessتجرباي باودن( )empiricalذهناي

متوسااطه را مااورد مقایسااه لاارار داد .او رویکاارد

بودن( )subjectivityخاللیت مسائل فرهنگي /اجتماعي

تجربهگرایاي منطقاي( )logocoempiricistرا باه عناوان

داده ها/

رویکرد سنتي در نظر گرفت کاه بار اساا

نظریه /لانون مشاهده /استنبا

الگوها زمای

ن رشاد

شااواهد هاادف روش غیرمتعااارف بااودن()anomaly

معرفت علمي تنها از طریق روشهاي اساتقرایي مبتناي

مطابقت( )justificationتکراررذیري( ) reproducibilityو

بر مشاهده و زمایشاب کنترل شده انجام ميشود .ایان

ری بیني در این رژوه

مورد کاوش لرار گرفت .نتاایج

تمویر از علم غالبا در کتاب هاي درساي و دوره هااي

او نشان دادند که دانشامندان در خماو

موزشي علوم ارائه شده و اشاره دارد کاه علام عیناي

مرتبط با ماهیت علم نظراب متفااوتي دارناد .شاوارتز و

موضاوعاب

است تنها مبتني بر منطاق باوده و از تفسایر و تاویال

لاادرمن [ ]21در گاازارش دیگااري از ایاان رااژوه

انساني به دور است .در مقابال راومروي دیادگاه غیار

خاطرنشان ساختند که به طور کلي ایده هاي دان منادان

ساانتي را توصاایف ماايکنااد کااه در ن رناادار و

رشتههااي علماي

شهود( )intuitionبه طور بالقوه بخا

در مورد ماهیت علم تفاوتي بر اسا
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مهماي از روش

مختلف و یا رویکردهاي رژوهشي متفاوب ندارناد .البتاه

علمي محسوب ميگردند .این دیدگاه همچنین عینیت را

شواهد نشان دادند که همگاي نهاا نظاراب یکسااني در

دست نایافتني ميداند.

مورد ماهیت علم ندارند.
کاراکااا ( ]21[ )Karakasدر رااژوه

گلیسن( )Glassonو بنتلي( ]18[ )Bentleyرژوهشي

خااود ایاان

درباره دیدگاه هاي دانشمندان درباره ماهیات علم انجام

موضوع را مورد بررسي لارار داد کاه گگوناه مدرساان

دادند .نها جنباه هااي مختلاف ماهیات علام از نظار

درو

مقدماتي علوم در سط کارشناسي درحاوزههااي

فیلسوفان و رژوهشاگران علام را ماورد بررساي لارار

شیمي فیزیک زیست شناساي و زماین شناساي علام و

دادند؛ ایدههایي از لبیل اینکه علم الدامي نظریه-محاور

ماهیت علم را درک کرده و تعریف ميکنند .نها گگوناه

و تجربي است و رشد تاریخي علام شاامل دورههااي

جنبههاي مختلف ماهیت علم را باه دانشاجویان تادری

مختلفي از اجماع عمومي و عادم توافاق اسات .ساایر

مي کنند و گه منطقي براي تدری

جنبههاي مورد بررسي توسط این دو عباارب بودناد از

علاام فااراهم مااي ورنااد نتااایج او نشااان دادنااد کااه

اینکه علم رویا صارفه جاو( )parsimoniousماولتي و

مشاااارکتکننااادگان در راااژوه

دریافاااتهااااي

زمون رذیر بوده روش هاي گنگانه را مقایساه کارده و

غیرمعمااول( ) sophisticatedو ریچیاادهاي در ارتبااا بااا

مبتني بر داوري حرفهاي است .نها همچنین رابطه باین

ماهیت علم دارند .در برخاي از ماوارد نظاراب ناان در

تعامل علم و جامعاه و ارتباا میاان علام فنااوري و

راستاي دیدگاه هایي بود که توسط فیلسوفان علم تارویج

جامعه را در زمینه موضوعاب اجتماعي ماورد بررساي

ميگردد و در موارد دیگر نظراتي میختهتر داشتند.

لرار دادند.

خود مرتبط با ماهیات

وانااگ( )Wongو هادساان( ]22[ )Hodsonنیااز در
رژوه
392
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شوارتز( ]19[ )Schwartzدر تحقیق خود دیدگاههااي

دکتر اصغر سلطانی و همکاران

رژوه

مورد مطالعه لرار دادناد .نهاا جنباه هااي مختلفاي از

این نوع رژوه

نیز مبتني بر هیچگونه

ماهیت علام از جملاه گونااگوني روشهااي علماي

ری فرضي در مورد دیدگاههاي لبلي زمودنيها از طرف

خاللیاات و انگاشاات در براباار عینیاات مشاااهداب و

کیفاي ایان

سوالهاي رژوه

رژوه گر نیستند[ .]24از نجا که در بخ

تفسیرهاي نظریه -محور عدم لطعیت لوانین نظریه هاا

رژوه

و مدل هاا تااثیراب اجتمااعي سیاساي التماادي و

زمین شناسي زیست شناسي شایمي و فیزیاک در ماورد

فرهنگي بر علم و موضوعاب مرتبط با حمایت ماالي از

ماهیات علم(ردیده ماورد مطالعاه) -نگوناه کاه ن را

رژوه ها(سیاست علمي) زادي کادمیاک و مساائل

درک توصیف و تحلیل کارده و باراي ناان جلاوهگار

اخاللي را از دیدگاه این دانشمندان بررسي کردند.

مي شود -بررسي مي شوند لذا نوع رژوه

رژش

ردیدارشناسي است .شوارتز[ ]19نیز در رژوهشي مشاابه

رژوه

حاضر از جمله روش هاي راژوه

در این بخ

روش مورد استفاده خود را ردیدارشناسي خوانده است.

کیفاي

ابزار

است .از جملاه شایوههااي روش کیفاي در راژوه

ابزار مورد اساتفاده در ایان راژوه

جمع وري دیدگاه هااي مشاارکت کننادگان از طریاق

ررسشانامهاي

جمع وري دادههاي کیفي طراحي مايشاوند بناابراین

علم (فرم

سي)( Views of Nature of Science (form C)-

حاوي سواالب بازي هستند که راس ،هاي نسبتا طوالني

) )VONS(Cمي باشد که توسط لادرمن و همکااران[]25

ساواالب مطارح

براي ارزیابي دیدگا هاي ماهیت علام در ماوزش عاالي

صرفا به دنبال بررساي

(رژوهشگران اعااي هیاب علمي و دانشاجویان علاوم)

دیدگاه هاي اعااي انجمن هاي علمي کشاور در ماورد

طراحي گردیده و تاکنون در رژوه هاي مختلفاي ماورد

ماهیات علم(ردیده مورد مطالعاه) -نگوناه کاه ن را

استفاده بوده است .در این ررسشنامه ررس هایي نیاز از

درک توصیف و تحلیل کرده و باراي نهاا جلاوهگار

حوزه هاي علوم فیزیکي(فیزیک و شیمي) علوم زیستي و

باه دنباال

علومزمین وجود دارد(ررسا هااي  7 6و  )8باه ایان

بررسي عمیق نظراب اعاااي هیااب علماي در ماورد

منظور که هریک از راس،دهندگان عالوه بر ررسا هااي

مولفه هاي مختلف ماهیت علم بودیم لذا از ابزار کیفاي

رشته علمي کاه در

را مي طلبند[ 23و  .]24بر این اساا
شده در ررسشنامه این رژوه

مي شود -هستند .از نجا که در این رژوه

که ررس

عمومي درباره ماهیت علم بر اسا

نامه بازراس ،یک نمونه ن محسوب ميگردد

ن فعالیت ميکنند راسخگوي این ساواالب نیاز باشاند.

استفاده شد .گال و همکاران[ ]23از جمله ویژگي هااي

همچنین در هریک از ررس ها از راس ،دهندگان خواسته

کیفااي را بررسااي عمیااق موضااوع از دیااد

شد که در هر مورد که الزم گردید با مبالهایي از حاوزه

مشارکت کنندگان و جستجوي معااني فریاده شاده از

تخممي و رژوهشاي خاود باه شارح بیشاتر موضاوع

سوي نان در ماورد ردیاده هااي ماورد مطالعاه بیاان

بپردازند .جدول  2سوال هاي ررسا ناماه دیادگاه هااي

ميکنند؛ بنابراین انتخاب روش کیفي در ایان راژوه

ماهیت علم شرح هر یک و جنبههایي از ماهیت علم کاه

نیز در راستاي گنین هدفي بوده اسات .ناوع راژوه

از راس ،به سوالها استخراج ميشوند را نشان مايدهاد.

مبتنااي باار ردیدارشناسااي( )phenomenologyاز زیاار

جنبه هاي مورد بررسي در این ررسشنامه مولفههاي ماورد

رااژوه

مجموعااههاااي رااژوه

توافق ماهیات علم هستند که در رشتههاي علمي مختلف

کیفااي اساات .در رااژوه

عمومیت دارند [ ]19و بررسي گگونگي درک و توصیف

ردیدارشناسي رژوه گر باه دنباال ایان نیسات کاه
ماهیات عیني والعیت گیسات بلکاه جساتجوگر ایان
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علمي و معرفت علمي مبتني بار ماهیات علام

است که والعیت گگونه براي افراد جلوهگر مي شاود .در

بررسی دیدگاه اعضای انجمنهای علمی کشور درباره ویژگیهای ماهیتی علم

مشارکتکنندگان دیسیپلینهاي مختلف از این جنبههاا

جدژل .2سوالهاي ررسشنامه باز راس ،شرح هر یک و جنبههایي از ماهیت علم که در راس ،به هر یک استخراج ميشوند منبع]25[ :
ش اره

1

جنبههاا منرر بررسي عز ماهفت ضمم

پرس

تعریف شما از علم گیست گاه گیازي

این ررس

نظراب راسا ،دهنادگان را در ماورد علام باه عناوان

علم یا یک دیسایپلین علماي مانناد فیزیاک دیسیپلیني براي راس ،به ررس هاي موجود در مورد جهان طبیعي نق
زیستشناسي و مانند ن را از سایر حوزههاي ن در توصیف ردیدههاي طبیعي و نقشي که شواهد تجربي در گسترش
علم ایفا مي کنند را بررسي ميکند .گنین برداشاتي از علام ن را از

رژوهشي مانند دین و فلسفه جدا ميسازد

سایر "شکل هاي دانستن" جدا مي سازد .راس ،باه ایان ررسا

یاک

بدفهمي رایج در ارتبا با روش علمي به عنوان فرایندي عیناي کاه از
طریق ن معرفت خلق مي شود را شکار ماي ساازد .گناین دیادگاهي
معموال باه عناوان توصایفي باراي گگاونگي تفااوب علام باا ساایر
دیسیپلینهاي رژوهشي ارائه ميگردد.
2

برخي معتقدناد کاه علام از ارزشهااي

این ررس

دیدگاههاي راس ،دهندگان را در مورد تاثیر ارزشهااي
علماي بررساي مايکناد.

اجتماعي و فرهنگي متاثر ميگاردد .باه ایان اجتماعي و فرهنگي و انتظاراب از کوشا

معني کاه علام بازتااب دهناده ارزش هااي ایده هاي ابتدایي و خام که غالبا توسط راس ،دهندگان ارائه مايگاردد

اجتماعي و سیاساي مفروضااب فلسافي و علم را "ارزش زاد" توصیف کرده و بیان ميدارد کاه فرهناگهاا و

هنجارهاي عقالنيِ فرهنگي اسات کاه در ن نظام هاي اعتقادي مختلف عمل علم تفسیر و کاربرد دانا

علماي را
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عمل مي کند .برخي دیگر معتقدند کاه علام متاثر نمي سازند .دیدگاه ها در مورد ارتباا باین تااثیراب اجتمااعي-
جهاني است .به این معني که علام فراتار از فرهنگي بر علم و ذهنیت خاللیت استنتاج و مولتي بودن علم اغلاب
استخراج ميشوند.

مرزهاي ملي و فرهنگي است و از ارزش هاي از این ررس
اجتماااعي سیاسااي و فلساافي و هنجارهاااي
عقالني فرهنگ خود متاثر نميگردد .نظر شما
در این ارتبا گیست.
3

یا دان مندان خیاال رنادار و خاللیات
خود را در طول رژوه

این ررس

دیدگاه هاي راس ،دهندگان در ماورد نقا

به کار ميگیرند در تخیل انسان در علم و مراحل مختلف رژوه

خاللیات و

علمي را بررسي ميکند.

گه مرحله اي از روش علمي برنامه ریازي و غالبا خاللیت تنها در ارتبا با طراحي و معموال با توجه به لزوم تدبیر
طراحااي؛ جمااع وري دادههااا؛ یااا راا
جمع وري دادهها

از براي طراحي و اجراي رژوه
کمتر نق

خاللیات در تادوین ررسا

شناسایي ميکنند .از این ررس

خلق شده" استخراج ميشوند.
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هدف این ابزار است.

دکتر اصغر سلطانی و همکاران

ش اره

پرس

یا بین نظریه علمي و لانون علمي تفاوب

4

این ررس

دیدگاه راس،دهنادگان در ماورد رشاد و ارتباا باین

نظریه ها و لوانین علمي را بررسي مي کند .بدفهمي رایج در این ارتبا
این است که غالبا افراد از وجود یک رابطه سلسله مراتبي بین ایان دو
یاد ميکنند .این بدفهمي ناشي از توصایف ناوعي ریشارفت از نظریاه
علمي به یک لانون علمي به وسیله انباشت بیشتر و بیشتر شواهد اسات

تا زماني که نظریه به" حقیقات اثبااب شاده" مبادل شاده و لاانون
ميگردد .از این ررس

معموال دیدگاهها در مورد تمایز بین مشاهده و

استنبا نیز شکار ميشوند .ایادههااي دیگاري نیاز در مولاع تاالش
راس،دهندگان براي شرح تفاوبهاي بین نظریه و لانون از طارف نهاا
بیان ميگردند.
5

ر

از تدوین نظریههااي علماي توساط

این ررس

فهم راس ،دهندگان را در مورد ماهیت مولتي نظریههاي

دانشمندان (براي مبال نظریه اتمي یاا نظریاه علمي و دالیلي که گرا علم مولتي است ارزیابي ميکند .راس،دهندگان
تکامل) یا ایان نظریاههااي علماي تيییار معموال تيییر را به تنهایي به انباشت مشاهداب یا دادههااي جدیاد /یاا
ميکنند

ریشرفت فناوريهاي جدید نسبت ميدهند و تيییري را که ناشي از بااز
تفسایر دادههااي موجااود از یاک نظرگااه مختلااف اسات را در نظاار
نميگیرند .دیدگاهها در مورد نظریه بار بودن ماهیت رژوه هاي علمي
این نکته که نظریههاي متداول یک دوره جهتگیاري اجارا و تفسایر
در علم بررسي ميشوند .عالوه بر این راس،ها غالبا دیدگاههاایي را در
مورد نق

ذهنیت خاللیت اساتنبا و ماهیات اجتمااعي -فرهنگاي

تالشهاي علمي و همچنین ریوسته بودن ماهیت این جنبه هاي مختلف
مشخص ميسازند.
6

دانشمندان تا گه اندازه سااختار اتام را

این ررس

راس ،دهندگان را به مفهومي از علوم فیزیکاي ارجااع

مسلم و لطعي مي دانناد از نظار شاما گاه مي دهد تا درک نها را از نق

استنتاج انساان و خاللیات در تادوین

شاهد مشخص یاا مجموعاه اي از شاواهد را توصیفاب و مدلهاي علمي مبتني بر دادههاي در دستر

و ایان نکتاه

براي تعیین ن گه که اتم ناام دارد باه کاار که مدلهاي علمي نسخههایي از والعیت نیستند را مورد ارزیاابي لارار
ميبرند
7

تا گه اندازه دان مندان در مورد توصیف

ميدهد.
این ررس

راس ،دهندگان را به یک مفهوم از علوم زیساتي باراي

ویژگيهاي یک گونه مطمئن هستند شما فکر ارزیابي فهم نها از استنبا

خاللیت و ذهنیت در علم ارجاع ميدهاد.

مي کنید که گه دلیل مشخمي براي مشخص راس ،هاي مطلوب این ایده را شرح ميدهد کاه "گوناههاا" بوسایله
کردن این کاه یاک گوناه گیسات باه کاار دانشمندان و براي شرح روابط مشاهده شده و اساتنتاج شاده تعریاف
ميبرند

ميشوند و اینکه تعاریف و مفاهیم در علم به وسیله دانشمندان و باراي
مفید بودن در کوش هاي نها خلق ميشوند .باه عاالوه ایان ررسا
راس،هایي را شکار ميسازد که نق

الگوها در علم و اینکه الگوهااي

علمي نسخههایي از والعیت نیستند را مورد توجه لرار ميدهند.
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رژوه هاي علمي را متاثر ميسازند از طریق توصیف نق

نظریاههاا
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ادامه جدژل 2

بررسی دیدگاه اعضای انجمنهای علمی کشور درباره ویژگیهای ماهیتی علم

ش اره

پرس

8

جنبههاا منرر بررسي عز ماهفت ضمم

این ررس

دانشمندان گگونه باا وجاود مجموعاه اي از

فهم راس ،دهندگان را از مجادله و بحاث در علام

داده هاي یکسان در ساختن فرضایاب علماي باه هنگامي که دانشمندان داده هاي در دساتر
استنتاج هاي مختلف ماي رساند(باه عناوان مباال مي برند مورد سنج

یکسااني را باه کاار

لرار ميدهد .غالبا ایدههاي ذهنیت استنبا

فرضاایاب مختلااف در مااورد علاات نااابودي خاللیت تاثیراب اجتمااعي و فرهنگاي و ماولتي باودن از ایان
ررس

دایناسورها).

استنتاج مايشاوند .هادف ایان ررسا

ارزیاابي عقایاد

راس ،دهندگان درباره نچه تفسیر داده ها را تحت تاثیر لرار ميدهد
شامل رجحانها و ساوگیري هااي شخماي(ذهنیات فاردي) تاا
اعتقاداب نظریه اي و تااثیراب ارزشهااي اجتمااعي و فرهنگاي
ميباشد.
تعریف شما از زمای

9

این ررس

علمي گیست

ایدههاي راس ،دهنادگان در ماورد " زماای " را

مشخص مي سازد که اغلب این واژه به گونه هاي متفاوتي تعریاف
ميشود.
یا توسعه علمي نیازمند انجام زماای

11

هااي

گوناگون است

این ررس

نظر راس ،دهندگان را در ارتبا با وجود روشهاي

گندگانه رژوه

ميسنجد(مانند زمای هایي با متيیرهااي کنتارل

شده مطالعاب همبستگي و رژوه هاي توصیفي) که همگي لزوما

"روش علمي" سنتي را دنبال نکارده و مراحال منطقاي از رای

مشخص شده را که نیازمند فرضیههااي زماون رذیرناد را انجاام
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نميدهند .این ررس

ممکن است دیدگاههاي راسا ،دهنادگان در

مورد ذهنیت و خاللیت در علم را استنتاج کند.

نفر نیز در زمین شناسي فعالیت داشتند .از نظر مرتبه علمي

جامعه آماري

جامعه ماري این راژوه

نیز  8نفر استاد  2نفر دانشیار و  9نفر اساتادیار بودناد و

شاامل اعاااي اصالي

میانگین سالهاي رژوه

گهار انجمن علمي فیزیک شایمي زیسات شناساي و

در رژوه هاي انجام شده مشابه در خارج از کشور

زمین شناسي کشور بودند کاه تعاداد نهاا بار اساا

نمونه ماري تقریبا مشابهي دیده ميشود .از ایان جملاه

اطالعاب وبگاه شوراي انجمن هاي علمي ایران  64نفار

نمونه ماري شوارتز [ 24 ]19نفر شامل علوم زیستي(11

در سااال مااورد مطالعااه بااود .ایاان افااراد غالبااا در

نفر) علوم زمین( 5نفر) شیمي( 4نفر) و فیزیک( 5نفار)؛

دانشگاه هاي کشاور و برخاي نیاز در مراکاز علماي و
رژوهشي به تدری

و رژوه

اشتيال داشاتند .را

نمونه ماري وانگ و هادسن [13 ]22نفر شامل فیزیک(4

از

نفر) شیمي( 1نفر) زیست( 7نفر) و علوم زمین و فاا(1

جستجوي نشاني محل کار براي این تعاداد ررسشانامه

نفر)؛ نمونه ماري کاراکا

ارسال گردید که در مرحله اول  12ررسشنامه تکمیال و

[ 17 ]21نفار شاامل علاوم

زیستي( 4نفر) علاوم زماین( 3نفار) شایمي( 4نفار) و

بازگردانده شده و در نهایت با ریگیاري از طریاق ناماه

فیزیک( 6نفار) از میاان دانشامندان رژوهشاگران و یاا

ریرو و رست الکترونیک تعداد به  19ررسشنامه (29/68
درصد) افزای

و تدری

نها  19/5سال بود.

اعااي هیاب علمي دانشگاه ها مي باشند .همچنین نموناه

یافت .از ایان تعاداد  5نفار در رشاته

ماري رژوه

فیزیک  3نفر در شیمي  6نفر در زیساتشناساي و 5
233
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ادامه جدژل 2

دکتر اصغر سلطانی و همکاران

[ 15 ]27دانشجوي کارشناسي و بااالتر از کارشناساي

حاضر هر یاک از مقولاههااي از

دادههاست .در رژوه

نفر) و ریاضي( 4نفر) بودند.

تجزیه و تحلیل دادهها بودند .بار ایان اساا

یيرهي تحليل دادهها

مرجع براي کددهي و مقولاه بنادي دادههااي حاصال از
ررسشنامهها هفت مقوله مربو به ماهیاتعلام باود کاه

تجزیه و تحلیل راسا ،ساوالهااي بااز از طریاق

عبارتند از مولتي بودن علم مبناي تجربي علم خاللیات

مقوله بندي یا دسته بندي صورب مي گیرد [ .]23در ایان

در علم نق

روش رژوهشگر باا بررساي گنادین بااره راسا ،هاا

ذهنیت در علام تااثیر مساائل اجتمااعي

فرهنگي تفاوب بین مشااهده و اساتنتاج و تفااوب باین

مقولااههاااي مشااترک را در دادههااا مشااخص کاارده و
ری

فهرسات

نظریه و لانون علمي(جدول .)3

مقولاههااي از

موجود انجام ميشود و یا اینکه رژوهشگر به دنبال
جدژل  .3جنبههاي ماهیت علم و شرح هر یک به عنوان مبنایي براي ارزیابي راس،هاي ررسشنامه دیدگاههاي ماهیت علم
جنبه
مولتي بودن
مبناي تجربي
ذهنیت

تاثیراب اجتماعي /فرهنگي

مشاهداب و استنتاجها

معرفت علمي به وسیله مشاهداب و باز تفسیر مشاهداب موجود تيییر ميکند .تمامي جنباههااي ماهیات
علم دلیلي بر مولتي بودن معرفت علمي هستند.
معرفت علمي مبتني بر و یا برخاسته از مشاهداب جهان طبیعي است.
علم به وسیله و از نظریهها و لوانین رذیرفته شده علمي موجود متاثر ميگردد .ررس هاا راژوه هاا و
تفسیرهاي ما از داده ها از فیلتر نظریه جاري عبور ميکنند .هنگامي که شواهد لبلي از منظار معرفات جدیاد
مورد زمون لرار مي گیرند علم تيییر ميکند .همچنین ذهنیت شخمي افراد نیز در این مساله اجتناب ناراذیر
است .ارزش ها دستورکارها و تجارب لبلي فرد گیستي و گگونگي کار دانشمندان را هدایت ميکنند.
معرفت علمي از رندارها و استدالل منطقي بشر ایجاد ميگردد .این فرین مبتني بر مشاهداب و استنتاج
از جهان طبیعي است.
ع لم تالشي است انساني و به همین نسبت از جامعه و فرهنگي کاه در ن لارار دارد تااثیر مايراذیرد.
دانشمندان محمول ن فرهنگ به حساب مي یند .ارزشها و انتظاراب فرهنگ گیساتي و گگاونگي اجارا
تفسیر و رذیرفته شدن علم را تعیین ميکنند .علم از عناصر مختلف و حوزههاي عقالناي فرهنگاي کاه در ن
لرار دارد دنباله روي کرده و تاثیر ميرذیرد .این عناصر عبارتند از بافت اجتماعي ساختارهاي لدرب اماور
سیاسي عوامل اجتماعي -التمادي فلسفه دین و غیر از اینها.
علم هم بر مشاهده و هم بر استنتاج مبتني است .مشاهداب از طریق حوا

بشر و یا گسترش این حوا

به دست مي یند .استنتاج ها از این مشاهداب تفسیر ميشوند .دیدگاههاي جاري علام و دانشامند مشااهده و
استنبا را هدایت ميکنند .دیدگاههاي گندگانه منجر به تعابیر لابل لبول گندگانه از مشاهداب ميگردند.
نظریهها و لوانین

نظریهها و لوانین انواع متفاوتي از معرفت علمي هستند .لوانین روابط مشااهده شاده و یاا ادراک شاده
ردیدهها را در طبیعت را شرح ميدهند .نظریه ها به عنوان توصیفاتي براي ردیدههاي طبیعاي و مکاانیزمهاایي
براي روابط میان این ردیدهها توصیف ميشوند .فرضیهها ممکن است با انباشت شاواهد حماایتي محکام و
رذیرش در جامعه علمي هم به نظریه و هم به لانون منجر گردند .نظریهها و لوانین در اثر ریشرفت و به طاور
سلسله مراتبي به دیگري تبدیل نميشوند زیرا نها شکارا و عمال انواع متفاوتي از معرفت هستند.
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دستهبندي ميکند .این کار یا بر اساا
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زیست شناسي دوره کارشناسي و نموناه مااري مومباا

زمینهها و موضوعاب بر مدني در حاین تحلیال و تفسایر

بررسی دیدگاه اعضای انجمنهای علمی کشور درباره ویژگیهای ماهیتی علم

يافتههاي پيژهش
در لسمت یافته هاي رژوه

همیشه بهطور ثابت درست نیستند و در یناده ممکان

ر

است تيییر کنند (زمینشنا  -سنگشناسي).

از بررسي نتاایج

یکي از مشارکتکنندگان نیز لطعاي باودن برخاي از

مربو به تجزیه و تحلیل هریک از جنباههااي ماهیات

دانستههاي علمي را اینگونه بیان ميکند:

علاام از دیاادگاه مشااارکتکنناادگان نمونااههااایي از

موضوعاب بسیاري در تاری ،علم وجاود دارناد کاه

راس ،هاي داده شده در ارتبا با هر یاک از مقولاه هاا

دانشمندان کامال به لطعیت نها معتقد بوده اند .مسلما

ارائه ميگردد.

گیز بیشتري براي کشف کاردن در ن زماان نباوده و

جدول  4نتایج دیدگاه اعااي انجمن هاي علمي را

بنابراین به عنوان یک لانون علمي رذیرفته مايشادند.

در مورد مولتي بودن معرفت علمي نشان مايدهاد15 .

بنابراین من فکر مي کنم ساطوحي از لطعیات وجاود

نفر مولتي بودن معرفت علمي را تایید ميکنناد (78/93

دارند .در والع اصولي لطعي وجود دارند کاه ساط

درصد) .از این میان  7نفر ( 36/84درصد) عدم لطعیت

باالیي از لطعیت را در خود دارند (فیزیکدان).

را کامال تایید کرده  6نفر ( )31/57سطوح مختلفي از

 4نفر ( 21/15درصد) نیز معتقدند که در رژوه هاي

لطعیت را رذیرفته و  2نفر ( 11/42درصد) نیز معرفات

علمي معرفت لطعي حاصل ميگردد:

علمي را نزدیک به لطعیت در نظر مايگیرناد .یکاي از

نظریه تيییر نميکند ولي در حال تکامل است .مبال در

مشارکت کننادگان در ارتباا باا ایان عادم لطعیات

مورد حرکت لوانین نیوتن مربو به لرن شانزده است

ميگوید:

اما حرکات و لاوانین حااکم بار ن تکامال یافتاه و
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همیشه همه نظریاب علمي لابل تيییرند .نظریاب در

مکانیک کوانتاومي بوجود ماده اسات (فیزیاک دان-

والع تموراب دانشمندان هستند کاه بامشااهداب و

نورشناسي) .به نظر من تمام دانشمندان ساختار اتم را

ها درستي و نادرساتي نهاا در ن زماان

با توصیف شما مسلم و لطعي ماي دانناد .زمایشااب

(زمان ارائه) به اثباب ميرسد .نظریاههااي درسات

زیادي در فیزیک و شیمي وجود دارد که ساختار اتام

فقط توجیهگر مشااهداب ن زماان خاود هساتند و

را مشخص ميکند (شیميدان -الکتروشیمي).

زمای

ممکن است در ینده نتوانناد مشااهداب را توجیاه
جدژل  .4نتایج دیدگاه اعااي انجمنهاي علمي در مورد مولتي بودن معرفت علمي
مقنله

مولتي بودن

بله
خیر

مقنله فرضي

تعدعر

ررصد فرعوعن

بهطور لطع تيییر ميکند

7

36/84

سطوح مختلفي از لطعیت وجود دارد

6

31/57

نزدیک به لطعیت است

2

11/52

معرفت لطعي حاصل ميگردد

4

21/15

مبناي تجربي ن مي دانند .یکي از مشاارکت کننادگان در

جدول  5نتایج دیدگاه اعااي انجمن هاي علمي را
در مورد تجربي بودن مبناي معرفت علمي نشان ميدهد.

در مورد تجربي بودن ماهیت علم ميگوید:

رژوه
زمای

 13نفر ( 68/42درصد) بر تجربي بودن مبنااي معرفات

راهي مطمئن براي توسعه دان

من سایر روشها از درجه اطمینان زمای

علمي تاکید دارند  2نفر ( 11/52درصاد) معتقاد باه

است .به نظر
برخاوردار

نیستند .تمام تحقیقاتي که در شیمي انجاام ماي شاود

مبناي نظري و در عین حال تجربي معرفت علمياناد و

مبتني بر زمای

 4نفر ( 21/15درصد) نیز مبنااي نظاري را لاويتار از
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کنند و بنابراین کنار گذاشته ميشوند .در والع نظریهها

دکتر اصغر سلطانی و همکاران

دلیق تر ميتوان مرز دان

در لرن هفدهم الووازیه برخي عناصر شیمیایي را در

ری بیني هایي که فرد در حین کاوش علمي انجام ميدهد

مواد معدني و سنگي تشخیص داد اما در صورتيکه

و همچنین نظریاه هااي از رای

در زمان هاي جدیادتر و باا امکانااب حساا تار

رژوه

علمي خود به کار ميگیرد:

همانگونه که سلیقهها و روشهاي متعادد هساتند در

(شیميدان).

علم نیز این سلیقهها و روشهاي متفاوب وجود دارند.

یکي از مشارکت کنندگان در مقایسه علم تجربي باا

به خمو

سایر معارف بشري از جمله فلسفه اخالق دین و غیره

در فیزیک نظري مادرن ایان ایاده هاا و

نظریه ها متعدد و گوناگون هستند .این نظریهها هساتند

ميگوید:

که ميتوانند در میدان زمای

و عمل ماورد بررساي

دین اخاالق و فلسافه بار مبنااي عقیاده شاکل

لرار گیرند (فیزیکدان).

مي گیرند در حالي کاه معرفات علماي باه معنااي

یکي از مشارکت کنندگان ( 5/26درصد) جنبه نظري

تجربي ن کمتر بر عقیده و نظر متکي است .این علم

علم را در مواردي لويتر از جنبه تجربي ن ميداند .این

بیشتر تجربي است و کمتر داراي جهت گیاريهااي

مشارکت کننده که یک فیزیکدان است ميگوید:

نظري و عقیده اي است .تمامي علم بر ررس گري و

یکي از ویژگيهایي که علم فیزیک را متمایز ميسازد

زمون تفکراب شخمي رژوه گر شکل ميگیرد در

تاکید زیاد ن بر لطعیت ریاضي اسات .در ریاضایاب

حالي به عنوان مبال در فلسفه و دین به طاور کلاي

محرک خارجي وجود ندارد و نگه که هسات خاود

ساختارها ذهني است (فیزیکدان).

ریاضي است .بنابراین در اینگونه رژوه ها ميتاوان

نظر برخي دیگر از مشارکتکنندگان ( 2نفر 11/52

جایگاه نظریه را باالتر از مشااهده و زماای

درصد) بر این بود که معرفت علمي هم ميتواند مبنااي

درنظار

گرفت.

مقنله

تجربي بودن

بله
متيیر

مقنله فرضي

تعدعر

ررصد فرعوعن

مبناي تجربي دارد

16

84/21

مبناي نظري و در عین حال تجربي از طریق تایید ری بینيها

2

11/52

مبناي نظري لويتر از تجربي

1

5/26

شده هدایت کننده مشاهداب و روش کاار دانشامند

جدول  6نتایج دیدگاه اعااي انجمن هاي علمي را
در مورد نق

هستند (زیستشنا  -میکروبیولوژي).

و نوع ذهنیات افاراد در ایجااد معرفات

یکي دیگر از مشارکتکنندگان در ماورد نقا

علمااي نشااان ماايدهااد .تمااامي مشااارکتکنناادگان

ذهنیت فردي در شکلگیري معرفت علمي ميگوید:

تاثیرگذاري ذهنیت را در شکلگیاري و گساترش علام

ما همگي انسان هستیم و فکر نميکنم که بتوان به طور

تایید کردند .در ایان باین  13نفار ( 68/42درصاد)

کامل ذهنیت یا ارزشهاي اجتمااعي و فرهنگاي را از

نظریه هاا و لاوانین موجاود را ماوثر دانساته و  6نفار

علم زدود .این مساله بسیار مشکل است که به مساائل

( 31/57درصد) نوع ذهنیت شخمي افراد را تاثیرگاذار

به شکل کمي نگاه کرد اماا ذهنیات را در ن دخیال

ميدانند:

ندانست .در والع ساوگیريهااي شخماي هار فارد

به نظر من هیچگونه مشاهده علمي خالمي بدون در

ميتوانند در این مساله تاثیرگذار باشند (شیمي دان).

نظرگرفتن گارگوب هاي نظري موجود وجود ندارد.
در والع دان

مهام

نظري و نظریه هاي جاري و رذیرفتاه
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و نایافته ها را توسعه داد.

نظري داشته باشد و هم مبناي تجربي .در والاع از طریاق

بررسی دیدگاه اعضای انجمنهای علمی کشور درباره ویژگیهای ماهیتی علم

در ماااورد ذهنیااات شخماااي یکاااي دیگااار از

راه محقق را روشن مي کنند اما جهات گیاري فاردي

مشارکتکنندگان مينویسد:

محقق در به کارگرفتن نها نیز در کارش موثر اسات

اساسا نوع موزش و تجربه فرد در اهمیت دادن باه

(فیزیکدان).

هر یک از شواهدي کاه طاي روش علماي بارای

جدژل .6نتایج دیدگاه اعااي انجمنهاي علمي در مورد نق
مقنله

و نوع ذهنیت افراد در ایجاد معرفت علمي

مقنله فرضي

6

31/57

نظریههاي موجود تأثیر گذارند

13

68/42

اا

اا

اا

ذهنیت شخمي نق

بله

ذهنیت

تعدعر

ررصد فرعوعن

خیر

دارد

جدول  7نتایج دیدگاه اعااي انجمن هاي علمي را

خاللیت گیزي است که نبوغ را از برخي فعالیتهایي

در مورد خاللیت رندار و خیال در انجام رژوه هااي

که نتایج مفیدي را به دنبال ندارند متماایز مايساازد.
همیشه مجموعه اي از دادهها به دست مي ید .به هنگام

علمي نشان مي دهاد .تقریباا اکبریات راسا،دهنادگان

تفسیر و نتیجه گیري از این یافته هاست که میزان باالي

( 94/72درصد) به وجود خاللیات و تخیال انساان در
علم و مراحلي از رژوه

خاللیت فرد به او کمک ميکند که گگونه این دادهها

علمي معتقد بودند:

اصوال خاللیت در کلیه امور رژوه

را تفسیر کرده و یا اینکه گگونه زمای

مورد اساتفاده

مرحله اول رژوه

است و فرد خالق با به کارگیري رندار و خیال خود
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دانشمندان در درجه اول خاللیت و دان

طراحي نماید (زیستشنا ).

دو نفر از مشارکتکنندگان نق

همواره به نتایج کامال تاري دسات ماي یاازد .اماا

خاود را در

زیادي براي خاللیت

در رژوه ها و شکلگیري معرفت علماي لائال نبودناد.

و هوش و

یکي از نان این خاللیت را بیشتر در یاافتن نموناههاا و

استعداد خود را در ارائه فرضیههاي علماي باهکاار

ماوثر مايداناد .فارد

مي گیرند .و همچنین در برناماهریازي و طراحاي و

مبالهایي جهت تبیین بهتر رژوه

جمع وري داده ها و کلیه مراحل هوش و خاللیات

دیگر نیز جایگااه خاللیات را در تعبیار و تفسایر نتاایج

موثر ميباشد (فیزیکدان).

ضعیف ميداند:

برخي از مشارکتکنندگان ( 4نفر  15/78درصاد)

خاللیت بیشتر ميتواند در مراحل اولیه یاک کااوش

خاللیت را در یافتن الگوها و ارتباطاب بین یافتاههااي

علمي و در زمینه طراحي زمای

تاثیرگذار باشاد .در

علمي بسیار موثر ميدانند .از دیدگاه ناان در تفسایر و

سایر بخ ها نميتوان ایده ها و خاللیت هاي فردي را

تعبیر یافتههاي حاصل از رژوه

وارد کرد .شما نمي توانید یک محقق علمي باشید اگر

علمي این خاللیات

اجازه دهید عقایدتان در تفسایر و ارزیاابي دادههااي

ميتواند بسیار کمک کننده و راهگشاا باشاد .یکاي از
مشارکتکنندگان در این خمو

علمي تاثیر بگذارد (شیميدان).

گنین مينویسد:

جدژل  .7نتایج دیدگاه اعااي انجمنهاي علمي در مورد خاللیت رندار و خیال در انجام رژوه هاي علمي
مقنله

خاللیت

بله
خیر

مقنله فرضي

تعدعر

ررصد فرعوعن

وجود دارد

14

73/68

در یافتن الگوها و ارتباطاب

3

15/78

تنها در یافتن مبالها

1

5/26

وجود ندارد

1

5/26
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نمایان ميشود موثر است .نظریهها مانند ناور افکناي

دکتر اصغر سلطانی و همکاران

جدول  8نتایج دیدگاه اعااي انجمن هاي علمي را
در مورد تاثیرراذیري علام از موضاوعاب فرهنگاي و

خوبي دیده ميشود (زیستشنا ).

اجتماعي نشان مي دهد .تقریبا نیمي از راسا ،دهنادگان

مشارکتکننده دیگاري در تاییاد تااثیر مولفاه هااي

( 47/35درصد) اثر مسائل فرهنگي اجتماعي و باومي

اگرگه ممکن است یافتاههااي علماي در بسایاري از

را بر علم تایید کردند .برخي این تاثیر را لطعي دانساته

کشورهاي جهان یکسان باشد و فرهنگ و جامعه تاثیر

( 2نفر) عده اي اثراب ن را جانبي دانساته ( 3نفار) و

اصلي را بر نوع رژوه هاي علمي نگذارد ولي مسلما

برخي دیگر ( 4نفر) نیز معتقدند که مساائل فرهنگاي و

تاثیر فرهنگ حاکم بار جامعاه ناوع و جهاتگیاري

اجتماعي بیشتر بر توسعه و کاربرد علم در ن فرهنگ و

استفاده از دان

جامعه تاثیرگذار است:

یک زمان ایان علام مايتواناد در خادمت بشاریت

البته و صد البته که علم در هر جامعاه اي متااثر از

لرارگیرد و جان انسان ها را نجاب دهاد وگااهي نیاز

ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي اسات .مابال در هار

مي تواند مخرب بوده و علیه ریشرفت و تعالي انسااني

کدام از تمدنهاي لدیم مبل گین هند ایاران روم

لرارگیرد .بنابراین در بخ

و . . .علوم خاصي و در هر زماني حتي علوم ویاژه

توسعه علم و نوع کااربرد

ن مستقیما متاثر از ارزشهااي فرهنگاي و اجتمااعي

برتري داشتهاند (فیزیکدان) .به نظر ميرسد که علام

است (شیميدان).

صرفا از ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي ایجاد نشود

بی

بلکه فراتر از مرزهاي ملي و جيرافیایي اسات اماا

از نیمي از راس،دهندگان ( 52/65درصد) علام

را کامال جهاني دانسته و یا اثراب فرهنگاي و اجتمااعي

ارزش هاي اجتماعي و فرهنگاي و لاومي کاه یاک

نرا ناگیز ميدانند:

جامعه دارند نیز بر ن اثراب جانبي دارد . . . .میزان

مشاهده گر (که حامل ارزش هاي فرهنگي و اجتمااعي

ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي در میاان ملاتهاا و

است) وابسته باشد .در غیر این صورب لوانین جاامع

دولتهاي حاکم است (زمینشنا ).

االطرافي وجاود نخواهاد داشات (شایميدان) .علام

سه نفر از مشارکتکنندگان ( 15/78درصاد) تااثیر

جهاني است اما در زمینه تفسیر بهره برداري وکاربرد

مسائل اجتماعي و فرهنگي را بر معرفات علماي تاییاد

ن در زمینه فناوري ارزشهاي اجتمااعي و فرهنگاي

مي کنند ولي اثر نرا جانبي دانساته و تااثیر ن را بار

تاثیرگذار هستند (فیزیکدان).

برخي جنبه ها از جمله فرایندهاي اجراي کاوش علمي

یکي دیگر از مشارکتکنندگان در تایید جهاني باودن

در نظر ميگیرند:

علم و نق

علم در یک زمینه فرهنگي کار مي کند .دانشمند یک

ناگیز مولفاه هااي فرهنگاي و اجتمااعي در

شکلگیري ن مينویسد:

انسان است و انسانها بخشي از فرهنگ خود هستند.

جامعه و فرهنگ بر نگه علم انجاام مايدهاد تااثیر

ما نميتوانیم به عنوان فرد خود را خاارج فرهناگ

گنداني ندارد .اگرگه بهعنوان مباال دانشامندان لارن

لرار دهیم و تنها مشاهده گار باشایم .فرهناگ هااي

نوزدهم مبال به ارواح و لدربهااي روحااني معتقاد

خود را دارا مي باشاند و

بودند و حتي در زمان حاضر نیز افاراد باه شادب از

این ميتواند بر جنبه هایي از رژوه هاي علماي ن

دریافتها و ایده هاي فرهنگ خود تاثیر ميگیرند اماا

فرهنگ اثر بگذارد .فرهنگ هاي مختلف از یکادیگر

به عقیده من علم نهایتا گارگوبهاي جهاني خاود را

متفاوتند و در نتیجه علام اروراایي از مریکاایي و

داراست و تعابیري عمیق و گسترده از جهاان طبیعاي

گیني ميتواند متمایز باشد .این مساله به خماو

ریرامون ما در اختیار ميگذارد که به هیچ وجاه جنباه
محلي و بومي ندارند و کامال جهااني هساتند .نگاه
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علم به مفهوم شناخت روابط سیستمها نميتواناد باه

توسعه هر علم در هر کشاور معارف میازان و ناوع

مختلف ویژگيهاي خا

به دست مده را تعیین مينمایاد .در
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در برخي علوم مبل محیط زیست و یاا اکولاوژي باه

بررسی دیدگاه اعضای انجمنهای علمی کشور درباره ویژگیهای ماهیتی علم

غالب و برتر است والعیتها و حقایق علمي است و

جدژل  .8نتایج دیدگاه اعااي انجمنهاي علمي در مورد تاثیررذیري علم از موضوعاب فرهنگي و اجتماعي
مقنله

فرهنگ اجتماعي

مقنله فرضي

تعدعر

ررصد فرعوعن

کامالً تأثیر دارد

2

11/52

اثراب جانبي دارد

3

15/78

بر توسعه و کاربرد علم تأثیر دارد

4

21/15

تأثیر ندارد (علم جهاني است)

6

13/57

4

21/15

بله
خیر

متيیر جهاني است ولي از ارزشهاي اجتماعي فرهنگي و بومي تأثیر ميرذیرد

جدول  9نتایج دیدگاه اعااي انجمن هاي علمي را
در مورد نق

اهمیت جایگاه مدل ها که برخاسته از استنتاجهاي علماي
متعدد در یک موضوع علمي هستند اشاره دارد:

مشاهده و استنتاج در تولید معرفت علمي

نشان مي دهد .تمامي مشارکت کنندگان تایید کردند کاه

تاکنون کسي اتم ها مولکول ها و یا اجزاي سازنده اتم

معرفت علمي مبتني بر مشاهده است با این حال تقریبا

مباال الکتاارون و رروتااون را ندیااده اساات .اگرگااه

نیمي دیگر ( 57/89درصاد) نقا

نشانههاي نها لابال مشااهده هساتند .باا ایانحاال

اساتنتاج و تفسایر

شیميدان ها تمویر کاملي از رفتار یک اتام دارناد و

دادهها را با اهمیت تلقي کردند:

مدل هاي اتمي در این زمینه کمک کننده بودهاند .ایان

مسلما توسعه علم از طریق زمای هاي گونااگون و
با مشاهده مستقیم از طریق حاوا

مدلها ناشي از استنتاج هاي علماي در طاول ساالیان

و یاا ابزارهااي

متمادي هستند.

مختلف اندازهگیري صورب ميگیرد .باا ایان حاال
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مشااارکتکننااده دیگااري نیااز از حااوزه علمااي

بنده معتقدم که حقاایق علماي فراتار از دادههاایي

سنگشناسي نظري مشابه دارد:

هستند که از طریق تجربه و در زمایشگاه به دسات

به اعتقاده بنده به کمک مدل ها ماي تاوان بسایاري از

مي یند .در والع تفسیر و نتیجه اي کاه فارد از ایان
دادهها به دست ماي ورد در ایجااد دانا

رفتارها در ردیدههاي علماي را رای

جدیاد

اینجا شاید نتوان به مشاهده مستقیم تماامي جزئیااب

نقشي مهم دارند (زیستشنا ).

ردیده مورد نظر ررداخت اما مدل ميتواند این امکاان

یکي از مشارکت کنندگان که یک شایميدان اسات
ضمن تایید نق

را فراهم ورد تا ری بیني هاي بیشتري کرد و شاواهد

اساسي مشاهده در کاوش علماي باه

بیشتري را به دست ورد.

جدژل  .9نتایج دیدگاه اعااي انجمنهاي علمي در مورد نق
مقنله

مشاهدهها و استنتاجها

بله

بیناي کارد .در

مشاهده و استنتاج در تولید معرفت علمي

مقنله فرضي

تعدعر

ررصد فرعوعن

مبتني بر مشاهدهها است

19

111

مبتني بر استنتاج نیز ميباشد.

11

57/89

اا

اا

اا

خیر

جدول 11نتایج دیدگاه اعااي انجمنهاي علمي را

لائل به رابطهاي سلسله مراتبي بین این دو بوده و معتقدند

در مورد جایگاه و ارتبا نظریه و لانون در علم نشاان

که نظریه هاي علمي با افزای

شواهد علمي و اثباب هار

ميدهد 13 .نفر از مشارکتکننادگان ( 68/42درصاد)

گه بیشتر نها به لانون علمي تبدیل ميشوند:
232

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 8:40 IRDT on Monday June 25th 2018

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

نه عقاید ما (فیزیکدان).

دکتر اصغر سلطانی و همکاران

نظریه یک مقوله ذهني است که باید ماورد سانج
ولتي کلیت یک نظریه با سنج هاي گوناگون تایید

الکتروشیمي).

شد بهعنوان لانون مطرح مي شود مانند لاانون اول

 4نفر از راس ،دهندگان این دو را اشکال متفااوتي از

ترمودینامیک (شیميدان) .لانون علمي اثباب شده و

معرفت دانسته و لزوما رابطه سلسله مراتبي باین نهاا را

زمای

تایید نميکنند .ضمن اینکه  2نفر نیز رابطاه نهاا را باا

است .مبال ثابت شده باکتريها موجاوداب

توجه به نوع رشته علمي متفاوب ميدانند:

زنده و خود تکبیر شونده هساتند .ولاي رریاون هاا

یک لانون ردیده اي است که به خوبي اثبااب شاده و

(رااروتئینهاااي عفااونيزا) هنااوز ماهیاات دلیااق

معموال در یک عبارب کوتاه بیان ميگردد .مانند لانون

شااناختهشاادهاي ندارنااد و دانشاامندان باار حسااب

بقاي ماده یا انرژي .ولي نظریهها گزارههایي کليتار و

شواهدي معتقدند که رروتئین هستند (زیستشنا ).

ریچیده تري در مورد یک ردیده طبیعي هساتند مانناد

مشارکتکننده دیگري نیز در عقیده اي مشابه درجه

نظریااه تکاماال گونااههااا از طریااق انتخاااب طبیعااي

لطعیت نظریه و لانون علماي را معیاار تفااوب ن دو

(زیستشنا ).

ميداند .او در اینباره نوشته است:

مشارکتکننده دیگري رابطه سلسله مراتباي را تاییاد

نظریه زماني است که ما در مورد برخي گیزها کامال

نميکند و معتقد است:

مطمئن هستیم ولي در مورد برخي بخ هاي دیگار

لوانین زیادي در جهان وجود دارند که گاهي از نها

ن اطمینان کامل نداریم .اما در مورد لاانون علماي

به عنوان لوانین طبیعت یاد ميکنیم .این نظریاه اسات

هیچگونه شکي وجود ندارد (فیزیکدان).

که شرح ميدهد که ن لانون طبیعي گیست و گگونه

یکي از مشارکت کننادگان در نوشاته خاود رابطاه

کار ميکند (فیزیکدان).

براي هار یاک از نهاا درجاهاي از لطعیات درنظار
ميگیرد .او در توضی نظر خاود در ایان خماو

نظریه علمي در رشتههاي متفاوب علمي مينویسد:

از

من فکر ميکنم لاوانین علماي زیاادي در فیزیاک و

فرضیه شروع ميکند:

شایمي وجاود دارد کاه شااید مان باه عناوان یااک

در ارتبا با نظریه و لانون علماي بایاد گفات کاه

زیست شنا

درجه اي از لطعیت در این میان وجاود دارد .اولاین

نها را در زیست شناسي مورد استفاده لرار دهم .ولي

مرحله شکل گیري یک فرضیه است .فرضیه از طریق

در مورد زیست شناسي زماني که شما با موضوعهااي

ردیده مورد مشاهده زمون ميگردد .زماني

مربو به حیاب و موجوداب زنده روبرو ماي شاوید

که زمای ها و مطالعاب مختلاف فرضایه را تاییاد

مبال عملکردهاي عمب شناختي و یا مجموعههاي ژني

کرد نهایتا به حالتي از یک نظریه علمي مايرسایم.

ریچیده دنیایي رر از شگفتي ميبینید .در این بین لانون

تاییداب بیشتر یک نظریه علمي در نهایات نرا باه

و یا نظریهاي وجود ندارد (زیستشنا ).

زمای

اطالع زیادي از نها ندارم و نميتاوانم

یک لانون علمي ارتقاء مي دهد .هرگه از فرضیه باه

جدژل  . 1نتایج دیدگاه اعااي انجمنهاي علمي در مورد جایگاه و ارتبا نظریه و لانون در علم
مقنله

نظریهها و لوانین

مقنله فرضي

تعدعر

ررصد فرعوعن

رابطه سلسله مراتبي (نظریه به لانون تبدیل ميشود)

13

68/42

با هم متفاوتند و لزوماً رابطه سلسله مراتبي ندارند

4

21/15

بستگي به رشته علمي دارد

2

11/52
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سلسله مراتبي بین نظریه و لانون علمي را تایید کرده و

یکي از مشارکتکنندگان در ماورد ارتباا لاانون و
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لرار گیرد (مانند جاذبه نیوتن در زمان مطرح شدن).

اطمینان ما به لانون علمي افزای

تيییر نارذیر است ولي نظریه علمي هنوز در مرحلاه

ميیاید (شیميدان-
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لانون نزدیکتر ميشویم درجه لطعیت بیشاتر شاده و

بررسی دیدگاه اعضای انجمنهای علمی کشور درباره ویژگیهای ماهیتی علم

بحث ژ نتيجهگيري
مساله اساسي مورد رژوه

شکل ميگیرد".؛ با این که نتایج مربو باه مولفاه نقا

در این مقاله گگونگي

ذهنیت در شکل گیري و تولید معرفت علمي وجود ن را

درک و توصیف اعااي انجمنهااي علماي کشاور از

غیر لابل انکار نشان مي دهد اما زمودنيها نق

ویژگيهاي ماهیت علم باود -نگوناه کاه بار اساا
تجربیاب و دان

و لوانین رذیرفته شده علمي را ماوثرتر از تااثیر ذهنیات

علمي شان براي نان جلوهگر ميشود.

شخمي خود در ایجاد معرفت علمي ميدانند" :باه نظار

اهمیت مطالعه این موضوع از ن جهت است که نتاایج

من هیچگونه مشاهده علمي خالمي بادون در نظرگارفتن

ن مي تواند درک درستي از برداشتهاي متفاوب و گاه

گارگوبهاي نظري موجود وجود ندارد .در والع دانا

نادرست از ماهیت علم و گگاونگي کاارکرد ن ارائاه
دهد .نتایج کسب شده از رژوه

نظري و نظریههاي جاري و رذیرفته شده هادایت کنناده

نشان دادند کاه ناوع

مشاهداب و روش کار دانشمند هستند".؛ نظریه ها مانناد

نگاه و دریافت زمودنيها از این مولفههاا گونااگون و

نور افکني راه محقق را روشن مي کنند اما جهاتگیاري

در مواردي متفاوب از اندیشههاي رذیرفته شده و جاري

فردي محقق در به کارگرفتن نها نیاز در کاارش ماوثر

در مورد ماهیت علم است.

است".؛ اکبریت زمودنيها تایید کردناد کاه خاللیات

در مورد عدم لطعیت در علم و مولتي بودن معرفت

رناادار و خیااال در انجااام رااژوه ه ااي علمااي نقشااي

علمي اکبریت زمودنيها بر مولتي باودن علام تاکیاد

انکارنارذیر دارد " :دانشمندان در درجه اول خاللیات و
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داشتند که این مساله در جهات اندیشاههااي فعلاي از

دان

ماهیات علم است .از این تعداد تنها  21درصد اعتقااد

بودند که خاللیت در تمامي مراحل روش علماي وجاود

ميگردد":موضوعاب بسایاري در تااری ،علام وجاود

دارد" .برخي خاللیت را تنها در یافتن الگوها ارتباطاب

دارند که دانشامندان کاامال باه لطعیات نهاا معتقاد

و مبااالهااا تاثیرگااذار دانسااتند ." :بااه هنگااام تفساایر و

بودهاند"؛ "نظریه تيییر نميکند ولاي در حاال تکامال

نتیجهگیري از این یافتههاست که میزان باالي خاللیت فرد

است ....به نظر من تمام دانشمندان سااختار اتام را باا

به او کمک ميکند که گگونه این دادهها را تفسیر کرده و

توصیف شما مسلم و لطعي ميدانناد ".ایان نتاایج باا

یا اینکه گگونه زمای

یافته هاي شوارتز [ ]19وانگ و هادسن [ ]22کاراکا

[ ]22کاراکا

مبناي علم نیز نتایج حاصال در راساتاي اندیشاه هااي

[ ]21و کیمبال[ ]16همساویي دارناد .در

مورد مولفه مربو باه تاثیرراذیري علام از موضاوعاب

موجود است به این معني که اکبریت تایید کردناد کاه

فرهنگي و اجتماعي نظراب بی

علم مبتني بر تجربه بوده و معرفت علماي برخاساته از

رژوه

راهاي مطمائن

از نیمي از زمودنيهاي

برخالف این اندیشه رذیرفتاه شاده اسات کاه

ارزشها و انتظاراب فرهنگ و جامعه گیستي و گگونگي

است" :به نظر من سایر روش هاا از

درجه اطمینان زمای

خود را در مرحله اول راژوه

طراحي نماید ".این نتایج با یافتههااي واناگ و هادسان

[ ]21و رومروي[ ]17همسوست .در مورد تجربي باودن

براي توسعه دان

و هوش و استعداد خاود را در ارائاه فرضایههااي

علمي بهکار ميگیرند".؛ با این حال تنها  73درصد معتقد

داشاااتند کاااه در علااام معرفااات لطعاااي حاصااال

مشاهداب جهان طبیعي است .زماای

نظریهها

اجرا تفسیر و رذیرفته شدن علم را تعیین ميکنند .کمتر از

برخاوردار نیساتند".؛ "تماامي

نیمي از زمودني ها نیز وجود این تاثیر را تایید کرده و یا
233
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علم بر ررس گري و زمون تفکراب شخمي رژوه گار

دکتر اصغر سلطانی و همکاران

توسعه علم و نوع کااربرد ن مساتقیما متااثر از

هرگه از فرضیه به لانون نزدیکتر ميشویم درجه لطعیت

ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي است "؛ " به عقیده من

بیشتر شده و اطمینان ما به لانون علمي افزای

ميیاید".

علم نهایتا گارگوب هاي جهااني خاود را داراسات و

(همسویي با نتایج رومروي[ ]17واناگ و هادسان []22

تعابیري عمیق و گسترده از جهان طبیعي ریرامون ماا در

کاراکا

[ ]21و شوارتز [ .)]19این در حالي است که بر

اختیار ميگذارد که به هیچ وجه جنباه محلاي و باومي

اسا

ندارند و کامال جهاني هساتند ".ایان یافتاه باا نتاایج

در اثر ریشرفت و به طور سلسله مراتبي به دیگري تبادیل

[]21همسویي داشته اماا یافتاه هااي شاوارتز

نمي شوند زیرا نها شاکارا و عماال اناواع متفااوتي از

[ ]19رومروي[ ]17و وانگ و هادسن [ ]22متفااوب از

معرفت هستند .لوانین علمي گزارههاا یاا توصایفاتي از

حاضر است .با اینکاه تماامي

روابط بین ردیدههاي لابل مشااهده هساتند[ 5و  .]19باه

زمودني ها تایید ميکنند که تولید معرفت علمي مبتناي

عنوان مبال لانون بویل( )Boyle’s Lawکه فشار یک گااز

بر مشاهده است با این حاال تنهاا  58درصاد از نهاا

را به حجم ن در یک دماي ثابت مرتبط ميداند نمونهاي

معتقدنااد کااه اسااتنتاج نیااز نقشااي اساسااي داشااته و

از لانون علمي اسات .در مقابال نظریاههاا توصایفاتي

دیدگاه هاي گندگانه ميتواند منجر به تعابیر لابل لباول

اسااتنتاج شااده بااراي ردیااده لاباال مشاااهده محسااوب

گندگانه از مشاهداب گردند" :مسالما توساعه علام از

مي گردند( به عنوان مبال نظریه جنب

مولکولي(kinetics

طریق زمای هاي گوناگون و باا مشااهده مساتقیم از

 ) molecular theoryنگه که در لاانون بویال مشااهده

و یا ابزارهاي مختلف اندازهگیري صورب

شده و تشری ميگردد را توضی مايدهاد) .مادلهااي

مي گیرد .با این حال بنده معتقدم که حقایق علمي فراتر

علمي نمونههاي رایج از نظریه و استنتاج در علم هستند.

از دادههایي هستند که از طریق تجربه و در زمایشاگاه

عالوه بر این نظریه ها به اندازه لوانین علمي به عنوان یک

به دست مي یند .در والع تفسیر و نتیجهاي کاه فارد از

تولید علمي از مشروعیت برخوردارند .دانشمندان معموال

جدیاد

نظریههاي علمي را به امید اینکه روزي به لاانون علماي

بخ

کاراکا

نتایج حاصل از رژوه

طریق حوا

این داده ها به دست مي ورد در ایجااد دانا

نقشي مهم دارند" (همسویي با نتایج واناگ و هادسان
[ ]22کاراکا

اندیشههاي فعلي از ماهیت علم نظریهها و لاوانین

تبدیل شوند فرمولبندي نميکنند[.]5

[ ]21و شوارتز [ . )]19در مورد مولفاه

با توجه به این یافتهها ميتوان گنین نتیجه گرفت کاه

هفتم یعني تفاوب نظریه و لاانون علماي یافتاه هااي

در ماورد مولفاههااي

رژوه

اکبریت زمودنيهاي این رژوه

نشان ميدهناد کاه نزدیاک باه  71درصاد از

ماهیت علم درک و توصایفاتي همساو باا اندیشاههااي

زمودنيها نگاه متفاوتي به رابطه نظریه و لانون علماي

جاري از ماهیات علم دارند .با ایان حاال در برخاي از

دارند .این تعداد لائل به رابطه اي سلساله مراتباي باین

جنبهها مانند نق

مساائل اجتمااعي فرهنگاي باومي و

نظریه و لانون علمي بوده و معتقدناد کاه نظریاه هااي

سیاسي بر علم و همچنین تمایز بین نظریه و لانون علماي

شواهد علمي و اثباب هار گاه بیشاتر

و جایگاه هر یاک در تولیاد و گساترش معرفات

علمي با افزای

و نق

نها به لانون علمي تبدیل مي شاوند " :لاانون علماي

علمي تفاوب هایي گاه مخالف با مولفههاي رذیرفته شده

اثباب شده و تيییر نارذیر است ولي نظریه علمي هناوز

کنوني در ماهیت علم دیده ميشود .از نجا کاه جامعاه
233
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سیاست هاي علمي توسعه و کاربرد علام اسات " :در

علمي در نهایت نرا به یک لانون علمي ارتقاء ميدهاد.
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علمي خود باه نسال دیگاري از جامعاه علماي یعناي

دستاندرکاران موزش عالي و نهادهاي رژوهشاي را بار

دانشجویان به عنوان فراگیران مباني مفاهیم و روشهاي

ن خواهد داشت تا با تدوین برنامههااي موزشاي و یاا

علم هستند لذا الزم است کاه باا شانایي بیشاتر باا

تيییر در برنامه هاي درسي دانشگاهي به رفع نقیمه هااي

مباحث تاری ،فلسفه و جامعه شناسي علم انتقال دهنده

موجود در این زمینه الدام نمایند .به نظر ما نتایج رژوه

صحی این گونه دان

فعلي ميتواند در این خمو

گاهي دهنده باشد.

ایده هاي مربو به علم به فراگیران زمینههاي فهم بهتار

انجام رژوه هاي مشابه بر روي دانشجویان ردههااي

و صحی مباني خاستگاه و روش هاي علم را براي نها

مختلف علوم انجام بررسايهااي تطبیقاي باین نظاراب

فراهم ورند .انجام رژوه هاي بیشاتر و وسایع تار در

رژوهشگران و مدرسان دیسیپلین هاي مختلاف علماي در

میزان شناخت و گاهي اعااي جامعه علماي

مورد ماهیت علم و همچنین انجام رژوه هااي ماوردي

کشور از مقوله ماهیت علم نتاایجي را در بار خواهاد

تااثیر ماوزش

خمو

داشت که همانند نتایج این رژوه

بین

وضااعیت جامعااه علمااي در ایاان خمااو

در سط کاال

کافي درباره

در

جهات سانج

مولفههاي ماهیت علم به دانشجویان به عناوان تحقیقااب
بعدي از این نوع ریشنهاد ميگردد.

را بااراي

سیاست گذارن علمي کشور فراهم خواهد ورد .مسالما
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علمي به عنوان موزشگران علم انتقاال دهناده دانا

این بین

باوده و ضامن انتقاال صاحی

و شناخت بهتر مسئوالن سیاست علمي کشور
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