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 جله رشد آموزش شیمیو سردبیر م

      

  چکیده 

یافتن فهم درست و بنابراین  ،  یک کشور به شمار مي آید  یآموزش ابزار مهمي در مسير توسعه 

از   نام  مقولهدقيقي  به  آموزش  پژوهش"ای  اهميت  "در  ای  دارای  پژوهشبيش است.    ویژه  های  تر 

شي  است که نق  غير ضروری  ي هایبررسي موضوعشامل  پژوهشي کشور  - در نشریات علمي  گزارش شده

گرش به موضوع انتشار نن در  بنيادی  یتغييرالزم است با  ددهي و یادگيری ندارند.  بود فرایند یادر به

-هدفنيز  و    های مورد نيازموضوع  درست و دقيقِ  با انتخاب  ،و پژوهش های مربوط به آموزش  مقاله

بهتر آموزش"،  گذاری  ببخشيم  "پژوهش در  تازه  برای  و    را جاني  عنوان فرصتي  به  را  مقاله  چاپ 

ها  ی نقد قرار دادن آنی آموزشي و در بوتهی خود به جامعهها و پيشنهادهای سازندهی اندیشهعرضه

-تر و حل چالش های بزرگبه برداشتن گام های گروهي  پژوهشبا مشارکت در  . همچنين  تبدیل کنيم
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کمي عجيب به نظر عنوان شناخته مي شود  همين  با  در مجله ای که    تيتر این نوشتارشاید دیدن   

یافتن فهم  ، یک کشور به شمار مي آید یاز آن جا که آموزش ابزار مهمي در مسير توسعهاما،  برسد.

اثربخشي  کيفيت و  افزایش    که راهي براینيز    "در آموزش  پژوهش "ای به نام  مقولهدرست و دقيقي از  

اصالح ابزاری برای  و در یک کالم    ها و مانع  هایافتن راهکارهایي برای رفع چالش  از طریق  آموزش

های  توانایي ی کار و  ساختار، شيوهخت  نابدون ش  ویژه ای پيدا مي کند.   اهميتاست،    نظام آموزشي

به درستي از آن بهره برداری کرد. بنابراین، پيش از طراحي و اجرای هر   تواننميهرگز    ،ابزار  یک

مد بهره  آدر آموزش و پرورش بایستي به این شناخت دست یافت و آگاهانه از این ابزار کار  پژوهشي

 جست. 

-های علمي های پژوهشي منتشر شده در مجلهبسياری از مقالهی  عنوان و چکيدهدر مروری بر   

پيشنهادهای  ها و  راهکارها، توصيهعمل به    که  یابيدميخالي  را    نوشتارهایي خلي جای  پژوهشي دا

فرایند    کردن   بخش   اثرو    گي در بالندرا  ریزان، معلمان و دانش آموزان  برنامه بتواند  ها ارایه شده در آن

یاری  - یاددهي با  مقاله  ند. کیادگيری  که  رشتههایي  بر  مبتني  آموزشِ  - یاددهي  فرایند  ,2پژوهشِ 

در ای  دانش و عمل حرفه  ها، داستاندار  ها،اولویترا از منظر  ی یادگيری ویژه  یادگيری در یک حوزه

موجود  ها و مشکالت آموزشي  موشکافانه مورد بررسي قرار دهد و برای رفع چالش  ،ی یادشده حوزه

 آن موضوعِ   آموزشِه با نقد و بررسي شرایط موجود  کهایي  مقاله  ارایه دهد.  دست یافتني هایي  راه حل

های درسي، از ساختار و محتوای مواد آموزشي از نيازسنجي گرفته تا طراحي و توليد برنامه  ،خاص

مجازی، از طرح درس و انتخاب روش تدریس گرفته    یبرداری از فناوری آموزشي و فضاگرفته تا بهره

با توجه به  انداز روشني از شرایط مطلوب و راهکارهای تحقق آن  چشم،  تا ارزشيابي پيشرفته تحصيلي

 
2 Discipline-based education research (DBER) 
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 خوانندگان بر  برا  دربومي کشور  نيازهای  الزامات فرهنگي، اقتصادی، اجتماعي، سياسي و در یک کالم  

 د. سازنمایان خود 

ک  رسد  مي  نظر  پژوهشبه  جای  موجود  شرایط  در  مطالعهفيک  هایه  جمله  از  یا ي  موردی  ی 

 های ترکيبي از جمله اقدام پژوهي آن هم باهای کمي از جمله فراتحليل یا پژوهش با روشپژوهش

هایي که شناسایي و حل مسایل آموزشي محلي و  بسيار خالي است. پژوهش   رویکردی کاربردی 

های درسي را یاری ریزان و مجریان برنامهاز جمله برنامهها  نتایج آنها باشد و  ملي هدف اصلي آن

است. پژوهش  تر تاکيد شده  بيشهای پایه  نظام آموزش عالي بر پژوهش   درد. این در حالي است که  ده

گشا  خيلي گرهدست کم در کوتاه مدت و حتي ميان مدت  هایي که اگر هم درست و دقيق انجام شوند  

ی آموزش و پرورش و آموزش عالي  د. از این رو، الزم است نهادهای مسوول در حوزهنرسبه نظر نمي

  و  "پژوهش در آموزش"  یفعاالن عرصه  با   و سازنده   معنادار  يارتباط  برقراریایجاد شبکه و  کشور  

   های خود قرار دهند. را در صدر فعاليتهایي پشتيباني مادی از چنين پروژه

  تغيير در نگرش پژوهشگران   ایدو جانبه  یکي از شرایط مهم برقراری چنين ارتباطگفتني است که   

به تعاملي ثمربخش منتهي خواهد شد.    ، خوداست. مانع مهمي که تنها تالش برای برداشتن آن  نيز

 اما این مانع چيست و چگونه باید از سر راه برداشته شود؟

  يهایبررسي موضوعشامل  پژوهشي کشور  -در نشریات علمي  های گزارش شدهتر پژوهش بيش 

نچندان با محتوایي    که  و بي استفاده است  بي اهميت  تایيدی، تبليغي،  ،غير ضروری، نامرتبط، تکراری

نگاه    دبروندا تنها، رسدبه نظر ميدستاوردهایي که   .ای موجه عرضه شده استمعتبر در قالب و جامه

 ینامهگرفتن امتيازهای پژوهشي و دریافت مجوز برای دفاع از پایان  به عنوان ابزاری برایمقاله    به

، گره  پشتيباني کند  و پرورش  آموزشاز    کهسندی ارزشمند    نه   .استدانشجویان تحصيالت تکميلي  
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چالش   از و  بگشاید   های تنگناها  آموزشي  یاددهيبرای    و   نظام  فرایند  کيفي  در  -بهبود  یادگيری 

 . اثربخش باشدمان کشور

  ای هدف اصلي پژوهشتا زماني که چاپ مقاله به هر قيمتي، با هر کيفيتي و در هر نشریهبي شک   

مندان و دلسوزان  ی دغدغهاميد همه  تنهاروند  ی این  ادامهباشد راه به جایي نخواهيم برد و    و پژوهشگر

تربيت  عرصه و  تعليم  پيشرفتِی  یافته  به  بر  اعتماد  های  مبتني  تبدیل   پژوهشيمورد  به سراب  را 

را از نو گوهر پژوهش    ،ن در این نگرشبنيادی  یتغييرپس در گام نخست الزم است با    د.رکخواهد  

 "پژوهش در آموزش "،  گذاری بهترو هدف  های مورد نيازموضوع  های درست و دقيقِبا انتخاب  .بيابيم

چاپ مقاله را به عنوان فرصتي و اگر قصد انتشار دستاوردهای خود را داریم    را جاني تازه ببخشيم

ی نقد قرار دادن ی آموزشي و در بوتهی خود به جامعهها و پيشنهادهای سازندهی اندیشهبرای عرضه

به  های گروهي  پژوهش از هم بياموزیم و با مشارکت در    ، را بيابيم  هم فکران خودها تبدیل کنيم.  آن

  تالش به آن اميد که از این رهگذر،    تری بيندیشيم. های مهمتر و حل چالشهای بزرگبرداشتن گام

 تبدیل شود.  مانکشوردر آموزش و پيشرفت گامي هر چند کوچک برای تعالي  ما به  

ی آن  پژوهشي نيستند که به یک مقاله یا نویسنده- های علمينباید فراموش کرد که این مجله 

های اعتبار خود را فقط از انتشار مقاله  پژوهشي هستند که-ی علميهااعتبار مي بخشند بلکه این مجله

 شده استمند نوشته گيرد که توسط پژوهشگران توانا، آگاه و عالقهارزشمندی مي

 

 

 


