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Abstract: The purpose of the present 
study is to investigate and represent the 
methodology domain in the geography 
of curriculum studies in Iran. The 
research method is descriptive and 
quantitative and in terms of purpose is 
applied research and has been done by 
document analysis method. The 
statistical population of the study was 
specialized journals of Iranian 
Curriculum Studies Association which 
used simple random sampling method 
(121 articles) to estimate sample size. 
Data collection tools, content analysis 
checklist, "Domain of Methodology in 
Geography Curriculum Studies" and 
data analysis method were selected 
based on descriptive and interpretive 
analysis indices. The results showed 
that the methodology domain in the 
geography of the curriculum studies of 
Iran is a small and limited domain. Out 
of 31 articles (91.74%), only 16 
(47.36%) of the total articles were in the 
field of methodology. Of these, 24 
article (19.83%) had the highest 
frequency related to content analysis 
research and the least frequency with 1 
article (0.83%) belonged to narrative 
research, combined research, theoretical 
research and normative research. 
Finally, according to the findings of the 
research, some suggestions were made 
to improve the status and extend the 
scope of methodology in the geography 
of curriculum studies in Iran. 
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 مقدمه
دستاوردهای  و درسي قلمرو تخصصي و مطالعاتي بوده برنامةمطالعات امروزه رشتة 

ای هعنوان یک قلمرو تخصصي، حوزي بهای دارد. برنامة درسعلمي گسترده مفهومي و
گیرد و مي و اینکه چه چیزی را دربر (44 ، ص2200، 1)برونر پیچیده است متنوع و

)کرمي، حجازی و  بحث و مشاجره بوده استچیست، همواره محل  حدود و ثغور آن
متخصصان برنامه  نیکه در ب يمباحث نیتراز مهم يکی رو، یاز ا(. 1394طباطبائي، 

است. به عبارت  ي، بحث حدود و ثغور برنامه درسداشته باز وجودریاز د يدرس
، کنیم نییرا تب يبرنامه درس يحوزه تخصص کی ينسب مرزهای میتر، اگر بخواهروشن

نظران و متخصصان مورد توجه صاحب يموضوعات که چه مسائل و میکن يبررس دیبا
ابعاد  ایاغلب درباره آنچه قلمرو  يدرس است. البته متخصصان برنامه يبرنامه درس

 2نیلعنوان نمونه، جان مکبه توافق ندارند. ،دهديرا نشان م يبرنامه درس يمعرفت
کرده  فیرا در چهار قسمت تعر يبرنامه درسابعاد و حدود و ثغور حوزه ( 2006)

و  يبرنامه درس تیریمد ،يدرس زییربرنامه ،يهای برنامه درسرییگجهت :است
موضوع  ای يمعرفت چهار ٌبعد( 1991) 3و النتز يکونل . همچنینيدرس برنامه پژوهش

 تیری، مديساخت برنامه درس :از اندعبارتکه  بودندقائل  يبرای حوزه برنامه درس
 (. 1389خندقي، )امین يبرنامه درس تیو ماه ي، مطالعه برنامه درسيبرنامه درس
، حدود و يطور که اشاره شد، در رابطه با ابعاد و قلمرو معرفتي یا به عبارتهمان

ن توافق نظر وجود ندارد و از نظران آثغور رشته مطالعات برنامه درسي میان صاحب
های گوناگون در وهشواسطه مطالعات و پژبه انقلمروی این رشته همچن ،دیگر سوی

حال شناسایي یا گسترش موضوعي بوده که این موضوع حاکي از پویایي و تحول 
 مداوم رشته است. 

رشته برنامه  عبارت بهتر، تعیین حدود و ثغور و همچنین تحول و پویایي وبه 
 عنوان بااز آن  (،20 ص ،1392توان با عبارتي که فتحي واجارگاه )درسي را مي

 عنوانبه. منظور از این عبارت که کرد، تبیین برده استنام « 4جغرافیای برنامه درسي»
، استناد به شودميیاد  از آن درسي ریزیبرنامهیکي از شواهد تحول رشته و گذر از 
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مطالعات و آثار متعددی است که درصدد تبیین قلمرو مطالعاتي در این حوزه معرفتي 
 شودميای پنداشته در چنین وضعیتي، برنامه درسي یک قلمرو مطالعه حرفه هستند.

. در کنندميی نظری و عملي اقدام هاپژوهشنظران به که در آن متخصصان و صاحب
یک رشته مطالعاتي، پیشبرد و توسعه دانش  عنوانبه، منظور از برنامه درسي زمینهاین 
های برنامه درسي است. و نظام ی علمي در خصوص برنامه درسيهایافتهو 

به  توانميبرنامه درسي (. به منظور، تبیین جغرافیای رشته 61 ، ص1982، 1)بوشامپ
، اقدام نمود. گیرندمين حدود و ثغور و قلمروهایي که در رشته مورد توجه قرار تعیی

یم توانميبه منظور تعیین حد و مرز رشته  ،تر(؛ به عبارت روشن4 ، ص6197، 2)زایس
پژوهشي برای رشته توسط متخصصان آن رشته تبیین شده  بررسي کنیم چه قلمروهای

  (.20 ، ص1392 ،)فتحي واجارگاه است
با توجه مطالب فوق که بیانگر اهمیت و ضرورت غیرقابل انکار پژوهش در  

 توانمي، است شناسي()قلمرو موضوعي و قلمرو روش تمامیت رشته برنامه درسي
پژوهش »هایي که نقشي مهم در گسترش قلمرویي رشته دارد، قلمرویکي از  گفت

که است  یيهاو روش هاتیمجموعه فعالپژوهش برنامه درسي،  است.« 3برنامه درسي
مطرح در  هایتیفعالاز  ي. برخشوديممنجر  يدرس برنامه سازی و فهميبه مفهوم

در برخورد با  يعلم اتیمفروضات و فرض از: طرح اندعبارت يبعد معرفت نیا
مند به منظور حل نظام هایپژوهش از رییگبهره ،يهای مرتبط با برنامه درسدهیپد

 ،يبرنامه درس مسائل پژوهش در مواجهه بامطالعه و بر  دیکأت ،يمسائل برنامه درس
طرح  و با اتکا به پژوهش يدرباره مسائل برنامه درس دیهای جدنشیبه ب يابیدست

 وي علم هایهیبر اساس رو يدر ارتباط با مسائل برنامه درس دیجدهای پرسش
دو بٌعد شامل  توانميرا  يپژوهش برنامه درس (.1389 ،يخندق نی)امغیره و  يپژوهش

 يموضوعات مطالعات ایبٌعد مربوط به قلمروها  کیهم دانست؛ ه جداگانه اما مرتبط ب
 ينظران رشته معرفصاحب از سویقلمروها  نیاز ا يرشته که برخ يدر حوزه معرفت

و در بنابراین در این بٌعد  شوبرت و ...( اشاره شد. ل،ینالنتز، مک و ياند )کونلشده
ها متمرکز بر واکاوی یا معرفي قلمرو موضوعي پژوهش همه ،رابطه با قلمرو مطالعاتي

شناسي روشکه ناظر بر قلمرو  گریبٌعد د یا مأموریتي جدید برای رشته هستند. اما در
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لعات های پژوهش مختص مطافزودن به روشپژوهش، ااجرای رشته است، هدف از 

ابزاری در  عنوانبههای اختصاصي و جدید برنامه درسي یا استفاده از این روش
 راستای بٌعد اول یا همان قلمرو مطالعاتي است. 

و شامل رویکردها، پارادایم ها،  استگسترده  پژوهش برنامه درسي قلمروهرچند 
یکي از ، طور که به آن شاره شدهماناما ، شودميشناسي و غیره ابزارها، چارچوب

 میو تنظ نیتدو يبه معناست که شناسي روش، هادر تمامي پژوهش ترین ابعاد آنمهم
به منظور  يپژوهش علم دري انسجام منطق یو دارا افتهیها و اقدامات نظاموهیش

در هر  نیمع اقدامات اصول و چارچوب ،يمبان رندهیبه دانش بوده و دربرگ يابیدست
ها شناسي در پژوهشضرورت توجه ویژه به روش (.1385آبادی، )لطف پژوهش است

که  يآموزش عالدر پژوهش خاص آنها  یها و ابزارهاروش نیاکه  ن جهت استاز آ
 یبرا يخاص گاهیجا(، 2012، 1است )تایت ایحوزه مطالعه و پژوهش شناخته شده

 3تراورس .(2005، 2چیآلدر)اند کرده دایو مسائل موجود پ ازهایبه ن یيپاسخگو
ها در پژوهش يد که اثربخششتندا دیتأک (2009) 5يو کاف (2009) 4لریو تا( 2009)

( 2006) 6ونو موریس اسکات هاست.در روش یمستلزم نوآور ت،یو ترب میتعل حوزه
که پژوهشگران را مطمئن  کندميها و قواعدی ذکر شامل رویه های پژوهش راروش

 ها دارای و اعتبار و روایي است.یله آنسازد که شناخت و معرفت تولید شده به وسمي
ارتباط متقابل  ،شناسي پژوهش در رشته برنامه درسيروش کي از وجوه اهمیتی

در نتیجه رواج تنوع و تکثر تر، رشته است. به عبارت روشن این آن با قلمرو موضوعي
برنامه درسي، اساساً فهم متفاوتي از حدود و ثغور این شناسي پژوهش در حوزه روش

های قابل مطالعه و بررسي در این حوزه حاصل قلمرو مطالعاتي یا موضوعات و سوژه
. مگر نه چنین است که رسیدای از ابعاد و مأموریت رشته به درک تازه توانميشده و 

هایي که در آن قلمرو قابل به پرسش ر رشته یا قلمرو علمي را با اتکاحد و مرز ه
شناسي پژوهش در حوزه برنامه یابیم؟ پس بسط روشمي ،کاویدن و پاسخ دادن است

و پاسخگویي در درسي از آنجا که به بسط و توسعه پرسش های قابل طرح، پیگیری 
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های این رشته را به و مأموریتانجامد، درک متفاوتي از حدود و ثغور این رشته مي
 توانميدنبال خواهد داشت. یعني بسط مفهومي و موضوعي رشته برنامه درسي را 

 (1393ناسي نیز دانست )مهرمحمدی، شمعلول تنوع روش مرهون و
رابطه با هر  ي نمونه های متعددی درادبیات نظری و پژوهشي رشته برنامه درس در

. کردپیدا  توانمي های برنامه درسيپژوهششناسي دو قلمرو موضوعي و روش
پژوهش به  توانميربوط به قلمرو موضوعي های مای از پژوهشنمونه عنوانبه

و آموزش  يابعاد پژوهش برنامه درس( اشاره کرد؛ او 1970-1971) 1جانسونمائوریتز 
مستقل و وابسته را تعیین  يپژوهش یمتغیرها ياز ابعاد، برخ کیو در هر  را مشخص

 یمعیارها ؛يبرنامه درس ياز: هماهنگ اندعبارتگانه هفده ابعاد نیکرده است. ا
برنامه  يابیارز ندیفرا ؛يدرس ریزیبرنامه ندیفرا ؛يدهسازمانی انتخاب؛ معیارها

انتخاب فعالیت؛  یانتخاب محتوا؛ معیارها یمعیارها ؛يآموزش نظارت ندیفرا ؛يدرس
 یفعالیت ارائه؛ معیارها يطراح یمعیارها ؛یادگیریتجربه  يدهسازمانی معیارها

ی هاطرح يابیارز ندیآموزش؛ فرا ریزیبرنامه ندیکنترل و نظارت؛ فرا ندیفراي طراح
 فنون مربوط به مهارت و یمعیارها مربوط به مهارت و فنون ارائه؛ یمعیارها آموزش؛

اما در رابطه با قلمرو  آموزش. يارزشیاب ندیفرا و يآموزش یندهایفرا کنترل و نظارت؛
با عنوان ( 1991) 2رتوشسي. به کتاب مشهور ادموند  توانميشناسي روش

اشاره کرد. او در اثر خود هفده روش شامل:  «3شناسي مطالعات برنامه درسيروش»
را  غیرهنگارانه و کاوشگری فلسفي، جستار نظرورزانه، پژوهش قومپژوهش فلسفي، 

 . کرده استهای مربوط به رشته مطالعات برنامه درسي معرفي روش  عنوانبه
های متعدد دیگری نیز در ی فوق، مطالعات و پژوهشهاپژوهشبر  افزون

شناسي به انجام رسیده است )از جمله، خصوص هر دو قلمرو مطالعاتي و روش
( و...(، اما آنچه مهم است 1989) 6(؛ پوزنر2003) 5واکر (؛1986) 4کیمپستون و راجرز

ی هاپژوهشدر  میزان توجه و فراواني توجه به هریک از محورهای این قلمروها
نها به منزله اثبات حقانیت آ داخلي و خارجي است زیرا مدنظر قرار دادن این محورها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Johnson 
2. Short 
3. Forms of Curriculum Inquiry 
4. Kimpston & Rogers 
5. Walker 
6. Posner 
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ی مختلفي در قالب مقایسه، هادر پژوهشنیز  خصوصدر این برای رشته خواهد بود. 

 و یحجاز ،يکرماز جمله  بررسي شده است؛ در زمینه قلمرو موضوعي موضوع نیا
در  بیغالب و غا يموضوع یهاشیگرا»با عنوان را پژوهشي ( 1394) يطباطبائ
با هدف  ،«و جهان رانیدر ا يدرس برنامة رشتة مطالعات يدانشگاه يدرس یهاکتاب
و  يداخل کتاب 23 يبررس جی. نتااجرا کردندموضوعات  لیو تحل سهیو مقا یيشناسا
 «يدرس ریزیبرنامه» و «يمطالعات برنامه درس»عنوان  با يحوزه برنامه درس يخارج

رشته مطالعات برنامه  جیو را يبر موضوعات سنت يفارس یهادر کتاب که نشان داد
لفه انتخاب ؤم ژهیوبه يبرنامه درس يطراح ،يدرس برنامه یهاهیاز جمله نظر يدرس

 یشتریب دیکأت ينیتکو و يانیپا يابیارزش ژهیوبه يابیآن و ارزش يمحتوا و سازمانده
به  یشتریب يموضوع عیتوز ،يسیانگل یهاکه در کتاب يدر حال .شده است

 ،يدرس هبرنام یرو شیپ یهامعاصر، چالش یهاها و گفتماندگاهید مانند يموضوعات
 ریزیبرنامه ،یيمحتوا یهاحوزه يدرس برنامة معلم، تیترب ،یگذاراستیو س یفناور
با تأمل در  .است رشته هم توجه شده نیا ریمشاه يو معرف يلیسطوح تحص يدرس

گونه  نیا توانمي، (1389احمدی ) مانند ی مشابه دیگرهاپژوهشو پژوهش  این جینتا
 ينسب يموضوع ۀدامنه و حوز یریگدر حال حاضر با توجه به شکل که کرداستنباط 

از  یشده تنها تعداد محدود اجراو  يفیلأت یهاپژوهشو  ینظري رشته، هنوز مبان نیا
 کیدر  هاپژوهشمحصور ماندن  درواقع،ها را مورد توجه قرار داده است. حوزه نیا

ها طهیح ریبه سا يتوجهيو ب طهیح کیدر  هاپژوهشو تراکم  يموضوع حوزه
های و نیازمند توجه جدی پژوهشگران به حیطه شودميشناخته  بیعنوان آسهب

که دچار خأل  یيهابتوانند با مدنظر قرار دادن حوزهمحصور مانده و جدید است تا 
و  کنند یریجلوگ یو مواز یتکرار یهاپژوهش اجرایسو، از  کیهستند از  يپژوهش
 یاعتال و موجبات رشد عیبا موضوعات بد هاپژوهش یبندبا صورت گر،ید یاز سو

 .را فراهم آورند يرشتة مطالعات برنامه درس
مطالعه  ،برنامه درسي در ایران مطالعات جغرافیای شناسيدر رابطه با قلمرو روش

 هایروش کاربست و پژوهشي صورت نگرفته است تا بتوان براساس نتایج آن میزان
البته . کردنمایان ی داخلي هاپژوهشرشته مطالعات برنامه درسي را در  پژوهش
 . از جمله آنهااست گرفتهیي در حوزه برنامه درسي آموزش عالي انجام هاپژوهش

 يشناسروش»با عنوان (، 1392) يپور و نصر اصفهانرحمانپژوهش به  توانمي
نتایج این  کرد.اشاره  «يآموزش عال يدرس برنامهي و خارج يداخل یهاپژوهش
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 ،يخارج یهاپژوهشغالب در  يپژوهش کردیکه روآن بود  دهندهنشانپژوهش 
در را به خود اختصاص داده است.  هاپژوهش.( /60)است که حدود  يفیک کردیرو

 .(/50)شامل است که  يکمّ کردیغالب، رو يپژوهش کردیرو ،يرانیا یهاپژوهش
از چندین دهه بحث و ورود  پس، این پژوهشنتایج  بر اساس .شودمي هاپژوهش

دهي به های زیربنایي آن که نقشي اثرگذار در جهتکیفي و پارادایم هایروش
یکرد غالب ، روایرانهمچنان در تر دارد، موضوعات و رسیدن به نتایج قابل اطمینان

 جویي جدی است.نیازمند چاره ،گرایي است که ضمن واکاوی عللکمي هاپژوهش
شناسي روش بازنمایي قلمروو بررسي این پژوهش، اجرای بنابراین هدف از 

طور که در باب ی داخلي است. زیرا همانهاپژوهشدر مطالعات برنامه درسي 
 شناسيروشباید  در پژوهش مطرح شد، شناسيروشضرورت توجه به قلمرو 

، یا دارای طریقت و نه موضوعیت، شودميشناخته  تََبعي دارای اعتبارپژوهش که نوعاً 
راباید مادر و منشأ جوانه زدن  شناسيروش را واجد موجودیت و اصالت معرفي کنیم.

های پژوهشي بدانیم و از آن انتظار رویش سؤال پژوهش داشته باشیم پرسش
اهد شد ضمن اطالع از وضعیت نتایج این پژوهش باعث خو(. 1393 )مهرمحمدی،

شناسانه با نگاهي آسیب ی ایراني،هاپژوهشدر  شناسيروشموجود و ترسیم قلمرو 
های مغفول در پژوهش را شناسایي و پژوهشگران به ویژه دانشجویان حوزه روش

ضمن ترغیب آنها به  ،بدین ترتیب کنیم.برنامه درسي را نسبت به این مسئله آگاه 
را در تعیین حدود و ثغور  شناسيروشهای غیرمتعارف، نقش قلمرو  استفاده از روش

رشته را برای پژوهشگران د جاذبه توانميکه  شناسيروشناخته و از رکود رشته بازش
به علت موضوعات که  بررسي در نامناسب هایروش همچنین از کاربست و کندکم 

. کنیم، جلوگیری ردگیصورت مي از جامعیت قلمروشناسي پژوهشگران اندکآشنایي 
زیر به هدف اصلي این پژوهش  هایپرسش، از رهگذر پاسخگویي به اساسین بر ا

 خواهیم رسید:
در چه  ایران يمطالعات برنامه درس در جغرافیای شناسيروش قلمرو -1

 ؟قرار دارد وضعیتي

مطالعات  یایجغراف شناسيروشقلمرو های پژوهش مغفول در روش -2
 ؟اندکدام رانیا يبرنامه درس

 جغرافیای شناسيروش تخصصي در قلمرو هایسهم هر یک از نشریه -3
 است؟ ، چقدرایران درسي برنامه مطالعات
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 شناسیروش
 کاربردی یهاپژوهشو از نظر هدف از جمله  کمياز نوع  يفیتوصپژوهش حاضر 

عمدتاً با است. تحلیل مستندات استفاده شده روش تحقیق تحلیل مستندات ز و ا بوده
د. گیرمستندات علمي و بررسي ابعاد و زوایای مختلف آنها انجام مي هدف کاوش

به دنبال بررسي معني و ابعاد  ، پژوهشگرمستندات در تحلیل بودمعتقد  (2009) 1باون
)به  توان از آن استفاده کردمي تربیتي هایپژوهشپنهان و آشکار یک سند است و در 

با توجه به موضوع تخصصي این پژوهش )قلمرو (. 1397نقل از یادگارزاده و فاطمي، 
ها، نامهی پژوهشي پایانهایافتهو از آنجایي که  مطالعات برنامه درسي( شناسيروش
به  ،يعلم حوزه کی گسترده يدامنه موضوع با متنوع وهای پژوهشي ها و طرحرساله

سرمد، ) شودمنتشر مي يتخصص یهاهیاز نشر يکی و در نیتدو يصورت مقاله علم
 پنج نشریه ،این پژوهش امعه آماریج بنابراین، (327 ، ص1391ی، بازرگان و حجاز

به  تصادفي سادهگیری از نمونه .بود 2ایران مطالعات برنامه درسي انجمنتخصصي 
به  ن صورت که از هر نشریه یک سالیبرآورد حجم نمونه استفاده شد. بدمنظور 

نمونه مورد بررسي و  عنوانبه 3شمارهآن  هایهمقال همهو  انتخاب ،يصورت تصادف
قلمرو  دامنه» محتوا سیاهه وارسي تحلیلها، داده یورآابزار گردتحلیل قرار گرفتند. 

و  هابود که بر اساس هدف «يمطالعات برنامه درس یایدر جغراف شناسيروش
 .ادموند سيهفده روش پژوهش برنامه درسي کتاب  یمبنا پژوهش و بر هایپرسش

 و زیرمحور« پژوهش»محور  جهت تکمیل آن از .شکل گرفت (1991شورت )
به  استفاده شد.( 1)جدول  4دانشنامه ایراني برنامه درسي «پژوهش اساسي هایروش»

 چک لیستمنظور  نیبه همو  شد ينظرسنجمتخصصان منظور بررسي روایي ابزار، از 
نظرات،  افتیو پس از در گرفت قرار يرشته برنامه درس استادانتن از  دو اریدر اخت

 نیبیي ایفرم، از پا یيایپا يبه منظور بررس نیهمچن .رفتیاصالحات الزم صورت پذ
و  یبنددرخواست شد تا گروه یگریاز کدگذار د وشد  گرفته بهره يگروه
وتحلیل تجزیه برای کند. يابیرا تکرار و ارز انتوسط پژوهشگر محتوا یگذارارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bowen 
2. icsa.org.ir 

که به  يهاینشریهچهار شماره و در  هایهمه مقالهیابند فصل انتشار ميکه به صورت تک يهاینشریهدر  -3

 .شدعنوان نمونه انتخاب یابند، هر دو شماره بهصورت دوفصلنامه انتشار مي
4. www.daneshnamehicsa.ir 
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فراواني، ها بر حسب توزیع بندی دادهدستههای تحلیل توصیفي )شاخصها از داده
که  استفاده شد. بدین شکلتحلیل تفسیری رسم جدول و نمودار( و واني، درصد فرا

و مطالعه کامل  شناسيروشطي سه گام )مرور چکیده، مرور ست لیبراساس فرم چک
هریک با توجه به محورهای و فراواني شد  تحلیل هامحتوای هر یک از مقاله( هامقاله
  شد. اقدام ،دست آمدهه به تفسیر اطالعات ب ،در نهایت شد.شمارش و ثبت  ،فرم

 
  درسی برنامه مطالعات جغرافیای در شناسیروش قلمرو دامنه( 1) جدول

روش عنوان ردیف روشعنوان  ردیف عنوان روش ردیف  

1 
پژوهش فلسفي: تحلیل 

 مفهومي
 22 پژوهش تجربي 12

ه ای: پژوهش نظر
ها و ساختارلفهؤم  

2 
کاوشگری فلسفي: نقد 

 توسعي
 23 پژوهش توصیفي 13

پژوهش هنجاری: ابعاد 
 و مواضع

3 

 
پژوهش فلسفي: 
 جٌستارنظرورزانه

 

14 
 

 پژوهش همبستگي
24 

پژوهش انتقادی: 
خدمت  پارادیمي در

جنبش اجتماعي یا 
 بخشعمل رهایي

4 
پژوهش تاریخي: روایت 

های واقعيداستان  
15 

ای پژوهش نظریة زمینه
 Groundedیا 

Theory 

25 Documentary 
Research 

5 
ها و کاوش علمي: تبیین

 حدود
 Genealogical 26 ایمقایسهپژوهش علي 16

Research 

6 
نگارانه: درک پژوهش قوم

تجربهفرهنگ و   
 Multi-Vocal 27 کاوش تحلیل محتوا 17

Research 

های ژوهش روایي: تجربهپ 7
 داستان شده

18 
 پژوهش موردی

28 Theological 
Research 

8 

پژوهش زیباشناسانه: نقد 
 19 هنر

پژوهش معطوف به 
عمل فکورانه: هنرهای 

ریزیبرنامه  
29 Transnational 

Research 

9 

پژوهش پدیدارشناختي: 
 20 جهاني-ادراکات زیست

پژوهش در عمل 
پژوهي(: اقدام )کنش

 مبتني بر مطالعه
30 Curriculum 

Design Research 

پژوهش هرمنوتیک؛ تصور  10
 هرمنوتیک و متن تربیتي

پژوهش تلفیقي:  21
 سنتزپژوهي

 
31 

Mythopoeic 
Research 

11 
پژوهش ارزشیابي: سنجش 

 موقعیتي
   

 

 درسي برنامه ایراني دانشنامه ؛1991 شورت،منبع: 
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 هایافته

پژوهش، در گام اول، نمونه آماری متناسب با جامعه  هایپرسشپاسخگویي به  برای
 .استارائه شده  (2)که نتایج آن در جدول  شدآماری به روش تصادفي منظم انتخاب 

 
 جامعه آماری و توزیع نمونه مورد بررسی (2)جدول 

 عنوان نشریه ردیف
سال 
 منتخب

فصل 
 )شماره(

تعداد 
 هامقاله

 فراوانی
 

درصد 
 فراوانی

 
 
1 

فصلنامه مطالعات برنامه 
 يدرس

1393 

 7 بهار

25 
 

66/20 
 6 تابستان

 6 پاییز

 6 زمستان
 

2 
 

فصلنامه پژوهش در 
 يدرس ریزیبرنامه

 
1386 

  16 بهار
 

56 

 
 

29/46 
 16 تابستان
 12 پاییز

 12 زمستان
برنامه  یهاپژوهشدوفصلنامه  3

 يدرس
بهار و  1392

 تابستان
6  

12 
 
91/9 

پاییز و 
 زمستان

6 

و عمل در  هیدوفصلنامه نظر 4
 يبرنامه درس

بهار و  1392
 تابستان

7  
14 

 
57/11 

پاییز و 
 زمستان

7 

دوفصلنامه مطالعات برنامه  5
 يآموزش عال يدرس

بهار و  1395
 تابستان

7 14 57/11 

پاییز و 
 زمستان

7 

 100 121 مجموع

 
طالعات تخصصي حوزه م هاید، نشریهشومي دیده( 2جدول )در طور که همان

پژوهشي است که با رویکرد و  –با درجه اعتبار علمي  نشریه پنجبرنامه درسي شامل 
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نتخاب شده از نمونه ادهند. این حوزه را پوشش مي هایانداز تخصصي مقالهچشم
که در این بازه در مجموع  شودمي( 1386-1395زماني ) مربوط به بازه هاینشریه
منتشر  هایبیشترین تعداد مقالهدر این مجالت انتشار یافته است. مقاله  121تعداد 

 ریزیبرنامهپژوهش در »( مربوط به مجله 29/46شده در این بازه زماني، با فراواني )
با فراواني  «ی برنامه درسيهاپژوهش»مربوط به مجله  هاکمترین تعداد مقالهو  «درسي

. در برآورد /1از  کمتر ی. از خطا/95 نانیدرصد اطمالزم به ذکر است  ( است.91/9)
نمونه است )یادگارزاده و  100های خطا براساس فرمول کوکران انتخاب نسبت

مقاله( ضریب  121نمونه در این پژوهش )(، بنابراین با توجه به حجم 1397فاطمي، 
 هایپرسشپاسخ هر یک از  ،د. در ادامهشواطمینان مذکور در حجم نمونه برآورد مي

 .شودارائه مي هاه به تحلیل محتوای هریک از مقالهپژوهش با توج
در چه  رانیا یمطالعات برنامه درس یایدر جغراف شناسیروشقلمرو  -1

 قرار دارد؟ یتیوضع
 از ،رانیا يمطالعات برنامه درس یایدر جغراف شناسيروشقلمرو  منظور ترسیمبه 

 برنامه ایراني دانشنامه موضوعي چارچوب بر مبتني شناسيروش لیستچک فرم
 از هریک محتوای و شناسيروشچکیده، بخش  بنابراین،. شد گرفته بهره درسي
 محور ،هامقاله این از یک هر بررسي با که شد تحلیل وارد فرایند نمونه هایمقاله

نتایج . گرفت تعلق فراواني نظر مورد محور به و شناسایي آن مختص شناسيروش
ی محورهااین  از یک هر به مربوطو درصد  فراوانيو  هاتحلیل مقالهوتجزیه
ر شده است. الزم به ذکر است به منظور آشنایي بهتر ذک (3)در جدول  شناسيروش

آن، عناوین برخي از  منتخب شناسيروشو  هاموضوعات مقالهخوانندگان با 
  .شده استنیز ذکر  مختص خود شناسيروشمرتبط با هر یک از محورهای  هایمقاله
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 ایران یمطالعات برنامه درس در جغرافیای شناسیروش قلمرو (3) جدول

 (هاتوصیفگرها )عنوان مقاله عنوان روش ردیف
فروانی 

 شناسیروش
درصد 
 فراوانی

1 
: يپژوهش فلسف

 يمفهوم لیتحل

از منظر « باید»ي شناسيمعن ياخالق تیترب یهاداللت
اهداف »کانت و متکلمان عدلیه/ نقد و بررسي
در برنامه « تفصیلي فعالیت های دوره پیش دبستاني

 کردیاز منظر رو رانیا ياسالم یجمهوردرسي ملي 
 لعم ياسالم

4 31/3 

2 
 :يخیپژوهش تار

 تیروا
 يواقع یهاداستان

دوره  یارشته نیبرنامه ب کی نیو تکو یریگشکل
 لیتحل /رانیا در ياضی: آموزش ريلیتکم التیتحص
در رشته  یيگرامقاصد نومفهوم و يمعان يخیتار

 یبه سو یمحورنیپلیسیاز د ي/مطالعات برنامه درس
 تحول آراء شوآب ریبر س ی: مروریيعملگرا

4 31/3 

3 
: یيرواپژوهش 

داستان  یهاتجربه
 شده

با دانشجو  دیارتباط اسات يچگونگ يفیک لیتحل
 :معلمان

 يتیو علوم تزب يدانشکده روانشناس یمورد مطالعه
 انردانشگاه ته

1 83/0 

4 

پژوهش 
: يدارشناختیپد

-ستیادراکات ز
 يجهان

 يستگی: شایدر آموزشگر يدانش برنامه درس
 کردهاییرو ي/مغفول در آموزش عال یاحرفه
های درس: در کالس «گوش دادن»ي به اضیمعلمان ر

 لیآموزش در خانه: بد / دارنگارییمطالعه پد کی
 دهیدر ارتباط با پد دیاسات یاتجربه حرفه /مدرسه

 ياثربخش در آموزش عال سیتدر

11 09/9 

5 
پژوهش 

: يابیارزش
 يتیسنجش موقع

و  3 کیزیف يبرنامه درس يتحقق اهداف دانش زانیم
 ياعتبار سنج /آن در دوره متوسطه شگاهیآزما
ي/ درس یهاکتابیي سنجش سطح خوانا یهاروش

ارزشیابي برنامه درسي دانشگاه فرهنگیان از حیث 
های شهید تربیت معلم پژوهشگر )مورد: پردیس

 نژاد(بهشتي و شهید هاشمي

4 31/3 

6 

 پژوهش تجربي
 
 
 

 و يلیبر عملکرد تحص يمشارکت یریادگی ياثر بخش
 ین/جورچ یآموزان بر اساس الگوشندا گرشن

و  رفعالیفعال، غ يشناخت یهاآموزش ياثربخش
راهبردها  یاردو نگه یادآوری بري حسدچن

 ریتأث يبررس ي/هنذ ژهیوی ازهایدرکودکان با ن
مهارت  بري فرهنگ نیب یانهیزم شیدانش پ آموزش

روش  ریتأث سهیمقا ي/رانیآموزان اخواندن زبان
و  کید يآموزش يطراح یبر الگو يآموزش مبتن

و  زشیبر انگ هیگان يآموزش يطراح یالگو وی کر
 آموزاندانش یریادگی

13 74/10 
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 (هاتوصیفگرها )عنوان مقاله عنوان روش ردیف
فروانی 

 شناسیروش
درصد 
 فراوانی

 پژوهش توصیفي 7

 ICTی ها تیها وصالحمهارت نیو تدو يبررس
رابطه ی/ریادگیآموزش و  ندیمعلمان در فرا ازین مورد

 انیدانشجوی پرسشگر هیبا روح یریادگی یهاسبک
اعتباریابي مقیاس  /دانشگاه اصفهان يدوره کارشناس

آموزان دوره شدان نگرش نسبت به علم در بین
مغفول  یشهروند یهامهارت /هر اصفهانشمتوسطه 

 کردیبررسي رو /رانیا یيابتدا دوره يدر برنامه درس
 دانشگاه علمي تئیه یبرنامه درسي غالب اعضا

و  تخصصي یهارشته تیبه ماه تیبا عناهد شا
 اثربخشي ارتقای راهکارهای /آنان التیتحص سطح
 در ناجا خدمت فراگیران ضمن آموزش هایدوره

 اصفهان/ استان انتظامي فرماندهي

22 88/18 

8 
پژوهش 
 همبستگي

 ،يلیتحص يفتگیش نیرابطه ب نییجهت تع يارائه مدل
با  يلیتحص تیو موفق يلیتحص تیخالق
 تیجد یگريانجیبر م يمبتن يلیتحصیي خودشکوفا

بازخورد مؤثر بر  یهايژگینقش و ي/لیتحص
مدل معادله  ارائه ی/ریادگی در انیدانشجو شیزانگ

 تجربه شده يبرنامه درس يساختاری اثربخش
رهبری آنان دانشگاه  يستگیشا توسعه و انیدانشجو

رابطه نگرش تحصیلي و انگیزش پیشرفت  /رازیش
 تلقي دانشجویان از کیفیت برنامه درسي/تحصیلي با 

ی ریکارگ در به يلیتحص شرفتیپ زهینقش انگ نییتب
 یخودرهبر یهایاستراتژ

16 22/13 

9 

پژوهش نظریة 
ای یا زمینه

Grounded 
Theory 

مؤلفان  شیو گرا يبرنامه درس یهامطالعه مؤلفه
 یهاو مسئله يمقدمات لیفرانسیمعادالت د» کتاب

 يسنجش اثربخش یهامالک نییتع «/یمقدار مرز
 یبرا يمدل ی/حوزو یآموزش مجاز یهادوره

 یاحرفه یریادگیبه  یاحرکت از توسعه حرفه
 رانیمتوسطه در ا ياضیمعلمان ر

3 48/2 

10 
کاوش تحلیل 

 محتوا

برنامه  یکردهایو رو اتینظر یاسهیمقا يبررس
های توزیع و استمرار واژهي/ طیمحستیزي درس
بررسي میزان توجه ي/ دوم ابتدای يکتاب فارسهدف 

 های ورزش و نقش آن بر سالمت دربه مؤلفه

24 83/19 
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 (هاتوصیفگرها )عنوان مقاله عنوان روش ردیف
فروانی 

 شناسیروش
درصد 
 فراوانی

تحلیل محتوای  /های درسي دوره راهنمایيکتاب
های ریاضي چهارم و پنجم ابتدایي بر مبنای کتاب

 یحتوامتحلیل الگوی آموزش خالقیت پلسک/ 
دوم به  دوره توسطهم يشناسعهمجا يدرس یکتاب ها
بر  يلیتحل ی/تربیت شهروند مفاهیموجه به لحاظ ت

از روش  یریگبهره نهیمطالعات انجام شده در زم
 /هادانشگاه يعلم ئتیه یاعضا یبرا نگیمنتور
 بري کودکان مبتن یبرنامه فلسفه برا یبرا يهایداستان

 یتفکر انتقاد

 پژوهش موردی 11

 یهاهدف یندر تدو ياصول علم تیرعا زانیم
: یمطالعه مورد يلیتکم التیتحص يدرس امهنبر

برنامه درسي آموزش عالي مبتني بر  /اصفهان شگاهندا
 رویکرد کیفي-العمررویکرد آموزش مادام

2 65/1 

12 
: يقیپژوهش تلف
 يسنتزپژوه

های برنامه درسي آموزش عالي سنتزپژوهي چالش
 کشور در دهه اخیر و راهکارهای پیش رو

1 83/0 

13 
: یاهیپژوهش نظر

 ها و ساختارلفهؤم
 83/0 1 رشته عملي عنوانبهتدریس 

14 
: یپژوهش هنجار

 ابعاد و مواضع
 يمشارکت ياجرائ یمعلم و الگو تیترب يبرنامه درس

 رانیمعلم در ا تیترب یبرا يآن؛ راهبرد تحول
1 83/0 

15 

: یپژوهش انتقاد
در  يمیپاراد

خدمت جنبش 
عمل  ای ياجتماع
 بخشیيرها

ششم در چارچوب  يکتاب فارس لیو تحل هییتب
 ی: رویکردیآموزش انتقاد /گفتمان یتقادنا لیتحل

آموزش زبان  یهاو تدوین کتاب هیکارآمد در ته
 در ایران يسیانگل

1 83/0 

16 

 
 

پژوهش علي 
 ایمقایسه

 پیشرفت بر فارسي -کردی دوزبانه محیط اثر بررسي
 آموزش هایدوره خواندن/ اثربخشي سواد

 دوره معلمان تدریس مهارت و دانش بر پژوهيدرس
 مقطع مدارس آموزاندانش نمرات مقایسه /ابتدایي

 فاقد و برنامه فوق هایدارای فعالیت متوسطه
 هایمهارت رشد در آزمون برنامه فوق هایفعالیت

ماتسون اجتماعي  

3 48/2 

17 

 یروش ها

 ،يبیمتفرقه )ترک

آزمون و  ،يقیتطب

 دیجد یهارشته سیتأس ندیفرا يشناسبیآس

 یهاچالش ي(/مورد علوم انسان) رانیدر ا يدانشگاه

 یهايستگیشا متناسب با یمحتوا نیدانشگاه در تدو

10 26/8 
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 (هاتوصیفگرها )عنوان مقاله عنوان روش ردیف
فروانی 

 شناسیروش
درصد 
 فراوانی

سنجش، 

 (لیفراتحل

کاربرد رویکرد  يسنجامکان /العمرمادام رندهیادگی

سه روش  به بر مدرسه يمبتن يدرس یریزبرنامه

 يبررسی/ و بازنگر یمتمایز پذیرش، سازگارساز

با  رانیا یيفوق برنامه دوره ابتدا یهاتیفعال يقیتطب

ساخت آزمون ی/ انگلستان و مالز کا،یآمری کشورها

 آموزانخواندن و درک مطلب جهت دانش يصیتشخ

 - يشناختمداخالت روان ياثربخشیي/ ابتدا دوره

آموزان دانش يلیتحص شرفتیبر پ يآموزش

(1384-1391) يرستانیدب  

 مجموع

شناسيروشمربوط به دامنه قلمرو  هایمقاله  111 74/91 

متفرقه )خارج از  شناسيروشمربوط به  هایمقاله

 دامنه تعریف شده(
10 26/8 

نمونه هایکل مقاله  121 100/0 

قلمرو کل دامنه 

 شناسيروش

 74/91 روش31 دامنه کل قلمرو در نمونه آماری پژوهش

 96/2 1 قلمروش از کل سهم هر رو

 36/47 16 )وضع موجود( شناسيروشدامنه کل قلمرو 

از  هاروش بیشترین فراواني

 کل قلمرو )وضع موجود(
 محتوا تحلیل کاوشپژوهش 

24 

 
83/19 

از  هاروش کمترین فراواني

 کل قلمرو )وضع موجود(

پژوهش  /داستان شده  یها: تجربهیيپژوهش روا

ها و لفهؤ: میاهینظر پژوهشي/ سنتزپژوه :يقیتلف

 پژوهش /: ابعاد و مواضعیهنجار پژوهش /ساختار

 ای يخدمت جنبش اجتماع در يمی: پارادیانتقاد

 بخش یيعمل رها

1 83/0 

 
 ایران مطالعات برنامه درسي جغرافیایدر  شناسيروشدامنه قلمرو (، 3در جدول )

درصد( در  74/91مقاله ) 111 شناسيروشمقاله،  121از مجموع است.  ارائه شده
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( از 26/8مقاله ) 10 شناسيروشو  قرار گرفتند ،دهتعریف ش شناسيروشقلمرو دامنه 

همچنین . شدبندی متفرقه دسته شناسيروشعنوان بهاین قلمرو خارج بود که  دایره

 درصد( 74/91روش ) 31از تعداد  شناسيروشقلمرو  مرتبط با هایسهم کل مقاله

مقاله 24بود که از این بین بیشترین فراواني با تعداد  درصد( 36/47روش )16 تنها

 1و کمترین فراواني با تعداد  کاوش تحلیل محتوامربوط به پژوهش ( درصد83/19)

ی و اهیپژوهش نظري، قیپژوهش تلفیي، پژوهش روای هاپژوهش( به 83/0مقاله )

مطالعات  شناسيروشنمودار قلمرو  ،در ادامه ی تعلق داشته است.پژوهش هنجار

ها در تر فراواني و سهم هر یک از روشبرنامه درسي ایران به منظور بازنمایي دقیق

 .این قلمرو ارائه شده است
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 شناسی مطالعات برنامه درسی ایران( قلمرو روش1نمودار )
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دارای  هاپژوهشدر  روشي که16از بین  شودمي دیده(، 1نمودار )در که  طورهمان

کاوش تحلیل محتوا، همبستگي، توصیفي،  چند روش شامل: اند، صرفاًفراواني بوده
هایي روش .تجربي و پدیدارشناختي از فراواني نسبتاً قابل قبولي برخوردار هستند

 ایو پژوهش علي مقایسه ایزمینه نظریه پژوهش فلسفي، تاریخي، ارزشیابي،همچون 
ای، های انتقادی، هنجاری، نظریهروش ،فراواني متوسط رو به پایین و درنهایت

نتایج بیانگر این  ؛موردی و روایي فراواني پایین و نزدیک به صفر دارندتلفیقي، 
و انحصار آن توسط  ایران درسي برنامه مطالعات شناسيروش محدود بودن قلمرو

 است. چند روش پژوهش صرفاً
 مطالعات جغرافیای شناسیروش قلمرو در مغفول پژوهش هایروش -2

 اند؟کدام ایران درسی برنامه
دارای  هاپژوهشهایي که در روشدوم پژوهش،  به منظور پاسخگویي به پرسش

 شناسيروشي که از دامنه قلمرو یهادیگر، روش یا به عبارتفراواني صفر بودند 
ذکر شده  (4)در جدول  ،مطالعات برنامه درسي ایران خارج مانده و مغفول هستند

 .است
 

 درسی برنامه مطالعات جغرافیای شناسیروش قلمرو در مغفول پژوهش هایروش (4)جدول 
 ایران

 عنوان روش ردیف عنوان روش ردیف
 Documentary Research 9 کاوشگری فلسفي: نقد توسعي 1

 Genealogical Research 10 فلسفي: جٌستارنظرورزانهپژوهش  2

 Multi-Vocal Research 11 تجربه و فرهنگ درک: نگارانهقوم پژوهش 3

 Theological Research 12 حدود و هاتبیین: علمي کاوش 4

 Transnational Research 13 هنر نقد: زیباشناسانه پژوهش 5

6 
 هنرهای: فکورانه عمل به معطوف پژوهش

 ریزیبرنامه
14 Curriculum Design 

Research 

7 
 بر مبتني اقدام(: پژوهي کنش) عمل در پژوهش

 مطالعه
15 Mythopoeic Research 

8 
 متن و هرمنوتیک تصور هرمنوتیک؛ پژوهش

 تربیتي
  

قلمرو کل دامنه 
 شناسيروش

 74/91 روش31 دامنه کل قلمرو
 96/2 1 ش از کل قلمروسهم هر رو

 4/44 15 شناسيروشمغفول  قلمرو کل دامنه
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روشي که دامنه  31از بین درصد(  4/44) روش15 (،4)جدول در نتایج  با توجه به
فراواني  دهد، دارایمطالعات برنامه درسي ایران را تشکیل مي شناسيروشقلمرو 

یي که مورد بررسي و هاپژوهشدیگر، در هیچ یک از  صفر بوده است. به عبارت
همچنین ها استفاده نشده است. روشاز این قرار گرفت،  شناسيروشتحلیل نوع 

در این  شده نمونه بررسي در تنهاهنهای مذکور روش شود،دیده ميطور که همان
برنامه درسي کمتر شناخته شده و ی جامعه مطالعات هاپژوهشدر کل بلکه پژوهش، 

 .شده استاستفاده 
 جغرافیای شناسیروش قلمرو در تخصصی هاینشریه از یک هر سهم -3

 است؟ چقدر ایران درسی برنامه مطالعات
به منظور  هانشریهها به تفکیک فراوني هر یک از روشنتایج در این بخش، 

ارائه شده است.  هانشریههر یک از این  در شناسيروش قلمرو گستردگي بررسي
اند فراواني بودهدارای  شناسيروشهایي که از دامنه کل قلمرو روش ،بدین منظور

با توجه  تخصصي هاینشریه(، به صورت مجزا فراواني آنها برای هر یک از 3)جدول 
 شده است. ارائه (5)و در جدول بررسي  ،به نمونه منتخب
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 برنامه مطالعات جغرافیای شناسیروش قلمرو در تخصصیهای نشریه از یک هر سهم (5) جدول

 ایران درسی

 عنوان روش نام نشریه ردیف
فراوانی 

 شناسیروش
 درصد کل فراوانی کل

فراوانی تنوع 
 شناختیروش

1 

دو فصلنامه 
مطالعات 

برنامه درسي 
 آموزش عالي

پژوهش 
: پدیدارشناختي

-زیست ادراکات
 جهاني

3 

12 81/10 9 

: تاریخي پژوهش
 هایداستان روایت

 واقعي
1 

: روایي پژوهش
 شده داستان هایتجربه

1 

: ارزشیابي پژوهش
 1 موقعیتي سنجش

 1 پژوهش توصیفي
 1 پژوهش همبستگي
ای پژوهش نظریة زمینه

 Groundedیا 

Theory 
1 

 1 محتوا تحلیل کاوش
 به معطوف پژوهش

 هنرهای: فکورانه عمل
 ریزیبرنامه

1 

: اینظریه پژوهش
 1 ساختار و هالفهؤم

2 
 دوفصلنامه

 یهاپژوهش
 درسي برنامه

 1 تجربي پژوهش

9 11/8 4 
 2 پژوهش توصیفي

 3 پژوهش همبستگي
 3 کاوش تحلیل محتوا

3 

 دوفصلنامه
 و نظریه
 در عمل
 درسي برنامه

: فلسفي پژوهش
 1 مفهومي تحلیل

14 61/12 8 

: تاریخي پژوهش
 هایداستان روایت

 واقعي
1 

 پژوهش
: پدیدارشناختي

-زیست ادراکات
 جهاني

3 
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 عنوان روش نام نشریه ردیف
فراوانی 

 شناسیروش
 درصد کل فراوانی کل

فراوانی تنوع 
 شناختیروش

: ارزشیابي پژوهش
 2 موقعیتي سنجش

 2 توصیفي پژوهش
 ایزمینه نظریة پژوهش

 Grounded یا

Theory 
1 

 3 محتوا تحلیل کاوش
 ابعاد: هنجاری پژوهش
 مواضع و

1 

4 
 فصلنامه
 مطالعات

 درسي برنامه

: فلسفي پژوهش
 2 مفهومي تحلیل

24 62/21 11 

پژوهش تاریخي: 
های روایت داستان

 واقعي
2 

پژوهش 
پدیدارشناختي: 

 جهاني ادراکات زیست
2 

 2 پژوهش تجربي
 4 توصیفي پژوهش

 1 ایمقایسهعلي پژوهش
 2 همبستگي پژوهش

 6 محتوا تحلیل کاوش
 ایزمینه نظریة پژوهش

 Grounded یا

Theory 
1 

 ابعاد: هنجاری پژوهش
 1 مواضع و

: انتقادی پژوهش
 خدمت در پارادیمي
 یا اجتماعي جنبش
 بخشرهایي عمل

1 

5 

 فصلنامه
 در پژوهش

 ریزیبرنامه
 درسي

: فلسفي پژوهش
 مفهومي تحلیل

1 

52 85/46 10 
 پژوهش

: پدیدارشناختي
 زیست جهاني ادراکات

3 

 10 تجربي پژوهش
 13 توصیفي پژوهش
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 عنوان روش نام نشریه ردیف
فراوانی 

 شناسیروش
 درصد کل فراوانی کل

فراوانی تنوع 
 شناختیروش

 2 ایمقایسهعلي پژوهش
 10 همبستگي پژوهش
: ارزشیابي پژوهش
 موقعیتي سنجش

1 

 10 محتوا تحلیل کاوش
 1 موردی پژوهش
: انتقادی پژوهش
 خدمت در پارادیمي
 یا اجتماعي جنبش
 بخشرهایي عمل

1 

تخصصی در  هایهخالصه وضعیت سهم نشری
جغرافیای مطالعات برنامه  شناسیروشقلمرو 

 درسی

فراوانی 
تعداد 

 هامقاله

 درصد
 تعداد
 هامقاله

 فراوانی
 روش تنوع

درصد تنوع 
 روش

 مجموع
 دامنه در هانشریه همقال

 100/0 42 100/0 111 شناسيروش قلمرو

 همقالبیشترین فراواني 
 قلمرو کل در هانشریه

 در پژوهش فصلنامه
 درسي ریزیبرنامه

52 85/46   

 همقال فراواني کمترین
 قلمرو کل در هانشریه

 دوفصلنامه
 برنامه یهاپژوهش

 درسي
9 11/8   

بیشترین تنوع 
 هادر نشریه شناسيروش

 مطالعات فصلنامه
 درسي برنامه

11 19/26   

 تنوع کمترین
 هانشریه در شناسيروش

 دوفصلنامه
 برنامه یهاپژوهش

 درسي
4 52/9   

 
تخصصي با  هایبیشترین تعداد مقاله در نشریه (5)جدول در نتایج  با توجه به

 مربوط به فصلنامه درصد( 85/46) 52با فراواني  شناسيروشتوجه به قلمرو 
 درصد( به دوفصلنامه 11/8) 9فراواني با و کمترین  «درسي ریزیبرنامه در پژوهش»
در  شناسيروش تنوع بیشترین اختصاص دارد. همچنین «درسي برنامه یهاپژوهش»

درصد( دارد و  19/26) 11با فراواني  «مطالعات برنامه درسي»را فصلنامه  هانشریهبین 
 یهاپژوهش» به دوفصلنامه (درصد 52/9) 4 فراواني با شناسيروش تنوع کمترین

 در تخصصي هاینشریه از یک هر سهم( 2)اختصاص دارد. در نمودار  «درسي برنامه
 د.شوایران ارائه مي درسي برنامه مطالعات جغرافیای شناسيروش قلمرو
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شناسی جغرافیای مطالعات برنامه های تخصصی در قلمرو روش( سهم هر یک از نشریه2نمودار )

 درسی
 

 گیریبحث و نتیجه
که  یيو از آنجا يمطالعات برنامه درس یهاپژوهشدر  شناسيروش تیبا توجه به اهم

بلکه  ست،ین هیسوکیو  يخط یاروش پژوهش و سوژه پژوهش، رابطه انیرابطه م
 توانميگذارد، يم ریثأت یو يق مطالعاتیمتقابالً بر عال زیفرد ن يشناختق روشیعال

در  شناسيروشکثرت  جیپژوهش و ترو شناسيروشگرفت که بسط  جهیاجماالً نت
 يرشته برنامه درس يو پژوهش يمنزله بسط حوزه مطالعاتبه قاًیدق يحوزه برنامه درس
 یبرا نهیزم ،يمتفاوت پژوهش یهاپرسش ایها سوژه رها،یها، متغنهیبوده و با طرح زم

 دفراهم خواهد ش شیازپشیب يتوسعه دانش برنامه درس هیرشته در سا يبالندگ
 (.1393 ،ی)مهرمحمد

قرار داد و به  يو کیف يپژوهش را در دو طبقه وسیع کمّ یکردهایرو (2003) واکر
پژوهش کامالً شناخته شده و پرکاربرد و  يکمّ یکه روش ها کرد نکته اذعان نیا

 راستیدر و یهستند. و دتریجد ،يمطالعات برنامه درس عرصه در يکیف یهاروش

46/85%

8/11%

26/19%

9/52%

مروقلکلدرهانشریهمقاالتفراوانيبیشترین

(درسيریزیبرنامهدرپژوهشفصلنامه)
قلمروکلدرهانشریهمقاالتفراوانيکمترین

(درسيبرنامههایپژوهشدوفصلنامه)
صلنامهف)هانشریهدرشناسيروشتنوعبیشترین

(درسيبرنامهمطالعات
صلنامهدوف)هانشریهدرشناسيروشتنوعکمترین

(درسيبرنامههایپژوهش
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را گسترش  ي، دامنه نگاه خود به پژوهش برنامه درس1يدرس برنامهي مبان دوم کتاب

ص ، 2003واکر، سخن گفت ) 4عملي و 3ي، علم2گراانسان داد و از سه نوع پژوهش
در پژوهش  .مطرح کرد کیعنوان هر  ریرا ز يپژوهش مختلف یهاو روش (164

و مطالعات  ینگارحالشرح ،ینگارحالمانند خود شرح یيگرا روش هاانسان
و سنجش  يپیشرفت تحصیل آزمون چون یيهاشیوه ينگارانه؛ در پژوهش علمقوم

: پژوهش ضمن عمل، مانند ،یاشناخته شده یهاروش ينگرش و در پژوهش عمل
 يپژوهش علم .است مورد تأکید قرار گرفته يکانون یهاو گروه یمطالعات مورد

 پژوهشي کمّ یگیراز آنها معرف کاربرد جهت یاست که بسیار یيهاشامل روش
 کهي دارد و بر خالف پژوهش علم يگرا عمدتاً جنبه کیفو انسان ياست. پژوهش عمل

 اخیر در حوزه تعلیم و یهاحاکم بوده، در سال يتربیت یهاپژوهشدور بر  یهااز سال
است که  نیا انهیگراپژوهش انسان يژگیاست. و افتهیگسترش  يو برنامه درس تربیت

 نیکه ا یو تأکید يبرنامه درس 5یسازآن با نهضت نومفهوم یهاروش از يبرخ
این  بر این اساس، (.1393)شریفیان،  ستا همسو دارد، ینهضت بر تجربه فرد

در جغرافیای مطالعات برنامه  شناسيروشقلمرو  وضعیت با هدف بررسي پژوهش
استفاده  ،جدید پژوهش یا به عبارت دیگر هایگیری از روشو میزان بهره ایران درسي

استفاده از به همین منظور با صورت گرفت.  گرایانه و عمليهای انساناز روش
پنج نشریه تخصصي انجمن  هایمقاله ،شناسيروشقلمرو  چهارچوب ابزار دامنه

 مطالعات برنامه درسي مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت. 
مرتبط  هایهسهم کل مقالنشان داد  (3)جدول  پژوهش اول مربوط به پرسشنتایج 

 36/47روش )16درصد( تنها  74/91روش ) 31از تعداد  شناسيروشبا قلمرو 
درصد( مربوط به 83/19مقاله )24با تعداد  يفراوان نیشتریب نیب نیدرصد( بود که از ا

( به 83/0مقاله ) 1با تعداد  يفراوان نیو کمتر محتوا لیپژوهش کاوش تحل
 یو پژوهش هنجار یاهیپژوهش نظر ،يقیتلف وهشپژ ،یيپژوهش روا یهاپژوهش

قلمرو  نیا رهی( از دا26/8مقاله ) 10 شناسيروشهمچنین  داشته است. اختصاص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fundamentals of curriculum 
2. humanistic 
3. scientific 
4. practical 
5. reconceptualization 
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 ،يبیترک هایي همچونمربوط به روشمتفرقه  شناسيروشعنوان  باخارج بود که 
دوم پژوهش، که  مربوط به پرسشنتایج بود.  لیفراتحل آزمون و سنجش، ،يقیتطب

ی مورد تحلیل هاپژوهشهای دارای فراواني صفر در هریک از شناسيروشمربوط به 
 شناسيروشکه دامنه قلمرو  يروش 31 نیدرصد( از ب 4/44روش )15بود، نشان داد، 

صفر بوده است. به  يفراوان یدهد، دارايم لیرا تشک رانیا يمطالعات برنامه درس
 شناسيروشنوع  لیو تحل يکه مورد بررس یيهاپژوهشاز  کی چیدر ه گر،ید يعبارت

 استفاده نشده است. (4)جدول درج شده در  یهاروشاز قرار گرفت، 
 يپور و نصر اصفهانرحمانپژوهش ی مشابه همچون هاپژوهشنتایج با این 

آموزش  يدرس برنامهي و خارج يداخل یهاپژوهش شناسيروش»با عنوان (، 1392)
 کردیکه روآن بود  دهندهنیز نشانزیرا نتایج پژوهش آنها  ؛هایي داردقرابت «يعال

.( /60)است که حدود  يفیک کردیرو ،يخارج یهاپژوهشغالب در  يپژوهش
 کردیرو ،يرانیا یهاپژوهشدر  در حالي که را به خود اختصاص داده است هاپژوهش
در پژوهش  .گیردميرا دربر هاپژوهش .(/50)است که  يکمّ کردیغالب، رو يپژوهش

مطالعات  یهاپژوهشدر  شناسيروشسهم  نیشتریدهد بينشان محاضر نیز نتایج 
ي( تجرب ،يفیتوص ،يمحتوا، همبستگ لیتحل) ي مانندکم یبه روش ها يبرنامه درس

ای، تلفیقي، هنجاری، نظریههای انتقادی، روشمانند ) هایاختصاص دارد و روش
، فراواني بسیار پایین یا بعضاً صفر ( دارای زیربنای پارادایمیک کیفيموردی و روایي

 . دارند
اختصاص دارد  شناسيروشنتایج پژوهش حاضر را که به قلمرو  توانميهمچنین 

با قلمرو دیگر جغرافیای مطالعات برنامه درسي یا به عبارت دیگر، قلمرو موضوعي که 
، بررسي شده است( 1389، و احمدی )(1394) يو طباطبائ یو حجاز يکرم توسط

عنوان  با يحوزه برنامه درس يو خارج يداخلهای کتاب يبررس جینتا مقایسه کرد.
بر  يفارس یهاکه در کتاب هنشان داد «يدرس ریزیبرنامه»و  «يمطالعات برنامه درس»

برنامه  یهاهیاز جمله نظر يمطالعات برنامه درس رشته جیو را يموضوعات سنت
آن و  يدهو سازمان حتوالفه انتخاب مؤم ژهیبه و يبرنامه درس يطراح ،يدرس
که در  يدر حال .شده است یشتریب دیکأت ينیو تکو يانیپا يابیارزش ژهیوبه يابیارزش
ها و دگاهیمانند د يبه موضوعات یشتریب يموضوع عیتوز يسیانگل یهاکتاب

 ،یگذاراستیو س یفناور ،يبرنامة درس یرو شیپ یهامعاصر، چالش یهاگفتمان
و  يلیسطوح تحص يدرس ریزیبرنامه ،یيمحتوا یهاحوزه يدرسمعلم، برنامة  تیترب
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گفت  توانميدر مقام قیاس  ؛بوده استتوجه  مورد رشته هم نیا ریمشاه يمعرف

های سنتي و محدود رشته که قلمرو موضوعي در موضوعات و حیطهطور همان
انحصار چند روش بوده و سایر  نیز صرفاً در شناسيروشمحصور مانده، قلمرو 

 ها مغفول واقع شده است.روش
و تراکم  يحوزه موضوع کیدر  هاپژوهشمحصور ماندن  ،دیگر سویاز  

توجهي بيثیر أد تحت تتوانمي هاطهیح ریبه سا يتوجهيو ب طهیح کیدر  هاپژوهش
 يگونه که در قسمت مبانهمانزیرا  ؛باشد شناسيروشها در قلمرو به سایر روش

از آنجا که  يپژوهش در حوزه برنامه درس شناسيروشبسط  ،پژوهش ذکر شد ینظر
رشته  نیدر ا یيو پاسخگو یریگیقابل طرح، پ یهابه بسط و توسعه پرسش

رشته را به دنبال  نیا یهاتیاز حدود و ثغور و مأمور يانجامد، درک متفاوتيم
و  ونمره توانميرا  يرشته برنامه درس يو موضوع يبسط مفهوم يعنیخواهد داشت. 

 (. 1393 ،یدانست )مهرمحمد زین شناسيروشمعلول تنوع 
قلمرو ، گفت توانمياول پژوهش  پرسشدو مربوط به بندی نتایج جمع عنوانبه
قلمروی موضوعي، در جغرافیای مطالعات برنامه درسي ایران، مانند  شناسيروش

 شناسيروشحدود و ثغور قلمرو  ،به عبارت دیگرکوچک و محدود است. قلمرویي 
هر چند دارای دامنه گسترده و متنوع است اما در عمل در همانند قلمرو موضوعي، 

که  شودميی تخصصي مطالعات برنامه درسي، تعداد کمي از آنها استفاده هاپژوهش
آشنایي محدود به  توانمياز جمله  ؛د دالیل مختلفي داشته باشدتوانمياین امر 

تخصصي رشته و  شناسيروشویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلي با پژوهشگران به
ها در بررسي موضوعات ترس از برخورد با مشکل در فرایند اجرای این روش

های مطالعات برنامه درسي در کالس شناسيروشپژوهشي خود، معرفي کمتر دامنه 
ها در روش نیاز ا کیهر  یها و نحوه چگونگي اجراروش تحقیق و بیان ظرفیت

از  استادانآشنایي کمتر  دهندهنشاند توانمي اشاره داشت. البته این موضوع هاپژوهش
ها باشد. در کالس ترهای مرسوم و شناخته شدهها و اهتمام بر معرفي روشاین روش

همچنان که نتایج پژوهش نشان داد، ضمن معرفي با این تفاسیر، تکرار این رویه 
رشته بکاهد،  د از جاذبهتوانميقلمرویي محدود که  عنوانبهرشته  شناسيروشقلمرو 

در  شناسيروشکاری موضوعي جلوگیری کرده و به موازی از گسترش قلمرو
 خواهد انجامید. هاپژوهش
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 هاینشریهاز  کیسهم هر بررسي سوم پژوهش که به  مربوط به پرسشنتایج 
اختصاص  رانیا يمطالعات برنامه درس یایجغراف شناسيروشدر قلمرو  يتخصص

تخصصي با توجه به قلمرو  هایتعداد مقاله در نشریهبیشترین داشت، نشان داد 
 در پژوهش» درصد( مربوط به فصلنامه 85/46) 52با فراواني  شناسيروش
 یهاپژوهش» درصد( به دوفصلنامه 11/8) 9و کمترین با فراواني  «درسي ریزیبرنامه
ها را در بین نشریه شناسيروش تنوع اختصاص دارد. همچنین بیشترین «درسي برنامه

 تنوع درصد( دارد و کمترین 19/26) 11با فراواني  «مطالعات برنامه درسي»فصلنامه 
 «درسي برنامه یهاپژوهش» به دوفصلنامه (درصد 52/9) 4 فراواني با شناسيروش

هر یک از  هایأثیر تعداد مقالهد تحت تتوانمينتایج این هرچند  اختصاص دارد.
با اینکه بیشترین ، شودمي دیدهگونه که باشد، اما همان شدهدر نمونه بررسي  هانشریه
تنوع  یناست اما بیشتر «يدرس ریزیبرنامهپژوهش در »فصلنامه مربوط به  هامقاله

 توانمياختصاص دارد. بنابراین  «يمطالعات برنامه درس»فصلنامه شناختي به روش
کمک  شناسيروشد در جلوگیری از انحصار قلمرو توانميگفت از عوامل دیگری که 

، اهتمام ی مطالعات برنامه درسي شودهاپژوهشو باعث گسترش این قلمرو در  کند
با استفاده از راهبردهایي همچون اولویت بررسي است که تخصصي رشته  هاینشریه

دانشجویان ند پژوهشگران و توانميهای جدید شناسيروشبا  هاپذیرش مقاله امتیاز و
با توجه  های متعدد و متنوع مطالعات برنامه درسي کنند.گیری از روشرا ملزم به بهره

در جغرافیای  شناسيروشرفت از قلمرو محدود برون جهتبه نتایج این پژوهش در 
 د:شوارائه مي لعات برنامه درسي ایران، پینشهادهایيمطا

 در زمینه  ت برنامه درسيتخصصي مطالعا شناسيروشهای برگزاری کارگاه
ها و نامهراهنما و مشاور پایان استادانویژه )بهاستادان برای  های مغفولروش
، دانشجویان و پژوهشگران رشته و در نظر گرفتن تمهیدات الزم به منظور ها(رساله

 ها.شرکت در کارگاه استادان برایترغیب 

 کیفي و  کمي،روش تحقیق  کناردر  درسي برنامه شناسيروش واحد تعریف
 باتحصیالت تکمیلي )هرچند در مقطع کارشناسي ارشد واحد درسي  سطحدر  غیره

های درس برنامه درسي وجود دارد اما عموماً در کالسهای تحقیق در عنوان روش
 .(شودهای تحقیق عام معرفي و بحث ميروش



 172 نامۀ آموزش عالی

 
  حوزه مطالعات برنامه درسي در  شناسيروش متخصص استاداناستفاده از

 شناسيروشتدریس  و الزام بررشته  شناسيروشواحدهای درسي مربوط به 
 های درس.در کالس يمطالعات برنامه درس يتخصص

 های آموزشي مطالعات برنامه درسي وین دستورالعمل در هر یک از گروهتد
ها و نامهدر پایانخاص  شناسيروشها مبني بر الزام دانشجویان بر استفاده از دانشگاه

 ویژه در دوره دکتری.بهها رساله

  در  يموضوع یعالوه بر محورها «شناسيروش یمحورها»در نظرگرفتن
دهي تخصصي انجمن مطالعات برنامه درسي ایران به منظور جهت هایهینشر

 تخصصي رشته. شناسيروشدر استفاده از  هاپژوهش
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