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فصلنامه به کار برده  مقالۀ 64هاي مورد نظر در است که به صورت منظم و عینی به منظور تعیین ویژگی

، )هادرصد مقاله 25(با موضوع پژوهش در آموزش دهد که بیشتر مقالههاي پژوهش نشان مییافته. شد
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  مقدمه

تحت ) NGO's(هاي مردم نهاد دهی به تشکلبا گسترش و انسجام هاي اخیرر سالد

 هاي علمی داخلی انتشار مجله هدایت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري

ها با این فعالیت. افزایش چشمگیري یافته است به صورت ماهنامه ، فصلنامه یا دو فصلنامه

ها پیوند یافته تا راه  ظور اعمال استانداردهاي کیفیت انتشار مجلهجانبه به من هایی همهتالش

براي . به جریان اصلی دانش هموار سازد کشوررا براي پیوستن دانش تولیدشده در داخل 

ها، ابتدا متون علمی و تحقیقاتی پیشین مرتبط با آن حوزه  شروع تحقیق در بسیاري از حوزه

شود ، مطالعه میگرددگزارش کنفرانس منتشر می هاي علمی و یا به صورت که در مجله

تا چند سال پیش، بهترین روش براي انتشار نتایج تحقیقات، با این دیدگاه  ).2007کنان، (

گرفت و ها قرار میهاي چاپی بود که در اختیار مشترکان مجله یا کتابخانه نشریه

  ).2005موریسون، (هایی نیز براي انتشار وجود داشت محدودیت

هاي علمی ها در مجلهتعامل میان ناشران و پژوهشگران از طریق انتشار نتایج پژوهش

توانند نتایج زیرا مؤثرترین مجرایی است که پژوهشگران می ؛نمود پیدا کرده است

بیشتر اطالعات قابل اعتماد ). 1385نوروزي، (خود را از طریق آن اشاعه دهند هايپژوهش

  .شودپژوهشی منتشر می هاي علمی ـ از طریق مجله

مجله عبارت است  : براي تعریف مجالت علمی، الزم است تعریفی از مجله ارائه شود

هاي پیاپی معموالً با فاصله اي با عنوان مشخص که به صورت شماره یا جزوهاز نشریه

هاي متفاوت شود و حاوي مقاالتی دربارة موضوعزمانی منظم و در مدت نامعلوم منتشر می

یا ) تخصصی(تواند به مبحث خاص محدود باشد مجله می. نویسندگان مختلف است از

با این وصف، مجالت علمی، . هاي متنوع باشدداراي مقاالت و موضوعاتی در زمینه

. کنندمجالتی هستند که مطالب بدیع و تازه علوم را منتقل و با روشی خاص آن را بیان می

ها و معارف جامعه دانست می را باید مجموعه دانستنینظران، مجلۀ علبه زعم اکثر صاحب

  ).1385زکی، (پردازد که به طور تخصصی و دانشگاهی به انتقال آنها می

هاي هاي عمومی که خاص مجالت هستند، موارد زیر از ویژگیعالوه بر ویژگی

  ):، به نقل از زکی1374ریاحی،(اندمجالت علمی

ترین هاي پژوهشی را درکوتاهدیدترین یافتهآخرین دستاوردهاي علمی و ج) الف
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هاي علوم پایه و کاربردي از اهمیت این مشخصه به ویژه در رشته. کندزمان منتشر می

  .بیشتري برخوردار است

هاي علمی در مجالت علمی نسبت به کتاب زیاد سرعت انتشار مطالب و یافته) ب

شوند، داراي که منتشر می هاییهاي تخصصی کتاببه طور معمول در زمینه. است

در حالی که . رسدهایی خاص به چاپ میفاصلۀ زمانی هستند و با گذشت زمان کتاب

شوند و بنابراین،  فاصلۀ زمانی در مجالت علمی به صورت ادواري و مسلسل چاپ می

  .چاپ آنها کمتر از کتاب خواهد بود

اي و ح ملی، منطقهدار وظیفۀ اطالع سانی علمی در سطومجالت علمی عهده) ج

شوند که بر المللی هستند و به عنوان یکی از مجاري ارتباطات علمی محسوب میبین

  .شودحسب محدوده جغرافیایی بر اهمیت آنها افزوده می

شوند ها و غیره منتشر میها، تئوريمجالت علمی به زبان علمی به همراه فرمول) د

اگرچه برخی از مجالت محدود به که قابل فهم متخصصان و پژوهشگران است؛ 

هاي بومی خویش هستند ولی به لحاظ قابل استفاده بودن مطالب آنها بین زبان

  .شونددانشمندان متعدد در کشورهاي مختلف جهان، به زبان واحدي منتشر می

چون مخاطبان آنها . تیراژ این مجالت، نسبت به مجالت معمولی کمتر است) ه

  .محدودتر است

ها از بودن نسبی قیمت این مجالت به کتب تخصصی و دسترسی به آن ارزان) و

هاي دانشگاهی براي دانشمندان و پژوهشگران از جهت سهولت چاپ طریق کتابخانه

تواند یکی دیگر از مشخصات بارز مجالت علمی مطالب علمی و تخصصی خود می

  .تلقی شوند

ر هیچ رین منابع اطالعاتی بتیکی از مهم ۀپژوهشی به منزلاهمیت مجالت علمی ـ 

تواند راهگشاي بسیاري از مسائل ها میه از نتایج آنکس پوشیده نیست؛ چون استفاد

عدم وجود پایگاه جامع اطالعاتی مجالت علمی ـ پژوهشی از یک  .پژوهشی باشد

طرف و عدم نظارت بر انتشار مقاالت در مجالت علمی ـ پژوهشی از طرف دیگر، 

فصلنامه ). به نقل ازشکفته 1383نوروزي، (مرتبط با مجالت هستندترین مشکالت مهم

شده در آن نیز از این مشکالت مستثنا و مقاالت چاپ» هاي آموزشیپژوهش در نظام« 
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توان با استفاده با توجه به این مسائل و به منظور آگاهی بخشی در این زمینه، می. نیست

ا از مقاالت پژوهشی کارشده مطلع از روش تحلیل محتوا متخصصان حوزه آموزش ر

  .ها و مقاالت آینده گام مثبتی برداشتریزي براي پژوهشساخت و در برنامه

تحلیل محتوا مطالعه ارتباطات است و به منظور توصیف رفتار اجتماعی اجرا 

السول و پول. شودمی
١
چه کسی، چه «ب اصلی تحلیل محتوا را در سؤال چارچو 

  ).1380دالور،(اندتوصیف کرده» گوید؟چه تأثیري میچیزي را، چگونه و با 

ها یکی از مؤثرترین راهبردها در  اعمال استانداردهاي کیفیت انتشار مجله

اثربخشی کامل این روش ).1982، وود ، 1981، فرنچ(سازي دانش بومی است  جهانی

اهمیت  به. محقق شده است ناسب مجله به لحاظ سطح استانداردنیز در گروِ معرفی م

رسانی در  هاي علمی به سطحی استاندارد از کیفیت و نیز چگونگی اطالع دستیابی مجله

از این رو، مقالۀ حاضر بر .رسد این زمینه ضروري به نظر می این باره، انجام تحقیق در

پژوهش در «علمی ـ پژوهشی  ۀ، وضعیت مجلتکنیکآن است تا با استفاده از یک 

کیفیت استانداردهاي  ،ارزیابی کند تا از این رهگذر روشن شودرا  »هاي آموزشی نظام

نتایج چنین . اند تا چه حد به طور برجسته به نمایش درآمده به کار گرفته شده در مجله

نمایانی  ه طوررا به لحاظ توجه به عوامل مؤثر بتحقیقاتی، نقاط ضعف و قوت مجله

    .کندمیوار سازد و راه را براي بهبود وضعیت، هم روشن می

 78بر اساس تحلیل محتواي ) 1386(آبادي در این زمینه، نوروزي، حسینی و لطف

شناختی پژوهشی روان -هاي چهارده مجله علمیشناسی که در آخرین شمارهمقالۀ روان

آورد مقاله با روي 75و علوم تربیتی انتشار یافته بودند، گزارش کردند که از این تعداد، 

مقاله از نوع فلسفه متفاوت علم  1آورد پدیدارشناختی،مقاله با روي 2، فلسفۀ تحصیلی

هاي پژوهشی بر اساس فلسفۀ استقراگرایی و از درصد مقاله 96بوده و بر این اساس، 

ضمن آنکه تنها در یک مقاله به بنیان دانش نظري پشتوانۀ . اندنوع تحصیلی بوده

  .پژوهش اشاره شده است

شناختی از حیث هاي رواندم همراستایی بسیاري از پژوهشبه ع) 2009(مهرام 

                                                                                                                
1. Lasswell & Pool
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هاي متناسب با گیري از روشهاي نظري اشاره کرده است و عدم بهرهروش و بنیان

را به عللی از قبیل سیطره ) نگاريمانند مطالعات قوم(مطالعات در بافت اجتماعی

دك آشنایی کافی هاي کیفی و عمطالعات کمی، طوالنی بودن زمان برخی از پژوهش

  .التحصیالن این حیطه با قلمرو مطالعات کیفی نسبت داده استدانشجویان و فارغ

در بررسی بیست و سه پژوهش انجام شده در ) 1385(همچنین شعبانی ورکی

ها به صورت کمی و شوراي تحقیقات آموزش و پرورش عنوان کرده که اغلب پژوهش

  .با روش توصیفی انجام شده است

مقاالت منتشر شده در مجالت آموزش ) 1388(نژاد و شفیعان ی، اسالمیسراب

در این پژوهش، قلمرو پژوهشی مقاالت مورد . پزشکی در ایران را تحلیل محتوا کردند

هاي آموزشی با درصد، شیوه 33نتایج تحلیل نشان داد که  مدیریت آموزشی با . نظر بود

درصد کمترین عناوین مقاالت را به  2.1با هاي ارتباطی درصد بیشترین و مهارت 26.5

در سایر کشورها، بررسی و تجزیه و تحلیل مقاالت به . خود اختصاص داده بودند

هاي مختلف با اهداف گوناگون هاي علمی و تخصصی در رشتهعنوان محصول فعالیت

  .انجام شده است

پژوهشی در  هايدر یک مطالعۀ توصیفی به بررسی گرایش) 1992(رایس و استایلر

سال پرداخته است و جوانب  30شناسی اجتماعی در طی مجلۀ شخصیت و روان

مختلف، از روش به کارگرفته شده در تحقیقات تا موضوع مورد مطالعه و مالحظات در

  .چاپ مقاالت را مورد بررسی قرار داده است

) 2006(پیرو اندلر و اس) 2002(، مالون، گینزلی، افلکت و تنیین )2002(ماچینسکی

هاي علمی ـ تخصصی هاي پژوهشی مقاالت منتشر شده در مجلهبه بررسی گرایش

  .اندشخصیت پرداخته

» هاي آموزشیپژوهش در نظام« در این پژوهش نیز تمامی مقاالتی که در فصلنامۀ 

  .چاپ شده است، مورد تحلیل قرار گرفت 89تا پاییز سال  86از سال

  :است ریزبه شرح اصلی این مطالعه  سؤالدو 

از حیث ۀ پژوهش در نظام هاي آموزشی شده در فصلنامهاي چاپتوزیع مقاله .1

موضوعی چگونه است؟
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هاي مورد بررسی چگونه است؟روش پژوهش مورد استفاده در مقاله. 2

  پژوهشروش

کارت . حاضر به روش توصیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد ژوهشپ

ل محتوا را توصیف عینی، منظم و کمی رفتارهاي نمادي و بارکوس آن را رایت تحلی

هولستی(داند هاي ارتباطی میتحلیل علمی پیام
١
کریپندروف). 2003،

٢
معتقد است که  

ها دربارة متن آنهاست تحلیل محتوا پژوهشی براي استنباط تکرارپذیر و معتبر از داده

برنارلد برلسون). 2006کریپندورف، (
٣
ترین تعریف را از تحلیل جامع 1950ر دهۀد 

تحلیل محتوا روش تحقیق عینی، کمی و سیستماتیک : نویسدمحتوا ارائه کرده و می

  ).2006رایف و همکاران، (هاي ارتباطی است دربارة محتواي آشکار پیام

براي تعیین دامنۀ موضوعی، از منابع معتبر مکتوب مانند اتکینسون، اسمیت، بم و 

شناسی امریکا شناسی مانند انجمن روانهاي معتبر روانو پایگاه) 2003(هوکسما

- یکپارچگی دستهبا توجه به عدم ). 1388شکفته و همکاران، (استفاده شد ) 2009(

ن ارائه و بر اساس اتدوین و به متخصص از جانب پژوهشگربندي اولیه طبقه ،هانديب

هاي در فصلنامۀ پژوهش در نظام موضوعی مقاالت منتشر شدهاجماع آنان قلمرو 

:اند ازتعیین شد که عبارت 1389تا پایان سال  1386آموزشی در سه دوره از سال 

، تکنولوژي آموزشی، ارزشیابی، آموزش مداوم، ي آموزشیها، شیوهدرسی ریزيبرنامه

  .ی تربیتی و پژوهش در آموزششناس، روانمدیریت آموزشی

هاي فصلنامه به بندي جوامع به کار رفته در مقالهدر پژوهش حاضر طبقههمچنین 

  .بوده استشرح زیر این 

  هااستادها و معلم. 1

انشجویاند. 2

انآموزدانش. 3

آموزشی ۀبرنام. 4

                                                                                                                
1. Holsti
2. Krippendrof
3. Berelson
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افراد عادي جامعه. 5

...تحقیقات گذشتگان، نخبگان، کارشناسان و: سایر. 6

ي هاروشدر  ي پژوهش نیز بر اساس تجدیدنظر و تلفیقهاروشبندي دسته

تالش شد تا . شناسی صورت پذیرفتروانپژوهشی معرفی شده در علوم تربیتی و 

اي باشد که ضمن پرهیز از گستردگی، داراي جامعیت و ها به گونهروشبندي دسته

هاي پژوهشی این روش. )1388مهرام و همکاران، (ي مختلف باشد هاروشدربرگیرنده 

اي، آزمایشی، شبه آزمایشی، تک گی، علّی ـ مقایسهپیمایشی، همبست: اند ازعبارت

  .نگاري، تاریخی، موردي و مروريآزمودنی، تحلیل محتوا، فراتحلیل، هنجاریابی، قوم

  هایافته

هاي مورد توافق را به هاي فصلنامه فراوانی هر یک از موضوعتحلیل محتواي مقاله

هاي فصلنامه شود بیشتر مقالهطور که در جدول مشاهده میهمان ).1جدول( دست داد 

  .اندانتشار یافته) درصد 25(با موضوع پژوهش در آموزش 

  »هاي آموزشیپژوهش در نظام« هاي فصلنامه فراوانی موضوع مقاله )1(جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  موضوع پژوهش

  10.9  7  ریزي درسیبرنامه

  7.8  5  هاي آموزشیشیوه

  15.6  10  آموزش مداوم

  10.9  7  شیابیارز

  3.1  2  تکنولوژي آموزشی

  4.7  3  مدیریت آموزشی

  21.9  14  شناسی تربیتیروان

  25  16  پژوهش در آموزش

  100  64  جمع کل

  

نتایج به دست آمده بر اساس روش پژوهش نیز نشان داد که بیشترین روش پژوهشی 

  .بوده است) درصد 31.2( مورد استفاده در مقاالت فصلنامه روش پیمایشی توصیفی
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  »هاي آموزشیپژوهش در نظام« هاي فصلنامه روش پژوهش مقاله )2(جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  روش پژوهشی

  31.2  20  پیمایشی

  21.9  14  همبستگی

  9.4  6  ايمقایسه علی ـ 

  14.1  2  آزمایشی

  3.1  9  شبه آزمایشی

  0  0  تک آزمودنی

  3.1  2  تحلیل محتوا

  1.6  1  فرا تحلیل

  3.1  2  اریابیهنج

  0  0  قوم نگاري

  0  0  تاریخی

  0  0  موردي

  12.5  8  مروري

  100.0  64  جمع

کارشناسان، نخبگان، تحقیقات گذشته و نظام آموزشی کشور  ۀهمچنین جامع

  .هاي فصلنامه استدر مقاله)درصد 32.8(هدف ۀبیشترین جامع

  »هاي آموزشیدر نظام پژوهش« هاي فصلنامۀمورد مطالعه در مقالهجامعۀ) 3(جدول 

جامعه مورد مطالعه  فراوانی  درصد فراوانی

9.4 6   هااستادها و معلم

25.0 16   دانشجویان

18.8 12   انآموزدانش

9.4 6   برنامه آموزشی

4.7 3 افراد عادي جامعه

32.8 21   ...)نخبگان،کارشناسان و(سایر

100 64   جمع کل
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  گیرينتیجه

 موجود درهايها و شناسایی خالءمقاالت به سوي اولویت هدایت تحقیقات و چاپ

در این پژوهش به چگونگی توزیع  ،از این رو. حوزه آموزش از ضروریات است

مورد مطالعه  ، روش پژوهشی و جامعۀ»هاي آموزشیپژوهش در نظام«ۀمقاالت فصلنام

ت  به ترتیب، آمده، بیشترین موضوع مقاال به دستبر اساس نتایج . پرداخته شده است

این نتایج حاکی از آن . استی تربیتی و آموزش مداوم شناسروانپژوهش در آموزش، 

و  شده فصلنامه استوب محورهاي تعیینهاي مورد پذیرش در چارچاست بیشتر مقاله

قرار گرفتن . نظر قرار داده است هاي مختلف آموزش را مورداهمیت پژوهش در حوزه

مقاالت فصلنامه، گستردگی قلمرو تحت پوشش  ۀ دوم حوزةرتب ی تربیتی درشناسروان

  .دهدمیفصلنامه را نشان 

در طرف دیگر، حوزة تکنولوژي آموزشی کمترین تعداد مقاالت را به خود اختصاص 

با وجود اهمیت این موضوع در دنیاي امروز و به رغم توسعۀ . داده که قابل توجه است

-هاي آموزش مجازي در دانشگاهاندازي دورهایران و راهاستفاده از تکنولوژي آموزشی در 

بدیهی است با ایجاد . هاي کشور، مقاالت محدودي در این زمینه به چاپ رسیده است

  .توان مقاالت بیشتر و مفیدتري تولید کردمندي در این زمینه میعالقه

، آزمایشیي پژوهشی، روش پژوهش پیمایشی، همبستگی و شبههاروشۀدر زمین

د از که در بخش نتایج اشاره ش طورهمان . به ترتیب بیشترین فراوانی را دارند

نگاري و تاریخی استفاده نشده و اکثر مطالعات هاي پژوهش کیفی چون قومروش

کرسول، ( در حالی که بسیاري از متخصصان . ي کمی بوده استهاروشمعطوف به 

اند ي کیفی برخاستههاروشه دفاع از ب) 2005و مکسول،  2007، بگدان و بیکلن، 2007

تأکیدی و کیفی در مطالعات و بر اهمیت این قبیل مطالعات و یا تلفیق دو روش کم 

ي هاروشدر بحث از ). 1388، به نقل از مهرام و همکاران، 2008استرینر، (اند کرده

ر توان به تعداد مقاالت مروري چاپ شده دپژوهشی مورد استفاده در مقاالت می

  .پژوهشی قابل توجه است امتیاز علمی ـ  اي بافصلنامه اشاره کرد که براي فصلنامه

بیشترین . هاستاز دیگر نتایج این پژوهش، مطالعه جوامع مورد استفاده در این مقاله

ي آموزشی همچون مقاالت این فصلنامه اختصاص به هاپژوهشجوامع مورد هدف در 
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همچنین . دارد... ناسان آموزشی، تحقیقات گذشته و هاي آموزشی، نخبگان، کارشنظام

علوم از اهمیت  ۀاصلی آموزش و توسع ۀدانشجویان که به علت تشکیل هست ۀجامع

  .اي دارندخاصی برخوردارند، در مطالعات آموزشی جایگاه ویژه

توان گفت که پژوهش در آموزش، موضوعی است که با رشد و در نهایت می

چه بیشتر آن کوشید و در که باید در جهت تعالی هر است وردهپیشرفت کشور پیوند خ

  .تواند نقش مهمی داشته باشداین زمینه توجه به مقاالت علمی می
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