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مجلۀ مطالعات برنامۀ درسی

  

  حسینی فرشته آل                                                                                                 

  تاریخچه

معتبر حوزة و باسابقه از مجالت  رسید هطالعات برنامممجلۀ       

ان در انگلست 1968اولین شمارة آن در . استدرسی  هبرناممطالعات 

در زادگاهش و  که رسید هبرناممجلۀ مطالعات . شدمنتشر 

شهرت دارد، اولین  JCSبا نام اختصاري  کشورهاي انگلیسی زبان

به شمار  رسید هبرناملعات پژوهشی در حوزة مطا - مجلۀ علمی

مطالعات  سابقۀکه  است در حالیاین  ).1980بري،  وست(آید  می

 1918علمی و دانشگاهی به سال  شتۀربه عنوان یک برنامۀ درسی 

به قلم  رسید هبرنامسالی که نخستین کتاب با عنوان  گردد، می باز

این ). 1387مهرمحمدي، (به چاپ رسید در آمریکا  1بابیتفرانکلین 

به عنوان یک رشتۀ  رسید هبرنامبدان معناست که مطالعات 

ي براپژوهشی  -مجلۀ علمی به مدت پنجاه سال فاقد دانشگاهی

 مهم و حیاتیبه نقش  توجهبا  ،شاید امروزه. خودش بوده است

هاي علمی و  رشته توسعۀو  رشدپژوهشی در  - نشریات علمی

  .کرد تصوربتوان این فقدان را به دشواري  دانشگاهی

سر  ي جدیدها نیازها و ضرورت ،هاي دانشگاهی با بلوغ رشته    

دربارة تربیت  دربارة مسائل مشترك المللی بینمکانی براي گفتگوهاي وجود  ،ها یکی از این نیازها و ضرورت. آورند میبر

را توجیه  مجلۀ مطالعات برنامۀ درسیفلسفۀ وجودي  کم به خوبی دست نیاز و ضرورتی که است، رسمی و برنامۀ درسی

 ایفاء کند، رسید هبرنامازي و فهم س این بود که مجله نقشی در روشناز ابتدا  ،JCSبنیانگذاران  اصلیهدف  .کند می

و  3»آن سو«، 2»وندر« نگریستن به برنامۀ درسی به عنوان چیزي: دانستند میاز طریقی خاص آن را میسر  فهمی که

درسی در آنها  هاي که تدریس و برنامه المللی ملی و بین ماعاتاجتارائه شده توسط  6هاي و زمینه 5ها ارچوبچ 4»میان«

 هستند مسائلیآنها  ،هستندو اشکالی فرهنگی نهادهایی فراملی  ،ی و برنامۀ درسیتدریس، تربیت رسم .مثال یافته است

ي ها جنبش ؛و از همه جا ،اي، سازمانی، سیاسی، فرهنگی و علمی ریشه دارند هاي شخصی، حرفه زمینه ؛جاهمهکه در 

به  که به آن شود و قابل فهم میدر صورتی روشن  تنها ،رسید هبرنام. پذیرند فکري، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأثیر می
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 بود که رسید هبرناماز  تصور و دركرسیدن به همین رسد،  به نظر می). 1998بري،  وست(نگریست اي  طور مقایسه

   .    شد المللی در گفتگوهاي بین JCS درگیر شدن موجب

 حوزةگسترش متعادل  وربه منظ )به بعد 1976( ساز از تحولش در مقطعی سرنوشت ،رسید هبرناممجلۀ مطالعات    

پوشش دادن  اختصاص یک دبیر براي عالوه بردربارة مسائل برنامۀ درسی،  المللی بینو تحقق ایدة گفتگوهاي  ،فعالیتش

. گیرد به خدمت می -و دیگري براي پوشش دادن خاور دور براي پوشش دادن آمریکا و کانادایکی  - دبیر جدید دو اروپا،

زیر نظر یک  ،و ایاالت متحدة آمریکا در سه منطقۀ اروپا، کانادا به تفکیک ،7اي منطقه دبیربا سه  JCS ،در حال حاضر

مقاالتی  .کنند به سردبیر ارسال می به طور مستقیمشان را مقاالت ،و نویسندگان سایر نقاط جهان ،پذیرد مقاله می 8سردبیر

 12جستار یا کتابخواه  ،مروريو یا  11ات مورديمطالع، 10جستارهاي انتقادي، 9گزارش تحقیقتوانند به صورت  که می

، تعریف اصطالحات وضوح و موجز بودن سخن نویسنده، روشنی اهداف ،ترین ویژگی آنها و از جمله مهم تنظیم شوند

و رعایت  اددهی، رعایت نکات ضروري ویرایشیالزم در استن يها دقتبا شواهد متقن، رعایت  ها فنی، پشتیبانی استدالل

  . وهش استاخالق پژ

هاي تأثیرگذار در  ها و نظریه صحنۀ معرفی و عرضۀ ایده ،در کمتر از نیم قرن فعالیت خود ،مجلۀ مطالعات برنامۀ درسی   

، فیلسوف تربیت و نمایندة 13پل هرستتوان به دو مقالۀ  ، می وان نمونهبه عن. بوده است رسید هبرنامجهان تربیت و 

هاي بسیار  حاوي نظریه 15؟تدریس چیستو  14 رسید هبرناممنطق : اشاره کردسرشناس دیدگاه تحلیلی در انگلستان 

چاپ و  JCSکه نخستین بار در  ،در کشورهاي انگلوساکسون است هفتادو  شصتهاي  نافذ فلسفۀ تحلیلی تربیت در دهه

کانلی و ایکل م PPK دانش شخصی عملیو  16ویلیام پاینار گرایی نومفهومهاي برجستۀ دیگر نظریۀ  نمونه. منتشر شد

  .است 17کلندینینجین 

بخشی  ،مقاالت مروري. اهمیت مقاالت مروري در آن استجایگاه پر ،JCS تاریخچۀ توجه در در خوراز نکات    

، الرنس )مقاله 2( هوپمان، استفان )مقاله 3(بري  ، ایان وست)مقاله 7(با تکرار نام ویلیام رید . است JCSناپذیر از  جدایی

در فهرست مقاالت ) مقاله 2( و پیتر لبوویش) مقاله 8( ، ویلفرد کار)مقاله 3( ، ریچارد پرینگ)قالهم 3(هاوس  استن

به . اهمیت دارد JCSگردانندگان نویسندگان و ة تربیتی تا چه حد براي معرفی آثار منتشر که توان پی برد می ،مروري

مقاله  نوزدهآمار  ،200618تا  1968ن فهرست منتشره از بر اساس آخری ،JCS انسردبیریکی از  ،عنوان نمونه، ویلیام رید

  .مروري هستند هاآن مورد  است که هفت در مجله را به ثبت رسانده
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16. PINAR, W. F. (1978) The reconceptualization of curriculum studies, 10 (3), 205-214.
17. CLANDININ, D. J. and CONNELLY, F. M. (1987) Teachers’ personal knowledge: what counts as 
‘personal’ in studies of the personal, 19 (6), 487-500. [See 19 (6), 501-509 and 20 (2), 155-172.]
18. The first thirty-five years: a catalogue of the Journal of Curriculum Studies, 1968-2006, Compiled and 
edited by Stephanie Faubert and Geoffrey Milburn. http://faculty.ed.uiuc.edu/westbury/jcs/catalogue.html
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   تأثیرگذار شاخص و هاي چهره

انگلستان با سردبیري فیلیپ  19در دانشگاه بیرمینگام 1968در نوامبر  ، رسید هبرناممجلۀ مطالعات اولین شمارة     

 23هاوس به قلم الرنس استن ،مقاالت برجستۀ شمارة اول 22.آمادة چاپ و نشر شد 21کالینز شاراتو توسط انت 20تیلور

نخستین  ،فیلیپ تیلور .از آمریکا بود رسید هبرنامپرداز  نظریه 24از انگلستان و جان گودلد رسید هبرنامپرداز شهیر  نظریه

دو  ،مجله گذاري بنیاناو با . ه بودبریتانیا رسید کسی بود که به مقام تخصص در رشتۀ جدید مطالعات برنامۀ درسی در

و دیگر این که  بدهدۀ علمی هانگلیسی وج رسید هبرنامکه مجلۀ جدید به رشتۀ مطالعات کرد، یکی این قصد را دنبال می

   ).1998بري،  وست(مشروعیت این حوزة مطالعاتی گردد  مظهر اهمیت و

هنگامی که از ایان . رخ داد آنتحوالتی در به آن،  25رید پیوستن ویلیام که با نگذشته بود JCSاز انتشار یک شماره    

بسیار را  JCSدر رشد و تحول سؤال کردم، در پاسخ نقش او رید  از نقش ویلیام،JCS، سردبیر بازنشستۀ بري وست

  :و در ادامه افزود حیاتی خواند مهم و

درسی  همطالعات برنام در پدید آمدن، کسی که دفیلیپ تیلور از دانشگاه بیرمینگام بو JCSبنیانگذار "

رید عضو هیأت علمی دانشگاه بیرمینگام . سهم داشتالمنافع بریتانیا  هاي مشتركدر انگلستان و کشور

عمدة . به تیلور پیوست یکی از اعضاي هیأت تحریریهبود و خیلی زود بعد از انتشار شماره اول به عنوان 

گفتگو  را وسیلۀ JCS ایدة او این بود که. شد سردبیر جام جانشین تیلورکارها بر عهدة او بود و سران

به عنوان یک  و من راا. کند) وهلۀ نخستدر (دنیاي انگلیسی زبان  در سراسر درسیهدربارة برنام

چنین که با نائل شدن به  این بود وي خارجیو اهداف  ،استرالیایی به خدمت گرفت/کانادایی/آمریکایی

هر دوي ما  .در نظر گرفته شود انگاشته و المللی به عنوان یک حوزة بین درسی هلعات برناممطا دیالوگی

 دریافت درما . یابدمثال  JCSمقاالت عملی او در  امیدوار بودیمتأثیر شواب بودیم و  به شدت تحت

مایکل کانلی در تورنتو بیرون آمده بود  26»کارگاه«برخی کارهاي عملی که از  مقاالتاولین 

ري، ارتباط ب ایان وست( ".سردبیر شدممن  ،بازنشسته شد وقتی که بیل رید. یی داشتیمها موفقیت

   )2012مارس،  21شخصی، 

  

بانا ردر او دانشگاه ایلینويآمریکایی ، استاد بري ایان وستپرداز انگلیسی،  نظریه ،با بازنشسته شدن ویلیام رید    

 ،28نامهوپاستفن  بري و جانشین شدن وست بازنشسته شدن با ،کنونا . گرفترا در دست  JCSسکان هدایت ، 27مپینچ

از  30لهمج در فهرست نویسندگان هیأت تحریریهآشنا  نام المللی و بین و دیدن اسامی، 29دانشگاه وینآلمانی استاد 

                                                
19. University of Birmingham
20. Philip Taylor
21. William Collins Sons & Co

، ناشر سرشناس مجالت تخصصی Taylor & Francis Ltdبه انتشارات تیلور و فرانسیس ) جلد هشتم به بعد( 1976از  JCSانتشار . 22

  . محول شد

23. STENHOUSE, L. (1968) The Humanities Curriculum Project, 1 (1), 26-33.
24. GOODLAD, J. (1968) Curriculum: a Janus look, 1 (1), 34-46.
25. William Reid
26. ‘shop’
27. University of Illinois at Urbana-Champaign
28. Stefan Hopmann
29. University of Vienna, Austria
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نه تنها  ،چهار دههبیش از بعد از گذشت  ،با اطمینان گفتتوان  می ،و استرالیا کانادا اروپا، آمریکا،، کشورهاي شرق آسیا

المللی  اي براي گفتگوهاي بین وسیله - خوداصلی  مشی خط ،بیش از گذشته JCS بلکه ،تغییر نکرده است سیاست مجله

  .کند دنبال میرا  -شدن دربارة برنامۀ درسی

   گیري جهتو  تأثیرگذاري

 شایستۀجایگاه  ،حقیقات تربیتیمطالعات و ت صحنۀظهور خود در  دهۀ نخستهمان در  ،درسی هبرناممجلۀ مطالعات     

با  ، درسی هبرنامدر حوزة مطالعات  JCS گذاريتأثیر بررسیدر تحقیقی به منظور  ،)1980(بري  وست .یافتخود را 

در  نه تنها  ،سالگی در هشت جایگاه آن را ،در دهۀ نخست انتشارش JCSبه مقاالت چاپ شده در  تحلیل استناددهی

کارکرد  ،یک دهه طی اي که مجله. کرد ارزیابی 31مطمئن ،تربیتی که در فهرست مجالتبل بریتانیایی، میان مجالت

باید  انجام نپذیرفته بود و به آنچه ،این جایگاه کسب راضی و امیدوار به آن گردانندگان و ،ه بودشدآن مشهود  المللی بین

   .نداندیشید پذیرفت می انجام می

در ) 1994( دیوید کرك ، درسی هبرنامدر حوزة مطالعات  JCSتأثیر  ةبري دربار وست از تحقیق سال بعدچهارده     

 با او. مطمئن ارزیابی کردهمچنان را  آنجایگاه  ،اش در حوزة تخصصی JCSتأثیر  مجدد بررسیبه منظور  ،ی دیگرتحقیق

کم در دنیاي  دست( درسی هبرناممطالعات  المللی بینبه عنوان یک مجلۀ را  JCS ،32ضریب تأثیرچون  شواهديارائه 

  .معرفی کرد 33کند را گزارش می درسی هبرنامکه مسائل  به عنوان یک منبع قابل اطمینانو  ،)انگلیسی زبان

چهار شماره در سال؛ و از  ،1986تا  1978دو شماره در سال؛ از  ،1977تا  1969از که  ، درسی هبرناممجلۀ مطالعات     

بیش از (حاوي شش شماره  آنهر مجلد سالیانۀ  ،هم اکنون و ،شش شماره در سال منتشر شده است ،تاکنون 1987

در سراسر جهان  درسی هبرناماطمینان براي پژوهشگران  ، براستی منبعی قابلو حدود چهل مقاله است ،)صفحه 750

 مدیران وتربیت معلم،  استاداناصلی آن را  خوانندگان،  درسی هبرناممتخصصان و محققان عالوه بر  .شود محسوب می

ابعاد مختلف در ، خود، از تمام نقاط جهان المللی بین خاص با ویژگی ،این مجله. دنده تشکیل میریزان درسی  برنامه

، نظریۀ تربیتی، )، و مرتبط با سیاستگذاريتاریخی، فلسفی، تطبیقیي ها برآمده از پژوهشمقاالتی ( درسیهبرناممطالعات 

، به ویژه مقاالتی که پذیرد مقاله می ،و وضعیت کنونی تربیت رسمی بیاي معلم، سنجش و ارزشیا تربیت و رشد حرفه

  34.گسترانند فراسوي مرزهاي ملی میبه را  درسی هبرناماندازهاي  چشم

تاریخی،  که در ابعاد مختلف درسی هبرنامو مسائل  موضوعاتو گسترة وسیع  المللی بیناز این رو، با نظر به ویژگی     

لحاظ  از JCS ،توان نتیجه گرفت از سویی می ،گیرند اري مورد استقبال و پذیرش قرار میفلسفی، تطبیقی و سیاستگذ

براي  35»تقاطع شلوغ خیابان«شاید وصف . کند محدودیت چندانی ایجاد نمی ،شناختی ات روشو ترجیح موضوعی لویتوا

و ترجیحات این  ها لویتووصیف ااست، تعبیر گویایی براي ت متنوع بسیارها و موضوعات  ایدهکه محل تردد  JCSصفحات 

در مقدمۀ کتاب اخیر خود با عنوان  ،)2006( ملبورنبري و  که وستتعبیري  باشد، درسی هبرنامسرشناس مطالعات مجلۀ 

 دقیق، اگر از سوي دیگر .اند به کار برده 36 درسی هبرنامبیست و پنج سال مجلۀ مطالعات : بازاندیشی تربیت رسمی

                                                                                                                                                
30. (2010): Editorial Board, Journal of Curriculum Studies, 42:6, 
http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2010.542006

31. Secure
32. Impact Factor
33. ‘one source of authoritative reporting on curriculum issues’

  http://faculty.ed.uiuc.edu/westbury/jcs/editors/JCSSTYL.HTM#A._Scope: تر نک براي اطالعات بیش. 34

35. ‘A busy street corner’
36. Rethinking Schooling: Twenty-five years of the Journal of Curriculum Studies
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در هیأت تحریریه  JCSاصلی  گردانندگانو  ي تأثیرگذارها گیري شخصیت گرایش و جهت که شویم بنگریم، متوجه می

به عنوان . داشته باشندتري  تردد و تراکم بیش   خاص یها و مسائل ایده »تقاطع شلوغ خیابان«در همین  ،موجب شده است

یا  37تربیت رسمی: همین گرایشات است بیانگر یکی از ،)2006( ملبورنبري و  وستعنوان اصلی کتاب ، اي گویا نمونه

، متوجه است JCSعمر  نخستآینۀ بیست و پنج سال  نگاه به کل محتواي کتاب که با .همان تربیت جاري در مدارس

. گردد می باز مدارس 38»دنیاي واقعی«در  تدریسو  درسی هبرنام اصلیدو مفهوم به  »تربیت رسمی« شویم که مفهوم می

- هبرنام، مدرسهسه موضوع  ازموجب شده است که  ،گیري گردانندگان اصلی و جهت هاکه گرایش ستا این بدان معنا

دربارة این المللی  بینمختلف هاي  و زمینۀ مساعدتري براي تردد و مالقات ایده تري کنند شایانقبال تسا تدریسو  درسی

بري و  وستگیري،  د همین گرایش و جهتبه دلیل وجو .پدید آورند »تقاطع شلوغ خیابان«در این  موضوعات اساسی

  :منعکس کرده است را درسی هبرنامبه سه طریق خاص و متمایز مطالعات  JCS ،کنند فکر می ملبورن

ي مدارسها تمرکز بر مدارس و نظام.1
39

. گیرد نشأت می 41آل ایدهبه جاي یک  40)پرکسیس( عملاز توجه به تربیت به عنوان یک تمرکز بر مدارس و نظام آن،     

به عمل تربیت و اش  اي که فلسفۀ وجودي عنوان حوزهبه  درسی ه، مطالعات برنام)2006( ملبورنبري و  از نظر وست

هدایت «توانند  هم این که چطور مدارس میو ف فهم کار درونی مدارس باشد پیپیشرفت آن بستگی دارد، باید در 

و  تغییر، ها موضوع، معلمان، اعمال تدریس، ي درسها ماهیت کالسچون  43اساسی موضوعات ،به همین دلیل. 42»شوند

 ،پیرامون این موضوعات اساسینظریه و تحقیق  .دهند را تشکیل می JCSمضامین همیشگی صفحات  ،هاي درسی برنامه

 و بهبود بخشیدن پایه و اساسی براي تفکر دربارة کار و دنیاي مدارس ،رسمی ي تربیتها برداشتن از واقعیت پردهدر پی 

  .به آن است

ماکلکتیسیس.2
44

بسیاري از سؤاالتی که  زیرا،است،  اکلکتیکیک حوزة  ،درسیه مطالعات برنام ،)2006( ملبورنبري و  از نظر وست    

و پاسخ به این  ،است تربیت به عنوان یک عمل، سؤاالتی برآمده از مفهوم اند دیران و معلمان با آن مواجهاستادان، م

یت و مأموریت است، از جمله ماهیت تربو مسائل تحقیق در بسیاري از موضوعات اساسی مستلزم بررسی و  ،سؤاالت

ي تربیت ها هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که ساختار تدریس، مدارس و نظام درسی؛ زمینه همدارس؛ ساختن برنام

یخی، فلسفی، اجتماعی و هاي مختلف تار توانند از جنبه اساسی نیز می موضوعاتخود این . کنند رسمی را تعیین می

وردي، تحلیل فلسفی و نظري، م هربی و شبه تجربی، پیمایشی، مطالعاز جمله تج ،ي متنوع تحقیقها و با روش سیاسی

و تصمیم در خصوص  و اعمال موفق و ناموفق، ها ارزیابی نوآوري ،پس. و غیره مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرند روایی

خصوص تمام این موضوعات ، مبتنی بر دانش درو عمل تأملی مؤثر ،است) دلیبریشن( 45یملتأعمل بهترین عمل، مستلزم 

                                                
37. Schooling 
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44 .Eclecticism اکلکتیک ) 1969(شواب . گرایی به مفهومی خاص تعبیر شود تواند التقاط میEclectic  را راهبردي عملی براي در آمیختن

هاي مختلف تعبیر کرده  آن را استفادة خادمانه از نظریه) 1387(مهرمحمدي . راي حل مسائل عملی معرفی کردو موضوعات مختلف ب دیدگاهها

  .است

45. Dliberation
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نند، ک درسی ارائه می هحوزة مطالعات برنام اکلکتیکاز ماهیت  )2006( ملبورنبري و  با توصیفی که وست. اساسی است

تا خطیرترین  ،رسند در آن به هم میرهاي دانش اي در نظر گرفت که نه درسی را رودخانه هتوان حوزة مطالعات برنام می

به دلیل به هم پیوستن و درآمیختن این  جانبه مبتنی باشد؛ هی و دانشی همهخصوص مسائل تربیتی بر آگاتصمیمات در

.خوانند می اکلکتیکآن را یک حوزة  ،درسی همطالعات برنامحوزة در  ها دانش

فرهنگی نبیتأکید بر گفتگوي .3
46

  

فرهنگی به تربیت رسمی  ، اما وقتی بیندارند 47»محلی«جنبۀ  ها هاي درسی و تدریس برنامه این که مدارس، رغم علی   

تواند  می ،یک مسئلۀ محلی. خواهیم یافتیشان میان جوامع مختلف ها بیش از تفاوت ،ي آنها راها ، شباهتبنگریم

توانند در میان  یهاي درسی م امهو برن ها ها، مسائل، سیاست ایده. باشد 48کنندة یک مسئله در ابعاد جهانی منعکس

 ،گفتگوهابسیاري از  ،کنند ویژگی اظهار می با اشاره به این ،)2006( ملبورنبري و  وست. کنندهاي جهانی حرکت  شبکه

و  »ما«؛ دربارة رویکردهاي »شما«و مدارس  »ما«شوند، گفتگو دربارة مدارس  پیرامون این گونه مسائل برانگیخته می

 از ،درسی همجلۀ مطالعات برنام .»شما«ي ها و شکست ها و موفقیت »ما«ي ها و شکست ها موفقیت؛ »شما«رویکردهاي 

آن را به  ،در دهۀ هفتاد. شد) انگلستان و اسکاتلند به ویژه(در بریتانیا  گفتگوهادرگیر این گونه  ،بدو شروع به کار خود

 ،اما .به اروپا و فراسوي آن گسترش داد ،هاي هشتاد و نود و در دهه؛ )کانادا، ایاالت متحده و استرالیا(دنیاي انگلیسی زبان 

ي مختلف نظریه و ها و برآمده از سنت ،)فکري و فرهنگی(مختلف هاي  الت توسط نویسندگان از زمینهمقا پدید آمدنبا 

و  ،کنند ستعمال میا ها فرهنگدربارة مفاهیمی که  گفتگو. گرفته استتر در مهم یمعلوم شد که گفتگوی ،تحقیق تربیتی

  . این مفاهیم بیانگر تفکر آنها دربارة تربیت، تربیت رسمی و تدریس است

 49درسی هبرناممطالعات عملی مند به پارادایم  براي محققان عالقه تر بیش، JCSگیري  گرایش و جهت ،رسد به نظر می    

را  50درسی هنافذ در حوزة مطالعات عملی برنامبسیاري از مقاالت  آنگاهجستجو را آغاز کنند،  ،کافی است. شود می آشکار

بیش از هر جاي دیگر  JCSبه  ،51درسی هپژوهش برنامبعد از مجلۀ  ،محققان پارادایم عملی .خواهند یافت JCSدر 

 ارسعملی و دنیاي واقعی مد 52»کارگاه«این مجله با آغوش باز پذیراي مقاالتی است که از  ،کنند، زیرا احساس تعلق می

را در صدر فهرست  JCS ،، اوالًدرسی هستید همند به مطالعات عملی برنام عالقهبنابراین، اگر  53.است  مدهبیرون آ

پر  درسی هعلمی در این ژانر مطالعاتی برنامشک سبد شما از مقاالت بسیار سودمند  جستجوي خود قرار دهید که بی

تان  راي ارائۀ مقاالت استخراج شده از تحقیقات عملیب ،پژوهشی - آن را در صدر فهرست مجالت علمی ،ثانیاً. خواهد شد

  . شک بهترین انتخاب خواهد بود که بی ،قرار دهید
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به قلم لی و جودیت شولمن هم اکنون سومین مقالۀ پراستناد و چهارمین انداز تغییر  چشم: آموزند معلمان چگونه و چه می به عنوان نمونه،. 50

  .است JCSمقالۀ پرخواننده در تاریخ 

51. Curriculum Inquiry
52 .‘shop’ اجعه کنیدبه نقل قول او در باال مر(بري براي تحقیقات کانلی به کار گرفت  اصطالحی که ایان وست.(  

  : را نگاه کنید 2006تا  1968آخرین فهرست در دسترس مقاالت منشره از   .53

The first thirty-five years: a catalogue of the Journal of Curriculum Studies, 1968-2006, Compiled and 
edited by Stephanie Faubert and Geoffrey Milburn. http://faculty.ed.uiuc.edu/westbury/jcs/catalogue.html
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