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های مختلف رشته شيمي در کشور ما سابقه طوالني دارد و تعداد مقاالت و  پژوهش در شاخه 

ها بيشتر معطوف به دانشجویان تحصيالت پژوهشدستاوردهای علمي، گواهي بر این مدعاست؛ اما این  

تکميلي است و درصد بسيار ناچيزی از دانشجویان کارشناسي شيمي امکان و حمایت الزم برای ورود  

گيری کنند. اما چند سالي است که این روند با شکلبه عرصه پژوهش در دوره کارشناسي را پيدا مي

يير کرده است. دانشجویان رشته نوپای آموزش شيمي رشته آموزش شيمي در دانشگاه فرهنگيان تغ

دهند. علت این اقبال هم به  عالقه و انگيزه بيشتری برای انجام کارهای پژوهشي از خود نشان مي

تربيتي ناميده    -دليل ماهيت برخي از دروس رشته آموزش شيمي است که اصطالحاً دروس موضوعي

ن با محيط مدرسه در دروسي مانند کارورزی که بستر شوند و هم به دليل ارتباط دانشجومعلمامي

 دهد.  ها قرار ميمناسب برای انجام کارهای پژوهشي را در اختيار آن 
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را به همراه دارد.   خاص خودش  هایهای مرتبط با آموزش شيمي چالشانجام پژوهش  شک  بدون 

تربيتي و علوم    علوم  از  هایي جنبه  که با آن آشنایي کافي دارند با   را شيمي  موضوعات   باید   دانشجویان

اجتماعي که آشنایي اندکي با آن دارند، در هم بياميزند تا بتوانند مواد اوليه الزم برای انجام یک کار  

فراهم  را  دنيای.  کنند  پژوهشي  به  ورود  معنای  به  کار    و  مقاالت  اصطالحات،  از  جدیدی  این 

  سرمقاله  در این.  به نظر برسد  ل و یا غيرممکنورود به آن مشک  ابتدا  در  است  ممکن  که  رویکردهاست

برای   شيمي  آموزش  در  موفق  پژوهش  انجام  برای  مهم  و  مقدماتي  اصل  چند  تا  است  سعي شده 

 مند آورده شود. دانشجویان عالقه

قرار است روی آن کار کنيد. این مرحله   که   است  موضوعي  تعيين  کار پژوهشي  هر در  گام   اولین 

  مقاالت،  در کار پژوهشي تعيين خواهد کرد. پس از آن شما باید سراغ بررسيمسير بعدی شما را  

 نوشتن   کار را با  .بروید  تحقيق  بر  تمرکز  و  تحقيق  تعيين سؤاالت  نهایت  در  و  موردعالقه  تعيين سؤاالت

  دهند،   تشکيل  شما را  تحقيق  کلي  موضوعات  توانند مي و  هستند   شما  موردعالقه چيزهایي  چه  کهاین

  تدریس   خاصي در  رویکردهای  یا  آموزش شيمي  در  خاصي  توانيد مباحثبرای مثال مي.  کنيد  شروع

 خاص   موضوع  یک  به  خود  عالقه  محدود کردن  برای  ایپایه   عنوانبه  هاآن   از  و  کنيد  شناسایي  را

پس از آن در مورد چند  .  است  مهم   شما  انگيزه  برای  موردعالقه  موضوع  یک  انتخاب   .نمایيد   استفاده

 موردعالقه   بيشتر  یککنيد تا مشخص شود کدام  آوری اطالعاتخود شروع به جمع  موردعالقه  موضوع

برای این کار الزم است .  دارد  پژوهشي  کار  انجام یک  برای  را   پتانسيل  بيشترین  یککدام  و  شماست

ه شود کمشخص مي   پيدا کنيد. با بررسي مقاالت ضروری  موضوع  هر  با  مرتبط  اخير  مقاله  تا چند

  ایجاد  به  این کار   .دهدخبر مي  آموزشي  چالش  یا  نياز  مسئله،  چگونه موضوع مورد نظر شما از یک

 کند. مي  ضرورت انجام پژوهش شما کمک توجيه و زمينه

 موضوع پژوهشي شما،   مورد  در  نوآورانه  هایبرنامه  و  هاایده  گيریشکل  به  کمک  برای  گام  دومین 

.  داد  پاسخ  به صورت تجربي  هاآن  به  بتوان  ای کهبه گونه   است  مناسب  پژوهش  سؤال )های(  طراحي

  چندان مرسوم   تحقيق  سؤال  یک  طرح  اما  است،  رایج  شيمي  تحقيقات  در  اهداف   هرچند که تعيين

 و  تعيين  پژوهش ضروری است و عدم  اما در مقاالت پژوهشي آموزش شيمي تعيين سؤال.  نيست



 

... : راهکارهایی خوب  یکار پژوهش ک ی انجام  یبرا ییگامها 3  

 توان برای یافتن سؤاالت تحقيق مي  .است  مقاالت  در   شده  مشاهده   رایج   اشتباهات  یکي از  آن،  به  پاسخ

  و   داد  در کنار هم قرار  مندمنسجم و نظام  صورتبه  در یک موضوع خاص را  شيمي   تحقيقات  نتایج

 . نمود  مشخص  است،  نشده  برطرف  شرایط  اصالح  یا  هاآزمایش  تکرار  و  با تجدیدنظر  که   را  خأل  هرگونه

  سنجش   مراحل  در   اما   شود نوشته مي  پژوهش در ابتدای کار  سؤال )های(   ت اگرچهالبته باید توجه داش

 چنين سؤاالت داد. هم  اصالح کرد و تغيير  توان آن رامي  کسب اطالعات بيشتر  با  و  سنجيامکان   و  اوليه

کلماتي  نوشته  واضح   ممکن  حد   تا  باید  تحقيق مثال  برای    یا   "مؤثر"  یا  "مکرر"  مانند  شود. 

(.  1984  ،2کين )شود    اجتناب  هاآن  از  است  بهتر  و  هستند  تفسير  بسيار عام و قابل   "آميزموفقيت"

-سؤال.  است  کرده  ارائه  تحقيق  احتمالي  های سؤال  بررسي  برای  مفيدی  بندیطبقه(  2000)  3هاچينگز

  هایسؤال.  است  رویکردها   اثربخشي  برای  شواهدی  یافتن  برای  خوبي  شروع  نقطه  "کارهایي   چه"  ایه

.  کندمي  تحليل  و  توصيف  بيشتری  جزئيات  با  را  یادگيری  و   یاددهي  تجربيات  "چيست"

است،    مهم  محقق  که برای  جدیدی  هایخواسته  و یا  اهداف   روی  بر  را  تحقيق  ، "ممکن  اندازهایچشم"

 به   مربوط  هایافکار و اندیشه  ،"جدید   مفهومي  هایچارچوب "  به  مربوط   هایسؤال.  کندمي  متمرکز

 . دهد مي توسعه را جدید  عملي  و نظری هایچارچوب 

دسته تحقيق سر و کار    سهدر کارهای پژوهشي اغلب با  انتخاب روش پژوهش است.    گام سوم، 

با   هایي سؤال  پاسخ   یافتن  خواهيم داشت. تحقيق توصيفي که در آن هدف،   چه "  ،"چه"  است که 

  با  که  دهدمي  پاسخ  هایيسؤال  تحقيق توضيحي که به.  شودمي  شروع  "کجا"  و  "زماني   چه"  ،"کسي

  چند   یا  دو  نتایج  یا  ای( که مشاهداتشوند. تحقيق تطبيقي )مقایسهمي  شروع  "چرا"یا    "چگونه"

   . کندمي مقایسه شده مشاهده  هایتفاوت شناسایي را برای مختلف سناریو

  معنای  به  خوب  ایده  یک  گذاشتن  اشتراک  نکته مهمي که باید به آن توجه شود این است که به 

برای مثال    .نيست  کافي   آموزشي  هایارزشيابي  و  تحوالت  از  توصيفي  نيست و تنها ارائه شرح پژوهش

  جامعه  نفع  به  هایيایده  چنين  انتشار  و  ارزشمند هستند  آموزشي  جدید  هایفعاليت  طراحي  هرچند که
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در    شيمي  آموزش  خوشبختانه تحقيقات  .ودشپژوهشي محسوب نمي  مقاله  اما   است،  شيمي  آموزش

و بررسي    کشف  برای  زیادی  تحقيقاتي نوپا و جدید است و موارد  زمينه  ویژه در کشور ما یکجهان و به

در آموزش   "واقعيت"یک    عنوانبه  که  یادگيری  هایجنبه   مورد  در  که حتي تحقيقطوری دارد به  وجود

  خاص   مسائل  در مورد  تریکامل  بتوان بررسي  تا  شودمي  باعثاست و    ارزشمند  است هم  شده  پذیرفته

کشور اکنون دارای    چنين جامعه آموزش شيميشيمي انجام داد. هم  یادگيری  یاددهي و   به  مربوط

 "آموزش شيمي ایران"و مجله    "پژوهش در آموزش شيمي"تخصصي به نام مجله  -دو مجله علمي

مشارکتدر  است.   فرهنگيان  تحقيقات  در  دانشگاه   نوآورانه   هایپيشرفت   انتشار  و  آموزشي   انجام 

گيرد. آنچه مهم است این است که  شده و مورد حمایت قرار مي  آموزشي از سوی دانشگاه تشویق

موضوع مورد نظر را انتخاب کنيد؛ آن را در مقاالت منتشر شده، بررسي کنيد و پيشينه تحقيق را 

بررسي و سپس    مناسب  هایروش  طراحي  و  و و بدیع بودنمشخص نمایيد؛ موضوع پژوهش را از نظر ن

 شروع به کار کنيد. 

  را در  مطالب زیادی  یادگيری  کار پژوهشي،   یک  انجام  موضوع،  از  نظر  سخن پایاني این که صرف 

های کسب شده در  و نگرش هامهارت ،دانش. پژوهشي به دنبال خواهد داشت زمينه و فرایندها  مورد

از خود تحقيق انجام   بيشتر  قطعاً  تحصيل،  کار و  ادامه  در آینده و در  کار پژوهشي،نتيجه انجام یک  

 آمدید!  خوش  "پژوهش در آموزش شيمي"خورد. پس به دنيای  خواهد شما شده به درد 
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