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چكيده:

تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی 
 مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی

 در سال های 1382-1394
)شماره های: 5-55(

 آذردخت کوهستانی نژاد طاری**             مارال یغمائیان***  اکرم عینی* 

هدف این پژوهش تحلیل محتوای موضوعی مقاله های نشــریه ای که در دســت دارید، یعنی فصلنامة 
نوآوری آموزشــی، طی سال های 1394-1382 است. در این پژوهش 50 شماره از این فصلنامه با روش 
تحلیل محتوای موضوعی که یکی از روش های انجام پژوهش های علم ســنجی است مورد بررسی قرار 
گرفــت و از 14 مقوله اختصاص یافته مدخل نوآوری آموزشــی در »اصطالح نامة اریک« در طبقه بندی 
موضوع اصلی مقاله ها استفاده شد. جامعة پژوهش مقاله های تألیفی این نشریه از شمارة 5 تا 55 و شامل 
365 مقاله اســت. بررسی گرایش های موضوعی نویسندگان مقاله ها مشخص کرد که در چهارده محور 
موضوع های پژوهشــی اعالم شدة فصلنامه، موضوع دوم )مبانی نظری و اصول علمی و یافته های دانش 
روان شناسی تربیتی...( با 32/32 درصد بیشترین و پس ازآن، موضوع های پنجم )نظریه ها و رویکردهای 
نو در طراحی برنامه های درسی( و هشتم )مدیریت و برنامه ریزی کالس درس و مدرسه( قرار دارند و به 
موضوع نهم )آینده پژوهی در آموزش وپرورش( اصاًل پرداخته نشده است. تعداد هفت ویژه نامة موضوعی 
در این بازه زمانی منتشرشده است. موضوع بهبود آموزش با 35/34 درصد و موضوع آموزش وپرورش 
با 30 درصد بیشترین حوزة موضوعی فصلنامه است. تعداد 778 نویسنده در تدوین مقاله ها مشارکت 
داشــته اند و 30/46 درصد نویسندگان رشــته های تحصیلی خود را اعالم کرده اند و این مقدار تعامل 

بین رشته ای را نشان می دهد.

تحليلمحتوا،نوآوریهایآموزشی،آموزشوپرورشكليدواژهها:

ï تاريخ پذيرش مقاله: 95/9/28 ï تاريخ شروع بررسي: 95/7/11  ï تاريخ دريافت مقاله: 95/7/7 

eini.akram@gmail.com....................................)دکتری علم اطالعات و دانش شناسي، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي )نويسنده مسئول *
akohestani92@gmail.com...........................................................کارشناسی ارشد مديريت اطالعات،  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي **
a.yaghmaeian@gmail.com.........................................................................کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری، دانشگاه عالمه طباطبايی ***
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مقدمه
هر نظام علمی به طورکلی با زيرسیســتم های خود )اقتصاد، سیاســت، آموزش و ...(، يا با توجه به 
وضعیت يا موقعیت موضوعی1 و باالتر از همه موقعیت علمی2 )معرفت شــناختی( ارائه می شود. نظام 
ارتباطات علمی در واقع همان سیستم عصبی علم است؛ سیستمی که محرک )علم( را دريافت می کند 
و آن را به بخش های مختلف انتقال می دهد )کول و کول3، 1973(. شاگنسی4 )1989( ارتباطات علمی5 
را »پديده ای اجتماعی که به وســیلة آن فعالیت فکری و خالق از يک محقق به ديگری منتقل می شود« 
تعريف می کند و آن را به دو گروه ارتباطات، يکی علمِی رســمی )شــامل مجله ها با مقاله های داوری 
شــده( و ديگری ارتباطات علمِی غیررسمی )شامل انواع ارتباطات پژوهشی(، تقسیم می نمايد. يکی از 
جنبه های عملکرد مثبت ارتباطات علمی، وجود هماهنگی در موضوع های موردعالقه6 يا ارزش افزوده 
اطالعات7 مرتبط با سیستم يا مبتنی با موضوع8 است. در حقیقت نوآوری، انگیزش و هم افزايی9، حاصل 

توان بالقوه جريان اطالعات علمی است )فرولیش10، 1996(.
پیدايش مجلة علمی11 به عنوان روشی کارآمد برای ارتباطات رسمی علمی به قرن 17 برمی گردد و 
از آن زمان تاکنون دانشــمندان، مجالت علمی را کاماًل ارزشمند می دانند )می دوز12، 1998(. از آخرين 
شماره های مجالت مختلف علمی گزارش جديدترين تحقیقات علمی دريافت می شود )جوردن، وايز، 
آمید و کلرک13، 2013(. مجلة علمی نشــريه دوره ای14 است که باهدف پیشرفت علم منتشرمی گردد. 
اکثر مجالت علمی تخصصی هستند و برای اطمینان از رعايت استانداردهای کیفیت15 و اعتبار علمی16 
توسط متخصصان موضوعی مورد داوری17 قرار می گیرند. همچنین مرتبط با يک رشتة دانشگاهی خاص 
منتشر می شــوند )بلیک و بالی18، 1993(. هنری اولدنبرگ19 می نويسد: »هدف مجلة علمی اين است 
که حلقة وصلی برای محققان باشد تا دانش خود را به ديگران انتقال دهند و تا آنجا که می توانند برای 
انجام طرح بزرگ پیشرفت طبیعی دانش، تکمیل علم فلسفه و علوم با يکديگر مشارکت کنند )انجمن 

سلطنتی20، 2011(.
حوزة موضوعی جريان دانش21 در مجالت علمی قابل سنجش است و اين روند با تحلیل محتوا و 
بررسی استنادهای موضوعی تکمیل می گردد )تسی22، 2015(. تحلیل مقاله های منتشرشدة يک رشته يا 
زيرشــاخه های آن ارزشمند است زيرا نشان دهندة گرايش های موضوعی رشته است و بلوغ علمی يک 
حوزة موضوعی23 را ارزيابی می کنند )مک کلور و بیشــاپ24، 1989(. رويکرد کّمی رايج، برای چنین 
ارزيابی روش تحلیل محتوا، به عنوان يک رويکرد روش شــناختی، اســت که می تواند شواهدی با آثار 
پژوهش علمی مشــابه در آن حوزة موضوعی ارائه کند )جولیان، پیکوسکای و ريد25، 2011(. پژوهش 
حاضر با رويکرد علم ســنجی و با روش تحلیل محتــوا، جريان علمی موضوعی فصلنامة نوآوری های 
آموزشــی را طی ســال های 1382 لغايت 1394 مورد بررســی و تحلیل قرارداده است تا میزان تطابق 

موضوع مقاله ها با موضوع های اعالم شده نشريه را طی 13 سال دوره انتشار بررسی کند.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

139
 ë 61شمارة
 ë سال شانزدهم
ë 1396 بهار

تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی در سال های 1394-1382 )شماره های : 5-55(

بيانمسئله
ادبیات پژوهشــی و پیشینه های تحقیقات26 منتشرشــده در يک حوزة علمی مانند مقاله ها مجالت، 
مقاله های کنفرانس ها و غیره، بازتاب تاريخچه، هنجارهای پژوهشــی رشــته و ساختارهای اجتماعی 
ارتباطات میان دانشمندان آن حوزه است. مجالت علمی، ستون فقرات فعالیت های پژوهشی را تشکیل 
می دهند و ســکو و جايگاهی برای ارتباط با ايده ها، تبادل تجربه و انتقال اطالعات هســتند )جولیان و 
همکاران، 2011(. پرادهان و چاندراکار27 )2011( تأکید می کنند که از گذشته های دور، مجالتی که حاوی 
محتوای فکری28، ايده ها، ديدگاه ها، آثار پژوهشی و يافته های اصیل محققان، پژوهشگران و دانشگاهیان 
هستند، نقش مهمی در ارتباطات علمی29 حوزه های مختلف ايفا می کنند )هارانده و الدن30، 2013(. ادبیات 
پژوهشی علوم تربیتی از ماهیت میان رشته ای برخوردار است و از فلسفه، روان شناسی، جامعه شناسی، آمار، 
اقتصاد و مديريت مفاهیم بسیاری را اقتباس نموده است. اين ويژگی عالوه بر اينکه موجب جامعیت اين 

رشته يا علم شده دارای پراکندگی موضوعی آن نیز گرديده است )دهینوت31، 1986(.
فصلنامة نوآوری های آموزشی يکی از منابع استنادی پژوهشی است که در حوزة آموزش منتشر می شود. 
شمارة اول اين فصلنامه به صاحب امتیازی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی در پايیز 1381 منتشر شد 
و بر اساس رأی کمیسیون بررسی اعتبار نشريات علمی، در زمستان سال 1382 درجة علمی- پژوهشی را 
کسب کرد و تا شمارة 55 )زمان تدوين مقاله( به طور مرتب انتشاريافته است. هدف از انتشار اين فصلنامه، 
انتشار يافته های پژوهشی و نوآورانه در مباحث علمی ـ پژوهشی آموزش وپرورش، ايجاد فضای تبادل نظر 
میان انديشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه های علمی و دستاوردهای پژوهشی 
در مسائل اساسی و کیفی آموزش وپرورش است. چارچوب موضوع های اعالم شده جهت انتشار مقاله ها 
از شــمارة اول تا شمارة 46، شامل هجده موضوع بوده ولی از شمارة 46 به بعد، تا زمان نگارش مقاله، به 
چهارده موضوع تقلیل يافته است. اين موضوع های اعالم شده از سوی گروه دبیران نشريه تنظیم می شوند.
بــا توجه به اينکه تاکنون پژوهشــی در خصوص تحلیل محتوای موضوعــی مقاله های فصلنامه 
صورت نگرفته است، در اين مقاله به بررسی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی باهدف تحلیل 
موضوعی مقاله ها، تعیین موضوع های پربسامد چاپ شده و موضوع هايی که کمتر موردتوجه قرارگرفته 
اســت، پرداخته می شــود. يافته ها می تواند با ارائه تصويری روشن و شــفاف نسبت به گرايش های 
موضوعی منتشــره در فصلنامه، ضمن تعیین ســهم موضوعی مقاله ها و میزان توجه پژوهشگران به 
موضوع هــای خاص و عدم توجه يا کم توجهی به موضوع های ديگــر، برای مخاطبان مجله و گروه 
دبیــران راهکارهايی را پیشــنهاد دهد. هدف پژوهش تحلیل محتــوای موضوعی مقاله های فصلنامة 
نوآوری آموزشی طی ســال های 1394-1382 و بررسی میزان تطابق موضوع مقاله ها با موضوع های 
اعالم شده نشريه را طی 13 سال دوره انتشار است. مقاله به طور مشخص به سه پرسش پاسخ می دهد.

1. گرايش های موضوعی مقاله های منتشرشده در فصلنامه چگونه است؟
2. میزان توجه به موضوع های اعالم شده فصلنامه چگونه است؟

3. رشتة تحصیلی نويسندگان مقاله ها در چه زمینه ای است؟
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پيشينه
برخی پژوهش های تحلیل محتوا الگوهای مشابه و برخی ساختار و روش متفاوت دارند اما همه در 
دامنة موضوعی و تحلیل زمینه ها و بافت موضوعی کاماًل متفاوت هستند. در اينجا پیشینة پژوهش های 

مرتبط با حوزة علوم تربیتی ارائه می شود:
1. مريدی )1391(. هدف پژوهشگر از اين پژوهش تحلیل محتوای ده سالة هفت فصلنامة حوزة علوم 
تربیتی )4 فصلنامه وابســته و 3 فصلنامه غیروابسته به وزارت آموزش وپرورش( از جهت بررسی 
میزان هماهنگی با نیازهای آموزش وپرورش و شناســايی علل فاصلــة احتمالی اين دو و يافتن 
شــکاف های موجود میان مقاله ها و بررسی داليل احتمالی آن و مقايسه با اولويت های پژوهشی 
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش بوده است. وی با استفاده از روش مصاحبه، جامعة 
آماری اســاتید و صاحب نظران حوزة علوم تربیتی را بررســی کرده و نشــان داده اســت که در 
فصلنامه های وابســته و غیر وابســته به وزارت آموزش وپرورش کمتر از 1 درصد انطباق وجود 
دارد. او داليلی همچون مشکالت و محدوديت های مالی، طاقت فرسا بودن پژوهش مالی و مطرح 
نشــدن بسیاری از اولويت های پژوهشــی، تحت تأثیر قرار گرفتن مقاله ها از جامعة جهانی علوم 
تربیتی و فاصلة آن با سیستم آموزش وپرورش کشور، و باألخره عدم وجود شرط انتشار مقاله برای 

پژوهشگران در هنگام عقد قرارداد را به عنوان داليل عدم انطباق بیان کرده است.
2. محمدجانی اسرمی )1392(. اين پژوهشگر به بررسی میزان توجه به قلمروهای موضوعی مختلف 
و شناســايی موضوع های مغفول حوزة برنامة درسی ايران در کلیة مجالت دارای اعتبار علمی- 
پژوهشی با هدف شناسايی خألهای پژوهشی موجود، با روش تحلیل محتوا، پرداخته است. نتايج 
پژوهش او نشان داده که از بین 679 مقاله از 90 شمارة مجلة علمی- پژوهشی، حوزه های مربوط 

به ابعاد معرفتی برنامة درسی و ابعاد زمینه ای برنامة درسی کمتر از حد انتظار است.
3. بوزکايا، آيدين و الیوريا32 )2012( با هدف بررسی گرايش موضوعی در حوزه فناوری آموزشی در 
مجله برخط ترکیه ای فناوری آموزشی33 )2008-2011(، به تحلیل محتوای مقاله ها آن پرداختند. 
نتايج کارشان نشان داد که در بین 273 مقاله، حوزة موضوعی علوم اجتماعی با 128 مقاله، زبان با 

23 مقاله، رياضیات با 22 مقاله، و علوم و مهندسی با 63 مقاله منتشر شده است.
4. هارمانــو34 )2015( تحلیل محتوای مجالت آموزشــی منتخب اســلواکی را با تمرکز بر موضوع 
بهداشت روانی معلم انجام داد و نتیجه گرفت و نتايج نشان داد که در سه مجلة منتخب اسلواک به 
موضوع های آموزشی بیشترين توجه شده است اما تعداد مقاله ها درباره اين موضوع بسیار اندک است.
راک و همــکاران35 )2016( تحلیل محتوای موضوعی تربیت معلــم را در دو مجله تربیت معلم و 
آموزش استثنايی طی سال های 1996-2014 بررسی کردند. در پژوهش آن ها گرايش موضوعی مرتبط 
1062 مقاله، شامل ارزشیابی تحصیلی، آموزش ضمن خدمت، تجربیات جهانی، ملی و محلی مشخص 

و برای پژوهش های رشد حرفه ای معلم موضوع هايی پیشنهاد شد.
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تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی در سال های 1394-1382 )شماره های : 5-55(

مروری بر پیشینة پژوهش های صورت گرفته در کشور، نشان می دهد علیرغم حجم بااليی از مقاله ها 
چاپ شده در نشريات علمی– پژوهشی مرتبط با حوزة تعلیم وتربیت، مقاله ها با نیازهای آموزش وپرورش 
منطبق نبوده )مريدی، 1391(، و به حوزة برنامة درســی توجه کمی شــده است )محمدجانی اسرمی، 
1392( بررسی پژوهش های انجام شده در خارج از کشور، بیانگر اين است که به دلیل توجه به اهمیت 
موضوع آموزش وپرورش در زندگی حال و آيندة افراد جامعه، به فناوری آموزشــی )بوزکايا، آيدين و 
الیوريا، 2012( و موضوع های آموزشــی، از جمله بهداشت روانی معلمان )هارمانو، ،2015( و همچنین 
ارزشیابی تحصیلی، آموزش ضمن خدمت، تجربیات جهانی، ملی و محلی )راک و همکاران، 2016( در 

مقاله ها چاپ شده توجه زيادی شده است.

روششناسیپژوهش
اين مطالعه به روش تحلیل محتوا و با رويکرد علم ســنجی انجام شده است. تحلیل محتوا تکنیکی 
پژوهشی است که مستلزم تحلیل داده و اطالعات اسناد مکتوب و پیشینه های پژوهشی است )پرشینگ36، 
2002(. يکی از کاربردهای مکرر تحلیل محتوا، تحلیل محتوای مقاله ها مجله يک رشــته علمی از منظر 
بررســی تغییرات و گرايش های موضوعی آن اســت )لوی37، 1979(. در روش تحلیل محتوا مراحلی 
تعیین شــده است که بعد از طرح هدف، سؤال تحقیق، واحد تحقیق انتخاب می شود و سپس مقوله ها و 
زير مقوله ها تعیین می گردد، آنگاه، در ادامه ضمن تعیین جامعة آماری، داده ها کدگذاری می شود و در انتها 

داده های کدگذاری و جمع آوری و در رايانه ذخیره شده و با نرم افزار تحلیل می گردد )شعبانی، 1392(.

روشگردآوریدادهها
جامعة آماری پژوهش، تمام مقاله های منتشرشده از شمارة 5 تا 55 فصلنامة نوآوری های آموزشی در بازه 
زمانی 1382 تا 1394 است. انتخاب تعداد جامعه از شمارة 5، اولین شماره ای که مجوز علمی- پژوهشی 
نشريه دريافت شده است تا شــمارة 55 انتخاب آخرين شمارة منتشرشده در زمان انجام اين مطالعه بود. 
در پژوهش حاضر، مقاله، واحد تحلیل و »موضوع« مقاله ها واحد ثبت در نظر گرفته شده است. »موضوع« 
يا »مضمون« يکی از اشــکال مهم واحد ثبت در تحلیل محتواســت. تحلیل محتوای موضوعی، شناسايی 
موضوع ها و میزان فراوانی آن ها در يک متن اســت )سیدين و باب الحوائجی، 1388(. به منظور طبقه بندی 
موضوع اصلی مقاله ها، از اصطالح نامه اريک38 در مدخل نوآوری آموزشی استفاده شد. ذيل اين مدخل 17 
مقوله اختصاص يافته بر اساس جدول )1( تعیین گرديد. با توجه به محتوا، اصل جامع بودن، دايره شمول و 
داللت هر مقوله، زير مقوله ها بر اساس سر عنوان های موضوعی فارسی39 مطابق با اصطالح نامه اريک انتخاب 
شد. در ادامه، محتوای هر مقاله در 33 زيرشاخه زمینه های موضوعی طبقه بندی شد. به هر مقاله با تأکید و يا 
قصد درک شده از مقاله فقط يک اصطالح وزير موضوع اختصاص يافت و زيرشاخه های مربوطه کدگذاری 
گرديد. داده ها پس از کدگذاری در يک فايل متشکل از کاربرگه صفحات گسترده اکسل40 2010 ذخیره و 
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تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی در سال های 1394-1382 )شماره های : 5-55(

سپس داده های جمع آوری شده، به صورت موضوعی گروه بندی و با استفاده از آمار توصیفی )توزيع فراوانی، 
درصد فراوانی( پاســخ سؤاالت و نتايج در جداول ارائه و تحلیل داده ها با ابزار اکسل 2010 انجام گرفت.

جدول1.   مقوله های موضوعی مدخل نوآوری آموزشی                                                                                                                             

توصیفگرها )سر عنوان موضوعی(مقوله ها )اریک(اصطالح

نوآوری تدریساصطالح اخص
روش های تدریس/ روش های آموزش/ آمــوزش انفرادی، جبرانی، گروهی، 
مکاتبه ای/ کارگروهی درس گروهی های آموزشی/ طرح درس/ نوآوری های 

آموزشی

نوآوریاصطالح اعم

اصطالح وابسته

پداگوژی/ تعلیم وتربیــت/ آموزش وپرورش )کــودکان، نوجوانان، خانواده(/ آموزش وپرورش
آموزش فنی وحرفه ای، پیشرو/ آموزش مهارت های شغلی/

تغییرات 
آموزشی

تحوالت آموزشی/ اصالحات آموزشی/ اصالح مدارس/ تغییر در برنامة درسی/ 
شیوه های تدریس

توسعه آموزش وپرورش/ سیاست های آموزش وپرورش/ روندهای آموزشیتوسعه آموزشی

روان شناسی اجتماعی آموزش وپرورش/ جامعه شناسی آموزش وپرورشمحیط آموزشی

بهبود برنامة درســی/ مدرسه ها- مدیریت و سازمان دهی/ مدرسه ها- بهبود بهبود آموزش
برنامه های آموزشی

تحقیقات آموزشی– 
پژوهش در 

آموزش وپرورش

پژوهش های تربیتــی/ ارزشــیابی آموزش وپرورش/ طرح های پژوهشــی/ 
پژوهش های نوآوری

تکنولوژی آموزشی– 
فناوری آموزشی

تدریس– ابزار و وسایل/ آموزش به کمک کامپیوتر/ برنامه های چندرسانه ای/ 
آموزش دیداری شنیداری

دانشگاه های تجربی

یادگیری مســئله مداری/یادگیری فعال/ یادگیری تجربی/ برنامة درســی برنامة درسی تجربی
مسئله مدار

مدرسه های نمونه/روش های تجربی در آموزشمدارس تجربی

روش های تجربیآموزش تجربی

آموزش غیر سنتی

تحقیق و توسعه

تجدید ساختار – 
نوسازی مدرسه

نوسازی مدرسه

آموزش وپرورش – هدف ها و نقشه ها / آموزش وپرورش – فلسفهرابطه نظریه عمل
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تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی در سال های 1394-1382 )شماره های : 5-55(

یافتهها
تحلیلیافتههایپژوهش

محور موضوعی فصلنامة نوآوری آموزشی »آموزش وپرورش« است. به همین منظور، ابتدا فراوانی 
مقاله های جامعه پژوهش مطابق جدول شمارة 2 اعالم می گردد.

جدول2.   تعداد مقاله های منتشرشده به تفکیک سال                                                                                                                             

تعداد مقاله هاشمارة فصلنامهفصلنامه

13826-513

138310-724

138414-1122

138518-1526

138623-1945

138728-2443

138832-2928

138936-3328

139040-3728

139144-4130

139248-4528

139352-4929

139455-5321
50365جمع

در جدول 2 مالحظه می شــود، در 50 شــمارة فصلنامه، درمجموع 365 مقاله منتشر شده است. 
همچنین تعداد 7 شــماره از فصلنامه به صورت ويژه نامة موضوعی منتشــر شــده اســت که عبارت 
اســت از شمارة 15، ويژه نامة نوآوری آموزشــی چالش ها و راه حل ها، شمارة 17، ويژه نامة نوآوری 
در تربیت شــهروندی و حقوق شــهروندی، شــمارة 18 ويژه نامة نوآوری در ســنجش و ارزشیابی 
آموزشــی، شمارة 20 در فلسفة تعلیم وتربیت، شمارة 21 ويژه نامة نوآوری در روش شناسی پژوهش، 
 )شــماره 22 و 24( ويژه نامة انگلیسی که ترجمه ای از برخی مقاله ها منتشرشده در شماره های پیشین 

است.
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éپاسخسؤالاول:گرایشهایموضوعیمقالههامنتشرشدهدرفصلنامه
اطالعــات جامعة آماری پژوهش حاضــر به لحاظ توزيع فراوانی موضــوع مقاله ها در گروه های 

موضوعی اصلی و زيرشاخه ها در جدول های 3 تا 9 ارائه شده است.

جدول3.   گرایش موضوعی مقوله نوآوری تدریس                                                                                                                             

مقوله ها 
)اصطالح نامه اریک(

زیرشاخه ها 
)سر عنوان های موضوعی(

زیرگروه های 
موضوعی

فراوانی 
درصدجمع)عنوان مقاله(

نوآوری تدریس

روش های تدریس
2الگوها

71/91
5روش ها

نوآوری آموزشی

1فلسفه

92/46

3آموزش وپرورش

1سازمان ها

1الگوها

1نظریه ها

1آموزش عمومی- ایران

1موانع

تفکر انتقادی

1تعلیم وتربیت

61/64 4دانش آموزان

1سبک های تفکر

110/27برنامة درسیتفکر و پژوهش

خالقیت

1پیشرفت تحصیلی

51/36 2فضاهای آموزشی- طراحی

2تفکر خالق

287/67جمع
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بر اساس اطالعات جدول شماره 3 مقولة نوآوری تدريس دارای 5 موضوع ثبت شده با 28 مقاله 
)7/67 درصد( تألیف شده است که بیشترين فراوانی به زيرشاخة نوآوری آموزشی با 9 مقاله )2/46 

درصد( و کمترين فراوانی زير موضوع برنامة درسی تفکر و پژوهش با يک مقاله )2/27 درصد( است.

جدول4.   گرایش موضوعی مقوله آموزش وپرورش                                                                                                                             

مقوله ها 
)اصطالح نامه اریک(

زیرشاخه ها 
)سر عنوان های موضوعی(

زیرگروه های 
موضوعی

فراوانی 
درصدجمع)عنوان مقاله(

آموزش وپرورش

تعلیم وتربیت

14فلسفه

215/75
4آموزش فلسفه به کودکان

1آموزش وپرورش ایران

2جهانی شدن

تعلیم وتربیت اسالمی

3دانش آموزان

164/38

3)تعلیمات دینی(

7تربیت دینی

2آموزش قرآن

1آموزش مفاهیم دینی

آموزش وپرورش
 )کودکان، نوجوانان، 
خانواده( / دانش آموزان

21جنبه های روان شناختی

3810/41

3سبک های تفکر

2نیازسنجی

4ارزشیابی تحصیلی

3کیفیت آموزشی

1کتاب های درسی

4نظام ارزشی
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مقوله ها 
)اصطالح نامه اریک(

زیرشاخه ها 
)سر عنوان های موضوعی(

زیرگروه های 
موضوعی

فراوانی 
درصدجمع)عنوان مقاله(

آموزش    و   پرورش

آموزش فنی وحرفه ای

آموزش فنی وحرفه ای- 
7ایران

133/56 3ارزشیابی

1برنامة درسی حرفه وفن

2آموزشکده ها- کارایی

آموزش استثنایی
آموزش کودکان با نیازهای 

1ویژه
20/55

1مهارت های اجتماعی

آموزش پیش دبستان
1فضاهای آموزشی- طراحی

20/55
1مهارت های شفاهی

110/27آموزش سوانح طبیعیآموزش سوانح طبیعی

تربیت معلم
1برنامة درسی

30/82
2صالحیت های دانشجویان

روان شناسی

2هوش

41/09 1هوش هیجانی

1روان سنجی

آموزش مهارت های شغلی 
)معلمان(

12مهارت های حرفه ای
164/38

4عملکرد و اثربخشی

11631/78جمع

جدول4.)ادامه(   گرایش موضوعی مقوله آموزش وپرورش                                                                                                                             
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تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی در سال های 1394-1382 )شماره های : 5-55(

همان گونه که در جدول شــماره 4 مشــاهده می شــود مقوله آموزش وپرورش دارای 10 موضوع 
ثبت شــده با 116 مقاله )31/78 درصد( است که زيرشــاخه دانش آموزان با 38 مقاله )10/41 درصد(، 
تعلیم وتربیت با 21 مقاله )5/75 درصد(، تعلیم وتربیت اســالمی و آموزش مهارت های شغلی )معلمان( 
با 16 مقاله )4/38 درصد(، آموزش فنی وحرفه ای با 13 مقاله )3/56 درصد( بیشترين مقاله ها منتشرشده 

در اين حوزه است؛ موضوع آموزش سوانح طبیعی با يک مقاله )0.27 درصد( کمترين فراوانی است.

جدول5.   گرایش موضوعی مقوله تغییرات، توسعه و محیط آموزشی                                                                                                                             

مقوله ها 
)اصطالح نامه اریک(

زیرشاخه ها 
)سر عنوان های موضوعی(

زیرگروه های 
موضوعی

فراوانی 
درصدجمع)عنوان مقاله(

882/19اصالح مدارساصالح مدارستغییرات آموزشی

سیاست های سیاست های آموزش وپرورشتوسعه آموزشی
771/91آموزش وپرورش

محیط آموزشی
روان شناسی آموزش وپرورش

جامعه شناسی 
آموزش وپرورش

7جهانی شدن

267/12

2سالمت روانی

4مهارت های زندگی

9مهارت های شهروندی

2مهارت های اجتماعی

1کتاب های درسی

1فلسفه

4111/23جمع

با توجه به اطالعات جدول 5 مشاهده می شود که مقوله تغییرات آموزشی با 8 مقاله )2/19 درصد(، 
توســعه آموزشی با 7 مقاله )1/91 درصد( و محیط آموزشی با 26 مقاله )7/12 درصد( جمعاً 41 مقاله 
)11/23 درصــد( را به خود اختصاص داده اند که بیشــترين فراوانی به زيرگروه موضوعی مهارت های 

شهروندی با 9 مقاله است.
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جدول6.   گرایش موضوعی مقوله بهبود آموزش                                                                                                                             

مقوله ها 
)اصطالح نامه اریک(

زیرشاخه ها 
)سر عنوان های موضوعی(

زیرگروه های 
موضوعی

فراوانی 
درصدجمع)عنوان مقاله(

بهبود آموزش

برنامه ریزی درسی

6برنامة درسی

113/01 1فلسفه

4برنامه ریزی درسی

آموزش ریاضیات

22روش های آموزش

349/31

نظریه ها و سبک های 
3یادگیری

2برنامة درسی

1ارزشیابی

5دانش آموزان- عملکرد

1مدل آموزش

آموزش علوم

1روش آموزش

102/73

1فعالیت های آزمایشگاهی

2نجوم

2فیزیک

3شیمی

1علوم تجربی )ابتدایی(

آموزش هنر
1برنامة درسی

20/55
1تربیت هنری

آموزش سالمت
1آموزش سالمت

20/55
1مربیان بهداشت

110/27اقتصاد )برنامة درسی(آموزش اقتصاد

تربیت بدنی
4دانش آموزان

51/36
1فضاهای ورزشی
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مقوله ها 
)اصطالح نامه اریک(

زیرشاخه ها 
)سر عنوان های موضوعی(

زیرگروه های 
موضوعی

فراوانی 
درصدجمع)عنوان مقاله(

بهبود آموزش

زبان آموزی

7آموزش زبان فارسی

339/04

5آموزش زبان انگلیسی

4آموزش زبان عربی

7مهارت های زبانی

4مهارت های خواندن

2مهارت های نوشتاری

1ارتباط کالمی

1فرآیند زبان آموزی

کتاب درسی زبان فرانسه 
1)مؤلفه هویت ملی(

1آموزش زبان های خارجی

مدرسه ها- مدیریت و 
سازمان دهی

7مدیریت آموزشی
123/28

5مدیران- اثربخشی

معلمان
بهبود 

برنامه های 
آموزشی

11بهداشت روانی

164/38 3نوآوری آموزشی

2روابط با دانش آموزان

110/27کارآفرینی )جو مدرسه(کارآفرینی

مطالعه
1انگیزش

20/55
1مهارت ها

12935/34جمع

بر اســاس اطالعات جدول 6 مقولــه بهبود آموزش با 129 مقاله دارای 12 زيرشــاخه موضوعی 
 اســت که زيرشــاخه آموزش رياضیات با 34 مقاله )9/31 درصد( و بعــدازآن زبان آموزی با 33 مقاله 
)9/04 درصد( بیشترين فراوانی را به خود اختصاص داده اند. کارآفرينی و آموزش اقتصاد با يک مقاله 

)0/27 درصد( کمترين فراوانی را دارند.

جدول6.)ادامه(   گرایش موضوعی مقوله بهبود آموزش                                                                                                                             
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جدول7.   گرایش موضوعی مقوله تحقیقات آموزشی- پژوهش در آموزش وپرورش                                                                                                                             

مقوله ها 
)اصطالح نامه اریک(

زیرشاخه ها 
)سر عنوان های موضوعی(

زیرگروه های 
موضوعی

فراوانی 
درصدجمع)عنوان مقاله(

تحقیقات آموزشی- 
پژوهش در 

آموزش وپرورش

ارزشیابی آموزش وپرورش
2توصیفی و تحصیلی

30/83
1خبرگی و نقادی

طرح های پژوهشی/ 
پژوهش های نوآوری/ 
پژوهش های تربیتی

5کاربست و تحلیل پژوهش

154/10 9روش شناسی

1روش تحقیق

184/93   جمع

بــا توجه به اطالعات جدول 7 - مشــاهده می شــود که مقوله تحقیقات آموزشــی- پژوهش در 
آموزش وپرورش با 18 مقاله )4/93 درصد( و زيرشــاخه طرح های پژوهشی با 15 مقاله )4/10 درصد( 

دارای بیشترين فراوانی موضوعی است.

جدول8.   گرایش موضوعی مقوله تکنولوژی آموزشی                                                                                                                             

مقوله ها 
)اصطالح نامه اریک(

زیرشاخه ها 
)سر عنوان های موضوعی(

زیرگروه های 
موضوعی

فراوانی 
درصدجمع)عنوان مقاله(

تکنولوژی آموزشی- 
فناوری آموزشی

تدریس- ابزار و وسایل/ 
آموزش به کمک کامپیوتر/ 

برنامه های چندرسانه ای

2روش های یادگیری

164/38

1فلسفه

4برنامة درسی

2آموزش از راه دور

2دانش آموزان

3مدارس هوشمند

2شبکه رشد

164/38   جمع

همان طور که در جدول شــمارة 8 مشــاهده می شــود در بین 16 مقوله )4/38 درصد( تکنولوژی 
آموزشی، زيرگروه برنامة درسی با 4 مقاله دارای بیشترين فراوانی است.
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جدول9.   گرایش موضوعی مقوله برنامة درسی تجربی و مدارس تجربی                                                                                                                                        

مقوله ها 
)اصطالح نامه اریک(

زیرشاخه ها 
)سر عنوان های موضوعی(

زیرگروه های 
موضوعی

فراوانی 
درصدجمع)عنوان مقاله(

برنامة درسی
 تجربی

یادگیری /یادگیری مسئله 
مدار/ یادگیری فعال/ یادگیری 

تجربی/ برنامة درسی
 مسئله مدار

13مدل ها و سبک ها
154/10

2راهبردها

مدارس
 تجربی

روش های تجربی 
در آموزش

1کالس های موضوعی
20/55 مدارس غیردولتی- 

1مدل معنایی

174/65   جمع

با توجه به اطالعات جدول شماره 9 مقوله برنامة درسی تجربی و مدارس تجربی، دارای 17 مقاله 
)4/65 درصد( و زيرشاخه يادگیری با 15 مقاله )4/10 درصد( دارای بیشترين فراوانی است.

éپاسخسؤالدوم:میزانتوجهبهموضوعهایاعالمشدهدرفصلنامه

جدول10.   موضوع های اعالم شده در فصلنامه                                                                                                                             

موضوع های اعالم شدهردیف
 در مجله

فراوانی 
درصد)مقاله(

فلســفه، اهداف، مبانی، اصول، محتوا، برنامه ها و روش های آموزش وپرورش 1
195/20در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

2
مبانی نظری و اصول علمی و یافته های دانش روان شناسی تربیتی به منظور 
تهیه و تدوین محتوای آموزشــی، روش های تدریس و تربیت و ارزشیابی از 

طرح ها، برنامه ها، روش ها و آموخته های دانش آموزان؛
11832/32

مطالعات تطبیقی به منظور دستیابی به تجربیات سایر کشورها در نوآوری های 3
102/73آموزشی، تربیتی و پژوهشی؛

4010/95برنامه ریزی آموزشی، درسی و تربیتی مبتنی بر سند برنامة درسی ملّی؛4
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موضوع های اعالم شدهردیف
 در مجله

فراوانی 
درصد)مقاله(

7821/36نظریه ها و رویکردهای نو در طراحی برنامه های درسی؛5

287/68راه های ارتقای کیفیت نظام آموزش وپرورش؛6

41/09جهانی سازی و آثار آن در آموزش وپرورش؛7

267/12مدیریت و برنامه ریزی کالس درس و مدرسه؛8.

0-آینده پژوهی در آموزش وپرورش؛9

41/09کاربست یافته های پژوهشی؛10

205/47فناوری های اطالعات و ارتباطات در آموزش وپرورش؛11

92/46خالقیت در آموزش وپرورش؛12

20/54ارزشیابی و اعتبارسنجی فعالیت های آموزشی با تأکید بر برنامه های درسی؛13

 آموزش هــای فنی وحرفــه ای با تأکید بر ســند تحول بنیادیــن و برنامة 14
71/91درسی ملّی

365100جمع کل

بر اساس اطالعات جدول شماره 10 موضوع دوم با عنوان مبانی نظری و اصول علمی و يافته های 
دانش روان شناســی تربیتی به منظور تهیه و تدوين محتوای آموزشــی، روش های تدريس و تربیت و 
ارزشیابی از طرح ها، برنامه ها، روش ها و آموخته های دانش آموزان؛ با 32/32 درصد و موضوع پنجم با 
عنوان نظريه ها و رويکردهای نو در طراحی برنامه های درسی؛ با 21/36 درصد موضوع چهارم با عنوان 
برنامه ريزی آموزشی، درسی و تربیتی مبتنی بر سند برنامة درسی مّلی؛ با 10/95 درصد به ترتیب دارای 
بیشــترين درصد فراوانی هستند. موضوع 13 با عنوان ارزشیابی و اعتبارسنجی فعالیت های آموزشی با 
تأکید بر برنامه های درسی دارای با 0/54 درصد دارای کمترين فراوانی است و به موضوع نهم با عنوان 

آينده پژوهی در آموزش وپرورش پرداخته نشده است.

جدول10.)ادامه(   موضوع های اعالم شده در فصلنامه                                                                                                                             
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éپاسخسؤالسوم:رشتةتحصیلینویسندگانمقالهها
تعداد 778 نفر در تهیه مقاله ها مشــارکت داشته اند که از اين تعداد 240 نفر )30/85 درصد( زن و 

تعداد 538 نفر )69/15 درصد( مرد هستند

جدول11.   رشتة تحصیلی نویسندگان                                                                                                                                    

درصدفراوانیرشتة تحصیلیرتبه

3213/50روان شناسی تربیتی1

2912/24مدیریت آموزشی2

2510/55برنامه ریزی درسی3

4

125/07آموزش ریاضی

125/07تحقیقات آموزشی

125/07روان شناسی

125/07فلسفه تعلیم وتربیت

104/22برنامه ریزی آموزشی5

83/38روان شناس بالینی6

52/11تکنولوژی آموزشی7

8

41/69روان سنجی

41/69زبان شناسی

41/69زبان و ادبیات عربی

41/69سنجش و اندازه گیری

41/69مدیریت دولتی

9

31/27تربیت بدنی

31/27جامعه شناسی

31/27مدیریت بازرگانی

31/27مشاوره

31/27معماری
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درصدفراوانیرشتة تحصیلیرتبه

10

20/85ارتباطات اجتماعی

20/85آموزش زبان فارسی

20/85آموزش شیمی

20/85تعلیم وتربیت

20/85روان شناسی سالمت

20/85ریاضی

20/85سنجش آموزش

20/85مهندسی معماری

10/42الهیات و معارف اسالمی11

10/42آموزش بزرگ ساالن12

10/42آموزش زبان انگلیسی13

10/42آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان14

10/42آموزش وپرورش تطبیقی15

10/42تاریخ و فلسفه تعلیم وتربیت16

10/42تاریخ و فلسفه17

10/42توسعه اقتصادی و برنامه ریزی18

10/42روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی19

10/42زبان انگلیسی20

10/42زبان فرانسه21

10/42زبان و ادبیات فارسی22

10/42زیست شناسی23

10/42علوم اقتصادی24

10/42علوم تربیتی25

10/42علوم قرآن و حدیث26
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درصدفراوانیرشتة تحصیلیرتبه

10/42علوم و ارتباطات27

10/42فقه تربیتی28

10/42فلسفه29

10/42مدیریت سوانح طبیعی30

10/42مدیریت و برنامه ریزی آموزشی31

10/42مدیریت سیستم ها32

10/42مدیریت فناوری اطالعات33

10/42مشاوره و روان شناسی34

10/42مطالعات زنان35

10/42روان شناسی سالمت36

10/42روان شناسی عمومی37

10/42آموزش ابتدایی38

10/42آموزش فیزیک39

237100جمع

با توجه به اطالعات جدول شمارة 11 از بین 778 نويسنده تنها 237 نفر عنوان رشتة تحصیلی خود 
را اعالم کرده اند که رشتة روان شناسی تربیتی با 13/5 درصد در جايگاه اول قرار دارد و بعدازآن مديريت 
آموزشی با 12/24 درصد رتبه دوم و برنامه ريزی درسی با 10/55 در صد در رتبه سوم قرارگرفته است. 

541 نفر رشتة تحصیلی خود را اعالم نکرده اند.

بحثونتيجهگيری
نتايج نشــان می دهد که در 50 شــمارة فصلنامه 365 مقاله تألیف و تعداد هفت شماره 
به صورت ويژه نامة موضوعی منتشرشده است. گرايش های موضوعی مقاله های منتشرشده 
فصلنامه در 14 مقوله تعیین شده است. مقوله نوآوری تدريس دارای 5 موضوع ثبت شده با جمع 
28 مقالة تألیف شده است که بیشترين فراوانی مربوط به زيرشاخة نوآوری آموزشی با 9 مقاله 
و کمترين زيرموضوع برنامة درسی تفکروپژوهش با يک مقاله است. مقولة آموزش وپرورش 
دارای 10 موضوع ثبت شــده با جمع 116 مقاله است، زيرشــاخة دانش آموزان با 38 مقاله 
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و موضوع آموزش ســوانح طبیعی با يک مقاله به ترتیب، دارای بیشترين و کمترين مقاله ها 
منتشرشده در اين حوزه هستند. مقوله تغییرات آموزشی با 8 مقاله، توسعه آموزشی با 7 مقاله 
و محیط آموزشی با 26 مقاله جمعاً 41 مقاله را به خود اختصاص داده اند. مقوله بهبود آموزش 
با 129 مقاله دارای 12 زيرشاخه موضوعی است که زيرشاخه آموزش رياضیات با 34 مقاله و 
بعدازآن زبان آموزی با 33 مقاله بیشترين فراوانی و زيرشاخه های کارآفرينی و آموزش اقتصاد با 
يک مقاله کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده اند. مقوله تحقیقات آموزشی- پژوهش در 
آموزش وپرورش با 18 مقاله و دو موضوع ثبت شده که بیشترين فراوانی در زيرشاخه طرح های 
پژوهشی با 15 مقاله است. مقوله تکنولوژی آموزشی، يک موضوع ثبت شده با 16 مقاله است. 
مقوله برنامة درســی تجربی و مدارس تجربی دو موضوع ثبت شــده با 17 مقاله، زيرشاخه 
يادگیری با 15 مقاله دارای بیشترين فراوانی است. به اين ترتیب گرايش های موضوعی مقاله ها 
منتشرشده در فصلنامة نوآوری های آموزشی، مقوله بهبود آموزش با 129 مقاله )35/34 درصد( 
بیشترين فراوانی موضوعی مقاله ها را به خود اختصاص داده است. از بین 33 زمینه موضوعی 
زيرشاخه موضوعی دانش آموزان با 38 مقاله )10/41 درصد(، زبان آموزی با 33 مقاله )9/04 
درصد( و آموزش رياضیات با 34 مقاله )9/31 درصد( بیشترين تعداد فراوانی و زيرشاخه های 
کارآفرينی، آموزش اقتصاد، برنامة درسی تفکروپژوهش و آموزش سوانح طبیعی با يک مقاله 

)0/27 درصد( کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
تعداد موضوع های اعالم شده در فصلنامه از شمارة 46 تغییر يافته و از 18 به 14 موضوع 
تقلیل پیدا کرد؛ به اين ترتیب که بعضی موضوع های درهم ادغام و به صورت يک موضوع واحد 
ارائه گرديد. در موضوع شماره 1 )با عنوان اهداف و فلسفه و ...( بر سند تحول بنیادين و در 
موضوع شمارة 4 )برنامه ريزی آموزشی و درسی و تربیتی(، بر سند برنامة درسی ملی تأکید 
شده است. همچنین برخی موضوع های مانند موضوع 13 )ارزشیابی و اعتبارسنجی فعالیت های 
آموزشی با تأکید بر برنامه های درسی( و موضوع 14 )آموزش های فنی وحرفه ای با تأکید بر 
سند تحول بنیادين و برنامة درسی مّلی( به فهرست موضوع های اعالم شده اضافه شده اند که 
نشان دهندة توجه دست اندرکاران فصلنامه به نیازهای روز جامعه پژوهشی است. بنابراين نتايج 
حاکی از اين اســت که از 14 موضوع اعالم شده، موضوع دوم )مبانی نظری و اصول علمی 
و يافته های دانش روان شناســی تربیتی به منظور تهیه و تدوين محتوای آموزشی، روش های 
تدريس و تربیت و ارزشــیابی از طرح ها، برنامه ها، روش ها و آموخته های دانش آموزان(؛ با 
32/32 درصد و موضوع پنجم )نظريه ها و رويکردهای نو در طراحی برنامه های درســی( با 
21/36 درصد و موضوع چهارم )برنامه ريزی آموزشی، درسی و تربیتی مبتنی بر سند برنامة 
درسی مّلی( با 10/95 درصد به ترتیب دارای بیشترين درصد فراوانی هستند و به موضوع نهم 

با عنوان آينده پژوهی در آموزش وپرورش پرداخته نشده است.
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با توجه به رونمايی ســند تحول بنیادين در نیمه دوم سال 90، از 115 مقاله چاپ شده، 
تعداد 70 مقاله بر اساس موضوع های جديد فصلنامه )از شماره 46 تا شماره 55( منتشر شده 
است، بنابراين با توجه به تأکیدات فراوان بر سند تحول بنیادين آموزش وپرورش در تدوين 
کلیه برنامه های آموزش وپرورش، لزوم توجه به اين مسئله در گزينش و چاپ مقاله ها فصلنامه 

ضروری به نظر می رسد.
از بین 778 نويسنده تنها 237 نفر )30/46 درصد( رشتة تحصیلی خود را اعالم کرده اند 
و بقیه، يعنی 541 نفر )69/53 درصد( به اين کار اقدام نکرده اند. رشته روان شناسی تربیتی با 
13/50 درصد در جايگاه اول قرار دارد و بعدازآن مديريت آموزشی و با 12/24 درصد رتبة 

دوم و برنامه ريزی درسی با 10/55 در صد در رتبة سوم قرارگرفته است.
نتايج اين تحلیل نشان داد. بررسی موضوع های مطرح شده در مقاله های اين نشريه عالوه 
بر اينکه تصويری عینی از شرايط موجود و وضعیت انعکاس تحقیقات در اين نشريه را نشان 
می دهد می تواند نشــان دهندة گرايش موضوعی و کمبودهای احتمالی موجود در اين حوزه 
باشد. جريان علمی در اين فصلنامه بر اساس گرايش های موضوعی رشتة علوم تربیتی و حوزة 
نوآوری آموزشی است روند پرداختن به موضوع بهبود آموزش در صدر مقاله های منتشره در 
اين فصلنامه بوده، است؛ اما در کنار آن تنوع انتخاب مقاله ها وجود دارد و بیشترين تمرکز بر 
دو موضوع رياضیات و زبان آموزی اســت و ساير موضوع های با توجه به ساحت های سند 

تحول بنیادين آموزش وپرورش توجه کمتری شده است.
نتايج و يافته های تحقیق حاکی از تالش فصلنامه در جهت دستیابی به اهداف موضوعی 
می باشد و تقريباً 14 موضوع اعالم شده را پوشش می دهد اما در برخی موضوع ها پراکندگی 
وجود دارد که اين نتیجه با گزارش، دهینوت )1986( تطابق دارد. همچنین گروه دبیران نشريه 
به »بند 1-3- ج آيین نامة تعیین اعتبار نشريات علمی کشور« پايبند بوده اند. با عنايت به اينکه 
69/53 درصد نويســندگانی که در تدوين مقاله ها مشارکت داشته اند رشتة تحصیلی خود را 

اعالم نکرده اند اما مدرک تحصیلی اعالم شده نويسندگان تعامل بین رشته ای را نشان می دهد.

پيشنهادهایكاربردی
با توجه به نتايج پژوهش پیشنهاد می شود

انتشار ویژه نامه هایی با محوريت موضوع های اعالم شده در فصلنامه؛
ايجاد يکدســتی در تدوين و انتشار مقاله ها با توجه به تمامی محورهای موضوعی 

اعالم شده در فصلنامه؛
توجه به اولويت های پژوهشــی و نیازهای آموزش وپرورش در هر ســال، جهت 

چاپ و انتشار مقاله ها؛
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