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چه نوع مقاالتی را میتوان به مجله «پژوهش در آموزش شیمی» فرستاد؟
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 1گروه علوم پایه ،دانشگاه فرهنگیان ،تبریز ،ایران

یک مقاله علمي ،گزارش نوشته شده و انتشار یافتهای است که نتایج تحقيقات جدید در آن حوزه
تخصصي را تشریح مينماید .یکي از تفاوتهای اصلي مطالعات علمي عصر جدید در مقایسه با عصر
قدیم مثل دوره کيمياگری (معادل علم شيمي امروز) ،به اشتراک گذاری یافتههای علمي با دیگران
به منظور کمک به نشر علم و فراهم کردن امکان قضاوت متخصصان هر علم درباره نتایج حاصل از
تحقيفات محققان است .مجالت علمي با پذیرش ،داوری و انتشار مقاالت علمي ،ابزار و بستر تحقق
این فرایند در دوران جدید هستند.
نوع و قالب بيشتر مقاالت علمي که در مجالت مختلف علمي در جهان منتشر ميشود تقریبا
شناخته شده بوده و شبيه هم هستند (گوبستر و شيانگ ،2012 ،2ص  .)185اما گاهي برخي مجالت
برای تامين اهداف خاص مجله ،عالوه بر مقاالت متداول ،انواع دیگری از مقاالت را نيز ميپذیرند که
از نظر قالب نوشتاری کمي متفاوتتر از مقاالت دیگر مجالت ميباشد (کوچ 3و همکاران ،2019 ،ص
.)896
بر اساس تصميم هيات تحریریه مجله «پژوهش در آموزش شيمي» که همگام با رویه متداول در
مجالت معتبر علمي دنيا ،استفاده از تجارب مجالت موفق بين المللي در حوزه آموزش و با درنظر
گرفتن اهداف مجله (در راستای سياستهای کالن دانشگاه فرهنگيان) اتخاذ شده است ،انواع مقاالت
قابل پذیرش در این مجله به شرح زیر ميباشد:

 1سردبيرm.saadati@cfu.ac.ir) :

(
Gobster & Xiang
Koch

2
3

پژوهش در آموزش شيمي ،سال اول ،شماره ،4زمستان 1398

مقاله پژوهشی :4یک مقاله پژوهشي مقاله ایست که اساس و پایه آن را یک پروژه پژوهشي یا
آزمایشگاهي تشکيل ميدهد .مقاله پژوهشي مد نظر این مجله به عنوان یک مجله آموزشي ،یک ایده
یا رویکرد آموزشي جدید ،موضوعي مرتبط با محتوای کالس یا آزمایشگاه ،پيشرفت آموزشي یا
تحقيقات آموزشي و به طور کلي هر تحقيقي را که به ارتقا کيفيت آموزش و یادگيری شيمي کمک
ميکند ،توصيف ميکند.
روال طبيعي ایجاد یک مقاله پژوهشي به این صورت ميباشد که یک محقق یا گروهي از محققان
در پي یافتن پاسخ یک سوال ،اقدام به پژوهش نموده و نتایج یافتههای خود را مورد تحليل قرار
ميدهند .آنها پس از تفسير یافتهها و استخراج نتایج ،آن را در قالب یک مقاله پژوهشي به رشته
تحریر درآورده ( متيو آروم  ،2018 ،5ص  )545و برای چاپ و انتشار به مجالت علمي ارسال مي-
نمایند .یک مقاله پژوهشي شامل بخشهای چکيده ،مقدمه ،روش پژوهش ،نتایج و بحث و نتيجه-
گيری ميباشد .بخش مربوط به بررسي پيشينه پژوهش ميتواند در ذیل بخش مقدمه و در صورت
تمایل نویسنده به صورت یک بخش مستقل نوشته شود.
مقاالت مجله «پژوهش در آموزش شيمي» به زبان فارسي است اما عنوان ،چکيده و کليدواژهها
به دو زبان فارسي و انگليسي نوشته ميشوند.
مقاله مروری :6در این مقاالت حاصل یافتههای پژوهشي نویسنده مقاله گزارش نميشود؛ بلکه
یافتههای محققان دیگر در یک موضوع خاص (و گاهي در یک دوره زماني خاص) مرور شده و وضيعت
موجود در آن حوزه علمي شرح داده ميشود.
نوشتن مقاله مروری علمي فرصتي عالي برای کساني فراهم ميکند که به طور کامل با تجربه
درگير هستند .تهيه مقاله خوب ،نویسنده را ملزم ميکند که ادبيات حوزه مورد عالقه را بطور گسترده
و عميق مطالعه کند .چنين نویسندهای باید یک پردازش جامع و مستمر از موضوع ،یک ارزیابي
انتقادی از ادبيات موضوع ،الگویي برای توليد دادههای موجود و فرضيههای قابل آزمایش را که زمينه
های تحقيق آینده را فراهم ميکند ،ترکيب کند (ساندرز  .)2020 ،7ارزش مقاالت مروری گاهي
بيشتر از مقاالت پژوهشي است ،چرا که محقق با مطالعه یک مقاله مروری ميتواند از آخرین وضعيت
یافتههای حوزه تحقيقاتي خود مطلع شده و نتایج صدها مقاله را در یک مقاله ببيند .از این روست
که محققان برجسته عالقه زیادی به نوشتن و مطالعه این نوع مقاالت دارند.
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نگارش و چاپ مقاالت مروری با مختصات اشاره شده کار سادهای نيست و این کار از عهده
محققان با تجربهای که در یک زمينه علمي دارای تجربه کافي هستند ،برميآید .یک مقاله مروری
قابل قبول باید جامع بوده و بتواند خوانندگان را از بررسي مجدد تحوالت علمي موضوع مورد بحث
در محدوده زماني ادعا شده بينياز سازد.
تالش و سياست مجله «پژوهش در آموزش شيمي» رساندن کيفيت مقاالت مروری پذیرش شده
به استانداردهای مطلوب است .اميد ميرود با افزایش تجربه همگاني و تالش بيشتر محققان آموزش
شيمي در کشور این هدف در آینده نزدیک دست یافتني باشد.
تجربه معلمی :8این نوع از مقاله ،خاص مجله پژوهش در آموزش شيمي بوده و بر اساس تصميم
هيات تحریریه مجله و با الگو گرفتن از مجالت موفق بينالمللي در حوزه آموزش شيمي نسبت به
پذیرش آن اقدام شده است .این نوع مقاله درواقع یک مقاله پژوهشي است اما از نظر ابزارهای جمع
آوری اطالعات به گستردگي یک مقاله پژوهشي نيست .در این نوع مقاله معلم تجربه عملي خود در
کالس و آزمایشگاه را که منجر به بهبود کيفيت یادگيری و آموزش موضوعي خاص در شيمي شده
است ،معرفي مي نماید .ادعای بهبود کيفيت یادگيری باید مبتني بر شواهد علمي باشد اما ضرورتي
به استفاده از روش های پيچيده محاسباتي و آماری نيست .انتظار ميرود خوانندگان این نوع مقاالت
بتوانند همان تجربه را در کالس درس خود پياده نموده و در جهت افزایش کيفيت آموزش شيمي
در کالس یا آزمایشگاه از آن استفاده نمایند .با توجه به این موضوع شایسته است دبيران شيمي و
علوم و نيز عالقمندان آموزش شيمي از این نوع مقاله بيشترین استقبال را نمایند.
سرمقاله :9این نوع مقاله توسط سردبير نوشته ميشود .در این نوع مقاله سعي ميشود جهت
گيری کلي مجله از نظر موضوعات مورد عالقه و مورد توجه مجله تشریح شود .در صورت عالقمندی
اعضای هيات تحریریه و دیگر پژوهشگران عالقمند برای بيان دیدگاه خود درباره آموزش شيمي ،این
آمادگي وجود دارد که مقاله ایشان در قالب سرمقاله منتشر شود.
بررسي سياست پذیرش مقاالت علمي و انواع مقاالت مورد قبول مجالت آموزشي معتبر در دنيا
نشان ميدهد که ميتوان تنوع بيشتری به انواع مقاالت قابل پذیرش در مجله «پژوهش در آموزش
شيمي» داد (مجله آموزش شيمي انجمن شيمي آمریکا .)2020 ،10طبيعي است که با افزایش تجربه
پژوهشگران ،داوران و عوامل موثر در انتشار مقاله در این مجله و متناسب با نياز مخاطبان ،در آینده
تنوع بيشتری به انواع مقاالت ق ابل پذیرش داده خواهد شد .از متخصصان آموزش شيمي ،دبيران
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شيمي و علوم و عالقمندان حوزه آموزش شيمي دعوت ميشود عالوه بر نگارش و ارسال مقاالت
علمي خود به این مجله در این مورد خاص نيز هيات تحریریه مجله را راهنمایي نموده و در تدوین
.الگوی انواع مقاالت جدید قابل پذیرش در مجله همفکری و مساعدت نمایند
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