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Abstract: The aim of this study was to evaluate

two quarterly curriculum studies in higher
education through a content analysis approach.
The size of the population in this study is equal
to the sample size. For this purpose, the articles
published in the study journal during 10 years
(2010 to 2020), including 155 articles which
were selected as the corpus of the study. The
research method in this study is content
analysis. The tools used in this study included a
coding checklist whose validity was assessed by
several curriculum instructors. Fishing tools
were used to collect information and
quantitative and qualitative content analysis was
used to analyze the data. The results of the
research in the methodological section indicate
that the qualitative approach is dominant. In the
thematic section, topics related to education,
teaching and learning in higher education with
19.35 and critical thinking with 0.64 percent,
had the highest and lowest frequency,
respectively.
Among
universities
and
educational institutions, the University of
Tehran with 53 authors has the highest
frequency among organizational affiliations.
Finally, in the section related to authors’
participation in writing articles, the participation
of two authors with 30.32% and 5 authors'
articles with 6.45% had the highest and lowest
frequencies, respectively.
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 پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دو فصلنامه:چکیده
مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی با رویکرد تحلیل
 با حجم، حجم جامعه در این مطالعه.محتوا انجام شده است
 به این منظور کل مقاالت چاپ شده در،نمونه برابر است
)1311  تا سال1311( سال11 نشریه مورد مطالعه در طول
 به عنوان جامعه تحلیلی پژوهش، مقاله بودند111 که شامل
 روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتوا.انتخاب شدند
 ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل یك چك.است
لیست کدگذاري بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید
 براي جمع آوري اطالعات از ابزار.برنامه درسی سنجیده شد
فیش برداري و براي تحلیل داده ها از تحلیل محتواي کمی و
 نتایج پژوهش در بخش روش.کیفی استفاده شده است
 در بخش.شناسی حاکی از غالب بودن رویکرد کیفی است
، موضوع هاي مرتبط با آموزش،مربوط به موضوع شناسی
 و تفکر انتقادي11/31 تدریس و یادگیري در آموزش عالی با
 به ترتیب از بیشترین و کمترین فراوانی،درصد. /26 با
، در بین دانشگاه ها و موسسات آموزشی.برخوردار بودند
 نویسنده بیشترین فراوانی را در بین13 دانشگاه تهران با
 و باالخره.وابستگی هاي سازمانی به خود اختصاص داده است
،در بخش مربوط به مشارکت نویسندگان در تالیف مقاالت
 نویسنده اي1درصد و مقاالت31 /32مشارکت دو نویسنده با
 درصد به ترتیب از بیشترین و کمترین فراوانی2/61 با
.برخورداند
 دوفصلنامه، برنامه درسی، تحلیل محتوا:کلمات کلیدي
. آموزش عالی،مطالعات برنامه درسی

marzbaneadib@yahoo.com . ایران، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان1
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مقدمه
برنامه درسی به عنوان یکی از مهمترین عناصر نظام آموزشی ،نقش تعیین کننده و
انکارناپذیري در تحقق اهداف و رسالت هاي آموزشی از نظر کمی و کیفی دارد(نادرز .)2111،1به
دلیل چنین اهمیتی ،زمینه هاي فراوانی براي انجام پژوهش هاي متعدد در زمینه برنامه هاي
درسی وجود دارد .مضافا اینکه رشته برنامه درسی و پژوهش هاي مرتبط با آن به سرعت در حال
رشد و توسعه می باشد .در این شرایط ،تولید چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی به عنوان
یکی از مهم ترین مهارت ها و شاخصه هاي تحقیق و توسعه و رسانه پذیرفته شده براي انتقال
نتایج پژوهش ،محسوب می شوند (صالحی و امیري ، 1311 ،ص .)162
در واقع مجالت علمی پژوهشی به عنوان یکی از مجاري برقراري ارتباطات علمی میان
دست اندکاران فعالیت هاي علمی محسوب می شوند(ابراهیمی میالجردي و ریاحی نیا،1313 ،
ص  .)626موضوع حیاتی در فرایند ارتباطات علمی ،به میزان فعال بودن مجالت علمی پژوهشی
در نشر ،تولید و تبادل سریع دانش مربوط و روش مند بودن ارائه مطالب آن
است(جانسون .)2111،2به عبارت دیگر نشریات علمی-پژوهشی ،مجراي رسمی نشر اطالعات
مراکز علمی و حرفه اي هستند .از این رو میزان تولید و کیفیت نشریات و نیز استفاده هر جامعه
از این منابع یکی از شاخص هاي رشد علمی و فرهنگی آن جامعه محسوب می شود) علیپور و
همکاران.)1317،
در این راستا ،بررسی دقیق مقالههاي چاپ شده در مجله هاي علمی -پژوهشی از ابعاد
مختلف ،یکی از مهمترین راه ها براي ارتقاي کمّی و کیفی پژوهش ها و به تبع آن ،موجب رشد
علمی و تخصصی و توجه به موضوع هاي اولویت دار پژوهشی میباشد .این موضوع نه تنها به
فهم دقیق روند چاپ مقاالت در مجله هاي علمی پژوهشی کمك مینماید ،بلکه زمینهاي جهت
برنامهریزي براي پیشرفتهاي بعدي آن مجله میباشد( جاوید.)2117،3
مضافا اینکه در مقایسه با سایر حوزه ها ،رشته ها و مطالعات تخصصی ،سابقه پژوهش در
حوزه نظام آموزش عالی ایران به صورت نظاممند و در قالب یك رشته علمی و مطالعاتی و انتشار
نتایج آن در مجله هاي تخصصی ،نوپا بوده و نیازمند تقویت و قوام بخشی بیشتري است(
نصراللهی نیا و همکاران .)1317،بررسی ها نشان می دهد مجله هاي تخصصی که در این حوزه
منتشر می شود ،محدود است ،در این بین ،یکی از نشریاتی که اقدام به چاپ مقاالت در این
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حوزه می کند ،دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی است ،این نشریه از سال 1311
براساس اهداف و ماموریت هایش بمنظور پرداختن به مسائل و چالش هاي برنامه درسی در
محیط آموزش عالی و در راستاي تفکر و عمل تخصصی در برنامه درسی و گذر از دوران ارایه
پاسخ هاي یکسان به سئواالت برخاسته از محیط هاي مختلف برنامه درسی و رسیدن به دوران
تالش هاي سازمان یافته در بستر آموزش عالی ،به همت جمعی از متخصصان برنامه درسی و
آموزش عالی با حمایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران متولد شده است تا ضمن انتشار آثار و
تالش هاي صاحبنظران و پژوهشگران در زمینه برنامه درسی در آموزش عالی ،بنیاد نظري و
رویه هاي عملی در این حیطه را توسعه دهد و بیش از پیش بر طرح پرسش ها و تدارک پاسخ
هاي تخصصی در این زمینه نوپا دامن زند .لذا بعد از گذشت ده سال از فعالیت این نشریه
ضرورت دارد تا ارزیابی دقیقی از مقاالت چاپ شده در این نشریه صورت گیرد .انجام این پژوهش
از این جهت حایز اهمیت است که می توان از طریق آن ،جهت گیري ها ،اولویت ها و نیازهاي
پژوهشی آینده مجله را مشخص کرد که این امر به تبع منجر به برنامه ریزي صحیح مسئوالن
براي بر طرف کردن کاستی ها و پیشرفت و بهبود کیفی این نشریه می شود .همچنین انجام
پژوهش حاضر ،به فراهم آوردن زمینه مناسب براي تبادل نظر و تضارب آراي متفکران و محققان
این رشته ،و بسترسازي براي تولید علم و اندیشه و نظریه پردازي در این زمینه و آماده کردن
زمینه مناسب براي توجه به موضوعات اولویت دار و رشد و ارتقاي هر چه بیشتر حوزه مطالعات
برنامه درسی آموزش عالی کمك می کند.
با این اوصاف ،از روش هاي مختلفی براي ارزیابی مجال ت علمی می توان استفاده کرد.
روش تحلیل استنادي و تحلیل محتوایی از نمونه هاي این روش ها هستند .تحلیل محتوا،
پژوهشی پیام محور است و با سنجش و اندازه گیري ویژگی هاي محتوا همراه است(محمدي فر،
 ،1317ص  .)27براي این منظور در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .روش
تحلیل محتوا تصویري عینی از شرایط موجود و وضعیت انعکاس تحقیقات در دو فصلنامه
مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی را ارائه می دهد .همچنین نشان دهنده مالحظات روش
شناسی ،گرایش هاي موضوعی ،مشارکت دانشگاه ها در تالیف مقاالت ،مشارکت نویسندگان در
تالیف مقاالت و کمبودهاي احتمالی موجود در مقاالت این نشریه است.
به هرحال ،محقق با تحلیل محتواي دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی
در تالش است با گردآوري و تحلیل اطالعات مقاالت ،افقی را پیش روي دست اندارکاران مجله
باز کند .البته این امر محدود به این مجله نیست ،بلکه تحقیقات گوناگونی در خصوص نشریه
هاي دیگر نیز انجام شده است که در ادامه به برخی از آن اشاره می شود.
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سراجی و آرمند( )1311در پژوهشی با عنوان  :بررسی وضع پژوهش هاي انجام شده در
حوزه برنامه درسی در ایران :شناسایی فاصله بین وضع موجود و مطلوب" نشان دادند که
پژوهش هاي انجام شده در ایران غالبا به بررسی موضوعات و قلمروهاي سنتی رشته برنامه ریزي
درسی تاکید داشته و به برداشت ها یا قلمروهاي جدید آن پرداخته نشده است .هم چنین نتیجه
نظر سنجی از متخصصان و مقایسه آن با وضع موجود نشان می دهد ،پژوهشگران برنامه ریزي
درسی در ایران باید به زمینه ها و قلمروهاي جدید مانند  :اعتبار بخشی برنامه درسی ،برنامه
درسی و هوش هاي جداگانه و برنامه درسی در شرایط پست مدرن  ،تلفیق در برنامه درسی و...
بیشتر توجه کنند.
رضایت( )1316در تحلیل محتوایی و استنادي مقاله هاي چاپ شده در فصلنامه پژوهش
در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی ،ضمن بررسی  11مقاله چاپ شده در  13شماره از این نشریه
دریافت که بیشترین گرایش موضوعی مقاله ها به مبانی و اصول تعلیم و تربیت اختصاص دارد.
 73درصد از مقاله ها به صورت گروهی تولید شده است 12 .درصد نویسندگان مجله را مردان و
بیشترین سطح تحصیالت نویسندگان را مقطع تحصیلی دکتري با  12درصد تشکیل می دهد.
 71درصد از پژوهش ها از نوع کیفی بوده 27 ،درصد از مقاالت به روش توصیفی -تحلیلی انجام
شده است.
ادیب منش و نصراصفهانی( )1311پژوهشی با عنوان"مالحظات روششناختی پژوهش
در حیطه برنامه درسی در ایران و آمریکا" انجام دادند ،نتایج پژوهش نشان داد که در
پژوهشهاي داخلی برنامه درسی ،رویکرد کمی و در پژوهشهاي خارجی ،رویکرد کیفی غالب
است .همچنین ،روند پژوهشهاي برنامه درسی در ایران و آمریکا از کمی به کیفی و ترکیبی سیر
کرده است و این روند در آمریکا وضوح بیشتري داشته است.
رحمان پور و نصر اصفهانی ( )1312در پژوهشی با عنوان "روششناسی پژوهشهاي
داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی"به این نتایج دست یافتند :در
پژوهشهاي خارجی برنامه درسی رویکرد کیفی ،رویکرد غالب بود به طوري که  21درصد
پژوهشها مبتنی بر رویکرد مزبور بود .در این میان پژوهشهاي موردي و پدیدارشناسی به
ترتیب با 11درصد و 37/1درصد داراي بیشترین کاربرد در میان پژوهشگران بود .همچنین نتایج
پژوهش حکایت از آن داشت که در ایران رویکرد کمّی ،رویکرد غالب پژوهشی با 11درصد
فراوانی بود .در این میان روش پژوهش پیمایشی با فراوانی11/1درصد پرکاربردترین روش بود.
همچنین این پژوهش نشان میدهد که روند پژوهشها در تحقیقات داخلی و خارجی حاکی از
روند کمی به سوي کیفی و ترکیبی است .البته این روند در تحقیقات خارجی فراوانتر بود.
111

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1311

ارزیابی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی...

علیپور و همکاران( )1317پژوهشی با عنوان تحلیل محتوایی و استنادي مقاالت فصلنامه
روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی انجام دادند .یافته ها نشان داد از نظر وابستگی
نویسندگان به دانشگاه ها ،دانشگاه عالمه با  /32درصد در رتبه اول قرار داشت .بیشترین روش
تحقیق مورد استفاده ،روش نیمه تجربی و همبستگی بود .از لحاظ تعداد نویسندگان ،مقاالت با 3
نویسنده ،بیشرین فراوانی را به خود اختصاص دادند .همچنین  /71درصد نویسندگان مقاالت را
مردان تشکیل می داند.
نصراللهی نیا و همکاران( )1317در پژوهشی با عنوان :تحلیل محتواي نظاممند پژوهش
هاي حوزه آموزش عالی ایران ،نامه آموزش عالی ،مورد مطالعه ( نامه آموزش عالی) به این نتایج
دست یافتند :بیشتر روشهاي پژوهش مورد استفاده ،از نوع کمی و بیشتر ابزارگردآوري داده ها
نیز پرسشنامه بوده است؛ بیشتر پژوهش ها را پژوهشگران به طور مستقل اجرا کرده بودند؛ در
مورد نویسندگان نیز جایگاه و میزان مقاله هاي تك مؤلفی پایین بوده و عمده مقاله ها به صورت
گروهی نوشته شده اند .همچنین ،نویسندگانی که عضو هیئت تحریریه فصلنامه نیستند،
بیشترین سهم را در نوشتن مقاله ها داشته اند؛ عالوه بر این ،بیشترین سطح تحصیالت
نویسندگان مقاله ها دکتري و مرتبه علمی بیشتر نویسندگان استادیار بوده است.
ولیچ و گودوین ( )2111در پژوهشی با عنوان " نوآوري در روشهاي پژوهش کیفی،
یك مطالعه روایی "،نتیجه گرفتند که اگرچه در سنت برنامه درسی بیشتر تحقیقات انجام شده
از نوع کمّی بودهاند .با این وجود ،پژوهشهاي کیفی جایگاه واقعی خود را پیدا کردهاند و
محققان و پژوهشگران در سالهاي اخیر بیشتر به طرف پژوهشهاي کیفی تمایل داشتهاند.
آندرسون 1و شاتوک )2112( 2تحقیقی با عنوان " روششناسی طرحهاي تحقیقی در
حوزه آموزش" انجام دادند .آنها از  67مقاله مرتبط از سال  2112تا سال  2111نمونهگیري
کردند که  %13آن مربوط به آموزش عالی %11 ،مربوط به دوره اول متوسطه %27 ،مربوط به
دورههاي کودکستان تا سال دوازدهم %12 ،مربوط به مدارس ابتدایی و  %22مربوط به دوره دوم
متوسطه بود .نتیجه آنها حکایت از آن داشت که  %21تحقیقات با روش کمی %36 ،با روش
کیفی و  %2نیز با روش ترکیبی بود.
با توجه به شرایط فوق الذکر و با عنایت به فعالیت ده ساله دوفصلنامه مطالعات برنامه
درسی در آموزش عالی ،مقاله حاضر در نظر دارد ،مقاله هاي انجام شده در مطالعات برنامه درسی
24. Anderson
25. Shattuck
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در آموزش عالی را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد و مشخص سازد پژوهشگران این حوزه
در ده سال انجام فعالیت این دو فصلنامه ،در پژوهش هاي خود به چه موضوع هاي بیشتر توجه
دارند ،از چه روش هاي در پژوهش ها بهره می برند ،میزان مشارکت نویسندگان و در نهایت
سهم دانشگاه ها و موسسات آموزشی در تدوین مقاالت چگونه است ،تا خالًها و کاستی هاي
پژوهشی حوزه برنامه درسی را از جهات مختلف نشان دهد و موضوع هاي داراي اهمیت و اولویت
در حوزه برنامه درسی مشخص شود .به نظر می رسد نتایج این تحقیق می تواند براي انجمن
مطالعات برنامه درسی ،مدیر و سردبیر ،اعضاي هیات تحریه و افرادي که به نوعی با نشریه
مرتبط باشند ،بازخوردي ارزشمند در جهت افزایش کیفیت مقاالت در آینده فراهم آورد .در
اینصورت می توان با برجسته نمودن کمبودها و نیازها ،پیشنهاداتی را در جهت برنامه-ریزیها و
اقدامات آتی ارائه نمود .خالصه اینکه ،این نشریه براي بقا و پیشرفت نیاز به بررسی و ارزیابی
دارد ،از این رو ،پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از شیوه تحلیل محتوا نشان دهد که
وضعیت مقاالت منتشر شده در نشریه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی در ده سال فعالیت
این نشریه ،از نظر روش شناسی ،موضوعی ،وابستگی سازمانی ،میزان همکاري علمی نگارندگان
آنها چگونه بوده است؟
سوال هاي پژوهش
هدف اصلی از انجام این تحقیق ،تحلیل محتواي مقاالت منتشر شده در دو فصلنامه
مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی در سال هاي  1311تا  1311است .پژوهش حاضر براي
رسیدن به هدف اصلی ،قصد دارد به پرسش هاي زیر پاسخ دهد.
-1مالحظات روش شناسی پژوهش هاي انجام شده در دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی
در آموزش عالی به چه صورت است؟
 -2توزیع موضوعی پژوهش هاي انجام شده در دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در
آموزش عالی به چه صورت است؟
-3توزیع فراوانی وابستگی سازمانی نگارندگان پژوهش هاي انجام شده در دو فصلنامه
مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی به چه صورت است؟
-6توزیع فراوانی میزان همکاري علمی نگارندگان پژوهش هاي انجام شده در دو فصلنامه
مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی به چه صورت است؟
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روش پژوهش
پژوهش حاضر ،توصیفی و به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي است که با استفاده از
روش تحلیل محتوا 1انجام شده است .تحلیل محتوا ،در صدد عینیت بخشیدن ،کمی کردن و
سنجش پذیري پیام ها از طریق نمادهاي مشخص است(کریپندورف ،ترجمه نایبی .)1311،از این
روش غالباً در شناسایی ،تحلیل و ضبط محتواي منابع چاپی و غیر چاپی استفاده می شود .در
این روش ،می توان مجموعه اي از اسناد یا متون را استخراج ،شمارش و طبقه بندي کرد
(طهماسیان ،1312 ،ص  .) 11تحلیل محتوا یکی از روش هاي مهم و پرکاربرد تحقیق است .این
روش از آن جهت به دیگر روش ها برتري دارد که در آن نیاز به گردآوري اطالعات نیست ،بلکه
اطالعات موجود است و باید تحلیل شود و نتیجه گیري الزم به عمل آید (ساروخانی ،1311 ،ج
 ،2ص  .)271لذا بر این اساس ،تمامی مقاله هاي منتشر شده در  21شماره دو فصلنامه مطالعات
برنامه درسی در آموزش عالی ،تحلیل محتوا شدند .بدین صورت جامعه تحلیلی پژوهش حاضر را
 111مقاله چاپ شده در  21شماره دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی از سال
 1311تا  1311تشکیل می دهند ،لذ در این مطالعه ،حجم جامعه با حجم نمونه برابر است.
روش گردآوري دادها بدین گونه بود که با مراجعه به تك تك شماره ها و محتویات
مقاالت ،اطال عات الزم مانند :روش بررسی ،گرایش موضوعی ،وابستگی سازمانی ،و سهم
نویسندگان در تالیف مقاالت ،جمع آوري شد .ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل یك چك
لیست کدگذاري بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید برنامه درسی در زمینه تحلیل محتوا
سنجیده شد .براي جمع آوري اطالعات از ابزار فیش برداري و براي تحلیل داده ها از تحلیل
محتواي کمی و کیفی استفاده شده است محاسبه و تحلیل داده و استنتاج آماري به کمك نرم
افزار  Excelانجام شد.
یافته ها
-1مالحظات روش شناسی پژوهش هاي انجام شده در دو فصلنامه مطالعات برنامه
درسی در آموزش عالی به چه صورت است؟
از رویکردهاي مختلف پژوهشی به تناسب در پژوهشهاي حوزه برنامه درسی استفاده
می شود ،در برخی از مقاله ها از رویکرد کمی و در برخی دیگر رویکرد کیفی و ترکیبی به کار
گرفته میشوند .مقالههاي مورد بررسی در این پژوهش ،از نظر رویکرد؛ در سه دسته کمی ،کیفی
و ترکیبی قرار می گیرند؛ که با بررسی مقاله هاي انجام شده حوزه برنامه درسی در دو فصلنامه
مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی  ،روش پژوهش ،ابزار جمع آوري ،شیوه نمونه گیري و
Content analysis

1

111

دکتر مرزبان ادیب منش

شیوه تجزیه و تحلیل مورد استفاده این پژوهشها مشخص میگردد .براي پاسخگویی به سؤال
مذکور ،تعداد 111مقاله چاپ شده در دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی مورد
تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به صورت جدول  1آورده شده است.
جدول شماره  .1میزان استفاده از روشهاي گوناگون پژوهشی در مقاالت دو فصلنامه مطالعات
برنامه درسی در آموزش عالی
رویکرد

دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

پژوهشی

روشهای پژوهش

تعداد

درصد

آوری

ابزار جمع

تعداد

درصد

گیری

شیوه نمونه

تعداد

درصد

تحلیل

شیوه تجزیه و

تعداد

کیفی

درصد

کمی

تجربی

1
2

7/76

پرسشنامه
محقق
ساخته

11

1/27
درصد

تصادفی
خوشه
اي

11

1/27درصد

تك نمونه
Tاي

2

3درصد

پیمایش
ي

2
1

/11
12

نگرش
سنج

1

3/22
درصد

نمونه
گیري در
دسترس

11

2/61درصد

امستقل
T

7

3/11
درصد

همبست
گی

2

3/17

آزمون ها

11

2/61
درصد

تصادفی
ساده

2

3/17درصد

مانوا

6

 2درصد

ویلکاکسون

2

3درصد

علی
مقایسها
ي

2

3/17

مصاحبه
کمی

2

3/17
درصد

تصادفی
طبقه اي

1

1/12درصد

رگرسیون

7

3/1
درصد

خی دو

1

6/1درص
د

ساخت و
اعتباریا
بی ابزار

6

2/11

پرسشنامه
استاندارد

1

3/22
درصد

تصادفی
منظم

7

6/11درصد

همبستگی

1

6/1
درصد

فریدمن

1

6/1درص
د

تحلیل
محتوا

2

3/17

اسناد و
مدارک
موجود؛
مشاهده
کمی

6

2/11
درصد

گلوله
برفی

1

1/11درصد

تحلیل
واریانس
چند متغیره

1

6درصد

آزمون
تعقیبی
توکی

1

2/1درص
د

توصیفی
تحلیلی

1
2

7/76

تصادفی
هدفمند
(نمونه
گیري

22

16/11درص
د

مقوله بندي
و کد گذاري

22

11درصد

111

مشاهده
کیفی

6

2/11

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1311

ارزیابی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی...
هدفمند)

ترکیبی

مطالعه
موردي

1

3/22

پدیدار
شناختی

2
1

/11
12

مصاحبه
عمیق

قوم
نگاري

6

2/11

مصاحبه
نیمه
ساختاریافت
ه

21

هنجاري

2

1/21

پرسشنامه
باز پاسخ

2

1/21
درصد

داده
بنیاد

1
1

2/61

تحلیل
مضمون

11

2/61
درصد

مبتنی بر
نظریه

تاریخی

2

1/21

اسناد و
مدارک

12

7/76

-

-

تحلیل
محتوا

2

1/21

چك
لیست

2

1/21

-

-

-

تشریحی

2

3/17

تشریحی

1

3/22
درصد

نمونه در
دسترس

1

3/22درصد

اکتشافی

1
1

/21
11

اکتشافی

11

11/21
درصد

جامعه
همان
نمونه

1

1/12درصد

درهم
تنیده

2
1

/11
12

درهم
تنیده

21

12/11
درصد

درهم
تنیده

21

12/11درص
د

2

3/22
درصد

طبقه
بندي با
هدف
(هدفمند
)

1

1/11درصد

پدیدار
شناسی

11

2/61
درصد

مالک
محور

2

3/17درصد

تحلیل
روایتی

1

6/1
درصد

13/16
درصد

اشباع
شده

16

1/13درصد

شبه آماري

3

1/1
درصد

نمونه
برابر با
جامعه

2

3/17درصد

تحلیل
تفسیري

1

6درصد

11

2/61درصد

تحلیل
مضمونی

11

 1درصد

تحلیل
هرمونتیك

1

2/1
درصد

تحلیل
محتوا

1

./1
درصد

مقوله بندي
و کدگذاري

16

7درصد

تحلیل
تفسیري

1

6درصد

کولومورف
اسمیرنوف

1

 6درصد

توصیفی
تحلیلی

1

6/1درص
د

مستقل و
Tزوجی

7

3/1
درصد

تحلیل
محتوا

2

3درصد

111

 111درصد

111

 111درصد

111

111

211

 111درصد

مجموع

چك
لیست

21

11درصد

117

دکتر مرزبان ادیب منش

داده هاي به دست آمده از مجله علمی پژوهشی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در
آموزش عالی نشان می دهد 36/13 ،درصد از پژوهشها با استفاده از روشهاي پژوهشی کمی
(پیمایشی  12/11درصد؛ تجربی  7/76درصد؛ تحلیل محتوا3/17؛ همبستگی  3/17درصد؛ علی
مقایسهاي  3/17درصد؛ ساخت و اعتبار یابی ابزار  2/11درصد) ،انجام شده است .همچنین
 31/12درصد از پژوهشها با استفاده از روشهاي کیفی (پدیدارشناسی  12/11درصد؛ توصیفی
تحلیلی7/76؛ داده بنیاد2/61،؛ مطالعه موردي  3/22درصد؛ قومنگاري  2/11درصد؛ تاریخی
 1/21درصد؛ تحلیل محتوا 1/21؛ هنجاري  1/21درصد) و  21/11درصد با استفاده از روشهاي
ترکیبی (درهمتنیده  12/11درصد؛ اکتشافی  11/21درصد؛ تشریحی  3/13درصد) انجام شده
است.
در پژوهشهاي کمی و کیفی ،ابزارهاي جمعآوري اطالعات با همدیگر متفاوت است .و در
پژوهش هاي ترکیبی به تناسب از ابزارهاي کمی و کیفی استفاده میشود .در این قسمت نتایج به
دست آمده از ابزارهاي جمع آوري اطالعات در دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش
عالی به ترتیب زیر ارائه شده است .بر اساس دادههاي به دست آمده از مجله مذکور21/11،
درصد از پژوهشها با استفاده از ابزارهاي کمی (پرسشنامه محقق ساخته  1/27درصد؛ آزمون ها
2/61؛ مشاهده کمی  3/17درصد ؛ نگرش ساخته  3/22درصد؛ مصاحبه کمی  3/22درصد؛
پرسشنامه استاندارد  3/22درصد ،اسناد و مدارک  2/11انجام شده است .همچنین  61/27درصد
از پژوهشها با استفاده از ابزارهاي کیفی (مصاحبه نیمه ساختاریافته 13/16؛ اسناد و مدارک
7/76؛ تحلیل مضمون2/61؛ چك لیست  3/22درصد؛ مصاحبه عمیق  3/22درصد؛ پرسشنامه باز
پاسخ  3/22درصد؛ مشاهده کیفی  2/11درصد؛ و  21/23درصد با استفاده از ابزارهاي ترکیبی
(درهمتنیده  12/11درصد ؛ اکتشافی  11/21درصد؛ تشریحی  3/22درصد) انجام شده است.
در خصوص شیوههاي نمونهگیري به کار گرفته شده در پژوهشهاي برنامه درسی مرتبط
با آموزش عالی ،بر اساس دادههاي به دست آمده از مجله علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی
در آموزش عالی  31/62،درصد از پژوهشها با استفاده از نمونهگیريهاي کمی (تصادفی
خوشهاي  1/27درصد؛ نمونه گیري در دسترس  2/61درصد؛ گلوله برفی  1/11درصد ،تصادفی
طبقهاي  1/12درصد؛ تصادفی منظم  6/11درصد؛ تصادفی ساده  3/17درصد؛ انجام شده است.
همچنین  63/21درصد از پژوهشها با استفاده از نمونهگیري کیفی (تصادفی هدفمند 16/11
درصد؛ طبقهاي هدفمند  1/27درصد؛ اشباع شده 1/13درصد؛ مبتنی بر نظریه  2/61درصد؛
نمونه برابر با جامعه  3/17درصد؛ مالک محور  3/17درصد؛ و  21/33درصد با استفاده از
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نمونهگیريهاي ترکیبی (درهمتنیده  12/11درصد ؛ جامعه همان نمونه  1/12درصد؛ نمونه در
دسترس  3/22درصد؛ ؛) انجام شده است.
در ادامه میزان استفاده از شیوههاي تحلیل کمی ،کیفی و ترکیبی در پژوهشهاي
مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی به ترتیب ارائه شده است .بر اساس دادههاي به دست
آمده از مجله علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی ،در مجموع از شیوه تحلیل
دادهها ،در  31درصد از شیوههاي تحلیل کمی(خی دو  ،6/1فریدمن 6/1؛ همبستگی 6/1؛
تحلیل واریانس چند متغیره 6؛ رگرسیون  ،3/1تی مستقل  ،3/1تی تك نمونه اي3؛ ویلکاکسون
3؛ مانوا  )،2استفاده شده است .همچنین 31درصد از پژوهشها با استفاده از شیوههاي تحلیل
کیفی (مقولهبندي و کدگذاري 11درصد؛ پدیدارشناسی 11درصد؛ تحلیل مضمونی 1؛ تحلیل
روایی  6/1درصد ؛ تحلیل تفسیري6درصد تحلیل هرمونتیك  2/1درصد؛ ؛ شبه آماري 1/1
درصد؛ تحلیل محتوا/1درصد )،و 22درصد با استفاده از شیوههایی تحلیل ترکیبی ( مقولهبندي و
کدگذاري 7درصد؛ توصیفی تحلیلی  6/1درصد؛ کولوموگروف اسمیرنوف 6؛ تحلیل
تفسیري6درصد؛ تی مستقل و زوجی  3/1درصد ؛ تحلیل محتوا 3درصد؛ انجام شده است.
 -2توزیع موضوعی مقاله هاي انجام شده در دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در
آموزش عالی به چه صورت است؟
در مجالت علمی پژوهشی متناسب با عناوین آنها ،موضوعاتی طرح و به عنوان اولویت
هاي موضوعی براي انجام پژوهش و نگارش مقاله در ابتداي مجالت ذکر می گردد .با این توضیح
در این بخش از یافته ها ،به مقاله هاي انجام شده از لحاظ موضوعی متناسب با اولویت هاي
نشریه ،تعداد و درصد آن ها در مدت زمان فعالیت دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش
عالی پرداخته می شود.
جدول شماره :2مقاله هاي انجام شده از لحاظ موضوعی ،تعداد و درصد آن ها

موضوع

تعداد مقاالت

درصد

آموزش ،تدریس و یادگیري در آموزش عالی

31

11 /31

فناوري اطالعات در آموزش عالی،یادگیري الکترونیکی

16

1 /32

برنامه درسی پنهان

11

7/12

اصالح ،بازنگري و تغییر برنامه هاي درسی آموزش عالی

11

2/61

رویکرد بین رشته اي در آموزش عالی

1

1/12

111

دکتر مرزبان ادیب منش
برنامه درسی آموزش ریاضی

1

1/12

طراحی برنامه درسی در آموزش عالی

1

1/12

برنامه درسی تربیت معلم(تدریس ،ضمن خدمت ،کارورزي)

1

1/12

ارزشیابی برنامه هاي درسی و ارزیابی کفیت آنها

7

6/11

اشتغال و کارآفرینی

7

6/11

فرهنگ و برنامه درسی

2

3/17

برنامه درسی قصد شده  ،برنامه درسی اجراشده برنامه درسی
زیرزمینی در آموزش عالی

6

2/11

جهانی شدن و برنامه درسی آموزش عالی

6

2/11

انعکاس تجربیات جهانی در حوزه برنامه درسی(دیسیپلین هاي
علمی ،نومفهوم گرایی شواب)

3

1/13

برنامه درسی جامعه محور

3

1/13

برنامه درسی و مهارت هاي زندگی

2

1/21

آینده پژوهی در برنامه درسی آموزش عالی

2

1/21

برنامه درسی آموزش هنر و زیبایی شناسی

2

1/21

برنامه درسی و مهارت هاي زندگی

2

1/21

آموزش مسولیت پذیربی

2

1/21

مبانی برنامه درسی

2

1/21

برنامه درسی سازنده گرا

2

1/21

پژوهش

2

1/21

اخالق

2

1/21

تفکرانتقادي

1

./26

شهروندي

1

./26

معنویت

1

./26

برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی

1

./26

جمع
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به طوري که جدول شماره  2نشان می دهد ،موضوع هاي پژوهشی که در پژوهش هاي
برنامه درسی در مطالعات برنامه د رسی در آموزش عالی بیش از دیگر موضوعات مورد توجه
نویسندگان مقاالت ب وده و از فراوانی بیشتري برخوردار هستند ،عبارتند از :آموزش ،تدریس و
یادگیري در آموزش عالی  11/31درصد ،برنامه درسی فناوري در آموزش عالی 1/32درصد،
111

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1311

ارزیابی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی...

برنامه درسی پنهان 7/12؛ همچنین بر اساس جدول شماره  2موضوع هاي پژوهشی مانند :تفکر
انتقادي 1/26درصد ،تربیت شهروندي 1/26درصد ،از کمترین فراوانی برخوردار بودند.
-3توزیع فراوانی وابستگی سازمانی نگارندگان 1مقاله هاي انجام شده در دو
مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی به چه صورت است؟
دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی متناسب با رشته هاي تحصیلی موجود به چاپ و
انتشار مقاالت در مجالت علمی پژوهشی اقدام می کنند یعنی تعداد مقاله هاي چاپ شده در
مجالت علمی پژوهشی ارتباط معناداري با دانشگاه صاحب امتیاز مجله و متناسب بودن عنوان
مجله با مقاله هاي چاپ شده دارد .با توجه به اینکه دوفصلنامه مذکور متعلق به انجمن مطالعات
برنامه درسی ایران می باشد و ارتباط با دانشگاه خاصی ندارد این ذهینیت برطرف می گردد .به
هر حال در جدول ذیل سهم موسسات آموزشی و دانشگاه ها در چاپ مقاالت منشره شده در ده
سال اخیر ذکر گردیده است.
جدول شماره  : 3سهم موسسات آموزشی و دانشگاه ها در چاپ مقاالت منشره شده

نام موسسه

فراوانی

دانشگاه تهران

13

دانشگاه آزاد اسالمی

61

دانشگاه شهید بهشتی

62

دانشگاه اصفهان

31

دانشگاه فردوسی مشهد

21

دانشگاه عالمه طباطبایی

21

دانشگاه مازندران(بابلسر)

11

دانشگاه فرهنگیان

11

دانشگاه پیام نور

12

دانشگاه تربیت مدرس

11

دانشگاه بوعلی همدان

1

دانشگاه کاشان

7

دانشگاه بیرجند

2

دانشگاه چمران اهواز

1

دانشگاه شاهد

1

دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

1
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نام موسسه

فراوانی

دانشگاه تبریز

6

دانشگاه اردبیل

3

دانشگاه کردستان

3

دانشگاه ارومیه

3

دانشگاه مدنی آذربایجان

3

دانشگاه مك کواري استرالیا

2

دانشگاه یاسوج

2

دانشگاه علوم پزشکی

2

دانشگاه امین

2

دانشگاه کلمبیا

1

پژوهشگاه علوم انسانی

1

دانشگاه اراک

1

دانشگاه یزد

1

دانشگاه سبزوار

1

دانشگاه باهنر

1

سازمان سنجش

1

دانشگاه شریف

1

جمع
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همانطور که داده هاي جدول نشان می دهد ،دانشگاه تهران با  13نویسنده بیشترین
فراوانی را در بین دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به خود اختصاص داده است .پس از
آن دانشگاه آزاد اسالمی با  61نویسنده و دانشگاه شهید بهشتی با  62نویسنده بیشترین فراوانی
را دارا هستند .دانشگاه اصفهان با  31نویسنده و دانشگاه فردوسی مشهد با  21نویسنده در مرتبه
بعدي هستند .داده هاي جدول نشان می دهد که همه نویسندگان مقاالت از مراکز علمی معتبر
کشور هستند و این نکته قابل مالحظه است.
-4توزیع فراوانی میزان همکاري علمی نگارندگان مقاله هاي انجام شده دردو
فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی به چه صورت است؟
مشارکت در تدوین و نگارش مقاالت علمی پژوهشی یکی از مباحثی است که همواره در
ارتباط با مقاالت مورد توجه است ،به نحوي که بر اساس میزان فعالیت تالیف کنندگان مقاالت،
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اسامی آنها به ترتیب در نگارش مقاالت ذکر می گردد .بر این اساس پرسش حاضر به تعیین
میزان همکا ري علمی در تولید مقاالت اختصاص یافته است .داده هاي جدول شماره  1نشان
دهنده توزیع فراوانی تعداد نویسندگان مقاالت است.
جدول  : 4توزیع فراوانی میزان همکاري علمی نویسندگان مقاالت علمی برحسب تعداد نویسنده

تعداد نویسندگان

فراوانی

درصد فراوانی

 2نویسنده

67

31/32

3نویسنده

66

21/37

6نویسنده

21

11/71

 1نویسنده

21

12/12

 1نویسنده و بیشتر

11

2/61

مجموع

111

111درصد

همانطورکه از جدول فوق مشخص است ،مقاالت دو نویسنده اي با33/17درصد بیشرین
فراوانی را دارند و پس از آن مقاالت سه نویسنده اي با  21/11درصد ،مقاالت  2نویسنده اي با
11/31درصد ،مقاالت  6نویسنده اي با 12/11درصد و مقاالت  1نویسنده اي و بیشتر با 6/13
درصد در مراتب بعدي قرار دارند.
بحث و نتیجه گیري
نتایج این بررسی نشان داد که برنامه درسی به عنوان یك حوزه مهم در نظام آموزشی و
همچنین هسته مرکزي برنامه هاي آموزشی دانشگاهها در تمام رشته ها پژوهش هاي بسیاري را
به خود اختصاص داده است و قلمرو موضوعی آن نیز به طور مداوم بسط یافته است .در خصوص
سوال اول پژوهش ،نشانگرهاي مربوط به رویکردهاي پژوهش نشان میدهد که در مقاالت دو
فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی ،از نشانگرهاي رویکرد کمی (روشهاي پژوهش
 36/13درصد؛ ابزارهاي جمعآوري اطالعات  21/11درصد؛ شیوههاي نمونهگیري  31/62درصد و
شیوههاي تحلیل دادهها 31درصد) استفاده شده است .همچنین بر اساس دادههاي به دست آمده
از دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی  32/71،درصد از پژوهشها با استفاده از
رویکردهاي پژوهش کمی انجام شده است .همچنان که از یافتهها مشخص است روش پیمایشی
با  12/11درصد بیش از سایر روشهاي کمی به کار گرفته شده است .همچنین  61/21درصد از
پژوهش ها با استفاده از رویکردهاي کیفی انجام شده است که روش پدیدارشناسی با 12/11
درصد؛ بیش از سایر روشهاي کیفی به کار گرفته شده است؛ و  23/11درصد با استفاده از
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رویکردهاي ترکیبی انجام شده است؛ که در بین روشهاي ترکیبی روش درهم تنیده با 12/11
درصد بیشتر به کار گرفته شده است .این بخش از یافته هاي پژوهش با پژوهشهاي شعبانی
ورکی ( ،)1317سلسبیلی و حسینی ( ،)1316رحمان پور و نصر ( )1312ناهمسو میباشد .آنها
نیز در پژوهشهاي خود به این نتیجه دست یافته بودند که رویکرد پژوهش کمی ،رویکرد غالب
است و بیشترین پژوهشها را به خود اختصاص داده بود .در تبیین این یافته میتوان بیان داشت
که تسلط روش کیفی در دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی به احتمال زیاد
ناشی از توجه هیات تحریریه به پژوهش هاي کیفی و فاصله گرفتن پژوهشگران از رویکرد سنتی
و دیرینه کمی می باشد .همچنین تاکید بر انجام پژوهش هاي کیفی درکالسهاي درس روش
تحقیق در مقطع ارشد و دکتري و کارگاههاي مقاله نویسی و به تبع آن آشنا شدن پژوهشگران
با روش هاي کیفی و بسنده نکردن اساتید به استفاده کردن دانشجویان از روش کمی در پژوهش
ها و پایان نامه هاي دانشجویی و البته نگرش محققان جدید نسبت به این دیدگاه که کیفی
سازي و تحلیل کیفی همواره جوابهاي عمیق تر و معناداري به دست میدهند ،پژوهشگران را
مجاب ساخته است که در پژوهش هاي خویش به رویکرد کیفی گرایش پیدا کنند .به هر حال
توجـه بیشـتر بـه اسـتفاده از روش هاي کیفی در تحقیقات حوزه مطالعات برنامه درسی سـبب
کسـب نتیجـه هـاي بهتـر و مناسـب تـري خواهد شد .با این وجود رویکرد کمی و ترکیبی
نیز کم و بیش مورد استفاده محققان برنامه درسی بوده است .نقطۀ قابل تأمل افزایش مقاله هاي
با رویکرد کیفی و ترکیبی در سال هاي اخیر است که نشان می دهد جهت گیري نشریه به
سمت پژوهش هاي کیفی و ترکیبی است.
به طورکلی با چنین روندي که تحقیقات منتشر شده در دوفصلنامه مطالعات برنامه
درسی در آموزش عالی دارند ،امید است که شاهد تحقیقات کیفی و ترکیبی بیشتري در حوزه
برنامه درسی آموزش عالی باشیم .هر چند که انجام پژوهش با رویکرد کمّی نیز یك ضرورت
اجتناب ناپذیر است ،اما ماهیت برنامه درسی با پژوهش هاي کیفی سازگاري بیشتري دارد و
رسیدن به اجماع در این حوزه را تسهیل تر می سازد؛ چرا که رسالت برنامه درسی ایجاب میکند
که افراد بیشتري در تصمیم گیري و تصمیم سازي این حوزه دخیل باشند .لذا در این راستا
پیشنهاد می شود از آنجایی که تسلط رویکرد کیفی و ترکیبی در حوزه برنامه درسی به خاطر
محوریت داشتن برنامه درسی در هر رشته و ماهیت میان رشته اي آن مشهود است .دست
اندرکاران نشریه براي پژوهش هاي کیفی و کیفیت برنامه هاي درسی و بهبود مستمر آن با
عنایت به اجماع حداکثري که در رویکرد کیفی حاکم است اهمیت بیشري قائل شوند.
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بررسی سوال دوم پژوهشی حاکی از آن است که موضوع هاي پژوهشی که در دو
فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی از فراوانی بیشتري برخوردار هستند ،عبارت
بودند از :موضوع هاي پژوهشی مرتبط با رویکردهاي آموزش ،تدریس و یادگیري در آموزش عالی
با  ،11/31برنامه درسی آموزش فناوري با1/32درصد ،برنامه درسی پنهان با 7/12درصد بیشتر
مورد توجه نویسندگان مقاالت بوده و از فراوانی بیشتري برخوردار هستند ،همچنین از بین
مقاالت چاپ شده در دوفصلنامه ،موضوع هاي پژوهشی مانند :تفکر انتقادي . /26درصد ،تربیت
شهروندي ./26درصد ،از کمترین فراوانی برخوردار بودند .در تبیین این یافته می توان گفت که
هر چند به موضوعات در راستاي مطالعات برنامه درسی پرداخته شده است اما به پژوهش هاي با
موضوع هاي سنتی بیشتر پرداخته شده و بر (( برنامه ریزي درسی)) تاکید داشته تا (( فهم یا
مطالعات برنامه درسی)) و به تعبیر مهر محمدي ( )1317این نوع نگاه به موضوع هاي پژوهشی
را می توان هویت حداقلی براي رشته دانست تا هویت حداکثري.
در این راستا ،پیشنهاد می شود مسئوالن نشریه بر اساس نیاز روز ،پیش از انتشار هر
شماره ،موضوعی را براي شماره هاي بعد ي انتخاب کنند و بر اساس موضوعات روز به چاپ مقاله
بپردازند .بر این اساس دوفصلنامه مذکور ،بایستی از موضوع هاي سنتی با برداشت ((برنامه ریزي
درسی)) فاصله گیرد و در شرایط مطلوب به موضوع هایی همچون اعتبار بخشی برنامه هاي
درسی ،آینده پژوهی در برنامه درسی آموزش عالی ،برنامه درسی آموزش عالی و شرایط پست
مدرن ،دین باوري و زیبا شناسی در برنامه درسی ،برنامه درسی معنوي ،برنامه درسی دانشگاه
فرهنگیان ،نیاز سنجی در برنامه درسی آموزش عالی ،تربیت شهروندي ،برنامه درسی مربوط به
محیط زیست ،برنامه درسی مربوط به مهارت هاي زندگی ،پژوهش برنامه درسی ،برنامه درسی و
نومفهوم گرایی و..توجه بیشتري گردد .به هر حال ،اشاعه و گسترش دانش برنامه درسی؛ کمك
به تولید دانش بومی در حوزه برنامه درسی؛ ترغیب نواندیشی در عرصه نظر و نوآوري در عرصه
عمل برنامه ریزي درسی؛ اشاعه رویکرد تلفیقی در طراحی و تولید برنامه هاي درسی؛ انعکاس
تجربیات جهانی و بین المللی در حوزه برنامه درسی؛ آینده پژوهی در نظام برنامه ریزي درسی
دانشگاه ها؛ نقد و ارزیابی سیاست هاي برنامه ریزي درسی در کشور؛ نقد و ارزیابی تحوالت برنامه
درسی در عرصه اجرا؛ نیازمند انجام پژوهش هاي کاربردي است که امید است دوفصلنامه در
آینده به این مباحث توجه بیشتري داشته باشد  .در مجموع باید گفت موضوع هاي پژوهشی در
حوزه برنامه درسی بایستی متناسب با تغییرات و تحوالت بوجود آمده در حوزه مفاهیم برنامه
درسی و برداشت هاي جدید در این حوزه انتخاب شوند.
در خصوص سوال سوم ،نتایج پژوهش نشان می دهد که دانشگاه تهران با  13نویسنده
بیشترین فراوانی را در بین دیگر وابستگی هاي سازمانی به خود اختصاص داده است .پس از آن
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دانشگاه آزاد اسالمی با  61نویسنده و دانشگاه بهشتی با  62نویسنده بیشترین فراوانی را دارا
هستند .دانشگاه اصفهان با  31نویسنده و دانشگاه فردوسی مشهد با  31نویسنده در مرتبه بعدي
هستند .داده هاي به دست آمده نشان می دهد که همه نویسندگان مقاالت از مراکز علمی معتبر
کشور هستند و این نکته قابل مالحظه است .هر چند که تعداد نویسندگان متعلق به دانشگاه
تهران نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات بیشتر است اما پیشنهاد می شود که ترتیبی اتخاذ
گردد که مشارکت سایر دانشگاه ها بخصوص مراکز استان ها هم در این بین بیشتر شود .هر
چند که بعضا به اقتضاي دانشگاه یا موسسه صاحب امتیاز مجله ،معموال سهم بیشتري به آنها
تعلق می گیرد اما بهتر است در این میان فارغ از نام موسسه یا دانشگاه صاحب امتیاز مجله،
مقاالتی که کیفی تر به نظر می رسند و می توانند در حوزه برنامه درسی کار گشا باشند و دانش
جدیدي را به حوزه مطالعات برنامه درسی اضافه کنند ،توجه ویژه تري صورت گیرد.
در خصوص سوال چهارم پژوهش ،همانطورکه از نتایج مشخص است ،مقاالت دو نویسنده
اي با 31/32درصد بیشرین فراوانی را دارند و پس از آن مقاالت سه نویسنده اي با  21/37درصد،
مقاالت  6نویسنده اي با 11/71درصد؛ مقاالت  1نویسنده اي با 12/12درصد ،و مقاالت 1
نویسنده اي و بیشتر با  2/61درصد در مراتب بعدي قرار دارند .این نکته می تواند تمایل
نویسندگان به انجام کار گروهی را نشان دهد و در عین حال می توان گفت انجام فعالیت هاي
پزوهشی مشترک منجر به افزایش کیفیت مقاالت می شود .بنابراین ،با توجه به روند رو به رشد
پژوهش هاي گروهی در دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی ،مقاالت این مجله از
نظر کیفی به وضعیت مطلوبی رسیده است .بررسی میزان مشارکت نویسندگان نشان دهندۀ این
است که بیشترین اولویت با مقاله هاي دو نویسنده اي و سه نویسنده اي بوده است .لذا با توجه
به اهمیت شاخص کار گروهی و تاکید بر مشارکت علمی در تدوین مقاالت ،پیشنهاد می شود
نگارش مقاالت چند نویسنده اي بیشتر تشویق شده و در این مورد فرهنگ سازي جدي تري
صورت گیرد .چرا که در فضاي علمی ،هر چه تعداد نویسندگان بیشتر باشد ،بدین معنی است که
نظرات بیشتر و با تنوع گسترده تري در آن مقاله اعمال شده است .لذا گسترش این فرهنگ با
روش هاي مختلف پیشنهاد می شود .به هرحال توجه به آثار چند نویسنده اي افزون بر تقویت
روحیه فعالیت گروهی ،اتقان عملی اثر را نیز تضمین می کند .از این رو ،الزم است مسئوالن
نشریه در پذیرش مقاله ها این مهم را مد نظر قرار دهند .هر چند افزایش تعداد پژوهش هاي
گروهی در سال ها ي اخیر حاکی از روي آوردن محققان این حوزه به انجام فعالیت هاي گروهی
است.

111

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1311

ارزیابی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی...

منابع
 ابراهیمی میالجردي ،زینب؛ ریاحی نیا ،نصرت(« .)1313مطالعه کمی و کیفی مقاالت فصلنامهتحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه هاي عمومی از سال  ،»1311-1317تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه
هاي عمومی ،)3(21 ،ص .661-623
ادیب منش ،مرزبان؛ نصر اصفهانی ،احمدرضا( .)1311مالحظات روششناختی پژوهش در حیطهبرنامه درسی در ایران و آمریکا ،فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،)61(11 ،صص.11-121
رضایت ،غالمحسین«.)1316(،تحلیل محتوایی و استنادي مقاالت فصلنامه تحقیقات زنان»،تحقیقات زنان.111-11 ،)1(1 ،
رحمان پور ،محمد؛ نصر اصفهانی ،احمدرضا ( .)1312روششناسی پژوهشهاي داخلی و خارجیمربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی ،دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی ،)2(1،صص
.121-161
ساروخانی ،باقر( .)1311روش هاي تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران :پژوشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
سلسبیلی ،نادر؛ حسینی ،سیدحسین( .)1316بررسی نقادانه روش شناسی پژوهش برنامه درسیدر ایران ،در کتاب قلمرو برنامه درسی در ایران ،تهران :سمت.
علیپور ،شیوا؛ بابایی ،محمد مهدي؛ عباسی ،محمد؛ داودي ،حسین(.)1317تحلیل محتوایی واستنادي مقاالت فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی ،فصلنامه روان شناسی
تربیتی ،)61(16،صص.11-117 ،
شعبانی ورکی ،بختیار( .) 1317نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران ،فصلنامه تعلیم وتربیت ،11 ،صص.11-62
-طهماسیان ،نگین( .)1312تحلیل محتواي کتاب هاي قصه و داستان کودکان گروه سنی«ب» و

«ج» منتشر شده سال هاي  1311 -1311از نظر تأثیر آنها بر درمان ترس و اضطراب و افسردگی
کودکان ،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات.
 محمدي فر ،غالمرضا(«.)1317نگاهی به کاربردهاي روش تحلیل محتوا» ،پیام پژوهش،)11( 1 ،ص .31-22
 سراجی ،فرهاد؛ آرمند ،محمد( .)1311بررسی وضعیت پژوهش هاي انجام شده در حوزه برنامهریزي درسی در ایران :شناسایی فاصله بین وضع موجود و مطلوب ،فصلنامه مطالعات برنامه درسی،
.)12(16صص.11-31،

117

دکتر مرزبان ادیب منش
 هوشنگ نایبی(چاپ: ترجمه، تحلیل محتوا؛ مبانی روششناسی.)1311( کلوس،کریپندورف. نشر نی: تهران،)پنجم
تحلیل محتواي.)1317( مهین، فتاحی، راضیه، فاطمه؛ شاهوري، فاطمه؛ ورداسبی،نصراللهی نیا
.127-117، صص،)67(12 ، نامه آموزش عالی،نظاممند پژوهش هاي حوزه آموزش عالی ایران
- Anderson, T, & Shattuk, J(2012). Design- Based research: a decade of
progress in education research?, Educational Research, 41(1): 16-25.
- Johnson, S. D & Daugherty, J(2008). Quality and Characteristics of
recent research in technology education, Journal of Technology Education, 20
(1): 16-31.
- Nudzor, H. P(2009). A critical commentary on combined methods
approach to researching educational and social issues. Issues in educational
research, 10(2).
- Wiles, R, Crow, G, & Pain, H(2011). Innovation in qualitative research
methods: a narrative review, Qualitative Research, 11(5): 587-604.
-Jawaid, S.A (2007). Importance of self audit by a journal to measure
quality improvement and planning for future, professional medical
publications, Vol 23, Pp 4-8.

1311  پاییز و زمستان،22  شماره،11  سال،دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

111

