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برخی از ملزومات رشد و توسعه علمی
(نقش دوره ابتدایی) 



فهرست


  ۱) انگیزه دستیابی به علم و فناوری

     - دیدگاه قرآن


     - روایات

۲) روش شناسی علم و توسعه علمی


۳) برخی از ملزومات
۴) موانع و راهکارها 



انگیزه دستیابی به علم و  
دانش و البته دانش فنی



دیدگاه قرآن



برخی از آیات ترغیبی
در حدود ۱۰ درصد آیات قرآن انسان را به تدبر و تفکر در 


طبیعت فرامیخواند
در حدود ۷۸۰ آیه از قرآن در  کلمه علم به کار رفته است 


سوره زمر

ُر أُْوُلوا اأْلَْلبَاِب ﴿9﴾  َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن إِنََّما يَتَذَكَّ

آیا کسانی که اهل علمند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟  براستی 

تنها خردمندان متذکر این مطلبند


سوره فاطر

إِنََّما َيْخَشى اهللََّ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعَلَماء إِنَّ اهللََّ َعِزيزٌ َغفُوٌر ﴿28﴾
از میان بندگان تنها مردمان عالِم و دانا مطیع و خداترسند 

براستی خدا عزیز و بخشنده است



دیدگاه روایات



اهمیت علم آموزی در روایات


پیامبر اکرم:
اُطلبوا العلم و لو بالّصین فإّن طلب العلم فریضه على کّل 


مسلم إّن 

املالئکه تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب؛

دانش را بجوئید اگر چه در چین باشد زیرا طلب دانش بر هر 
مسلمانى واجب است و فرشتگان بال خویش را براى طالب 
علم پهن مى کنند زیرا از آنچه وى در طلب آن است خشنود 


هستند.
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جلد یک مجله علمی در دوران طالیی اسالم




۱) معرفت الهی آسان شود

۲) باعث اقتدار، اعتال و آسایش جامعه 



تعریف توسعه علمی

استمداد از روش و دانش عقالنی برای حل مسایل -
مختلف و تولید دانش فنی و نهایتا افزایش بصیرت علمی


پیشرفت علمی لزوماً به معنای توسعه علمی نیست
توسعه علمی زمانی شکل می گیرد که کارکردهای نهادهای علمی 

به عنوان بخشی از ارزشهای فرهنگی تبدیل شود  



راهکارها و ملزومات توسعه علمی (۱) 
۱) پذیرش اهمیت علم به معنای عام آن به عنوان اولین شرط 


الزم

- مبانی اعتقادی ) آیات و روایات(


-  احساس نیاز برای رفع مشکالت و توسعه رفاه

۲) خود اتکایی علمی نه مقدور و نه راه حل مناسب و منطقی

- شکوفایی علمی تمدن اسالمی مرهون نهضت ترجمه از 
سریانی هندی چینی کلدانی بابلی اسکندرانی به عربی ( دوره 
انفعال) و در ادامه دوره تولید و زایش ( ترجمه به دیگر زبانها) 

و نهایتاً منجر به دوره تاثیر



۳) خالقیت علمی: راهی برای تفکیک انتقال فرهنگی از 

رشد علمی

- درک درست از ماهیت نظریات موجود و رسیدن به 
مرحله زایش علمی شرط الزم و کافی برای کاربردی 


کردن نظریه ها است

- اشراف و تسلط بر نظریات کنونی 

۴) مبادله علمی به جای انتقال علمی


- همکاری های بین املللی

- مبادله استاد و دانشجو

راهکارها و ملزومات توسعه علمی (۲) 




۵) ترکیب اندیشه های علمی اقوام و ملل مختلف
- به عنوان نمونه در دوران طالیی اسالم ابوریحان 
بیرونی و خوارزمی بیشتر این رهیافت را مد نظر 


داشتند یعنی تلفیق ریاضیات هندی و یونانی

۶) توجه به تجربه گذشتگان و مستند سازی: 


literature Review

 حضرت امیر (ع) : شرط خرد حفظ تجربه ها و 
بکارگیری آنهاست 

راهکارها و ملزومات توسعه علمی (۳) 



۷) توجه به  جنبه های جامعه شناختی تاریخی علم خود: وجود 

چنین بینشی حداقل دارای مزایای زیر است:


- ایجاد بستر برای ارایه تجربیات گذشتگان هم کیش و آیین 
- آگاهی یافنت از مطالعات انجام شده در این حوزه با رویکرد 


تعامالت فرهنگی

- تلفیق نیازهای کنونی جامعه با علم


- کمک به فهم علم روزگار خود ) تاریخ علم (

- کمک به ارتقای سواد علمی مردم


- تقویت اعتماد به نفس علمی ) نه اتکای علمی (

راهکارها و ملزومات توسعه علمی (۴) 



یک مصداق تاریخی


کتاب احصاء العلوم

نوشته ابونصر محمدبن محمد فارابی


در باب شمارش علم
به سال ۳۰۰ هجری اواخر رمضان املبارک




ابونصر می نویسد:
برآنیم که در این کتاب دانشهای مشهور را یک به یک برشمریم و 


خالصه ای از مباحث هریک از آنها به دست دهیم 

در ادامه می نویسد:


این کتاب را در ۵ فصل قرار می دهیم

فصل اول علم زبان

فصل دوم علم منطق


فصل سوم علم حساب و هندسه مناظر

فصل چهارم علوم طبیعی

فصل پنجم علوم مدنی مثل علم فقه و علم کالم



استراتژی در دوران طالیی اسالم
قرن ۲ تا قرن ۷ هجری

آنـــچه را مـــن انـــجام داده ام چـــیزی اســـت کـــه بـــر هـــر انـــسانـــی واجـــب اســـت آن را در فـــن 
خــود عــمل کــند. یــعنی کــوشــش هــایــی را کــه پــیشینیان وی بــرای پیشــرفــت آن فــن متحــمل 
شــده انــد را بــا ســپاســگزاری بــپذیــرد و اگــر مــتوجــه لــغزشــها و اشــتباهــاتــی از گــذشــتگان 
شـود آنـها را بـی پـروا تـصحیح کـند …. و آنـچه را در آن صـناعـت بـر او آشـکار مـی شـود 


ثبت و ضبط کند تا آن برای آیندگان جاودان بماند

از مقدمه تحدید نهایات االماکن

هــرگــز خــود را محــدود بــه آنــچه کــه قــدمــای مــا بــه آن پــرداخــته انــد نــکنیم و هــر آنــچه را کــه 

می توان تکمیل کرد تکمیل کنیم

ابوریحان بیرونی ۹۷۳ تا ۱۰۴۸ میالدی



برخی از نکات قابل طرح برای رسیدن به اهداف ذکر شده:

 ۱) برنامه ریزی: قطعا هر برنامه ای از نداشنت برنامه بهتر است اما
 این انتخاب بین بد و بدتر است. ما باید برنامه ای هدفمند برای

کودکانمان داشته باشیم هم در خانه و هم در مدرسه
۲) شیوه درست مطالعه کردن در سنین کودکی

۳) ارتقای خالقیت در کودکان
۴) ارتقای فرهنگ کار گروهی
۵) خوب دیدن و خوب شنیدن
 ۶) یادگیری انتقال مفاهیم

۷) روشهای ارزشیابی مفید ( استفاده از منابع مفید نه هر منبعی)
 



برخی از نقدهای موجود:

۱)تکیه بیش از حد بر سواالت تستی
- به محض پرسش دانش آموز می گوید گزینه را بگو!

- سواالت تشریحی حداقل دارای مزایای زیر است:
 خوش خطی - جمله بندی - افزایش توانایی برای انتقال مفاهیم- 

افزایش خالقیت - بررسی روش های حل مساله
۲) درس نقاشی: هنوز به خوبی نمی دانند چگونه باید خوب ببینند. 

 ۳) درس ورزش: تفریح هدفمند.  بدن سازی و نرمش ( کششی و قدرتی )
 ۴) انجام آزمایشها در کالس درس به منظور ارتقای کار گروهی و … نه

در خانه
۵) درس زبان انگلیسی

۶) آموزشهای رایانه ای و استفاده درست از فضای مجازی ( معرفی 
سایت های مفید و مناسب و البته قابل اعتماد و …..) 



دست در دست یکدیگر برای ایجاد 
لحظاتی گرانسنگ برای متولیان آینده 


جامعه

با تشکر از توجه شما 


