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فصلنامه علمي و پژوهشي تعليم و تربيت يکي از نشريات مهم و مؤثر تربيتي در ايران است که نزديک به يک قرن قدمت دارد.
علياصغر حکمت ( )5331درباره اهميت تاريخي اين مجله ميگويد «اگر روزي تاريخ تعليم و تربيت جديد ايران مورد مطالعه قرار
گيرد ،مجموعه دورههاي اين نشريه سالخورده معتبرترين منبع و مؤثقترين مرجع خواهد بود» (ص  .)995نخستين شماره رسمي
فصلنامه تعليم و تربيت به نام «مجله اصول تعليمات» در فروردين  5991شمسي توسط وزارت معارف و در زمان وزارت نصيرالدوله
با مديريت شخصي به نام پرفسور اپيکان به شکل ماهنامه و به هدف هدايت افکار معلمين منتشر شد (وحيدنيا5311 ،؛ حکمت،
 .)5331البته ايشان در همان زمان داير شدن دارالمعلين عالي به رياست ميرزا ابوالحسن خان فروغي مبادرت به انتشار نشريهاي به
نام «فروغ تربيت» مينمايد که تنها چند شماره از آن منتشر ميشود (حکمت5331 ،؛ يغمايي .)5311 ،انتشار دوره دوم مجله
اصول تعليمات با تغيير نام به مجله «اصول تعليم» از فروردين  5999و با مديريت فروغي آغاز شد .اما انتشار آن هم پس از شش
ماه متوقف گشت (وحيدنيا.)5311 ،
انتشار نشريه از فروردين  5311با همت و مديريت علياصغر حکمت با عنوان «مجله تعليم و تربيت» يکبار ديگر آغاز شد.
حکمت ( )5311در اين مناسبت ميگويد «تأسيس مدارس جديد ،افزايش عده معلمين ،لزوم نشر اطالعات مفيده و توجه به مسائل
فني ،همه اسباب و عللي بودند که وجود چنين نشريهاي را الزام ميکردند» (ص .)3اين نشريه در هر شماره در دو بخش منتشر
ميشد که بخش نخست آن به مقالههاي علمي و فني درباره مسائل تربيتي و موضوعات ادبي و تاريخي مورد نياز متخصصين و
معلمين اختصاص داشت؛ بخش دوم هم شامل اطالعات رسمي و اداري ،ثبت قوانين و نظامنامهها و آمار و اخبار درباره اسناد رسمي
و اداري مرتبط با وزارت فرهنگ بود (حکمت .)5331 ،اين نشريه تا پايان سال  5311به صورت ماهيانه منتشر شد و در سال
 5311توسط وزير معارف وقت و معاون او مورد بيتوجهي قرار گرفت و انتشار آن متوقف شد (همان) .انتشار دوره چهارم مجله
تعليم و تربيت پس از يک وقفه  1ساله ،بار ديگر از سال  5353به مديريت نصراللـه فلسفي آغاز شد .دوره پنجم انتشار مجله در
سال  5351در  59شماره (پنج جلد) انتشار يافت که پنج شماره اول آن با مديريت فلسفي و شمارههاي بعدي بدون ذکر نام مدير
مسؤل منتشر شدند (يغمايي5311 ،؛ حکمت .)5331 ،در شهريور  5351پس از تأسيس فرهنگستان در زمان وزارت فروغي و به
دنبال انتشار مقالهاي از سيد حسن تقيزاده در شماره پنجم از دوره ششم نشريه با عنوان «جنبش ملي ادبي» در اعتراض به شيوۀ
کار فرهنگستان موجبات نارضايتي شاهنشاه فراهم ميشود که بيم آن ميرفت انتشار مجله تعطيل شود .خوشبختانه اين اتفاق رخ
نداد ،اما نصراهلل فلسفي از مديريت آن کناره گرفت و انتشار مجله تا سال  5351بدون ذکر نام مدير مسؤل و با مباشرت مستقيم
اداره انطباعات وزارت معارف ادامه پيدا کرد (حکمت5331 ،؛ رعدي آذرخشي .)5311 ،انتشار دوره هشتم مجله تعليم و تربيت در
سال  5351در  59شماره و از شماره هفت به بعد با مديريت محيط طباطبائي منتشر شد (يغمايي.)5311 ،
 .5عضو هيئت علمي دانشگاه مالير
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با تغيير واژههاي تعليم و تربيت به آموزش و پرورش توسط فرهنگستان ،عنوان مجله تعليم و تربيت نيز به «مجله آموزش و
پرورش» تغيير نمود .دوره نهم و دهم مجله در سالهاي  5351و  5359به ترتيب در  59شماره ( 51جلد) و  55شماره ( 1جلد)
انتشار يافت که تا انتشار شماره  1از دوره دهم مديريت مجله را محيط طباطبايي و از شماره  1به بعد را لطفعلي صورتگر بر عهده
داشتند .صورتگر مديريت مجله را تا سال  5399عهدهدار بود و در سال بعد يعني سال  5393به حبيب يغمايي واگذار شد و تا سال
 5391ادامه داشت .دوره بيست و دوم مجله در سال  5391در سه شماره به مديريت محسن شاملو انتشار يافت و از اين سال به
بعد به مدت  1سال انتشار مجله متوقف گشت .انتشار مجدد مجله آموزش و پرورش و دوره بيست و سوم آن با مديريت حبيب
يغمايي از سال  5391آغاز شد .دوره بيست و چهارم انتشار مجله در سالهاي  5391 -5391در  59شماره جداگانه با مديريت
حبيب يغمايي و دوره بعد آن در سالهاي  5391-5399نيز در  59شماره بدون ذکر نام مدير مسؤل منتشر گرديد .انتشار دوره
بيست و پنجم و بيست و ششم مجله از سال  5331تا  5339با مديريت اقبال يغمايي آغاز شد و سپس عباس شوقي مسؤليت
انتشار دورههاي بيست و هفتم تا سيام آن را از سال  5331تا  5331بر عهده گرفت (يغمايي .)5311 ،دوره سي و يکم در سال
 5339در نه شماره جداگانه ،دوره سي و دوم آن در شش شماره در سال  5339زير نظر هيئت تحريريه و دو شماره در سال 5311
با مديريت مهدي جويا منتشر شد.
عنوان مجله تعليم و تربيت يکبار ديگر از اسفند ماه  5315به نام «ماهنامه آموزش و پرورش» تغيير نمود و شماره نخست آن
در دوره سي و سوم در اسفند ماه و  9شماره بعدي اين دوره در سال  5319منتشر شد .در سال  5313دوره سي و چهارم در 51
شماره منتشر شد که مديريت انتشار آن را مظاهر مصفا بر عهده داشت .دوره سي و پنجم در سال  5311نيز در  51شماره منتشر
شد که مديريت سه شماره نخست آن را مظاهر مصفا و هفت شماره ديگر را محمدمهدي پورکريم بر عهده داشتند (يغمايي،
 .)5311ماهنامه آموزش و پرورش تا  5311هر ساله به صورت پيوسته منتشر شد ،به طوريکه آخرين شماره آن از دوره چهل و
هفتم در مهر ماه همين سال انتشار يافت .با استقرار نظام جمهوري اسالمي در سال  5311انتشار اين نشريه نيز براي چند ماه
متوقف شد ،اما مجدداً انتشار آن در دوره چهل و هشتم از اسفند  5311آغاز شد و تا ارديبهشت  5319ادامه يافت.
انتشار نشريه از سال  5311يکبار ديگر با تغيير از ماهنامه آموزش و پرورش به «فصلنامه تعليم و تربيت» توسط سازمان پژوهش
و برنامهريزي آموزشي با همت کساني همچون مرتضي امينفر ،محمدحسن آموزگار ،علياکبر نصيري ،اماناهلل صفوي و بهرام
محسنپور آغاز شد (محسنپور .)5311 ،در نخستين شماره اين نشريه هدف از انتشار آن ايجاد پويايي علمي و تبادل افکار و
تجربهها ميان معلمان ،صاحبنظران ،مسؤالن و دستاندرکاران امر تربيت عنوان شده است (فصلنامه تعليم و تربيت.)5311 ،
فصلنامه تعليم و تربيت در سال  5319واجد امتياز مجله علمي-کاربردي شد و در محافل دانشگاهي در شمار نشريات معتبر
علمي قرار گرفت (محسنپور .)5311 ،در شهريور  5311موفق به دريافت درجه علميپژوهشي از طرف کميسون بررسي نشريات
علمي کشور شد .از سال  5311در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ( )ISCو از سال 5311در پايگاه اطالعات علمي کشور
( )SIDنمايه ميشود و داراي ضريب تاثير ميباشد .نخستين سردبير فصلنامه تعليم و تربيت مرتضي امينفر بود که از بهار 5311
تا تابستان  5311اين مسؤليت را عهدهدار بود .از پاييز  5311تا تابستان  5315مسؤليت سردبيري به محمود مهرمحمدي واگذار
شد و سپس عليرضا کيامنش از پاييز  5315تا تابستان  5311اين مسؤليت را بر عهده گرفت .مجدداٌ از پاييز  5311سردبيري
فصلنامه را محمود مهرمحمدي بر عهده گرفته و تاکنون ايشان اين مسؤليت را عهدهدار بودهاند.
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فصلنامه تعليم و تربيت در سال  5315در جشنواره مطبوعات کشور رتبه دوم و در سال  5313رتبه برتر نشريات تربيتي را به خود
اختصاص داده است .همچنين در چهارمين دوره جشنواره بينالمللي فارابي در آبانماه  5319لوح تقدير رئيس جمهور ،لوح تقدير
يونسکو ،لوح تقدير آيسسکو و يادمان جشنواره بينالمللي فارابي به نشريه اعطاء شد.
در حال حاضر ،فصلنامه تعليم و تربيت با هدف اشاعه انديشههاي نو و يافتههاي پژوهشي در عرصه مسائل تربيتي مختلف
منتشر ميشود .محمود مهرمحمدي ،مجيد قدمي و مريم کاظمي به تربيت در مسؤليت سردبير ،مدير مسؤل و مدير داخلي مجله
فعاليت ميکنند .موضوعات و محورهاي اصلي مقالههاي فصلنامه عبارتند از :مباني نظري و فلسفي تربيت؛ ساختار و بافت مراحل
تحصيلي؛ آموزش گروههاي خاص؛ برنامهريزي درسي و آموزشي؛ تربيت ،جذب ،بازآموزي و نگهداري معلمين و ساير کارکنان
آموزش و پرورش؛ نقد و ارزيابي نوآوريهاي آموزشي در ايران و جهان؛ فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش؛ اقتصاد و
ماليه آموزش و پرورش؛ مشارکت مردمي در آموزش و پرورش؛ پژوهش تربيتي؛ مطالعات تطبيقي در حوزههاي تربيتي؛ مديريت،
سازماندهي ،تشکيالت و قوانين آموزش و پرورش .يکي از امتيازات فصلنامه تعليم و تربيت اين است که هيچگونه محدوديتي براي
نويسندگان به لحاظ روششناسي لحاظ نمينمايد و مقالههاي با روشهاي مختلف کمي ،کيفي و ترکيبي را منتشر مينمايد .از
امتيازات ديگر نشريه ميتوان به انتشار ويژهنامه اشاره کرد .نخستين شماره اختصاص يافته به ويژهنامه بهار  5311در حوزه برنامه
درسي منتشر شد .عالوه بر آن تاکنون  51حوزه تربيتي ديگر موضوع ويژهنامههاي مجله بوده است .اين ويژهنامهها در گسترهاي از
موضوعات تربيتي مشتمل بر آموزش و پرورش تطبيقي ،جامعه شناسي آموزش و پرورش ،برنامه ريزي آموزشي ،روشهاي تدريس،
ارزشيابي تحصيلي ،تربيت معلم ،مسائل پژوهش در آموزش و پرورش ،مسائل آموزش و پرورش دختران ،فناوري اطالعات در
آموزش و پرورش ،نقد و ارزيابي ده سال تالش ،ارتقاي کيفيت آموزش ،نابرابريهاي اجتماعي و آموزش و پرورش ،تاريخ آموزش و
پرورش معاصر ايران ،تحول در مديريت آموزش و پرورش ،مدرسه زندگي ،مسائل ناظر به گذار دانش آموزان از مدرسه به بازار کار و
آموزش عالي و پژوهشهاي مبتني بر  TIMSSو  PIRLSمنتشر شدهاند .اطالعات بيشتر درباره نحوه پذيرش و انتشار مقاله در سايت
اختصاصي مجله به آدرس  www.rie.irقابل دسترس است.
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