
 

 

 

   
  آباديآباديدكتر حسين لطفدكتر حسين لطف

  

  پردازيپردازيجايگاه نظريهجايگاه نظريه

  در ايراندر ايران  شناسيشناسيروانروان  وو  در پژوهشهاي علوم تربيتيدر پژوهشهاي علوم تربيتي
 

اساساً از طريـق پژوهشـهاي   نوآوري آموزشي و تربيتي براي  مؤثرو راهكارهاي  ي نوهايابي به انديشهدست
 شناسـي و  هسـتي  هاي محكـم و چنين پژوهشهايي وقتي ثمربخش است كه بر نظريه شودحاصل ميعلمي اصيل 
روش تحقيق در علـوم  دانش  خواهيم نشان دهيم كهميدر اين گفتار  .استوار باشد شناسيو ارزش شناسيمعرفت

 ها بنا شـده، و وضعيتي است، بر كدام نظريهدر چه  كه بايد دستماية نوآوري باشد كشور ماشناسي تربيتي و روان
 .نيازمند كدام تحوالت اساسي است هابراي آفرينش دانش بومي در اين حوزه

روش تحقيق در علوم  تدريس ا و سرفصلهايمتون دانشگاهي و محتواوالً  كه حاكي از آن استبررسيهاي ما 
برخـي كتابهـاي روش تحقيـق در     از ترجمه و اقتبـاس اخير اساساً  چهل سالشناسي در ايران در تربيتي و روان

بيشترين تأكيد اين آثار بر روشهاي كمي در تحقيق متكي اسـت و  م آنكه دو .زبان بوده استكشورهاي انگليسي
-، خاصه در بخش روشهاي كيفي در پژوهشهاي علوم تربيتـي و روان از اين روشهامحققان ايراني  اغلب دريافت
سوم آنكـه روشـهاي پـژوهش در     .است موضوعدر اين  موجود جهاني دانشانسجام و گستردگي  فاقد، شناسي

-اساساً برگرفته از ديدگاههاي تجربه ميان اكثر دانشمندان كنوني دانشگاههاي كشورهاي پيشرفتهاني در علوم انس
آدمي را مورد مطالعه قرار  ويژگيهايتواند تماميت كه نمي است) يا پازيتيويستي(گرايي حسي و نگرش تحصلي 

جانبـه از  ساني بايد مبتني بر فهـم همـه  چهارم آنكه شناخت و پژوهش در مسائل ان .يي الزم را نداردآدهد و كار
پردازي در مباني پژوهشهاي كمي و پنجم آنكه ما نيازمند نظريه .باشد رواني و فكري و رفتاريتماميت ويژگيهاي 

ي هـا توانند الگومي ماپژوهان هستيم و محققان و دانشدر ايران شناسي در علوم تربيتي و روانو تركيبي و كيفي 
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دانـش  هـاي  خرد و يافتهو حكمت و  انساني و ايرانياي علوم انساني را كه ريشه در فرهنگ پژوهشه ازجديدي 
 خـرد و  حكمـت و همـين  با تكيه بر  ،شناسي رابومي داشته باشد طراحي نمايند و تحقيقات علوم تربيتي و روان

 از آنچـه هسـت   التريبه مرتبة بـا  ،هاي مذكورگيري از دستاوردهاي جهاني پژوهش در حوزهدانش بومي و بهره
 .كنند فراهمبرسانند و بستر مناسبي براي نوآوريهاي آموزشي و تربيتي 

شناسي جديد در دانشگاههاي ايران تدريس شـده اسـت، كمتـر از    در نيم قرن اخير كه علوم تربيتي و روان
بـه چـاپ   شناسي به صورت ترجمه و تـأليف  چهل كتاب كوچك و بزرگ روش تحقيق در علوم تربيتي و روان

روشهاي پيشرفتة پژوهش در علـوم  : ترينِ اين آثار، به ترتيب تازگي تاريخي، عبارتند ازشدهشناخته. رسيده است
-؛ روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتـي و روان )1384اهللا فراهاني و حميدرضا عريضي، حجت(انساني 
ة احمدرضا نصـر و همكـاران، جلـد اول و دوم،    نوشتة مرديت گال و والتر بورگ و جويس گال، ترجم(شناسي 

نوشتة ديويد اسكات، ترجمـة بختيـار   (اندازها و امكانات نوين چشم: ؛ رئاليسم و پژوهش تربيتي)1383و  1382
نـژاد،  غالمرضـا خـوي  (؛ روشهاي پژوهش در علـوم تربيتـي   )1383شعباني وركي و محمدرضا شجاع رضوي، 

عبـاس  (؛ راهنماي عملي پژوهشـهاي تربيتـي   )1382علي صاحبي، (باليني شناسي ؛ روش تحقيق در روان)1382
؛ روش تحقيـق در  )1380پاشا شريفي و نسترن شـريفي،  حسن(؛ روشهاي تحقيق در علوم رفتاري )1382هومن، 

نوشتة دانالد آري و لوسي چسر جيكوبز و اصغر رضويه، ترجمة وازگن سركيسيان و مينو نيكو و (تعليم و تربيت 
نوشتة كريس باركر و نانسي پيسـترنگ  (شناسي باليني و مشاوره ؛ روشهاي پژوهش در روان)1380سعيديان،  ايما

؛ روشهاي تحقيق در علـوم رفتـاري   )1380و رابرت اليوت، ترجمة هاماياك آواديس يانس و محمدرضا نيكخو، 
شناسي و علوم تربيتي بي در روان؛ راهنماي تحقيق و ارزشيا)1377زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازي، (
؛ مباني نظري و عملي پـژوهش در علـوم انسـاني و اجتمـاعي،     )1376نوشتة استفان ايزاك، ترجمة علي دالور، (
پاشـا شـريفي و جعفـر    نوشتة فرد كرلينجر، ترجمة حسـن (؛ مباني پژوهش در علوم رفتاري )1374علي دالور، (

نوشتة دئو بالدبي و ون دلن، ترجمـة  (هاي وابسته تربيتي و ساير زمينه ؛ مباني پژوهش در علوم)1374نجفي زند، 
؛ )1373نوشـتة ادوارد آ ال، ترجمـة رقيـه يثربـي،     (؛ طرح آزمايشي در تحقيـق روانـي   )1373جعفر نجفي زند، 

خت شـنا : هاي پژوهش در علوم رفتاري؛ پايه)1368علي دالور، (شناسي و علوم تربيتي روشهاي تحقيق در روان
پاشـا  نوشتة جان بسـت، ترجمـة حسـن   (؛ روشهاي تحقيق در علوم تربيتي )1366حيدرعلي هومن (روش علمي 

؛ )1364اهللا نادري و مريم سيف نراقـي،  عزت(؛ روشهاي تحقيق در علوم انساني )1366شريفي و نرگس طالقاني، 
س بـراون، ترجمـة جمـال عابـدي،     نوشتة هربرت وايزبرگ و بـرو (ها درآمدي به تحقيق پيمايشي و تحليل داده

؛ و وضع و شـرايط روح علمـي   )1350نوشتة بهروز نبوي، (اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي ؛ مقدمه)1362
 ).1346نوشتة ژان فوراستيه، ترجمة عليمحمد كاردان، (

ر علـوم  د روش تحقيـق  هـاي كتاب اينيكي از  كه رسانده استما را به اين نتيجه آثار علمي مذكور بررسي 
تجلي رشديافتگي همة آثاري است كـه از سـال    ،كه ترجمة اثر گال و بورگ و گال است شناسي،تربيتي و روان

متفـاوت از  كمـابيش  كتاب رئاليسم و پژوهش تربيتي نيـز   .در ايران انتشار يافته استدر اين حوزه به بعد  1345
مبتني بر فلسفة تحصلي است و عينيت  اساساً ين آثاربقية ا. است به چاپ رسيده سالهاكه در اين  بقية كتبي است

اگر چه همة اين آثار . دهندقرار ميگيريهاي آماري را اساس پژوهش در علوم انساني گرايي و اندازهمادي و كمي
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يك اما هيچ دانندمورد قبول ميرا تحصلي  درك و دريافتهاي روشهاي پژوهشيبه صورت مستقيم و غير مستقيم 
بجـز كتـاب   حال، هيچ يك از آثار روش تحقيق مـذكور،  در عين .دقت كتاب گال و بورگ را ندارند وجامعيت 

گيرنـد و ادراك  شناسي پژوهش را جدي نمـي ، موضوع فلسفة علم و رابطة آن با روشرئاليسم و پژوهش تربيتي
 .شمارندمير پژوهش دانكار فرض غيرقابلتحصلي از جهان هستي و انساني را اصل مسلم و بديهي و يك پيش

فوراستية فرانسوي نوشته شده ژان توسط  "وضع و شرايط روح علمي"كتابي كه با عنوان  ترينقديمي اماو 
متفـاوت از   نسـبتاً  درك و دريـافتي  زبانان قـرار گرفتـه  و ترجمة آن نزديك به چهل سال پيش در اختيار فارسي

 .داندپژوهش ميو در درجة اول اهميت ق را اساس كار و روح علمي محق گذاردبه نمايش مي پژوهش علمي را
شـمارد،  كه فوائد ناشي از حل مسأله را منشـأ پـژوهش مـي    هدر اين كتاب، برخالف تفكر تحصلي و عملگرايان

جستجوگري دائمي و نياز به وحدت فكري است كه مشخصة اصلي روح بشر و موتور محركة پژوهشهاي علمي 
-كه در پژوهشهاي علمـي مـي  (ه نظر نويسندة اين كتاب، وحدت نظامهاي معقول همچنين، ب .استشمرده شده 

 .بخش فكر آدمي استنتيجة ارادة وحدت) بينيم

در يابيم كه كه در باب روش تحقيق در علوم انساني نوشته شده درمي كتابهاي درسي مذكوربا مطالعة دقيق 
دهنـدة پژوهشـها باشـد نشـده بلكـه      ي كه بايـد جهـت  توجهي اساسي به بنيانهاي فلسفي و علمعموماً اين آثار 

در واقع، شاهد هستيم كه . تحقيقات علمي است راهنمايكه  است تحصلينگرانه و سطحي جانبهديدگاههاي يك
-قابـل  بهبود تنهانه تا به حال 1346تدريس مباني نظري و نظام مفهومي روشهاي تحقيق در علوم انساني از سال 

و مدرسـان   مترجمـان و مؤلفـان  همچنان راهنماي عمل اكثر ) يا پازيتيويستي(فلسفة تحصلي  بلكهنيافته  توجهي
 .شناسي استروش تحقيق در علوم تربيتي و روان

-توان دانست كه كتابها و كالسهاي روش تحقيـق در علـوم تربيتـي و روان   از آنچه گفته شد به روشني مي
ديدگاههاي پازيتيويستي و پراگماتيستي است و هر آنچه را جدا شناسي در كشور ما در چند دهة اخير در اختيار 

گرايي حسي را جانشين اين ديدگاه كه تفكر شخصي و تجربه. نامنداز اين دريافت باشد غيرعلمي و نادرست مي
نگرد و توجـه جـدي بـه    به علم مي رفتارگرايانهو  كرده است صرفاً با نگاه مادي نگري علميجامعخردورزي و 

 انساني و ايرانيهاي فرهنگ مباني و نظام مفهومي و زمينهتوجهي به و  ي نداردعلم مينوي و خردورزيهاي هجنب
و  سر گذاردپشتنگري و انحصار مخرب را شناسي بايد اين سطحيبه نظر ما دانش علوم تربيتي و روان. كندنمي

شناسي در ايـران، كـه   ر علوم تربيتي و رواندو تركيبي پردازيهاي محكمي در پژوهشهاي كمي و كيفي به نظريه
همچنـين،  . داشـته باشـد، روي آورد   اي و تجربـي خرد مينوي و انديشة درست و دانش عيني مشـاهده ريشه در 

شناسي، همانند حكماي پيشين ايراني، بايد خردمندانه و متناسب با موضوع زندگي دانشمندان علوم تربيتي و روان
در چنـين صـورتي اسـت كـه     . نشها و تجلي پيوند دانش نظري و زندگي عملـي باشـد  و محتوا و اهداف اين دا

به بيان ديگـر، ارزشـمندي موهبـت    . شناسي ميسر خواهد شدشناسي جديد علمي در علوم تربيتي و روانمعرفت
ايـن   توان از پاكيزگي و زيبايي زنـدگي صـاحبان  شناسي را نميپردازي و نوآوري در علوم تربيتي و رواننظريه

آدمي تبلور گوهر جستجوگري اسـت و  . او است مينويروحية پژوهشگري انسان اساس هستي . دانشها جدا كرد
 .است دوستيو راستي و نيكوكاري و زيبايي نيازمند آزادگي علمي در علوم انساني جستجوگري
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انسـاني بـر    و پژوهشـهاي كمـي در علـوم    تحصليهاي گذشته انديشه چند دهةاينكه چه شده است كه در 
دانشگاههاي ايران حاكم بوده است يك مقولة اجتماعي و فرهنگي است كه بحث آن از حوصلة اين گفتار خارج 

كه شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران تحول اساسي يافته  سه دهة اخيراست اما سؤال اصلي اين است كه چرا در 
شناسـي ايـران همـان    است مراكز آموزش عـالي و بسـياري از اسـاتيد روش تحقيـق در علـوم تربيتـي و روان      

كنند كنند ارزش قطعي علمي نيز دارد، تدريس ميدر روش تحقيق را، كه گمان مي رفتارگرايانه يرويكردهاي كم
پژوهشي قرار  -هاي دانشجويان و مبناي داوري مقاالت علمينامهود و معيار ارزيابي پايانو اساس پژوهشهاي خ

 .توان براي تبيين اين وضعيت برشمردچهار دليل عمده را مي ؟دهندمي

شد و برخي از اخير، خاصه در اوائل اين دوره، اعتنايي به علوم انساني جديد نمي ربع قرندليل اول آنكه در
شناسي را برعهده داشتند خود فاقد تحقيقات ريزي و توسعة دانش علوم تربيتي و روانمسؤوليت برنامه افرادي كه

ها بودند و يا از شناخت روشهاي دقيق تحقيق در اين دانشها بهرة كافي نداشتند و در توليـد  علمي در اين حوزه
 .ها توفيقي نيافته بودندعلم در اين حوزه

، دليـل دوم فقـر   محكمپردازي و آفرينش دانش ها، در عوض نظريهي در اين حوزهنگرانديشي و جزميكهنه
در تعليم و تربيت و  دانش محكمدر واقع، توليد . شناسي استنوآوري در روشهاي تحقيق در علوم تربيتي و روان

ايم تكرار كنـيم  اشتهالنفس دهاي دور در تعليم و تعلم و علمشناسي به معناي آن نيست كه آنچه را از گذشتهروان
 .پردازي علمي در روش پژوهش براي آفرينش دانش در اين علوم بدانيمنياز از نظريهو خود را بي

شناسي در مراكز آمـوزش  از استادان و مدرسان روش تحقيق در علوم تربيتي و روان گروهيدليل سوم آنكه 
علوم انساني و تدريس كتـب روش تحقيـق در    از روش تحقيق در تحصليعالي ايران اساساً درك و دريافتهاي 

-است تنها روش علمي به حساب مي برخي دانشمندانشناسي را كه ترجمه يا اقتباس از آثار علوم تربيتي و روان
هـاي اصـيل در آفـرينش    بينند و در مقابل انديشـه ها نميپردازي و نوآوري در اين حوزهآورند و نيازي به نظريه
 .كنندلف مقاومت ميعلمي به شكلهاي مخت

دليل چهارم آن است كه بسياري از مسؤوالن نهادهاي پژوهشي كشور، در آموزش عالي و آموزش عمـومي،  
اند كه همـان روشـهاي پژوهشـي تجربـي و     آموختگان علوم پايه و پزشكي و فني و مهندسي بودهنيز غالبًا دانش

، تنهـا راه  دانشمندان رفتـارگرا در دانشـگاههاي بـزرگ   تر از هتر و ناپختناشيانه بسيار تحصلي را، غالباً با ادراكي
اهميت در علوم دانند و با تخصيص امكانات به پژوهشهاي كمتحقيق در همة علوم، از جمله در علوم انساني، مي

 .سازندرو ميپردازي و نوآوري در اين علوم را با موانع جدي روبهانساني، نظريه

 شـامل (نفـر   هزار 200 بيش ازاخير  ربع قرنكه در  ه استآن شد ن عوامل چهارگانهتأثير و تأثر و برآيند اي
در مقـاطع مختلـف تحصـيلي در     شناسـي تربيتي و رواندانشجوي علوم ) هزار نفر در سال تحصيلي گذشته 14

و  هـا، مـه نااند ولي از آن درسها و از اين پايـان نامة تحصيلي نوشتهكالسهاي روش تحقيق درس خوانده و پايان
شـاهد   بـه نـدرت  بسـيار  شـود،  شناسي و علوم تربيتي كه توسط استادان انجام مـي همچنين در پژوهشهاي روان

و  برده باشـند ها را از ديدگاههاي تجربي و تحصلي فراتر تحقيق علمي در اين حوزهروشهاي مواردي هستيم كه 
 .شناسي ايران ارائه كنندربيتي و روانپردازي در پژوهشهاي كمي و كيفي در علوم تنظريهطرحي نو در 
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در مركـز  قرنهـاي متـوالي    ها وهزاره طيايران  واقعيت اين است، و گذشتة مردم ما نيز نشان داده است، كه
و باعـث اعـتالي   شـرق  علمـي  تواند مانع نابودي ميراث عظيم مياكنون نيز است و  بوده فرهنگ و تمدن شرقي

شـرقي و بـر    حكمت مينـوي مشروط بر آنكه بر نيز تأثير بگذارد  هافرهنگير ساو بر شود فرهنگ و تمدن شرقي 
، از جمله با نگرشهاي سطحي و بـا  هاي مدرن كنونيفرهنگ ايراني تكيه كند و با جوانب منفي فرهنگ خردگرايي

لزم آن دستيابي به چنين مقصـودي مسـت  . مقابله نمايد ،در پژوهشهاي علوم انساني انحصارگري نظرية رفتارگرايي
باشـند و   مجهز شناسيو ارزش شناسيشناسي و معرفتاست كه استادان روش تحقيق به حكمت و دانش هستي

پردازي و نوآوري در حوزة تخصصي خود بپردازند با تسلط بر روشهاي جديد پژوهشهاي كمي و كيفي به نظريه
 .ار دانشجويان و مخاطبان خود قرار دهنداند در اختيو تجارب ناشي از راههايي را كه در آفرينش دانش پيموده

پردازي علمي ضرورتي انكارناپذير براي دسـتيابي بـه اسـتقالل و آزادي و پيشـرفت     آفرينش دانش و نظريه
 هـدف تـرين  توليد علم بايد اساسـي  به همين دليل،. مردم ما استسعادت مادي و  رفاهتوسعه و و الزمة كشور 

توجه به مراتب علم و مراتـب  نگري و جانبههمهدر اين راستا، . هان ايراني باشدپژودانشاستادان و دانشجويان و 
-ريشه در عـالي  هم ، كه"خرد مينوي" يا، آرمانهاي انسانيتفكر و استوار كردن دانش تجربي و تفكر منطقي بر 

-اساس نظريه بايد گرايي علمي است،نگري و تجربهمبتني بر خردورزي و واقع همو دارد هاي ايرانيانديشهترين 
 .باشدشناسي پردازي و پژوهشگري در علوم انساني و در علوم تربيتي و روان

شناسي در ايـران در چنـد   پژوهشهاي علوم تربيتي و رواناكثر مشكل اساسي دهد كه بررسيهاي ما نشان مي
-چندان بهـائي نمـي  ي و تركيباستوار نيست، به پژوهشهاي كيفي  يدهة اخير اين است كه بر مباني نظري محكم

يعنـي تركيـب پويـاي    ( شناسـي و ارزش شناسـي معرفت شناسي وهستي دهد، و نتوانسته است تركيب پويائي از
تماميـت   شـناخت و توصـيف و تبيـين   بـراي   تركيبي، تأكيد بر پژوهشهاي عمقي )حكمت و خرد و دانش عيني

پژوهشـي و  روشـهاي كمـي   جوانب مثبـت  از جويي سنجيده ويژگيهاي رواني و فكري و رفتاري انسان، و بهره
فـائق آمـدن بـر ايـن      .تجلي دهدچنانكه بايد را  شناسيعلوم تربيتي و رواندانش جهاني در هاي آماري و يافته

پردازيهـاي  و نظريه شناسيدر مباني علوم تربيتي و روان بينيو واقع حكمت و خرد جاري شدنمشكالت مستلزم 
فلسـفة  "دهـيم آن را  يد بكوشيم تا يك فلسفة جديد علمـي، كـه مـا تـرجيح مـي     با بر اين اساس، .است علمي

مسـتلزم  شناسي نيز در علوم تربيتي و روانبومي  آفرينش دانش. بناميم، تأسيس كنيم "خردگرايي مينوي و علمي
ـ   ايران شناسيپژوهشگران علوم تربيتي و روان .است ايكردن بر چنين فلسفهتكيه لي دانـش  نبايد بنيادهـاي تحص

 جاري در ايران، و يا ايعقل رسانه ،معادالت اقتدار اجتماعي ،عرفي كوچه و بازار باورهايتجربي، يا بدتر از آن 
درمان مشكالت پژوهشـي كنـوني در   . سازي را زيربناي فلسفي پژوهشهاي خود قرار دهندجهاني نيسممدرپست

 و خردمندي ،انسانيپاكيزگي طبيعت كه خود تركيبي پويا از اين علوم را بايد در آراستگي به خرد مينوي دانست 
و دانش مبتني بر عينيـات   هاي حاصل از مشاهده و تجربهيافتهعقل مفهومي و تفكر نقاد و خالق و حل مسأله، و 

 .است

رسـيدن بـه   صـرفاً  هاي علـوم انسـاني را   تالشهاي علمي خود در حوزه هدف نهاييگمان خطايي است كه 
اگر خواهان سعادت حقيقي انساني هسـتيم و اگـر    .اندبه آن رسيده كشورهاي صنعتيانيم كه اكنون جايگاهي بد

ي هـا نبايـد الگو  بسـپاريم و سردرگمي و تنهايي  گرايي و سودجوييفرديتخواهيم كه سرنوشت خود را به نمي
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تبـديل بـه بـاالترين ارزش     در عين حال جا دارد كه آفرينش دانش را. علوم انساني را دنبال كنيم نگر درسطحي
متأسـفانه در حـال   . كه محققان و دانشمندان ما شأن و منزلت راستين خود را پيدا كننـد  بپيماييمكنيم و راهي را 

حاضر پژوهش علمي در علوم انساني از چنان جايگاهي برخوردار نيسـت كـه جـذابيتهاي الزم را بـراي جلـب      
گرايانه و تشريفاتي به پژوهش و آفرينش نگاه مدركن مشكل ناشي از جوانان مستعد و پرانگيزه فراهم آورد و اي

نفر  3500بينيم ساالنه است و حاصل آن اين است كه مي تا كنون آثار سوء داشته است كه دانش در علوم انساني
شـوند كـه تـوان    التحصـيل مـي  فارغ ي كشوردر علوم انساني از دانشگاهها ي تخصصيارشد و دكترا كارشناس

 .گيردو نوآوري مقبولي در علوم انساني صورت نمي هشي بسيار اندكي دارندپژو

پژوهشي نوآوريهاي آموزشي براي هـر شـماره حـدود     -مثال ديگر اين است كه ما در همين فصلنامة علمي
پژوهشي داشته باشـد   -قبول علميكنيم و به سختي قادريم شش مقاله را كه ارزش قابلشصت مقاله دريافت مي

نظام آموزشي ما، اعم از آموزش عمومي و آمـوزش   ريشة مشكل در اين نيز هست كه. ميان آنها انتخاب كنيماز 
نظـام آمـوزش عمـومي مـا      .بارور سازد آموزان و دانشجوياندانشروح پژوهشگري را در  نتوانسته است ،عالي

پشت سر گذارند و آموزش عالي نيز بـا   كند تا شايد بتوانند آزمونهاي كنكور را با موفقيتنوجوانان را آماده مي
محوري و تفكر خالق و نقـاد و حـل   و غفلت از جستجوگري و پژوهش انتقال دانشتأكيدهاي بيش از اندازه بر 

-پردازي و نوآوري، خاصه در علوم تربيتي و رواند و ما كمتر شاهد نظريهكنله، وضع موجود را بازتوليد ميمسأ
پردازي در علوم تربيتـي و  به اين نياز اساسي بايد پاسخ مناسبي داده شود و نظريه .هستيم ، در كشور خودشناسي

 پژوهشي نوآوريهاي آموزشي -فصلنامة علميبه چنين داليلي است كه  .شناسي جايگاه اصيل خود را بازيابدروان
ران آمـوزش و پـرورش   اندركاشناسي تربيتي و دستپژوهان تعليم و تربيت و رواناز استادان و محققان و دانش

شناسـي و  ارزشبا ارائة مقاالت علمي كه برخوردار از بنيادهـاي محكـم نظـري و اسـتحكام     كشور انتظار دارد 
از دريافت مقاالتي كه به اين مهم  اين فصلنامه. اي در اين راه بردارندشناسي باشد گام تازهشناسي و روشمعرفت
اميدواريم كه محققـان كشـور سـهم شايسـتة خـود را در نوآوريهـاي        كند وته باشند به گرمي استقبال ميپرداخ

 .آموزشي و پژوهشي ايفا نمايند
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