
 

 

   
  

  پژوهشيپژوهشي  --مقاالت علميمقاالت علميتوليد علم و توليد علم و 

  علوم انساني در ايرانعلوم انساني در ايران
 

 آباديدكتر حسين لطف          

 

ماهنامـة آمـوزش و   "ايران اولـين  ) سابق وزارت فرهنگ(از روزي كه آموزش و پرورش 

فصـلنامة  "تـا حـال حاضـر كـه      ،منتشر كردهجري شمسي  1310در آغاز دهة را  "پرورش

كميسـيون نشـريات    22/2/1383مورخ   112/2910/3نامة شمارة ي ط( "نوآوريهاي آموزشي

درجـة  ) و فنـآوري  ،علمي كشور در دفتر بررسي و نظارت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقـات 

آموزش و پرورش ايران . گذردبيش از هفتاد سال مي ،دريافت كرده است "پژوهشي -علمي"

معناي اين مطلب آن . درجة علمي باشد اي نداشته است كه داراي ايندر اين هفتاد سال مجله

به همت محققان علـوم تربيتـي و    ايمتوانسته خود بباليم كهتوانيم بهاست كه ما از يك سو مي

بـراي اولـين بـار در تـاريخ      ،اعضاي محترم هيأت تحريرية فصلنامه كوشششناسي و با روان

ز سوي ديگر بايـد عميقـاٌ   پژوهشي توليد كنيم و ا -يك مجلة علمي ،آموزش و پرورش ايران

شناسي و علوم تربيتي پژوهشي روان -مثالٌ در شرايطي كه اولين مجلة علمي ،متأسف باشيم كه
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چـرا چنـين تـأخير بزرگـي در آمـوزش و       ،انتشار يافـت  ميالدي جهان در پايان قرن نوزدهم

نـي در  آمـوز ايرا در اين سالهاي طوالني صـدها ميليـون دانـش    .پرورش ايران رخ داده است

اند و ميليونها معلم ايراني به تدريس و تربيت در اين مدارس اشـتغال  مدارس ما تحصيل كرده

 .و هستاند اما آموزش و پرورش ما دچار كمبودهايي از اين دست بوده داشته

جـدا از   ،آمـوزش و پـرورش ايـران    ،به نظر ما ،اگر بخواهيم سخن محكم ديگري بگوييم

هـاي  پژوهشـي ديگـر در حـوزه    -مجلة علمـي  هادهنيازمند  ،"شيفصلنامة نوآوريهاي آموز"

كـه فراگيرتـرين نهـاد     ،شناسي است و در اين نهاد عظيم مليگوناگون تعليم و تربيت و روان

افزون . پژوهشي انتشار يابد -مقالة واقعاٌ علميو صدها  صدهابايد ساالنه  ،رسمي كشور است

-و نظريـه پژوهشي  -و مقاالت علميكيفيت توليد علم  ،و مهمتر از آن ،ميك وسيع نيازاين بر 

بزرگترين مشـكل كيفـي در    ،متأسفانه ،و. تأكيد قرار گيرد دقت و است كه بايد موردپردازي 

 ،شناسي در ايرانخاصه در تعليم و تربيت و روان ،پژوهشي در حوزة علوم انساني -آثار علمي

 .استدر اين آثار نااستواري بنيادهاي نظري 

فلسـفي  محكـم   بنياديگاههاي شناسي بدون تكيهلق و توليد علم در علوم تربيتي و روانخ

0Fگراييديدگاههايي كه علوم انساني را صرفاٌ بر تجربه. استواقعي فاقد ارزش 

 2گراييو حسي 1

از توليد علـم را پـيش روي مـا     ارزشمندهايي هر چند جلوه ،دهندقرار مي 3و فلسفة تحصلي

اي مسائلي هسـتند كـه   پژوهشي و ناتوان از حل ريشه كامل دور از معناداريبهما ا ،گذارندمي

شناسـي  در حوزة علوم تربيتي و روان توليد علم. شناسي گرفتار آنيمدر تعليم و تربيت و روان

خطا است اگر تصور كنيم كه . يافته و تخصصي در پژوهش استنظامدار و ريشهيك رويكرد 

هـاي روانـي و   شناسي صرفٌا مرتبط با كشف و شـناخت پديـده  تي و روانتحقيق در علوم تربي

اهـداف   ،هـا عالوه بر كشف و شناخت پديده ،درست آن است كه اين پژوهشها. تربيتي است

هـاي  منظور تبيـين پديـده  ها بهدارند كه مهمترين آنها ايجاد و گسترش نظريه ديگري گوناگون

پردازي است كه توليد علمـي اصـيل را از   ي و نظريههمين تبيين عمق. هاي مذكور استحوزه

توان با توجه به چنـين  پژوهشي را نيز مي -مقاالت علمي. كندمحصوالت سادة علمي جدا مي

                                                 
1 - Experimentalism   2- Empiricism  3- Positivism 
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اي دهـي رسـانه  متفاوت از روش گـزارش  ،اين نوع از ارزيابي. نگرشي مورد ارزيابي قرار داد

پژوهشي مراكـز آمـوزش عـالي در     گزارشگران .متوليان رسمي امور پژوهشي در كشور است

پژوهشي و رشد تعداد اين مقاالت در سالهاي اخيـر سـخن    -وقتي از مقاالت علمي ،كشور ما

ثانيـٌا تـوجهي بـه     ،را مد نظر دارنـد  و پزشكي زيستي و اوالٌ و اساساٌ علوم طبيعي ،گويندمي

1Fراهبرديتفاوت بنيادي تحقيقات نظري و تحقيقات سادة 

و ثالثاٌ فرامـوش   ،رنداي نداو توسعه 1

 .كنند كه سهم مقاالت علوم انساني در اين آمارها بسيار اندك استمي

خاصه  ،وضع موجود توليد علم در دانشگاهها و مراكز پژوهشي ايرانواقعيت اين است كه 

در گزارشهايي كه در مورد وضعيت توليد علم در . بخش نيسترضايتاصًال  ،در علوم انساني

از آن ايـران   51سالة توليد علم رتبـة  شود شاهد هستيم كه از لحاظ ميانگين دهيارائه م جهان

كه در سالهاي اخير پيشرفت نسـبتاٌ   ،پزشكي زيستي و هاي علوم طبيعي وحتي در حوزه. است

و در حد عربستان  توليد علمي كشور ما كمتر از كشورهايي نظير تركيه ،ايمقابل توجهي داشته

و مـا از   وضع توليد علم در علوم انساني واقعـاٌ ضـعيف اسـت    ،ي ديگراز سو. استو مصر 

مثٌال در اطالعات مربوط بـه چـاپ   . تر هستيمكشورهايي چون برزيل و هند و تايوان نيز عقب

 Institute for پژوهشي جهاني كـه مؤسسـة اطالعـات علمـي     -علمي مقاالت در مجالت

Scientific Information (ISI)  ارائه كرده و بارها  )2003تا  1994از سال (در دهة اخير

مقالة منتشر شـده توسـط    3150از تعداد كل  ،است كشور نقل قول شدهآموزش عالي  توسط

هـاي شـيمي و   در رشـته  كه عموماً(استادان و محققان دانشگاههاي كشور در مجالت مذكور 

درصد در حوزة علوم  منيفقط ) فيزيك و پليمر و داروسازي و برق و مكانيك و امثال آن است

از متخصصان ايرانـي   2001تا  1991طي سالهاي  ،مثالٌ ،دهد كهآمارها نشان مي. انساني است

                                                 
مـا . انـدبنـدی کـردهگون تقسيمپژوهشها را به صورتهای گونا - ۱

: دهـيم چهـار نـوع پـژوهش را از يکـديگر تفکيـک کنـيمترجيح می
که به منظور ارائة يک نظريـة جديـد صـورت پردازی های نظريه پژوهش

که برای اعتباربخشی يـا تعمـيم برخـی بنيادی  های  گيرد؛ پژوهشمی
 هـای کـاربردی کـه بـرای پژوهش شـود؛اجـرا مـی رويکردهای موجـود

گيـرد؛ و شناسـی صـورت مـیپيداکردن راه حل يک مسـألة معـين روان
های راهبردی که هدف از اجرای آن اثبات يا رّد برخی اصول يا  پژوهش

 .شناسی در شرايط خاص محلی استقواعد علمی روان
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 55چاپ شده است كـه   ISIپژوهشي در علوم انساني در مجالت  -مقالة علمي 200كمتر از 

ون تعليم چ ،هاي ديگر علوم انسانيشناسي است و در حوزهعنوان از آنها مربوط به رشتة روان

شناسي و الهيات و فلسفه و حقوق و قانون و اقتصاد و تجارت و ارتباطات و و تربيت و جامعه

در سـاير شاخصـهاي   . رقم قابل ذكري وجـود نـدارد   ،هاي مشابهشناسي و رشتههنر و باستان

 ،هاي جهاني دانشگاهها نيـز در مقايسه ،مثالٌ. پيشرفت علمي نيز كمبودهاي مشابهي وجود دارد

 3دانشـگاه از كـرة جنـوبي و     7دانشـگاه از چـين و    19دانشگاه از ژاپن و  35در حالي كه 

كشور  ،دانشگاه از سنگاپور در فهرست دانشگاههاي برتر جهان قرار دارند 2دانشگاه از هند و 

 .خود اختصاص دهددانشگاه برتر جهان را به 500ما نتوانسته است حتي يك مورد از 

 -مقـاالت علمـي   توليد علم و در مورد معيارهايممكن است اساسي كه از ايرادهاي  جدا

حتي بـا همـان    ،واقعيت اين است كه ،كه داريم ،داشته باشيمپژوهشي معمول در ميان غربيان 

اي در جايگاه قابـل مالحظـه   ،اول آنكه: با سه مشكل اساسي مواجه هستيماقٌال ما  ،معيارها نيز

در ايرانـي  نداريم؛ دوم آنكه وضع انتشار مقاالت علوم انساني پژوهشي  -انتشار مقاالت علمي

ترين سطح است؛ و سوم آنكه بخصوص مقاالت علوم انسـاني مـا هـم    در پايين ISIمجالت 

يعني فقـر   ،همين نكتة اخير. نظري است كيفي و و هم گرفتار ضعفهاي اساسي ميكدچار فقر 

اسـت كـه    ،ژوهشـي در علـوم انسـاني   پ -تئوريك و ضعف كيفيت پژوهشها و مقاالت علمي

 .بحث كنوني ما استاصلي موضوع 

ـ پركيفيت شناسي وقتي قادر به توليد محققان علوم تربيتي و روان ،به نظر ما در ايـن   يعلم

ها خواهند بود كه مهمترين بنيادهاي فلسفي مربوط به ماهيت واقعيتهاي علـوم انسـاني و   حوزه

هـا را مـورد تأكيـد و    ي دستيابي به دانش در اين حـوزه شناسي و چگونگعلوم تربيتي و روان

هاي گوناگون فلسفي ديدگاههاي متفاوت و از آنجا كه محققان متعلق به نحله. توجه قرار دهند

تكليف خود را از بابت بنيادهاي فلسـفي   ،قبل از پرداختن به پژوهش ،ما بايد ،متعارضي دارند

اي آگاهانـه بـر بنيادهـاي    شـيوه شهاي خود را بـه پژوهش در علوم انساني روشن كنيم و پژوه

پژوهشـي   -توليد علم و كيفيت مقاالت علمـي "فرض ما در بحث از . قرار دهيمعلمي محكم 

كـه   ،آن است كـه ايـن توليـدات    "شناسي در ايراندر علوم انساني و در علوم تربيتي و روان
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ضـعفهاي اساسـي در   دچـار   ،رسـند به چـاپ مـي   كشور پژوهشي -عموماٌ در مجالت علمي

 .بنيادهاي نظري هستند

. شناختي اسـت فقر توليد علم در كشور ما يك مشكل تاريخي و سياسي و فرهنگي و روان

-گونهنشمندان ما بايد بهدا. است دانشمندشدننيازي قطعي براي دانشمندان و  وظيفةتوليد علم 

توليد و ارزش جهاني باشد و با  داراي اعتباروقفه به خلق آثاري بپردازند كه اي تهاجمي و بي

كشورهاي پيشرفتة جهاني برابري كند بلكـه برتـر از آنهـا نيـز     علم در حوزة علوم انساني در 

چگونگي انديشـة عمـوم مـردم، خاصـه     توان و نبايد جدا از نميرا توليد علم در ايران . باشد

 كنـوني  پـايين  حو طبيعي است كه سـط  حساب آوردبهروشنفكران جامعه، كردگان و تحصيل

دچـار كمبـود و بلكـه     سـاير علـوم  كه بيش از  ،را هاي علوم انسانيخالقيت علمي در حوزه

 .انديشة علمي و پژوهشهاي علمي كنوني دانست عمومي توانيبايد ادامة كم ،سردرگمي است

انـش  اين علوم بايد بر خـرد و د . ما نه فقط به توليد علم بلكه به احياي علوم انساني نيازمنديم

شـدن  و جهـاني  ديـد جههـاي  عيني استوار گردد و بتواند، در عصر فنّاوري اطالعات و رسانه

دچـار   كـه اكنـون   ،بخـش انسـاني  علوم رهـايي به  ،علوم انساني و گسترش جهاني اين علوم

 .تبديل گردد ،است آشفتگي و مهجوري

شناخت و تبيـين  براي  بيگانه مجالت علوم انسانيدوختن به ازخودبيگانگي علمي و چشم

هاي پژوهشي آنان نخواهد توانست ما را به توليـد علـم   ها و يافتهمسائل انساني و تكرار نظريه

شناسـي و علـوم   دانشـمندان روان . برسـاند  و آباداني و پيشرفت هاانديشه در راستاي بيداري

گرنـد و  اي بنهاي تخصصي خـود بـه چشـم تـازه    تربيتي در ايران بايد به توليد علم در حوزه

ما . را كنار بگذارندها در اين حوزه هاي سطحي مدرنهاي كهنه و انديشهانديشه از رويدنباله

ـ نياز به آن داريم كه ديدگاههاي محدودنگر پژوهشي تحصلي و اثبـات  پشـت سـر   را  هگرايان

در علـوم انسـاني    و مقاومت علمي و با بازنگري در پژوهشهاي موجود، بيداري علمي گذاريم

-ما نيازمند يك تحول اصيل در نظريـه  .را تحقق بخشيم كشورپژوهان ايران و در نزد دانش در

براي اين منظـور واجبتـرين كـار آن    . شناسي و علوم تربيتي هستيمپردازي و پژوهش در روان

كـه دل   ،شناسي و علوم تربيتي ايـران پژوهان رواناست كه همة متفكران و دانشمندان و دانش
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علمي، مقاومت علمي، و توليد علم، بر اساس خرد و  بيداري ،در گرو تاريخ و فرهنگ ما دارند

 .اي خود قرار دهندترين هدف حرفهرا اصليبخش، دانش عيني و رهايي

بدترين اتفاقي كه در بين بسياري از متخصصان علوم انساني ما افتاده است اين اسـت كـه   

شناسـي و علـوم   شناسـي و روان علمي خود را از متخصصان جامعـه خواهند اعتبار و شأن مي

گوينـد علـم اسـت و    بگيرند و گويا آنچه را كه آنان مي جهان پيشرفتهتربيتي در دانشگاههاي 

آن امـا نبايـد    گيريمو مي بدون شك همة ما از دانش غربيان در علوم انساني بهره گرفته. الغير

 معيـار  ،گرايي اسـتوار شـده اسـت   اد نگرش تحصلي و اثباتبر بني صرفًا كه ،دانش را نوع از

مـا   .قـرار دهـيم   پژوهشي خود -مقاالت علميآثار و اعتبار و شأن علمي توليد علم و  اصلي

شناسي و تعليم و تربيت و ديگر علوم انسـاني را در تماميـت   نيازمند آن هستيم كه دانش روان

گرايانـه،  ناختي و فرهنگي و تاريخي و انسـان آن، از دانش رفتاري و تحصلي گرفته تا دانش ش

 .مورد توجه قرار دهيم

ايـران از اولويـت    هاي توسـعة برنامهة سال 20انداز توليد علم در چشمگفته شده است كه 

يافته با جايگاه اول علمي در سطح كشوري توسعه" ،از جمله ،ويژه برخوردار است و ايران را

سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در  ،در توليد علمتوانا  ،مبتني بر دانايي ،منطقه

كـرده  ترسـيم   "جهت كسب پژوهش و علم و افزايش سهم كشور در توليدات علمـي جهـان  

-وضع موجود كشور از بابت توليد علم فاصلة زيادي با چشـم اما واقعيت اين است كه  .است

 .توان پيمودوريهاي علمي مياين فاصله را با خلق آثار و نوآ. انداز مذكور دارد

جـاي جهـان   سبك زندگي غربي در همهمعيارها و ارزشها و و  شدنجهانيدر شرايطي كه 

جايگـاه ويـژة   در حوزة علوم انسـاني   ،مخصوصاٌ ،ما اگر نتوانيم ،يابداي ميسابقهگسترش بي

نگ ملي خـود  اميدي به رشد و پيشرفت و حتي به بقاي فره خود را در جهان كنوني باز كنيم،

توليد علم در حوزة علوم انساني در كشور مسألة اساسي اين است كه . توانيم داشته باشيمنمي

خاصه در تعليم و  ،پردازي و مطالعات بنيادي در علوم انسانينظريه. كيفيت است دچار فقرما 

ـ   تحقيقات كيفي در ايـن حـوزه  . بسيار ضعيف و اندك است ،شناسيتربيت و روان ه هـا نـه ب

 اجتمـاعي  انسـاني و  علوم بر اكثر مقاالت. درستي شناخته شده است و نه رواج و رونقي دارد
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و  طلبد،اي را ميكه بحث جداگانه واپسگرا حاكم استگرانه و مغلطهماندة يا يك نگرش عقب

همـين  شـاهد هسـتيم كـه    حاكم است و  )و گاه آگاهانه(ناآگاهانه يك نگرش پازيتيويستي  يا

روش و محتـواي  تر از ناشيانه بسيار حتيپژوهشي ما  -در بسياري از مقاالت علمينگرش نيز 

معرفـت   ،غالبـاٌ  ،نـوع اخيـر   مقـاالت در اين . كندنمود پيدا مي در غربعلوم انساني مقاالت 

 پيچيـدگيهاي و توجه به  خرد و دانش تعمقيشود و محدود مي سادهانساني به شناخت حسي 

 جـاي محكمـي   ،قيقت و خير و زيبايي و كمالشود و حيده گرفته ميناد عموماًانساني مسائل 

 .ندارد جديد در علوم انساني

بـه تعـداد   پژوهشي علوم انسـاني   -و چنين است كه ما امروز در مقاالت و مجالت علمي

بـه   ،بـه فلسـفة تعلـيم و تربيـت     ،به فلسفة علم خوريم كهكمي از دانشمندان و محققان برمي

-روانتربيـت و  اصول  و ارزشها وبه بنيادها  ،و نظام مفهومي علوم انسانيچارچوبهاي نظري 

ـ   كافي و به خردورزي علمي در اين پژوهشها توجه ،شناسي انسان كـم نيسـتند   . دنداشـته باش

گوينـد  حرف آخر را مي جديدكنند علوم انساني پژوهشگراني در دانشگاههاي ما كه گمان مي

دانشـگاههاي كشـورهاي   پژوهشـي   -وجود در مجالت علميو ما بايد راه و روشهاي علمي م

پژوهشي در علوم انساني ما نيز تقليـد   -و چنين است كه مجالت علمي. را دنبال كنيم پيشرفته

پردازي و دانشهاي كاربردي كه راهنمـاي حـل   و از نظريه است آنانناقصي از مجالت علمي 

ما هم دچار فقر نوانديشي . نها خبري نيستترين مسائل علوم انساني در ايران باشد در آاساسي

هـاي زيربنـايي   نظريه. تواني در نوآوريهاي علمي هستيمپردازي علمي و هم گرفتار كمو نظريه

ايـم  شود و در روشها و مصـداقها نيـز نتوانسـته   شناسي ايران ارائه نميدر علوم تربيتي و روان

كـاري در توليـد علـم    ليد و تكرار و خـرده ما بيشتر مواجه با بازتو. مرزهاي علمي را بشكنيم

و بدانيم كه بين  كامالً توجه كنيمما بايد  .هستيم نه نوانديشي و نوآوري و خلق و توليد علمي

 .برداري تفاوت عظيمي استخالقيت و تقليد و بين نوآوري و نسخه

كـه   وقتي پيش روي ما گشوده خواهد شد راه راست در توليد علم در حوزة علوم انساني

فرضـها و  پـيش پردازيهـا و  بخش و بنياد نظريهرا الهام و عيني و عقالني خردمندانهدريافتهاي 

ها را با استفاده از قرار دهيم و اين فرضيهشناسي در علوم تربيتي و روانسازيهاي علمي فرضيه
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ي روشهاي محكم علمي و آزمون آنها در عرصة مشاهده و تجربه به قانونمنديهاي علمـي بـرا  

ها و راهبردهاي جديد هاي علوم انساني تبديل كنيم و به نظريهديدهبيني و كنترل پتبيين و پيش

 .يابيمعلمي دست

شناسي و تعلـيم و  ما نيازمند توليد علم در چگونگي توليد علم در علوم انساني و در روان

نيادها و اصول و روش تحقيق درست در علوم انساني نيازمند نگرش دوباره بر ب. تربيت هستيم

آنچه فعـالً در دانشـگاههاي مـا در    توان گفت كه به جرأت مي. روشهاي پژوهش علمي است

بنيادهـا و  نظريـه و  روايي  دور ازغالباً بهشود حوزة روش تحقيق در علوم انساني تدريس مي

و  "منطقـي  گرايـي يـا اثبـات   روشـهاي تحصـلي  فلسفه و "اصول پژوهش است و صرفاً بر 

جـدا از  عمـٌال  روش علمي را  كه مبتني است "هاي انسانيرفتارگرايانه از پديده هايديدگاه"

 در دانشـگاههاي مـا   شناسـي فلسـفه و انسـان  هـاي  حـوزه برخـي  اگرچه در . دانندنظريه مي

دهند اما خود قرار مي پژوهشهايدانشمنداني هستند كه رويكردهاي بنيادي و اصولي را اساس 

شناسـي و تعلـيم و تربيـت كمتـر بـه      شناسـي و روان حققـان جامعـه  در ميان دانشـمندان و م 

بنيادهـا و اصـول تحقيـق نيـز     ها و نظريهخوريم كه اعتناي كافي به روايي پژوهشگراني برمي

توان، در معناي درست كلمه، روشهاي تحقيق را نيز نمي ، به نظر ما،از آنجا كه و .داشته باشند

پژوهشـي در   -مقاالتي كه با عنوان علميبيشتر قيق جدا كرد، بنيادها و اصول تحها و نظريهاز 

نظـر و عمـل   متعامل نگري و پويايي جانبهشود الزاماً داراي همهمجالت علوم انساني چاپ مي

، هر چند روش تحقيق علمـي  استبنيادي و اصولي  و روايي نظري گرفتار ضعف بلكهنيست 

 .گيرندرا، در مفهوم تحصلي كلمه، به كار مي

و  تـاريخي از نظر حفظ و تقويت هويـت   ،نه تنها از لحاظ پيشرفت علمي بلكه ،توليد علم

ماندگي ما عقبركود كنوني علمي يكي از داليل اساسي . ملي ما نيز حائز اهميت اساسي است

اين مشكل هم در علوم به معناي عام و هم در علـوم  . از قافلة رشد و پيشرفتهاي جهاني است

در حـوزة تخصصـي    ،وظيفة ما آن است كه. شودشدت مشاهده ميبه ،اي خاصانساني به معن

در مباني و ساختارها و مفاهيم و روشها و ابزارهاي علمي در پژوهشهاي علوم تربيتي و  ،خود

توانيم در اين علـوم صـاحب   تنها از اين طريق است كه هم مي. شناسي تجديد نظر كنيمروان
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سبقت بگيريم و هم قادر  موجودشناسي ز علوم تربيتي و روانهاي خاص خود باشيم و انظريه

پژوهان ميهن خود در علوم تحصلي وارداتي پيشگيري خواهيم بود از استحالة نخبگان و دانش

ناهمـاهنگي   ،توجهي به پـژوهش پربها دادن به آموزش و كم ،نگري در تحقيقاتسطحي. كنيم

تقليـد نسـنجيده از مبـاني و     ،ر علـوم انسـاني  پژوهشها با نيازهاي نظري و كاربردي كشور د

انگيـزة   ،رسدبه چاپ مي جهانيپژوهشي  -ساختار و روش پژوهشهايي كه در مجالت علمي

ضعيف بسياري از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور براي طراحي و 

توجهي مسؤوالن و كم ،شناسياجراي پژوهشهاي اصيل در علوم انساني و علوم تربيتي و روان

پژوهشي كشور به ضرورت گسترش پژوهش در اين علوم در شمار موانعي اسـت كـه توليـد    

 .علم را با مشكل مواجه ساخته است

پژوهشي نوآوريهاي آموزشي اميدوار است كه با كمك اسـتادان ارجمنـد    -فصلنامة علمي

ـ  دانـش و  همكار خود، و خاصه با نيروي ايمان و انگيزه و دي و خالقيـت دانشـمندان   خردمن

تـدريج، در راهـي گـام بگـذارد كـه      شناسي و تعليم و تربيت، بـه جوان ايران در حوزة روان

و  واقعيت و قوانين و اصول نظريي بنيادها وحدت ضرورت دستيابي به علوم انساني مبتني بر

 تحصـلي از ديـدگاههاي   تـوانيم با چنين نگرشي است كه مي. است ي محكمروشهاي پژوهش

گذارد و، به جاي آنكه پژوهش را كنار مي عقلي و منطقيو داوري  خردورزيمحدودنگر، كه 

-است كه گويا مـي  فرض استواربر اين  فراگير جريان دهد،بنيادي و علمي را در بستر معاني 

 فاصـله بگيـريم و پـژوهش در مـورد     با معيار علوم طبيعي سنجيد، صرفًا توان علوم انساني را

اعتالي تعلـيم   ساززمينه كه انجام دهيمچنان را تربيتي در علوم انساني  -ائل روانيانسان و مس

همتاي علمـي در  و دستماية رونق بي و تربيت نسل جديد كودكان و نوجوانان و جوانان ايران

 .گردد ميهن ما
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