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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. 

هدف بررسي و تحليل محتوای  پژوهش حاضر باچکیده: 
موزش آنامه »ترويجي  –علمي منتشر شده در فصلنامه  هایمقاله
ر مقاله منتشر شده د 282. در اين پژوهش، گرفتانجام  «عالي

. روش شد، بررسي 1396تا  1387شماره فصلنامه از سال  40
آوری برای گردست؛ هش، توصيفي و از نوع تحليل محتوااين پژو

افزار از نرم هادادهوتحليل جزيهتليست و برای از چک هاداده
spss  اطياستنب آزمون و درصد و يفراوان توصيفي یهاآزمونو 

 نکه بيشتري نشان دادی پژوهش هايافته شد؛ دو استفاده خي
وزش فصلنامه نامه آم هایدر مقالهگرايش موضوعي مورد بحث 

عالي به نظام ارزيابي و تضمين کيفيت در آموزش عالي 
 بيشتری پژوهش، هايافتهاختصاص دارد؛ همچنين، طبق 

 ابزار بيشترکمي و  ی پژوهش مورد استفاده، از نوعهاروش
را  هاپژوهشبيشتر نيز پرسشنامه بوده است؛  هادادهگردآوری 

يسندگان در مورد نو مستقل اجرا کرده بودند؛طور بهپژوهشگران 
مؤلفي پايين بوده و عمده های تکنيز جايگاه و ميزان مقاله

. همچنين، نويسندگاني اندشدهگروهي نوشته  صورتبه هامقاله
 که عضو هيئت تحريريه فصلنامه نيستند، بيشترين سهم را در

حصيالت سطح ترين ؛ عالوه بر اين، بيشتنداداشته هامقالهنوشتن 
ن نويسندگا بيشتردکتری و مرتبه علمي  هانويسندگان مقاله
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 مقدمه
جانبه هنظام آموزش عالي و عملکرد آن، جايگاه و نقش محوری در فرايند توسعه هم

ها و تدر اين راستا، نظام آموزش عالي رسال جامعه و تحوالت بنيادين آن دارد.
عهده  فرهنگي و اجتماعي برپژوهشي، فناوری، ی مختلفي مانند آموزشي، کارکردها

شرفته، های پيدارد، اما رسالت و کارکرد پژوهشي و توليد علم و تبديل آن به فناوری
 هانشگاهدا. ضرورت پژوهش و توليد علم در شودميتر محسوب تر و اساسيزيربنايي

 يفيتبود کني )بهوربه تغييرات و نيازهای جامعه( و داز دو بعد بيروني )پاسخ 
دهای نها آموزش، ارتقای جايگاه دانشگاه، افزايش درآمد، توسعه ارتباطات علمي با

اسناد  در (.162، 1394 ،همکارانده کرمان و زامعتبر و ...( قابل توجه است )تقي
 ده وجه بونظام آموزش عالي و علم و فناوری کشور نيز اين موضوع مورد توباالدستي 
برد های مختلف جامعه )راهلم، فناوری و نوآوری در حوزهدهي به چرخه عبر جهت

الت دن آن به رفع مشککر( و معطوف نقشه جامع علمي کشور 12و  11، 7، 3کالن 
 ت.شده اس اساسي تأکيدقانون برنامه پنجم توسعه کشور(  16اده م -کشور )بند الف

آموزش ی نظام هاپژوهشبرای دستيابي به چنين ضرورت و جايگاهي در حوزه 
پاسخگو  ،هامؤلفهو ساير  شناسيروش وعات و مسائل مورد پژوهش،موض بايدعالي، 

و متناسب با مسائل در هر دو بعد دروني و بيروني مذکور به کار گرفته شود. 
بخش به چنين ضرورتي، ممکن است سبب عموميت يافتن و تداوم يتوجهبي

ها و بينش يریکارگبهرای و مسير را ب شودهای مسلط و مرسوم پژوهشي رويه
سبب  کند. همچنيننو، ابتکاری و ساختارشکن مسدود  شناسيروشهای خالقيت

افزايش مسائل و مشکالت دروني نظام آموزش عالي از يک سو و تشديد ناکارآمدی 
، منجر به اين يتدرنهاجامعه از سوی ديگر شود و  مبتالبهاين نهاد در حل مسائل 

الي فلسفه و کارکرد وجودی خود را در اين زمينه از دست که نظام آموزش ع شود
بر اين اساس اعتمادی و سرخوردگي جامعه از اين نهاد شود. داده و موجب بي

رود هم در قبال گفت نظام آموزش عالي، نظامي است که از آن انتظار مي توانمي
 ،وزش عاليمسائل و نيازهای جامعه و هم در قبال مسائل و مطالبات خود نهاد آم

يد با توسعه که از يک سو با یطوربه .پذيری داشته باشدو مسئوليت ييپاسخگو
و ساير  ها و مطالعات خود به نيازها و مسائل جامعهپژوهيمرزهای دانش و سياست

ها و نهادها در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی تدبيری و راهکاری نظام
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 بهو مؤسسات خود را نيز  هادانشگاهمسائل و امور  بينديشد و از سوی ديگر بايد

 توانمي جرئتبهبنابراين،  (.1397لو و يوسفي، خواجهحاجيرشيد ) سامان برساند
گفت که پژوهش و توليد علم، محور پيشرفت و توسعه جامعه بوده و حرکت در اين 

وقعيت فعلي ی از ممندنظام زمينه نيازمند آن است که ارزيابي و تحليل مناسب و
يکي  ی پژوهشي اين حوزه صورت بگيرد.هاروشها و موضوعات )مسائل( و قابليت

ادعاها و دستاوردهای معرفتي و پژوهشي و  توانميهايي که از مجاری و زمينه
کرد، رصد، ارزيابي و تحليل  مندنظام صورتبهدر يک حوزه معين را  شناسيروش
تخصصي آن حوزه است. ويژگي و اهميت  هایمنتشر شده در مجله هایمقاله

روز ه(، تازگي و ب1385 بودن ارائه مطالب آن )زکي، روشمند، در هامجله گونهينا
آن، سرعت عمل در ارائه آخرين دستاوردها و نتايج علمي،  هایبودن )نسبي( مقاله

، نقدها (، ارائه اطالعاتتر بودن مجله )نسبت به کتابتنوع و کوتاه بودن مطالب، ارزان
های پيچيده علمي، چاپ، تر از موضوعی نسبتاً اصيل، دست اول و دقيقهاتحليلو 

های علمي شناخته شده و يو بررس هاروش يریکارگبه، ترآسانتوزيع و دسترسي 
در ميان  هامجله، هاويژگيبه سبب اين  .معتبرتر، پرکاربردترين و پر استنادترين است

ي از جذابيت و توجه بيشتری برای نويسندگان و ساير مدارک و منابع علم
 خاني، حسن؛ محمدی1384 ،قاراخاني و ميرزايي ،است )ارشادبرخوردار پژوهشگران 

های علمي از ارزش و و نسبت به کتاب (106، 1394 ؛ رضايت،152، 1394 ،اميد و
در ی چاپ شده هامقاله(. بررسي دقيق هماناعتبار علمي بيشتری برخوردار است )

ها برای ارتقای کمي و کيفي آن مجله و به تبع آن، ترين راهيک مجله علمي، از مهم
به فهم دقيق  تنهانهموجب رشد علمي در زمينه تخصصي مجله است. اين موضوع، 

برای  ريزیبرنامه د، بلکه زمينهکندر آن مجله کمک مي هاروند چاپ مقاله
، نصر عابديني بلترک ، نقل در2007 ،1جاويدهای بعدی آن مجله است )پيشرفت
 (.116، 1392 ،صالحي عمرانو  اصفهاني

ها و مطالعات تخصصي، سابقه پژوهش در حوزه ها، رشتهدر مقايسه با ساير حوزه
و در قالب يک رشته علمي و مطالعاتي و  مندنظام صورتبهنظام آموزش عالي ايران 

بخشي وده و نيازمند تقويت و قوامنوپا ب ،تخصصي هایمجلهانتشار نتايج آن در 
تخصصي که در اين حوزه منتشر  هایمجله دهدميها نشان بيشتری است. بررسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jawaid 
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به فصلنامه  توانميها مجلهاين  ازجملهست. ا شمار، محدود و انگشتشودمي

آموزش  ريزیبرنامهآموزش عالي )وابسته به مؤسسه پژوهش و  ريزیبرنامهپژوهش و 
ن آموزش عالي ايران(، نامه آموزش امه آموزش عالي )وابسته به انجملن(، فصعالي

 سنجش سازمان و عالي آموزش ريزیبرنامه و پژوهش مؤسسۀعالي )وابسته به 
يکي از « عالي آموزش نامۀ» نشريهدر اين ميان،  .کردو ... اشاره  کشور( آموزش

های علمي در ثبا هدف انعکاس بح ترويجي کشور است که -نشريات معتبر علمي
  شمارۀ و طبق مجوز ی مرتبطهاپژوهشها و حوزه آموزش عالي و انتشار ديدگاه

 هر سه ماه يک بار ،فناوری و تحقيقات علوم، وزارت 21/08/1391 مورخ 3/159686
های ، دانشجويان، رشتههادانشگاهبا  مرتبط . همچنين موضوعاتشودمي منتشر

های پژوهشي حيطه ازجمله دان دانشگاه و مانند آنهای درسي، استاآموزشي، برنامه
 آيند.اين نشريه به شمار مي

، تحليل محتوا هاييها و بررسيی رايج و مهم برای چنين ارزيابيهاروش از ديگر
 محتوای کدگذاری و تفسير برای که است پژوهش روش يک محتوا تحليل ؛است
 ارتباطات اسناد، مانند) متون سيستماتيک ارزيابي با گيرد ومي قرار استفاده مورد متني

با استفاده از اين . کرد تبديل کمي یهاداده به توانمي را کيفي یهاداده ،(گرافيک و
ی آن هاويژگيحجم قابل توجهي از اطالعات درون متن و ساختارها و  توانميروش 

نظران احبص زعمبه(. 20، 1386 آبادی،مشخص ساخت )لطف مندنظام یاگونهبهرا 
د در شناسايي موضوعات توانمييي از اين دست هاپژوهشو پژوهشگران مختلف، 

های يک (، آشکارسازی گرايش1،2012و ارتباط آنها )کومار و جان يتبااهمپژوهشي 
های ها و موضوعات و امکان مقايسه ساختار شبکهحوزه خاص، انسجام ميان گرايش

(، 2006 ،2ی آنها )وانگ، موهانتي و مک کالومهاها و تفاوتموضوعي و درک شباهت
بندی منابع، تبيين الگوی های مختلف، گروهشناختي متون رشتهبهبود کنترل کتاب

، کشف گرايش نويسندگان گذاریياستساستفاده از انواع منابع در فهرست منابع و 
ن روزآمدی منابع ..، تعيين ميزا.در استفاده از منابع متفاوت )اعم از مقاله و  هامقاله

، 1394 و رضايت، 152، 1394 مورد استفاده در آثار نويسندگان )محمدی و همکاران،
، مراکز هادانشگاههای آموزشي، ، گروههامجلهبندی سازی برای رتبه(، زمينه107

( و توصيف عيني 176، 1393 )زارعي و خداداد، پژوهشگرانپژوهشي و دانشمندان و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Kumar & Jan 
2. Wang & Mohanty & MC Callum 
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( مؤثر 1395 قاعدی و گلشني،) يباطنای پيام از بعد ظاهری و و منظم و ذهني محتو

 باشد.
 چاپ شده هایلب فوق و نقش تحليل محتوای مقالهبدين ترتيب، با توجه به مطا

 و بررسيبا  که شودتالش مي، در اين پژوهش، در ارتقای کمي و کيفي آن مجله
 کيفي سطح بهبود به بتوان «نامه آموزش عالي»مجله  هایمقاله محتوای تحليل
کمک  الي کشور،اين فصلنامه دارای امتياز و معتبر در حوزه نظام آموزش ع هایمقاله
و روش  اطالعات آوریگرد ، ابزارپژوهشي موضوعات گرايشبا شناسايي  کرد.

زان الگوی مشارکت، وضعيت خود استنادی، مرتبه علمي و مي ، نوع پژوهش،پژوهش
 کمتر که مجله محورهای تعيين به فصلنامه، اين یهامقالهتحصيالت نويسندگان 

 وط بههای مربو کاستي مشکالت تاشود مي اقدام است، شده غفلت آن از يا بررسي
 و شناسايي شوند. حل هامقاله محتوای يدهسازمان

 
 پیشینه پژوهشمبانی نظری و 

ه دستيابي ب نقش بسزايي در ،و رفتاریپژوهش در حوزه علوم تربيتي  اجرای
 هایمجلهدر اين راستا، نشريات و  ؛کندميايفا ی تربيتي ارزنده و سازنده هاشيوه

در استحکام توليدات علمي  يتيبااهمجايگاه علمي و آثار پژوهشي حاصل از آن، 
ابزارهای مهم شکوفايي  ازجمله علميو نشريات  هامجله چراکهد داشت؛ نخواه

و  علمي مجامع ميان ارتباط یبرقرارو با  روندشمار ميه صنعت و فناوری ب
به حوزه  پژوهشيهای دانشگاهي و از بخش علم انتقال و سوپژوهشگران از يک

 هایپيشرفت درباره هاپژوهش نتايج و اطالعات گسترش و اشاعه به صنعت و توليد
 دارایی هامقاله انتشار، در حقيقت ؛کنندمي کمک علمي حوزه يک در موجود

 موجب علمي هایمجله در مؤثر پژوهشي هایيشنهادپ ی پژوهشي ارزشمند وهايافته
پژوهشي و ارتقای کمي و کيفي آنها خواهد  هایمقاله و ضعفشناسايي نقاط قوت 

 .شد
 ،اصيل علمي در مديريت پژوهشي کشور هایهمقال ت و جايگاهياهم هتوجه ببا  

مروری جامع بر  ،و اجرای آن پژوهشياز تنظيم طرح  پيش الزم است پژوهشگران
کارکرد ، درواقع. داشته باشندلمي موجود در حيطه موضوع پژوهش مورد نظر منابع ع

پژوهش عبارت است از: تعيين حدود و مرزهای بررسي مباني نظری و پيشينه 
يافته، تعيين و تعريف متغيرهای در بدنه دانش سازمان پژوهش، تعيين جايگاه پژوهش

http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
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 پژوهشيی مربوط به يک زمينه هايافته، پي بردن به داليل بروز ناهمسويي در پژوهش

 سویاز  (.59، 1396 به نقل از رضويه، 2006، 1، رضويه و سارنسنجاکوبزاری، )
، گامي پژوهشيک  شناسيروشديگر، پس از بررسي مباني نظری و تجربي پژوهش، 
، شناسيروشبر اساس ، درواقعمهم برای ادامه مراحل يک پژوهش علمي است؛ 

سير حرکت و چگونگي عبور در مسير، جهت دستيابي به ، مپژوهشگر اندازچشم
ها شناسيروش ينترمهم (.142، 1380 ايمان،ند )شومشخص تعيين مي هایهدف

که گاهي به جای پژوهش اثباتي، عنوان پژوهش کمي و  از اثباتي و تفسيری اندعبارت
را ريشه گپژوهش اثبات رود.کار ميه به جای پژوهش تفسيری، عنوان پژوهش کيفي ب

و  دهندميهای محيط اجتماعي واقعيتي مستقل را تشکيل در اين فرض دارد که جلوه
ی هادادهگردآوری  باگرا دانش را . پژوهش اثباتاندثابتها نسبتاً طي زمان و موقعيت

به تحليل عددی  هادادهها و سپس عرضه اين عددی و رفتارهای قابل مشاهده نمونه
گرايي با ، در رويکرد اثباتهمچنين. (60 ،1394ل، بورگ و گال، )گاآورد فراهم مي

 اجرایها به طراحي و رويکرد قياسي و عيني و ثابت تلقي کردن واقعيت يریکارگبه
ديگر، پژوهش مابعد  سویاز  .شوداقدام ميی کمي هاروش بر اساس هاپژوهش

تفسيرهايي  عنوانبهي های محيط اجتماعرا ريشه در اين فرض دارد که جلوهگاثبات
قعيت دارند. و اين تفسيرها شکل گذرا و وابسته به مو شودميافراد ساخته  يلهوسبه

ی کالمي با هادادهگرا، دانش را در درجه اول از طريق گردآوری پژوهشگر مابعد اثبات
آورند تحليلي فراهم مي ءبه استقرا هادادهمطالعه جدی و عمقي موارد و عرضه اين 

 برخالفتفسيری معتقد است که دنيای اجتماعي  شناسيروش، همچنين. (انهم)
بنابراين، دنيای اجتماعي  مستقل از آگاهي انسان وجود ندارد؛دنيای فيزيکي، خارج و 

، درواقع .شودميهای اجتماعي توسط افراد ساخته و واقعيت يستنتعيين شده  پيشاز 
؛ دهندتوسعه مياز جهان را فهم خود  افراد به کمک دو عامل تجربه و بلوغ خود،

ی هاروش از بيشترگرايان از فنون کالمي، بصری و کيفي بدين ترتيب، ما بعد اثبات
ها، ديدگاه و کشف مضمون و به علت وقايع کنندميی آماری استفاده هاتحليلکمي و 

 تفسيری دارند.
کيفي )ما بعد  یهاروشو  (گرااثبات)کمي ی هاروشکنار  در، اين راستادر 

پذيری بسيار بااليي برخوردار گرا(، روش تحليل محتوا وجود دارد که از انعطافاثبات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ary, Jacobs, Razavieh & Sorensen 
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در حقيقت، روش تحليل  ؛کندميکمک شاياني  هاپژوهشاست و به افزايش اعتبار 
پژوهشي که در مجالت  هایشناختي مقالهشناختي و روشمحتوا در ارزيابي معرفت

پژوهان و بهبود کيفيت يابد، به ايجاد شناخت علمي در دانشعلمي کشور انتشار مي
 (.10، 1386 ،یآبادلطف) کندميتر علمي کمک دقيق هایو تدوين مقاله هاپژوهش
 های معتبر علميفصلنامهدر چاپ شده  هایزمينه تحليل محتوای مقالهدر 
حليل به ت(، 1394) يغالمپژوهش  ازجمله ؛است گرفتهانجام ی مختلفي هاپژوهش

های المقاله منتشر شده از فصلنامه اخالق در علوم و فناوری بين س 317محتوای 
ويسنده در ن 709 ازن داد که نشااو ی پژوهش هايافته. اختصاص داشت 1394-1385

نفری  حاصل کار دو هابيشتر مقاله ،مرد بوده درصد 82/68 ،مقاله مورد بررسي 317
، نهمچنياند. هنشگاه تهران را داشتتری با وابستگي به دامدرک دک ،بوده و بيشتر افراد

ای ق حرفهروش پژوهش پيمايشي و بيشترين گرايش موضوعي، اخال به هامقاله بيشتر
استنادی  وتحليل محتوا » با عنوان (،1394رضايت )پژوهش های يافتهبوده است. 

ر آن بيانگ «ت اسالميی چاپ شده در فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيهامقاله
 «تربيت مباني و اصول تعليم و» را هامقالهيشـترين گـرايش موضـوعي ب بود که

با  اینويسندهچند هایمقاله دادنشان  نيز نويسندگان . آمار مشـارکتدهدميتشکيل 
نوع جنسيت مرد و سطح تحصيل مقطع دکتری بيشترين فراواني را داشته است. 

 و ن فارسـيمنـابع بـه زبـا ، استفاده ازتوصيفي ـ تحليلي روش، کيفي هایپژوهش
 اند.بع نيز بيشترين فراواني را داشتهی منامدآروز

و  مندنظاممرور »(، با عنوان 1394ی پژوهش ذاکر صالحي و قانعي راد )هايافته
 دهندهنشان« ی ايراني در قلمرو مطالعات اجتماعي علم و فناوریهاپژوهشفراتحليل 

 چندگانههای ها و رهيافتنسبت به نسل مطالعات اجتماعي علم در ايرانتأخر 
آثار، رويکرد برونگرا و در سطح  ايراني است. ماهيت غالب در اين يشناسجامعه

شده در  است. راهکارهای ارائه ايراني يشناسجامعهتوصيفي و متمرکز در نسل دوم 
کالن و فرابخشي، مشوق  حي، در سطح، اصالایينهزم اين آثار نيز غالباً مديريتي، تک

 آثار درصد 5/74مجموع در. همچنين اندبودهبلندمدت  گرا و با ويژگيرويکرد اشاعه
 اندسنجي بودهنگرش و پيمايش يا تاريخي و اسنادی مطالعات بر مشتمل مطالعه، مورد

 .است بوده پژوهشگران توجه کانون در کمتر آزمايشي از نوع تجربي مطالعات و
نشان داد که معادل  نيز بررسي توزيع وضعيت آثار برحسب نوع اثر توسط پژوهشگران

 6های چاپ شده، درصد شامل مصاحبه 3نامه، درصد آثار مستخرج از پايان 5/25
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 اند.درصد برگرفته از کتاب بوده 3/13های پژوهشي و درصد آثار، مستخرج از طرح

ر پژوهش خود با هدف تحليل دو مجله دنيز (، 1392) و همکاران عابديني بلترک
 هایپژوهش بيشترتند که رويکرد دريافآموزش عالي هلند و آموزش عالي ايران 

 هایمقالهدر  يریگنمونهی هاشيوه است. بيشترينآموزش عالي ايران از نوع کمي 
پرسشنامه و  هادادهابزار گردآوری  . همچنين بيشترکمي استنيز مورد بررسي 

در آماری و استنباطي بوده است.  صورتبهی نتايج بيشتر هاتحليل ينکها يتدرنها
 کيفي و نوع صورتبهعالي هلند،  آموزش هایپژوهش در مقابل، رويکرد اصلي

شده  آوریگرد ،اسناد و مدارک صورتبه هاداده بيشتر نيز کمي بوده است. يریگنمونه
 صورت پذيرفته است. توصيفي صورتبه هادادهتحليل  ينکها يتدرنهاو 

ی هاپژوهش شناسيروش»ا عنوان ب(، 1392پور و نصر اصفهاني )پژوهش رحمان
 با و رويکرد کمي با« داخلي و خارجي مربوط به حوزه برنامه درسي در آموزش عالي

 در که نشان داد پژوهش اين . نتايجاجرا شداسنادی  محتوای تحليل روش از استفاده
 ميان اين و در بوده غالب رويکرد ،يفيک يکردرو درسي، مهبرنا خارجي یهاپژوهش
 داشته پژوهشگران ميان دررا  کاربرد پديدارشناسي بيشترين و ی موردیهاپژوهش

رويکرد  ،ايران درپژوهشي  غالب رويکرد که نشان داد پژوهش همچنين نتايج. است
 در هاپژوهش روند. بود روش پيمايشي، پرکاربردترين پژوهش روش وکمّي 

 ؛ترکيبي است و کيفي سوی به کمي روند دهندهنشان يو خارج داخلي هایپژوهش
نژاد سرابي، سالمي ارشادبوده است.  ترفراوان خارجي هایپژوهش در روند اين البته

 شده منتشر مقاالت محتوای تحليل» عنوان با خود پژوهش درنيز (، 1389و شفيعيان )
مديريت آموزشي با  که دندرسي نتيجه اينبه ، «اناير در آموزش پزشکي مجالت در
 1/2های ارتباطي با ، بيشترين و مهارتدرصد 5/26ی آموزشي با هاشيوه درصد و 33

عصاره صالحي، نظری و  اند.را به خود اختصاص داده هامقالهکمترين عناوين  درصد
انشگاه تهران تأليفي نويسندگان د(، در پژوهش خود با هدف بررسي ميزان هم1394)

، به اين نتيجه رسيدند 1381-1390های در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم بين سال
 هایمقالهکه با وجود افزايش ساالنه توليدات علمي دانشگاه تهران؛ نرخ رشد 

ای در حال افزايش چندنويسنده هایمقالهای در حال کاهش و نرخ رشد نويسندهيک
ارزيابي تحليلي »(، با عنوان 1392) یجعفرنوروزی چاکلي و ی پژوهش هايافتهاست. 

آن  دهندهنشان، «در نشريات حوزه علوم انسانيرابطه کيفيت و خود استنادی مجالت 
های مجله حوزه علوم انساني در طي سال 67بود که متوسط نرخ خوداستنادی در 
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های در گزارش که نسبت به نرخ مجاز خود استنادی بوددرصد  45/24، 1380-1389

 .درصد بيشتر است 45/4استنادی نشريات مؤسسه اطالعات علمي، مقدار 
پژوهشي منتشر  هایرا با هدف تحليل محتوای مجلهپژوهشي  (،2012) 1آهاروني

-2008 یهاسال طي يرساناطالعم کتابداری و وعل یمجله سطح باال 10شده در 
گرايش نويسندگان به سمت همکاری  دهنده. نتايج اين پژوهش، نشاناجرا کرد 2007

 توانمي. نويسندگان آمريکای شمالي و اروپا را بودو تشريک مساعي در نويسندگي 
آورد.  حساببهمجله  10رهبران رشته علم اطالعات و کتابداری در اين  عنوانبه

 فناوری از: اندعبارت هاهسه گرايش اساسي پژوهشي در اين مجل ،بر اين افزون
در پژوهش نيز (، 2004) 2هيکوکو علم اطالعات اجتماعي.  شناسيروشت، اطالعا

سوتا علوم تربيتي دانشگاه مينه هاینامهيانپاخود با هدف مطالعه تحليلي و استنادی 
رهبری  ها در حيطهنامههای مورد استفاده در پاياندريافت که بيشترين موضوع مجله

 مورد( بوده است. 22به مجله آموزش معلم )آن مربوط  و کمترين( مورد 74) آموزشي
کيفيت مطالعات »(، در پژوهش خود با عنوان 2007) 3، بکمن و بورديجهمچنين، کوک

منتشر شده طي  هایمقاله، «تجربي در آموزش پزشکي: يک بررسي سيستماتيک
د. کربررسي مطالعه و مرتبط با پزشکي  هایرا در مجله 2004و  2003های سال
آنها شامل  درصد 45مقاله مورد بررسي،  105ی پژوهش او نشان داد که از هايافته

ط با آموزش پزشکي را شامل چارچوب مفهومي مرتب درصد 55ی انتقادی، هاتحليل
 .مورد(، هدف پژوهش مشخص شده بود 80) هامقاله درصد 76و در  نداهارائه کرد
ررسي نمايانگر ب نيزهای علمي متفاوت در حوزه هاپژوهشی برخي هايافته

 به آنها علمي است که هایهميت در بررسي تحليل محتوای مجلههای دارای امقوله
 ؛شودمياشاره 

با هدف تعيين خوداستنادی مجله و  را ي(، پژوهش1389) يتاجمهراد و گل
تشخيص همبستگي بين ضريب تأثير مجله و خوداستنادی مجله در حوزه علوم 

با ضريب تأثير باال  هایها به اين نتيجه رسيدند که در مجلهشکي اجرا کردند. آنپز
 ضريب تأثير مجله تأثير مثبت دارد.، يعني خوداستنادی بر استخوداستنادی بيشتر 

تحليل رفتار »( در پژوهش خود با عنوان 1395) يانعباسعصارها و  زادهرجببهنيافر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Aharony 
2. Haycock 
3. Cook, Beckman & Bordage 
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 ييطباطبانشگاه عالمه استنادی نويسندگان مقاالت فصلنامه حکمت و فلسفه دا

درصد از مجموع  58حدود )مورد بررسي مقاله  161(، بيان داشتند که 1393-1384)
 عنوان .اندخوداستنادی به نويسندگان نشريه مورد بررسي بودهدارای  (مقاله 274

علمي  يئتهبررسي خود استنادی اعضای »(، 1388کار )پژوهش مرداني و نيک
ی جغرافيايي( طي هاپژوهشعلوم اجتماعي( و ) ای )نامههدانشگاه تهران در مجله

ی تأليفي در هامقالهشمار نويسندگان ها بر اساس يافته بود.« 1387تا  1386های سال
نويسنده است که از  205ی جغرافيايي(، هاپژوهشو برای ) 149)نامه علوم اجتماعي( 

 46ای اين دو مجله به ترتيب ميان اين نويسندگان، تعداد نويسندگان خوداستنادگر بر
منش، مروتي اردکاني و عرفان درصد(، بوده است. 8/25نفر ) 53درصد( و  8/30نفر )

ها تحريريه مجله يئتهترکيب اعضای »( در پژوهش خود با عنوان 1395) يرانيا
، «های علوم اجتماعي و انسانيرشتگي؛ مطالعه موردی مجلهشاخصي از ميان عنوانبه

تحريريه  يئتهمنصب عضويت  5188پژوهشگر در  2573تيجه رسيدند که به اين ن
 عضو برای هر مجله(؛ 10ميانگين اند )ها حضور داشتهمجله

مطرح شده در رابطه با بررسي و  پژوهشبررسي مجموعه مباحث نظری و پيشينه 
 ددهميمرتبط با نظام آموزش عالي کشور، نشان  هایها و مجلهمقالهتحليل محتوای 

چاپ  های، محتوای مقالهتعددیم هایکه هرکدام از پژوهشگران با معيارها و شاخص
. بررسي و انددهکرسي و تحليل علمي و ساختار آنها را برر هایدر مجلهشده 
های ، بيانگر آن است که مقولهاين پژوهشموضوع  به طوربمبندی مطالعات جمع

 ،غالميشارکت نویسندگان )الگوی م ؛شامل مختلف مورد بررسي پژوهشگران
و ها حوزه؛ (2012 ،آهاروني ؛1394 ،همکارانصالحي و  ؛1394 ،رضايت ؛1394

 ؛1394 ،رضايت ؛1394 ي،غالم) یبررسمورد  هایها و مجلهموضوعی مقاله یشگرا
ارشاد سرابي و ؛ 1392 ،پور و نصر اصفهانيرحمان ؛1394 ،ذاکر صالحي و قانعي راد

میزان (؛ 2007 ،و همکاران و کوک 2004 ،هيکوک ؛2012 ،رونيآها ؛1389 ،همکاران
 ؛1394 ،رضايتپژوهش ) شناسیروش(؛ 1394 ،رضايت) یسندگاننوتحصیالت 

و  کوک و 1392 ،پور و نصر اصفهانيرحمان ؛1392 ،همکارانصالحي عمران و 
 ،و همکاران عابديني بلترک) و اطالعات هادادهابزار گردآوری (؛ 2007 ،همکاران

اثر نوع  برحسبتوزیع وضعیت آثار (؛ 1392 ،پور و نصر اصفهانيرحمان ؛1392
 ،همکارانو  بهنيافر) یسندگاننوخوداستنادی به  (؛1394 ،راد ذاکر صالحي و قانعي)
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؛ 1389تاجي، مهرداد و گل) خود استنادی به مجله(؛ 1389 کار،؛ مرداني و نيک1395

 هاهمجل یریهتحر یئتهیت نویسندگان در عضو( و 1392نوروزی چاکلي و جعفری، 
، و با توجه به مباني نظری هايافتهبر اساس اين  ( است؛1395 ،همکارانمنش و عرفان)

 .شودميزير ارائه ( 1)شکل شرح چارچوب پژوهش حاضر، به 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 د در آشکارتوانميحاضر پژوهش ، گرفتهی انجام هاپژوهشبا توجه به بنابراين، 

نداشتن همسويي و  ، ميزان همخواني/شناسيروشها و خألهای موجود ضعف کردن
های پژوهشي کليدی با مسائل و اولويت گرفتهی انجام هاپژوهشهمخواني  همسويي/

ت نظام مسائل آن، زوايا و ابعاد آن و همچنين نظام آموزش عالي و به تبع آن شناخ
در  يجهدرنتی اين حوزه و هاپژوهشدر های مغفول مانده مسائل و دغدغه ييشناسا

ی پيش رو در حوزه آموزش عالي و مجله نامه هاپژوهشو ارتقای  هاگذاریياستس

چارچوب تحلیل محتوای پژوهش (1شکل )  
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اين پژوهش را  هایپرسش، بدين ترتيبموزش عالي نقش اساسي داشته باشد. آ

 تر به شرح زير بيان کرد:منظم صورتبه توانمي
 وضوعيم، چه گرايش آموزش عاليمنتشر شده در فصلنامه نامه  هایمقاله . 1

 ؟دارند
توزيع  و چيست فصلنامه نامه آموزش عالي هایدر مقاله پژوهشی هاروش. 2
 ها به چه صورتي است؟آن
و  ه آموزش عالينامه نامفصل هایمقاله آوری اطالعات به کار رفته درگردابزار . 3

 ها به چه صورتي است؟توزيع آن
 هایمقالهنامه( ح پژوهشي و پايانتوزيع فراواني نوع پژوهش )آزاد، طر. 4

 فصلنامه نامه آموزش عالي به چه صورت است؟
وزش عالي فصلنامه نامه آم هایمقالهالگوی مشارکت نويسندگان در تدوين . 5

 چگونه است؟
ه آموزش يه فصلنامه ناميردر هيئت تحر هامقالهوضعيت عضويت نويسندگان . 6

 عالي چگونه است؟
 نه است؟نامه آموزش عالي چگو هایمقالهگان وضعيت خود استنادی نويسند. 7
 ونه است؟نامه آموزش عالي چگ هایمقالهوضعيت خود استنادی فصلنامه در . 8
ش عالي فصلنامه نامه آموز هایمقالهوضعيت ميزان تحصيالت نويسندگان . 9

 چگونه است؟
الي چگونه عفصلنامه نامه آموزش  هایمقالهوضعيت مرتبه علمي نويسندگان . 10

 است؟

 
 پژوهش شناسیوشر

امل ش نيز جامعه آماری پژوهش .ستتوصيفي از نوع تحليل محتوا ،اين پژوهشروش 
 ازه زمانيدر ب 40تا  1از شماره « نامه آموزش عالي»فصلنامه منتشر شده  مقاله 282

 40منتشر شده در اين  هایمقالهشمار، تمامي تمام صورتبهاست که  1394تا  1387
 .مقاله، مورد بررسي قرار گرفته است 282شماره به تعداد 

و اطالعات مربوط به  هامقاله همهفهرست  نخستگردآوری اطالعات، برای 
پديدآورندگان آنها به تفکيک هر شماره از نشريات مورد بررسي، تهيه شد؛ ابزار 

عنوان مقاله، شماره و سال )ي بود که در آن ليستچکدر اين پژوهش،  هاداده یگردآور
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، وضعيت نويسندگان، نوع پژوهش، تعداد پژوهش، ابزار پژوهشو مقاله، روش مجله 

 (،يه، تعداد خود استنادی به نويسنده و مجلهيرتحر هيئتعضويت نويسنده مقاله در 
 .شده بود درج
واحد ثبت در نظر  هامقاله« موضوع»واحد تحليل و  «مقاله»در پژوهش حاضر،  

 صورتبه هادهي تحليل محتوای مقالهسامانرويکرد پژوهش در ند؛ اگرفته شده
احد ؛ بدين صورت که پس از انتخاب وحرکت از جزء به کل( بوده است) يياستقرا

های مقولهها و خردهمورد بررسي، به تدوين مقوله هایمقالهتحليل و استقرای محتوای 
با توجه به و  شده کدگذاری شدند آوریگردی هادادهاز آن،  پس .شد اقدام هامقاله

 یهاآزمونو  س.ااس.يآماری اس.پ افزارنرمبا کمک  هادادهپژوهش،  هایپرسش
 ند.شدتحليل و تفسير قرار  ،دو خي استنباطي آزمون و درصد و يفراوان توصيفي

 
 ی پژوهشهایافته

 لیمنتشر شده در فصلنامه نامه آموزش عاهای مقالهگرایش موضوعی  -1
 

امه آموزش فصلنامه نهای مقالهدو توزیع فراوانی گرایش موضوعی  نتایج آزمون خی (1)جدول 
 عالی

ف
ردی

ش  
رای

گ
عی

ضو
مو

وع 
ض

مو
ی 

وان
فرا

 

وع
ض
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د 
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ردی
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فرا
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ض
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ی 
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دار

مق
 

دی
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ه 
رج

د
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ح 

سط
ی

ی
دار

 

1 
نظام ارزيابي و 
تضمين کيفيت 
 آموزش عالي

27 6/9 18 
نظام سنجش و 

 پذيرش
 دانشجويان

6 1/2 

57/
130 

32 
000/
0 

2 

سنجش، 
گيری و اندازه

ارزشيابي در 
 آموزش عالي

18 4/6 19 
توليد علم 

 )موانع،
 و...( یاثرگذار

6 1/2 

کارآفريني  3
 20 1/7 20 آموزش عالي

هوش 
سازماني، 
اخالقي، 

 عاطفي، معنوی

6 1/2 

4 
مديريت و 

رهبری آموزش 
 عالي

8 8/2 21 
خالقيت در 
 4/1 4 آموزش عالي
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5 
نظارت و 

ارزيابي عملکرد 
 آموزش عالي

11 9/3 22 
مديريت دانش 

در آموزش 
 عالي

12 3/4 

6 
فرهنگ و جو 

 دانشگاهي
8 8/2 23 

 ريزیبرنامه
استراتژيک در 
 آموزش عالي

5 8/1 

7 
اقتصاد و تأمين 
مالي آموزش 

 عالي
7 5/2 24 

 گذاریياستس
 آموزش عالي

2 7/0 

8 

های فناوری
رساني و اطالع

آموزش 
الکترونيک در 
 آموزش عالي

20 1/7 25 
جذب هيئت 

 علمي
1 4/0 

9 
نقش آموزش 

عالي در توسعه 
 جامعه

3 1/1 26 

انواع سرمايه 
)اجتماعي، 

فکری، انساني 
و ...( در 

 آموزش عالي

5 8/1 

10 

ی هاويژگي
مهارتي و 

های توانمندی
دانشجويان و 

 گانآموختدانش

12 3/4 27 
ای اخالق حرفه

آموزش  در
 عالي

6 1/2 

11 

برنامه درسي 
)انواع، ارزيابي، 

بازنگری، 
طراحي، محتوا( 

در آموزش 
 عالي

16 7/5 28 

بهسازی، 
بالندگي و 

توسعه اعضای 
 هيئت علمي

7 5/2 

12 
روحيه و 

انگيزش منابع 
 انساني

7 5/2 29 
عدالت و 
برابری در 
 آموزش عالي

3 1/1 
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13 
پژوهش در 
 آموزش عالي

16 7/5 30 
امور و مسائل 

 دانشجويان
1 4/0 

14 

تحوالت، 
ها و چالش

اندازهای چشم
آموزش عالي 
در ايران و 

 جهان

4 4/1 31 
رفتار 

 شهروندی در
 آموزش عالي

2 7/0 

15 
ياددهي و 

يادگيری در 
 آموزش عالي

 4/1 4 تفکر انتقادی 32 7/6 19

16 

 اشتغال و
بيکاری 

آموختگان دانش
 آموزش عالي

 1/1 3 ارتباط با جامعه 33 5/2 7

17 

مديريت 
های منظا

اطالعاتي در 
 آموزش عالي

 کل 34 1/2 6
28
2 

100 

 
های بين گرايش يتفاوت فراوان، (1)در جدول  های پژوهشبا توجه به يافته

 يجهدرنت ؛دار استيی معنفصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ آمارهای مقالهموضوعي 
فصلنامه نامه  هایمقالهگفت که سه گرايش موضوعي اول مورد بحث در  توانمي

آموزش عالي به ترتيب مربوط به موضوعات؛ نظام ارزيابي و تضمين کيفيت در 
های درصد، کارآفريني آموزش عالي و فناوری 6/9مقاله و  27آموزش عالي با 

و  درصد 1/7مورد و  20ونيک در آموزش عالي هر دو با رساني و آموزش الکتراطالع
گرايش  پانزدهمو رتبه  درصد 7/6مقاله و  19ياددهي و يادگيری در آموزش عالي با 

علمي، امور و مسائل دانشجويان هر  يئتهموضوعي نيز به موضوعات؛ جذب اعضای 
که  ددهميدرصد اختصاص دارد. همچنين نتايج نشان  4/0مورد و  1کدام با 

مورد  18گيری و ارزشيابي در آموزش عالي )با های موضوعي؛ سنجش، اندازهگرايش
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با هر کدام ) و پژوهش در آموزش عالي درصد و رتبه چهارم( و برنامه درسي 4/6و 
های دانشجويان ی مهارتي و توانمندیهاويژگيدرصد و رتبه پنجم(،  7/5مورد و  16

 3/4مورد و  12در آموزش عالي )هر کدام با و مديريت دانش آموختگان و دانش
 9/3مورد و  11درصد و رتبه ششم(، نظارت و ارزيابي عملکرد آموزش عالي )با 

هر ) يعالو مديريت و رهبری آموزش  درصد و رتبه هفتم(، فرهنگ و جو دانشگاهي
 آموختگان آموزش، اشتغال و بيکاری دانش(درصد و رتبه هشتم 8/2مورد و  8کدام با 

، روحيه و انگيزش منابع انساني، اقتصاد و تأمين مالي آموزش عالي و بهسازی، عالي
(، نهمدرصد و رتبه  5/2مورد و  7)هر کدام با  علمي يئتهبالندگي و توسعه اعضای 

، نظام سنجش و پذيرش دانشجويان های اطالعاتي در آموزش عالي،مديريت سيستم
ای در آموزش و اخالق حرفه هوش سازماني، اخالقي، عاطفي، معنوی ،توليد علم

استراتژيک در  ريزیبرنامه (،دهمدرصد و رتبه  1/2مورد و  6)هر کدام با  عالي
)هر انواع سرمايه )اجتماعي، فکری، انساني و ...( در آموزش عالي  و آموزش عالي

تحوالت،  در آموزش عالي،دهم(، خالقيت يازدرصد و رتبه  8/1مورد و  5کدام با 
)هر کدام با اندازهای آموزش عالي در ايران و جهان و تفکر انتقادی ها و چشمچالش

(، نقش آموزش عالي در توسعه جامعه،، عدالت دوازدهمدرصد و رتبه  4/1مورد و  4
درصد و رتبه  1/1مورد و  3)هر کدام با  و ارتباط با جامعه و برابری در آموزش عالي

هرکدام ) و رفتار شهروندی در آموزش عالي آموزش عالي گذاریياستس( و مسيزده
های مقاله(، گرايش و زمينه موضوعي چهاردهمدرصد و رتبه  7/0مورد و  2با 

 اند.فصلنامه را به خود اختصاص داده
 وزش عالیفصلنامه نامه آمهای مقالهمورد استفاده در  پژوهشی هاروش -2
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های مقالهدر  پژوهشی هاروشنتایج آزمون خی دو در خصوص توزیع فراوانی  (2)ول جد

 آموزش عالیفصلنامه نامه 

 پژوهشروش 
فراوانی 

 روش
درصد 
 روش

مقدار 
 خی دو

درجه 
 آزادی

سطح 
 دارییمعن

مورد  157گرا )کمي و اثبات
 درصد( 7/55و 

 4/40 114 يمايشيپ -توصيفي 

877 18 000/0 

 -توصيفي 
 همبستگي

38 5/13 

 4/1 4 آزمايشي
 4/0 1 الگوريتم

 85گرا )کيفي و مابعد اثبات
 درصد( 3/30مورد و 

 1/1 3 اکتشافي
 5/2 7 تحليل محتوا کيفي

 7/0 2 موردکاوی
 5 14 تحليل اسناد

 8/2 8 تحليل تطبيقي
 11 31 حليليت -توصيفي 
 4/0 1 نگاریمردم

 7/0 2 اقدام پژوهي
 4/0 1 يابيينهزم

 4/1 4 تاريخي
 1/1 3 ایعلي مقايسه
 –مروری 
 ایکتابخانه

7 5/2 

 7/0 2 فرا تحليل کيفي
 3تلفيقي )کيفي و کمي با 

 درصد( 1/1مورد و 
 –تحليل محتوا 

 توصيفي پيمايشي
3 1/1 

 1/13 37 درصد( 1/13مورد با  37نامشخص )

 100 282 کل

 
بين ميزان استفاده از  يفاوت فراوانت، (2)جدول  در ی پژوهشهايافتهبا توجه به 

فصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ  هایی پژوهش مورد استفاده در مقالههاروش
د آنها مور 157، مورد بررسي مقاله 282از  هايافتهدار است. با توجه به يآماری معن

 3و ی کيفي هاروشدرصد( از  3/30مورد ) 85ی کمي و هاروشدرصد( از  7/55)
روش  اند.دهکرفيقي )کيفي و کمي( استفاده ی تلهاروشدرصد( از  1/1مورد با )

ی هاروشدرصد( نيز مشخص نشده بود. از بين  1/13) هامورد از مقاله 37 پژوهش



 144 نامة آموزش عالی

 
 –درصد( و روش توصيفي  4/40رد و مو 114پيمايشي ) –کمي، دو روش توصيفي 

 –ی کيفي، روش توصيفي هاروشدرصد( و از بين  5/13مورد و  38همبستگي )
درصد(  5مورد و  14درصد( و روش تحليل اسناد ) 11مورد و  31تحليلي )
بيشتر دهنده گرايش بوده است. به اين ترتيب، اين نتايج نشان هاروش ينپرکاربردتر

از  يژهوبهی کمي هاروشفصلنامه نامه آموزش عالي به  یهانويسندگان مقاله
ی کيفي و هاروشپيمايشي و توصيفي همبستگي بوده و از  –ی توصيفي هاروش
 .شده استکمي( کمتر استقبال  -ي )کيفي تلفيق
امه آموزش فصلنامه نهای مقالهآوری اطالعات به کار رفته در گردابزار  -3
 عالی
 

های همقالر آوری اطالعات به کار رفته دتوزیع فراوانی ابزار گرد خی دو نتایج آزمون (3)جدول 
 فصلنامه نامه آموزش عالی

 آوری اطالعاتابزار گرد
فراوانی 

 ابزار
درصد 

 ابزار
مقدار 
 خی دو

درجه 
 آزادی

سطح 
 دارییمعن

گرا کمي و اثبات
 55مورد و  155)

 درصد(
 55 155 پرسشنامه

24/1042 12 000/0 

ا کيفي و م
 50گرا )بعداثبات

 8/17مورد و 
 درصد(

 9/3 11 مصاحبه

 1/2 6 برداریو فرم فيش ليستچک
 4/7 21 ایکتابخانه

 4/0 1 ایمصاحبه / کتابخانه
 8/1 5 تحليل پايگاه داده

 8/1 5 تحليل اسناد و کتب
 4/0 1 مشاهده و مصاحبه

تلفيقي )کيفي و 
مورد و  14کمي با 

 درصد( 5

 8/2 8 پرسشنامه / مصاحبه

پرسشنامه / مصاحبه / 
 4/0 1 ليستچک

پرسشنامه / مصاحبه / 
 ایکتابخانه

4 4/1 

پرسشنامه / مصاحبه / 
 4/0 1 ای / مشاهدهکتابخانه

 3/22 63 درصد( 3/22و  مورد 63) نامشخص
 100 282 کل
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استفاده از  بين ميزان يتفاوت فراوان شودديده مي (3)که در جدول  طورهمان
به  آموزش عالي فصلنامه نامههای مقالهآوری اطالعات مورد استفاده در گردابزارهای 

، مورد بررسي مقاله 282ی پژوهش، از هايافتهدار است. با توجه به يلحاظ آماری معن
 درصد( از 8/17ورد )م 50درصد( از ابزارهای کمي و  55مورد آنها ) 155در 

ي( استفاده درصد( از ابزارهای تلفيقي )کيفي و کم 5مورد با ) 14ی کيفي و هاروش
ری اطالعات آوگرد ابزار بهدرصد(  3/22) هاهمورد از مقال 63 در . همچنينشده است

 55ورد و م 155کمي، تنها ابزار پرسشنامه ) یابزارهانشده بود. از بين  اشارهآنها 
مصاحبه  ودرصد(  4/7مورد و  21ای )بين ابزارهای کيفي، ابزار کتابخانه درصد(، از

ه ه و مصاحبدرصد( و از بين ابزارهای تلفيقي، تلفيق ابزار پرسشنام 9/3مورد و  11)
ين نتايج ابزارها بوده است. به اين ترتيب، ا ينپرکاربردتردرصد(  8/2مورد و  8)

رهای موزش عالي به ابزافصلنامه نامه آهای لهمقانويسندگان  بيشترگرايش  دهندهنشان
کمي( کمتر  - ي )کيفياز نوع پرسشنامه بوده و از ابزارهای کيفي و تلفيق يژهوبهکمي 

 .شده استاستقبال 
وهشی طرح پژمقاله مستخرج از ، مقاله مستقلتوزیع فراوانی نوع پژوهش ) -4

 الیه نامه آموزش عفصلنامهای مقاله درنامه( پایانمقاله مستخرج از و 
 

نامه( توزیع فراوانی نوع پژوهش )آزاد، طرح پژوهشی و پایان نتایج آزمون خی دو (4)جدول 
 فصلنامه نامه آموزش عالیهای مقاله

 نوع پژوهش ردیف
فراوانی نوع 

 پژوهش

درصد نوع 

 پژوهش

مقدار 

 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 57/95 270 آزاد 1

29/494 2 000/0 

 1/2 6 نامهمستخرج از پايان 2

3 
مستخرج از طرح 

 پژوهشي
6 1/2 

 100 282 کل 4

 
بين نوع پژوهش در  يتفاوت فراوان (4)جدول  ی پژوهش درهايافتهبر اساس 

دار است. با توجه به يفصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ آماری معنهای مقاله
درصد( از نوع  57/95مورد آنها ) 270، رد بررسيمو مقاله 282ی پژوهش، از هايافته
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درصد(  1/2مورد ) 6نامه و درصد( از مستخرج از پايان 1/2مورد ) 6پژوهش آزاد، 

اين است  دهندهنشانمستخرج از طرح پژوهشي بوده است. به اين ترتيب، اين نتايج 
ش آزاد بوده چاپ شده در فصلنامه نامه آموزش عالي از نوع پژوههای مقالهکه عمده 

 .است ترپايينهای پژوهشي ها و طرحنامهمستخرج از پايان هایمقاله جايگاهو 
 موزش عالیآفصلنامه نامه های مقالهالگوی مشارکت نویسندگان در تدوین  -5

 
های همقالتوزیع فراوانی الگوی مشارکت نویسندگان در تدوین  نتایج آزمون خی دو (5)جدول 

 ش عالیفصلنامه نامه آموز

 الگوی مشارکت نویسندگان
فراوانی 

 نویسندگان

درصد 

 یسندگاننو

مقدار 

 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 دارییمعن

 8/18 53 مؤلفيتک

77/45 3 000/0 

 4/34 97 مؤلفيدو

 1/35 99 مؤلفيسه

 7/11 33 بيش از سه مؤلف

 100 282 کل

 
که  دهدمي ی پژوهش نشانهافتهيا شودديده مي، (5)که در جدول  طورهمان

 فصلنامه نامههای مقالهتفاوت فراواني بين الگوی مشارکت نويسندگان در تدوين 
 282ی پژوهش، از هايافتهدار است. با توجه به يآموزش عالي به لحاظ آماری معن

درصد(  4/34) 97، اینويسندهدرصد( تک 8/18مورد آنها ) 53، مورد بررسي مقاله
سه يش از درصد( ب 7/11مورد ) 33( و 1/35ی )انويسندهسه مورد 99ی، اندهنويسدو

ميزان  واين است که جايگاه  دهندهنشان. به اين ترتيب، اين نتايج اندنويسنده داشته
 هاهمقالو عمده  در فصلنامه نامه آموزش عالي پايين بوده اینويسندهتکهای مقاله

 بوده است. نويسندهو سه  دهنويسندرصد( دارای دو  70)حدود 
 یه فصلنامه نامهیردر هیئت تحر هاهمقالوضعیت عضویت نویسندگان  -6

 آموزش عالی
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در هیئت  هاهمقالتوزیع فراوانی وضعیت عضویت نویسندگان  آزمون خی دونتایج  (6)جدول 

 یه فصلنامه نامه آموزش عالییرتحر
الگوی مشارکت 

 نویسندگان
 فراوانی نویسندگان

د درص

 نویسندگان

مقدار خی 

 دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 2/9 26 تحريريه تهيئ عضو

 8/90 256 عدم عضويت 000/0 1 58/187

 100 282 کل

 
عضو ي بين نويسندگان تفاوت فراوان، (6)جدول های پژوهش در يافتهبا توجه به 
دار يمعن ه لحاظ آماریب و نويسندگان ديگرفصلنامه نامه آموزش عالي هيئت تحريريه 

 2/9آنها ) مورد 26، مورد بررسي مقاله 282ی پژوهش، از هايافتهاست. با توجه به 
 8/90مورد ) 256و  بودهعالي  آموزشفصلنامه نامه  تحريريههيئت  عضودرصد( 

 اند.هيئت تحريريه نبوده درصد( عضو
 الینامه آموزش عهای مقالهویسندگان وضعیت خوداستنادی ن -7

 
نتایج آزمون خی دو در خصوص توزیع فراوانی وضعیت خوداستنادی نویسندگان  (7)جدول 

 فصلنامه نامه آموزش عالیهای مقاله
وضعیت خوداستنادی 

 نویسندگان

فراوانی 

 خوداستنادی

درصد 

 خوداستنادی

مقدار 

 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 دارییمعن

 8/35 101 خوداستنادی دارد

 2/64 181 وداستنادی نداردخ 000/0 1 69/22

 100 282 کل

 
که  دهدمي ی پژوهش نشانهايافته شودديده مي (7)که در جدول  طورهمان

ر د دگان ديگراستنادی و نويسندارای خودهای مقالهتفاوت فراواني بين نويسندگان 
ی هاهيافتدار است. با توجه به يفصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ آماری معن

خود های مقالهدرصد( به  8/35مورد آنها ) 101، مورد بررسي مقاله 282پژوهش، از 
 اند.درصد( آنها استنادی نداشته 2/64مورد ) 181و  اندکردهاستناد 
 نامه آموزش عالی هایلنامه در مقالهوضعیت خوداستنادی فص -8
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 استنادی فصلنامه درخود در خصوص توزیع فراوانی وضعیتنتایج آزمون خی دو  (8)جدول 
 فصلنامه نامه آموزش عالیهای مقاله

 وضعیت خوداستنادی فصلنامه
راوانی ف

 استنادیخود

درصد 

 استنادیخود

مقدار خی 

 دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 دارییمعن

 3/5 15 استنادی داردخود

 7/94 267 خوداستنادی ندارد 000/0 1 19/225

 100 282 کل

 
تفاوت فراواني بين  دهدمينشان  (8)در جدول ی پژوهش هاهيافتکه  طورهمان

ماری آمه آموزش عالي به لحاظ خوداستنادی به فصلنامه نا نداشتنخوداستنادی و 
 3/5د آنها )مور 15، مورد بررسيمقاله  282از  هايافتهبا توجه به  دار است.معني

 7/94رد )مو 267و  هکردفصلنامه نامه آموزش عالي استناد های مقالهدرصد( به 
 اند.فصلنامه نداشتههای مقالهدرصد( آنها استنادی به 

 الیعفصلنامه نامه آموزش  هاینویسندگان مقاله مرتبه علمیوضعیت  -9
 

های مقالهنویسندگان  مرتبه علمینتایج آزمون خی دو در خصوص توزیع فراوانی  (9)جدول 
 فصلنامه نامه آموزش عالی

 دگاننویسن مرتبه علمی
مرتبه فراوانی 

 علمی
رتبه درصد م
 علمی

مقدار 
 خی دو

درجه 
 آزادی

سطح 
 دارییمعن

 3/1 5 مربي

41/178 4 000/0 

 1/32 126 استاديار
 4/20 80 دانشيار
 2/9 36 استاد

 2/37 146 نامشخص

 100 393 کل

 
ت فراواني بين تفاو دهدمينشان  (9)در جدول ی پژوهش هايافتهکه  طورهمان

دار است. با ينويسندگان فصلنامه نامه آموزش عالي به لحاظ آماری معن مرتبه علمي
 3/1) يمرب هاهمقالنويسندگان نفر از  5 مرتبه علمي ی پژوهش،هايافتهتوجه به 
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 نفر 36 و درصد( دانشيار 4/20) نفر 80درصد(،  1/32) ياراستاد نفر 126، (درصد

 صورتبهنفر از نويسندگان،  146 مرتبه علمي ،است. همچنين دهاستاد بودرصد(  8/9)
 3/32نفر ) 127 ؛علمي هيئتدر معرفي خود از عناوين عضو  نبود. آنها دقيق مشخص

درصد(،  3/1نفر ) 5، مدرس؛ درصد( 8/0نفر ) 3 مدير گروه آموزشي؛ ،درصد(
درصد(، عضو  3/0نفر ) 1درصد(، مجری طرح ارزيابي دروني؛  8/0نفر ) 3پژوهشگر؛ 
 5/1نفر ) 6؛ نام دانشگاه محل تدريس يا خدمتدرصد( و  3/0نفر ) 1پژوهشگاه؛ 

 عنوانبه و مرتبه علمي آنها قابل بررسي نبود ؛ بنابرايندرصد(، استفاده کرده بودند
 .شدموارد نامشخص بررسي 

 موزش عالیفصلنامه نامه آ هاینویسندگان مقاله میزان تحصیالتوضعیت  -10
 

نویسندگان  میزان تحصیالتنتایج آزمون خی دو در خصوص توزیع فراوانی  (10)جدول 
 فصلنامه نامه آموزش عالیهای مقاله

 مرتبه علمی نویسندگان
فراوانی مرتبه 

 علمی

درصد مرتبه 

 علمی

مقدار خی 

 دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 2/36 259 دکتری

90/521 6 000/0 

 6/21 155 دانشجوی دکتری

 1/16 115 کارشناسي ارشد

 2/4 30 دانشجوی کارشناسي ارشد

 1/1 8 کارشناس

 4/0 3 دانشجوی کارشناسي

 4/20 146 نامشخص

 100 716 کل

 
که تفاوت فراواني بين  دهدميی پژوهش نشان هايافته (10)با توجه به جدول 

دار است. يزش عالي به لحاظ آماری معننويسندگان فصلنامه نامه آموميزان تحصيالت 
 هاهمقالدرصد( از نويسندگان  2/36مورد ) 259 ميزان تحصيالت هايافتهبا توجه به 

درصد(  1/16مورد ) 115، نشجوی مقطع دکتریدرصد( دا 6/21مورد ) 155، دکتری
 1 /1مورد ) 8، دانشجوی کارشناسي ارشددرصد(  2/4مورد ) 30، کارشناسي ارشد

دانشجوی مقطع کارشناسي درصد( نيز  ./4مورد ) 3و  تحصيالت کارشناسي( درصد
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نفر از نويسندگان نامشخص بوده است؛ اين  146، ميزان تحصيالت . همچنيناندبوده

نفر  127علمي؛  هيئتميزان تحصيالت خود را با عناوين عضو تعداد از نويسندگان 
 4/0نفر ) 3مدير گروه آموزشي؛ درصد(،  1/0نفر ) 1؛ آموختهدانشدرصد(،  7/17)

درصد(، مجری طرح  4/0نفر ) 3درصد(، پژوهشگر؛  7/0نفر ) 5درصد(، مدرس؛ 
درصد(، مسئول  1/0نفر ) 1درصد(، عضو پژوهشگاه؛  1/0نفر ) 1ارزيابي دروني؛ 

 4/0نفر ) 3و نام دانشگاه محل تدريس يا خدمت؛  (،درصد 3/0نفر ) 2مکاتبات؛ 
 عنوانبه و آنها قابل بررسي نبود ميزان تحصيالت ؛ بنابراينبودنددرصد(، معرفي کرده 

 .مد نظر قرار گرفتموارد نامشخص 
 

 گیرینتیجهبحث و 
از « اليعنامه آموزش »شماره فصلنامه  40مقاله منتشر شده در  282پژوهش، اين در 

 الس 10طي  اين نشريه درهای مقالهدر ارزيابي  که بررسي شد 1396تا  1387سال 
 :به دست آمداخير، نتايج زير 

، مشخص فصلنامه نامه آموزش عالي هایمقالهبررسي مؤلفه گرايش موضوعي در 
نظام ارزيابي و تضمين کيفيت در آموزش عالي،  شد که سه گرايش موضوعي

 موزشرساني و آموزش الکترونيک در آهای اطالعکارآفريني آموزش عالي و فناوری
از اولويت  هانسبت به بقيه گرايش يری در آموزش عاليعالي و ياددهي و يادگ

باشد  آن نشانگرد توانميتوجه بيشتر نويسندگان به اين موضوعات،  ند.اهبرخوردار بود
ه های نظام آموزش عالي در جامعه، مسئلبا گستردگي و پوشش وسيع فعاليت که

 یردد رويکتوانمين کيفيت عناصر اين نظام بيش از گذشته اهميت يافته و توجه به آ
شي ثربخهای آموزشي، پژوهشي و خدماتي و بررسي ميزان امناسب در ارزيابي برنامه

ن به شگرااز سوی ديگر، توجه بيشتر پژوه و کارايي نظام آموزش عالي به شمار آيد.
دهنده رضايت د نشانتوانميموضوع نظام ارزيابي و تضمين کيفيت آموزش عالي، 

 .ددر نظام آموزش عالي باش يفيتکيفيت نامطلوب و پايين ناکافي، دغدغه و ک
 هادانشگاههمچنين مسئله نهادينه کردن آموزش کارآفريني و کارآفرين شدن  

ی امروزی از نقش خود هادانشگاه، سواز يک  چراکه ؛اهميت روزافزوني يافته است
و از سوی  دنکنمي جامعه استقبال تعاملي بين صنعت، دولت و گانهسهر الگوی د

های اخير موجب اهميت يافتن جايگاه اشتغال در سال هادانشگاهرشد شتابان  ،ديگر
و ايجاد روحيه  و مسئله کارآفريني، آموزش آن آموختگان در کشور شده استدانش
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دانشجويان  يخوداشتغالعوامل اصلي در  ازجملهو خالقيت در دانشجويان  ينيکارآفر

 و مؤسسات آموزش عالي است. هادانشگاه يالنالتحصفارغو 
ری ي و يادگيمربوط به فرايند يادده هادانشگاهکارکردهای عمده و اصلي  ديگراز 

فناوری  گيرد.های مجازی و الکترونيک صورت ميآموزش بااست که بخشي از آن 
، های مختلف نظامي، سياسي، اقتصادیبه تحول در عرصهاطالعات و ارتباطات، 

ظامي نفناوری ابتدا در حوزه  اگرچه. شده استمنجر ي و آموزش اجتماعي، فرهنگي
نيز  ينشگاههای علمي و داعميق آن به محيط يرگذاریتأثاما به دليل  ،ورود پيدا کرد

ه نحوی که در ب ؛خود قرار داد يرتأثتحت علمي  هایيطمحو  هادانشگاه ووارد شد 
. اندهدکراده بهينه اين فرصت استف دنيا از یهادانشگاهکوتاهي، بسياری از  زمانمدت

مطرح  ژوهشيپ -و مراکز علمي هادانشگاهو پيشرفت در محور توسعه  که طوریبه
امر  ه اينک تا جايي. آغاز شدندازی دانشگاه مجازی اسيس و راهأتا جايي که امر ت شد

 شده هدادلي قرار ظام آموزشي عااساسي در برنامه ن مسئلهيک  عنوانبهدر ايران نيز 
شي آموز نهادهای ،کرده است، بيش از همهايجاد  يراتي که فناوری اطالعاتتغياست. 

اين بنابر ؛کرده استيند ياددهي و يادگيری را متحول افر و ثير قرار دادهأتتحت را 
ش های پيتحوالت و چالش واقع،در .رسداين امر ضروری و الزم به نظر مي توجه به

خشي بررسي و شناخت عوامل مؤثر در اثرب ،يت يافتنروی آموزش عالي، موجب اهم
م ه نظاسو و ضرورت توجه ب فرايند ياددهي و يادگيری در نظام آموزش عالي از يک

ی آن هادانشگاهارزيابي و کيفيت آموزش عالي از سوی ديگر شده است. نظامي که 
به  جهبا تو با نسل سوم دانشگاهي و کارآفرين شدن دارند. يهمگامقصد ورود و 

 رسد که تمرکزبه نظر مي تحوالتي که در حوزه آموزش و يادگيری در جريان است
های ايشگر آنچهروندهای نوظهور بايد بيشتر شود و مطابق با  رویآموزش عالي نيز 

هايي که فناوری يریکارگبههای کارآفريني و ، حيطهدهندمي موضوعي نيز نشان
 .ارند مورد توجه قرار گيردثيرات مثبتي در جريان يادگيری دأت

فصلنامه نامه های مقالهمورد استفاده در  پژوهشی هاروشبررسي مؤلفه  در
مورد  157 در مقاله مورد بررسي 282از ی پژوهش نشان داد که هايافتهش عالي، زآمو

ی هاروشدرصد( از  3/30مورد ) 85 در ی کمي وهاروشدرصد( از  7/55آنها )
شده ی تلفيقي )کيفي و کمي( استفاده هاروشدرصد( از  1/1ا )مورد ب 3 در وکيفي 

 دهندهنشانکه  (1394) يترضای پژوهش حاضر با پژوهش هايافته رو،از اين ؛بود
کمي و  هایپژوهشکيفي و روش توصيفي تحليلي نسبت به  هایپژوهشبيشتر بودن 
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ی پژوهش هايافتهبا  . از سوی ديگر،بوده است، ناهمخواني داردتوصيفي پيمايشي 

همخواني  (1392) ياصفهانپور و نصر و رحمان (1392)عابديني بلترک و همکاران 
آموزش عالي ايران از نوع کمي  هایپژوهش بيشترروش که  بودبيانگر آن  کهدارد 
در  9/15همچنين در  بوده است. روش پيمايشي، پرکاربردترين پژوهش روش و است

بر اين ؛ است نشده ایاشاره استفاده مورد پژوهش روش به مورد(، 37) هاصد از مقاله
، مشخص در نکات نگارش مقاله و راهنمای نويسندگانکه  شودميپيشنهاد  اساس،
 از، پژوهشروش  چراکه؛ تأکيد شودتوسط پژوهشگران،  هاپژوهش مقالهروش  کردن

د به توانميو  کندميارکان اصلي پژوهش است که کيفيت کار پژوهشي را تضمين 
 شود.منجر پژوهش  هایهدف با نامرتبطی پژوهشي مرتبط يا هايافتهاستخراج 

فصلنامه های مقالهاطالعات به کار رفته در  آوریگردمؤلفه ابزار  بررسي
( بوده رصدد 55) پرسشنامه يژهوبه دهنده گرايش شديد نويسندگان به ابزار کمينشان

که  (1392) و همکارانعابديني بلترک ی پژوهش هايافتهاين يافته پژوهشي با است. 
 بيشترينکمي و  ،مورد بررسيهای مقالهدر  يریگنمونهی هاشيوه بيشتر بودبيانگر آن 

ت چنين علممکن است  نيز پرسشنامه است، همخواني دارد؛ هادادهابزار گردآوری 
ستفاده ا ولتسهدر سو  از يک ،ی آموزش عاليهاپژوهش بيشتر يگرايکمي ای ويافته

 که گونههمان ،از سوی ديگر .باشد روش کيفي در پژوهش در مقايسه بااز روش کمي 
ر زيادی از های مبتني بر مقاديگيری، نتيجهاندکرده( مطرح 1394همکاران )گال و 

 های مبتني برگيریی کمي که با دقت انتخاب شده باشند، معموالً بيش از نتيجههاداده
مورد های لهمقا پژوهشدر مورد ابزار  .هستندکيفي(، قابل تعميم ) یموردی هاپژوهش
 ياد شپژوهروش  عنوانبهای و تحليل اسناد ابزار کتابخانه ها ازهمقالدر برخي  ،بررسي

 مورد پژوهشی هاروشسازی ابزار و شده است که الزم است در مورد شفافيت
 .شودفصلنامه بازبيني های مقالهاستفاده در 

( از مورد 270) درصد 57/95نشان داد که  هاهمقالمؤلفه نوع پژوهش  رسيبر
برای فصلنامه  يد نقطه قوتتوانمياند که انجام گرفته مستقل صورتبه هاهمقال

های تمايل نويسندگان به پژوهش در گرايش دهندهنشانمحسوب شود؛ چراکه 
ی هايافتهيافته پژوهشي با اين  ؛آزاد بوده است طوربهآموزش عالي موضوعي مختلف 

اما از سوی ديگر اين يافته  همخواني و تطابق دارد، (1394راد )ذاکر صالحي و قانعي 
های ها و طرحنامهمستخرج و چاپ شده از پايانهای مقالهدهنده جايگاه پايين نشان

د، حمايت از توانميرسد فصلنامه نامه آموزش عالي به نظر مي .پژوهشي است
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های پژوهشي های تحصيالت تکميلي و طرحنامهاستخراج شده از پايانهای مقاله

 های خود معرفي کند.هدفانداز و نشريه را جزء چشم هایمرتبط با هدف
های مقالهی پژوهش در مورد الگوی مشارکت نويسندگان در تدوين هايافته

درصد(  8/18آنها )مورد  53، تنها مورد بررسي مقاله 282از  فصلنامه نشان داد که
و  گروهي صورتبه هادرصد از مقاله 70و درواقع، حدود اند دهبو اینويسندهتک

، کندمي( مطرح 1394) يترضاکه  گونههمانکه  هرچنداست؛ نگارش شده  مشترک
 نگریجامع و دقت سرعت، از انفرادی، هایپژوهش با مقايسه در گروهي یهاپژوهش
 يک موضوع اين و کندمي توليد بهتری مراتببه تايجن و است برخوردار بيشتری

های مقاله تدوين آيد، امامي شمار به آن یهامقاله نويسندگان و نشريه برای مزيت
 که دهدمي نشان هابررسي. بگيرد قرار توجه مورد بايد و بوده مهم نيز اینويسندهتک

های مقاله به بتنس مجله اين در شده چاپ انفرادی و اینويسندهتکهای مقاله تعداد
 پيشنهاد ن،بنابراي(. بررسي مورد مقاله 282 بين از مقاله 53) است بوده کمتر گروهي

های لهمقا تدوين به نويسندگان تشويق جهت در هاييسياست مجله سوی از شودمي
 .ددر پيش گرفته شو هاهمقال گونهينا دادن قرار اولويت و انفرادی

های ر طي سالدفصلنامه نامه آموزش عالي  هایرسي محتوای مقاله، با بردر ادامه 
های مقالهز نويسندگان درصد ا 2/9که تنها  به دست آمداين نتايج  1396-1387

ز ادرصد  8/90اند و حدود ه بودهريتحري هيئتفصلنامه نامه آموزش عالي، عضو 
ايگاه دهنده اعتبار و جشانن ينوعبهکه اين يافته  بودهنويسندگان مختلف  از هاهمقال

اد يشنهپ؛ با اين وجود، مطلوب فصلنامه نامه آموزش عالي در ميان پژوهشگران است
را يابد؛ زي افزايش اين فصلنامهتحريريه در  هيئتکه تعداد نويسندگان عضو  شودمي

د افرا تحريريه فصلنامه بر اساس تخصص و دانش اين هيئتی اانتخاب اعض ازآنجاکه
گيرد، وجود اين افراد موضوعي و محورهای اساسي نشريه صورت مي در حوزه

و جايگاه  اعتبار سو موجب افزايش فصلنامه از يکهای مقالهنويسندگان  عنوانبه
ين تشويق ساير نويسندگان در انتخاب ا موجب ،علمي مجله شده و از سوی ديگر

 .ی پژوهشي خواهد شدهايافتهمجله برای انتشار 
 نشان داد از فصلنامه نامه آموزش عاليهای مقالهنويسندگان  ستنادیبررسي خودا

های مقالهبه نويسندگان درصد(  8/35مورد آنها ) 101در ، مورد بررسي مقاله 282
اند. از سوی درصد( آنها استنادی نداشته 2/64مورد ) 181در و  کردهخود استناد 

ميزان نشان داد که  ،«ش عالينامه آموز»فصلنامه  ديگر، بررسي خوداستنادی به
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درصد است که اين ميزان از خوداستنادی برای يک  3/5 خوداستنادی به اين نشريه،

 برخي، اين در حالي است که آيدترويجي مطلوب به نظر مي -نشريه علمي
 در هامجله و کمتر باشد بايد هامجله خوداستنادی ميزان که معتقدند نظرانصاحب

 نيز ،روينا از بگيرند؛ قرار خود واقعي جايگاه در تأثير ضريب جنبه از یبندرتبه
 يدنظرتجد هامقاله گزينش هایسياست در بايد ناشران و سردبيران دهندمي پيشنهاد

 که هاييمقاله انتخاب از و گيرند نظر در خوداستنادی برای را مشخصي حد و کنند
، 1389 تاجي،و گل مهراد) نندخودداری ک دارند، خوداستنادی ميزان اين از بيشتر
 استناد ميزان که دهدمي نشان «عالي آموزش نامه» مجله در خوداستنادی بررسي .(257

ی هايافتهاست و بدين ترتيب با  کمتر آن نويسندگان بين در مجله اينهای مقاله به
 .تطابق ندارد( 1389) يتاجپژوهش مهراد و گل 

وزش ه علمي نويسندگان فصلنامه نامه آمبررسي مؤلفه ميزان تحصيالت و مرتب
ت نويسندگان و در ميزان تحصيال هاهمقالدرصد  6/44اين بود که در  دهندهنشانعالي 

مر نامشخص بوده است که اين ا مرتبه علمي نويسندگان هاهمقالدرصد  4/63
 آوریگرد، ابزار پژوهشدهنده ضرورت تکميل اطالعاتي همچون روش نشان

 گرانزان تحصيالت نويسندگان و مرتبه علمي نويسندگان توسط پژوهشمي ،اطالعات
ی هافتهيا( با 1394) يترضای پژوهش هايافته، حاليندرع اين فصلنامه است.

وارد مکه بيشترين سطح تحصيالت نويسندگان به غير از  جهتازآنپژوهش حاضر 
 وده است، همخواني و سازگاری دارد.نامشخص، دکتری ب

سازی فافيتشبرای که نويسندگان  شودميرسي شده، پيشنهاد به موارد بربا توجه  
 نين برای تکميلهمچ و فصلنامههای مقالهمورد استفاده در  پژوهشی هاروشابزار و 

 رسديم نظر به اطالعاتي در مورد ميزان تحصيالت و مرتبه علمي خود ملزم شوند.
 لميع مراتب و تحصيلي مقاطع اب هاهمقال تدوين در نويسندگان مشارکت ميزان

 146 علمي مرتبه و تحصيالت ميزان بودن نامشخص اما. است بوده مناسب مختلف
 ميزان اساس رب نويسندگان از نفر 716 بين از ترتيب به) هاهمقال نويسندگان از نفر

 یجد ضعف يک (علمي مرتبه اساس بر نويسندگان از نفر 393 بين از و تحصيالت
 نهايي رلکنت و ارزيابي در دارد ضرورت و شودمي محسوب مجله ایفهحر فعاليت در

 شود. بيشتری دقت و توجه موضوع اين به مجله، تحريريه هایمقاله
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ل اسناد (. تحلي1384اهلل )قاراخاني، معصومه و ميرزايي، سيد آيت ؛ارشاد، فرهنگ
-3(، 4) 6 ناسي ايران،شمجله جامعهشناسي ايران. ی مجله جامعههامقالهداوری 

33. 
محتوای  (. تحليل1389نژاد، طاهره و شفيعيان، هاجر )اسالمي ارشادسرابي، رقيه؛

 های توسعه درنشريه گامآموزش پزشکي در ايران. مقاالت منتشر شده در مجالت 
 .126-119(، 2) 7آموزش پزشکي، 

 هب توجه وملز و پژوهش بر غالب کمي یهاروش نقد(. 1380) ايمان، محمدتقي
 انيانس و اجتماعي علوم مجله. ايران در هارسانه پژوهش در کيفي یهاروش

 .147-131 ،(2) 16 شيراز، دانشگاه

ليل رفتار (. تح1395زاده عصارها، اميرحسين و عباسيان، زهره )رجب ؛بهنيافر، مهدی
 يياطباطباستنادی نويسندگان مقاالت فصلنامه حکمت و فلسفه دانشگاه عالمه 

 .64 – 45 ،(4) 12فصلنامه حکمت و فلسفه،  .(1384-1393)

هره ه جعفرآبادی، طايدی کالتزاده، رضوان و جاوحسينقلي زاده کرمان، نفيسه؛تقي
برد راههای پژوهشي علوم انساني. در هسته دانش يدتولشناسي آسيب .(1394)

 .188-161، 30، فرهنگ
 .329-307(، 54) 19 امه راهبرد،فصلنکيفي.  شناسيروش(. 1389دالور، علي )

و فراتحليل  مندنظاممرور  (.1394) ينمحمدامراد، سيد ، غالمرضا و قانعييذاکر صالح
العات مجله مطايراني در قلمرو مطالعات اجتماعي علم و فناوری.  یهاپژوهش

 .63-29(، 2) 9اجتماعي ايران، 
ی هاپژوهش شناسيشرو(. 1392پور، محمد و نصر اصفهاني، احمدرضا )رحمان

وهش فصلنامه پژدر آموزش عالي.  يبرنامه درسداخلي و خارجي مربوط به حوزه 
 .148-125(، 2) 1 ،درسي ريزیبرنامهدر 

ش تدوين نظام مسائل آموز(. 1397لو، صالح و يوسفي، هادی )خواجهرشيد حاجي
 طرح پژوهشي، پژوهشکده سياست پژوهي و مطالعات راهبردی .عالي ايران

 .حکمت
ر ی چاپ شده دهامقاله(. تحليل محتوا و استنادی 1394رضايت، غالمحسين )

ائل فصلنامه پژوهش در مسفصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسالمي. 
 .138 – 105، 26، تعليم و تربيت اسالمي
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انتشارات  :شيراز .ی پژوهش در علوم رفتاری و تربيتيهاروش(. 1396اصغر )رضويه، 

 نشگاه شيراز.دا

 االت(. تحليل استنادی و محتوايي مق1393زارعي، عيسي و خداداد شهری، نيره )
 63لنامه مطالعات راهبردی، فص .(46-62های فصلنامه مطالعات راهبردی )شماره

(1 ،)175-196. 
ت پژوهشي در مجال هایيشگرابررسي تحليل محتوای  (.1385علي )زکي، محمد

 .74-43(، 75) 19لنامه دانش مديريت، فص .علمي تخصصي مديريت
في (. بررسي ميزان هم تألي1394) يدهفرصالحي، هاجر؛ نظری، فريبا و عصاره 

های لنويسندگان دانشگاه تهران در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم بين سا
 .58 – 39(،  29) 8 مجله نامه آموزش عالي، .1390-1381

(. 1392)ني، احمدرضا و صالحي عمران، ابراهيم نصر اصفها ؛عابديني بلترک، ميمنت
ردی آموزش عالي: مطالعه مو مقاالت منتشر شده در حوزه یهاويژگيتحليل 

 .132-115(، 24) 6مجله نامه آمورش عالي، مجالت آموزش عالي ايران و هلند. 
کيب (. تر1395) يدهسپ؛ مروتي اردکاني، مرضيه و ايراني، ينمحمداممنش، عرفان

رشتگي: مطالعه موردی شاخصي از ميان عنوانبهتحريريه نشريات  هيئت اعضای
 19رساني، فصلنامه کتابداری و اطالع .نشريات علوم اجتماعي و انساني کشور

(1 ،)81 – 107. 

ناوری. (. تحليل محتوای مقاالت فصلنامه اخالق در علوم و ف1394غالمي، طاهره )
 .38-29(، 1) 11فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، 

 تا گراييکمي از محتوا تحليل . روش(1395) يرضاعل گلشني، محمدرضا و قاعدی،
 .82-57 (،23) 7، يشناختروان یهامدل و هاروش فصلنامه .گراييکيفي
در  يفيو کی تحقيق کمي هاروش(. 1394بورگ، والتر و گال، جويس ) ؛يتدگال، مر

 يگران. تهران: سمت.درضا نصر و دترجمه احم ؛شناسيعلوم تربيتي و روان
ت در مقاال شناسيروششناسي و های معرفت(. کاستي1386آبادی، حسين )لطف

علوم  شناسيروشفصلنامه حوزه و دانشگاه  .شناسي در ايرانپژوهشي روان
 .44-9(، 51) 13 ،انساني

(. يک دهه پژوهش: 1394خاني، معصومه و اميد، معصومه )حسن ؛محمدی، مهدی
 -دوفصلنامه علمي .(1394-1384حليل استنادی دوفصلنامه تربيت اسالمي )ت

 .168-151 (،21) 10پژوهشي تربيت اسالمي، 
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 تهيئ(. بررسي خوداستنادی اعضای 1388) يحهملکار، مرداني، اميرحسين و نيک

ی هاپژوهش»و « علوم اجتماعي نامه»های علمي دانشگاه تهران در مجله
رساني و فصلنامه تحقيقات اطالع .1386تا  1387های طي سال« جغرافيايي

 .167 – 149(، 58) 15های عمومي، کتابخانه

 اب مجله خوداستنادی همبستگي ميزان (.1389) يهمرضمهراد، جعفر و گل تاجي، 
 اساس بر شده پزشکي منتشر علوم حوزه علمي نشريات در تأثير ضريب
 7المت، سمجله مديريت اطالعات  الم.اس جهان علوم استنادی پايگاه یهاگزارش

(3 ،)251 – 259. 

 شورای عالي انقالب فرهنگي. (.1389نقشه جامع علمي کشور )

کيفيت و  (. ارزيابي تحليلي رابطه1393نوروزی چاکلي، عبدالرضا و جعفری، سکينه )
 1سنجي کاسپين، مجله علم .خوداستنادی مجالت در نشريات حوزه علوم انساني

(2 ،)57 – 65. 
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