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 مقدمه مولف 
برره ضرررورت تاییرررات اجتمرراعی يکرری از   امررروزه آمرروزپ و پرررورپ بنررا

شود و با  سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می

رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصرادی پیونردی ناگسسرتنی دارد و    

. بتدريج از يک حالت ساده ابتدايی به يک حالرت پیچیرده درآمرده اسرت    

بخشی آموزپ و پرورپ از يکسو تبديل کرردن انسرانهای مسرتعد بره     ثمر

انسانهای سالم، بالنده، متعادل و رشد يافته است و از سروی ديگرر ترنمین    

کننده نیازهرای نیرروی انسرانی جامعره در بخشرهای متفراوت فرهنگری،        

در واقررآ آمرروزپ و پرررورپ از مهمترررين  . اجتمرراعی و اقتصررادی اسررت

اشد که کیفیت فعالیت ساير نهادهای اجتمراعی ترا   ب نهادهای اجتماعی می

آمروزپ  . اندازه زيادی به چگونگی عملکرد آموزپ و پرورپ بستگی دارد

. کرردن جمرآ نقری حیراتی دارد      و پرورپ در پروراندن فرد و در بالنرده 

های  شناسايی استعدادها و ايجاد شرايط الزم برای شکوفايی آنها در زمینه

هرای عقالنری، عراطفی،     متعادل انسران در جنبره  مختلف و رشد موزون و 

اجتماعی و جسمانی مسئولیتهای سنگینی اسرت کره آمروزپ و پررورپ     

 . بايد به انجام برساند

به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه دولتهرای جهرانی     نظر

از کوچررک و بررزرگ، قدرتمنررد و نرراتوان و صررنعتی تررا در حررال توسررعه،  

رورپ مرردم خرود را در شرمار وظرايف اساسری      پرداختن به آموزپ و پر 

دانند و برای همگانی، سراسری و حتری اجبراری کرردن آن، تعهردات      می

گنجانند و درصد زيادی از  سنگینی در قانونهای اساسی و بنیادی خود می



تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشرور را بره ايرن امرر مهرم      

آمروزپ و پررورپ مشرخص    اقرآ  در وبايد گفرت کره   . دهند اختصاص می

کننده مسیر انسانها به سروی تعرالی سرت و برا بهرره گررفتن منطقری از        

تروان ايرن مسریر را بدرسرتی بررای       مری  امکانات و انتخاب نزديکترين راه

 . مخاطبین تبیین نمود

مهم آمروزپ و پررورپ   های  با اين اوصاف بايد گفت که يکی از شاخه

شرايد بتروان هردف از    . باشددرسی میری، رشته مطالعات برنامه هر کشو

پیچیده آموزشی و تربیتی های  اين رشته را شناسايی، کشف و بیان پديده

شناخت ای  بدون شک برای رسیدن به چنین مرحله. به زبان ساده دانست

معرفری   کتراب  انديشمندان اين امری ضرورت ناپذير است لذا هردف ايرن  

کلیردی آنهرا بره    های  ی انديشهتنی چند از انديشمندان اين رشته و معرف

 .  باشد می عالقه مندان به اين حوزه

 صادق موسوی

 علی رادمهر
 

 

 

 

 

 



 


