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 علم و فناوری و رسانه

مفهوم و جایگاه سواد علمی در پیشرفت و 
توسعه پایدار کشور

چکیده
در عصر حاضر بسیاری از کشورها عالوه بر پژوهش دربارة حوزه هاي مختلف علوم و فناوري، زمان و منابع زیادي را صرف بهبود آموزش 
علوم و فناوري در مدارس و مراکز آموزش عالي می کنند. بسیاري از نویسندگان و پژوهشگران معتقدند که ارتقاي سطح سواد علمي یکي از 
هدف هاي اصلي آموزش علوم تلقي مي گردد. سواد علمي یک واژه بین المللي شناخته شده و پرآوازه است و ترویج و ارتقاي آن در حوزه هاي 
مختلف به فلسفه آموزش علوم در سطح جهان تبدیل گشته است. علت این امر را مي توان در تاثیر روزافزون علم و فناوري در زندگي روزمره 
شهروندان و نیاز جوامع به توسعه پایدار دانست. در این نوشتار دیدگاههاي جهاني در رابطه با آموزش علوم و فناوري، ماهیت سواد علمي، 

مباني و چارچوب نظري سواد علمي مورد بررسي وکاوش قرار گرفته است.

واژگان کلیدي: سواد علمي، توسعه پایدار، آموزش علم و فناوري.
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مقدمه

رش��د اقتصادی هر كشوری به پيش��رفت علمی و فني مردم آن جامعه 
بس��تگی دارد. هر چقدر آموزش علوم و فن��اوري در مقاطع گوناگون 
تحصيلی بيش��تر و جدی تر باش��د، و هر اندازه در برنامه هاي آموزشي 
زودتر به اين امر توجه شود، بی شك تاثير آن پايا و هميشگی خواهد 
بود. از آنجا كه آينده جهان بر پايه علم و فناوری اس��توار است، و نياز 
اساسي كش��ورهاي در حال توسعه محسوب مي ش��ود، چنانچه بتوان 
دانش آم��وزان را از ابتدا در جريان ضرورت و اهميت يادگيري علوم و 
فناوری قرار داد و آنها را از پيامدهای كاربرد علم و فناوری در شئونات 
مختلف زندگی مطلع كرد، مطمئناً جوانان در آينده نسبت به استفاده از 
علم و فناوری آگاه تر و در كابرد آنها انعطاف بيشتری نشان خواهند داد. 
آموزش علوم و فناوري يکی از اركان سياس��ت های توسعه علمی هر 
كشوری محسوب می شود و بخش مهمی از اهداف نظام های آموزشی 
را به خود اختصاص داده اس��ت. امروزه بسياری از كشورها عالوه بر 
پژوه��ش درباره علوم و فناوری، زمان و منابع زيادي را صرف بهبود 

آموزش علوم و فناوري می كنند. 
يکی از اهداف روش��ن آموزش علوم و فناوري، ايجاد س��طوح باالی 
»سواد علمی«1  است. داشتن آگاهيهاي علمي مورد نياز، درك مفاهيم 
و فرايندهاي علمي را كه براي يك ش��هروند مطلوب ضروري است، 
س��واد علمي مي گويند. داشتن سواد علمي يعني اينکه شخص بتواند، 
بط��ور منطقي توضيح دهد، راه حل مش��کالت را پي��دا كند، و يا به 
س��ؤاالت موجود در زندگي روزمره پاسخ شايسته دهد. سواد علمي 
ش��امل برخي توانمنديهاي ويژه نيز مي شود و شخص با داشتن آن از 
ي��ك موقعيت مطلوب فرهنگي- اجتماعي برخوردار بوده و مي تواند 
در حل مش��کالت خويش��تن و يا جامعه، آنها را به كار بندد. در سال 
1958، پائول هارد2  با طرح واژه سواد علمي، آن را به عنوان فلسفه و 
اهداف جديد آموزش علوم تجربي معرفي كرد. بيش از پنج دهه است 
كه واژه س��واد علمي در منابع علمي جهان مورد استفاده قرار مي گيرد 
و به يك واژه پراهميت بين المللي تبديل گش��ته اس��ت، به طوري كه 
امروزه در بس��ياري از كشورها، فلس��فه و هدف اصلي آموزش علوم 

تجربي، ارتقاي سطح سواد علمي در نظر گرفته شده است.
س��واد علمي شامل بررس��ي اقدامات و چالش��هاي علمي در پرتوي 
تاريخ، فرهنگ و خرد ورزي اس��ت. اين س��واد ش��امل آشنا شدن با 
برخي انديش��ه هاي توانمند و جامع است كه توان عبور و نفوذ در هر 

يك از حوزه هاي علوم، رياضيات و فناوري را دارد. 
س��واد علمي شامل زنجيره اي از دانس��تني ها و توانايي هايي است كه 

به ش��هروندان امکان مي دهد تا نقش خود را برحسب سلسله مراتب 
نس��بت ب��ه دنياي »علم- مح��ور« امروزي ايفا كنند و ب��ه آن واكنش 

مناسبي نشان  دهند]1[.
داش��تن س��واد علمي به ش��هروندان كم��ك مي كند تا ي��ك زندگي 
رضايت بخش، س��ازنده و همراه با مسئوليت  پذيري داشته باشند. سواد 
علمي در فرهنگي كه به ش��دت تحت نفوذ علم، رياضيات و فناوري 
است، نيازمند آن دسته از دانستني ها و عادتهاي ذهني است كه شهروندان 
را از چگونگي تحوالت اين حوزه ها آگاه مي  سازد. بکارگيري هوش و 
ذكاوت و نيز زندگي كردن در دنياي ماش��يني كه زاييده علم و فناوري 
هستند، ايجاب مي كند تا همه افراد بتوانند براي بهره مندي بهتر از روابط 
اجتماعي، فرهنگي، سياس��ي و اقتصادي مناس��ب، داراي سواد علمي 
باشند. اهميت داشتن س��واد علمي در محل كار نيز روزبه روز در حال 
افزايش اس��ت. تعداد مشاغلي كه نيازمند مهارتهاي پيشرفته اي هستند، 
در حال افزايش بوده و براي بهره مندي از آنها الزم است تا افراد بتوانند 
از طري��ق آموزش و يادگيري، تفکر خالق، تفکر انتقادي، اس��تدالل و 
جستجوي منطقي علتها و معلولها و نيز حل مسئله به استقبال اين مشاغل 
بروند. درك علوم و فرايندهاي علمي موجود در فعاليتهاي روزمره جزو 

ضروريترين بخش اين نوع مهارتها محسوب مي شود]2[.

مفهوم نظري سواد علمي

از زمان طرح اين واژه توسط هارد، تعريف هاي مختلفي از سواد علمي 
به عمل آمده است. نوريس3  و فيليپس4  در يك بررسي مدعي شدند كه 
معاني مختلف سواد علمي را مي توان در جمالت زير جستجو كرد]3[:
1.دان��ش مبتني بر محتواي علمي قائم ب��ه ذات و توانايي تمييز آن از 

حوزه هاي غير علمي؛
2.درك علم و كاربردهاي آن؛

3.توانايي تشخيص و تصميم گيري منطقي؛
4.توانايي تفکر علمي؛

5.توانايي استفاده از دانش علمي براي مشکل گشايي و حل مسئله؛
6.درك ماهيت علم و رابطه آن با فرهنگ؛

7. لذت بردن از علم و كنجکاو بودن نسبت به پديده هاي علمي؛
8. آگاهي از فوايد و مضرات علم؛

9. توانايي تفکر انتقادي درباره علم و تجربه هاي علمي.
هر چند سواد علمي مفهومي بسيار گسترده و وسيع به همراه دارد؛ اما 
در اغلب بيانات عاميانه آن را معادل »دانش  علمي« در نظر مي گيرند]4[. 
حت��ي در پروژه عظيم 2061 ]1[5 ، و همچني��ن آزمونهاي مربوط به 

1.Scientific Literacy
2. Paul deHard Hurd
3.Norris
4. Philips

5. در س��ال 1985 با نزديك شدن س��تاره ي دنباله دار هالي به كره ي زمين، بنياد ملي 
علوم آمريکا اجراي طرحي با عنوان »پروژه ي 2061 « را شروع كرد كه هدف اصلي 
آن توجه به نيازهاي زندگي در حال تغيير و ارتقاي سطح سواد علمي جامعه ي آمريکا 
براي يك دوره ي 76 س��اله، يعني بازگش��ت دوباره ي ستاره ي دنباله دار هالي در سال 
2061 بود. انتظار مي رود با اجراي اين طرح، سطح سواد علمي هر شهروند آمريکايي 

به مطلوب ترين سطح مورد انتظار ارتقا يابد.
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استفاده مي كنند، معتقدند كه براي سازگاري با جهاني كه دائماً بوسيله 
علم و فناوري در حال تغيير است، كسب سواد علمي در تمامي ابعاد 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، علمي و فناوري ضرورت دارد. 
اين دسته از افراد سواد علمي را با كسب مهارت هاي زندگي مترادف 

در نظرمي گيرند]9[. 
ب��ه اعتقاد اين گ��روه از افراد، از آنجايي كه تفک��ر منطقي، انتقادي و 
همچنين استدالل علمي وتصميم گيري آگاهانه و منطقي از نشانه هاي 
يك شهروند مطلوب است، لذا كسب دانش علمي به تنهايي نمي تواند 
منج��ر به پرورش چنين ش��هروندي گ��ردد. لذا بايد س��واد علمي را 

گسترش داد.

ابعاد گوناگون سواد علمی

از نظ��ر متخصصان، پرداختن به س��واد علم��ی از دو ديدگاه كالن و 
ُخرد قابل بررسی است. از ديدگاه كالن، سودمندی سواد علمی برای 
اقتصاد ملی، علوم، سياس��ت گذاری علمی و كنش های مردم ساالرانه 
ضرورت دارد. در حالي كه از ديدگاه ُخرد، س��ودمندی س��واد علمی 
برای رشد رفاه و ارتقای سطح زندگی فردی افراد جامعه اهميت دارد. 
متخصصان مهم ترين دليل حمايت از ارتقاي س��طح س��واد علمی را 
ارتباط ميان س��واد علمی و زندگی خوب اقتص��ادی مردم می دانند. 
ثروت ملی كشورها به رقابت موفق در بازارهای جهانی بستگی دارد. 
رقابت پذيری بين المللی هم به موارد مختلفی بستگی دارد، از جمله 
برنامه پژوهش و توسعه كه در گام اول سبب پيشرفت در رقابت هاي 
جهانی برای ارايه محصوالت جديد با فناوری سطح باال می شود )در 

كشورهای توسعه يافته(. 
ديگ��ر اين كه بازارهای كوچکتر دارای موقعيت های مناس��ب را در 
دس��ت مي گيرد)برای كشورهای در حال توس��عه(. پايه ريزی چنين 
برنامه های پژوهش و توسعه نيازمند دانشمندان، مهندسان و نيروهاي 
كارآزموده و فنی اس��ت. تنها  جوامعی با ش��هروندان  دارای س��طح 
مناسب سواد علمی،  اين نياز را تأمين می كنند. همچنين سواد علمی 
توانايی مش��اركت هوشمندانه تر افراد در بخش توليد اقتصادی را نيز 

ايجاد می كند.
سطوح باالتر سواد علمی در ميان عامه مردم سبب حمايت بيشتر از علوم 
می شود، در نتيجه نيروهای جديد بيشتری جذب علوم می شوند. بهرۀ 
علوم از ارتقای سواد علمی جامعه به انتظارات مردم از علوم بستگی دارد. 
هر چقدر عموم مردم بيشتر درباره اهداف، فرايندها و قابليت های علوم 
بدانند، احتمال وجود انتظارات غير واقع بينانه كه نتيجه درك نادرست از 

سنجش سواد علمي نظير پيزا 1 ]5[، محتواي دانشي نقش پر رنگتري 
در س��واد علمي دارد. در گزارش هاي مربوط به يونس��کو]6[، به واژه 
»سواد علمي مدني«2  نيز اشاره شده است. به گفته ميالر3  ]7[، اين نوع 
سواد، سطحي از درك علم و فناوري را براي هر شهروند در نظر مي 
گيرد كه نياز دارد تا به عنوان يك شهروند مطلوب ايفاي نقش نمايد. 
اين امر ضرورت توجه به س��طح س��واد علمي و ارتقاي آن در سطح 

جامعه را دوچندان مي كند.
سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه اروپا4  ]8[ كه مسئول برگزاري 
آزمون هاي پيزا در اروپا اس��ت، تعريف ساده و جامعي از سواد علمي 
ارايه كرده اس��ت. طبق اين تعريف: »س��واد علمی قابليت استفاده از 
دانش علمی برای تعيين مس��ائل و نتيجه گيری های مستدل به منظور 
درك طبيعت و كمك به تصميم گيری درباره آن و تغييراتی اس��ت كه 
با فعاليت های بشری در آن ايجاد شده است «. بنابراين، فردِ دارای سواد 
علمی می تواند اصول علمی را در حل مسائل، تصميم گيری ها و درك 

بيشتر مشکالت و معضالت جامعه و محيط زيست به كار  برد]5[.
در كت��اب »علم برای همه آمريکاي��ی ها« مربوط به پروژۀ 2061، فرد 
باسواد علمی به اين صورت تعريف شده است: »آگاه است كه علوم، 
رياضيات و فناوری، ابداع هايی بش��ری با وابستگی متقابل هستند و 
توانايی ها و محدوديت هايی دارند. مفاهيم اساس��ی و اصول علم را 
درك می كند، با سازوكار طبيعت و نظم حاكم بر آن آشناست، كثرت 
و وحدت آن را می شناسد و از دانش و روش های علمی تفکر برای 

هدف-های فردی و اجتماعی سود می جويد«. 
پ��روژه 2061 مجموع��ه مفاهيمي پيرامون ماهي��ت علم، رياضيات و 
فناوری، دانش پايه ای كه از نظرگاه علوم و رياضيات ديده می شود و 
شکلی كه فناوری به آن داده است، همچنين تاريخ تالش های علمی 
و باالخره عادت های ذهنی كه الزمه س��واد علمی است، را در بر می 
گيرد. با اتخاذ چنين اهداف بسيار گسترده ای در اين مجموعه، تعريفی 

وسيع و جامع از سواد علمی ارائه شده است]1[.
در جمع بندي تعريف هاي انجام گرفته از سواد علمي و استفاده از آن 

در موقعيت هاي مشابه، مي توان به دو دسته افراد اشاره كرد:
دسته اول، افرادي هستند كه نقش مركزي به دانش علمي قائل هستند. 
اين دس��ته كه اغلب معلمان علوم در آن دسته قرار دارند، معتقدند كه 
آموختن مفاهيم و نظريه هاي علمي و كسب دانش براي هر شهروندي 
ضروري اس��ت. اين دسته از افراد به جاي واژه كلي تر سواد علمي از 

واژه اختصاصي تر »سواد علم«5  يا سواد دانشي استفاده مي كنند.
دس��ته دوم افرادي هس��تند كه س��واد علمي را براي كارايي اجتماعي 
افراد مفيد مي دانند. اين دس��ته كه اغلب از واژه كلي تر س��واد علمي 

1.Program for International Student Assessment (PISA)
2.Civic Scientific Literacy
3.Millar

4.Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD)
5. Science Literacy
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علوم است، كاهش می يابد. از آنجا كه اين نوع انتظارات سبب كاهش 
اعتماد و حتی قطع حمايت از علوم می شود، سطوح باالتر سواد علمی 
اين نيروی نااميد كننده را خنثی می س��ازد. اگر عامه مردم دارای سواد 
علمی باش��ند، كيفيت تصميم گيری عمومی به طور چشمگيری بهبود 
می يابد، زيرا تصميماتی كه در پرتو درك مناسب از مسائل گرفته می 
شود، بهتر از تصميماتی اس��ت كه در غياب چنين دركی اتخاذ شوند. 
افزايش سطح س��واد علمی شهروندان تصميم گيری مردم ساالرانه  را 
ارتقا می بخش��د. به عالوه با تشويق افراد به درگير شدن هوشمندانه با 

حقوق مردم ساالرانه، موجب ارتقای تصميم گيری مؤثرتر می گردد.
وانگه��ي، س��المتی عمومی جامع��ه ای كه به علم عم��ل می كند، به 
جامعيت علوم در فرهنگی گسترده تر بستگی دارد. اغلب مردم، علوم 
را تخصصی و حرفه ای می دانند و بنابراين از فرهنگ عمومی، مجزا 
می-پندارند. جداسازی علوم از فرهنگ، سبب شکست عامه مردم در 
درك صحيح علوم می شود. بنابراين شهروندان با آميزه ای از ترس و 
عالقه به علوم پاس��خ می دهند. ارتقای سواد علمی عموم مردم با اين 

تصور پرستش مابانه از علوم مقابله می كند. 
از ديدگاه ُخرد، شهروندان داناتر می توانند مسير خود را در جامعه به 
طور مؤثرتری طی نمايند. گس��ترش سواد علمی در ميان مردم سبب 
می ش��ود، آنان احساس اطمينان و شايستگی بيشتری در حل و فصل 
مسائل مربوط به علوم و فناوری در زندگی روزمره خود داشته باشند. 

استخدام افراد، با اين مقوله از سودمندی سواد علمی مرتبط است. 
با تخصصي تر ش��دن فعاليت هاي اقتصادي جوامع پيش��رفته، كيفيت 
منابع انس��انی به طور فزاينده ای به مهم ترين سرمايه اقتصادی جوامع 
علمی  و فناوری تبديل ش��ده است. بنابراين افراد دارای سواد علمی 
موقعيت مناس��بی برای بهره برداری از فرصت های جديد ش��غلی و 

استفاده از مزايای توسعه حرفه ای در كار خود دارند]10[.
مبحث ديگر در س��ودمندی س��واد علمي، به مزايای اخالقی، زيبايی 
شناختی و هوشمندانه سواد علمی مربوط است. علم به تنهايي عنصر 
مهم فرهيختگی افراد در عصر حاضر محسوب می شود. ارتقای سواد 
علمی س��بب ارتقای فرهنگ هوش��مندی می ش��ود. از منظر زيبايی 
شناسی، علم فعاليت خالق ذهن مدرن است. اين امر نشان می دهد كه 
علوم تجربي، همانند ادبيات، موسيقی و هنرهای دستی، ساختار ذهن 

فرهيخته و علمی را تشکيل می دهد]4[. 
از نظ��ر دبوئ��ر1  ]11[، ويژگی های فرد دارای س��واد علمی عبارتند 
از: ش��ناخت رابطة ميان علم و جامعه، ش��ناخت اخالقی دانشمندان، 
درك ماهيت علم، درك مفاهيم پايه ای علم، ش��ناخت تفاوت علم و 
فناوری، درك رابطة ميان علوم انسانی و علوم تجربی. اين مشخصات 

را مي توان در قالب سه مقوله به شرح زير پيشنهاد داد:  

1. س��واد علمی عملی: نوعی دانش كه برای كمك به حل مس��ائل 
عملی، نيازهای اساسی )غذا، س��المتی و سرپناه( به كار می رود. اين 
نوع از سواد اهميت ويژه ای در توسعه كشورها داشته و در كشورهای 

صنعتی، در راستای حفظ بازار مصرف است.  
2. سواد علمی شهروندی: توانا ساختن شهروندان برای آگاهی يافتن 
از مس��ائل علمی و عمومی به منظور شركت در فرايند تصميم گيری 
درب��ارۀ اين مس��ائل. اين س��واد ب��رای فرايندهای مردم س��االرانه و 

كاركردشان در جامعه وابسته به فناوری ضروری است.  
3. س��واد علمی فرهنگی: دانس��تن چي��زی دربارۀ عل��وم، به عنوان 
پيشرفت اساسی انس��انی كه تنها برای معدودی از افراد جامعه )افراد 
هوش��مند( قابل دستيابی است. اين مقوله، از جهت دسترسی رهبران 

فکری حال و آينده و تصميم گيرندگان، مهم است.

شایستگي هاي موجود در سواد علمي

قابليت ه��ای چندگانه حاصل از آموزش علوم و فناوري به فرد امکان 
می دهند كه فرايندهای علمی را در حل مسائل، تصميم گيری و درك 
بيشتر محيط طبيعی و اجتماعی به كار بندد. همچنين قابليت های فوق 
بر س��رعت و كيفيت رش��د علمی � اقتصادی كش��ورها تأثير بنيادين 
دارند. به عبارت ديگر اين قابليت ها، زندگی فرد را به عنوان شهروند 
چنان تحت تأثير قرار می دهد كه تعامالت اجتماعی، فرهنگی و ... او 
را با جامعه به صورت معقول درخواهد آورد. يادگيرندگان امروز و به 
عبارتی شهروندان جامعه علمی فردا، بايد بتوانند مسائل روزمره خود 

را در ابعاد فردی و اجتماعی، به نحوی مستدل حل نمايند. 
تفکر علمی نه فقط نياز دانشمندان، بلکه نياز شهروندان نيز است. يعنی 
عالوه بر نشان  دادن دانش علمی و استفاده از آن، در تصميم گيری های 
مربوط به كاربرد علم و فناوري در زندگی روزانه خود فعاالنه شركت 
كنند و بتوانند علم و غيرعلم را از يکديگر متمايز سازند. عالوه براين 
بدانند علم چه می تواند انجام دهد و چه نمی تواند، كار علمی چگونه 
انجام می شود و چگونه علم در فرهنگ سهيم می شود. اين قابليت ها 

عناصر سازنده سواد علمی هستند]12[. 
بايبي2  ]13[ براي تبيين گستردگي سواد علمي و مؤلفه هاي آن الگويي 
ارايه كرده اس��ت. اين الگوي شايستگي محور در شکل 1 آورده شده 

است.
در الگوي شايستگي محور سواد علمي، توازن بين حيطه هاي مختلف 
شايستگي نظير شايستگي اخالقي، علمي و شهروندي به خوبي برقرار 
ش��ده اس��ت. در اين الگو بر داشتن مناسبات مش��ترك، حقوق بشر، 
تحمل آرا، آموزش براي صلح، برابري جنس��يتي و توسعه فناوريهاي 
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بومي تاكيد شده اس��ت. اين امر نشان مي دهد كه آموزش علوم بايد 
به صورت بين رش��ته اي و با ه��دف تربيت ش��هروند مطلوب انجام 
گيرد. در اين رويکرد بر حل مس��ئله به روش علمي و همچنين اتخاذ 
تصميم هايي مبتني بر فرايندهاي علمي- اجتماعي تاكيد فراوان ش��ده 

است.
در بررس��ي دقيق ت��ر مؤلفه هاي س��واد علمي، مي توان ب��ه هفت بُعد 

مختلف آن اشاره كرد كه عبارتند از:
1. آشنايي با ماهيت علم و فناوري؛

2. آشنايي با مفاهيم كليدي علوم؛
3. آشنايي با فرايندهاي علمي؛

4. آشنايي با رابطه ي بين علم- فناوري- جامعه و محيط زيست؛
5. آشنايي با مهارت هاي علمي و فني؛

6. آشنايي با فوايد و ارزش هاي ناشي از علم؛
7. كسب نگرش ها و عالقمندي هاي مرتبط با علم و فناوري.

طرفداران ارتقاي س��واد علمي از طريق توجه به آموزش بيشتر علوم 
مح��ض نظير ش��اموس1  ]14[ معتقدند كه در برنامه درس��ي مدارس 
نمي توان سواد علمي را آنچنان كه بايد آموزش داد و همه مهارت هاي 
ش��هروندي را در دانش آموزان پرورش داد. اما مي توان س��طح سواد 
دانشي را با در نظر گرفتن سطوح مختلف سواد شيمي، سواد فيزيکي، 

سواد زيست شناسي و آموزش معني دار آنها ارتقا داد.

بحث و نتیجه گیري

برگزاري آزمونهاي بين المللي نظير تيمز2  ]15[ ، پيزا]5[، و اس��تفاده 
از مؤلفه ها و نش��انگرهاي س��واد علمي در س��نجش و ارزيابي رشد 
تحصيلي دانش آموزان در حيطه اهداف دانشي، مهارتي، نگرشي و نيز 
»زمينه هاي يادگيري«3 ، و نتايج كسب شده از آن موجب شده است تا 
توجه ويژه اي براي تعريف دقيقتر ابعاد، مؤلفه ها و نش��انگرهاي سواد 

علمي به عمل آيد. 
پژوهشگران زيادي براي سنجش ميزان دستيابي دانش آموزان به سطح 
مطلوب س��واد علمي، تالش كرده اند تا س��طوح مختلفي براي سواد 
علمي تعريف نمايند. در س��طح بندي شاموس]14[، پايين ترين سطح 
»س��واد عملي يا عملکردي« 4 ناميده شده است كه بيانگر توانايي يك 
شخص براي انتخاب و استفاده درست از محصوالت علمي- فناورانه 

و فعاليت مطلوب در زندگي روزانه است. 
باالترين سطح نيز، »سواد مدني«5  )يا سواد نماد قدرت( است كه بيانگر 
توانايي يك ش��خص براي فعاليت خردمندانه در جامعه و بهره گيري 
خالقانه از علم و فناوري براي حل مسائل جامعه و خويشتن است. در 
اين سطح بندي، به »سواد فرهنگي« نيز اشاره شده است كه شامل ارج 
نهادن به تالش��هاي علمي و در نظر گرفتن علم به عنوان يك فعاليت 

هوشمندانه است.
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بايبي1]13[ موفق ش��د تا مقياس نظري گسترده اي براي تعريف سواد 
علمي و تبيين س��طوح مختلف آن ارايه نمايد. در تاكس��ونومي بايبي 
براي س��طح بندي سواد علمي به پنج س��طح اشاره شده  است كه به 

صورت سلسله مراتب تنظيم شده اند. اين پنج سطح عبارتند از:
1. بي سوادي علمي2 ؛

2. سواد علمي صوري3 ؛
3. سواد علمي عملکردي4 ؛

4. سواد علمي مفهومي5 ؛
5.سواد علمي چند بُعدي 6.

بايبي متذكر شده است كه دستيابي به باالترين سطح سواد علمي يعني 
س��واد علمي چند بُعدي، يك فرايند طوالني و زمان بر است و در طول 
زندگي يك ش��خص تا پايان عمر حادث مي ش��ود. اين سطح از سواد 

علمي در مدارس نيز قابل سنجش نيست.  
بايبي عالوه بر تعيين س��طوح مختلف س��واد علمي، موفق ش��د تا با 
بکارگيري چهارچوب هاي نظري تعريف ش��ده، سطوح مختلف سواد 
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زيست شناسي را نيز تعيين نمايد.
به علت اهميت زياد س��واد علمي و ضرورت دس��تيابي به س��طوح 
مش��خصي از آن در برنامه درس��ي علوم تجرب��ي دوره هاي مختلف 
تحصيلي، پژوهشگران براي بررسي دقيقتر جزئيات سواد علمي تالش 
كرده ان��د تا ب��راي هر كدام از موضوع هاي علم��ي زيرمجموعه علوم 
تجربي نيز سطوح مختلفي از سواد علمي را با در نظر گرفتن اهداف 

آموزشي تعريف نمايند. 
تعري��ف س��واد زيست شناس��ي]13[، س��واد فيزيکي ]16[ و س��واد 
ش��يمي]17[ و ]18[ و ]19[،در چه��ار س��طح محت��وا7 ، زمينه ه��ا8 ، 
مهارت ها9 و نگرش ها10  و در قالب ارزشهاي بومي و چهارچوب هاي 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، مورد توجه بس��ياري از پژوهشگران 
و برنامه ريزان درسي در كش��ورهاي مختلف قرار گرفته است. تبيين 
اجزاي دقيق س��واد علم��ي در هر ي��ك از موضوع هاي علمي كمك 
مي كند تا عالوه بر طراحي و تدوين دقيق  برنامه درس��ي، ارزش��يابي 
از آموخته ه��اي دانش آم��وزان نيز با دقت و اعتب��ار باالتري صورت 

گيرد]20[.
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