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Abstract: Curriculum has always been the
main element in any educational system and
a relatively large number of research has
been carried out in this area. Using
quantitative approach and document content
analysis, this study investigates the
methodologies applied in research on higher
education curriculum. Among the existing
literature, 30 studies from 13 journals that
were carried out by Iranian researchers, and
30 studies from 14 credible journals carried
out by foreign scholars were selected through
purposeful sampling, and subsequently
analyzed. The results reveal that in foreign
studies on curriculum, qualitative approach
was dominant, employed in sixty percent of
the studies. Within this portion, case studies
and phenomenological approach with %50
and 37.5% were used most by the
researchers. The study also found that
quantitative approach was the dominant
approach applied in Iranian studies (fifty
percent), among which survey methodology
was the most widely used (%85.8).
Moreover, this study indicates that both
Iranian and foreign research are moving from
quantitative to qualitative and mixed
research, although this trend is stronger in
foreign research.
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 برنامه درسی همواره مهمترین عنصر هر نظام:چکیده
آموزشی به شمار میرود که تحقیقات نسبتاً گستردهای را
 این پژوهش با رویکرد.به خود اختصاص داده است
کمی و با استفاده از روش تحلیل محتوای اسنادی به
بررسی روششناسی پژوهشهای برنامه درسی در حوزه
 به این منظور از میان پژوهشهای.آموزش عالی پرداخت
 پژوهش داخلی از93  تعداد،انجام گرفته در این حوزه
 مجله معتبر با24  پژوهش خارجی از93  مجله و29
استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و مورد
 نتایج این پژوهش حاکی از.تحلیل و بررسی قرار گرفت
آن بود که در پژوهشهای خارجی برنامه درسی رویکرد
 پژوهشها%03  رویکرد غالب بود بهطوری که،کیفی
 در این میان پژوهشهای.مبتنی بر رویکرد مزبور بود
%93/1  و%13 موردی و پدیدارشناسی به ترتیب با
 همچنین.دارای بیشترین کاربرد در میان پژوهشگران بود
نتایج پژوهش حکایت از آن داشت که در ایران رویکرد
 فراوانی%13  رویکرد غالب پژوهشی با،کمّی در ایران
 در این میان روش پژوهش پیمایشی با فراوانی.بود
 همچنین این پژوهش. پرکاربردترین روش بود،%11/1
نشان میدهد که روند پژوهشها در تحقیقات داخلی و
خارجی حاکی از روند کمی به سوی کیفی و ترکیبی
. البته این روند در تحقیقات خارجی فراوانتر بود.است
. آموزش عالی، برنامه درسی، روششناسی:کلیدواژگان

،رنامهریزی درسی دانشگاه اصفهان
 دانشجوی دکتری ب .2
، استاد دانشگاه اصفهان.2
2932/22/23 :؛ تاریخ پذیرش مقاله2932/32/24 :تاریخ دریافت مقاله
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مقدمه
پژوهش علمی فرایند جستجوی منظم است که پژوهشگر برای پی بردن به حقیقت پدیدهها
یا موقعیتهای نامعین آن را به کار میگیرد تا مسئله را شناسایی و درباره آن به جستجوی

اطالعات بپردازد (سراجی و عطاران .)2913 ،نکته کلیدی آن است که پژوهش یک "فرایند"
فعال و جهتدار است که این ویژگی آن را از جمعآوری منفعالنه اطالعات متمایز میسازد
(عالقبند راد .)2912 ،البته تلقی هر پژوهشگر از حقیقت ،او را بهسوی روشها و یافتههای
خاص رهنمون میسازد (بالم .)2331 ،2کثرت روششناختی یک امر مقبول و خواستنی و
واقعی ،البته با شدت و ضعف ،در جامعه علمی تعلیم و تربیت در جهان و ایران است

(مهرمحمدی .)2932 ،تمایز میان مبحث "روششناسی پژوهش تربیتی" از بحث "روشها و
فنون تحقیق در تعلیم و تربیت" و ارتباط آن با دیدگاههای فلسفی بهطور طبیعی مستلزم آن است
که پذیرای رویکردهای متنوعی در این زمینه برحسب سنتهای فلسفی گوناگون باشیم (صادق
زاده قمصری.)2910 ،
در علوم انسانی و رفتاری با در رویکرد فلسفی مهمی مواجه هستیم .یکی رویکرد
خردگرایانه 2یا دیدگاه اصالت تحصلی (اثبات گرایانه) و دیگری رویکرد طبیعتگرایانه یا
تفسرگرایانه (نادزر .)2333 ،9رویکرد اثبات گرایانه که توسط اگوست کنت )2193( 4ارائه شد،
بر این فرض استوار است که متغیرهای تشکیلدهنده یک فرایند پیچیده را میتوان بهطور
جداگانه از یکدیگر بررسی کرد (برایمن .)2332 ،1در مقابل ،رویکرد تفسیرگرایانه تأکید دارد
جداگانه ،ما را به شناخت کامل آن پدیده هدایت نمیکند (عابدی و شواخی .)2913 ،این دو
سنت فلسفی بهویژه در چند دهه اخیر لزوم توجه به انواع روش پژوهش در روششناسی مسائل
1.Blum
2. rationalistic aprroach
5. Nudzor
6. Agust Kont
7. Bryman
8. Naturalistic Approach
9. Anderson & Shattuck
10. Yarime & Tanaka
11. Nadolski & et al
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واقعیت مورد مشاهده به تفسیر افراد و ذهنیت آنان بستگی دارد و مطالعه اجزاء پدیده بهطور
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تعلیم و تربیت را موجب شده است (آندرسون و شاتوک ،2322 ،2یاریم و تاناکا .)2322 ،2به
اعتقاد نادولسکی 9و همکاران ( )2331این امر بدان دلیل است که با توجه به گسترش انگیزهها و
رویکردهای نوین آموزش و یادگیری ،رویکردهای جدیدی در زمینه روششناسی ظهور یافته
است .روششناسی به معنی تدوین و تنظیم شیوهها و اقدامات نظامیافته و دارای انسجام منطقی
در پژوهش علمی بهمنظور دستیابی به دانش بوده و دربرگیرنده مبانی ،اصول و چارچوب
اقدامات معین در هر پژوهش است (لطفآبادی .)2911 ،از آنجاکه آموزش عالی ،بهعنوان یک
حوزه مطالعه و پژوهش شناختهشده است (تایت ،)2322 ،4این روشها و ابزارهای پژوهش
خاص آنها ،جایگاه خاصی برای پاسخگویی به نیازها و مسائل موجود پیدا کردهاند (آلدریچ،1
 .)2331ترواورس ( )2333و تایلر و کافی ( )2333تأکید دارند که اثربخشی پژوهشها در حوزه
تعلیم و تربیت ،مستلزم نوآوری در روشها است .تاکنون در مسائل تربیتی سه روششناسی
پژوهشی شامل :روششناسی کمی ،کیفی و ترکیبی یا آمیخته مطرح شده است (شعبانی ورکی،
 .)2913به اعتقاد وسترمن )2330( 0در هر یک از این روششناسیهای پژوهشی ،پژوهشگر در
انتخاب مسئله پژوهشی ،تنظیم اهداف و سؤاالت پژوهش ،انتخاب نمونه ،نحوه گردآوری دادهها
و تحلیل آنها به اقدامات متفاوتی دست میزند .ازجمله زمینههایی که در علوم تربیتی
پژوهشهایی را به خود اختصاص داده است ،حوزه برنامه درسی است .با عنایت به اینکه برنامه
درسی دامنه گستردهای از ابتدایی تا مقاطع گوناگون دانشگاهی را در برمیگیرد ،این پژوهش به
بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه برنامه درسی در آموزش عالی میپردازد .بدین منظور ،ابتدا
حوزه برنامه درسی در آموزش عالی در مجالت ایرانی و سایر کشورها بررسی می شود.
همچنین فراوانی استفاده از روشهای پژوهشی مرتبط با سه رویکرد مذکور در مجالتی که
بهطور خاص به برنامه درسی در آموزش عالی پرداختهاند ،بررسی و مورد مقایسه قرار میگیرد.

1. Anderson & Shattuk
2. Yarime & Tanaka
3. Nadolski
4. Tight
5. Aldrich
6. Westerman
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روششناسی پژوهش در مسائل تربیتی و برنامه درسی
رویکردهای متفاوت به مسائل تربیتی ،موجب ظهور و بهکارگیری روشهای متفاوتی از
تحقیق در این حوزه شده است (سولورزانو و یوسو .)2332،2بهعبارتدیگر ،کثرت
معرفتشناسی منجر به کثرت روششناسی پژوهشی شده است (مهرمحمدی.)2932 ،
2

این روششناسیها دامنه وسیعی را در برگرفته و مقبولیت جهانی نیز یافتهاند (نویز ،2322 ،
مور .)2331 ،9به اعتقاد وایلز و همکاران )2322( 4این امر منجر به رویکردهای نوین پژوهش در
در حوزه علوم تربیتی شده و نوآوریهایی را در این حوزه بهویژه در زمینه روش به بار آورده
است .این روشها امروزه با عناوین روشهای کمّی ،کیفی و ترکیبی شناختهشدهاند:

روش کمّی :روش کمّی که ریشه در تفکرات اثبات گرایانه اگوست کنت دارد تا دهه 2333
غالبترین روششناسی حاکم بر پژوهشهای تربیتی بوده است (برایمن .)2333 ،1این روش،
رویکردی جزء گرا و تحصلی برای توصیف عینی متغیرها و روابط بین آنهاست (عابدی و

1. Solorzano & Yosso
2. Noyes
3. Moore
4. Wiles & et al

5. Bryman
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شواخی .)2913 ،بنا به تعریف کرسول )2331( 2از انواع تحقیق ،روش تحقیق کمّی را یک
رویکرد پژوهشی میداند که برای توصیف عینی (ریاضی و عددی) متغیرها و توضیح روابط بین
آنها به کار گرفته میشود .در روش کمّی ،پژوهشگر تربیتی ،مسئله پژوهشی را بر اساس
تعاریف استاندارد ،عینی و عملیاتی کدگذاری میکند ،متغیرهای بازیگر در پژوهش را تا حد
امکان کنترل و جامعه مورد مطالعه آن را بهصورت تصادفی انتخاب میکند .در این روششناسی،
پژوهشگر روایی درونی و بیرونی پژوهش خود را درگرو انتخاب ابزارهای پژوهشی و شیوه
تحلیل دادههای آماری دقیق و قابلیت تعمیمپذیری یافتهها میداند (سراجی و عطاران.)2913 ،
روش کیفی :رویکرد کیفی ،رویکردی است که برای کشف و فهم و تفسیر یک پدیده
مرکزی در تحقیق به کار میرود (لطفآبادی .)2913 ،در این نوع پژوهش که خواهان انجام
نه یافتهها و گزارش نتایج
پژوهش در یک موقعیت طبیعی است ،به رویههای نوین بهویژه درزمی ٔ
معتقد است (وایلز و همکاران .)2322 ،به اعتقاد ماس و همکاران )2333(2روش کیفی به
فرایندها و شیوههای دقیق جمعآوری و تحلیل اطالعات بوده و با مشارکت عینی در میدان
مطالعه ،خواهان بهکارگیری تحلیلهای چندگانه و نه صرفاً گزارش آنچه اتفاق افتاده است،
است .پژوهش کیفی ماهیتاً چند روشی است و متضمن رویکردی تفسیری و طبیعتگرایانه به
موضوع مورد مطالعه است .این بدان معناست که پژوهشگران کیفی پدیدهها را برحسب
معناهایی که افراد به آنها میدهند ،مفهومسازی یا تفسیر کنند (گال و همکاران ،ترجمه نصر و
همکاران ،2933 ،ص  .)03پژوهشگر کیفی در فرایند پژوهش حضور مستقیم دارد و خود ابزار
مصاحبه ،مشاهده و ثبت و تحلیل وقایع به دست میآید که پژوهشگر در تعامل با ویژگیهای
بستر پژوهشی به آنها معنا میبخشد (سراجی و عطاران .)2913 ،با عنایت به آنکه محقق کیفی
چیزی را دستکاری نمیکند و هیچگونه دخالتی در شرایط ایجاد نمینماید ،طرح تحقیق کیفی
نیز مستلزم انعطافپذیری و تحمل در طول تحقیق است (دالور.)2913 ،

1. Creswell
2. Moss & et al
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شکل  -2اجزای طرح تحقیق در تحقیقات کیفی

روش ترکیبی :با توجه به پیچیدگی پدیدههای تربیتی و پیچیدگی سؤاالت علوم تربیتی،
ماهیت مطالعات از ساده به پیچیده و از کمّی و کیفی به روشهای ترکیبی تحولیافته است
(لطفآبادی و همکاران .)2910 ،این تحول از دهه  2333آغاز و بسیاری از صاحبنظران از آن
با عناوین گوناگونی مانند پژوهش چندمدلی 2و پژوهش تلفیقی( 2کرسول ،)2331 ،پژوهشهای
ترکیبی( 9تدلی و تشکری )2323 ،4و پژوهشهای آمیخته ،1از آن اسم بردهاند .در این
روششناسی ،پژوهشگر در طی مراحل مختلف پژوهش میتواند از روشهای گوناگون
پژوهشی ،ابزارهای متفاوت ،شیوههای گوناگون نمونهگیری و روشهای متنوع برای تحلیل
اطالعات تأکید میشود .به عبارتی ،از منابع ،ابزارها و روشهای چندگانه در فرایند پژوهش
استفاده میگردد (سراجی و عطاران .)2913 ،این فرایند شامل بهکارگیری شیوههای مختلف
گردآوری دادهها ،استفاده از منابع متعدد دادهها ،تحلیلگران یا نظریههای است که بهمنظور
بررسی اعتبار یافتههای پژوهش استفاده می شود و به کمک آن میتوان سوگیریهایی را که
1. Multi-method research
2. Integrated research
3. Mixed-method research
4. Teddlie & Tashakkori
5. Combined method research
6. Triangulation
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ممکن است نتیجه تکیه بیشازحد بر هر یک از روشهای جمعآوری دادهها ،منابع ،تحلیلگران یا
مبانی نظری باشد ،از بین برد (گال و همکاران ،ترجمه نصر و همکاران ،2933 ،ص  .)333سه
سوسازی شامل چهار نوع است .سه سوسازی دادهها :جمعآوری دادهها در زمانها ،مکانها و
افراد مختلف ،سه سوسازی بررسی کننده :استفاده از چندین مشاهدهگر یا مصاحبهگر ،سه
سوسازی نظری :ارزیابی دادهها از دیدگاههای مختلف و سه سوسازی روششناختی :استفاده از
روشهای مختلف جمعآوری اطالعات (دالور .)2913 ،به نظر نگارنده ،در روش ترکیبی از هر
دو نوع روش کمّی و کیفی بهتناسب موقعیت و بهصورت همزمان استفاده میشود و هر دو نوع
اطالعات کمّی و کیفی در قالب یک پژوهش واحد تفسیر و ارائه میگردد .در جدول ،2
ویژگیهای این نوع از تحقیقات آورده شده است.
مطالعه مسائل علوم تربیتی در تحقیقات مختلفی در داخل و خارج مورد توجه قرار گرفته
است که به چند مورد از آنها اشاره میشود.
آندرسون و شاتوک ( )2322تحقیقی با عنوان «روششناسی طرحهای تحقیقی در حوزه
آموزش» انجام دادند .آنها از  43مقاله مرتبط از سال  2332تا سال  2322نمونهگیری کردند که
 %29آن مربوط به آموزش عالی %21 ،مربوط به دوره اول متوسطه %23 ،مربوط به دورههای
کودکستان تا سال دوازدهم %20 ،مربوط به مدارس ابتدایی و  %20مربوط به دوره دوم متوسطه
بود .نتیجه آنها حکایت از آن داشت که  %03تحقیقات با روش کمّی %94 ،با روش کیفی و %0
نیز با روش ترکیبی بود.
اخیر در تکنولوژی آموزشی» ،مقالههای این حوزه را در  4مجله رایج بررسی کردند .طبق
یافتههای آنان 10/1 ،درصد تحقیقات با روش کمّی و  43/2درصد نیز با روش توصیفی بود.

لطفآبادی و همکاران ( )2910در پژوهشی با عنوان «بررسی آموزش روششناسی پژوهش در
روانشناسی و علوم تربیتی» با بررسی  31مقاله مربوط به  24مجله در این زمینه نتیجه گرفتند که
 31مقاله با روش کمّی 2 ،مقاله با روش کیفی و  2مقاله نیز با روش ترکیبی انجام شده بود.

1. Johnson & Daugherty
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جدول  :2ویژگیهای عمده روششناسیهای پژوهش در مسائل تربیتی
(سراجی و عطاران)2913 ،
روششناسی

روشهای

پژوهش

پژوهش

کمّی

ابزار جمعآوری

تجزیه و تحلیل دادهها

نحوه
نمونهگیری

پیمایشی،

آزمونهای

تصادفی ساده،

همبستگی،

نگرش سنج،

تصادفی

علّی-

پرسشنامههای

سیستماتیک،

مقایسهای،

استاندارد

طبقهای،

تجربی

روانی-تربیتی،

خوشهای،

پرسشنامه محقق

دردسترس

توصیفی
تی ،آنوا،
پارامتریک

مانوا ،آنکوا،
خی دو،
ضریب

استنباطی

همبستگی،

ساخته،

رگرسیون

پیشآزمون و

کولموگروف-

پسآزمون،

اسمیرنف،

مشاهده کمّی،
مصاحبه کمّی

ناپارامتریک

مک نمار،
ویل
کاککسون،
فیشر ،میانه،
یون مان
ویتنی،
والد-
ولفوویتز،
کوکران،
فریدمن،
کروسکال
والیس
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کیفی

مطالعه

مصاحبه فردی،

مالک

موردی ،اقدام

مصاحبه کانونی،

طبقهای

تحلیل استقرایی ،شبه آماری ،تحلیل

پژوهی،

مشاهده،

هدفمند،

وقایع ،تحلیل استعارهای ،تحلیل حیطه،

قومنگاری،

یادداشتبرداری،

تصادفی

تحلیل هرمنوتیک ،تحلیل گفتمان ،نماد

تاریخی،

ضبط رفتارها و

هدفمند،

شناسی ،تحلیل محتوا ،تحلیل پدیدار

ارزشیابی

تعامالت ،اسناد،

زنجیرهای

تکوینی،

تجربه شخصی،

گلوله

پدیدارشناسی،

زندگینامه

بازنمایی

زیستنگاری

محور،

یا

گونه شناسی ،طبقهبندی ،مقایسه مستمر،

شناختی ،تحلیل روایتی

برفی،

حداکثر
تغییرات،
همگن ،انتخاب
مورد

بحرانی،

مبتنی بر نظریه،
یا

تأیید

عدمتأیید موارد،
حالت کرانهای،
حالت

عادی،

حالتهای مهم
سیاسی

یا

آموزشی،
موقعیتها،
دردسترس،
ترکیبی

یا

مختلط
ترکیبی

از

اکتشافی،

استفاده از تمامی

استفاده

تشریحی،

ابزارهای

روشهای

درهمتنیده

پژوهش کمی و

نمونهگیری

کیفی

کمی و کیفی در

استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل
کمی و کیفی در فرایند پژوهش بهتناسب

فرایند پژوهش
بهتناسب
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شعبانی ورکی ( )2913نیز با پژوهشی با عنوان «نقد روششناسی تحقیقات تربیتی در ایران»،
به بررسی  29گزارش پژوهشی از مهرماه  2931تا مهرماه  2919در شورای تحقیقات آموزش و
پرورش استان خراسان ،به این نتیجه دست یافت که  22مورد با روش تحقیق کمّی و تنها 2
مورد با روش کیفی انجام شده بود.
سراجی و عطاران ( )2913در روششناسی پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی طی
ده سال از سال  2333تا  2333به این نتیجه رسیدند که در پژوهشهای خارجی 40/34 ،درصد
با روش کمّی 23/20 ،درصد با روش کیفی و  21/33درصد با روش ترکیبی و در پژوهشهای
ایرانی 03/44 ،درصد با روش کمّی 29/31 ،درصد با روش کیفی و  21/03درصد با روش
ترکیبی بوده است .آنها همچنین شاهد روندی از کمّی به کیفی و ترکیبی در طی ده سال مورد
بررسی بودند .برنامه درسی نیز که نقش تعیین کننده و انکارناپذیری در تحقق اهداف و
رسالتهای آموزش عالی از نظر کمّی و کیفی دارد (الننبورگ و اورنستین .)2334 ،2دارای
زمینههای فراوانی برای انجام پژوهش است .تا جایی که امروزه از آن بهعنوان حوزه مطالعات
برنامه درسی نام برده میشود .زمینهها و عناصر برنامه درسی در آموزش عالی ،با توجه به
ماهیت آنها مستلزم انجام انواع خاصی از روششناسی است.
در بررسیهایی که نگارنده انجام داد ،حوزههایی که بیشترین پژوهشها را به خود اختصاص
داده است شامل حوزههای زیر است:
 -2ارزشیابی و اصالح برنامههای درسی و ارزیابی کیفیت آنها
شده و برنامه درسی اجراشده
 -9مؤلفهها و مراحل برنامه درسی شامل :تدوین هدف ،تدوین محتوا ،اجر و ارزیابی
 -4الگوهای برنامه درسی در انواع برنامههای درسی دانشگاهی مانند برنامه درسی علوم،
پزشکی ،علوم انسانی ،آموزش مجازی و ...
اگرچه در دهه  2303برنامه درسی جزئی از حوزه جامعهشناسی بود و در ضمن مطالعات
جامعهشناختی به آن پرداخته میشد ،اما امروزه بهعنوان یک حوزه مستقل تربیتی ،پژوهشهایی

1. Lanenburg,& Ornstein
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را به خود اختصاص داده است (تراورز .)2333 ،2برنامه درسی بهعنوان یک حوزه میانرشتهای،
ماهیتاً سازگار با انواع روششناسیهای کمّی ،کیفی و ترکیبی است .کاپرارو و تامپسون)2331( 2
و لیچ و گودوین )2331( 9معتقدند که اگرچه در سنت برنامه درسی بیشتر تحقیقات انجام شده
از نوع کمّی بودهاند .بااینوجود ،هنوز بهطور دقیق مشخص نیست که پژوهشهای انجام شده
در این حوزه ،بر اساس کدام رویکرد و روششناسی پژوهشی انجام گرفته است .در ایران و
همچنین سایر کشورها ،میزان و روند استفاده از روشهای کمّی ،کیفی و ترکیبی طبیعتاً متفاوت
خواهد بود .اینکه توزیع فراوانی استفاده از روشهای مذکور در حوزه برنامه درسی در آموزش
عالی چگونه است ،نیاز به بررسی و پژوهش دارد .متأسفانه پژوهشی نیز تاکنون در این زمینه در
داخل و در خارج انجام نشده و تنها یکی از پژوهش در ارتباط با روششناسی پژوهشهای
برنامهریزی درسی -بهعنوان نزدیکترین حوزه مرتبط با برنامه درسی -توسط سلسبیلی و
حسینی ( )2914انجام گرفته که نشان دادند از  201پایاننامه کارشناسی ارشد و دکترای رشته
برنامهریزی درسی 212 ،پژوهش با استفاده از روششناسی کمّی ( )%33و  20پژوهش با استفاده
از روششناسی کیفی ( )%23انجام شده است .از دیگر نتایج این پژوهش این بود که از میان
 211طرح پژوهشی مرتبط با برنامهریزی درسی که در موسسهها و سازمانهای پژوهشی انجام
شده است 231 ،مورد بر اساس روششناسی کمّی ( )%33و  21مورد بر اساس روششناسی
کیفی ( )%23صورت پذیرفته بود .این امر نیز مؤید تسلط روششناسی کمّی بر پژوهشهای این
حوزه است .لذا هدف این نوشتار بررسی روششناسی پژوهشهای مربوط به برنامه درسی در
پژوهشی در این حوزه است.
روش پژوهش
این پژوهش از نوع کمّی و با استفاده روش تحلیل محتوای اسنادی انجام گرفت .جامعه
آماری پژوهش عبارت بود از مقالههای چاپ شده در مجلههای علمی -پژوهشی داخل و خارج
بود که در حوزه برنامه درسی انجام شده بود .با توجه به هدف پژوهش از میان این مقالهها ،آن
2. Travers
3. Capraro & Thompson
1. Leech & Goodwin
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دسته از مقاالت که مربوط به آموزش عالی و دانشگاه بود با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند
موارد مطلوب 03 ،مقاله ( 93مقاله داخلی و  93مقاله خارجی) انتخاب شد .مالک انتخاب نمونه،
یکی اعتبار مجالت و ضریب تأثیر آنها و دیگری پرداختن به حوزه برنامه درسی در آموزش
عالی بهطور خاص بود .همچنین ازآنجاکه یکی از اهداف پژوهش برجسته ساختن روند انجام
پژوهشها در داخل و خارج بوده ،مقاالت این مجالت طی حدود  22سال بررسی شد تا روند
مذکور مشخص گردد .پس از انتخاب مقاالت ،بخش روششناسی آنها با توجه به اطالعات
جدول شماره  ،2از لحاظ نوع پژوهش (کمّی ،کیفی و ترکیبی) و روش پژوهش (روش پژوهش،
ابزار جمعآوری اطالعات ،نحوه نمونهگیری و روش تجزیه و تحلیل دادهها) ،دستهبندی و مورد
تحلیل قرار گرفت .عناوین این مجالت با تعداد مقاالت موردنظر در هر مجله در قسمت نتایج
آمده است.
نتایج
در این قسمت نتایج بررسیهای روششناسی پژوهشهای داخلی و خارجی در قالب نوع
پژوهش ،روش پژوهش ،روش نمونهگیری ،ابزار جمعآوری اطالعات و روش تحلیل دادهها که
در آنها مورد استفاده قرار گرفته است ،ارائه میشود .در ابتدا مقاالت منتشر شده بر اساس
مجالتی که آنها را انتشار دادهاند ،به تفکیک برای پژوهشهای خارجی و داخلی به همراه
فراوانی آنها ،نشان داده میشود.

ردیف

نام مجله

تعداد

سال انتشار

درصد

مقاالت
2

Curriculum Studies

3

29/2

2

Higher Education

0

23

9

Behavioral & Social Science

4

29/2

-2322-2323-2323
2330-2334-2323-2322
-2333-2333-2334
2323-2332-2332
2323-2322-2322-2322

 .2در این مقاله سعی شده است تا پژوهشهای سال  2333به بعد استفاده و بررسی شود.
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2
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ردیف

نام مجله

4

British Journal of
Educational Sociology
Arts & Human in Higher
Education
Environmental Education
Research
National Communicational
Survey
Academic Librarianship

تعداد

درصد

سال انتشار

مقاالت
2

0/0

2322-2339

2

0/0

2331-2332

2

9/9

2333

2

9/9

2323

2

9/9

2322

3

Nurse Education

2

9/9

2322

23

Netherlands Journal of
Medical Education
Computer Science

2

9/9

2323

2

9/9

2322

22

Studies in Higher Education

2

9/9

2333

29

Teaching in Higher
Education
Innovation in Higher
Education

2

9/9

2322

2

9/9

2333

1
0
3
1

22

24

بر اساس دادههای جدول  ،2میتوان گفت که بیشترین فراوانی مقاالت ( )%29مربوط به
قابلتأمل اینکه ،مجالت در حوزهها و رشتههای مختلف -و نه فقط حوزه علوم تربیتی -در
زمینه برنامه درسی آموزش عالی به پژوهش میپردازند که این نشان از اهمیت برنامه درسی
بهعنوان یک عنصر مهم آموزش عالی دارد.
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جدول  :9اسامی مجالت داخلی و فراوانی مقاالت مندرج در آنها در حوزه برنامه درسی آموزش عالی
ردیف

نام مجله

2

پژوهش و برنامهریزی در

تعداد

درصد

سال انتشار

مقاالت
3

23

آموزش عالی

-2913-2911-2913-2911
2913 -2933-2933

2

مطالعات برنامه درسی

0

20/1

9

مطالعات برنامه درسی آموزش

4

29/2

-2910-2914-2914-2914
2912-2913
2913-2913-2913-2913

عالی
4

پژوهشهای برنامه درسی

2

0/0

2933-2933

1

مجله ایرانی آموزش در علوم

2

0/0

2933-2910

پزشکی
3

پژوهش در پزشکی

2

9/9

2912

1

المپیک

2

9/9

2919

3

مجله ایرانی اخالق پزشکی

2

9/9

2932

23

پژوهشنامه تربیتی

2

9/9

2913

22

اندیشههای تازه در علوم تربیتی

2

9/9

2913

22

علوم تربیتی و روانشناسی

2

9/9

2914

دانشگاه شهید چمران
29

نوآوریهای آموزشی

2

9/9

2933

دادههای جدول نشان میدهد که مجالت و پژوهشهای داخلی نیز شاهد وضعیتی مشابه با
پژوهشهای خارجی هستیم که جدول  9بهخوبی بیانگر این مطلب است .پژوهشهای ایرانی نیز
طبق دادههای جدول مربوط به تقربیا  22سال از سالهای  2913تا سال  2932است.
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0

روانشناسی تربیتی

2

0/0

2933-2913
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سؤال اول پژوهشی :رویکرد و روش پژوهشی غالب در پژوهشهای خارجی چیست؟
جهت پاسخ به سؤال مذکور ،تعداد  93پژوهش خارجی نمونهگیری شده در قالب
روششناسی مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج آن بهصورت جدول  4آورده شده است.
جدول  :4تحلیل روششناسی پژوهشهای خارجی برنامه درسی در آموزش عالی
رویکرد

تعداد

پژوهشی

روش

تعداد

پژوهش

روش

تعداد

نمونهگیری

ابزار

تعداد

جمعآوری

روش تحلیل

تعداد

دادهها

اطالعات
تصادفی

تحلیل

9

ساده

4

واریانس
یکراهه

کیفی

20

طولی

2

موردی

1

طبقهای

2

پرسشنامه

2

محقق

تحلیل

ساخته

واریانس

متناسب با
حجم

چندمتغیره

نمونه برابر

آزمون  tتک

2

با جامعه
در دسترس
هدفمند

2

2

متغیره
2
1

موارد

اسناد و

3

آزمون  tمستقل

2

رگرسیون

2

تحلیل محتوا

3

ادبیات

مطلوب
هدفمند

2

مورد تأیید

مصاحبه

2

تحلیل تفسیری

3

عمیق

یا رد
مبتنی بر

4

نظریه

مصاحبه

9

نیمه

تحلیل

9

پدیدارشناسانه

ساختارمند
پدیدارشناسانه

0

اقدام پژوهی

2

حالتهای

2

مشاهده

2

مهم

مقولهبندی و

4

کدگذاری

آموزشی
9

2

تحلیل حیطه

2
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کمّی

3

پیمایشی

1

طبقهای

3

همبستگی

2
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رویکرد

تعداد

پژوهشی

روش

تعداد

پژوهش

روش

تعداد

نمونهگیری

ابزار

تعداد

جمعآوری

روش تحلیل

تعداد

دادهها

اطالعات
مالک محور
تاریخی

2

اکتشافی

2

درهمتنیده

2

تحلیل اکتشافی

تجربه
شخصی

موارد

9

مصاحبه

4

مطلوب
ترکیبی

1

تصادفی

تشریحی

مقولهبندی و

1

کدگذاری
2

ساده
2

2

اسناد و

9

توصیفی

2

محتوا

خوشهای

2

مبتنی بر

2

پرسشنامه

9

نظریه

تحلیل محتوا

2

تحلیل

2

واریانس

در دسترس

2

نمونه برابر

2

2

تحلیل اکتشافی

2

تحلیل

2

تجربه

رگرسیون

شخصی

تحلیل وقایع

2

تحلیل تفسیری

2

با جامعه

دادههای جدول نشان میدهد که رویکرد پژوهشی غالب در پژوهشهای خارجی ،رویکرد
کیفی است که حدود  %03پژوهشها را به خود اختصاص داده است .طبق دادههای جدول ،در
رویکرد کیفی ،روش پژوهش موردی ( )%13و روش پدیدارشناسانه ( )%93/1بیشتر مورد
مدارک و مصاحبه و روش نمونهگیری غالب ،روش هدفمند موارد مطلوب بود .روشهای
تحلیل محتوا و تحلیل تفسیری بیشترین استفاده را جهت تجزیه و تحلیل دادهها داشت .در
رویکرد کمّی ،بهعنوان دومین رویکرد پژوهشی غالب ،روش پیمایشی ،روش غالب پژوهشی
بود .نمونهگیری ساده و تحلیل واریانس ،به ترتیب روشهای غالب نمونهگیری و تجزیه و
تحلیل داده و تنها ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود.
سؤال دوم پژوهشی :رویکرد و روش پژوهشی غالب در پژوهشهای داخلی چیست؟
جهت پاسخ به سؤال مذکور ،همانند پژوهشهای خارجی ،تعداد  93پژوهش داخلی
نمونهگیری شده در قالب روششناسی مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج آن بهصورت جدول 1
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استفاده قرار گرفته بود .در رویکرد کیفی ،بیشترین ابزار مورد استفاده جمعآوری دادهها ،اسناد و

روش شناسی پژوهشهای داخلی و خارجی ...

آورده شده است .در این تحلیل ،فراوانی رویکردهای پژوهشی و فراوانی روشهای نمونهگیری
و تحلیل دادهها و همچنین فراوانی ابزارهای جمعآوری اطالعات نشان داده شده است.
جدول  :1تحلیل روششناسی پژوهشهای داخلی برنامه درسی در آموزش عالی
رویکرد

تعداد

پژوهشی

روش

تعداد

پژوهش

روش

تعداد

نمونهگیری

ابزار

تعداد

جمعآوری

روش تحلیل

تعداد

دادهها

اطالعات
تصادفی

تحلیل

0

ساده
طبقهای
پیمایشی
کمّی

21

کیفی

23

واریانس
2

29

پرسشنامه

24

محقق ساخته
تصادفی

2

همبستگی

2

پیرسون

9

خوشهای

خی دو

2

آزمون t

9

زوجی
نمونه برابر

2

با جامعه

پرسشنامه

2

استاندارد

آزمونw

2

آزمون  tتک

4

نمونهای
کورموگروف

2

اسمیرونف

همبستگی

2

گلوله برفی

2

موردی

9

هدفمند

2

پیشآزمون-

2

پسآزمون
اسناد و ادبیات

9

آزمون t

1

مستقل
رگرسیون

9

فریدمن

2

تحلیل محتوا

9

موارد
مطلوب
اشباعشده

2

مصاحبه عمیق

2

تحلیل

مبتنی بر

4

مصاحبه

0

تفسیری

نظریه
پدیدارشناسانه

0

اقدام پژوهی

2

حالتهای

4

نیمهساختارمند
2

مشاهده

2

مهم

مقولهبندی و

1

کدگذاری

آموزشی
نمونه برابر

2

چکلیست

2
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نیمه تجربی

2

در دسترس

2

یومن ویتنی

2
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رویکرد

تعداد

پژوهشی

روش

تعداد

پژوهش

روش

تعداد

نمونهگیری

ابزار

تعداد

جمعآوری

روش تحلیل

تعداد

دادهها

اطالعات
با جامعه
اکتشافی

2

درهمتنیده

2

موارد

2

مصاحبه

9

مطلوب
ترکیبی

1

تصادفی

مقولهبندی و

9

کدگذاری
2

اسناد و محتوا

2

2

توصیفی

ساده
2
اکتشافی

خوشهای

2

موارد

2

بیشینه

پرسشنامه

9

محقق ساخته

تصادفی

2

مالک محور

2

تصادفی

9

تحلیل محتوا

2

تحلیل

9

واریانس
 Tزوجی

2

 Tمستقل

2

کورموگروف

2

طبقهای
مشاهده

2

اسمیرنف

هدفمند
پرسشنامه
استاندارد

2

تحلیل

2

تفسیری

دادههای جدول  1نشان میدهد که در پژوهشهای ایرانی ،رویکرد پژوهشی غالب ،رویکرد
غالبترین روش پژوهشی ( )%11/1به شمار میرود .غالبترین روشهای نمونهگیری و تحلیل
دادهها ،به ترتیب تصادفی ساده و آزمون  tمستقل و پرسشنامه محقق ساخته نیز مهمترین ابزار
کار پژوهشگران بود .در رویکرد کیفی ،روش پژوهشی پدیدارشناسانه روش پژوهشی غالب بوده
و پژوهشگران در این رویکرد از روش نمونهگیری مبتنی بر نظریه و روش تحلیل مقولهبندی،
بهعنوان روشهای نمونهگیری و تحلیل دادهها ،بیشتر استفاده کرده بودند.
سؤال سوم پژوهشی :رویکردهای پژوهشی داخلی و خارجی در طی حدود
روندی داشتهاند؟
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کمّی است که  %13پژوهشها را دربر میگیرد .طبق جدول ،در این رویکرد ،روش پیمایشی

روش شناسی پژوهشهای داخلی و خارجی ...

بهمنظور پاسخ به سؤال سوم پژوهشی ،ابتدا سال انتشار پژوهشهای داخلی را به سه دوره
متمایز تقسیم کرده و سپس فراوانی هر یک از رویکردها و روشهای پژوهشی را مشخص کرده
تا مشخص شود آیا روندی وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد چه روندی را نشان میدهند.
ازآنجاکه مشخص کردن روند پژوهشها طی  22سال مدنظر بود ،جهت انجام تحلیل بهتر و
سازمانیافتهتر 22 ،سال به  9دوره  4ساله تفکیک شده است.
جدول  :0فراوانی رویکردهای پژوهشی داخلی و خارجی طی  22سال به تفکیک مراحل سهگانه
فراوانی رویکردهای
پژوهشی
مراحل
از سال  2913تا
اول

کمّی

ترکیبی

کیفی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

4

4

2

4

2

-

سال 2919
از سال  2332تا
سال 2334
از سال  2914تا

دوم

2

2

2

9

-

-

سال 2913
از سال  2331تا
سال 2331

سوم

سال 2932
از سال  2333تا
سال 2322

همانگونه که دادههای جدول نشان میدهد ،در مرحله اول که  0پژوهش در ارتباط با برنامه
درسی در آموزش عالی در داخل صورت گرفته است ،رویکرد کمّی غالب بوده که  00درصد
پژوهشها را شامل میشود .در این دوره یک پژوهش کیفی و یک پژوهش ترکیبی انجام شده
است .در دوره دوم که تنها  1پژوهش انجام شده بود ،اگرچه توازن نسبی بین پژوهشهای کمّی
و کیفی وجود داشت ،روند خفیفی نسبت به رویکردهای کیفی وجود داشت .در دوره سوم که
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از سال  2911تا

3

4

0

22

4

1
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بیشترین پژوهش را به خود اختصاص داده است ( %02/3کل پژوهشها) ،اگرچه رویکرد کمّی،
رویکرد غالب بود ،اما پژوهشهای کیفی و ترکیبی بیشتر از دو دوره قبل انجام شده بود .به
عبارتی در این دوره ،حدود  %92/10پژوهشها به روش کیفی و  %22نیز به روش ترکیبی بود.
در ارتباط با پژوهشهای خارجی ،همانگونه که دادههای جدول مؤید آن است ،در دورههای
اول و دوم ،رویکردهای پژوهش کمّی و کیفی دقیقاً روند یکسانی را داشتهاند اما در طی همین
دو دوره پژوهش ترکیبی انجام نشده است .طبق دادههای جدول ،در دوره سوم غالب پژوهشها
با شیوه کیفی ( )%11انجام شده و در این دوره تمایل به انجام پژوهش با رویکرد ترکیبی نیز در
بین پژوهشگران وجود داشته است ( %21کل پژوهشهای این دوره) .نکته قابلتأمل در جدول
اینکه ،بیشترین پژوهشها در حوزه برنامه درسی در آموزش عالی مربوط به دوره سوم (23
پژوهش) و کمترین پژوهشها در این زمینه متعلق به دوره دوم ( 2پژوهش) است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این بررسی نشان داد که برنامه درسی بهعنوان یک حوزه مهم در آموزش عالی،
پژوهشهای بسیاری را در رشتههای گوناگون به خود اختصاص داده است .اطالعات
جدولهای  2و  9این ادعا را تأیید میکنند .این نشان از آن دارد که برنامه درسی هسته مرکزی
برنامههای آموزشی دانشگاهها در تمام رشتهها به شمار میرود .بررسی سؤال اول پژوهشی
حاکی از آن بود که در دسته پژوهشهای خارجی ،اگرچه محققان از رویکردهای پژوهشی کمّی
و ترکیبی نیز غافل نبودهاند ،اما رویکرد کیفی ( )%03غلبه داشته است .این نتیجه برخالف
دوگرتی ( ،)2331در ارتباط با تکنولوژی آموزشی ،بود؛ چراکه آنها دریافتند که روششناسی
پژوهشی غالب در دو حوزه موردبحث ،رویکرد کمّی بود .تسلط رویکرد کیفی در حوزه برنامه
درسی شاید به خاطر ماهیت میانرشتهای و محوریت داشتن برنامه درسی در هر رشته باشد.
چراکه کیفیت برنامههای درسی امروزه در ارزیابیهای آموزش عالی اهمیت فوقالعادهای پیدا
کرده است و لذا این دسته از پژوهشها ،تفسیر مناسبتر و مطلوبتر را از سوی دستاندرکاران
به دست میآورد .همچنین به اعتقاد برخی ،برنامه درسی دارای سازگاری فراوانی با روشهای
کیفی است؛ چراکه همواره یکی از دغدغههای برنامه ریزان و متخصصان برنامه درسی رشتههای
گوناگون ،کیفیت برنامههای درسی و بهبود مستمر آن با عنایت به اجماع حداکثری است.
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پژوهش آندرسون و شاتوک ( )2322در ارتباط با حوزه آموزش و همچنین پژوهش جانسون و

روش شناسی پژوهشهای داخلی و خارجی ...

دستیابی به چنین اجماعی ،بستگی به نظرات عمیق و واقعبینانه صاحبنظران و کارشناسانی
مانند اساتید دارد که صرفاً از طریق روشهای کیفی و انجام مصاحبههای عمیق امکانپذیر است.
برعکس ،اطالعات جدول  1حکایت از آن داشت که در پژوهشهای داخلی ،رویکرد کمّی،
رویکرد غالب پژوهشی بود که نصف پژوهشهای برنامه درسی ( )%13را در حدود  22سال به
خود اختصاص داده است .این نتایج با پژوهشهای لطفآبادی و همکاران ( ،)2910شعبانی
ورکی ( ،)2913سراج و عطاران ( ،)2913سلسبیلی و حسینی ( ،)2914همسو است .آنها نیز در
پژوهشهای خود به این نتیجه دست یافته بودند که رویکرد پژوهش کمّی ،رویکرد غالب بوده و
اکثر پژوهشگران تمایل بیشتری به استفاده از این روشها داشتهاند .برای مثال در پژوهش
سلسبیلی و حسینی ( )2914بهعنوان تنها پژوهشی که بیشترین ارتباط را با روششناسی در
حوزه برنامه درسی دارد ،رویکرد کمّی %33 ،پژوهشها را به خود اختصاص داده بود .این امر
بهاحتمال زیاد ناشی از غلبه سنتی و دیرینه این رویکرد است که نسبت به دو روش دیگر بیشتر
مورد استفاده قرار میگیرد و همچنان تسلط خود را حفظ کرده است .البته نگرش محققان نسبت
به این دیدگاه که کمّی سازی و تحلیل کمّی همواره جوابهای دقیق و معناداری به دست
میدهند و اعداد و ارقام خطای کمتری دارند ،محققان را مجاب ساخته است که همواره آن را
بهعنوان روش دقیقتر بهحساب آورند .بااینوجود رویکرد کیفی نیز کم و بیش مورد استفاده
محققان آموزش عالی بوده و نیمنگاهی نیز به تحقیقات ترکیبی دارند .شاید یکی از دالیل دیگر
این است که انجام پژوهشهای کیفی به لحاظ اجرا (مانند انجام مصاحبه) نسبت به اجرای
معموالً بایستی با افراد صاحبنظر مانند اساتید انجام گیرد ،معموالً کمتر در دسترس بوده و یا
وقت کافی برای انجام آن ندارند و لذا پژوهشگران نیز زیاد خود را مقید به انجام آن نمیبینند.
در بررسی سؤال سوم پژوهشی ،همانگونه که اطالعات جدول  1نشان میدهد .تحقیقات
کمّی در داخل همچنان تسلط و غلبه خود را در طی روند  22ساله حفظ کردهاند؛ اما از دوره
دوم یعنی بین سالهای  2914تا  ،2913روند پژوهشها به طریقی بوده است که رویکردهای
کیفی موردتوجه محققان قرارگرفته و در دوره سوم (سالهای بین  2911تا  )2932تحقیقات
کیفی جایگاه خاصی پیدا کرده و به نسبت دو دوره قبل تقریباً دو برابر شده است .طی همین
دوره سوم نیز تحقیقات ترکیبی نسبتاً پیشرفت فراوانی داشته اما همچنان یک رویکرد نسبتاً
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روشهای کمّی (مانند توزیع پرسشنامه) دشوارتر و زمانبر باشد .بخصوص اینکه انجام مصاحبه
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مغفول به شمار میرود که البته با توجه به روند مورد مالحظه ،امید است که در آینده شاهد
انجام هرچه بیشتر این دسته از تحقیقات در برنامه درسی آموزش عالی باشیم؛ بنابراین با اندکی
اغماض میتوان گفت که روند تحقیقات در حوزه برنامه درسی در آموزش عالی از کمّی به
کیفی و ترکیبی بوده است .سراج و عطاران ( )2913نیز در پژوهش خود در ارتباط با
روششناسی پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی ،چنین روندی را -اگرچه بهصورت
کند -گزارش کرده بودند.
نتایج مربوط به همین سؤال نشان داد که روند انجام تحقیقات خارجی در طی دو دوره اول
( 2333تا  )2334و دوره دوم ( 2331تا  ،)2331تغییری نکرده و تحقیقات کمّی و کیفی از روند
برابری برخوردار بوده است؛ اما در طی دوره دوم یعنی از سال  2333تا  ،2322شاهد گسترش
فراوان انجام تحقیقات کیفی و پیشی گرفتن از تحقیقات کمّی بودهایم .همچنین در طی همین
دوره سوم بود که زمینه انجام تحقیقات ترکیبی در زمینه برنامه درسی در آموزش عالی فراهم
شده و حدود  %21پژوهش را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که این میزان در
دو دوره گذشته صفر بوده است؛ بنابراین در پژوهشهای خارجی نیز ،روندی از تحقیقات کمّی
به کیفی و ترکیبی را شاهد بودهایم با این تفاوت که این روند در پژوهشهای خارجی
مشخصتر بوده است.
بهطورکلی با چنین روندی که تحقیقات داخلی دارند امید است که شاهد تحقیقات کیفی و
ترکیبی بیشتر در حوزه برنامه درسی باشیم .اگرچه انجام پژوهشهای کمّی نیز یک ضرورت
این حوزه را تسهیلتر میسازد؛ چراکه رسالت برنامه درسی ایجاب میکند که افراد بیشتری در
تصمیمگیری و تصمیم سازی این حوزه دخیل باشند .در پژوهشهای خارجی چنین تسلطی در
روشهای کیفی وجود دارد و لذا برای ترویج و گسترش آن در داخل کشور نیز بایستی
راهکارهایی ارائه داد .یکی از این راهکارها میتواند دایر کردن کارگاهها و سمینارهای آموزشی
جهت معرفی و بها دادن به پژوهشهای کیفی است .همچنین کتابهای روش تحقیق و
آموزشهای اساتید در دانشگاهها نیز به صورتی باشد که بیشتر از پیش مشوق انجام پژوهشهای
کیفی در دانشجویان باشند .کتابهای روش تحقیق نیز که به این نوع روششناسی پرداختهاند،
بایستی بیشتر در دسترس قرار گیرد و بهطور مفصل و روشن آن را تشریح کنند.
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است ،اما ماهیت برنامه درسی با پژوهشهای کیفی سازگاری فراوانی دارد و رسیدن به اجماع در

روش شناسی پژوهشهای داخلی و خارجی ...
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