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 1مرزبان ادیب منشدکتر 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دو فصلنامه    چکیده:

سی در آموزش عالی با رویکرد تحلیل مطالعات برنامه در

جم محتوا انجام شده است. حجم جامعه در این مطالعه، با ح

 نمونه برابر است، به این منظور کل مقاالت چاپ شده در

( 1399سال  تا 1389سال) 10نشریه مورد مطالعه در طول 

هش بودند، به عنوان جامعه تحلیلی پژو مقاله 155که شامل 

 محتوا تحلیل مطالعه این در تحقیق روش انتخاب شدند.

 چك یك شامل تحقیق این در استفاده مورد است. ابزار

 اساتید از تن چند توسط آن روایی که بود لیست کدگذاري

زار شد. براي جمع آوري اطالعات از اب سنجیده برنامه درسی

 ی وفیش برداري و براي تحلیل داده ها از تحلیل محتواي کم

در بخش روش  پژوهش جینتااست.  کیفی استفاده شده

است. در بخش  یفیک کردیرواز غالب بودن  یحاکشناسی 

مربوط به موضوع شناسی، موضوع هاي مرتبط با آموزش، 

ادي و تفکر انتق 35/19تدریس و یادگیري در آموزش عالی با 

  .درصد، به ترتیب از بیشترین و کمترین فراوانی /64با 

 نشگاه ها و موسسات آموزشی،برخوردار بودند. در بین دا

ین بنویسنده بیشترین فراوانی را در  53دانشگاه تهران با 

 خرهوابستگی هاي سازمانی به خود اختصاص داده است. و باال

مقاالت،  در بخش مربوط به مشارکت نویسندگان در تالیف

ي نویسنده ا 5درصد و مقاالت30 /32مشارکت دو نویسنده با

ب از بیشترین و کمترین فراوانی درصد به ترتی 45/6با 

 برخورداند.

تحلیل محتوا، برنامه درسی، دوفصلنامه : کلمات کلیدي

 مطالعات برنامه درسی، آموزش عالی.

Dr. Marzban Adibmanesh 
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. 
Keywords: content analysis, curriculum , 

journals  of curriculum studies , higher 

education 
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 مقدمه

، نقش تعیین کننده و یبرنامه درسی به عنوان یکی از مهمترین عناصر نظام آموزش

(. به 1،2009انکارناپذیري در تحقق اهداف و رسالت هاي آموزشی از نظر کمی و کیفی دارد)نادرز

دلیل چنین اهمیتی، زمینه هاي فراوانی براي انجام پژوهش هاي متعدد در زمینه برنامه هاي 

مضافا اینکه رشته برنامه درسی و پژوهش هاي مرتبط با آن به سرعت در حال  د دارد.درسی وجو

تولید چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی به عنوان  رشد و توسعه می باشد. در این شرایط،

یکی از مهم ترین مهارت ها و شاخصه هاي تحقیق و توسعه  و رسانه پذیرفته شده براي انتقال 

 (.142، ص  1385سوب می شوند )صالحی و امیري، نتایج پژوهش، مح

در واقع مجالت علمی پژوهشی به عنوان یکی از مجاري برقراري ارتباطات علمی میان 

، 1393)ابراهیمی میالجردي و ریاحی نیا، دست اندکاران فعالیت هاي علمی محسوب می شوند

بودن مجالت علمی پژوهشی  موضوع حیاتی در فرایند ارتباطات علمی، به میزان فعال(. 424ص 

در نشر، تولید و تبادل سریع دانش مربوط و روش مند بودن ارائه مطالب آن 

 اطالعات نشر رسمی مجراي پژوهشی،-علمی نشریات به عبارت دیگر (.2،2008است)جانسون

 جامعه هر استفاده نیز و نشریات کیفیت و تولید میزان این رو هستند. از و حرفه اي علمی مراکز

علیپور و  ( می شود محسوب جامعه آن فرهنگی و علمی رشد شاخص هاي از یکی این منابع از

 (.1397همکاران،

از ابعاد  پژوهشی -علمی هاي مجله در شده چاپ هايمقاله دقیق در این راستا، بررسی     

 رشد وجبم آن، تبع به و پژوهش ها کیفی و کمّی ارتقاي براي ها راه ترینمهم از یکی ،مختلف

 به تنها نه موضوع باشد. اینو توجه به موضوع هاي اولویت دار پژوهشی می تخصصی و علمی

 جهت ايزمینه بلکه نماید،می کمك مجله هاي علمی پژوهشی در مقاالت چاپ روند دقیق فهم

 (.3،2007باشد) جاویدمی مجله آن بعدي هايپیشرفت براي ریزيبرنامه

 در پژوهش سابقه تخصصی، مطالعات و رشته ها حوزه ها، سایر با سهمقای مضافا اینکه در   

 و انتشار مطالعاتی و علمی رشته یك قالب در و نظاممند به صورت ایران عالی آموزش حوزه نظام

است)  قوام بخشی بیشتري و تقویت نیازمند و بوده نوپا تخصصی، مجله هاي در آن نتایج

 حوزه این در که تخصصی مجله هاي دهد می نشان ها رسیبر (.1397نصراللهی نیا و همکاران،

یکی از نشریاتی که اقدام به چاپ مقاالت در این  می شود، محدود است، در این بین، منتشر

                                                 
1- Nudzor  

2- Johnson  
3.Jawaid 



...یدر آموزش عال یدو فصلنامه مطالعات برنامه درس یابیارز  

 101 

 1389دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی است، این نشریه از سال  حوزه می کند،

مسائل و چالش هاي برنامه درسی در  تن بهبمنظور پرداخبراساس اهداف و ماموریت هایش  

گذر از دوران ارایه  و تفکر و عمل تخصصی در برنامه درسی راستاي و در محیط آموزش عالی

رسیدن به دوران  و پاسخ هاي یکسان به سئواالت برخاسته از محیط هاي مختلف برنامه درسی

متخصصان برنامه درسی و  همت جمعی ازبه  ی،تالش هاي سازمان یافته در بستر آموزش عال

متولد شده است تا ضمن انتشار آثار و  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران آموزش عالی با حمایت

 و نظري بنیاد  زمینه برنامه درسی در آموزش عالی، تالش هاي صاحبنظران و پژوهشگران در

ا و تدارک پاسخ و بیش از پیش بر طرح پرسش ه دهد توسعه را حیطه این در عملی هاي رویه

لذا  بعد از گذشت ده سال از فعالیت این نشریه  .هاي تخصصی در این زمینه نوپا دامن زند

ضرورت دارد تا ارزیابی دقیقی از مقاالت چاپ شده در این نشریه صورت گیرد. انجام این پژوهش 

نیازهاي  از این جهت حایز اهمیت است که می توان از طریق آن، جهت گیري ها، اولویت ها و

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.

رد. کفاده ت علمی می توان استبا این اوصاف،  از روش هاي مختلفی براي ارزیابی مجال 

 توا،روش تحلیل استنادي و تحلیل محتوایی از نمونه هاي این روش ها هستند. تحلیل مح

ر، فمدي پژوهشی پیام محور است و با سنجش و اندازه گیري ویژگی هاي محتوا همراه است)مح

وش رست. شده ا (.  براي این منظور در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده27، ص 1387

مه تحلیل محتوا تصویري عینی از شرایط موجود و وضعیت انعکاس تحقیقات در دو فصلنا

وش رظات را ارائه می دهد. همچنین نشان دهنده مالح مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

ر دگان شناسی، گرایش هاي موضوعی، مشارکت دانشگاه ها در تالیف مقاالت، مشارکت نویسند

 مقاالت و کمبودهاي احتمالی موجود در مقاالت این نشریه است.  تالیف

 عالی آموزش مطالعات برنامه درسی دربه هرحال،  محقق با تحلیل محتواي دو فصلنامه     

مجله  اراندر تالش است با گردآوري و تحلیل اطالعات مقاالت، افقی را پیش روي دست اندارک

شریه نصوص ین مجله نیست، بلکه تحقیقات گوناگونی در خباز کند. البته این امر محدود به ا

 هاي دیگر نیز انجام شده است که در ادامه به برخی از آن اشاره می شود.
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ده در شبررسی وضع پژوهش هاي انجام :  ( در پژوهشی با عنوان1389سراجی و آرمند)  

که  نشان دادند "حوزه برنامه درسی در ایران: شناسایی فاصله بین وضع موجود و مطلوب

ه ریزي رنامبپژوهش هاي انجام شده در ایران غالبا به بررسی موضوعات و قلمروهاي سنتی رشته 

تیجه ننین چدرسی تاکید داشته و به برداشت ها یا قلمروهاي جدید آن پرداخته نشده است. هم 

زي ری مهنظر سنجی از متخصصان و مقایسه آن با وضع موجود نشان می دهد، پژوهشگران برنا

ه ی، برنامدرس درسی در ایران باید به زمینه ها و قلمروهاي جدید مانند : اعتبار بخشی برنامه

... ورسی ددرسی و هوش هاي جداگانه و برنامه درسی در شرایط پست مدرن ، تلفیق در برنامه 

 بیشتر توجه کنند.

وهش صلنامه پژ( در تحلیل محتوایی و استنادي مقاله هاي چاپ شده در ف1394رضایت)

ین نشریه اشماره از  13مقاله چاپ شده در  81در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، ضمن بررسی 

ارد. دصاص دریافت که بیشترین گرایش موضوعی مقاله ها به مبانی و اصول تعلیم و تربیت اخت

دان و ا مردرصد نویسندگان مجله ر 52درصد از مقاله ها به صورت گروهی تولید شده است.  73

د. درصد تشکیل می ده 56بیشترین سطح تحصیالت نویسندگان را مقطع تحصیلی دکتري با 

م تحلیلی انجا -درصد از مقاالت به روش توصیفی 67درصد از پژوهش ها از نوع کیفی بوده،  78

 شده است.

شناختی پژوهش مالحظات روش"( پژوهشی با عنوان1395ادیب منش و نصراصفهانی)    

ه در کانجام دادند، نتایج پژوهش نشان داد  "برنامه درسی در ایران و آمریکادر حیطه 

غالب  یفیک کردیرو ،یخارج يهاو در پژوهش یکم کردیرو ی،برنامه درس یداخل يهاپژوهش

سیر  یبیو ترک یفیبه ک یاز کم و آمریکا رانیدر ا یبرنامه درس يهاپژوهشروند  ،نی. همچناست

   آمریکا وضوح بیشتري داشته است.در روند  نیا کرده است و

 هايپژوهش شناسیروش"( در پژوهشی با عنوان 1392رحمان پور و نصر اصفهانی )

 فتند: دربه این نتایج دست یا"عالی آموزش در درسی برنامه حوزه به مربوط خارجی و داخلی

درصد  60 که طوري به بود رویکرد غالب رویکرد کیفی، درسی برنامه خارجی هايپژوهش

 به پدیدارشناسی و موردي هايپژوهش میان این بود. در مزبور رویکرد بر ها مبتنیپژوهش

 نین نتایجبود. همچ پژوهشگران میان در کاربرد بیشترین درصد داراي5/37 درصد و50 با ترتیب

صد در50 با پژوهشی غالب رویکرد رویکرد کمّی، ایران در که داشت آن از حکایت پژوهش

بود.  روش ندرصد پرکاربردتری8/85فراوانی با پیمایشی پژوهش روش میان این نی بود. درفراوا

 از حاکی یو خارج داخلی تحقیقات در هاپژوهش روند که دهدمی پژوهش نشان این همچنین

 بود. ترفراوان خارجی تحقیقات در روند این ترکیبی است. البته و کیفی سوي به کمی روند
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 صلنامهف مقاالت استنادي و محتوایی تحلیل ( پژوهشی با عنوان1397ن)علیپور و همکارا

نظر وابستگی  طباطبائی انجام دادند. یافته ها نشان داد از عالمه تربیتی دانشگاه روانشناسی

 بیشترین روش درصد در رتبه اول قرار داشت. /36نویسندگان به دانشگاه ها، دانشگاه عالمه با 

 3االت با ، مقوش نیمه تجربی و همبستگی بود. از لحاظ تعداد نویسندگانتحقیق مورد استفاده، ر

مقاالت را  درصد نویسندگان /71نویسنده، بیشرین فراوانی را به خود اختصاص دادند. همچنین 

 مردان تشکیل می داند.

پژوهش  دنظاممن محتواي ( در پژوهشی با عنوان: تحلیل1397نصراللهی نیا و همکاران)  

ایج به این نت( نامه آموزش عالی، مورد مطالعه ) نامه آموزش عالیایران،  عالی آموزش هحوز هاي

 داده ها ريابزارگردآو بیشتر و کمی نوع از استفاده، مورد پژوهش بیشتر روشهاي :دست یافتند

 در ودند؛ب کرده اجرا مستقل به طور را پژوهشگران پژوهش ها بیشتر است؛ بوده پرسشنامه نیز

 به صورت له هاعمده مقا و بوده پایین تك مؤلفی مقاله هاي میزان و جایگاه ویسندگان نیزن مورد

 ،نیستند فصلنامه تحریریه هیئت عضو نویسندگانی که شده اند. همچنین، نوشته گروهی

الت تحصی سطح بیشترین این، بر عالوه داشته اند؛ مقاله ها در نوشتن را سهم بیشترین

 است. بوده نویسندگان استادیار بیشتر علمی مرتبه و کتريد مقاله ها نویسندگان

هاي پژوهش کیفی، نوآوري در روش "در پژوهشی با عنوان  (2008) گودوین و ولیچ   

 شده نجاما تحقیقات بیشتر درسی برنامه سنت در نتیجه گرفتند که اگرچه "یك مطالعه روایی،

اند و را پیدا کرده کیفی جایگاه واقعی خودهاي وجود، پژوهش با این. اندبوده کمّی نوع از

 اند.هاي کیفی تمایل داشتههاي اخیر بیشتر به طرف پژوهشمحققان و پژوهشگران در سال

هاي تحقیقی در شناسی طرحروش "( تحقیقی با عنوان 2012) 2و شاتوک 1آندرسون   

گیري نمونه 2011تا سال  2002مقاله مرتبط از سال  47ها از انجام دادند. آن "حوزه آموزش

مربوط به  %27مربوط به دوره اول متوسطه،  %18آن مربوط به آموزش عالی،  %13کردند که 

مربوط به دوره دوم  %26مربوط به مدارس ابتدایی و  %16هاي کودکستان تا سال دوازدهم، دوره

با روش  %34تحقیقات با روش کمی،  %60ها حکایت از آن داشت که متوسطه بود. نتیجه آن

 نیز با روش ترکیبی بود. %6کیفی و 

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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سی قرار دهد و مشخص سازد پژوهشگران این حوزه  در آموزش عالی را از ابعاد مختلف مورد برر

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 

گونه است، تا خالًها و کاستی هاي سهم دانشگاه ها و موسسات آموزشی در تدوین مقاالت چ

پژوهشی حوزه برنامه درسی را از جهات مختلف نشان دهد و موضوع هاي داراي اهمیت و اولویت 

انجمن  براي می تواند تحقیق این نتایج می رسد نظر به .در حوزه برنامه درسی مشخص شود

 نشریه با نوعی به ي کهمطالعات برنامه درسی، مدیر و سردبیر، اعضاي هیات تحریه  و افراد

 آورد. در فراهم مقاالت در آینده کیفیت در جهت افزایش ارزشمند بازخوردي باشند، مرتبط

 و ریزیها-برنامه جهت در را پیشنهاداتی نیازها، و کمبودها نمودن با برجسته می توان اینصورت

یاز به بررسی و ارزیابی خالصه اینکه، این نشریه براي بقا و پیشرفت ن .نمود ارائه آتی اقدامات

دارد، از این رو، پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از شیوه تحلیل محتوا نشان دهد که 

مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی در ده سال فعالیت وضعیت مقاالت منتشر شده در نشریه 

لمی نگارندگان میزان همکاري ع، از نظر روش شناسی، موضوعی، وابستگی سازمانی، این نشریه

 آنها چگونه بوده  است؟ 

 سوال هاي پژوهش

امه هدف اصلی از انجام این تحقیق، تحلیل محتواي مقاالت منتشر شده در دو فصلن

براي  است. پژوهش حاضر 1399تا  1389در سال هاي  مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

 .رسیدن به هدف اصلی، قصد دارد به پرسش هاي زیر پاسخ دهد

ناسی پژوهش هاي انجام شده در دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی شمالحظات روش -1

 به چه صورت است؟ در آموزش عالی

ی پژوهش هاي انجام شده در دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در توزیع موضوع -2

 به چه صورت است؟ آموزش عالی

مه ي انجام شده در دو فصلناوزیع فراوانی وابستگی سازمانی نگارندگان پژوهش هات-3

 به چه صورت است؟ مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

نامه ی میزان همکاري علمی نگارندگان پژوهش هاي انجام شده در دو فصلتوزیع فراوان-4

 به چه صورت است؟ مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

 

 

 



...یدر آموزش عال یدو فصلنامه مطالعات برنامه درس یابیارز  

 105 

 روش پژوهش

تحقیقات کاربردي است که با استفاده از  پژوهش حاضر، توصیفی و به لحاظ هدف از نوع

انجام شده است. تحلیل محتوا، در صدد عینیت بخشیدن، کمی کردن و  1روش تحلیل محتوا

. از این (1390کریپندورف، ترجمه نایبی،سنجش پذیري پیام ها از طریق نمادهاي مشخص است)

اپی استفاده می شود. در روش غالباً در شناسایی، تحلیل و ضبط محتواي منابع چاپی و غیر چ

این روش، می توان مجموعه اي از اسناد یا متون را استخراج، شمارش و طبقه بندي کرد 

(. تحلیل محتوا یکی از روش هاي مهم و پرکاربرد تحقیق است. این 55، ص 1386)طهماسیان، 

یست، بلکه روش از آن جهت به دیگر روش ها برتري دارد که در آن نیاز به گردآوري اطالعات ن

، ج 1389اطالعات موجود است و باید تحلیل شود و نتیجه گیري الزم به عمل آید )ساروخانی، 

شماره دو فصلنامه مطالعات  21(. لذا بر این اساس، تمامی مقاله هاي منتشر شده در 279، ص 2

را  برنامه درسی در آموزش عالی، تحلیل محتوا شدند. بدین صورت جامعه تحلیلی پژوهش حاضر

از سال  مطالعات برنامه درسی در آموزش عالیشماره دو فصلنامه  21مقاله چاپ شده در  155

 تشکیل می دهند، لذ در این مطالعه، حجم جامعه با حجم نمونه برابر است.  1399تا  1389

یات محتو روش گردآوري  دادها بدین گونه بود که با مراجعه به تك تك شماره ها و    

هم عات الزم مانند: روش بررسی، گرایش موضوعی، وابستگی سازمانی، و سمقاالت، اطال

 چك یك ملشا تحقیق این در استفاده مورد ابزارنویسندگان در تالیف مقاالت، جمع آوري شد. 

 محتوا لیلتح زمینه در برنامه درسی اساتید از تن چند توسط آن روایی که بود لیست کدگذاري

حلیل ا از تاطالعات از ابزار فیش برداري و  براي تحلیل داده ه شد. براي جمع آوري سنجیده

رم مك نکمحاسبه و تحلیل داده و استنتاج آماري به  محتواي کمی و کیفی استفاده شده است

 انجام شد.  Excelافزار 

 یافته ها

ناسی پژوهش هاي انجام شده در دو فصلنامه مطالعات برنامه شمالحظات روش -1

 به چه صورت است؟ عالیدرسی در آموزش 

برنامه درسی استفاده  هاي حوزهاز رویکردهاي مختلف پژوهشی  به تناسب در پژوهش    

شود، در برخی از مقاله ها از رویکرد کمی و در برخی دیگر رویکرد کیفی و ترکیبی به کار می

دسته کمی، کیفی هاي مورد بررسی در این پژوهش، از نظر رویکرد؛ در سه مقاله شوند.گرفته می

گیرند؛ که با بررسی مقاله هاي انجام شده حوزه برنامه درسی در دو فصلنامه و ترکیبی قرار می

، روش پژوهش، ابزار جمع آوري، شیوه نمونه گیري و مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

                                                 
1 Content analysis 
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به سؤال گردد. براي پاسخگویی ها مشخص میشیوه تجزیه و تحلیل  مورد استفاده این پژوهش

مورد  مطالعات برنامه درسی در آموزش عالیچاپ شده در دو فصلنامه  مقاله155مذکور، تعداد 

 آورده شده است. 1تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به صورت جدول 
مطالعات هاي گوناگون پژوهشی در مقاالت دو فصلنامه . میزان استفاده از روش1جدول شماره 

 یبرنامه درسی در آموزش عال
رویکرد 

 پژوهشی
مطالعات برنامه درسی در آموزش عالیدو فصلنامه   
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 هاي به دست آمده از مجله علمی پژوهشی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی درداده

هاي پژوهشی کمی ها با استفاده از روشدرصد از پژوهش 13/34نشان می دهد،  آموزش عالی

علی  درصد؛ 87/3؛ همبستگی 87/3حتوادرصد؛ تحلیل م 74/7درصد؛ تجربی  90/12)پیمایشی 

ین درصد(، انجام شده است. همچن 58/2درصد؛ ساخت و اعتبار یابی ابزار  87/3اي مقایسه

درصد؛ توصیفی  90/12هاي کیفی )پدیدارشناسی ها با استفاده از روشدرصد از پژوهش 12/38

صد؛ تاریخی در 58/2ي نگاردرصد؛ قوم 22/3؛ مطالعه موردي 45/6؛ داده بنیاد،74/7تحلیلی

هاي ز روشدرصد با استفاده ا 08/28درصد( و  29/1؛  هنجاري 29/1درصد؛ تحلیل محتوا  29/1

ه درصد( انجام شد 83/3درصد؛ تشریحی  61/11درصد؛ اکتشافی  90/12تنیده ترکیبی )درهم

 است.

ست. و در آوري اطالعات با همدیگر متفاوت اهاي کمی و کیفی، ابزارهاي جمعدر پژوهش

شود. در این قسمت نتایج به هاي ترکیبی به تناسب از ابزارهاي کمی و کیفی استفاده میپژوهش

زش آوري اطالعات در دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموابزارهاي جمعدست آمده از  

 01/29هاي به دست آمده از مجله مذکور،به ترتیب  زیر ارائه شده است. بر اساس داده عالی

زمون ها درصد؛ آ 67/9ها با استفاده از ابزارهاي کمی )پرسشنامه محقق ساخته درصد از پژوهش

 درصد؛ 22/3درصد؛ مصاحبه کمی  22/3درصد  ؛ نگرش ساخته  87/3؛ مشاهده کمی 45/6

درصد  27/41انجام شده است. همچنین  58/2درصد، اسناد و مدارک  22/3پرسشنامه استاندارد 

؛ اسناد و مدارک 54/13با استفاده از ابزارهاي کیفی )مصاحبه نیمه ساختاریافته   هااز پژوهش

باز  درصد؛ پرسشنامه 22/3درصد؛ مصاحبه عمیق  22/3؛ چك لیست 45/6؛ تحلیل مضمون74/7

ي ترکیبی درصد با استفاده از ابزارها 63/29درصد؛ و  58/2درصد؛ مشاهده کیفی  22/3پاسخ 

 درصد( انجام شده است. 22/3درصد؛ تشریحی  61/11درصد ؛ اکتشافی  90/12تنیده )درهم

هاي برنامه درسی مرتبط گیري به کار گرفته شده در پژوهشهاي نمونهدر خصوص شیوه 

علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی  هاي به دست آمده از مجلهبا آموزش عالی، بر اساس داده

هاي کمی )تصادفی گیريها با استفاده از نمونهدرصد از پژوهش 46/35، در آموزش عالی

درصد، تصادفی  80/5درصد؛ گلوله برفی  45/6درصد؛ نمونه گیري در دسترس  67/9اي خوشه

انجام شده است.  درصد؛ 87/3درصد؛  تصادفی ساده  51/4درصد؛ تصادفی منظم  16/5اي طبقه

 19/14گیري کیفی )تصادفی هدفمند ها با استفاده از نمونهدرصد از پژوهش 21/43همچنین 

درصد؛  45/6درصد؛ مبتنی بر نظریه 03/9درصد؛ اشباع شده  67/9اي هدفمند درصد؛ طبقه

درصد با استفاده از  33/21درصد؛ و  87/3درصد؛ مالک محور  87/3نمونه برابر با جامعه 
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درصد؛ نمونه در  16/5درصد ؛ جامعه همان نمونه  90/12تنیده هاي ترکیبی )درهمگیريمونهن

 درصد؛ ؛( انجام شده است.  22/3دسترس 

هاي هاي تحلیل کمی، کیفی و ترکیبی در پژوهشدر ادامه میزان استفاده از شیوه     

ست هاي به در اساس دادهبه ترتیب ارائه شده است. ب مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

حلیل تیوه آمده از مجله علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی، در مجموع از ش

؛ 5/4؛ همبستگی 5/4، فریدمن 5/4هاي تحلیل کمی)خی دو درصد از شیوه 35ها، در داده

یلکاکسون و ؛3، تی تك نمونه اي5/3،  تی مستقل 5/3؛ رگرسیون 4تحلیل واریانس چند متغیره 

هاي تحلیل ها با استفاده از شیوهدرصد از پژوهش39،( استفاده شده است. همچنین 2؛ مانوا 3

 ؛ تحلیل5درصد؛  تحلیل مضمونی 10درصد؛ پدیدارشناسی 11بندي و کدگذاري کیفی )مقوله

 5/1درصد؛ ؛ شبه آماري  5/2درصد تحلیل هرمونتیك 4درصد ؛ تحلیل تفسیري 5/4روایی 

بندي و هایی تحلیل ترکیبی ) مقولهدرصد با استفاده از شیوه26درصد،( و /5تحلیل محتوادرصد؛ 

؛ تحلیل 4 درصد؛ کولوموگروف اسمیرنوف 5/4درصد؛ توصیفی تحلیلی 7کدگذاري 

  درصد؛ انجام شده است.3تحلیل محتوا ؛  درصد 5/3درصد؛ تی مستقل و زوجی 4تفسیري

 

شده در دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در  وضوعی مقاله هاي انجامتوزیع م -2

 به چه صورت است؟  آموزش عالی

یت اولو در مجالت علمی پژوهشی متناسب با عناوین آنها، موضوعاتی طرح و به عنوان  

وضیح تین ابا  هاي موضوعی براي انجام پژوهش و نگارش مقاله در ابتداي مجالت ذکر می گردد.

اي هولویت امقاله هاي انجام شده از لحاظ موضوعی متناسب با  ه در این بخش از یافته ها، ب

موزش سی در آتعداد و درصد آن ها در مدت زمان فعالیت دو فصلنامه مطالعات برنامه در نشریه،

 پرداخته می شود. عالی
 : مقاله هاي انجام شده از لحاظ موضوعی ،تعداد و درصد آن ها2جدول شماره

 درصد تعداد مقاالت موضوع

 آموزش، تدریس و یادگیري در آموزش عالی
 

30 35/  19  

 فناوري اطالعات در آموزش عالی،یادگیري الکترونیکی
 

14 32/  9  
 

96/7 11 برنامه درسی پنهان  

45/6 10 اصالح ،بازنگري و تغییر برنامه هاي درسی آموزش عالی  

16/5 8 رویکرد بین رشته اي در آموزش عالی  
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نشان می دهد، موضوع هاي پژوهشی که در پژوهش هاي  2به طوري که جدول شماره 

بیش از دیگر موضوعات مورد توجه  مطالعات برنامه د رسی در آموزش عالیبرنامه درسی در 

وده و از فراوانی بیشتري برخوردار هستند، عبارتند از: آموزش، تدریس و نویسندگان مقاالت ب

درصد، 32/9برنامه درسی فناوري در آموزش عالی درصد،  35/19یادگیري در آموزش عالی 

ش ریاضیبرنامه درسی آموز  8 16/5  

16/5 8 طراحی برنامه درسی در آموزش عالی  

16/5 8 برنامه درسی تربیت معلم)تدریس، ضمن خدمت، کارورزي(  

51/4 7 ارزشیابی برنامه هاي درسی و ارزیابی کفیت آنها  

51/4 7 اشتغال و کارآفرینی  

87/3 6 فرهنگ و برنامه درسی  

جراشده برنامه درسی ا درسیبرنامه درسی قصد شده ، برنامه 

 زیرزمینی در آموزش عالی

4 58/2  

58/2 4 جهانی شدن و برنامه درسی آموزش عالی  

انعکاس تجربیات جهانی در حوزه برنامه درسی)دیسیپلین هاي 

 علمی، نومفهوم گرایی شواب(

3 93/1  

93/1 3 برنامه درسی جامعه محور  

29/1 2 برنامه درسی و مهارت هاي زندگی  

پژوهی در برنامه درسی آموزش عالیآینده   2 29/1  

29/1 2 برنامه درسی آموزش هنر و زیبایی شناسی  

29/1 2 برنامه درسی و مهارت هاي زندگی  

29/1 2 آموزش مسولیت پذیربی  

29/1 2 مبانی برنامه درسی  

29/1 2 برنامه درسی سازنده گرا  

29/1 2 پژوهش  

29/1 2 اخالق  

./64 1 تفکرانتقادي  

./64 1 شهروندي  

./64 1 معنویت  

./64 1 برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی  

درصد100 155 جمع  
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موضوع هاي پژوهشی مانند: تفکر  2؛  همچنین بر اساس جدول شماره 96/7برنامه درسی پنهان 

 درصد، از کمترین فراوانی  برخوردار بودند.64/0ي درصد، تربیت شهروند64/0انتقادي 

مقاله هاي انجام شده در دو  1توزیع فراوانی وابستگی سازمانی نگارندگان-3

 به چه صورت است؟ مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

اپ و دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی متناسب با رشته هاي تحصیلی موجود به چ 

در  شده مجالت علمی پژوهشی اقدام می کنند یعنی تعداد مقاله هاي چاپ انتشار مقاالت در

نوان دن عمجالت علمی پژوهشی ارتباط معناداري با دانشگاه صاحب امتیاز مجله و متناسب بو

عات جمن مطاله انمجله  با مقاله هاي چاپ شده دارد. با توجه به اینکه دوفصلنامه مذکور متعلق ب

ه گردد. ب ف میباشد و ارتباط با دانشگاه خاصی ندارد این ذهینیت  برطر برنامه درسی ایران می

ه ددر  هر حال در جدول ذیل سهم موسسات آموزشی و دانشگاه ها در چاپ مقاالت منشره شده

 سال اخیر ذکر گردیده است.
 :  سهم موسسات آموزشی و دانشگاه ها در چاپ مقاالت منشره شده3جدول شماره 

انیفراو نام موسسه  

 53 دانشگاه تهران

 49 دانشگاه آزاد اسالمی

 46 دانشگاه شهید بهشتی

 35 دانشگاه اصفهان

دانشگاه فردوسی مشهد   28 

 20 دانشگاه عالمه طباطبایی

 18 دانشگاه مازندران)بابلسر(

 18 دانشگاه فرهنگیان

 16 دانشگاه پیام نور

 11 دانشگاه تربیت مدرس

 8 دانشگاه بوعلی همدان

 7 دانشگاه کاشان

 6 دانشگاه بیرجند

 5 دانشگاه چمران اهواز

 5 دانشگاه شاهد

 5 دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی 
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انیفراو نام موسسه  

 4 دانشگاه تبریز

 3 دانشگاه اردبیل

 3 دانشگاه کردستان

 3 دانشگاه ارومیه

 3 دانشگاه مدنی آذربایجان

 2 دانشگاه مك کواري استرالیا

 2 دانشگاه یاسوج

شگاه علوم پزشکی دان  2 

 2 دانشگاه امین 

 1 دانشگاه کلمبیا

 1 پژوهشگاه علوم انسانی

 1 دانشگاه اراک

 1 دانشگاه یزد

 1 دانشگاه سبزوار

 1 دانشگاه باهنر

 1 سازمان سنجش

 1 دانشگاه شریف

 379 جمع
 

رین تنویسنده بیش 53همانطور که داده هاي جدول نشان می دهد، دانشگاه تهران با 

س از پست. افراوانی را در بین دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به خود اختصاص داده 

یشترین فراوانی نویسنده ب 46نویسنده و دانشگاه شهید بهشتی با  49آن دانشگاه آزاد اسالمی با 

در مرتبه ویسنده ن 28نویسنده و دانشگاه فردوسی مشهد با  35را دارا هستند. دانشگاه اصفهان با 

عتبر می مبعدي هستند. داده هاي جدول نشان می دهد که همه نویسندگان مقاالت از مراکز عل

 کشور هستند و این نکته قابل مالحظه است. 

ی میزان همکاري علمی نگارندگان مقاله هاي انجام شده دردو توزیع فراوان-4

 ؟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 

نشان  5ري علمی در تولید مقاالت اختصاص یافته است. داده هاي جدول شماره میزان همکا

 دهنده توزیع فراوانی تعداد نویسندگان مقاالت است.
 : توزیع فراوانی میزان همکاري علمی نویسندگان مقاالت علمی برحسب تعداد نویسنده4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی تعداد نویسندگان

نویسنده 2  47       32/30  

نویسنده3  44       37/28  

نویسنده4  29 70/18  

نویسنده 1  25 12/16  

نویسنده و بیشتر 5    10 45/6  

درصد100 155 مجموع  

 
 

شرین درصد بی87/33همانطورکه از جدول فوق مشخص است، مقاالت دو نویسنده اي با  

ویسنده اي با ن 2د، مقاالت درص 09/29فراوانی را دارند و پس از آن مقاالت سه نویسنده اي با 

 83/4با  نویسنده اي و بیشتر 5درصد و مقاالت 90/12نویسنده اي با  4درصد، مقاالت 35/19

 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 

برنامه هاي آموزشی دانشگاهها در تمام رشته ها پژوهش هاي بسیاري را همچنین هسته مرکزي 

به خود اختصاص داده است و قلمرو موضوعی آن نیز به طور مداوم بسط یافته است. در خصوص 

دهد که در مقاالت دو سوال اول پژوهش، نشانگرهاي مربوط به رویکردهاي پژوهش نشان می

هاي پژوهش ، از نشانگرهاي رویکرد کمی )روشموزش عالیمطالعات برنامه درسی در آفصلنامه 

درصد و  46/35گیري هاي نمونهدرصد؛ شیوه 01/29آوري اطالعات درصد؛ ابزارهاي جمع 13/34

هاي به دست آمده همچنین بر اساس دادهدرصد( استفاده شده است. 35ها هاي تحلیل دادهشیوه

ها با استفاده از درصد از پژوهش 70/32، وزش عالیاز دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آم

ها مشخص است روش پیمایشی رویکردهاي پژوهش کمی انجام شده است. همچنان که از یافته

درصد از  20/40شده است. همچنین هاي کمی به کار گرفته درصد بیش از سایر روش 90/12با 

 90/12ست که روش پدیدارشناسی با ها با استفاده از رویکردهاي کیفی انجام شده اپژوهش

درصد با استفاده از  10/23هاي کیفی به کار گرفته شده است؛ و درصد؛ بیش از سایر روش



منش بیرزبان اددکتر م  

 1399، پاییز و زمستان 22، شماره 11دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      114

 

 

 90/12هاي ترکیبی روش درهم تنیده با رویکردهاي ترکیبی انجام شده است؛ که در بین روش

هاي شعبانی ژوهش. این بخش از یافته هاي پژوهش با پدرصد بیشتر به کار گرفته شده است

ها باشد. آن( ناهمسو می1392(، رحمان پور و نصر )1384(، سلسبیلی و حسینی )1387ورکی )

یافته بودند که رویکرد پژوهش کمی، رویکرد غالب هاي خود به این نتیجه دست نیز در پژوهش

ان بیان داشت توها را به خود اختصاص داده بود. در تبیین این یافته میاست و بیشترین پژوهش

به احتمال زیاد  مطالعات برنامه درسی در آموزش عالیکه تسلط روش کیفی در دو فصلنامه 

ناشی از توجه هیات تحریریه به پژوهش هاي کیفی و فاصله گرفتن پژوهشگران از رویکرد سنتی 

هاي درس روش باشد. همچنین تاکید بر انجام پژوهش هاي کیفی درکالسو دیرینه کمی می

نویسی و به تبع آن آشنا شدن پژوهشگران با هاي مقاله قیق در مقطع ارشد و دکتري و کارگاهتح

هاي کیفی و بسنده نکردن اساتید به استفاده کردن دانشجویان از روش کمی در پژوهش ها روش

و پایان نامه هاي دانشجویی و البته نگرش محققان  جدید نسبت به این دیدگاه که کیفی سازي 

دهند، پژوهشگران را مجاب هاي  عمیق تر و معناداري به دست میلیل کیفی همواره جوابو تح

 هـتوج ساخته است که در پژوهش هاي خویش به رویکرد کیفی گرایش پیدا کنند. به هر حال

  بـکس ببـس حوزه مطالعات برنامه درسی تتحقیقادر  کیفی يهااز روش  دهتفاـسا هـب ترـبیش

با این وجود رویکرد کمی و ترکیبی نیز کم و  .شد هداخو  يرـت  بـمناسو  رـتبه ياـه  هـنتیج

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 

 ست.پژوهش هاي کیفی و ترکیبی ا

رنامه منتشر شده در دوفصلنامه مطالعات بطورکلی با چنین روندي که تحقیقات  به  

زه حو در يامید است که شاهد تحقیقات کیفی و ترکیبی بیشتر ،دارند درسی در آموزش عالی

 رورتضکمّی نیز یك با رویکرد  انجام پژوهش هر چند کهباشیم.  آموزش عالی برنامه درسی

ارد و د بیشتريهاي کیفی سازگاري  ، اما ماهیت برنامه درسی با پژوهشاستاجتناب ناپذیر 

کند یجاب میاکه رسالت برنامه درسی  سازد؛ چرا تر می رسیدن به اجماع در این حوزه را تسهیل

راستا  لذا در این .گیري و تصمیم سازي این حوزه دخیل باشند که افراد بیشتري در تصمیم

اطر به خ در حوزه برنامه درسی و ترکیبی تسلط رویکرد کیفیه پیشنهاد می شود از آنجایی ک

ت مشهود است. دس آن اي رشته ماهیت میانو  محوریت داشتن برنامه درسی در هر رشته

 آن با هاي درسی و بهبود مستمر کیفیت برنامهاندرکاران نشریه براي پژوهش هاي کیفی و 

 اهمیت بیشري قائل شوند.  است حداکثري که در رویکرد کیفی حاکم عنایت به اجماع
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و بررسی سوال دوم  پژوهشی حاکی از آن است که موضوع هاي پژوهشی که در د    

ارت د، عباز فراوانی بیشتري برخوردار هستن مطالعات برنامه درسی در آموزش عالیفصلنامه 

عالی  وزشمبودند از: موضوع هاي پژوهشی مرتبط با رویکردهاي آموزش، تدریس و یادگیري در آ

صد بیشتر در 96/7درصد، برنامه درسی پنهان با32/9برنامه درسی آموزش فناوري با ،35/19با 

ین باز  همچنینمورد توجه نویسندگان مقاالت بوده و از فراوانی بیشتري برخوردار هستند، 

 صد، تربیت.در /64مقاالت چاپ شده در دوفصلنامه، موضوع هاي پژوهشی مانند: تفکر انتقادي 

 گفت که ی تواندر تبیین این یافته م . درصد، از کمترین فراوانی  برخوردار بودند./64شهروندي

اي با هوهش هر چند به موضوعات در راستاي مطالعات برنامه درسی پرداخته شده است اما به پژ

ا فهم ی ا ))تموضوع هاي سنتی بیشتر پرداخته  شده و بر )) برنامه ریزي درسی(( تاکید داشته 

اي پژوهشی ( این نوع نگاه به موضوع ه1387مطالعات برنامه درسی(( و به تعبیر مهر محمدي )

 را می توان هویت حداقلی براي رشته دانست تا هویت حداکثري. 

هر  نتشارادر این راستا، پیشنهاد می شود مسئوالن نشریه بر اساس نیاز روز، پیش از  

مقاله  چاپ ي انتخاب کنند و بر اساس موضوعات روز بهشماره، موضوعی را براي شماره هاي بعد

ریزي  ))برنامه دوفصلنامه مذکور، بایستی از موضوع هاي سنتی با برداشت بر این اساس بپردازند.

ي ها  درسی(( فاصله گیرد و در شرایط مطلوب به موضوع هایی همچون اعتبار بخشی برنامه

ست یط پالی، برنامه درسی آموزش عالی و شرادرسی، آینده پژوهی در برنامه درسی آموزش ع

انشگاه درسی مدرن، دین باوري و زیبا شناسی در برنامه درسی، برنامه درسی معنوي،  برنامه د

وط به مرب فرهنگیان، نیاز سنجی در برنامه درسی آموزش عالی، تربیت شهروندي، برنامه درسی

سی و ه درپژوهش برنامه درسی، برنام محیط زیست، برنامه درسی مربوط به مهارت هاي زندگی،

مك ک ؛رسیداشاعه و گسترش دانش برنامه نومفهوم گرایی و..توجه بیشتري گردد. به هر حال،  

ر عرصه ري دترغیب نواندیشی در عرصه نظر و نوآو ؛به تولید دانش بومی در حوزه برنامه درسی

عکاس ان؛ یلید برنامه هاي درساشاعه رویکرد تلفیقی در طراحی و تو؛ عمل برنامه ریزي درسی

زي درسی ه ری؛ آینده پژوهی در نظام برنامتجربیات جهانی و بین المللی در حوزه برنامه درسی

مه الت برنای تحونقد و ارزیاب؛ نقد و ارزیابی سیاست هاي برنامه ریزي درسی در کشوردانشگاه ها؛ 

ر دامه ت که امید است دوفصلن؛ نیازمند انجام پژوهش هاي کاربردي اسدرسی در عرصه اجرا

در  وهشی. در مجموع باید گفت موضوع هاي پژآینده به این مباحث توجه بیشتري داشته باشد

رنامه بهیم حوزه برنامه درسی بایستی متناسب با تغییرات و تحوالت بوجود آمده در حوزه مفا

  درسی و برداشت هاي جدید در این حوزه  انتخاب شوند.

نویسنده  53که دانشگاه تهران با  سوم، نتایج پژوهش نشان می دهد در خصوص سوال  

بیشترین فراوانی را در بین دیگر وابستگی هاي سازمانی به خود اختصاص داده است. پس از آن 
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نویسنده بیشترین فراوانی را دارا  46نویسنده و دانشگاه بهشتی با  49دانشگاه آزاد اسالمی با 

نویسنده در مرتبه بعدي  35نویسنده و دانشگاه فردوسی مشهد با  38ا هستند. دانشگاه اصفهان ب

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 

ها و موسسات بیشتر است اما پیشنهاد می شود که ترتیبی اتخاذ تهران نسبت به سایر دانشگاه 

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 

ان فارغ از نام موسسه یا دانشگاه صاحب امتیاز مجله، تعلق می گیرد اما بهتر است در این می

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.

نده مشخص است، مقاالت دو نویسهمانطورکه از نتایج در خصوص سوال چهارم پژوهش، 

رصد، د 37/28 درصد بیشرین فراوانی را دارند و پس از آن مقاالت سه نویسنده اي با32/30اي با

 5الت درصد، و مقا12/16نویسنده اي با  1درصد؛ مقاالت 70/18نویسنده اي با  4مقاالت 

د تمایل کته می تواندرصد در مراتب بعدي قرار دارند. این ن 45/6نویسنده اي و بیشتر با 

ت هاي عالینویسندگان به انجام کار گروهی را نشان دهد و در عین حال می توان گفت انجام ف

به رشد  د روپزوهشی مشترک منجر به افزایش کیفیت مقاالت می شود. بنابراین، با توجه به رون

له از ن مجت ای، مقاالمطالعات برنامه درسی در آموزش عالیپژوهش هاي گروهی در دو فصلنامه 

ین دۀ انظر کیفی به وضعیت مطلوبی رسیده است. بررسی میزان مشارکت نویسندگان نشان دهن

ه توجا با . لذاست که بیشترین اولویت با مقاله هاي دو نویسنده اي و سه نویسنده اي بوده است

د شو یمشارکت علمی در تدوین مقاالت، پیشنهاد م تاکید بر به اهمیت شاخص کار گروهی و

ري ت سازي جدي اي بیشتر تشویق شده و در این مورد فرهنگ نویسنده نگارش مقاالت چند

ه کی است ، بدین معنباشدچه تعداد نویسندگان بیشتر  فضاي علمی، هر چرا که درصورت گیرد. 

با  رهنگفگسترش این  لذا تري در آن مقاله اعمال شده است. نظرات بیشتر و با تنوع گسترده

 ر تقویتبد. به هرحال توجه به آثار چند نویسنده اي افزون شو مختلف پیشنهاد میهاي  روش

سئوالن ست مروحیه فعالیت گروهی، اتقان عملی اثر را نیز تضمین می کند. از این رو، الزم ا

هاي  ژوهشپنشریه در پذیرش مقاله ها این مهم را مد نظر قرار دهند. هر چند افزایش تعداد 

روهی اي گي اخیر حاکی از روي آوردن محققان این حوزه به انجام فعالیت هگروهی در سال ها

 است. 
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