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Abstract: The purpose of this study was to
investigate and analyze the content of articles
published in the Journal of Higher Education. In
this research, 282 papers published in 40 issues
of the journal from 2008 to 2017 were studied.
The method of this research is descriptive and it
is a kind of content analysis. To collect data
from the checklist and to analyze the data, spss
software and descriptive tests, and percent and
inferential test were used. The findings of this
study indicate that the most thematic tendency
discussed in the articles of the Journal of higher
education is dedicated to the system of
evaluation and quality assurance in higher
education; also, according to research findings,
most of the research methods used are
quantitative and the tools mostly employed for
data collection were questionnaires. On the
other hand, most research types are independent
of researchers??. Regarding the authorship, the
status and number of single-compilation papers
are low and most of the articles are written in
groups. Also, authors who are not members of
the editorial board of the quarterly had the
largest share in writing the articles; besides, the
authors’ highest level of education is PhD and
the academic rank of most of them is assistant
professorship.
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مقدمه
نظام آموزش عالي و عملکرد آن ،جايگاه و نقش محوری در فرايند توسعه همهجانبه
جامعه و تحوالت بنيادين آن دارد .در اين راستا ،نظام آموزش عالي رسالتها و
کارکردهای مختلفي مانند آموزشي ،پژوهشي ،فناوری ،فرهنگي و اجتماعي بر عهده
دارد ،اما رسالت و کارکرد پژوهشي و توليد علم و تبديل آن به فناوریهای پيشرفته،
زيربناييتر و اساسيتر محسوب ميشود .ضرورت پژوهش و توليد علم در دانشگاهها
از دو بعد بيروني (پاسخ به تغييرات و نيازهای جامعه) و دروني (بهبود کيفيت
آموزش ،ارتقای جايگاه دانشگاه ،افزايش درآمد ،توسعه ارتباطات علمي با نهادهای
معتبر و  )...قابل توجه است (تقيزاده کرمان و همکاران .)162 ،1394 ،در اسناد
باالدستي نظام آموزش عالي و علم و فناوری کشور نيز اين موضوع مورد توجه بوده و
بر جهتدهي به چرخه علم ،فناوری و نوآوری در حوزههای مختلف جامعه (راهبرد
کالن  11 ،7 ،3و  12نقشه جامع علمي کشور) و معطوف کردن آن به رفع مشکالت
کشور (بند الف -ماده  16قانون برنامه پنجم توسعه کشور) تأکيد اساسي شده است.
برای دستيابي به چنين ضرورت و جايگاهي در حوزه پژوهشهای نظام آموزش
عالي ،بايد موضوعات و مسائل مورد پژوهش ،روششناسي و ساير مؤلفهها ،پاسخگو
و متناسب با مسائل در هر دو بعد دروني و بيروني مذکور به کار گرفته شود.
بيتوجهي به چنين ضرورتي ،ممکن است سبب عموميت يافتن و تداومبخش
رويههای مسلط و مرسوم پژوهشي شود و مسير را برای بهکارگيری بينشها و
خالقيتهای روششناسي نو ،ابتکاری و ساختارشکن مسدود کند .همچنين سبب
افزايش مسائل و مشکالت دروني نظام آموزش عالي از يک سو و تشديد ناکارآمدی
اين نهاد در حل مسائل مبتالبه جامعه از سوی ديگر شود و درنهايت ،منجر به اين
شود که نظام آموزش عالي فلسفه و کارکرد وجودی خود را در اين زمينه از دست
داده و موجب بي اعتمادی و سرخوردگي جامعه از اين نهاد شود .بر اين اساس
ميتوان گفت نظام آموزش عالي ،نظامي است که از آن انتظار ميرود هم در قبال
مسائل و نيازهای جامعه و هم در قبال مسائل و مطالبات خود نهاد آموزش عالي،
پاسخگويي و مسئوليتپذيری داشته باشد .بهطوری که از يک سو بايد با توسعه
مرزهای دانش و سياستپژوهيها و مطالعات خود به نيازها و مسائل جامعه و ساير
نظام ها و نهادها در ابعاد مختلف فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی تدبيری و راهکاری
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بينديشد و از سوی ديگر بايد مسائل و امور دانشگاهها و مؤسسات خود را نيز به
سامان برساند (رشيد حاجيخواجهلو و يوسفي .)1397 ،بنابراين ،بهجرئت ميتوان
گفت که پژوهش و توليد علم ،محور پيشرفت و توسعه جامعه بوده و حرکت در اين
زمينه نيازمند آن است که ارزيابي و تحليل مناسب و نظاممندی از موقعيت فعلي
موضوعات (مسائل) و قابليتها و روشهای پژوهشي اين حوزه صورت بگيرد .يکي
از مجاری و زمينههايي که ميتوان ادعاها و دستاوردهای معرفتي و پژوهشي و
روششناسي در يک حوزه معين را بهصورت نظاممند رصد ،ارزيابي و تحليل کرد،
مقالههای منتشر شده در مجلههای تخصصي آن حوزه است .ويژگي و اهميت
اينگونه مجلهها ،در روشمند بودن ارائه مطالب آن (زکي ،)1385 ،تازگي و بهروز
بودن (نسبي) مقالههای آن ،سرعت عمل در ارائه آخرين دستاوردها و نتايج علمي،
تنوع و کوتاه بودن مطالب ،ارزانتر بودن مجله (نسبت به کتاب) ،ارائه اطالعات ،نقدها
و تحليلهای نسبتاً اصيل ،دست اول و دقيقتر از موضوعهای پيچيده علمي ،چاپ،
توزيع و دسترسي آسانتر ،بهکارگيری روشها و بررسيهای علمي شناخته شده و
معتبرتر ،پرکاربردترين و پر استنادترين است .به سبب اين ويژگيها ،مجلهها در ميان
ساير مدارک و منابع علمي از جذابيت و توجه بيشتری برای نويسندگان و
پژوهشگران برخوردار است (ارشاد ،قاراخاني و ميرزايي1384 ،؛ محمدی ،حسنخاني
و اميد152 ،1394 ،؛ رضايت )106 ،1394 ،و نسبت به کتابهای علمي از ارزش و
اعتبار علمي بيشتری برخوردار است (همان) .بررسي دقيق مقالههای چاپ شده در
يک مجله علمي ،از مهمترين راهها برای ارتقای کمي و کيفي آن مجله و به تبع آن،
موجب رشد علمي در زمينه تخصصي مجله است .اين موضوع ،نهتنها به فهم دقيق
روند چاپ مقالهها در آن مجله کمک ميکند ،بلکه زمينه برنامهريزی برای
پيشرفتهای بعدی آن مجله است (جاويد ،2007 1،نقل در عابديني بلترک ،نصر
اصفهاني و صالحي عمران.)116 ،1392 ،
در مقايسه با ساير حوزهها ،رشتهها و مطالعات تخصصي ،سابقه پژوهش در حوزه
نظام آموزش عالي ايران بهصورت نظاممند و در قالب يک رشته علمي و مطالعاتي و
انتشار نتايج آن در مجلههای تخصصي ،نوپا بوده و نيازمند تقويت و قوامبخشي
بيشتری است .بررسيها نشان ميدهد مجلههای تخصصي که در اين حوزه منتشر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ميشود ،محدود و انگشتشمار است .ازجمله اين مجلهها ميتوان به فصلنامه
پژوهش و برنامهريزی آموزش عالي (وابسته به مؤسسه پژوهش و برنامهريزی آموزش
عالي) ،فصلنامه آموزش عالي (وابسته به انجمن آموزش عالي ايران) ،نامه آموزش
عالي (وابسته به مؤسسۀ پژوهش و برنامهريزی آموزش عالي و سازمان سنجش
آموزش کشور) و  ...اشاره کرد .در اين ميان ،نشريه «نامۀ آموزش عالي» يکي از
نشريات معتبر علمي -ترويجي کشور است که با هدف انعکاس بحثهای علمي در
حوزه آموزش عالي و انتشار ديدگاهها و پژوهشهای مرتبط و طبق مجوز شمارۀ
 159686/3مورخ  1391/08/21وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،هر سه ماه يک بار
منتشر ميشود .همچنين موضوعات مرتبط با دانشگاهها ،دانشجويان ،رشتههای
آموزشي ،برنامههای درسي ،استادان دانشگاه و مانند آن ازجمله حيطههای پژوهشي
اين نشريه به شمار ميآيند.
از ديگر روشهای رايج و مهم برای چنين ارزيابيها و بررسيهايي ،تحليل محتوا
است؛ تحليل محتوا يک روش پژوهش است که برای تفسير و کدگذاری محتوای
متني مورد استفاده قرار ميگيرد و با ارزيابي سيستماتيک متون (مانند اسناد ،ارتباطات
و گرافيک) ،دادههای کيفي را ميتوان به دادههای کمي تبديل کرد .با استفاده از اين
روش ميتوان حجم قابل توجهي از اطالعات درون متن و ساختارها و ويژگيهای آن
را بهگونهای نظاممند مشخص ساخت (لطفآبادی .)20 ،1386 ،بهزعم صاحبنظران
و پژوهشگران مختلف ،پژوهشهايي از اين دست ميتواند در شناسايي موضوعات
پژوهشي بااهميت و ارتباط آنها (کومار و جان ،)20121،آشکارسازی گرايشهای يک
حوزه خاص ،انسجام ميان گرايشها و موضوعات و امکان مقايسه ساختار شبکههای
موضوعي و درک شباهتها و تفاوتهای آنها (وانگ ،موهانتي و مک کالوم،)2006 2،
بهبود کنترل کتابشناختي متون رشتههای مختلف ،گروهبندی منابع ،تبيين الگوی
استفاده از انواع منابع در فهرست منابع و سياستگذاری ،کشف گرايش نويسندگان
مقالهها در استفاده از منابع متفاوت (اعم از مقاله و  ،...تعيين ميزان روزآمدی منابع
مورد استفاده در آثار نويسندگان (محمدی و همکاران 152 ،1394 ،و رضايت،1394 ،
 ،)107زمينهسازی برای رتبهبندی مجلهها ،گروههای آموزشي ،دانشگاهها ،مراکز
پژوهشي و دانشمندان و پژوهشگران (زارعي و خداداد )176 ،1393 ،و توصيف عيني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و منظم و ذهني محتوای پيام از بعد ظاهری و باطني (قاعدی و گلشني )1395 ،مؤثر
باشد.
بدين ترتيب ،با توجه به مطالب فوق و نقش تحليل محتوای مقالههای چاپ شده
در ارتقای کمي و کيفي آن مجله ،در اين پژوهش ،تالش ميشود که با بررسي و
تحليل محتوای مقالههای مجله «نامه آموزش عالي» بتوان به بهبود سطح کيفي
مقالههای اين فصلنامه دارای امتياز و معتبر در حوزه نظام آموزش عالي کشور ،کمک
کرد .با شناسايي گرايش موضوعات پژوهشي ،ابزار گردآوری اطالعات و روش
پژوهش ،نوع پژوهش ،الگوی مشارکت ،وضعيت خود استنادی ،مرتبه علمي و ميزان
تحصيالت نويسندگان مقالههای اين فصلنامه ،به تعيين محورهای مجله که کمتر
بررسي يا از آن غفلت شده است ،اقدام ميشود تا مشکالت و کاستيهای مربوط به
سازماندهي محتوای مقالهها حل و شناسايي شوند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اجرای پژوهش در حوزه علوم تربيتي و رفتاری ،نقش بسزايي در دستيابي به
شيوههای تربيتي ارزنده و سازنده ايفا ميکند؛ در اين راستا ،نشريات و مجلههای
علمي و آثار پژوهشي حاصل از آن ،جايگاه بااهميتي در استحکام توليدات علمي
خواهند داشت؛ چراکه مجلهها و نشريات علمي ازجمله ابزارهای مهم شکوفايي
صنعت و فناوری به شمار ميروند و با برقراری ارتباط ميان مجامع علمي و
پژوهشگران از يکسو و انتقال علم از بخشهای دانشگاهي و پژوهشي به حوزه
صنعت و توليد به گسترش و اشاعه اطالعات و نتايج پژوهشها درباره پيشرفتهای
موجود در يک حوزه علمي کمک ميکنند؛ در حقيقت ،انتشار مقالههای دارای
يافتههای پژوهشي ارزشمند و پيشنهادهای مؤثر پژوهشي در مجلههای علمي موجب
شناسايي نقاط قوت و ضعف مقالههای پژوهشي و ارتقای کمي و کيفي آنها خواهد
شد.
با توجه به اهميت و جايگاه مقالههای اصيل علمي در مديريت پژوهشي کشور،
الزم است پژوهشگران پيش از تنظيم طرح پژوهشي و اجرای آن ،مروری جامع بر
منابع علمي موجود در حيطه موضوع پژوهش مورد نظر داشته باشند .درواقع ،کارکرد
بررسي مباني نظری و پيشينه پژوهش عبارت است از :تعيين حدود و مرزهای
پژوهش ،تعيين جايگاه پژوهش در بدنه دانش سازمانيافته ،تعيين و تعريف متغيرهای
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پژوهش  ،پي بردن به داليل بروز ناهمسويي در يافتههای مربوط به يک زمينه پژوهشي
(اری ،جاکوبز ،رضويه و سارنسن 2006 1،به نقل از رضويه .)59 ،1396 ،از سوی
ديگر ،پس از بررسي مباني نظری و تجربي پژوهش ،روششناسي يک پژوهش ،گامي
مهم برای ادامه مراحل يک پژوهش علمي است؛ درواقع ،بر اساس روششناسي،
چشمانداز پژوهشگر ،مسير حرکت و چگونگي عبور در مسير ،جهت دستيابي به
هدفهای مشخص تعيين ميشوند (ايمان .)142 ،1380 ،مهمترين روششناسيها
عبارتاند از اثباتي و تفسيری که گاهي به جای پژوهش اثباتي ،عنوان پژوهش کمي و
به جای پژوهش تفسيری ،عنوان پژوهش کيفي به کار ميرود .پژوهش اثباتگرا ريشه
در اين فرض دارد که جلوههای محيط اجتماعي واقعيتي مستقل را تشکيل ميدهند و
طي زمان و موقعيتها نسبتاً ثابتاند .پژوهش اثباتگرا دانش را با گردآوری دادههای
عددی و رفتارهای قابل مشاهده نمونهها و سپس عرضه اين دادهها به تحليل عددی
فراهم ميآورد (گال ،بورگ و گال .)60 ،1394 ،همچنين ،در رويکرد اثباتگرايي با
بهکارگيری رويکرد قياسي و عيني و ثابت تلقي کردن واقعيتها به طراحي و اجرای
پژوهشها بر اساس روشهای کمي اقدام ميشود .از سوی ديگر ،پژوهش مابعد
اثباتگرا ريشه در اين فرض دارد که جلوههای محيط اجتماعي بهعنوان تفسيرهايي
بهوسيله افراد ساخته ميشود و اين تفسيرها شکل گذرا و وابسته به موقعيت دارند.
پژوهشگر مابعد اثباتگرا ،دانش را در درجه اول از طريق گردآوری دادههای کالمي با
مطالعه جدی و عمقي موارد و عرضه اين دادهها به استقراء تحليلي فراهم ميآورند
(همان) .همچنين ،روششناسي تفسيری معتقد است که دنيای اجتماعي برخالف
دنيای فيزيکي ،خارج و مستقل از آگاهي انسان وجود ندارد؛ بنابراين ،دنيای اجتماعي
از پيش تعيين شده نيست و واقعيتهای اجتماعي توسط افراد ساخته ميشود .درواقع،
افراد به کمک دو عامل تجربه و بلوغ خود ،فهم خود را از جهان توسعه ميدهند؛
بدين ترتيب ،ما بعد اثبات گرايان از فنون کالمي ،بصری و کيفي بيشتر از روشهای
کمي و تحليلهای آماری استفاده ميکنند و به علت وقايع و کشف مضمونها ،ديدگاه
تفسيری دارند.
در اين راستا ،در کنار روشهای کمي (اثباتگرا) و روشهای کيفي (ما بعد
اثباتگرا) ،روش تحليل محتوا وجود دارد که از انعطافپذيری بسيار بااليي برخوردار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Ary, Jacobs, Razavieh & Sorensen

1

تحلیل محتوای نظاممند پژوهشهای حوزه آموزش عالی ایران ...

133

است و به افزايش اعتبار پژوهشها کمک شاياني ميکند؛ در حقيقت ،روش تحليل
محتوا در ارزيابي معرفتشناختي و روششناختي مقالههای پژوهشي که در مجالت
علمي کشور انتشار مييابد ،به ايجاد شناخت علمي در دانشپژوهان و بهبود کيفيت
پژوهشها و تدوين مقالههای دقيقتر علمي کمک ميکند (لطفآبادی.)10 ،1386 ،
در زمينه تحليل محتوای مقالههای چاپ شده در فصلنامههای معتبر علمي
پژوهشهای مختلفي انجام گرفته است؛ ازجمله پژوهش غالمي ( ،)1394به تحليل
محتوای  317مقاله منتشر شده از فصلنامه اخالق در علوم و فناوری بين سالهای
 1394-1385اختصاص داشت .يافتههای پژوهش او نشان داد که از  709نويسنده در
 317مقاله مورد بررسي 68/82 ،درصد مرد بوده ،بيشتر مقالهها حاصل کار دو نفری
بوده و بيشتر افراد ،مدرک دکتری با وابستگي به دانشگاه تهران را داشتهاند .همچنين،
بيشتر مقالهها به روش پژوهش پيمايشي و بيشترين گرايش موضوعي ،اخالق حرفهای
بوده است .يافتههای پژوهش رضايت ( ،)1394با عنوان «تحليل محتوا و استنادی
مقالههای چاپ شده در فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسالمي» بيانگر آن
بود که بيشـترين گـرايش موضـوعي مقالهها را «مباني و اصول تعليم و تربيت»
تشکيل ميدهد .آمار مشـارکت نويسندگان نيز نشان داد مقالههای چندنويسندهای با
جنسيت مرد و سطح تحصيل مقطع دکتری بيشترين فراواني را داشته است .نوع
پژوهشهای کيفي ،روش توصيفي ـ تحليلي ،استفاده از منـابع بـه زبـان فارسـي و
روزآمدی منابع نيز بيشترين فراواني را داشتهاند.
يافتههای پژوهش ذاکر صالحي و قانعي راد ( ،)1394با عنوان «مرور نظاممند و
فراتحليل پژوهشهای ايراني در قلمرو مطالعات اجتماعي علم و فناوری» نشاندهنده
تأخر مطالعات اجتماعي علم در ايران نسبت به نسلها و رهيافتهای چندگانه
جامعهشناسي ايراني است .ماهيت غالب در اين آثار ،رويکرد برونگرا و در سطح
توصيفي و متمرکز در نسل دوم جامعهشناسي ايراني است .راهکارهای ارائه شده در
اين آثار نيز غالباً مديريتي ،تک زمينهای ،اصالحي ،در سطح کالن و فرابخشي ،مشوق
رويکرد اشاعهگرا و با ويژگي بلندمدت بودهاند .همچنين درمجموع  74/5درصد آثار
مورد مطالعه ،مشتمل بر مطالعات اسنادی و تاريخي يا پيمايش و نگرشسنجي بودهاند
و مطالعات تجربي از نوع آزمايشي کمتر در کانون توجه پژوهشگران بوده است.
بررسي توزيع وضعيت آثار برحسب نوع اثر توسط پژوهشگران نيز نشان داد که معادل
 25/5درصد آثار مستخرج از پاياننامه 3 ،درصد شامل مصاحبههای چاپ شده6 ،
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درصد آثار ،مستخرج از طرحهای پژوهشي و  13/3درصد برگرفته از کتاب بودهاند.
عابديني بلترک و همکاران ( ،)1392نيز د ر پژوهش خود با هدف تحليل دو مجله
آموزش عالي هلند و آموزش عالي ايران دريافتند که رويکرد بيشتر پژوهشهای
آموزش عالي ايران از نوع کمي است .بيشترين شيوههای نمونهگيری در مقالههای
مورد بررسي نيز کمي است .همچنين بيشتر ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و
درنهايت اينکه تحليلهای نتايج بيشتر بهصورت آماری و استنباطي بوده است .در
مقابل ،رويکرد اصلي در پژوهشهای آموزش عالي هلند ،بهصورت کيفي و نوع
نمونهگيری نيز کمي بوده است .بيشتر دادهها بهصورت اسناد و مدارک ،گردآوری شده
و درنهايت اينکه تحليل دادهها بهصورت توصيفي صورت پذيرفته است.
پژوهش رحمانپور و نصر اصفهاني ( ،)1392با عنوان «روششناسي پژوهشهای
داخلي و خارجي مربوط به حوزه برنامه درسي در آموزش عالي» با رويکرد کمي و با
استفاده از روش تحليل محتوای اسنادی اجرا شد .نتايج اين پژوهش نشان داد که در
پژوهشهای خارجي برنامه درسي ،رويکرد کيفي ،رويکرد غالب بوده و در اين ميان
پژوهشهای موردی و پديدارشناسي بيشترين کاربرد را در ميان پژوهشگران داشته
است .همچنين نتايج پژوهش نشان داد که رويکرد غالب پژوهشي در ايران ،رويکرد
کمّي و روش پژوهش پيمايشي ،پرکاربردترين روش بود .روند پژوهشها در
پژوهشهای داخلي و خارجي نشاندهنده روند کمي به سوی کيفي و ترکيبي است؛
البته اين روند در پژوهشهای خارجي فراوانتر بوده است .ارشاد سرابي ،سالمينژاد
و شفيعيان ( ،)1389نيز در پژوهش خود با عنوان «تحليل محتوای مقاالت منتشر شده
در مجالت آموزش پزشکي در ايران» ،به اين نتيجه رسيدند که مديريت آموزشي با
 33درصد و شيوههای آموزشي با  26/5درصد ،بيشترين و مهارتهای ارتباطي با 2/1
درصد کمترين عناوين مقالهها را به خود اختصاص دادهاند .صالحي ،نظری و عصاره
( ،)1394در پژوهش خود با هدف بررسي ميزان همتأليفي نويسندگان دانشگاه تهران
در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم بين سالهای  ،1381-1390به اين نتيجه رسيدند
که با وجود افزايش ساالنه توليدات علمي دانشگاه تهران؛ نرخ رشد مقالههای
يکنويسندهای در حال کاهش و نرخ رشد مقالههای چندنويسندهای در حال افزايش
است .يافتههای پژوهش نوروزی چاکلي و جعفری ( ،)1392با عنوان «ارزيابي تحليلي
رابطه کيفيت و خود استنادی مجالت در نشريات حوزه علوم انساني» ،نشاندهنده آن
بود که متوسط نرخ خوداستنادی در  67مجله حوزه علوم انساني در طي سالهای
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 24/45 ،1380-1389درصد بود که نسبت به نرخ مجاز خود استنادی در گزارشهای
استنادی نشريات مؤسسه اطالعات علمي ،مقدار  4/45درصد بيشتر است.
آهاروني ،)2012( 1پژوهشي را با هدف تحليل محتوای مجلههای پژوهشي منتشر
شده در  10مجله سطح باالی علوم کتابداری و اطالعرساني طي سالهای -2008
 2007اجرا کرد .نتايج اين پژوهش ،نشاندهنده گرايش نويسندگان به سمت همکاری
و تشريک مساعي در نويسندگي بود .نويسندگان آمريکای شمالي و اروپا را ميتوان
بهعنوان رهبران رشته علم اطالعات و کتابداری در اين  10مجله بهحساب آورد.
افزون بر اين ،سه گرايش اساسي پژوهشي در اين مجلهها عبارتاند از :فناوری
اطالعات ،روششناسي و علم اطالعات اجتماعي .هيکوک ،)2004( 2نيز در پژوهش
خود با هدف مطالعه تحليلي و استنادی پاياننامههای علوم تربيتي دانشگاه مينهسوتا
دريافت که بيشترين موضوع مجلههای مورد استفاده در پاياننامهها در حيطه رهبری
آموزشي ( 74مورد) و کمترين آن مربوط به مجله آموزش معلم ( 22مورد) بوده است.
همچنين ،کوک ،بکمن و بورديج ،)2007(3در پژوهش خود با عنوان «کيفيت مطالعات
تجربي در آموزش پزشکي :يک بررسي سيستماتيک» ،مقالههای منتشر شده طي
سالهای  2003و  2004را در مجلههای مرتبط با پزشکي مطالعه و بررسي کرد.
يافتههای پژوهش او نشان داد که از  105مقاله مورد بررسي 45 ،درصد آنها شامل
تحليلهای انتقادی 55 ،درصد شامل چارچوب مفهومي مرتبط با آموزش پزشکي را
ارائه کردهاند و در  76درصد مقالهها ( 80مورد) ،هدف پژوهش مشخص شده بود.
يافتههای برخي پژوهشها در حوزههای علمي متفاوت نيز نمايانگر بررسي
مقولههای دارای اهميت در بررسي تحليل محتوای مجلههای علمي است که به آنها
اشاره ميشود؛
مهراد و گلتاجي ( ،)1389پژوهشي را با هدف تعيين خوداستنادی مجله و
تشخيص همبستگي بين ضريب تأثير مجله و خوداستنادی مجله در حوزه علوم
پزشکي اجرا کردند .آنها به اين نتيجه رسيدند که در مجلههای با ضريب تأثير باال
خوداستنادی بيشتر است ،يعني خوداستنادی بر ضريب تأثير مجله تأثير مثبت دارد.
بهنيافر ،رجبزاده عصارها و عباسيان ( )1395در پژوهش خود با عنوان «تحليل رفتار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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استنادی نويسندگان مقاالت فصلنامه حکمت و فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي
( ،)1393-1384بيان داشتند که  161مقاله مورد بررسي (حدود  58درصد از مجموع
 274مقاله) دارای خوداستنادی به نويسندگان نشريه مورد بررسي بودهاند .عنوان
پژوهش مرداني و نيککار (« ،)1388بررسي خود استنادی اعضای هيئت علمي
دانشگاه تهران در مجلههای (نامه علوم اجتماعي) و (پژوهشهای جغرافيايي) طي
سالهای  1386تا  »1387بود .بر اساس يافتهها شمار نويسندگان مقالههای تأليفي در
(نامه علوم اجتماعي)  149و برای (پژوهشهای جغرافيايي) 205 ،نويسنده است که از
ميان اين نويسندگان ،تعداد نويسندگان خوداستنادگر برای اين دو مجله به ترتيب 46
نفر ( 30/8درصد) و  53نفر ( 25/8درصد) ،بوده است .عرفانمنش ،مروتي اردکاني و
ايراني ( )1395در پژوهش خود با عنوان «ترکيب اعضای هيئت تحريريه مجلهها
بهعنوان شاخصي از ميانرشتگي؛ مطالعه موردی مجلههای علوم اجتماعي و انساني»،
به اين نتيجه رسيدند که  2573پژوهشگر در  5188منصب عضويت هيئت تحريريه
مجلهها حضور داشتهاند (ميانگين  10عضو برای هر مجله)؛
بررسي مجموعه مباحث نظری و پيشينه پژوهش مطرح شده در رابطه با بررسي و
تحليل محتوای مقالهها و مجلههای مرتبط با نظام آموزش عالي کشور ،نشان ميدهد
که هرکدام از پژوهشگران با معيارها و شاخصهای متعددی ،محتوای مقالههای چاپ
شده در مجلههای علمي و ساختار آنها را بررسي و تحليل کردهاند .بررسي و
جمعبندی مطالعات مربوط به موضوع اين پژوهش ،بيانگر آن است که مقولههای
مورد بررسي پژوهشگران مختلف شامل؛ الگوی مشارکت نویسندگان (غالمي،
1394؛ رضايت1394 ،؛ صالحي و همکاران1394 ،؛ آهاروني)2012 ،؛ حوزهها و
گرایش موضوعی مقالهها و مجلههای مورد بررسی (غالمي1394 ،؛ رضايت1394 ،؛
ذاکر صالحي و قانعي راد1394 ،؛ رحمانپور و نصر اصفهاني1392 ،؛ ارشاد سرابي و
همکاران1389 ،؛ آهاروني2012 ،؛ هيکوک 2004 ،و کوک و همکاران)2007 ،؛ میزان
تحصیالت نویسندگان (رضايت)1394 ،؛ روششناسی پژوهش (رضايت1394 ،؛
صالحي عمران و همکاران1392 ،؛ رحمانپور و نصر اصفهاني 1392 ،و کوک و
همکاران)2007 ،؛ ابزار گردآوری دادهها و اطالعات (عابديني بلترک و همکاران،
1392؛ رحمانپور و نصر اصفهاني)1392 ،؛ توزیع وضعیت آثار برحسب نوع اثر
(ذاکر صالحي و قانعي راد)1394 ،؛ خوداستنادی به نویسندگان (بهنيافر و همکاران،
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1395؛ مرداني و نيککار)1389 ،؛ خود استنادی به مجله (مهرداد و گلتاجي1389 ،؛
نوروزی چاکلي و جعفری )1392 ،و عضویت نویسندگان در هیئت تحریریه مجلهها
(عرفانمنش و همکاران )1395 ،است؛ بر اساس اين يافتهها و با توجه به مباني نظری،
چارچوب پژوهش حاضر ،به شرح شکل ( )1زير ارائه ميشود.

شکل ( )1چارچوب تحلیل محتوای پژوهش

بنابراين ،با توجه به پژوهشهای انجام گرفته ،پژوهش حاضر ميتواند در آشکار
کردن ضعفها و خألهای موجود روششناسي ،ميزان همخواني/همسويي و نداشتن
همسويي /همخواني پژوهشهای انجام گرفته با مسائل و اولويتهای پژوهشي کليدی
نظام آموزش عالي و به تبع آن شناخ ت نظام مسائل آن ،زوايا و ابعاد آن و همچنين
شناسايي مسائل و دغدغههای مغفول مانده در پژوهشهای اين حوزه و درنتيجه در
سياستگذاریها و ارتقای پژوهشهای پيش رو در حوزه آموزش عالي و مجله نامه

138

نامة آموزش عالی

آموزش عالي نقش اساسي داشته باشد .بدين ترتيب ،پرسشهای اين پژوهش را
ميتوان بهصورت منظمتر به شرح زير بيان کرد:
 .1مقالههای منتشر شده در فصلنامه نامه آموزش عالي ،چه گرايش موضوعي
دارند؟
 .2روشهای پژوهش در مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي چيست و توزيع
آنها به چه صورتي است؟
 .3ابزار گردآوری اطالعات به کار رفته در مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي و
توزيع آنها به چه صورتي است؟
 .4توزيع فراواني نوع پژوهش (آزاد ،طرح پژوهشي و پاياننامه) مقالههای
فصلنامه نامه آموزش عالي به چه صورت است؟
 .5الگوی مشارکت نويسندگان در تدوين مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي
چگونه است؟
 .6وضعيت عضويت نويسندگان مقالهها در هيئت تحريريه فصلنامه نامه آموزش
عالي چگونه است؟
 .7وضعيت خود استنادی نويسندگان مقالههای نامه آموزش عالي چگونه است؟
 .8وضعيت خود استنادی فصلنامه در مقالههای نامه آموزش عالي چگونه است؟
 .9وضعيت ميزان تحصيالت نويسندگان مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي
چگونه است؟
 .10وضعيت مرتبه علمي نويسندگان مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي چگونه
است؟
روششناسی پژوهش
روش اين پژوهش ،توصيفي از نوع تحليل محتواست .جامعه آماری پژوهش نيز شامل
 282مقاله منتشر شده فصلنامه «نامه آموزش عالي» از شماره  1تا  40در بازه زماني
 1387تا  1394است که بهصورت تمامشمار ،تمامي مقالههای منتشر شده در اين 40
شماره به تعداد  282مقاله ،مورد بررسي قرار گرفته است.
برای گردآوری اطالعات ،نخست فهرست همه مقالهها و اطالعات مربوط به
پديدآورندگان آنها به تفکيک هر شماره از نشريات مورد بررسي ،تهيه شد؛ ابزار
گردآوری دادهها در اين پژوهش ،چکليستي بود که در آن (عنوان مقاله ،شماره و سال
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مجله و مقاله ،روش پژوهش ،ابزار پژوهش ،نوع پژوهش ،تعداد نويسندگان ،وضعيت
عضويت نويسنده مقاله در هيئت تحريريه ،تعداد خود استنادی به نويسنده و مجله)،
درج شده بود.
در پژوهش حاضر« ،مقاله» واحد تحليل و «موضوع» مقالهها واحد ثبت در نظر
گرفته شدهاند؛ رويکرد پژوهش در ساماندهي تحليل محتوای مقالهها بهصورت
استقرايي (حرکت از جزء به کل) بوده است؛ بدين صورت که پس از انتخاب واحد
تحليل و استقرای محتوای مقالههای مورد بررسي ،به تدوين مقولهها و خردهمقولههای
مقالهها اقدام شد .پس از آن ،دادههای گردآوری شده کدگذاری شدند و با توجه به
پرسشهای پژوهش ،دادهها با کمک نرمافزار آماری اس.پي.اس.اس و آزمونهای
توصيفي فراواني و درصد و آزمون استنباطي خي دو ،تحليل و تفسير قرار شدند.
یافتههای پژوهش
 -1گرایش موضوعی مقالههای منتشر شده در فصلنامه نامه آموزش عالی

ردیف

گرایش
موضوعی

فراوانی موضوع

درصد موضوع

ردیف

گرایش
موضوعی

فراوانی موضوع

درصد موضوع

3

کارآفريني
آموزش عالي

20

7/1

20

هوش
سازماني،
اخالقي،
عاطفي ،معنوی

6

2/1

4

مديريت و
رهبری آموزش
عالي

8

2/8

21

خالقيت در
آموزش عالي

4

1/4

2

مقدار خی دو

18

6/4

19

توليد علم
(موانع،
اثرگذاری و)...

6

2/1

1

نظام ارزيابي و
تضمين کيفيت
آموزش عالي
سنجش،
اندازهگيری و
ارزشيابي در
آموزش عالي

/57
130

درجه آزادی

27

9/6

18

نظام سنجش و
پذيرش
دانشجويان

6

2/1

32

سطح معنیداری

جدول ( )1نتایج آزمون خی دو توزیع فراوانی گرایش موضوعی مقالههای فصلنامه نامه آموزش
عالی

/000
0
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140
ردیف

گرایش
موضوعی

فراوانی موضوع

درصد موضوع

ردیف

گرایش
موضوعی

فراوانی موضوع

3

1/1

26

انواع سرمايه
(اجتماعي،
فکری ،انساني
و  )...در
آموزش عالي

5

8

9

10

11

12

نقش آموزش
عالي در توسعه
جامعه
ويژگيهای
مهارتي و
توانمندیهای
دانشجويان و
دانشآموختگان
برنامه درسي
(انواع ،ارزيابي،
بازنگری،
طراحي ،محتوا)
در آموزش
عالي
روحيه و
انگيزش منابع
انساني

درصد موضوع

20

7/1

25

جذب هيئت
علمي

1

7

0/4

1/8

12

4/3

27

اخالق حرفهای
در آموزش
عالي

6

16

5/7

28

بهسازی،
بالندگي و
توسعه اعضای
هيئت علمي

7

2/5

7

2/5

29

عدالت و
برابری در
آموزش عالي

3

1/1

2/1

مقدار خی دو

7

2/5

24

سياستگذاری
آموزش عالي

2

0/7

درجه آزادی

6

فرهنگ و جو
دانشگاهي

8

2/8

23

5

1/8

سطح معنیداری

5

نظارت و
ارزيابي عملکرد
آموزش عالي

11

3/9

22

اقتصاد و تأمين
مالي آموزش
عالي
فناوریهای
اطالعرساني و
آموزش
الکترونيک در
آموزش عالي

مديريت دانش
در آموزش
عالي
برنامهريزی
استراتژيک در
آموزش عالي

12

4/3
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ردیف

گرایش
موضوعی

فراوانی موضوع

درصد موضوع

ردیف

گرایش
موضوعی

فراوانی موضوع

17

درصد موضوع

16

19

6/7

32

تفکر انتقادی

4

1/4

7

2/5

33

ارتباط با جامعه

3

1/1

6

2/1

34

کل

28
2

100

مقدار خی دو

15

2

0/7

درجه آزادی

14

4

1/4

31

رفتار
شهروندی در
آموزش عالي

سطح معنیداری

13

پژوهش در
آموزش عالي
تحوالت،
چالشها و
چشماندازهای
آموزش عالي
در ايران و
جهان
ياددهي و
يادگيری در
آموزش عالي
اشتغال و
بيکاری
دانشآموختگان
آموزش عالي
مديريت
نظامهای
اطالعاتي در
آموزش عالي

16

5/7

30

امور و مسائل
دانشجويان

1

141

0/4

با توجه به يافتههای پژوهش در جدول ( ،)1تفاوت فراواني بين گرايشهای
موضوعي مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ آماری معنيدار است؛ درنتيجه
ميتوان گفت که سه گرايش موضوعي اول مورد بحث در مقالههای فصلنامه نامه
آموزش عالي به ترتيب مربوط به موضوعات؛ نظام ارزيابي و تضمين کيفيت در
آموزش عالي با  27مقاله و  9/6درصد ،کارآفريني آموزش عالي و فناوریهای
اطالعرساني و آموزش الکترونيک در آموزش عالي هر دو با  20مورد و  7/1درصد و
ياددهي و يادگيری در آموزش عالي با  19مقاله و  6/7درصد و رتبه پانزدهم گرايش
موضوعي نيز به موضوعات؛ جذب اعضای هيئت علمي ،امور و مسائل دانشجويان هر
کدام با  1مورد و  0/4درصد اختصاص دارد .همچنين نتايج نشان ميدهد که
گرايشهای موضوعي؛ سنجش ،اندازهگيری و ارزشيابي در آموزش عالي (با  18مورد
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و  6/4درصد و رتبه چهارم) و برنامه درسي و پژوهش در آموزش عالي (هر کدام با
 16مورد و  5/7درصد و رتبه پنجم) ،ويژگيهای مهارتي و توانمندیهای دانشجويان
و دانشآموختگان و مديريت دانش در آموزش عالي (هر کدام با  12مورد و 4/3
درصد و رتبه ششم) ،نظارت و ارزيابي عملکرد آموزش عالي (با  11مورد و 3/9
درصد و رتبه هفتم) ،فرهنگ و جو دانشگاهي و مديريت و رهبری آموزش عالي (هر
کدام با  8مورد و  2/8درصد و رتبه هشتم) ،اشتغال و بيکاری دانشآموختگان آموزش
عالي  ،روحيه و انگيزش منابع انساني ،اقتصاد و تأمين مالي آموزش عالي و بهسازی،
بالندگي و توسعه اعضای هيئت علمي (هر کدام با  7مورد و  2/5درصد و رتبه نهم)،
مديريت سيستمهای اطالعاتي در آموزش عالي ،نظام سنجش و پذيرش دانشجويان،
توليد علم ،هوش سازماني ،اخالقي ،عاطفي ،معنوی و اخالق حرفهای در آموزش
عالي (هر کدام با  6مورد و  2/1درصد و رتبه دهم) ،برنامهريزی استراتژيک در
آموزش عالي و انواع سرمايه (اجتماعي ،فکری ،انساني و  )...در آموزش عالي (هر
کدام با  5مورد و  1/8درصد و رتبه يازدهم) ،خالقيت در آموزش عالي ،تحوالت،
چالشها و چشماندازهای آموزش عالي در ايران و جهان و تفکر انتقادی (هر کدام با
 4مورد و  1/4درصد و رتبه دوازدهم) ،نقش آموزش عالي در توسعه جامعه ،،عدالت
و برابری در آموزش عالي و ارتباط با جامعه (هر کدام با  3مورد و  1/1درصد و رتبه
سيزدهم) و سياستگذاری آموزش عالي و رفتار شهروندی در آموزش عالي (هرکدام
با  2مورد و  0/7درصد و رتبه چهاردهم) ،گرايش و زمينه موضوعي مقالههای
فصلنامه را به خود اختصاص دادهاند.
 -2روشهای پژوهش مورد استفاده در مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالی
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جدول ( )2نتایج آزمون خی دو در خصوص توزیع فراوانی روشهای پژوهش در مقالههای
فصلنامه نامه آموزش عالی
فراوانی
روش
114

درصد
روش
40/4

38

13/5

4
1
3
7
2
14
8
31
1
2
1
4
3

1/4
0/4
1/1
2/5
0/7
5
2/8
11
0/4
0/7
0/4
1/4
1/1

7

2/5

2

0/7

3

1/1

نامشخص ( 37مورد با  13/1درصد)

37

13/1

کل

282

100

روش پژوهش

کمي و اثباتگرا ( 157مورد
و  55/7درصد)

کيفي و مابعد اثباتگرا (85
مورد و  30/3درصد)

تلفيقي (کيفي و کمي با 3
مورد و  1/1درصد)

توصيفي  -پيمايشي
توصيفي -
همبستگي
آزمايشي
الگوريتم
اکتشافي
تحليل محتوا کيفي
موردکاوی
تحليل اسناد
تحليل تطبيقي
توصيفي  -تحليلي
مردمنگاری
اقدام پژوهي
زمينهيابي
تاريخي
علي مقايسهای
مروری –
کتابخانهای
فرا تحليل کيفي
تحليل محتوا –
توصيفي پيمايشي

مقدار
خی دو

877

درجه
آزادی

18

سطح
معنیداری

0/000

با توجه به يافتههای پژوهش در جدول ( ،)2تفاوت فراواني بين ميزان استفاده از
روشهای پژوهش مورد استفاده در مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ
آماری معنيدار است .با توجه به يافتهها از  282مقاله مورد بررسي 157 ،مورد آنها
( 55/7درصد) از روشهای کمي و  85مورد ( 30/3درصد) از روشهای کيفي و 3
مورد با ( 1/1درصد) از روشهای تلفيقي (کيفي و کمي) استفاده کردهاند .روش
پژوهش  37مورد از مقالهها ( 13/1درصد) نيز مشخص نشده بود .از بين روشهای
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کمي ،دو روش توصيفي – پيمايشي ( 114مورد و  40/4درصد) و روش توصيفي –
همبستگي ( 38مورد و  13/5درصد) و از بين روشهای کيفي ،روش توصيفي –
تحليلي ( 31مورد و  11درصد) و روش تحليل اسناد ( 14مورد و  5درصد)
پرکاربردترين روشها بوده است .به اين ترتيب ،اين نتايج نشاندهنده گرايش بيشتر
نويسندگان مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي به روشهای کمي بهويژه از
روشهای توصيفي – پيمايشي و توصيفي همبستگي بوده و از روشهای کيفي و
تلفيقي (کيفي  -کمي) کمتر استقبال شده است.
 -3ابزار گردآوری اطالعات به کار رفته در مقالههای فصلنامه نامه آموزش
عالی
جدول ( )3نتایج آزمون خی دو توزیع فراوانی ابزار گردآوری اطالعات به کار رفته در مقالههای
فصلنامه نامه آموزش عالی
فراوانی
ابزار

درصد
ابزار

کمي و اثباتگرا
( 155مورد و 55
درصد)

پرسشنامه

155

55

کيفي و ما
بعداثباتگرا (50
مورد و 17/8
درصد)

مصاحبه
چکليست و فرم فيشبرداری
کتابخانهای
مصاحبه  /کتابخانهای
تحليل پايگاه داده
تحليل اسناد و کتب
مشاهده و مصاحبه

11
6
21
1
5
5
1

3/9
2/1
7/4
0/4
1/8
1/8
0/4

پرسشنامه  /مصاحبه

8

2/8

1

0/4

4

1/4

1

0/4

63
282

22/3
100

ابزار گردآوری اطالعات

پرسشنامه  /مصاحبه /
تلفيقي (کيفي و
چکليست
و
کمي با  14مورد
پرسشنامه  /مصاحبه /
 5درصد)
کتابخانهای
پرسشنامه  /مصاحبه /
کتابخانهای  /مشاهده
نامشخص ( 63مورد و  22/3درصد)
کل

مقدار
خی دو

1042/24

درجه
آزادی

12

سطح
معنیداری

0/000
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همانطور که در جدول ( )3ديده ميشود تفاوت فراواني بين ميزان استفاده از
ابزارهای گردآوری اطالعات مورد استفاده در مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي به
لحاظ آماری معنيدار است .با توجه به يافتههای پژوهش ،از  282مقاله مورد بررسي،
در  155مورد آنها ( 55درصد) از ابزارهای کمي و  50مورد ( 17/8درصد) از
روشهای کيفي و  14مورد با ( 5درصد) از ابزارهای تلفيقي (کيفي و کمي) استفاده
شده است .همچنين در  63مورد از مقالهها ( 22/3درصد) به ابزار گردآوری اطالعات
آنها اشاره نشده بود .از بين ابزارهای کمي ،تنها ابزار پرسشنامه ( 155مورد و 55
درصد) ،از بين ابزارهای کيفي ،ابزار کتابخانهای ( 21مورد و  7/4درصد) و مصاحبه
( 11مورد و  3/9درصد) و از بين ابزارهای تلفيقي ،تلفيق ابزار پرسشنامه و مصاحبه
( 8مورد و  2/8درصد) پرکاربردترين ابزارها بوده است .به اين ترتيب ،اين نتايج
نشاندهنده گرايش بيشتر نويسندگان مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي به ابزارهای
کمي بهويژه از نوع پرسشنامه بوده و از ابزارهای کيفي و تلفيقي (کيفي  -کمي) کمتر
استقبال شده است.
 -4توزیع فراوانی نوع پژوهش (مقاله مستقل ،مقاله مستخرج از طرح پژوهشی
و مقاله مستخرج از پایاننامه) در مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالی
جدول ( )4نتایج آزمون خی دو توزیع فراوانی نوع پژوهش (آزاد ،طرح پژوهشی و پایاننامه)
مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالی
فراوانی نوع

درصد نوع

مقدار

درجه

سطح

پژوهش

پژوهش

خی دو

آزادی

معنیداری

95/57

ردیف

نوع پژوهش

1

آزاد

270

2

مستخرج از پاياننامه

6

2/1

6

2/1

282

100

3
4

مستخرج از طرح
پژوهشي
کل

494/29

2

0/000

بر اساس يافتههای پژوهش در جدول ( )4تفاوت فراواني بين نوع پژوهش در
مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ آماری معنيدار است .با توجه به
يافتههای پژوهش ،از  282مقاله مورد بررسي 270 ،مورد آنها ( 95/57درصد) از نوع
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پژوهش آزاد 6 ،مورد ( 2/1درصد) از مستخرج از پاياننامه و  6مورد ( 2/1درصد)
مستخرج از طرح پژوهشي بوده است .به اين ترتيب ،اين نتايج نشاندهنده اين است
که عمده مقالههای چاپ شده در فصلنامه نامه آموزش عالي از نوع پژوهش آزاد بوده
و جايگاه مقالههای مستخرج از پاياننامهها و طرحهای پژوهشي پايينتر است.
 -5الگوی مشارکت نویسندگان در تدوین مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالی
جدول ( )5نتایج آزمون خی دو توزیع فراوانی الگوی مشارکت نویسندگان در تدوین مقالههای
فصلنامه نامه آموزش عالی
فراوانی

درصد

مقدار

درجه

سطح

نویسندگان

نویسندگان

خی دو

آزادی

معنیداری

تکمؤلفي

53

18/8

دومؤلفي

97

34/4

سهمؤلفي

99

35/1

بيش از سه مؤلف

33

11/7

کل

282

100

الگوی مشارکت نویسندگان

45/77

3

0/000

همانطور که در جدول ( ،)5ديده ميشود يافتههای پژوهش نشان ميدهد که
تفاوت فراواني بين الگوی مشارکت نويسندگان در تدوين مقالههای فصلنامه نامه
آموزش عالي به لحاظ آماری معنيدار است .با توجه به يافتههای پژوهش ،از 282
مقاله مورد بررسي 53 ،مورد آنها ( 18/8درصد) تکنويسندهای 34/4( 97 ،درصد)
دونويسندهای 99 ،مورد سهنويسندهای ( )35/1و  33مورد ( 11/7درصد) بيش از سه
نويسنده داشتهاند .به اين ترتيب ،اين نتايج نشاندهنده اين است که جايگاه و ميزان
مقالههای تکنويسندهای در فصلنامه نامه آموزش عالي پايين بوده و عمده مقالهها
(حدود  70درصد) دارای دو نويسنده و سه نويسنده بوده است.
 -6وضعیت عضویت نویسندگان مقالهها در هیئت تحریریه فصلنامه نامه
آموزش عالی
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جدول ( )6نتایج آزمون خی دو توزیع فراوانی وضعیت عضویت نویسندگان مقالهها در هیئت
تحریریه فصلنامه نامه آموزش عالی
الگوی مشارکت
نویسندگان

فراوانی نویسندگان

درصد

مقدار خی

درجه

سطح

نویسندگان

دو

آزادی

معنیداری

عضو هيئت تحريريه

26

9/2

عدم عضويت

256

90/8

کل

282

100

187/58

0/000

1

با توجه به يافتههای پژوهش در جدول ( ،)6تفاوت فراواني بين نويسندگان عضو
هيئت تحريريه فصلنامه نامه آموزش عالي و نويسندگان ديگر به لحاظ آماری معنيدار
است .با توجه به يافتههای پژوهش ،از  282مقاله مورد بررسي 26 ،مورد آنها (9/2
درصد) عضو هيئت تحريريه فصلنامه نامه آموزش عالي بوده و  256مورد (90/8
درصد) عضو هيئت تحريريه نبودهاند.
 -7وضعیت خوداستنادی نویسندگان مقالههای نامه آموزش عالی
جدول ( )7نتایج آزمون خی دو در خصوص توزیع فراوانی وضعیت خوداستنادی نویسندگان
مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالی
وضعیت خوداستنادی

فراوانی

درصد

مقدار

درجه

سطح

نویسندگان

خوداستنادی

خوداستنادی

خی دو

آزادی

معنیداری

خوداستنادی دارد

101

35/8

خوداستنادی ندارد

181

64/2

کل

282

100

22/69

1

0/000

همانطور که در جدول ( )7ديده ميشود يافتههای پژوهش نشان ميدهد که
تفاوت فراواني بين نويسندگان مقالههای دارای خوداستنادی و نويسندگان ديگر در
فصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ آماری معنيدار است .با توجه به يافتههای
پژوهش ،از  282مقاله مورد بررسي 101 ،مورد آنها ( 35/8درصد) به مقالههای خود
استناد کردهاند و  181مورد ( 64/2درصد) آنها استنادی نداشتهاند.
 -8وضعیت خوداستنادی فصلنامه در مقالههای نامه آموزش عالی
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جدول ( )8نتایج آزمون خی دو در خصوص توزیع فراوانی وضعیت خوداستنادی فصلنامه در
مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالی
فراوانی

درصد

مقدار خی

درجه

سطح

خوداستنادی

خوداستنادی

دو

آزادی

معنیداری

خوداستنادی دارد

15

5/3

خوداستنادی ندارد

267

94/7

کل

282

100

وضعیت خوداستنادی فصلنامه

225/19

1

0/000

همانطور که يافتههای پژوهش در جدول ( )8نشان ميدهد تفاوت فراواني بين
خوداستنادی و نداشتن خوداستنادی به فصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ آماری
معنيدار است .با توجه به يافتهها از  282مقاله مورد بررسي 15 ،مورد آنها (5/3
درصد) به مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي استناد کرده و  267مورد (94/7
درصد) آنها استنادی به مقالههای فصلنامه نداشتهاند.
 -9وضعیت مرتبه علمی نویسندگان مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالی
جدول ( )9نتایج آزمون خی دو در خصوص توزیع فراوانی مرتبه علمی نویسندگان مقالههای
فصلنامه نامه آموزش عالی
مرتبه علمی نویسندگان

فراوانی مرتبه
علمی

درصد مرتبه
علمی

مقدار
خی دو

مربي
استاديار
دانشيار
استاد

5
126
80
36

1/3
32/1
20/4
9/2

178/41

نامشخص

146

37/2

کل

393

100

درجه
آزادی

4

سطح
معنیداری

0/000

همانطور که يافتههای پژوهش در جدول ( )9نشان ميدهد تفاوت فراواني بين
مرتبه علمي نويسندگان فصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ آماری معنيدار است .با
توجه به يافتههای پژوهش ،مرتبه علمي  5نفر از نويسندگان مقالهها مربي (1/3
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درصد) 126 ،نفر استاديار ( 32/1درصد) 80 ،نفر ( 20/4درصد) دانشيار و  36نفر
( 9/8درصد) استاد بوده است .همچنين ،مرتبه علمي  146نفر از نويسندگان ،بهصورت
دقيق مشخص نبود .آنها در معرفي خود از عناوين عضو هيئت علمي؛  127نفر (32/3
درصد) ،مدير گروه آموزشي؛  3نفر ( 0/8درصد) ،مدرس؛  5نفر ( 1/3درصد)،
پژوهشگر؛  3نفر ( 0/8درصد) ،مجری طرح ارزيابي دروني؛  1نفر ( 0/3درصد) ،عضو
پژوهشگاه؛  1نفر ( 0/3درصد) و نام دانشگاه محل تدريس يا خدمت؛  6نفر (1/5
درصد) ،استفاده کرده بودند؛ بنابراين مرتبه علمي آنها قابل بررسي نبود و بهعنوان
موارد نامشخص بررسي شد.
 -10وضعیت میزان تحصیالت نویسندگان مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالی
جدول ( )10نتایج آزمون خی دو در خصوص توزیع فراوانی میزان تحصیالت نویسندگان
مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالی
فراوانی مرتبه

درصد مرتبه

مقدار خی

درجه

سطح

علمی

علمی

دو

آزادی

معنیداری

دکتری

259

36/2

دانشجوی دکتری

155

21/6

کارشناسي ارشد

115

16/1

دانشجوی کارشناسي ارشد

30

4/2

کارشناس

8

1/1

دانشجوی کارشناسي

3

0/4

نامشخص

146

20/4

کل

716

100

مرتبه علمی نویسندگان

521/90

6

0/000

با توجه به جدول ( )10يافتههای پژوهش نشان ميدهد که تفاوت فراواني بين
ميزان تحصيالت نويسندگان فصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ آماری معنيدار است.
با توجه به يافتهها ميزان تحصيالت  259مورد ( 36/2درصد) از نويسندگان مقالهها
دکتری 155 ،مورد ( 21/6درصد) دانشجوی مقطع دکتری 115 ،مورد ( 16/1درصد)
کارشناسي ارشد 30 ،مورد ( 4/2درصد) دانشجوی کارشناسي ارشد 8 ،مورد (1 /1
درصد) تحصيالت کارشناسي و  3مورد ( ./4درصد) نيز دانشجوی مقطع کارشناسي
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بودهاند .همچنين ،ميزان تحصيالت  146نفر از نويسندگان نامشخص بوده است؛ اين
تعداد از نويسندگان ميزان تحصيالت خود را با عناوين عضو هيئت علمي؛  127نفر
( 17/7درصد) ،دانشآموخته؛  1نفر ( 0/1درصد) ،مدير گروه آموزشي؛  3نفر (0/4
درصد) ،مدرس؛  5نفر ( 0/7درصد) ،پژوهشگر؛  3نفر ( 0/4درصد) ،مجری طرح
ارزيابي دروني؛  1نفر ( 0/1درصد) ،عضو پژوهشگاه؛  1نفر ( 0/1درصد) ،مسئول
مکاتبات؛  2نفر ( 0/3درصد) ،و نام دانشگاه محل تدريس يا خدمت؛  3نفر (0/4
درصد) ،معرفي کرده بودند؛ بنابراين ميزان تحصيالت آنها قابل بررسي نبود و بهعنوان
موارد نامشخص مد نظر قرار گرفت.
بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش 282 ،مقاله منتشر شده در  40شماره فصلنامه «نامه آموزش عالي» از
سال  1387تا  1396بررسي شد که در ارزيابي مقالههای اين نشريه در طي  10سال
اخير ،نتايج زير به دست آمد:
در بررسي مؤلفه گرايش موضوعي مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي ،مشخص
شد که سه گرايش موضوعي نظام ارزيابي و تضمين کيفيت در آموزش عالي،
کارآفريني آموزش عالي و فناوریهای اطالعرساني و آموزش الکترونيک در آموزش
عالي و ياددهي و يادگيری در آموزش عالي نسبت به بقيه گرايشها از اولويت
برخوردار بودهاند .توجه بيشتر نويسندگان به اين موضوعات ،ميتواند نشانگر آن باشد
که با گستردگي و پوشش وسيع فعاليتهای نظام آموزش عالي در جامعه ،مسئله
کيفيت عناصر اين نظام بيش از گذشته اهميت يافته و توجه به آن ميتواند رويکردی
مناسب در ارزيابي برنامه های آموزشي ،پژوهشي و خدماتي و بررسي ميزان اثربخشي
و کارايي نظام آموزش عالي به شمار آيد .از سوی ديگر ،توجه بيشتر پژوهشگران به
موضوع نظام ارزيابي و تضمين کيفيت آموزش عالي ،ميتواند نشاندهنده رضايت
ناکافي ،دغدغه و کيفيت نامطلوب و پايين کيفيت در نظام آموزش عالي باشد.
همچنين مسئله نهادينه کردن آموزش کارآفريني و کارآفرين شدن دانشگاهها
اهميت روزافزوني يافته است؛ چراکه از يک سو ،دانشگاههای امروزی از نقش خود
در الگوی سهگانه تعاملي بين صنعت ،دولت و جامعه استقبال ميکنند و از سوی
ديگر ،رشد شتابان دانشگاهها در سالهای اخير موجب اهميت يافتن جايگاه اشتغال
دانشآموختگان در کشور شده است و مسئله کارآفريني ،آموزش آن و ايجاد روحيه
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کارآفريني و خالقيت در دانشجويان ازجمله عوامل اصلي در خوداشتغالي دانشجويان
و فارغالتحصيالن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي است.
از ديگر کارکردهای عمده و اصلي دانشگاهها مربوط به فرايند ياددهي و يادگيری
است که بخشي از آن با آموزشهای مجازی و الکترونيک صورت ميگيرد .فناوری
اطالعات و ارتباطات ،به تحول در عرصههای مختلف نظامي ،سياسي ،اقتصادی،
اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي منجر شده است .اگرچه فناوری ابتدا در حوزه نظامي
ورود پيدا کرد ،اما به دليل تأثيرگذاری عميق آن به محيطهای علمي و دانشگاهي نيز
وارد شد و دانشگاهها و محيطهای علمي تحت تأثير خود قرار داد؛ به نحوی که در
مدتزمان کوتاهي ،بسياری از دانشگاههای دنيا از اين فرصت استفاده بهينه کردهاند.
بهطوری که محور توسعه و پيشرفت در دانشگاهها و مراکز علمي -پژوهشي مطرح
شد تا جايي که امر تأسيس و راهاندازی دانشگاه مجازی آغاز شد .تا جايي که اين امر
در ايران نيز بهعنوان يک مسئله اساسي در برنامه نظام آموزشي عالي قرار داده شده
است .تغييراتي که فناوری اطالعات ايجاد کرده است ،بيش از همه ،نهادهای آموزشي
را تحت تأثير قرار داده و فرايند ياددهي و يادگيری را متحول کرده است؛ بنابراين
توجه به اين امر ضروری و الزم به نظر ميرسد .درواقع ،تحوالت و چالشهای پيش
روی آموزش عالي ،موجب اهميت يافتن ،بررسي و شناخت عوامل مؤثر در اثربخشي
فرايند ياددهي و يادگيری در نظام آموزش عالي از يک سو و ضرورت توجه به نظام
ارزيابي و کيفيت آموزش عالي از سوی ديگر شده است .نظامي که دانشگاههای آن
قصد ورود و همگامي با نسل سوم دانشگاهي و کارآفرين شدن دارند .با توجه به
تحوالتي که در حوزه آموزش و يادگيری در جريان است به نظر ميرسد که تمرکز
آموزش عالي نيز روی روندهای نوظهور بايد بيشتر شود و مطابق با آنچه گرايشهای
موضوعي نيز نشان ميدهند ،حيطههای کارآفريني و بهکارگيری فناوریهايي که
تأثيرات مثبتي در جريان يادگيری دارند مورد توجه قرار گيرد.
در بررسي مؤلفه روشهای پژوهش مورد استفاده در مقالههای فصلنامه نامه
آموزش عالي ،يافتههای پژوهش نشان داد که از  282مقاله مورد بررسي در  157مورد
آنها ( 55/7درصد) از روشهای کمي و در  85مورد ( 30/3درصد) از روشهای
کيفي و در  3مورد با ( 1/1درصد) از روشهای تلفيقي (کيفي و کمي) استفاده شده
بود؛ از اينرو ،يافتههای پژوهش حاضر با پژوهش رضايت ( )1394که نشاندهنده
بيشتر بودن پژوهشهای کيفي و روش توصيفي تحليلي نسبت به پژوهشهای کمي و
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توصيفي پيمايشي بوده است ،ناهمخواني دارد .از سوی ديگر ،با يافتههای پژوهش
عابديني بلترک و همکاران ( )1392و رحمانپور و نصر اصفهاني ( )1392همخواني
دارد که بيانگر آن بود که روش بيشتر پژوهشهای آموزش عالي ايران از نوع کمي
است و روش پژوهش پيمايشي ،پرکاربردترين روش بوده است .همچنين در  15/9در
صد از مقالهها ( 37مورد) ،به روش پژوهش مورد استفاده اشارهای نشده است؛ بر اين
اساس ،پيشنهاد ميشود که در نکات نگارش مقاله و راهنمای نويسندگان ،مشخص
کردن روش پژوهش مقالهها توسط پژوهشگران ،تأکيد شود؛ چراکه روش پژوهش ،از
ارکان اصلي پژوهش است که کيفيت کار پژوهشي را تضمين ميکند و ميتواند به
استخراج يافتههای پژوهشي مرتبط يا نامرتبط با هدفهای پژوهش منجر شود.
بررسي مؤلفه ابزار گردآوری اطالعات به کار رفته در مقالههای فصلنامه
نشاندهنده گرايش شديد نويسندگان به ابزار کمي بهويژه پرسشنامه ( 55درصد) بوده
است .اين يافته پژوهشي با يافتههای پژوهش عابديني بلترک و همکاران ( )1392که
بيانگر آن بود بيشتر شيوههای نمونهگيری در مقالههای مورد بررسي ،کمي و بيشترين
ابزار گردآوری دادهها نيز پرسشنامه است ،همخواني دارد؛ ممکن است علت چنين
يافتهای و کميگرايي بيشتر پژوهشهای آموزش عالي ،از يک سو در سهولت استفاده
از روش کمي در مقايسه با روش کيفي در پژوهش باشد .از سوی ديگر ،همانگونه که
گال و همکاران ( )1394مطرح کردهاند ،نتيجهگيریهای مبتني بر مقادير زيادی از
دادههای کمي که با دقت انتخاب شده باشند ،معموالً بيش از نتيجهگيریهای مبتني بر
پژوهشهای موردی (کيفي) ،قابل تعميم هستند .در مورد ابزار پژوهش مقالههای مورد
بررسي ،در برخي مقالهها از ابزار کتابخانهای و تحليل اسناد بهعنوان روش پژوهش ياد
شده است که الزم است در مورد شفافيتسازی ابزار و روشهای پژوهش مورد
استفاده در مقالههای فصلنامه بازبيني شود.
بررسي مؤلفه نوع پژوهش مقالهها نشان داد که  95/57درصد ( 270مورد) از
مقالهها بهصورت مستقل انجام گرفتهاند که ميتواند نقطه قوتي برای فصلنامه
محسوب شود؛ چراکه نشاندهنده تمايل نويسندگان به پژوهش در گرايشهای
موضوعي مختلف آموزش عالي بهطور آزاد بوده است؛ اين يافته پژوهشي با يافتههای
ذاکر صالحي و قانعي راد ( )1394همخواني و تطابق دارد ،اما از سوی ديگر اين يافته
نشاندهنده جايگاه پايين مقالههای مستخرج و چاپ شده از پاياننامهها و طرحهای
پژوهشي است .به نظر ميرسد فصلنامه نامه آموزش عالي ميتواند ،حمايت از
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مقالههای استخراج شده از پاياننامههای تحصيالت تکميلي و طرحهای پژوهشي
مرتبط با هدفهای نشريه را جزء چشمانداز و هدفهای خود معرفي کند.
يافتهها ی پژوهش در مورد الگوی مشارکت نويسندگان در تدوين مقالههای
فصلنامه نشان داد که از  282مقاله مورد بررسي ،تنها  53مورد آنها ( 18/8درصد)
تکنويسندهای بودهاند و درواقع ،حدود  70درصد از مقالهها بهصورت گروهي و
مشترک نگارش شده است؛ هرچند که همانگونه که رضايت ( )1394مطرح ميکند،
پژوهشهای گروهي در مقايسه با پژوهشهای انفرادی ،از سرعت ،دقت و جامعنگری
بيشتری برخوردار است و نتايج بهمراتب بهتری توليد ميکند و اين موضوع يک
مزيت برای نشريه و نويسندگان مقالههای آن به شمار ميآيد ،اما تدوين مقالههای
تکنويسندهای نيز مهم بوده و بايد مورد توجه قرار بگيرد .بررسيها نشان ميدهد که
تعداد مقالههای تکنويسندهای و انفرادی چاپ شده در اين مجله نسبت به مقالههای
گروهي کمتر بوده است ( 53مقاله از بين  282مقاله مورد بررسي) .بنابراين ،پيشنهاد
ميشود از سوی مجله سياستهايي در جهت تشويق نويسندگان به تدوين مقالههای
انفرادی و اولويت قرار دادن اينگونه مقالهها در پيش گرفته شود.
در ادامه ،با بررسي محتوای مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي در طي سالهای
 1396-1387اين نتايج به دست آمد که تنها  9/2درصد از نويسندگان مقالههای
فصلنامه نامه آموزش عالي ،عضو هيئت تحريريه بودهاند و حدود  90/8درصد از
مقالهها از نويسندگان مختلف بوده که اين يافته بهنوعي نشاندهنده اعتبار و جايگاه
مطلوب فصلنامه نامه آموزش عالي در ميان پژوهشگران است؛ با اين وجود ،پيشنهاد
ميشود که تعداد نويسندگان عضو هيئت تحريريه در اين فصلنامه افزايش يابد؛ زيرا
ازآنجاکه انتخاب اعضای هيئت تحريريه فصلنامه بر اساس تخصص و دانش اين افراد
در حوزه موضوعي و محورهای اساسي نشريه صورت ميگيرد ،وجود اين افراد
بهعنوان نويسندگان مقالههای فصلنامه از يک سو موجب افزايش اعتبار و جايگاه
علمي مجله شده و از سوی ديگر ،موجب تشويق ساير نويسندگان در انتخاب اين
مجله برای انتشار يافتههای پژوهشي خواهد شد.
بررسي خوداستنادی نويسندگان مقالههای فصلنامه نامه آموزش عالي نشان داد از
 282مقاله مورد بررسي ،در  101مورد آنها ( 35/8درصد) نويسندگان به مقالههای
خود استناد کرده و در  181مورد ( 64/2درصد) آنها استنادی نداشتهاند .از سوی
ديگر ،بررسي خوداستنادی به فصلنامه «نامه آموزش عالي» ،نشان داد که ميزان
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خوداستنادی به اين نشريه 5/3 ،درصد است که اين ميزان از خوداستنادی برای يک
نشريه علمي -ترويجي مطلوب به نظر ميآيد ،اين در حالي است که برخي
صاحبنظران معتقدند که ميزان خوداستنادی مجلهها بايد کمتر باشد و مجلهها در
رتبهبندی از جنبه ضريب تأثير در جايگاه واقعي خود قرار بگيرند؛ از اينرو ،نيز
پيشنهاد ميدهند سردبيران و ناشران بايد در سياستهای گزينش مقالهها تجديدنظر
کنند و حد مشخصي را برای خوداستنادی در نظر گيرند و از انتخاب مقالههايي که
بيشتر از اين ميزان خوداستنادی دارند ،خودداری کنند (مهراد و گلتاجي،1389 ،
 .)257بررسي خوداستنادی در مجله «نامه آموزش عالي» نشان ميدهد که ميزان استناد
به مقالههای اين مجله در بين نويسندگان آن کمتر است و بدين ترتيب با يافتههای
پژوهش مهراد و گل تاجي ( )1389تطابق ندارد.
بررسي مؤلفه ميزان تحصيالت و مرتبه علمي نويسندگان فصلنامه نامه آموزش
عالي نشاندهنده اين بود که در  44/6درصد مقالهها ميزان تحصيالت نويسندگان و در
 63/4درصد مقالهها مرتبه علمي نويسندگان نامشخص بوده است که اين امر
نشاندهنده ضرورت تکميل اطالعاتي همچون روش پژوهش ،ابزار گردآوری
اطالعات ،ميزان تحصيالت نويسندگان و مرتبه علمي نويسندگان توسط پژوهشگران
اين فصلنامه است .درعينحال ،يافتههای پژوهش رضايت ( )1394با يافتههای
پژوهش حاضر ازآنجهت که بيشترين سطح تحصيالت نويسندگان به غير از موارد
نامشخص ،دکتری بوده است ،همخواني و سازگاری دارد.
با توجه به موارد بررسي شده ،پيشنهاد ميشود که نويسندگان برای شفافيتسازی
ابزار و روشهای پژوهش مورد استفاده در مقالههای فصلنامه و همچنين برای تکميل
اطالعاتي در مورد ميزان تحصيالت و مرتبه علمي خود ملزم شوند .به نظر ميرسد
ميزان مشارکت نويسندگان در تدوين مقالهها با مقاطع تحصيلي و مراتب علمي
مختلف مناسب بوده است .اما نامشخص بودن ميزان تحصيالت و مرتبه علمي 146
نفر از نويسندگان مقالهها (به ترتيب از بين  716نفر از نويسندگان بر اساس ميزان
تحصيالت و از بين  393نفر از نويسندگان بر اساس مرتبه علمي) يک ضعف جدی
در فعاليت حرفهای مجله محسوب ميشود و ضرورت دارد در ارزيابي و کنترل نهايي
مقالههای تحريريه مجله ،به اين موضوع توجه و دقت بيشتری شود.
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گال ،مرديت؛ بورگ ،والتر و گال ،جويس ( .)1394روشهای تحقيق کمي و کيفي در
علوم تربيتي و روانشناسي؛ ترجمه احمدرضا نصر و ديگران .تهران :سمت.
لطفآبادی ،حسين ( .)1386کاستيهای معرفتشناسي و روششناسي در مقاالت
پژوهشي روانشناسي در ايران .فصلنامه حوزه و دانشگاه روششناسي علوم
انساني.44-9 ،)51( 13 ،
محمدی ،مهدی؛ حسنخاني ،معصومه و اميد ،معصومه ( .)1394يک دهه پژوهش:
تحليل استنادی دوفصلنامه تربيت اسالمي ( .)1394-1384دوفصلنامه علمي-
پژوهشي تربيت اسالمي.168-151 ،)21( 10 ،
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 بررسي خوداستنادی اعضای هيئت.)1388(  مليحه، اميرحسين و نيککار،مرداني
علمي دانشگاه تهران در مجلههای «نامه علوم اجتماعي» و «پژوهشهای
 فصلنامه تحقيقات اطالعرساني و.1386  تا1387 جغرافيايي» طي سالهای
.167 – 149 ،)58( 15 ،کتابخانههای عمومي
 ميزان همبستگي خوداستنادی مجله با.)1389(  مرضيه، جعفر و گل تاجي،مهراد
ضريب تأثير در نشريات علمي حوزه علوم پزشکي منتشر شده بر اساس
7 ، مجله مديريت اطالعات سالمت.گزارشهای پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
.259 – 251 ،)3(
. شورای عالي انقالب فرهنگي.)1389( نقشه جامع علمي کشور
 ارزيابي تحليلي رابطه کيفيت و.)1393(  سکينه، عبدالرضا و جعفری،نوروزی چاکلي
1 ، مجله علمسنجي کاسپين.خوداستنادی مجالت در نشريات حوزه علوم انساني
.65 – 57 ،)2(
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