
 011-99 سال اول، شماره اول، يمي،پژوهش در آموزش ش 

 پژوهش در آموزش شيمي
 

http://chemedu.cfu.ac.ir 

 ... راهي که آغاز شده است

 * 0يمسعود سعادت

 ايرانتبريز، ، دانشگاه فرهنگيان، علوم پايه وهگراستاديار سردبير و  1

 سخن سردبير
در تعريف پژوهش و تبيين جايگاه آن در جامعه امروزي زياد گفته شده و اهميت پژوهش و نقش 

آن به عنوان زيربناي توسعه و پيشرفت دنياي امروز امري بديهي است. از ميان پژوهشهاي متعدد در حال 

دوچندان  انجام در گوشه گوشه جهان، نقش پژوهشهاي آموزشي يا پژوهش در آموزش بويژه در کشور ما

است. مي توان گفت که پژوهش در آموزش سرمايه گذاري براي تضمين پيشرفتهاي آينده است. چرا که 

و در وجوه و بدون کندوکا هم به معني عام و هم به معني خاص آن مهارتي چندبعدي بودهامروزه آموزش 

 موفقيت در آموزش کاري سخت و تقريبا ناممکن است. مختلف آن 

 سالهاي طي در گرفته صورت تالشهاي باوجود که موضوعاتي جمله از پايه علوم آموزش در پژوهش

 مناسب اربسي رتبه و جايگاه عليرغم. کندپيدا  توسعهدر کشور ما  پايه علوم همپاي است نتوانسته گذشته،

 بوطمر پژوهشهاي در هايي ماندگي عقب منطقه، در شيمي رشته در علمي مستندات و توليدات حيث از ايران

 صليا رسالت که  گرا ماموريت دانشگاهي عنوان به فرهنگيان دانشگاه. دارد وجود کشور در شيمي آموزش به

 براي ناسبيم بستر امروز است، کشور تربيت و تعليم عظيم دستگاه براي نياز مورد انساني نيروي تربيت آن

 .است شيمي جمله از ها رشته همه در آموزشي پژوهشهاي مقوله به پرداختن

آغاز راهي است که مي  فرهنگيان دانشگاه امتيازي صاحب به «شيمي آموزش در پژوهش» مجله

خواهد در جبران کاستي هاي اين حوزه نقشي ولو ناچيز داشته باشد و تبلور اين اراده را در انتشار اولين 

شماره اين مجله مي توان ديد. باورمان اين است که کار ما بي عيب و نقص نيست و عميقا اعتقاد داريم تنها 

اشته در ميان نخبگان علمي کشور و عالقمندان آموزش شيمي با همفکري و استفاده از تجربيات ارزنده انب

 انعالقمند و معلمان اساتيد، پژوهشگران، محققان، همهمي توان به اين کاستي ها فائق آمد. لذا صميمانه از 

 علمي هاي يافته و پژوهشي مقاالت ارسال با نماييم با راهنماييهاي ارزنده علمي و مي دعوت شيمي آموزش
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1931، بهار 1پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

 ميشي آموزش دانش توسعه و نشر در نشريه، اين شدن پربار و علمي غناي به کمک ضمن مجله اين به خود

  .نمايند مشارکت

همه نگاههاي مثبت به حاصل کار و تالش در کنار  متفق القولنداعضاي هيات تحريريه مجله 

بعدي  ده در شماره هايمتخصصان اين دانش تقريبا نوپا در کشور، از راهبرد تقويت کيفي مقاالت پذيرفته ش

 غفلت ننمايند و براي نيل به اين هدف به ياري همه عالقمندان دانش آموزش شيمي نياز مبرم دارند.
  


