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چكيده:
هدف این پژوهش تحلیل محتوای موضوعی مقالههای نشــریهای که در دســت دارید ،یعنی فصلنامة
نوآوری آموزشــی ،طی سالهای  1382-1394است .در این پژوهش  50شماره از این فصلنامه با روش
تحلیل محتوای موضوعی که یکی از روشهای انجام پژوهشهای علمســنجی است مورد بررسی قرار
گرفــت و از  14مقوله اختصاصیافته مدخل نوآوری آموزشــی در «اصطالحنامة اریک» در طبقهبندی
موضوع اصلی مقالهها استفاده شد .جامعة پژوهش مقالههای تألیفی این نشریه از شمارة  5تا  55و شامل
 365مقاله اســت .بررسی گرایشهای موضوعی نویسندگان مقالهها مشخص کرد که در چهارده محور
موضوعهای پژوهشــی اعالمشدة فصلنامه ،موضوع دوم (مبانی نظری و اصول علمی و یافتههای دانش
روانشناسی تربیتی )...با  32/32درصد بیشترین و پسازآن ،موضوعهای پنجم (نظریهها و رویکردهای
نو در طراحی برنامههای درسی) و هشتم (مدیریت و برنامهریزی کالس درس و مدرسه) قرار دارند و به
موضوع نهم (آیندهپژوهی در آموزشوپرورش) اص ً
ال پرداخته نشده است .تعداد هفت ویژهنامة موضوعی
در این بازه زمانی منتشرشده است .موضوع بهبود آموزش با  35/34درصد و موضوع آموزشوپرورش
با  30درصد بیشترین حوزة موضوعی فصلنامه است .تعداد  778نویسنده در تدوین مقالهها مشارکت
داشــتهاند و  30/46درصد نویسندگان رشــتههای تحصیلی خود را اعالم کردهاند و این مقدار تعامل
بینرشتهای را نشان میدهد.

كليد واژهها:

 ïتاريخ دريافت مقاله95/7/7 :

تحلیل محتوا ،نوآوریهای آموزشی ،آموزشوپرورش

 ïتاريخ شروع بررسي95/7/11 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله95/9/28 :

* دکتری علم اطالعات و دانششناسي ،سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي (نویسنده مسئول)eini.akram@gmail.com....................................
** کارشناسی ارشد مديريت اطالعات ،سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشيakohestani92@gmail.com...........................................................
*** کارشناسی ارشد سنجش و اندازهگیری ،دانشگاه عالمه طباطباییa.yaghmaeian@gmail.com.........................................................................
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مقدمه

هر نظام علمی بهطورکلی با زیرسیســتمهای خود (اقتصاد ،سیاســت ،آموزش و  ،)...یا با توجه به
وضعیت یا موقعیت موضوعی 1و باالتر از همه موقعیت علمی( 2معرفتشــناختی) ارائه میشود .نظام
ارتباطات علمی در واقع همان سیستم عصبی علم است؛ سیستمی که محرک (علم) را دریافت میکند
5
و آن را به بخشهای مختلف انتقال میدهد (کول و کول .)1973 ،3شاگنسی )1989( 4ارتباطات علمی
را «پدیدهای اجتماعی که بهوســیلة آن فعالیت فکری و خالق از یک محقق به دیگری منتقل میشود»
تعریف میکند و آن را به دو گروه ارتباطات ،یکی علمیِ رســمی (شــامل مجلهها با مقالههای داوری
شــده) و دیگری ارتباطات علمیِ غیررسمی (شامل انواع ارتباطات پژوهشی) ،تقسیم مینماید .یکی از
جنبههای عملکرد مثبت ارتباطات علمی ،وجود هماهنگی در موضوعهای موردعالقه 6یا ارزشافزوده
اطالعات 7مرتبط با سیستم یا مبتنی با موضوع 8است .در حقیقت نوآوری ،انگیزش و همافزایی ،9حاصل
توان بالقوه جریان اطالعات علمی است (فرولیش.)1996 ،10
پیدایش مجلة علمی 11بهعنوان روشی کارآمد برای ارتباطات رسمی علمی به قرن  17برمیگردد و
از آن زمان تاکنون دانشــمندان ،مجالت علمی را کام ً
ال ارزشمند میدانند (میدوز .)1998 ،12از آخرین
شمارههای مجالت مختلف علمی گزارش جدیدترین تحقیقات علمی دریافت میشود (جوردن ،وایز،
آمید و کلرک .)2013 ،13مجلة علمی نشــریه دورهای 14است که باهدف پیشرفت علم منتشرمی گردد.
16
اکثر مجالت علمی تخصصی هستند و برای اطمینان از رعایت استانداردهای کیفیت 15و اعتبار علمی
توسط متخصصان موضوعی مورد داوری 17قرار میگیرند .همچنین مرتبط با یک رشتة دانشگاهی خاص
منتشر میشــوند (بلیک و بالی .)1993 ،18هنری اولدنبرگ 19مینویسد« :هدف مجلة علمی این است
که حلقة وصلی برای محققان باشد تا دانش خود را به دیگران انتقال دهند و تا آنجا که میتوانند برای
انجام طرح بزرگ پیشرفت طبیعی دانش ،تکمیل علم فلسفه و علوم با یکدیگر مشارکت کنند (انجمن
سلطنتی.)2011 ،20
حوزة موضوعی جریان دانش 21در مجالت علمی قابلسنجش است و این روند با تحلیل محتوا و
بررسی استنادهای موضوعی تکمیل میگردد (تسی .)2015 ،22تحلیل مقالههای منتشرشدة یک رشته یا
زیرشــاخههای آن ارزشمند است زیرا نشاندهندة گرایشهای موضوعی رشته است و بلوغ علمی یک
حوزة موضوعی 23را ارزیابی میکنند (مک کلور و بیشــاپ .)1989 ،24رویکرد ک ّمی رایج ،برای چنین
ارزیابی روش تحلیل محتوا ،بهعنوان یک رویکرد روششــناختی ،اســت که میتواند شواهدی با آثار
پژوهش علمی مشــابه در آن حوزة موضوعی ارائه کند (جولیان ،پیکوسکای و رید .)2011 ،25پژوهش
حاضر با رویکرد علمســنجی و با روش تحلیل محتــوا ،جریان علمی موضوعی فصلنامة نوآوریهای
آموزشــی را طی ســالهای  1382لغایت  1394مورد بررســی و تحلیل قرارداده است تا میزان تطابق
موضوع مقالهها با موضوعهای اعالمشده نشریه را طی  13سال دوره انتشار بررسی کند.
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ادبیات پژوهشــی و پیشینههای تحقیقات منتشرشــده در یک حوزة علمی مانند مقالهها مجالت،
مقالههای کنفرانسها و غیره ،بازتاب تاریخچه ،هنجارهای پژوهشــی رشــته و ساختارهای اجتماعی
ارتباطات میان دانشمندان آن حوزه است .مجالت علمی ،ستون فقرات فعالیتهای پژوهشی را تشکیل
میدهند و ســکو و جایگاهی برای ارتباط با ایدهها ،تبادل تجربه و انتقال اطالعات هســتند (جولیان و
همکاران .)2011 ،پرادهان و چاندراکار )2011( 27تأکید میکنند که از گذشتههای دور ،مجالتی که حاوی
محتوای فکری ،28ایدهها ،دیدگاهها ،آثار پژوهشی و یافتههای اصیل محققان ،پژوهشگران و دانشگاهیان
هستند ،نقش مهمی در ارتباطات علمی 29حوزههای مختلف ایفا میکنند (هارانده و الدن .)2013 ،30ادبیات
پژوهشی علوم تربیتی از ماهیت میانرشتهای برخوردار است و از فلسفه ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،آمار،
اقتصاد و مدیریت مفاهیم بسیاری را اقتباس نموده است .این ویژگی عالوه بر اینکه موجب جامعیت این
رشته یا علم شده دارای پراکندگی موضوعی آن نیز گردیده است (دهینوت.)1986 ،31
فصلنامة نوآوریهای آموزشی یکی از منابع استنادی پژوهشی است که در حوزة آموزش منتشر میشود.
شمارة اول این فصلنامه به صاحبامتیازی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در پاییز  1381منتشر شد
و بر اساس رأی کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی ،در زمستان سال  1382درجة علمی -پژوهشی را
کسب کرد و تا شمارة ( 55زمان تدوین مقاله) بهطور مرتب انتشاریافته است .هدف از انتشار این فصلنامه،
انتشار یافتههای پژوهشی و نوآورانه در مباحث علمیـ پژوهشی آموزشوپرورش ،ایجاد فضای تبادلنظر
میان اندیشمندان ،متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامههای علمی و دستاوردهای پژوهشی
در مسائل اساسی و کیفی آموزشوپرورش است .چارچوب موضوعهای اعالمشده جهت انتشار مقالهها
از شــمارة اول تا شمارة  ،46شامل هجده موضوع بوده ولی از شمارة  46به بعد ،تا زمان نگارش مقاله ،به
چهارده موضوع تقلیل یافته است .این موضوعهای اعالمشده از سوی گروه دبیران نشریه تنظیم میشوند.
بــا توجه به اینکه تاکنون پژوهشــی در خصوص تحلیل محتوای موضوعــی مقالههای فصلنامه
صورت نگرفته است ،در این مقاله به بررسی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی باهدف تحلیل
موضوعی مقالهها ،تعیین موضوعهای پربسامد چاپشده و موضوعهایی که کمتر موردتوجه قرارگرفته
اســت ،پرداخته میشــود .یافتهها میتواند با ارائه تصویری روشن و شــفاف نسبت به گرایشهای
موضوعی منتشــره در فصلنامه ،ضمن تعیین ســهم موضوعی مقالهها و میزان توجه پژوهشگران به
موضوعهــای خاص و عدم توجه یا کمتوجهی به موضوعهای دیگــر ،برای مخاطبان مجله و گروه
دبیــران راهکارهایی را پیشــنهاد دهد .هدف پژوهش تحلیل محتــوای موضوعی مقالههای فصلنامة
نوآوری آموزشی طی ســالهای  1382-1394و بررسی میزان تطابق موضوع مقالهها با موضوعهای
اعالمشده نشریه را طی  13سال دوره انتشار است .مقاله بهطور مشخص به سه پرسش پاسخ میدهد.
 .1گرایشهای موضوعی مقالههای منتشرشده در فصلنامه چگونه است؟
 .2میزان توجه به موضوعهای اعالمشده فصلنامه چگونه است؟
 .3رشتة تحصیلی نویسندگان مقالهها در چه زمینهای است؟
26
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پیشینه

برخی پژوهشهای تحلیل محتوا الگوهای مشابه و برخی ساختار و روش متفاوت دارند اما همه در
دامنة موضوعی و تحلیل زمینهها و بافت موضوعی کام ً
ال متفاوت هستند .در اینجا پیشینة پژوهشهای
مرتبط با حوزة علوم تربیتی ارائه میشود:
 .1مریدی ( .)1391هدف پژوهشگر از این پژوهش تحلیل محتوای دهسالة هفت فصلنامة حوزة علوم
تربیتی ( 4فصلنامه وابســته و  3فصلنامه غیروابسته به وزارت آموزشوپرورش) از جهت بررسی
میزان هماهنگی با نیازهای آموزشوپرورش و شناســایی علل فاصلــة احتمالی این دو و یافتن
شــکافهای موجود میان مقالهها و بررسی دالیل احتمالی آن و مقایسه با اولویتهای پژوهشی
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزشوپرورش بوده است .وی با استفاده از روش مصاحبه ،جامعة
آماری اســاتید و صاحبنظران حوزة علوم تربیتی را بررســی کرده و نشــان داده اســت که در
فصلنامههای وابســته و غیر وابســته به وزارت آموزشوپرورش کمتر از  1درصد انطباق وجود
دارد .او دالیلی همچون مشکالت و محدودیتهای مالی ،طاقتفرسا بودن پژوهش مالی و مطرح
نشــدن بسیاری از اولویتهای پژوهشــی ،تحت تأثیر قرار گرفتن مقالهها از جامعة جهانی علوم
تربیتی و فاصلة آن با سیستم آموزشوپرورش کشور ،و باألخره عدم وجود شرط انتشار مقاله برای
پژوهشگران در هنگام عقد قرارداد را بهعنوان دالیل عدم انطباق بیان کرده است.
 .2محمدجانی اسرمی ( .)1392این پژوهشگر به بررسی میزان توجه به قلمروهای موضوعی مختلف
و شناســایی موضوعهای مغفول حوزة برنامة درسی ایران در کلیة مجالت دارای اعتبار علمی-
پژوهشی با هدف شناسایی خألهای پژوهشی موجود ،با روش تحلیل محتوا ،پرداخته است .نتایج
پژوهش او نشان داده که از بین  679مقاله از  90شمارة مجلة علمی -پژوهشی ،حوزههای مربوط
به ابعاد معرفتی برنامة درسی و ابعاد زمینهای برنامة درسی کمتر از حد انتظار است.
 .3بوزکایا ،آیدین و الیوریا )2012( 32با هدف بررسی گرایش موضوعی در حوزه فناوری آموزشی در
مجله برخط ترکیهای فناوری آموزشی ،)2011-2008( 33به تحلیل محتوای مقالهها آن پرداختند.
نتایج کارشان نشان داد که در بین  273مقاله ،حوزة موضوعی علوم اجتماعی با  128مقاله ،زبان با
 23مقاله ،ریاضیات با  22مقاله ،و علوم و مهندسی با  63مقاله منتشر شده است.
 .4هارمانــو )2015( 34تحلیل محتوای مجالت آموزشــی منتخب اســلواکی را با تمرکز بر موضوع
بهداشت روانی معلم انجام داد و نتیجه گرفت و نتایج نشان داد که در سه مجلة منتخب اسلواک به
موضوعهای آموزشی بیشترین توجه شده است اما تعداد مقالهها درباره این موضوع بسیار اندک است.
راک و همــکاران )2016( 35تحلیل محتوای موضوعی تربیتمعلــم را در دو مجله تربیتمعلم و
آموزش استثنایی طی سالهای  2014-1996بررسی کردند .در پژوهش آنها گرایش موضوعی مرتبط
 1062مقاله ،شامل ارزشیابی تحصیلی ،آموزش ضمن خدمت ،تجربیات جهانی ،ملی و محلی مشخص
و برای پژوهشهای رشد حرفهای معلم موضوعهایی پیشنهاد شد.
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مروری بر پیشینة پژوهشهای صورت گرفته در کشور ،نشان میدهد علیرغم حجم باالیی از مقالهها
چاپشده در نشریات علمی– پژوهشی مرتبط با حوزة تعلیموتربیت ،مقالهها با نیازهای آموزشوپرورش
منطبق نبوده (مریدی ،)1391 ،و به حوزة برنامة درســی توجه کمی شــده است (محمدجانی اسرمی،
 )1392بررسی پژوهشهای انجامشده در خارج از کشور ،بیانگر این است که به دلیل توجه به اهمیت
موضوع آموزشوپرورش در زندگی حال و آیندة افراد جامعه ،به فناوری آموزشــی (بوزکایا ،آیدین و
الیوریا )2012 ،و موضوعهای 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
مقالهها چاپشده توجه زیادی شده است.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :

روششناسی پژوهش

این مطالعه به روش تحلیل محتوا و با رویکرد علمســنجی انجامشده است .تحلیل محتوا تکنیکی
پژوهشی است که مستلزم تحلیل داده و اطالعات اسناد مکتوب و پیشینههای پژوهشی است (پرشینگ،36
 .)2002یکی از کاربردهای مکرر تحلیل محتوا ،تحلیل محتوای مقالهها مجله یک رشــته علمی از منظر
بررســی تغییرات و گرایشهای موضوعی آن اســت (لوی .)1979 ،37در روش تحلیل محتوا مراحلی
تعیینشــده است که بعد از طرح هدف ،سؤال تحقیق ،واحد تحقیق انتخاب میشود و سپس مقولهها و
زیر مقولهها تعیین میگردد ،آنگاه ،در ادامه ضمن تعیین جامعة آماری ،دادهها کدگذاری میشود و در انتها
دادههای کدگذاری و جمعآوری و در رایانه ذخیره شده و با نرمافزار تحلیل میگردد (شعبانی.)1392 ،
روش گردآوری دادهها

جامعة آماری پژوهش ،تمام مقالههای منتشرشده از شمارة  5تا  55فصلنامة نوآوریهای آموزشی در بازه
زمانی  1382تا  1394است .انتخاب تعداد جامعه از شمارة  ،5اولین شمارهای که مجوز علمی -پژوهشی
نشریه دریافت شده است تا شــمارة  55انتخاب آخرین شمارة منتشرشده در زمان انجام این مطالعه بود.
در پژوهش حاضر ،مقاله ،واحد تحلیل و «موضوع» مقالهها واحد ثبت در نظر گرفتهشده است« .موضوع»
یا «مضمون» یکی از اشــکال مهم واحد ثبت در تحلیل محتواســت .تحلیل محتوای موضوعی ،شناسایی
موضوعها و میزان فراوانی آنها در یک متن اســت (سیدین و بابالحوائجی .)1388 ،بهمنظور طبقهبندی
موضوع اصلی مقالهها ،از اصطالحنامه اریک 38در مدخل نوآوری آموزشی استفاده شد .ذیل این مدخل 17
مقوله اختصاصیافته بر اساس جدول ( )1تعیین گردید .با توجه به محتوا ،اصل جامع بودن ،دایره شمول و
داللت هر مقوله ،زیر مقولهها بر اساس سر عنوانهای موضوعی فارسی 39مطابق با اصطالحنامه اریک انتخاب
شد .در ادامه ،محتوای هر مقاله در  33زیرشاخه زمینههای موضوعی طبقهبندی شد .به هر مقاله با تأکید و یا
قصد درک شده از مقاله فقط یک اصطالح وزیر موضوع اختصاص یافت و زیرشاخههای مربوطه کدگذاری
گردید .دادهها پس از کدگذاری در یک فایل متشکل از کاربرگه صفحات گسترده اکسل 2010 40ذخیره و
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :

سپس دادههای جمعآوریشده ،بهصورت موضوعی گروهبندی و با استفاده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی،
درصد فراوانی) پاســخ سؤاالت و نتایج در جداول ارائه و تحلیل دادهها با ابزار اکسل  2010انجام گرفت.
جدول .1مقولههای موضوعی مدخل نوآوری آموزشی

اصطالح
اصطالح اخص
اصطالح اعم

مقولهها (اریک)

توصیفگرها (سر عنوان موضوعی)

نوآوری تدریس

روشهای تدریس /روشهای آموزش /آمــوزش انفرادی ،جبرانی ،گروهی،
مکاتبهای /کارگروهی درس گروهیهای آموزشی /طرح درس /نوآوریهای
آموزشی

نوآوری
آموزشوپرورش

پداگوژی /تعلیموتربیــت /آموزشوپرورش (کــودکان ،نوجوانان ،خانواده)/
آموزش فنیوحرفهای ،پیشرو /آموزش مهارتهای شغلی/

تغییرات
آموزشی

تحوالت آموزشی /اصالحات آموزشی /اصالح مدارس /تغییر در برنامة درسی/
شیوههای تدریس

توسعه آموزشی

توسعه آموزشوپرورش /سیاستهای آموزشوپرورش /روندهای آموزشی

محیط آموزشی

روانشناسی اجتماعی آموزشوپرورش /جامعهشناسی آموزشوپرورش

بهبود آموزش

بهبود برنامة درســی /مدرسهها -مدیریت و سازماندهی /مدرسهها -بهبود
برنامههای آموزشی

تحقیقات آموزشی–
پژوهش در
آموزشوپرورش
اصطالح وابسته

پژوهشهای تربیتــی /ارزشــیابی آموزشوپرورش /طرحهای پژوهشــی/
پژوهشهای نوآوری

تکنولوژی آموزشی– تدریس– ابزار و وسایل /آموزش به کمک کامپیوتر /برنامههای چندرسانهای/
آموزش دیداری شنیداری
فناوری آموزشی
دانشگاههای تجربی
یادگیری مســئله مداری/یادگیری فعال /یادگیری تجربی /برنامة درســی
برنامة درسی تجربی
مسئله مدار
مدارس تجربی

مدرسههای نمونه/روشهای تجربی در آموزش

آموزش تجربی

روشهای تجربی

آموزش غیر سنتی
تحقیق و توسعه
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تجدید ساختار –
نوسازی مدرسه

نوسازی مدرسه

رابطه نظریه عمل

آموزشوپرورش – هدفها و نقشهها  /آموزشوپرورش – فلسفه

یافتهها

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :

تحلیل یافتههای پژوهش

محور موضوعی فصلنامة نوآوری آموزشی «آموزشوپرورش» است .به همین منظور ،ابتدا فراوانی
مقالههای جامعه پژوهش مطابق جدول شمارة  2اعالم میگردد.
جدول .2تعداد مقالههای منتشرشده به تفکیک سال

فصلنامه

شمارة فصلنامه

تعداد مقالهها

1382

6-5

13

1383

10-7

24

1384

14-11

22

1385

18-15

26

1386

23-19

45

1387

28-24

43

1388

32-29

28

1389

36-33

28

1390

40-37

28

1391

44-41

30

1392

48-45

28

1393

52-49

29

1394

55-53

21

50

365

جمع

در جدول  2مالحظه میشــود ،در  50شــمارة فصلنامه ،درمجموع  365مقاله منتشر شده است.
همچنین تعداد  7شــماره از فصلنامه بهصورت ویژهنامة موضوعی منتشــر شــده اســت که عبارت
اســت از شمارة  ،15ویژهنامة نوآوری آموزشــی چالشها و راهحلها ،شمارة  ،17ویژهنامة نوآوری
در تربیت شــهروندی و حقوق شــهروندی ،شــمارة  18ویژهنامة نوآوری در ســنجش و ارزشیابی
آموزشــی ،شمارة  20در فلسفة تعلیموتربیت ،شمارة  21ویژهنامة نوآوری در روششناسی پژوهش،
(شــماره  22و  )24ویژهنامة انگلیسی که ترجمهای از برخی مقالهها منتشرشده در شمارههای پیشین
است.
شمارةë 61
سال شانزدهم ë
بهار ë 1396

143

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :

 éپاسخ سؤال اول :گرایشهای موضوعی مقالهها منتشرشده در فصلنامه

اطالعــات جامعة آماری پژوهش حاضــر به لحاظ توزیع فراوانی موضــوع مقالهها در گروههای
موضوعی اصلی و زیرشاخهها در جدولهای  3تا  9ارائهشده است.

جدول .3گرایش موضوعی مقوله نوآوری تدریس

مقولهها

زیرشاخهها

(اصطالحنامه اریک) (سر عنوانهای موضوعی)

روشهای تدریس

نوآوری آموزشی

نوآوری تدریس

تفکر انتقادی

تفکر و پژوهش

خالقیت

جمع
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زیرگروههای
موضوعی

(عنوان مقاله)

فراوانی

الگوها

2

روشها

5

فلسفه

1

آموزشوپرورش

3

سازمانها

1

الگوها

1

نظریهها

1

آموزش عمومی -ایران

1

موانع

1

تعلیموتربیت

1

دانشآموزان

4

سبکهای تفکر

1

برنامة درسی

1

پیشرفت تحصیلی

1

فضاهای آموزشی -طراحی

2

تفکر خالق

2

جمع درصد
7

9

6

1

5

1/91

2/46

1/64

0/27

1/36

7/67 28

بر اساس اطالعات جدول شماره  3مقولة نوآوری تدریس دارای  5موضوع ثبتشده با  28مقاله
( 7/67درصد) تألیف شده است که بیشترین فراوانی به زیرشاخة نوآوری آموزشی با  9مقاله (2/46
درصد) و کمترین فراوانی زیر موضوع برنامة درسی تفکر و پژوهش با یک مقاله ( 2/27درصد) است.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :

جدول   .4گرایش موضوعی مقوله آموزشوپرورش

مقولهها

زیرشاخهها

(اصطالحنامه اریک) (سر عنوانهای موضوعی)

تعلیموتربیت

تعلیموتربیت اسالمی
آموزشوپرورش

آموزشوپرورش
(کودکان ،نوجوانان،
خانواده)  /دانشآموزان

زیرگروههای
موضوعی

(عنوان مقاله)

فراوانی

فلسفه

14

آموزش فلسفه به کودکان

4

آموزشوپرورش ایران

1

جهانیشدن

2

دانشآموزان

3

(تعلیمات دینی)

3

تربیت دینی

7

آموزش قرآن

2

آموزش مفاهیم دینی

1

جنبههای روانشناختی

21

سبکهای تفکر

3

نیازسنجی

2

ارزشیابی تحصیلی

4

کیفیت آموزشی

3

کتابهای درسی

1

نظام ارزشی

4

جمع درصد

21

16

38

5/75

4/38

10/41
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :
جدول  ( .4ادامه) گرایش موضوعی مقوله آموزشوپرورش

مقولهها

زیرشاخهها

(اصطالحنامه اریک) (سر عنوانهای موضوعی)

آموزش فنیوحرفهای

آموزش استثنایی

آموزش پیشدبستان
آموزش   و   پرورش
آموزش سوانح طبیعی

تربیتمعلم

روانشناسی

آموزش مهارتهای شغلی
(معلمان)
جمع
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زیرگروههای
موضوعی

فراوانی

(عنوان مقاله)

آموزش فنیوحرفهای-
ایران

7

ارزشیابی

3

برنامة درسی حرفهوفن

1

آموزشکدهها -کارایی

2

آموزش کودکان با نیازهای
ویژه

1

مهارتهای اجتماعی

1

فضاهای آموزشی -طراحی

1

مهارتهای شفاهی

1

آموزش سوانح طبیعی

1

برنامة درسی

1

صالحیتهای دانشجویان

2

هوش

2

هوش هیجانی

1

روانسنجی

1

مهارتهای حرفهای

12

عملکرد و اثربخشی

4

جمع درصد

13

2

2
1

3

4

16

3/56

0/55

0/55
0/27

0/82

1/09

4/38

31/78 116

همانگونه که در جدول شــماره  4مشــاهده میشــود مقوله آموزشوپرورش دارای  10موضوع
ثبتشــده با  116مقاله ( 31/78درصد) است که زیرشــاخه دانشآموزان با  38مقاله ( 10/41درصد)،
تعلیموتربیت با  21مقاله ( 5/75درصد) ،تعلیموتربیت اســامی و آموزش مهارتهای شغلی (معلمان)
با  16مقاله ( 4/38درصد) ،آموزش فنیوحرفهای با  13مقاله ( 3/56درصد) بیشترین مقالهها منتشرشده
در این حوزه است؛ موضوع آموزش سوانح طبیعی با یک مقاله ( 0.27درصد) کمترین فراوانی است.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :

جدول .5گرایش موضوعی مقوله تغییرات ،توسعه و محیط آموزشی

مقولهها

زیرشاخهها

(اصطالحنامه اریک) (سر عنوانهای موضوعی)

زیرگروههای
موضوعی

(عنوان مقاله)

فراوانی

جمع درصد

تغییرات آموزشی

اصالح مدارس

اصالح مدارس

8

8

2/19

توسعه آموزشی

سیاستهای آموزشوپرورش

سیاستهای
آموزشوپرورش

7

7

1/91

جهانیشدن

7

سالمت روانی

2

محیط آموزشی

روانشناسی آموزشوپرورش
جامعهشناسی
آموزشوپرورش

مهارتهای زندگی

4

مهارتهای شهروندی

9

مهارتهای اجتماعی

2

کتابهای درسی

1

فلسفه

1

جمع

26

41

7/12

11/23

با توجه به اطالعات جدول  5مشاهده میشود که مقوله تغییرات آموزشی با  8مقاله ( 2/19درصد)،
توســعه آموزشی با  7مقاله ( 1/91درصد) و محیط آموزشی با  26مقاله ( 7/12درصد) جمع ًا  41مقاله
( 11/23درصــد) را به خود اختصاص دادهاند که بیشــترین فراوانی به زیرگروه موضوعی مهارتهای
شهروندی با  9مقاله است.
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :
جدول .6گرایش موضوعی مقوله بهبود آموزش

مقولهها

زیرشاخهها

(اصطالحنامه اریک) (سر عنوانهای موضوعی)

برنامهریزی درسی

آموزش ریاضیات

بهبود آموزش
آموزش علوم

آموزش هنر
آموزش سالمت
آموزش اقتصاد
تربیتبدنی
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زیرگروههای
موضوعی

(عنوان مقاله)

فراوانی

برنامة درسی

6

فلسفه

1

برنامهریزی درسی

4

روشهای آموزش

22

نظریهها و سبکهای
یادگیری

3

برنامة درسی

2

ارزشیابی

1

دانشآموزان -عملکرد

5

مدل آموزش

1

روش آموزش

1

فعالیتهای آزمایشگاهی

1

نجوم

2

فیزیک

2

شیمی

3

علوم تجربی (ابتدایی)

1

برنامة درسی

1

تربیت هنری

1

آموزش سالمت

1

مربیان بهداشت

1

اقتصاد (برنامة درسی)

1

دانشآموزان

4

فضاهای ورزشی

1

جمع درصد

11

34

10

3/01

9/31

2/73

2

0/55

2

0/55

1

0/27

5

1/36

جدول( .6ادامه) گرایش موضوعی مقوله بهبود آموزش

مقولهها

زیرشاخهها

(اصطالحنامه اریک) (سر عنوانهای موضوعی)

زبانآموزی

بهبود آموزش
مدرسهها -مدیریت و
سازماندهی

معلمان

بهبود
برنامههای
آموزشی

کارآفرینی
مطالعه
جمع

زیرگروههای
موضوعی

(عنوان مقاله)

فراوانی

آموزش زبان فارسی

7

آموزش زبان انگلیسی

5

آموزش زبان عربی

4

مهارتهای زبانی

7

مهارتهای خواندن

4

مهارتهای نوشتاری

2

ارتباط کالمی

1

فرآیند زبانآموزی

1

کتاب درسی زبان فرانسه
(مؤلفه هویت ملی)

1

آموزش زبانهای خارجی

1

مدیریت آموزشی

7

مدیران -اثربخشی

5

بهداشت روانی

11

نوآوری آموزشی

3

روابط با دانشآموزان

2

کارآفرینی (جو مدرسه)

1

انگیزش

1

مهارتها

1

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :

جمع درصد

33

12

16

9/04

3/28

4/38

1

0/27

2

0/55

35/34 129

بر اســاس اطالعات جدول  6مقولــه بهبود آموزش با  129مقاله دارای  12زیرشــاخه موضوعی
اســت که زیرشــاخه آموزش ریاضیات با  34مقاله ( 9/31درصد) و بعــدازآن زبانآموزی با  33مقاله
( 9/04درصد) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند .کارآفرینی و آموزش اقتصاد با یک مقاله
( 0/27درصد) کمترین فراوانی را دارند.
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :
جدول .7گرایش موضوعی مقوله تحقیقات آموزشی -پژوهش در آموزشوپرورش

مقولهها

زیرشاخهها

(اصطالحنامه اریک) (سر عنوانهای موضوعی)

ارزشیابی آموزشوپرورش
تحقیقات آموزشی-
پژوهش در
آموزشوپرورش

طرحهای پژوهشی/
پژوهشهای نوآوری/
پژوهشهای تربیتی

زیرگروههای
موضوعی

فراوانی

(عنوان مقاله)

توصیفی و تحصیلی

2

خبرگی و نقادی

1

کاربست و تحلیل پژوهش

5

روششناسی

9

روش تحقیق

1

جمع

جمع درصد
3

15
18

0/83

4/10
4/93

بــا توجه به اطالعات جدول  - 7مشــاهده میشــود که مقوله تحقیقات آموزشــی -پژوهش در
آموزشوپرورش با  18مقاله ( 4/93درصد) و زیرشــاخه طرحهای پژوهشی با  15مقاله ( 4/10درصد)
دارای بیشترین فراوانی موضوعی است.
جدول .8گرایش موضوعی مقوله تکنولوژی آموزشی

مقولهها

زیرشاخهها

(اصطالحنامه اریک) (سر عنوانهای موضوعی)

تدریس -ابزار و وسایل/
تکنولوژی آموزشی-
آموزش به کمک کامپیوتر/
فناوری آموزشی
برنامههای چندرسانهای

جمع

زیرگروههای
موضوعی

(عنوان مقاله)

فراوانی

روشهای یادگیری

2

فلسفه

1

برنامة درسی

4

آموزش از راه دور

2

دانشآموزان

2

مدارس هوشمند

3

شبکه رشد

2

جمع درصد

16

16

4/38

4/38

همانطور که در جدول شــمارة  8مشــاهده میشــود در بین  16مقوله ( 4/38درصد) تکنولوژی
آموزشی ،زیرگروه برنامة درسی با  4مقاله دارای بیشترین فراوانی است.
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جدول   .9گرایش موضوعی مقوله برنامة درسی تجربی و مدارس تجربی

مقولهها

زیرشاخهها

(اصطالحنامه اریک)

(سر عنوانهای موضوعی)

برنامة درسی
تجربی

یادگیری /یادگیری مسئله
مدار /یادگیری فعال /یادگیری
تجربی /برنامة درسی
مسئله مدار

مدارس
تجربی

روشهای تجربی
در آموزش

زیرگروههای
موضوعی

(عنوان مقاله)

فراوانی

مدلها و سبکها

13

راهبردها

2

کالسهای موضوعی

1

مدارس غیردولتی-
مدل معنایی

1

جمع

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :

جمع درصد

15

4/10

2

0/55

17

4/65

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

 éپاسخ سؤال دوم :میزان توجه به موضوعهای اعالمشده در فصلنامه
جدول    .10موضوعهای اعالمشده در فصلنامه

ردیف

موضوعهای اعالمشده
در مجله

فراوانی
(مقاله)

درصد

1

فلســفه ،اهداف ،مبانی ،اصول ،محتوا ،برنامهها و روشهای آموزشوپرورش
در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزشوپرورش

19

5/20

2

مبانی نظری و اصول علمی و یافتههای دانش روانشناسی تربیتی بهمنظور
تهیه و تدوین محتوای آموزشــی ،روشهای تدریس و تربیت و ارزشیابی از
طرحها ،برنامهها ،روشها و آموختههای دانشآموزان؛

118

32/32

3

مطالعات تطبیقی بهمنظور دستیابی به تجربیات سایر کشورها در نوآوریهای
آموزشی ،تربیتی و پژوهشی؛

10

2/73

4

برنامهریزی آموزشی ،درسی و تربیتی مبتنی بر سند برنامة درسی ملّی؛

40

10/95
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :
جدول       ( .10ادامه)   موضوعهای اعالمشده در فصلنامه

فراوانی
(مقاله)

درصد

5

نظریهها و رویکردهای نو در طراحی برنامههای درسی؛

78

21/36

6

راههای ارتقای کیفیت نظام آموزشوپرورش؛

28

7/68

7

جهانیسازی و آثار آن در آموزشوپرورش؛

4

1/09

.8

مدیریت و برنامهریزی کالس درس و مدرسه؛

26

7/12

9

آیندهپژوهی در آموزشوپرورش؛

-

0

10

کاربست یافتههای پژوهشی؛

4

1/09

11

فناوریهای اطالعات و ارتباطات در آموزشوپرورش؛

20

5/47

12

خالقیت در آموزشوپرورش؛

9

2/46

13

ارزشیابی و اعتبارسنجی فعالیتهای آموزشی با تأکید بر برنامههای درسی؛

2

0/54

14

آموزشهــای فنیوحرفــهای با تأکید بر ســند تحول بنیادیــن و برنامة
درسی ملّی

7

1/91

365

100

ردیف

جمع کل

موضوعهای اعالمشده
در مجله

بر اساس اطالعات جدول شماره  10موضوع دوم با عنوان مبانی نظری و اصول علمی و یافتههای
دانش روانشناســی تربیتی بهمنظور تهیه و تدوین محتوای آموزشــی ،روشهای تدریس و تربیت و
ارزشیابی از طرحها ،برنامهها ،روشها و آموختههای دانشآموزان؛ با  32/32درصد و موضوع پنجم با
عنوان نظریهها و رویکردهای نو در طراحی برنامههای درسی؛ با  21/36درصد موضوع چهارم با عنوان
برنامهریزی آموزشی ،درسی و تربیتی مبتنی بر سند برنامة درسی م ّلی؛ با  10/95درصد به ترتیب دارای
بیشــترین درصد فراوانی هستند .موضوع  13با عنوان ارزشیابی و اعتبارسنجی فعالیتهای آموزشی با
تأکید بر برنامههای درسی دارای با  0/54درصد دارای کمترین فراوانی است و به موضوع نهم با عنوان
آیندهپژوهی در آموزشوپرورش پرداخته نشده است.
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 éپاسخ سؤال سوم :رشتة تحصیلی نویسندگان مقالهها

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :

تعداد  778نفر در تهیه مقالهها مشــارکت داشتهاند که از این تعداد  240نفر ( 30/85درصد) زن و
تعداد  538نفر ( 69/15درصد) مرد هستند

جدول   .11رشتة تحصیلی نویسندگان

رتبه

رشتة تحصیلی

فراوانی

درصد

1

روانشناسی تربیتی

32

13/50

2

مدیریت آموزشی

29

12/24

3

برنامهریزی درسی

25

10/55

آموزش ریاضی

12

5/07

تحقیقات آموزشی

12

5/07

روانشناسی

12

5/07

فلسفه تعلیموتربیت

12

5/07

5

برنامهریزی آموزشی

10

4/22

6

روانشناس بالینی

8

3/38

7

تکنولوژی آموزشی

5

2/11

روانسنجی

4

1/69

زبانشناسی

4

1/69

زبان و ادبیات عربی

4

1/69

سنجش و اندازهگیری

4

1/69

مدیریت دولتی

4

1/69

تربیتبدنی

3

1/27

جامعهشناسی

3

1/27

مدیریت بازرگانی

3

1/27

مشاوره

3

1/27

معماری

3

1/27

4

8

9
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :

رشتة تحصیلی

فراوانی

درصد

رتبه

ارتباطات اجتماعی

2

0/85

آموزش زبان فارسی

2

0/85

آموزش شیمی

2

0/85

تعلیموتربیت

2

0/85

روانشناسی سالمت

2

0/85

ریاضی

2

0/85

سنجش آموزش

2

0/85

مهندسی معماری

2

0/85

11

الهیات و معارف اسالمی

1

0/42

12

آموزش بزرگساالن

1

0/42

13

آموزش زبان انگلیسی

1

0/42

14

آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان

1

0/42

15

آموزشوپرورش تطبیقی

1

0/42

16

تاریخ و فلسفه تعلیموتربیت

1

0/42

17

تاریخ و فلسفه

1

0/42

18

توسعه اقتصادی و برنامهریزی

1

0/42

19

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

1

0/42

20

زبان انگلیسی

1

0/42

21

زبان فرانسه

1

0/42

22

زبان و ادبیات فارسی

1

0/42

23

زیستشناسی

1

0/42

24

علوم اقتصادی

1

0/42

25

علوم تربیتی

1

0/42

26

علوم قرآن و حدیث

1

0/42

10
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رتبه

رشتة تحصیلی

فراوانی

درصد

27

علوم و ارتباطات

1

0/42

28

فقه تربیتی

1

0/42

29

فلسفه

1

0/42

30

مدیریت سوانح طبیعی

1

0/42

31

مدیریت و برنامهریزی آموزشی

1

0/42

32

مدیریت سیستمها

1

0/42

33

مدیریت فناوری اطالعات

1

0/42

34

مشاوره و روانشناسی

1

0/42

35

مطالعات زنان

1

0/42

36

روانشناسی سالمت

1

0/42

37

روانشناسی عمومی

1

0/42

38

آموزش ابتدایی

1

0/42

39

آموزش فیزیک

1

0/42

237

100

جمع

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تحلیل جریان علمی حوزههای موضوعی مقالههای فصلنامة نوآوریهای آموزشی در سالهای ( 1382-1394شمارههای )5-55 :

با توجه به اطالعات جدول شمارة  11از بین  778نویسنده تنها  237نفر عنوان رشتة تحصیلی خود
را اعالم کردهاند که رشتة روانشناسی تربیتی با  13/5درصد در جایگاه اول قرار دارد و بعدازآن مدیریت
آموزشی با  12/24درصد رتبه دوم و برنامهریزی درسی با  10/55در صد در رتبه سوم قرارگرفته است.
 541نفر رشتة تحصیلی خود را اعالم نکردهاند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشــان میدهد که در  50شــمارة فصلنامه  365مقاله تألیف و تعداد هفت شماره
بهصورت ویژهنامة موضوعی منتشرشده است .گرایشهای موضوعی مقالههای منتشرشده
فصلنامه در  14مقوله تعیینشده است .مقوله نوآوری تدریس دارای  5موضوع ثبتشده با جمع
 28مقالة تألیفشده است که بیشترین فراوانی مربوط به زیرشاخة نوآوری آموزشی با  9مقاله
و کمترین زیرموضوع برنامة درسی تفکروپژوهش با یک مقاله است .مقولة آموزشوپرورش
دارای  10موضوع ثبتشــده با جمع  116مقاله است ،زیرشــاخة دانشآموزان با  38مقاله
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و موضوع آموزش ســوانح طبیعی با یک مقاله به ترتیب ،دارای بیشترین و کمترین مقالهها
منتشرشده در این حوزه هستند .مقوله تغییرات آموزشی با  8مقاله ،توسعه آموزشی با  7مقاله
و محیط آموزشی با  26مقاله جمع ًا  41مقاله را به خود اختصاص دادهاند .مقوله بهبود آموزش
با  129مقاله دارای  12زیرشاخه موضوعی است که زیرشاخه آموزش ریاضیات با  34مقاله و
بعدازآن زبانآموزی با  33مقاله بیشترین فراوانی و زیرشاخههای کارآفرینی و آموزش اقتصاد با
یک مقاله کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند .مقوله تحقیقات آموزشی -پژوهش در
آموزشوپرورش با  18مقاله و دو موضوع ثبتشده که بیشترین فراوانی در زیرشاخه طرحهای
پژوهشی با  15مقاله است .مقوله تکنولوژی آموزشی ،یک موضوع ثبتشده با  16مقاله است.
مقوله برنامة درســی تجربی و مدارس تجربی دو موضوع ثبتشــده با  17مقاله ،زیرشاخه
یادگیری با  15مقاله دارای بیشترین فراوانی است .بهاینترتیب گرایشهای موضوعی مقالهها
منتشرشده در فصلنامة نوآوریهای آموزشی ،مقوله بهبود آموزش با  129مقاله ( 35/34درصد)
بیشترین فراوانی موضوعی مقالهها را به خود اختصاص داده است .از بین  33زمینه موضوعی
زیرشاخه موضوعی دانشآموزان با  38مقاله ( 10/41درصد) ،زبانآموزی با  33مقاله (9/04
درصد) و آموزش ریاضیات با  34مقاله ( 9/31درصد) بیشترین تعداد فراوانی و زیرشاخههای
کارآفرینی ،آموزش اقتصاد ،برنامة درسی تفکروپژوهش و آموزش سوانح طبیعی با یک مقاله
( 0/27درصد) کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند.
تعداد موضوعهای اعالمشده در فصلنامه از شمارة  46تغییر یافته و از  18به  14موضوع
تقلیل پیدا کرد؛ بهاینترتیب که بعضی موضوعهای درهم ادغام و بهصورت یک موضوع واحد
ارائه گردید .در موضوع شماره ( 1با عنوان اهداف و فلسفه و  )...بر سند تحول بنیادین و در
موضوع شمارة ( 4برنامهریزی آموزشی و درسی و تربیتی) ،بر سند برنامة درسی ملی تأکید
شده است .همچنین برخی موضوعهای مانند موضوع ( 13ارزشیابی و اعتبارسنجی فعالیتهای
آموزشی با تأکید بر برنامههای درسی) و موضوع ( 14آموزشهای فنیوحرفهای با تأکید بر
سند تحول بنیادین و برنامة درسی م ّلی) به فهرست موضوعهای اعالمشده اضافه شدهاند که
نشاندهندة توجه دستاندرکاران فصلنامه به نیازهای روز جامعه پژوهشی است .بنابراین نتایج
حاکی از این اســت که از  14موضوع اعالمشده ،موضوع دوم (مبانی نظری و اصول علمی
و یافتههای دانش روانشناســی تربیتی بهمنظور تهیه و تدوین محتوای آموزشی ،روشهای
تدریس و تربیت و ارزشــیابی از طرحها ،برنامهها ،روشها و آموختههای دانشآموزان)؛ با
 32/32درصد و موضوع پنجم (نظریهها و رویکردهای نو در طراحی برنامههای درســی) با
 21/36درصد و موضوع چهارم (برنامهریزی آموزشی ،درسی و تربیتی مبتنی بر سند برنامة
درسی م ّلی) با  10/95درصد به ترتیب دارای بیشترین درصد فراوانی هستند و به موضوع نهم
با عنوان آیندهپژوهی در آموزشوپرورش پرداخته نشده است.
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با توجه به رونمایی ســند تحول بنیادین در نیمه دوم سال  ،90از  115مقاله چاپشده،
تعداد  70مقاله بر اساس موضوعهای جدید فصلنامه (از شماره  46تا شماره  )55منتشر شده
است ،بنابراین با توجه به تأکیدات فراوان بر سند تحول بنیادین آموزشوپرورش در تدوین
کلیه برنامههای آموزشوپرورش ،لزوم توجه به این مسئله در گزینش و چاپ مقالهها فصلنامه
ضروری به نظر میرسد.
از بین  778نویسنده تنها  237نفر ( 30/46درصد) رشتة تحصیلی خود را اعالم کردهاند
و بقیه ،یعنی  541نفر ( 69/53درصد) به این کار اقدام نکردهاند .رشته روانشناسی تربیتی با
 13/50درصد در جایگاه اول قرار دارد و بعدازآن مدیریت آموزشی و با  12/24درصد رتبة
دوم و برنامهریزی درسی با  10/55در صد در رتبة سوم قرارگرفته است.
نتایج این تحلیل نشان داد .بررسی موضوعهای مطرحشده در مقالههای این نشریه عالوه
بر اینکه تصویری عینی از شرایط موجود و وضعیت انعکاس تحقیقات در این نشریه را نشان
میدهد میتواند نشــاندهندة گرایش موضوعی و کمبودهای احتمالی موجود در این حوزه
باشد .جریان علمی در این فصلنامه بر اساس گرایشهای موضوعی رشتة علوم تربیتی و حوزة
نوآوری آموزشی است روند پرداختن به موضوع بهبود آموزش در صدر مقالههای منتشره در
این فصلنامه بوده ،است؛ اما در کنار آن تنوع انتخاب مقالهها وجود دارد و بیشترین تمرکز بر
دو موضوع ریاضیات و زبانآموزی اســت و سایر موضوعهای با توجه به ساحتهای سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش توجه کمتری شده است.
نتایج و یافتههای تحقیق حاکی از تالش فصلنامه در جهت دستیابی به اهداف موضوعی
میباشد و تقریب ًا  14موضوع اعالمشده را پوشش میدهد اما در برخی موضوعها پراکندگی
وجود دارد که این نتیجه با گزارش ،دهینوت ( )1986تطابق دارد .همچنین گروه دبیران نشریه
به «بند  -3-1ج آییننامة تعیین اعتبار نشریات علمی کشور» پایبند بودهاند .با عنایت به اینکه
 69/53درصد نویســندگانی که در تدوین مقالهها مشارکت داشتهاند رشتة تحصیلی خود را
اعالم نکردهاند اما مدرک تحصیلی اعالمشده نویسندگان تعامل بینرشتهای را نشان میدهد.
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پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود
انتشار ویژهنامههایی با محوریت موضوعهای اعالمشده در فصلنامه؛
ایجاد یکدســتی در تدوین و انتشار مقالهها با توجه به تمامی محورهای موضوعی
اعالمشده در فصلنامه؛
توجه به اولویتهای پژوهشــی و نیازهای آموزشوپرورش در هر ســال ،جهت
چاپ و انتشار مقالهها؛
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