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 پیشگفتار

ا به ضزرورت و نیزاز در خصزوص    بر آن شدیم تا بن، توفیقات و الطاف خداوند متعال، یاتبا عنا

در محافزل  ، گونزه از آن بسیار مهم تعلیم و تربیت غیررسمی که به واسطه تصزور بزدیهی   موضوع

های علوم انسانی و علوم تربیتزی  و حتی در رشته، علمی و پژوهشی نیز چندان مورد اقبال نیست

مطالبی هر چند موجز و تنهزا بزه   ، یز یك واحد درسی به آن اختصاص نیافته استآموزش عالی ن

عرضه نماییم. باشد که ، و مدخلی برای ورود به این عرصه بیکران یعنوان نیم نگاهی و یا فتح باب

مزورد قبزول و   ، این تالش که اولین اثر و نوشتار داخلی در باب تعلیم و تربیزت غیررسزمی اسزت   

انزدرکاران را بزه   محققزان و دسزت  ، وند متعال قرار گرفته و اذهان صزاحبنظران مرضی درگاه خدا

                                                    گستره و دستاوردهای این حوزه نسبتا  مغفزول رهنمزون   ، اهمیت مطالعه و پژوهش پیرامون ابعاد

 سازیم.  

توجهی به قلمزرو نهادهزای تعلزیم و تربیزت غیررسزمی      شاید یکی از دالیل کم توجهی یا بی

های زندگانی آدمی باشد. چزرا  ها و صحنهردگی حضور آنها در تمامی عرصهناشی از شدت و گست

، از فرط و شدت حضور و به عنوان امری معمزول  آناکسیژن و امثال ، که امور گاهی همچون نور

توانزد از  ماند. اما حاکمیت معمولیت و یا به تبع آن مغفولیزت امزور نمزی   از منظر و مرعی دور می

تأثیرات گسترده آنها بکاهد. چرا که نهادهای تعلزیم و تربیزت غیررسزمی    ارزش و دامنه ، عظمت

دهنزد و دامنزه ایزن    کل عرصه زندگانی و حیات آدمی را تحت تأثیرات گوناگون خویش قرار مزی 

در آنهزا و بزا   ، تأثیرات و تنوع و گستردگی آنها به حدی است که آدمی در دامان آن نهادها متولد

سزعادت  ، دهد. به عبارت دیگرآنها و با آنها به زندگی خویش خاتمه می و در، کندآنها زندگی می

نهادهای تعلزیم و تربیزت غیررسزمی     مرهون تأثیر، و خوشبختی و یا شقاوت و نگون بختی آدمی

 است. 

نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی در کشزورهای جهزان بسزیار متنزوع و کثیراالنزواع      ،       مضافا 

خود نیازمند انجزام مطالعزات و تحقیقزات    ، ا در کشورهای مختلفهستند که بررسی مبسوط آنه

بالغ بر یکصد نوع از نهادها و مراکز تعلیم و تربیزت  نیز ای است. در ایران بسیار گسترده و پردامنه

، علمزی ، سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، غیررسمی وجود دارند که دارای کارکردهای متنوع فرهنگی

و نظائر اینها هستند که مطالعزه مبسزوط و گسزترده چگزونگی      اختیشن، روانیبهداشت، آموزشی

ها و مراکز تحقیقزاتی و انجزام   مستلزم تشکیل پژوهشگاه، تحول و توسعه این نهادها، گیریشکل



 

تا امکان بررسی کارکردها و دستاوردهای آنها به نحزو جزامع   ، مطالعات گسترده و گوناگونی است

 گنجد.  موجز نمی مکتوبهکه البته در این ای مقوله، االطراف فراهم گردد

هزا و کارکردهزای تعلزیم و    ویژگزی ، گردد تا ضمن بررسی مفزاهیم در نوشتار حاضر تالش می

مورد مطالعه قرار گیزرد.   ختصارکشورهای جهان نیز به نحو ااز تجربیات برخی ، تربیت غیررسمی

ربیزت غیررسزمی در کشزور نیزز مزورد      ترین نهادها و مراکز تعلزیم و ت ترین و مهممعروف،       مضافا 

 ایزن  که ضمن ترغیب صاحبنظران و محققان و دست اندرکاران، گیرد. با این امیدبررسی قرار می

ریززی  سیاسزتگااری و برنامزه  ، چگونگی ساماندهی، نهادها گونهحوزه به مطالعه دستاوردهای این

برداری از به منظور شناخت و بهره برخی از نهادها و مراکز تعلیم و تربیت غیررسمی در کشور نیز

 مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.  ، کارکردها و دستاوردهای آن

خاضزعانه و ملتمسزانه    آنزان از ، در خاتمه ضمن تشکر فراوان از خوانندگان عزیز ایزن نوشزتار  

ا تز ، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند خویش یزاری رسزانند  ، نماییم تا ما را با نظراتدرخواست می

 (انشاءاهلل) گردیم. منددر مطالعات آتی و چاپ بعدی این اثر از آنها بهره
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