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 چکیده
هــد  از مطالعــة حاضــر، بررســی محتــوای درس روش تحقیــق وآمــار در رشــتة علــوم تربیتــی و   

بنـدی   ی معتبـر کـه در نظـام رتبـه    هـا  منظور، در پژوهش حاضـر از دانشـگاه   شناسی است. بدین روان
هـای   دانشگاه انتخاب شده و طـرح درس و کتـاب   22سایماگو و شانگهای دارای رتبة برتر هستند، 

شناسی و علوم تربیتی، مورد تحلیل قرار گرفته  مورد استفاده در تدریس روش تحقیق در رشتة روان
 کـه بـر   یلیسـت  العـات بـا چـک   آوری اط است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتواست. جمع

شناسی وعلوم تربیتی تنظیم شده بـود   ها در رشتة روان ها و طرح درس دانشگاه اساس فهرست کتاب
هـا،   هـا و طـرح درس دانشـگاه    ها حاکی از آن است که در فهرسـت کتـاب   انجام گرفته است. یافته
شی، بیشـترین سـهم را بـه    های آزمای شناسی، به عنوان یک علم، و انواع روش اخالق پژوهش، روان

هـای معتبـر    هـا و طـرح درس دانشـگاه    خود اختصاص داده است. با بررسی محتوای فهرست کتـاب 
ای برای یاری رساندن به استادان  زمینهدرس آمار و روش تحقیق، با توزیع موضوعی  توان می جهان

جامعـه در زمینـة   های متناسب و مورد نیـاز   کتاب تألیفدرخصوص شناسایی محتوای مناسب برای 
 رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این مقوله فراهم نمود.
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 مقدمه

 سرنوشـت  کـه  است جامعه درون های نظام ترین وگسترده ینتر بزرگ از عالی آموزش نظام
ة تجربـ  و هـا  پـژوهش ة مجموعـ ، دیگـر  عبـارت  بـه  ؛کنـد   مـی  تعیـین  مـدت  بلنـد  در را جامعه

 نظـام  بـا نزدیکـی   بسـیار ة رابطـ  جوامـع ة توسع که دهد  می نشان جهان کشورهای دانشمندان
 و هـا  تمـدن  معنـوی  و مادی شکوفایی و رشدو  (1392 فتاحی، و )کرمی دارد عالی آموزش
 پـژوهش،  (.1391و همکـاران،   فـرد  مطلبـی ) اسـت  تحقیـق  و پـژوهش  درگرو بشری جوامع
ویـژه   بـه  - دانشـجویان  برای اساسی و مهم یها مهارت و هافرایند از آن آموزش و یادگیری

 گسـترش  و آموزشـی  هایفراینـد  بهبـود  در یمهمـ  نقـش  و اسـت  - بـاال  تحصیلی مقاطع در
 دانـش،  محض یوجو عنوان جست آنکه به  بر عالوه پژوهش .دارد جامعه در علمی خدمات
 و پیرامـون  جهـان  از مـا درک  منظـور  بـه  که است حیاتی و ضروری فعالیتی است، ارزشمند
 محتـوای  را آموزشـی  نظـام  هـر  یة مرکـز هسـت  (.1387 )خـالقی،  شود می انجام انسان کمال
 از یکـی  درسـی ة برنام (.1395 محمدپور، الله و محمودی) دهد  می تشکیل آن درسیة برنام
 زیـرا  دارد؛نقـش اساسـی    جامعـه  و آموزشی نظام شدن متحول در که است ییها نظام خرده
 هـای  برنامه یابد. دست خود اهدا  بهکوشد  می بمصوّ درسی های برنامه طریق از نظاماین 
 و دارنـد  بسـیاری  اهمیـت  آموزشـی،  نظـام ة تپنـد  قلب و داد درون ینتر مهم عنوان به، درسی
 ایهـ  نظـام  شکسـت  و موفقیـت  میـزان  تعیین در گذارتأبیر عوامل و عناصر ینتر مهم از یکی

 درسـی ة برنامـ کـه   روسـت  همـین  از(.Barnett & Coate, 2005) شـوند   مـی  شمرده آموزشی
ة برنامـ  کهنگـی  زیرا، (Bridges, 2000) است مداوم اصالحات و تغییرات دستخوش همواره
 را دانشـگاهی  هـای  رشته و ها دوره ابربخشی، تدریج بهآن،  بهسازی و نوسازی وعدم درسی
 را دورریختنـی  یـا  فایـده  بی درسیة برنام عنوانای با  پدیده و دهد  می رارق ابهام از ای لهها  در

 دهـد   مـی  نشـان  (Cooper, 2005) کـوپر  تحقیقات (.1389 واجارگاه، )فتحی سازد  می مطرح
 نیـاز  مـورد  یها مهارت به دانشجویان نمودن مجهز از، موجود درسیهای  هبرنامبرخی از  که
 نیـز  (1389) یغمـوری  و عمـران  صالحی پژوهشهستند.  واننات آینده در وکار زندگیبرای 
 .است مطلب همین یدؤم

 در درسـی ة برنامـ  در تغییـر (Stark & Lattuca, 1997) التوکـا  واسـتارک   اعتقـاد  به
 نظـام  بـه ، بـه طـوری کـه    اسـت  مسـئوالنه  و گسـترده  جهـان ة پیشرفت های دانشگاه و کشورها
 هـر ، بنـابراین  بگیـرد.  نظـر  در را جامعـه  نظـر  دمـور  های نیازشود تا  می کمک عالی آموزش
بتوانـد   کـه  اسـت  افـرادی  تربیت و تعلیم درصدد برآن حاکم ارزشی نظامبراساس  ای جامعه
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، مهـم  این به رسیدن برای مختلف جوامع سازد.در متبلورها  آن وجود در را خود های آرمان
 )نیـک  اسـت  درسـی  کتـاب هـا   آن از یکـی  ؛شود می استفاده مختلفی های رسانه و ابزارها از

  کتاب درسی به عنوان ابری اسـتاندارد بـرای مطالعـة موضـوعی     (.1392 آبادی،  علی و نفس
های خاصی از علم یکـی از   خاص یا کتابچة راهنمای آموزش و یا کتابی استاندارد در شاخه

ادگیری ترین مراجـع و منـابع یـ    ترین محصوالت برنامة درسی و نیز از مهم ترین و اصلی مهم
هـای آمـوزش اعضـای     است؛ زیرا بیشترین فعالیـت  یادگیری - دانشجویان در فرایند یاددهی

گیـرد )یارمحمـدیان،    های درسی صورت مـی  هیئت علمی و دانشجویان در چارچوب کتاب
 رغـم  بـه  کـه  اسـت  علمـی  ارتبـاط ة زمین در رسانه ترین رسمی درسی کتاب(. درواقع، 1377
 سـطوح ة همـ  بـرای  یادگیری در مهمی نقش، رسانی اطالع جدید وسایل از استفاده گسترش
 و برنامـه  طبـق  کـه  اسـت  کتـابی  دانشگاهی درسی کتابدر این میان،  .(1388)رضی،  دارد
 یهـا  درس در آموزشی های دوره در و است شده تدوین مشخص حجمی با و نمعیّ اهدافی
؛ بـه طـوری کـه    گیـرد  می رارق دانشجویان و استادانة استفاد مورد عالی آموزش در مختلف
 شود  می معرفی دانشجویان به استادان سوی از درسی منبع عنوان به، دانشگاهی درسی کتاب

 بختیـاری،  از نقـل  بـه ، 1391 )آرمند،هستند  آن انتهای تا ابتدا از مطالعه به ملزم ودانشجویان
، دانشـگاهی  یدرسـ  یهـا  کتـاب  - اربردترینرکـ پ عبـارتی  بـه  یـا  - ینتـر  مهم از (.یکی1392
   هستند. تحقیق روش یها کتاب

 باکتـ زیـادی   تعـداد  انتشـار  علت به بعد( به 1375 از خصوص به) اخیر یها سال در
 منـابع  ایـن  کـه  آنجـا  از انـد.  شده متنوع و متعدد ای سابقه کم شکل بهآن  منابع، تحقیق روش
ــدون ــاط ب ــنظم ارتب ــد  نظــام و م ــامن ــألیف  هــم ب ــات ــد شــده ترجمــه ی ــاوت گــاه، ان ــا  تف  وه
 و هـا  ترجمـه  در گزینی واژه اختال  به برخی که یافته راهها  آن در دلیلی بی های نظر اختال 
 اسـت هـا مربـوط    اعتنـایی بـه آن   یـا بـی   تحقیق روش منابع سایری از اطالع بی به دیگر برخی
آشنایی با روش تحقیق علمی به گسترش مرز  (.1385 رضوانی، سعیدی و رضوانی )سعیدی
کنـد؛ لـذا از    هـا کمـک مـی    انسانی و راهکارهای آن ةشناسایی مسائل موجود در جامع علم،
روش تحقیـق بـا   اگـر  ای در هر پژوهش است. یکی از فواید بحـ  اینکـه    ترین مقوله اساسی

رساند و اگر چنـین نباشـد،    میشناخت واقعیت متناسب باشد ما را زودتر به سر منزل مقصود 
عیت نکند، بلکه بر حیرت ما بیفزاید و به ناگزیر ما را بـه انکـار   تنها کشف واق ممکن است نه

 (.1385واقعیت وادارد )فدایی، 
 در و آمـوزش  ابـزار  ینتـر  مهم درسی کتاب، کشور علمی آموزش نظام دربنابراین، 



 121...       برای تدوین کتب دانش محتوایی تدریس پژوهش: چارچوبی

 

 بـه  درسـی،  یهـا  کتـاب  محتـوای  بررسـی  رو، ایـن  از اسـت؛  درسیة برنام محتوایة بردارند
هـا   ضـعف  وهـا   قـوت  شناسـایی  یـا  درسـی، ة برنام اهدا  با ابقتمط همچون مختلف دالیل
 پـیش  از بـیش نیـز   دانشـگاهی  درسـی ة برنامـ  در تغییـر سویی دیگر،  از است. ضروری امری

، عـالی  آمـوزش  اتمؤسسـ  در درسـی هـای   برنامه اهمیت رغم به سفانهأمت نماید.  می ضروری
 تغییـر  و اصالح ارزشیابی، بررسی، برای الزم تالش حتی و نیست کافیها  آن به توجه میزان
(.Stark, 1997) است نگرفته قرار کار دستور درها،  آن


 پیشینة پژوهش

 در رود،  مـی  کار به درسی یها کتاب محتوای ارزیابی و مطالعه در که محتوا تحلیل روشاز 
 بـا در پژوهشـی   (1392) بـادی آ علـی  و نفـس  نیـک : اسـت  شده استفاده متعدد های پژوهش
 نقـش  بررسـی  بـه « درسی یها کتاب طراحی و آموزشفرایند  در محتوا تحلیل نقش» نعنوا
 محتـوا  تحلیـل  کـه  شـد  داده نشـان  نتایج طبق؛ اند پرداخته درسی یها کتاب در محتوا تحلیل

 بـه  کـه  (1393حجازی) و کرمی پژوهش در ست.ها کتاب محتوای تحلیل برای ابزارمناسبی
 ایـران  در آموزشـی  تکنولوژیة رشت دانشگاهی درسی یها کتاب بر تحلیلی -توصیفی روش
 تخصصـی  کتـب  در محتـوایی  هـای  خـأل  شناسـایی  که داد نشان نتایج، گرفت انجام جهان و
 هـای  گـرایش  و مغفول های حوزه به انمؤلف بیشتر توجه ضرورت آموزشی، تکنولوژیة رشت

 را کتـب  موضوعی یعتوز کند،  می آشکار است شده پرداختهها  آن به کمتر که را موضوعی
 محتــوای تحلیــل و نقــد همچنــین ســازد.  مــی همــوار رشــته در تحــول بــرای را راه و متعــادل
 بـه  کـافی  دقـت  آن، مناسـب دهـی   سازمان و طراحی در شود  می سبب دانشگاهی یها کتاب
 یهـا  کتاب های شاخص به یافتن دست هد  با که (1397) زاده متقی پژوهش در آید. عمل
 داد نشـان  پـژوهش  نتایج، بود شده گرفته بهره ای کتابخانه تحقیق روش از دانشگاهی درسی
 یهـا  کتـاب  احتمـالی هـای   ضـعف  وهـا   قـوت  تواند  می درسی یها کتاب محتوای تحلیل که

 اصـول  و شـده  ینیـ تع اهـدا   بـا  متناسب محتوا، احتمالی تغییر و اصالحبه منظور  را درسی
 نشان دهد.  درسی یها کتاب انفمؤل و ریزان برنامه و مدیران، به علمی

 یهـا  کتـاب  و درس طـرح  محتـوای  بررسـی  بـا  اسـت  شـده  سعی حاضر پژوهش در
 مشـخص تحقیـق    دروس آمار و روش موضوعی توزیع جهان، معتبر های دانشگاه دانشگاهی
بـه   مناسـب  محتـوای  شناسـایی  درخصـوص  اسـتادان  به رساندن یاری برای ای زمینه وگردد 

 بیشـتر  چـه  هـر  شکوفایی و رشدة زمین در جامعه نیاز مورد و مناسب یها منظور تألیف کتاب
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 طـرح  در :هاسـت  پرسـش پاسخ به ایـن   پژوهش این، هد  رو این ازشود.  فراهم مقوله این
 ییهـا  سرفصـل  و موضـوعات  چـه  بـه  جهـان  معتبـر هـای   دانشگاه در تحقیق روش یها درس
 بـه  تحقیـق  روش درسـی  یهـا  کتاب رد است؟ شده پرداخته کمتر موضوعاتی چه به و بیشتر
 است؟ شده پرداخته بیشتر ییها سرفصل و موضوعات چه

 

 پژوهش روش
 تحلیـل  در محتواسـت.  تحلیـل  آن روش و اسـت  تحلیلـی  -توصـیفی  نـوع  از حاضر پژوهش
 کـه  شود  می استفاده ببت واحد شش از رود  می کار به ها متن محتوای بررسی برای که محتوا
، میـان  ایـن  در مـتن.  کـل  و پـاراگرا   موضـوع،  جملـه،  کلمـه،  حالـت  مه،کل از:اند  عبارت

 تحلیـل  در محتواسـت.  تحلیـل  در ببـت  واحد مهم های شکل از یکی« مضمون» یا« موضوع»
 پرداختـه  مـتن  یـک  درهـا   آن فراوانـی  میـزان  و هـا  موضـوع  شناسـایی  بـه  موضوعی محتوای
 یهـا  کتـاب  و درس طـرح  راحاضـر  پژوهش  آماریة جامع (.27 :1385 فر، انر)آذ شود  می

 روش از پـژوهش  ایـن  در (.1 )جدول است داده تشکیل جهان معتبر های  دانشگاه دانشگاهی
 - گـردد   مـی  محسـوب  احتمـالی گیـری غیـر    نمونـه  یها ءِ روشجز که -هدفمندگیری  نمونه
سـاس  برا هـا  آزمـودنی  انتخـاب  با آن در که است ای نمونه هدفمندة نمون است. شده استفاده

گردند  می حذ  نیستند، مالک آن واجد که مواردی یا افراد خاص، صفاتی یا خصوصیات
 طرححاضر،  پژوهش در، بنابراین (.137 :1391 فریبرزی، و ناصری ؛117 :1384 )بیابانگرد،
 در بـاال  ای رتبـه  دارای کـه انتخـاب شـدند    ییهـا  دانشگاه از دانشگاهی یها کتاب وها  درس
 کتـاب  24 و دانشـگاه  22 نمونـه  عنـوان  بـه ، رو این از بودند. شانگهای و وسایماگبندی  رتبه
 وهـا   درس طـرح  از فهرسـتی  اطالعـات،  گـردآوری  منظـور  بـه بنـابراین   شد. بررسی درسی
براســاس  یشناســ روان و تربیتــی علــومة رشــت در التــینة شــد منتشــر دانشــگاهی یهــا کتـاب 
  گردید. انتخابتهیه و  آماریة جامع یها ویژگی

ای بـرای تحقـق اهـدا      با توجه به اینکه محتوای آموزشـی مناسـب و مطلـوب وسـیله    
ریـزی،   آموزشی است، تناسب محتوا با اهدا  مورد نظـر ضـروری اسـت. از آنجـا کـه برنامـه      

هــا از الزامــات  هــای درســی و طــرح درس تــدوین، تغییــر و روزآمــد کــردن محتــوای کتــاب 
هـا اهمیـت دارد. بنـابراین، در ایـن پـژوهش از       نانـد، لـذا تحلیـل و بررسـی علمـی آ      آموزشی
منظـور، طـرح درس و    ساخته بـه عنـوان ابـزار پژوهشـی اسـتفاده شـد. بـدین        لیست محقق چک
 شناسـی و علـوم تربیتـی    هایی که منبـع تـدریس در آمـار و روش تحقیـق در رشـتة روان      کتاب
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 ها دانشگاه( شانگهای و سایماگو بندی رتبه نظام براساس) بندی رتبه و کد عنوان،  1جدول

 شانگهایة رتب سایماگوة رتب ها دانشگاه کد ها دانشگاه
)  1سوتا مینه 1، 2، 3، 4 ) A 9 31 

)  2جورجیا 1، 2 ) B 47 151311ـ 
 C 12 24 3ویسکانسین
4آتاباسکا

 D 186  
5دالویر

 E 68 151211ـ 
6لند ماری

 F 33 43 
 G 49 51 7کالیفرنیای جنوبی
 311ـH 394 211 8کوئین

9نورت وسترن
 I  28 

11سیدنی
 J 331  
11کنساو

 K 164  
12یورک

 L 24  
13بریتیش کلمبیا

 M 21 37 
14ترنت

 N 462 24 
15آبرن

 O 285  
16آلبرتا

 P 66 111151ـ 
17کالج کرنل

 Q 13 13 
18تگزاس

 R 11 39 

                                                                                                                                        
1.  Minesuta 
2.  Georgia 
3.  Wisconsin 
4.  Atabaska 
5.  Delaware 
6.  Maryland 
7.  Southern California 
8.  Queen 
9.  North Western 
10.  Sydney 
11.  Kenssaw 
12.  York 
13.  British of Columbia 

14.  Terent 

15.  Aburn 

16.  Alberta 

17.  Cornell college 

18.  Teaxas 
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ش اول، صـورت کـه در بخـ    ها را از نظر محتوایی بررسی کردند؛ بـدین  بودند، پژوهشگران آن
برای درس آمار و روش تحقیـق   1های مورد نظر هایی که استادان دانشگاه درس های طرح مؤلفه

و ترجمـه کردنـد و براسـاس آمـار و روش      هـا گرفتنـد   معرفی کرده بودنـد از سـایت دانشـگاه   
هـایی   تحقیق از نظر محتوای آموزشی و فراوانی، هر مبح  را بررسی نمودند که شـامل بخـش  

شناسی به عنوان یک علم، انواع روایی )درونی و بیرونـی( و پایـایی، فرمـت     ی روانها با عنوان
ــار توصــیفی و   APAنگــارش  ــق، آم ــزار تحقی ــی، اب ــق کیف ــژوهش، روش تحقی ، اخــالق در پ

 2های دانشگاهی معرفی شده از سوی اسـتادان  فهرست کتاباستنباطی بودند. در بخش دوم نیز 
محتـوای آموزشـی و فراوانـی هـر مبحـ  )شـامل       نظر  ازآمار و روش تحقیق دروس براساس 
شناسی به عنوان یک علـم، سـازوکارهای نگارشـی بـرای طـرح پیشـنهادی،        های روان سرفصل
گیـری،   هـای نمونـه   گیری تحقیق، جامعـه و نمونـه و روش   های تحقیق کیفی، ابزار اندازه روش

ها، تعمیم نتایج و ارزیـابی   آنآوری اطالعات و ارائة  روایی و پایایی، اخالق در پژوهش، جمع
برنامه، تحلیل و تفسیر و گزارش نتایج، نوشتن مقاله و گزارش پژوهش و اسـتناددهی براسـاس   

لیسـت در اختیـار متخصصـان     ( بررسی شد. به منظور بررسی روایی، چکAPAفرمت نگارش 
هایی تهیه شـد  شناسی قرار گرفت که پس از اعمال نظراتشان، نسخة ن رشتة علوم تربیتی و روان

ها بـه منظـور تعیـین     ها و فهرست کتاب و در اختیارشان قرار گرفت. نتایج نشان داد طرح درس
لیست گنجانده شده است. در ادامه بـا بررسـی    محتوای آموزشی و فراوانی موضوعی در چک

هـایی کـه بـه موضـوع      های مورد نظر، به تعداد فصل ها و فهرست کتاب هر یک از طرح درس
لیسـت، بـیش    ظر پرداخته شده بود، فراوانی اختصاص یافت. به منظور تعیین پایایی چکمورد ن
ها به وسیلة کدگذار دوم، کدگذاری شـد.   ها و فهرست کتاب درصد مطالب طرح درس 71از 

آوری شده و اهمیت محتـوا   های جمع در پژوهش حاضر از فراوانی، به منظور توصیف واقعیت
 ارائه گردیده است. ی منتخبها و اطالعات کتاب ، عنواند، ک2جدول  استفاده شد. در

                                                                                                                                        
بندی سـایماگو و شـانگهای    باال در رتبهة دارای رتب های های دانشگاهی از دانشگاه ها و کتاب طرح درس.  1

 انتخاب شده است. 

وز بـه  هایی که هن کتاب . همچنین،بررسی شدها  تهیه و فهرست آنترجمه شده به زبان فارسی  های کتاب.  2
پیـدا شــد و   از طریــق اینترنـت  ،ا نبـود هـ  دسترسـی بــه آن مکـان  زبـان فارسـی ترجمــه نشـده بودنـد و یــا ا    

 .کردندترجمه و بررسی ها را  آنپژوهشگران 
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 منتخب های کتابکد، عنوان و اطالعات   2جدول 

 عنوان و اطالعات کتاب کتاب کد
 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

20 

 

Introduction to Research in Education (Donald Ary, Lucy Cheser Jacobs, Christine 

K. Sorensen & Asghar Razavieh, 2006, 7th ed., Thomson/ Wadsworth). 

Research Methods in Psychology (Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B. & J.S. 

Zechmeister, 2012, 9th ed., New York: NY: McGraw-Hill). 

Research in Education (Best, John, W.T. & James Khon, 2006, 10th ed.). 

Research in Psychology: Methods and Design (Goodwin, C.J., 2010, 6th ed., 

New York: Wiley). 

Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences (Howell, D.C., 2011, 7th ed., 

Australia: Wadsworth, Cengage Learning). 

Statistical Methods for Psychology (Howell, D.C., 2012, 8th ed., Australia: 

Wadsworth, Cengage Learning). 

Research Methods in Psychology (Elmes, D.G., Kantowitz, B.H. & H.L. 

Roediger, 2006, 8th ed., Belmont, CA: Thomson/Wadsworth). 

Research Methods (McBurney, D.H. & T.L. White, 2007, 7th ed., Belmont, CA: 

Wadsworth). 

Research Methods for the Behavioral Scienes (Stangor, C., 2012, 4th ed. 

Wadsworth Cengage Learning, USA). 

Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information (Morling, 

B., 2012, New York: W.W. Norton). 

Introduction to Behavioral Research Methods (Leary, M.R., 2012, 6th ed., 

Boston, MA: Pearson). 

Statistics for the Behavioural Sciences (Nolan, S.A. & T.E. Heinzen, 2008, New 

York: Worth Publishers). 

Understanding Research Methods and Statistics  (Heiman, G.W., 2001, 2nd ed., 

Boston, MA: Houghton Mifflin Company). 

Proposing Emeprical Research: A Guide to the Fundamentals (Patten, Mildted, 

2010, 4th ed., Pyrczak Pub). 

Publication Manual of the American Psychological Association (American 

Psychological Association, 2010, 6th ed., Washington). 

Making Sense in Psychology: A Student’s Guide to Research and Writing 

(Northey, M. & B. Timney, 2012, Don Mills ON: Oxford University Press). 

Writing Papers in Psychology (Rosnow, R.L. & M. Rosnow, 2006, Belment, 

CA:Thomson). 

Evaluation Research in Acadmic Journal: A Practical Guide to Realistic 

Evaluation (Pyrzak, Fred, 2008, Routledge).   
Research Methods in Psychology (Cuttler, C., 2010, Kendall Hunt: Dubuque, IA. 

Research Methods: Planning, Conducting, and Presenting Research (Devlin, 

A.S., 2006, Toronto: Thomson Wadsworth). 
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   2ادامة جدول 
 عنوان و اطالعات کتاب کتاب کد

21 

 

22 

 

23 

 
 

An Easy Guide To APA Style (Schwartz, B.M., Landrum, R.E. & R.A.R. Gurng, 

2011, Thousand Oaks, CA: Sage). 

Writing for Psychology (Mitchell, M.L., Jolley, J.M. & R.P. O’Shea, 2010, 3rd 

ed., Belmont, CA: Wadsworth). 

A Short Guide to Writing About Psychology (Dunn, D., 2011, 3rd ed., Boston: 

Longman, Required). 
 

 

 ی پژوهشها یافته
 تحقیـق  روش و آمـار درس  براسـاس  هـا  دانشـگاه  درس طـرح  بـه  توجـه  میـزان  3 جدول در

 )درونـی  روایـی  انواع علم، یک عنوان به یشناس : روانشامل ها سرفصل است. شده مشخص
غیـر   یهـا  روش انـواع  آزمایشـی،  یها روش انواع ،APA نگارش فرمت پایایی، و بیرونی( و

 - ای مشـاهده کیفی ) تحقیق نتایج، تعمیم و ها دادهآوری  ، جمعپژوهش در اخالق آزمایشی،
 و تحقیـق  هـا، غیرمت دسـتکاری  و گیـری  انـدازه  تحقیـق،  طراحی ،(موردیة مطالع - آرشیوی
 تحلیـل  اسـتنباطی،  و توصـیفی  آمـار  تحقیـق،  ابـزار  خطاهـا،  بررسی و فرضیه ساخت توسعه،
 نرمال، )ها  توزیع انواع فرضیه، آزمون آزمایشی، های طرح همبستگی، رگرسیون، واریانس،
 بـه  متعلـق  فراوانـی  بیشـترین  .هسـتند  پـارامتر  برآورد، و (…,z,t) ها ونآزم انواع (،و ... نمونه

 یهــا روش انــواع و علــم یــک عنــوان بــه شناســی روان، پــژوهشدر  اخــالقهــای  سرفصــل
 پـارامتر  بـرآورد  و هـا  توزیـع  انـواع  تحقیق، طراحی سرفصل به فراوانی کمترین و، آزمایشی
   است. یافته اختصاص

 هـای معتبـر   درسی روش تحقیق و آمـار در دانشـگاه   های محتوای کتاب 4در جدول
شناسـی بـه عنـوان یـک علـم، بیـان مسـئله و         هـا شـامل: روان   مشخص شـده اسـت. سرفصـل   

های مفهومی و عملیـاتی متغیرهـا، بررسـی پیشـینة تحقیـق، طـرح        های تحقیق، تعریف گزاره
زمایشـی(،  آ تحقیق آزمایشی و عاملی، پژوهش آرشیوی و تاریخی، تحقیـق توصـیفی )غیـر   

گیـری،   هـای نمونـه   گیری تحقیق، جامعه، نمونه و روش های تحقیق کیفی، ابزار اندازه روش
آوری  روایی و پایایی، اخالق در پژوهش، سازوکارهای نگارشی برای طرح پیشـنهادی، جمـع  

ها، تعمیم نتایج و ارزیابی برنامه، تحلیل و تفسیر و گـزارش نتـایج، نوشـتن     اطالعات و ارائة آن
ــژوهش م ــزارش پـ ــه و گـ ــه روش  ،قالـ ــتناددهی بـ ــیفی و ،APAاسـ ــار توصـ ــتنباطی،  آمـ  اسـ
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 معتبر های دانشگاهان ادتاس درس طرح در تحقیق روش و رآما درس سرفصل  9 جدول
 

 ها دانشگاه
 ها سرفصل

A 

1 
A 

2 
A 

3
A 

4 
B 

1 
B 

2 C D E F G H I J K L M N O P Q Rفراوانی 

 عنوان به شناسی روان
 علم یک

 21*********************

 انواع
 (بیرونی/درونی)روایی
 پایایی و

* * * *   * * * * *  *  * *  *     13 

 APA *      *  *  *     *  *     6 نگارش فرمت
 یها روش انواع

 آزمایشی
* * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * 21 

غیر  یها روش انواع
 یشیآزما

* * *  * * * * * * * * *    * *  * *  16 

 22 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * پژوهش در اخالق
 و ها داده آوری جمع

 نتایج تعمیم
* * * *  *  *     * * *   * * * *  13 

 کیفی تحقیق
 رشیوی،ـ آ ای )مشاهده
 موردی(مطالعة 

* * * * * * * *  * * * *     *  * * * 16 

 1         *              تحقیق طراحی
 و گیری اندازه
 هاغیرمت دستکاری

 * * *  *  *  * * * * * * * * *  * * * 17 
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 9ادامة جدول 
 

 ها دانشگاه
 ها سرفصل

A 

1 
A 

2 
A 

3
A 

4 
B 

1 
B 

2 C D E F G H I J K L M N O P Q Rفراوانی 

 و گیری اندازه
 هاغیرمت دستکاری

 * * *  *  *  * * * * * * * * *  * * * 17 

 4           *        * * *  وتوسعه تحقیق
 و فرضیه ساخت
 خطاها بررسی

 * * *  *   *  *  * *  *  *     11 

 2            * *          تحقیق ابزار
 و توصیفی آمار

 استنباطی
* * * * * *    *   *  * * * * *    12 

 3        * *             * واریانس تحلیل
 3    *    * *              رگرسیون
 14  * * *    * * * * * * *    * * * *  همبستگی

 12 * *   *   *    * * *   * * * * *  آزمایشی های طرح
 4        * *   * *          فرضیه آزمون

ـ نرمال ها) توزیع انواع
 و...( نمونه

           *           1 

 Z و tها) آزمون انواع
 ..(.و

           * *   *       3 

 1           *            پارامتر وردآبر
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 معتبر های دانشگاه در آمار و تحقیق روش درسی های کتاب محتوای  5جدول
 

 ها   دانشگاه                       
 ها سرفصل

 فراوانی 23 22 21 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 11      *      * * * * *   * * * * * علم یک عنوان به شناسی روان

 8  *       *     *  *   * *  * * تحقیق های گزاره و مسئله بیان

 عملیاتی و مفهومی های تعریف
 هاغیرمت

 * *  *    * * *    *         8 

 6 *    *    *    *   *       * تحقیق ةبررسی پیشین

 11         *   * * * * *   * * * * * عاملی و آزمایشی تحقیق طرح

 4         *      *     *   * تاریخی و آرشیوی ژوهشپ

 11         *    * * * *   * * * * * (آزمایشیغیر ) توصیفی تحقیق

 3         *             * * کیفی تحقیق یها روش
 3         *           *   * تحقیق گیری اندازه زاراب

 یها روش و نمونه جامعه،
 گیری نمونه

         * *  *  *         4 

 6             * * * *      * * پایایی و روایی
 12   * *   *  *   * * * * *   *  * *  پژوهش در اخالق
 برای نگارشی سازوکارهای
 پیشنهادی طرح

*   *     *   *    * * *    * * 9 
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 5ادامة جدول 
 

 ها   دانشگاه                       
 ها سرفصل

 فراوانی 23 22 21 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 ارائة و اطالعات آوری جمع
 ها  آن

                *     * * 5 

 5   * *  *   *     *        * * برنامه ارزیابی و نتایج تعمیم

 8  *    *  * *       *    *   * نتایجو تفسیر و گزارش  تحلیل
 6 * *    * *                 پژوهش گزارش و مقاله نوشتن

 APA                * *   *  * * 6 روش به دهی استناد
 9       * *     * *     * * * * * استنباطی و توصیفی آمار

 4             * *    * *     احتمال در اساسی اهیممف
 و ابر ةانداز، اطمینان ةفاصل

 آزمون توان
     *      * *           3 

 t     * *     * *            4و z آزمون و نرمال توصیف
 4            * *     * *     فرض آزمون
 2                  * *     ها میانگین ةمقایس آزمون

 5            * *     * *   *  واریانس تحلیل
 4            * *      * *    رگرسیون

 4             * *      * *   ناپارامتریک آمار
 



 191...       برای تدوین کتب دانش محتوایی تدریس پژوهش: چارچوبی

 

 آزمون و نرمال توصیف ،آزمون توان و ابر ةانداز، اطمینان ةفاصل احتمال، در اساسی مفاهیم
z وt، ــانگین ةمقایســ آزمــون ،فــرض آزمــون ــل ،هــا می ــانس، تحلی  آمــارو  رگرســیون، واری

ــک ــت (ناپارامتری ــترین .اس ــی بیش ــوط فراوان ــه مرب ــل ب ــای  سرفص ــالقه ــژوهشدر  اخ ، پ
 سرفصـل  بـه  فراوانـی  کمتـرین  و آزمایشی یها روش انواع و علم یک عنوان به شناسی روان
 هـای  صـل فسر فراوانـی  مجمـوع  اسـت.  یافتـه  اختصاص ها میانگینة مقایس آزمون یها روش
 بـا ، بنـابراین  اسـت.  161 تحقیـق  روش براسـاس  دانشگاهی های کتاب فهرست در شدهه ارائ
ة برنامـ  در مهـم  موضوعات از یکی که داشت اذعان توان  می 4 و3جداول  های یافته به توجه
 سـاختن  هماهنـگ  و 1درسـی  هـای  برنامـه  در نظـر  تجدید و نوسازی به دادن اهمیت، درسی
 نیازهـای  و ویژگـی  بـا بتوانـد   محتـوا  کـه  طـوری ه بـ ؛ اسـت  تغییـر  حـال  در شـرایط  بـا  محتوا

 باشـد.  متناسـب  محتـوا(  انسـجام  و محتوا )تعادل درسیة برنام های مندی قانون با و یادگیرنده
 و آمـار  هـای  کتـاب  محتـوای  و درس طـرح  بخـش  دو هـر ، در ها یافتهبراساس این  همچنین
 و اسـتادان  درس طـرح  دهـد  مـی  نشـان  هکـ وجـود دارد   زیـادی  مشـابه  موارد، تحقیق روش
، بخـش  هـر  در اسـاس  همـین  بردهند.  را پوشش می یکدیگر دانشگاهی های کتاب محتوای
 ها درس طرح کهموضوع  این ،و درنتیجه مبح  هر فراوانی و آموزشی محتوای ها، سرفصل

ة مقالـ  درهسـتند،   الزم هـای  معیارو واجد  مناسب حد چه تا دانشگاهیهای  کتاب محتوای و
 ه شدند.مطالع و بررسی محتوا تحلیل منظر ازحاضر 

 

 گیری ونتیجه بحث
های آموزش عالی در بسیاری از کشـورهای جهـان، تغییـر و بهسـازی      ترین چالش یکی از مهم
ها بتوانند دانشجویانی تربیت کننـد   ای که دانشگاه های دانشگاهی است، به گونه محتوای کتاب

(. 1389واجارگـاه،  امعه و مؤسسات موجـود در آن باشـند )فتحـی   های ج که پاسخگوی به نیاز
 دانشـجویان  بـرای  اساسـی  و مهـم  هـای  مهارت و فرایندها از آن پژوهش، آموزش و یادگیری

 و آموزشــی فراینــدهای بهبــود در مهمــی نقــش و تحصــیلی باالســت مقــاطع در خصــوص بــه
ــترش ــدمات گس ــی خ ــه در علم ــالقی،  جامع ــابراین، (.1387دارد )خ ــش بن ــان  از دان آموختگ
 پژوهشـگرانی  بتواننـد  رود  انتظـار مـی   -دانشجویان تحصیالت تکمیلی خصوص به -دانشگاهی
 در و باشـند  خـود  علمارتقای کارایی  درصدد پیش از بیشو  بوده خود کارة عرص درمؤبر 
 علـوم  هـای  رشـته  درمـثالً   (.1391 )آذربایجـانی، کننـد   فعالیـت  کاربردی مختلف های زمینه

                                                                                                                                        
 .های دانشگاهی شامل طرح درس و محتوای کتاب.  1
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 مراکـز  در بتواننـد  دانشگاهی التحصیالن فارغ یا باشد پژوهندهی معلم بتواند معلمیک  یتیترب
 پژوهشی شایستگی پرورشزیرا  دهند؛ انجاممؤبر  و مفیدپژوهشی  آموزشیغیر  و آموزشی

 هـای  کـارکرد  از یکـی  و مهـم  -تکمیلـی  تحصـیالت  دانشجویان خصوص به -دانشجویان در
 عنـوان  بـه  درسـی  کتـاب  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  پـژوهش  ،عالی آموزشی نظام هر اصلی
 دهـد   مـی  اختصـاص  خـود  بـه  را آمـوزش  زمـان  از زیـادی  بخـش  آموزشـی، ة ماد ینتر مهم

 بـا  و نمعـیّ  اهـدافی  و برنامه طبقباید  دانشگاهی درسی یها ، کتاب(1391 مطور، و )حسینی
 آمـوزش  در لـف مخت یهـا  درس در آموزشـی  های دوره در وشوند  تدوین مشخص حجمی
 بررسـی  هـد   بـا حاضـر   پـژوهش  د.نـ گیر قـرار  دانشـجویان  و اسـتادان ة استفاد مورد عالی
 بـا و  شـد  انجام دانشجویان به پژوهش روش آموزشة زمین در دنیا برتر های دانشگاه تجارب
 معتبـر  های دانشگاه دانشگاهی یها کتاب وها  درس طرح، تحلیلی -توصیفی روش از استفاده
 هـا  یافتهنیز  شد.مقایسه و بررسی  شانگهای و سایماگوبندی  رتبه دراشتن رتبه باال با د -جهان
 روش و آمـار ة زمینـ  در دانشـگاهی  یهـا  کتاب وها  درس طرح محتوای تحلیل بخش دو در

 و آماربراساس  درس طرح در که است حاکی ها یافته، اول بخش دربررسی گردید.  تحقیق
 یک عنوان به شناسی روان پژوهش،در  اخالق های سرفصل هب فراوانی بیشترین تحقیق روش
 تحقیــق طراحــیهــای  سرفصــل بــه فراوانــی کمتــرین و، آزمایشــی یهــا روش انــواع و علــم

 و آمـار براسـاس   دانشـگاهی هـای   کتـاب  فهرست، ها یافته دوم بخش در بود. یافته اختصاص
 پـژوهش، در  اخالق ایه سرفصل به فراوانی بیشترین همآن  در که شدبررسی  تحقیق روش
آزمـون   بـه  فراوانـی  کمتـرین  و آزمایشـی  یهـا  روش انواع و علم یک عنوان به یشناس روان
 تحلیـل  و شناسـایی ، بخـش  دو هر های یافته به توجه با بود. یافته اختصاص ها میانگینمقایسة 
 هـای  سرفصـل  تحقیـق،  روش و آمـار براسـاس   دانشـگاهی  یها کتاب و درس طرح محتوای
 تحقیـق  و آزمایشـی  یهـا  روش انـواع  و علـم  یک عنوان به یشناس ، روانپژوهشدر  اخالق
 بودند. داده اختصاص خود به را استناد بیشترین (آزمایشیغیر ) توصیفی

 در اخـالق ( 1بـه ایـن نتـایج رسـید:      تـوان   مـی  پژوهش های یافته ینیتب برای، بنابراین
 اسـت  آن هـای  یافتـه  و پـژوهش  اعتبـار  و درسـتی  و صـحت  تضـمین  بـرای  ابزاری، پژوهش

 فراینـد  در بایـد  کـه  اسـت  ییهـا  ارزش و هنجارهـا  رعایت شامل حیطه این (.1391 ساکی،)
 در کـه  طوریه ب صورت گیرد؛ پژوهش های نتیجه از مندی بهره و پژوهش اجرای و طراحی
 اخـالق  رعایـت  عـدم  ساز زمینه دیگری عامل هر از بیش اخالقی کدهای از ناآگاهی ایران،
 و علمی های تخلف شاهد اوقات گاهی (.1389 فنودی، و دوست موسوی) شود  می پژوهش
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 بـه  موضـوع  ایـن رغم اهمیت آن، به  علی کههستیم  علمی های پژوهشی اراج در اخالقی بی
 ارزشـیابی  حتـی اسـت؛   مانـده  مغفـول  ونشـده   توجـه  عـالی  آمـوزش  نظام در شایستهی نحو

 محـوری ی موضوعمسئله،  این لذاپذیرد.  صورت نمی ندانشجویا از مورد این درنیز  خاصی
 بحـ  ( در 2 گیـرد.  قـرار مـدّنظر   درسـی  یهـا  کتـاب  محتـوای  تدوین در تواند  می که است
 کـه  اسـت  یمنظمـ  یوجـو  جسـت  فراینـد  علمـی  پـژوهش ، علـم  یک عنوان به، شناسی روان

 پـس و  گیـرد  می ارک به را آن ،نامعین های موقعیت یا ها پدیده حقیقتیافتن  برای پژوهشگر
 اطالعـات  ،آن ةدربـار  و شناسـایی  را اصـلی  ةمسـئل  کوشد می نامعین موقعیت با رویارویی از
 بـرای  حدسـی  هـای  حـل  راه آمـده،  دسـت  بـه  اطالعات براساس او وجو کند. را جست الزم
 بـه  خـود  هـای  یافتـه  و اسـتنتاج  براسـاس  تـا  آزمایـد  مـی  راهـا   آن سپس وکند  می ارائه مسئله
 مسـائل،  بـه  را او ،حقیقـت  از پژوهشـگر  هـر  تلقـی اما  .ببرد پی پدیده یا موقعیت آن حقیقت
 انجـام ی بـرای  و، اساس این بر (.Blum, 2005) سازد می رهنمون خاص های یافته و ها روش
 ای عرصـه  درنیـز   وباشـد   علـم  آن نظری مبانی شناخت و جامعی دیدگاهباید دارای  تحقیق
 بایـد و این جزءِ کدهای اخالقی پژوهش اسـت.   باشدداشته  شناخت آنبه  که کند پژوهش
 و چیسـتی  با مرتبط مبانی به پژوهشگر، تحقیق روش به مستقیم ورود از قبل کهداشت  توجه
 کـه  بدانـد  و ببرد پی تحقیق و علم بین شناخت و رابطه به بتواند وباشد  آشنا علم آن چرایی
 را پـژوهش  و تحقیق توان  می چگونه و باشد علم سوی به راهی تواند  می تحقیق یک چگونه
، (آزمایشـی غیر ) توصیفی تحقیق و آزمایشی یها روش انواع( درباب 3 نمود. تبدیل علم به
 آزمایشـی  یهـا  روش ویژه به -یکمّ تحقیق روش همچنان، کیفی های پارادایموجود  رغم به
 و آمـار  درس درسـی  هـای  امـه برن ازءِ مهمـی  جز -کنند  میارائه  تبیین جنس از ییها یافته که
نیز کـارکرد   ینیتب و است تبیین وبینی  پیش توصیف،، علمکارکرد  را؛ زیاست تحقیق روش
 اعتبـار برای  بیرونی و درونی روایی، آزمایشی های طرح در اینکه به توجه با است. علم عالی
 بیشتر وضوعم این به دانشگاهی یها کتاب محتوای وها  درس طرح در، دارد ای ویژه اهمیت
 نیازمنـد  هـا  رسـالت  و وظـایف  ایـن  تحقـق  شـد  بیـان  کـه طـور   همان لذا است. شده پرداخته
 نظـام  عنصـر  تـرین  اصـلی برنامة درسی نیـز   و است متناسب درسیة برنام همچون ابزارهایی
 دانشـجویان  مهـارت  و تجربـه  دانـش،  آوردن فراهم برای ابزار ترین بنیادی و عالی آموزشی
 در درسـی  های برنامه بنابراین (.1389همکاران،  و )نیلی است جامعه به تخدماة عرض برای
 رشـد  و مسـائل  حـل  جهـت  در ای سـازنده  نقـش  دانشـگاهی،  های رسالت و اهدا  راستای
، پایـان  در. دنباشـ  آینده و فعلی های دغدغه و شرایط پاسخگوی باید وبرعهده دارند  جامعه
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 بـا  دانشـگاهی  یها کتاب و درس طرح محتوایدهی  سازمان و تنظیم در کهشود  پیشنهاد می
 ارتبـاط ، باشد متناسب آموزشی اهدا  با محتوا تا شود سعی باید شده، تعیین قبل از اهدا 
 و آموزشـی  هـای  برنامـه  مجریـان  و مسئوالن ریزان، برنامهحفظ شود و  آموزشی اهدا  بین

 مناسب سازی متعادل باع  ناسبم موضوعی توزیع، بنابراین. بمانند غافل آن از نباید درسی
 مختلـف  های رشته در تحول برای را راه وشود  می دانشگاهی یها کتاب وها  درس طرح در

   سازد.  می هموار
 

 منابع
 1382-1373 های سال رسانی اطالع و کتابداریة رشت های نامه پایان محتوای تحلیل» (.1385)وانه ج فر، انرآذ

ص  ،4شمارة  ،اطالعات فناوری و علومة فصلنام ،«ایران علمیمدارک  و اطالعات پژوهشگاه در موجود
 .39ـ19

، ص 7شـمارة   ،فرهنـگ  راهبـرد  ،«ایـران  در شناسـی  روان دانـش  هـای  کاستی» (.1391)سعود م آذربایجانی،
 .26ـ19
 رگبـز ة دانشنام بنیاد ،تهران:عالی آموزش المعار  ةدایر ،«دانشگاهی درسی کتاب» (.1383)حمد م آرمند،

 فارسی.
، (4)5 ،انتظـامی  برآمـوزش  مـدیریت  مطالعات ،«درسی کتابتألیف  طرح الگوی» (.1392)حسن  بختیاری،
 .61ـ39ص 
 پژوهشـی  اخـالق  انگیـزش  و نگـرش  در گـری  تعیـین  خود نیازهای نقش بررسی (.1392) اهلل سیتم برسالنی،

 علـوم ة دانشـکد ، ارشـد  ارشناسیکة نام پایان، مشهد فردوسی دانشگاه تخصصی دکتری مقطع دانشجویان
 مشهد. فردوسی دانشگاه شناسی روان و تربیتی
 دوران. تهران: ،تربیتی علوم و شناسی روان در تحقیق یها روش (.1384)سماعیل ا بیابانگرد،
 علـوم ة رشـت  دانشـگاهی  درسـی  هـای  کتـاب  بـر  نقدی» (.1391) مطورعصومه م وید محمدحسین س حسینی،
 .142ـ119ص  ،26، شمارة 16دورة  ،دانشگاهی کتب نگارش و وهشپژ، «ایران در تربیتی
 3 ،فنـاوری  و علـوم  در اخـالق ة فصـلنام  ،«اجتماعی علومة حوز در پژوهش اخالق» (.1387)رگس ن خالقی،
 .92-83، ص (2و1)
 .31ـ21، ص 21 شمارة ،عیار ،«دانشگاهی های کتاب ونقد ارزیابی های شاخصه» (.1388)احمد  رضی،
دورة  ،فنـاوری  و علـوم  در اخـالق  ،«آن های مؤلفه و آموزشی های پژوهش در اخالق» (.1391) ضار ساکی،
 .58ـ47، ص 1، شمارة 6
 بـر  تحقیـق  روش منـابع  اختالفـات  منفـی  تـأبیر » (.1385) رضوانی سعیدیحمود و هادی م رضوانی، سعیدی
  ومهندسی. فنون ،علوم در قیقتح یها روش المللی بین همایش ،«تربیتی علوم حوزة در ها پژوهش روند

زای بازار کار با توجه بـه اقتصـاد    های اشتغال بررسی مهارت(. »1389صالحی، عمران، ابراهیم و سعید یغموری )
 .188-165، ص 16، شمارة فصلنامة مطالعات برنامة درسی، «های درسی آموزش عالی جهانی در برنامه
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ة کننـد  تعیـین  بررسـی » (.1391) تجویـدی سل و مینا ع شیشوانی، محمد، زاده، عباسحمدباقر، م اقدم، علیزاده
 -علمـی ة فصـلنام  ،«تبریـز  دانشـگاه  مـوردی ة مطالعـ  علمـی:  هیئت اعضای بین در علمی اخالق به پایبندی
 .115ـ96ص  ،(4)3 ،فناوری و علم سیاست پژوهشی

 آمـوزش  درسـی ة برنام عاتمطال فصلنامة دو ،«دورریختنی درسی برنامه» (.1389)وروش ک واجارگاه، فتحی
 .7ـ6ص  ،4شمارة  ،عالی
 :تهـران  ،انسـانی  علـوم  ملـی  ةکنگـر  ،«آن کـاربرد  و تحقیـق  روش اهمیت ةدربار» (.1385 )المرضا غ ،فدایی

 .https://www.civilica.com/Paper فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 هـای  کتـاب  موضـوعی  هـای  گـرایش  تحلیـل  و مقایسـه  شناسـایی، » (.1393) حجازیهرا ز ورتضی م کرمی،
 ،دانشـگاهی  کتـب  نگـارش  و پـژوهش  ،«جهـان  و ایـران  در آموزشی تکنولوژیة رشت دانشگاهی درسی
 .48 ـ19ص  ،32شمارة 
ة دور درســیة برنامــ )مــورد: عــالی آمــوزش درســیة برنامــ تغییــر» (.1392) فتــاحیمرتضــی و هــدا  کرمــی،

، ص (7) 3 ،عـالی  آمـوزش  درسـی ة برنامـ  مطالعـات ة فصلنام دو ،«آموزشی ریزی برنامه ارشد کارشناسی
 .136ـ111
 کتـاب  مـوردی:  مطالعه، دانشگاهی درسی های کتاب تراز در محتوا تحلیل و نقد» (.1397)عیسی  زاده، متقی

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و     انسـانی،  علـوم  هـای  برنامـه  و متون انتقادیة نام پژوهش ،«عربی متون و قواعد
 .231ـ213، ص 4شمارة فرهنگی،  مطالعات
 و سـاختار  براسـاس  سـازی  مدل و آمار کتاب محتوای تحلیل» (.1395) محمدپور ال اللهز ویروز ف محمودی،
ص  ،35شــمارة  ،دانشــگاهی کتـب  نگــارش و پــژوهش ،«دبیـران  دیــدگاه و جانســن دیویـد  مســائل نـوع 
 .114ـ98
 آمـوزش  در پـژوهش  اخالق» (.1391) دستاو مهدی دیه ه محبت، ،میدرضاح آراسته،لیرضا، ع فرد، مطلبی

 و کتابداری )علوم شناسی دانشة فصلنام ،«پژوهشگران ای حرفه های مسئولیت و فردی یها ویژگی عالی:
 .115ـ96، ص 19 شمارة، 5دورة  اطالعات(، فناوری و رسانی اطالع
 ،علـم اء نشـ ة فصـلنام  ،«ادبـی  و علمـی  دستبردهای و تخلفات» (.1389) فنودیارا و حنانه س دوست، موسوی
  .29ـ21ص  (،1)1

 تمرین. مشهد: ،محتوا تحلیل روش (.1391) فریبرزیلهام ا ونازیا سادات  ناصری،
 هـای  کتاب طراحی و آموزشفرایند  در محتوا تحلیل نقش» (.1392) آبادی علیعید و خدیجه س نفس، نیک

 .151ـ124، ص (2)8 ،رسانه جهانیة مجل ،«درسی
 هـای  پیامـد  و هـا  الـزام » (.1389) محمـدی حمود مهرممصطفی و  شریف،مدرضا، نصر، احمدرضا، ، محنیلی

 ،«اصـفهان  دولتـی  هـای  دانشـگاه  مـوردی: ة مطالعـ ، عـالی  آمـوزش  در پاسـخگو  درسـی ة برنامـ  اجتماعی
 .76ـ57، ص 2، شمارة 21دورة  ،کاربردی شناسی جامعه

 کتاب.ة یادوار تهران: ،درسی ریزی برنامه اصول (.1397)حمدحسین م یارمحمدیان،
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