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شناسي و علوم  محمد كاردان، استاد روان نكوداشت محقق فرھیخته دكتر علي
شناسي و  ھاي گوناگون روان تربیتي ھمراه با انتشار مجموعه مقاالت در حوزه

 علوم تربیتي 

روزي براي مرد علوم تربیتي ایران 

، نكوداشــت محقــق  »ســمت«بــه ھمــت مركــز تحقیــق و توســعه علــوم انســاني       
شنبه                 مان بـا ھفتـه                ٢٣فرھیخته استاد دكتر علیمحمد كاردان، چھار ماه ھمز  آذر 

در اين برنامه كه با حضور       . برگزار شد  »  سمت«پژوھش در تاالر اجتماعات سازمان        
رتبه كشوري، دانشـگاھھا و مراكـز پژوھشـي، اســتادان و               جمعي از مقامات عالي  

دانشجويان تحصیالت تكمیلي حوزه علوم تربیتي و روانشناســي برگـزار گرديـد، از                   
 .يك عمر فعالیت علمي دكتر كاردان تقدير شد

 
یس                       مدي، رئ قرآن دكـتر احمـد اح ، ضـمن خوشــامدگويي     »سمت   «پس از تالوت 

فلسفه وجودي اين نكوداشت، مسئله تربیت است و آدمي اگـر بـه حــال                     : " گفت
شد                  شود معلـوم نیسـت كـه چـه خواھــد  مـا روزانــه از خـداي كريـم          . خودش رھا 

ست               مي یت،    . خواھیم كه ما را به راه راست ھدايت كند و اين ھـدايت مـادام ا ترب
قرار داده                      اساس ارسال پیامبران است و خداوند متعال پیامبران را وسیله ھـدايت 

 ".است
ستادان اشـاره                    عضو شوراي عالي انقالب فرھنگي به شباھتھاي كار پیــامبران و ا

دكتر كاردان استاد استادان است و سھم فراوانـي در نظـام تعلیـم و               : "كرد و افزود
ست و                   . تربیت كشور دارد شده ا یاده  خودش پ یت، اول در  كسي كه تعلیـم و ترب

بت از                . كسي كه در واقع عالم آمر است         سوزي و مح كار را با عشق و عالقه و دل
 ".دنبال كرده است» سمت«ابتداي فعالیت 

سالمي                          ھوري ا لوم جم در ادامه دكتر رضـا داوري اردكـاني رئیــس فرھنگسـتان ع
ست كـه       ٦٠: "ايران كه از نزديك شاھد فعالیتھاي علمي دكتر بوده، گفـت            سـال ا

خود را از دانشسـراي                دكتر كاردان را مي  شناسم، يعني از زماني كـه تـازه ديپلـم 
زدني بودند و افتخـار دارم كـه روزي           دكتر كاردان از آن دوره مثال     . عالي گرفته بودند   

خواستند كسي را مثال بزننـد بـا        در آن دوره ھر وقت مي    . با ايشان مقايسه شدم     
 ".كردند ايشان مقايسه مي

من و ايشـان در فرھنگسـتان علـوم در يـك گـروه علمـي ھسـتیم و از                     : "وي افزود 
ام و    كه به دانشگاه تھران آمدند تا كنون ھمواره در خدمت ايشان بوده            ٣٦ يا  ١٣٣٥

مي بـا ايشــان دارم              ھم ھمكــاري عل ھر روز از دكتــر        . ھـم ارادت خصوصـي و  اگـر 
 ".كاردان تجلیل شود، ايشان شايستگي آن را دارند

فضیلت، عمـل   . فلسفه از تربیت جدا نیست       : "  رئیس فرھنگستان علوم تأكید كرد        
مي                 قال       . شـود  با علم است و فضیلت علمي است كـه در عمـل محقـق  بـراي انت

 ".آيد فضايل است كه تعلیم و تربیت به وجود مي
ند    چه چیزي دكتر كاردان را ممتاز مي     : "وي پرسید   گاھي امتیـاز در      : "؟ و افـزود  "ك

ام، بـراي ايشـان كـار       من مدت طوالني با ايشان بوده    . شود يك صفت مشخص مي  
علمــي ھمیشــه مھــم بــوده و ھیــچ گــاه بــراي نمــايش و رســیدن بــه ســود، كــار          

 ".اند نكرده
خـوب و درسـت      . يك صفت مھم دانشمند، تعلق به علم است             :"  دكتر داوري گفت   

 وجود   ھماھنگي در يك جامعه زماني به     . اين است كه دانشمند، دانش را راه ببرد          
سعه                 . آيد كه ھمه زمام امور را به علم بسـپارند            مي مع تو به خصـوص در جوا ايـن 

دھم دكتر كاردان ھیچ وقت دانش را به بازي               شھادت مي . نیافته يك ضرورت است    
سلي كـه               . نگرفت و ھمیشه دانشمند حقیقي بوده است         ھم، ن در انتقال علـوم 

ھا        من و دكتر كاردان به آن تعلق داريم در ترجمه كتابھا تأمل نموده و آگـا                   ھانـه كتاب
 ".دكتر كاردان نه براي بازار كه براي دانشگاه كتاب ترجمه كرد. را ترجمه كرد

عدي بـود      » سـمت «مقام و معاون پژوھشي      دكتر سیدطه مرقاتي قائم     سـخنران ب
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 .كه گزارشي در خصوص فعالیتھاي پژوھشي اين سازمان ارائه داد
لم و                           : "وي گفت   باره حقــوق مع ته شــده امــا در در انواع حقــوق سـخن بسـیار گف

ته                    یت بسـیار گف ما در جامعـه از آن كمتــر              متعلم ھر چنـد بزرگـان تعلیـم و ترب انـد ا
 ". سخن گفته شده است

فزود                به             : "مرقاتي با توجه به حديثي از پیامبر گرامي اسالم، ا يد  مر با در ھمـه ع
بر روح و جـان                      دنبال آموختن باشیم و علم را به گونه         شته و  اي كـه اثـر تربیـتي دا

اگر علم خارج از تربیت باشد معلوم نیسـت انسـانھا را بـه كجـا              . بیفزايد ياد بگیريم
ھمواره تعلیم و تربیت      . برساند، علم بدون اخالق مصائب گوناگوني براي بشر دارد        

یم در                    . به صورت مداوم آمده است       یم بیشـتر تعمـق كن اگر بخواھیم در مفھوم تعل
یتي،                     . ھر تعلیم، تكريمي است      ھر ترب ست و  تعلیم و تربیت در عالم خارج جدا نی
 ".تعلیم خاص خود را دارد

آموزان خـود   معلمان در ساختن شخصیت و روح و روان دانش        : "وي خاطرنشان كرد   
مده                  كه بــه        نقش اساسي دارند و انسانھايي از زيردست معلمان خود بیرون آ انـد 

 ".اند درجات عالي رسیده
حـدود   : "ھاي پژوھشي سازمان اشاره كـرد و افـزود          به برنامه  » سمت«قائم مقام   

ھمكاري دارند كـه در رأس آنھــا       » سمت«بیست سال است كه استادان زيادي با        
دكتر كاردان قرار دارند و ما نیز بايد بدون مبالغه بگويیم در ھمه بخشھاي ســازمان                  

/٥ عنوان كتاب در     ٩٧٠» سمت«تاكنون  . كنیم تا كتابي خوب تھیه كنیم       تالش مي 
 ". میلیون نسخه منتشر كرده است١٦

ــرد  ــوم انســ        : "وي اضــافه ك ــق و توســعه عل ــز تحقی ــل مجــوز مرك اني دو ســال قب
 پروژه تحقیقاتي در قم و تھران در          ٤٠صادر شد و در حال حاضر نزديك به       » سمت«

شي        . دست اجراست كه نتايج برخي از آنھا نیز منتشر شده است                دو طـرح پژوھ
ھاي اول و سوم را به دست آورد و تحقیقي           المللي خوارزمي رتبه  در جشنواره بین   

مام حسـین            خاب                  ) ع(در زمینه نھضـت ا یام كـربال نـیز در چھـاردھمین دوره انت و ق
 ".كتاب برتر دانشگاھي دانشگاه تھران برگزيده شده است

به                            حجت نیز بــا توجـه  شگاه،  االسالم دكتر اعرافي، رئیس پژوھشگاه حـوزه و دان
: نقش دكتر كاردان و تأثیري كه وي در حوزه تعلیم و تربیت در حـوزه داشـته گفـت                       

حوزه مؤثـر                             " به  قال علـوم روز ماننـد علــوم تربیـتي  بايد قدر استاداني را كه در انت
اند دانست و قطعًا دستاوردھاي حوزه با نگاه ديني، در مسئله تعلیم و تربیت                        بوده

 ".مھم خواھد بود
وي به مباحثي چون فلسفه تربیت اسالمي، فقه تربیتي، اخالق تعلیم و تربیت با                    

 .ھاي جديدي كه در حوزه تولد يافته است اشاره كرد نگاه تربیتي به عنوان رشته
گي شـكل       سپس دكتر لطف گیري     آبادي، دبیر علمي نكوداشت، گزارشي از چگون

كتاب مجموعه مقاالت نكوداشت با نام علوم تربیتي كه مقاالت آن به دكتر كـاردان                     
فت            . اھدا شده اسـت ارائـه كـرد          با اشـاره بــه دريا مـا ايـن    : " مقالـه گفـت    ٢٧وي 

ھا را از نظر علمي توسط يك كمیته داوري كرده و به سه گروه مباني تعلیــم               مقاله
بندي كـرديم و سـرانجام         ريزي آموزشي تقسیم     و تربیت، آموزش و پرورش و برنامه           

 ". صفحه آماده شد٤٨٤به صورت يك كتاب در 
آبادي با اشاره به جايگاه نامناسب علوم انساني در كشور، بــه توجـه نكـردن                         لطف

ساني نوعـي             : "به فرھنگ اسالمي و ايراني اشاره كرد و افـزود             لوم ان در حـوزه ع
يه                جاي قـرار دادن مباحـث و نظر ھـاي غربـي بـر     كاپیتاالسیون علمي داريم كه به 

 ".پذيريم ھاي فرھنگي كشور خودمان، آنھا را بدون سؤال مي روي پايه
 .بخش اين مراسم بود سخنراني دكتر كاردان پايان

سازمان                   ، »سـمت «گفتني است در بخشي از اين مراسم لوح و ھدايايي از طرف 
معاونت فرھنگي وزارت علوم، فرھنگستان علوم جمھوري اسالمي ايران، معاونت                 
شگاه                            حوزه و دانشـگاه، دان آموزش عمومي وزارت آموزش و پـرورش، پژوھشـگاه 
ھران، گـروه علـوم                    تربیت معلم، دانشكده روان شناسي و علوم تربیتي دانشگاه ت
یتي دانشـگاه                    لوم ترب تربیتي دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده روان شناسي و ع

ريزي آموزش عالي، سازمان پژوھش          عالمه طباطبايي، مؤسسه پژوھش و برنامه             
ــران، انجمــن             ــاپ و انتشــارات دانشــگاه تھ ــرورش، مؤسســه چ ــوزش و پ وزارت آم
خدمات                     مشاوره ايران و انجمن پژوھشھاي آموزشي ايران به دكتر كاردان به پاس 

. علمي وي اھدا شد

 در حاشیه* 

 .در ابتداي مراسم سايت سازمان براي حاضران به نمايش درآمد* 
شه             *  اي از خـاطراتش پرداخـت كـه ايـن              دكتر كاردان در سخنراني خود به ذكـر گو

 .رو شد صحبتھا با استقبال و تشويق حاضران روبه
نمــايش فیلمــي از زنــدگي و فعالیتھــاي علمــي دكــتر كــاردان بخــش ديگــري از              * 

 .مراسم بود كه با استقبال مواجه شد
بر روي                    *  يان مراسـم  خبر برگزاري نكوداشت دكتر علیمحمد كاردان ھم زمان با پا

ندگان در نكوداشــت نــیز نمـايش داده            سايت سازمان قرار گرفت و براي شـركت        كن
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 .شد

 

 
گزارش تصويري نكوداشت دكتر علیمحمد كاردان 

 عناوين برنامه ھاي نكوداشت 

  دريافت ويژه نامه دكتر كاردان
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   مشخصات 

  علیمحمد كاردان  : نام و نام خانوادگی 

-گروه  -رتبه 
: دانشکده 

گروه علوم تربیتي و روانشناسي  -استاد ممتاز  
 دانشگاه تھران 

مشاور در تحقیقات اجتماعي پژوھشگاه علوم انساني : مسئولیت اجرايي 
 و مطالعات فرھنگي

 .»سمت«مدير گروه علوم تربیتي سازمان 
 

  مدارک تحصیلی

دانشسراي عالي  -فلسفه و علوم تربیتي  : کارشناسی 
تھران

 

دانشسراي عالي  -فلسفه و علوم تربیتي  : کارشناسی ارشد 
تھران 

 

 دانشگاه ژنو -فلسفه و علوم تربیتي  : دکتری 

   
  سوابق تدريس

مكاتب فلسفي و آراء تربیتي، تاريخ روانشناسي و روانشناسي پیشرفته، 
مقطع كارشناسي ارشد و دكتري، دانشگاه تھران، دانشگاه عالمه طباطبائي 

 و تربیت مدرس 

   
 عضويت در مجامع عمومی

شناسي  دكتر كاردان در حال حاضر در انجمنھاي علمی مانند انجمن جامعه
المللي تعلیم و تربیت، انجمن  ايران، انجمن ايراني تعلیم و تربیت، انجمن بین

زبان و انجمن پژوھشھاي آموزشي نیز  شناسان فرانسوي المللي جامعه بین
 -عضویت داشته و ھمچنین در ھیئت تحریریه تعداد زیادی از مجالت تخصصی

ايشان عضو پیوسته فرھنگستان علوم جمھوري . دانشگاھی نیز عضویت دارد
 . اسالمي ايران است
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 زندگینامه 

سال            یا آمـد                ١٣٠٦دكتر علیمحمد كـاردان در  شھر يــزد بـه دن دوره .   شمسـي در 
ــدايي را در دبســتان ســعدي و دوره اول متوســطه را در دبیرســتان ايرانشــھر                    ابت

پس از گذرانیدن دوره اول متوسطه و به تشويق دبیران خود و              . زادگاه خود گذرانید  
به تازگـي                           نیز به اقتضاي وضع خانوادگي خــود در دانشسـراي مقـدماتي يـزد كـه 

ما    . تأسیس شده بود به تحصیل مشغول شد و خود را براي آموزگاري آماده كـرد                 ا
التحصـیل شـد بنــا بــر مقـررات آن زمـان بـراي             چون با رتبه اول در اين مدرسه فـارغ        

صیل                              ادامه تحصیل به دانشسراي عالي تھران اعزام شد و به ھزينه دولت بــه تح
آن مؤسســه كــه در حكــم سـال    » كــالس مخصــوص  «پــس از گذرانیــدن  .  پرداخــت

تربیــتي در  ششــم دبیرســتان بــود در دوره لیســانس دبــیري فلســفه و علــوم        
 . دانشسراي عالي تھران پذيرفته شد

چون دكتــر                        وی در طول تحصیل در دانشسراي عالي، زبان فارسي را نزد بزرگانی 
بديع             الزمـان فروزانفـر، زبـان عربـي را در محضـر           معین، دكـتر پرويـز ناتـل خــانلري و 

ضل             اي، فلسفه قديم را نزد آيت          اهللا مھدي الھي قمشه        آيت اهللا محمـد حسـین فا
ضا          زاده شـفق و دكتـر     توني، فلسفه جديد را در محضر دكتر يحیي مھدوي، دكتر ر

سي و        شناسي از محضر دكتر علي در روان. غالمحسین صديقي گذراند  اكـبر سیا
سھاي علـوم       . شناسي از محضر دكتر غالمحسین صديقي فیض بـرد             در جامعه   در

بیژن                      تربیتي را نزد دكتر محمدباقر ھوشیار، دكتر عیسي صديقي و دكتر اسـداهللا 
 .و فیزيولوژي اعصاب را نزد دكتر عبداهللا شیباني تلّمذ كرد

 درجـــه لیســـانس فلســـفه و علـــوم تربیـــتي را از         ١٣٢٨دکـــتر کـــاردان در ســـال  
التحصیل رتبه اول دوره         کسب کرد و چون فارغ     )  دانشگاه تھران  (عالي    دانشسراي  

براي ادامـه تحصـیل در دوره دكـتري                    خود بود، طبق قانون اعزام دانشجو به خارج 
شكده ادبیـات و                     فلسفه و علوم تربیتي به دانشگاه ژنو در سـويس اعـزام و در دان

مشـغول  ) معروف به مؤسسه ژان ژاك روسو        (مؤسسه علوم تربیتي اين دانشگاه       
) Ch. Werner(وی فلسـفه را نـزد اســتاداني چــون شــارل ورنــر     . بـه تحصــیل شـد   

نان      ( شـناس     شناس و معرفـت        نـزد روان     شناسـي را    ، روان )مؤلف تاريخ فلسفه يو
ند روبـر           ) Jean Piaget(مشھور ژان پیاژه  ستاداني مان و تعلیم و تربیت را نیز نـزد ا

 بــه اخــذ درجــه   ١٣٣٦ســرانجام در ســال  . آموخــت)  Robert Dottrens(دوتــرانس  
نو نايـل شـد                        یات دانشـگاه ژ شكده ادب دکتـر  . دكتري فلسـفه علـوم تربیـتي از دان

کـاردان پـس از اخـذ درجــه دكـتري بـه رغــم اينكـه از ســوي پروفســور پیــاژه بـراي                      
 كـار دعـوت شـد، بـه ســائقه            بـه » شناسـي تكويـني     مركــز معرفــت «دســتیاري در   

سوي                . درنگ به وطن بازگشت     شناسي، بي   وظیفه ني از  شركت در آزمو پـس از 
پرورش و                              موزش و  دانشگاه تھران براي انتخاب به عنوان دانشیار كرسـي اصـول آ

شیار         یا رفتـه بـود          ١٣٣٦كـه در تابسـتان       -جانشیني استاد فقید دكتر ھو و  - از دن
پذيرفته شدن در آن آزمون به خدمت در دانشکده ادبیات دانشگاه تھـران مشـغول                     
پرورش را                          موزش و  شد و تدريس درسھايي مانند اصول آموزش و پرورش و تاريخ آ

ماعي در دانشگــاه                   . به عھده گرفت   با تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجت
لیسـانس علـوم اجتمـاعي از          و ايجاد دوره لیسانس و فوق       ) ١٣٣٨ ـ   ١٣٣٧(تھـران  

سال         . وی برای تحقیق و تدريس در اين مؤسسه نیز دعوت شد           تا  به     ١٣٤٥لـذا   
ــدريس روان   ــاعي پرداخــت؛           ت ــوم اجتم ــق در عل شناســي اجتمــاعي و روش تحقی

شناسـي و      شناسي اجتماعي و مردم      ھمچنین به ترجمه كتابھاي مھمي در روان      
 . ھاي فوق توفیق يافت روش تحقیق در زمینه

دكــتر كــاردان بــه مــوازات تــدريس، تحقیــق، ترجمــه و تــألیف از ھمــان آغــاز كــار در      
 مديريت دروس    ١٣٤١مديريت امور دانشگاه نیز مشارکت داشت؛ از جمله تا سال               

ــا ١٣٤١مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتمــاعي؛ از          رياســت اداره كــل ١٣٤٨ ت
لوم                ١٣٥٦ تا    ١٣٤٨آموزش دانشگاه تھران و از           نیز رياسـت نخسـتین دانشـکده ع

 .تربیتی کشور که در دانشگاه تھران ایجاد شده بود را بر عھده داشت
بوده و                             ظام  یاریگر ن وی پس از انقالب اسالمی ھم در عرصه ھای علم و فرھنگ 
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 از ســوي شــوراي عــالي انقــالب فرھنگــي بــه عضــويت پیوســته          ١٣٦٩در ســال 
کتر کـاردان عـالوه بـر          . فرھنگستان علوم جمھوري اسالمي ايـران برگزيـده شــد          د

ھــاي مختلــف كارشناســي و كارشناســي ارشــد و دكــتري در            تــدريس در دوره  
ــا  ١٣٦٣دانشــگاھھاي تھــران و تربیــت مــدرس، از          سرپرســتي مؤسســه   ١٣٧٦ ت

دكــتر كــاردان ســالھا در شــوراي   . شناســي دانشــگاه تھــران را عھــده دار بــود      روان
دانشــگاه تھــران و ھیئــت ممــیزه علمــي آن و نــیز ھیئــت ممــیزه مركــزي عضــويت       

كه در                . داشته و فعالیت كرده است     ست  وی ھمچنین از نخستین صاحبنظرانی ا
موزش عالـي        سازماندھی متمرکز و جدید آزمون ورودي دانشگاھھا و مؤسسات آ

 .ای داشته است  نقش ویژه١٣٤٢كشور از سال 
یتي در         از دیگر اقدامات ماندني او تالش در گسترش رشته         ھاي مختلـف علـوم ترب

تـاريخ و   (سطح كارشناسي ارشد و تأسیس نخستین دوره دكتري علـوم تربیـتي                
 در دانشــكده علــوم تربیــتي دانشــگاه   ١٣٥٣در ســال  ) فلســفه آمــوزش و پــرورش  

 .تھران است
شناســي و علــوم تربیــتي ســازمان مطالعــه و        مــديريت گروھھــاي پژوھشــي روان   

سازمان و ھمكـاري                         تدوين كتب علوم انساني، عضويت در شوراي پژوھشي اين 
ــا پژوھشــ    ــر ب گاه علــوم انســاني و مطالعــات فرھنگــي و پژوھشــكده حــوزه و         مؤث

ريــزي درســي و نوآوريھــاي آموزشــي      دانشــگاه و نــیز مؤسســه پژوھشــي برنامــه     
لف                          وابسته به وزارت آموزش و پرورش از جمله فعالیتھـاي ديگـر وي در مراکـز مخت

 . علمی است
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 گزارش تصويری از مراسم نکوداشت دکتر علیمحمد كاردان

 
  

  
 

  
  

  
 خوشامد گويي دکتر احمدی سخنراني دكتر داوودي 
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 سخنراني دكتر مرقاتي سخنراني دكتر اعرافي

  
 سخنراني دكتر لطف آبادي  سخنراني دكتر كاردان

 

  

 اھدا يادمان در تجلیل از خدمات علمی و اجتماعي استاد دکتر علیمحمد كاردان

 

  
  » سمت«اھدا يادمان 

  
اھدا لوح از طرف انجمن پژوھشھاي 

 آموزشي ايران 
اھدا لوح از طرف مؤسسه پژوھش و برنامه 

 ريزي آموزش عالي 
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 اھدا لوح از طرف دانشگاه تربیت مدرس  

  
 اھدا لوح از طرف دانشگاه تربیت معلم  

  
اھدا لوح از طرف پژوھشكده حوزه و 

  دانشگاه 

  
به دكتر لطف » سمت«اھدا لوح از طرف 

  آبادي
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عناوين و تقديرنامه ھا 

سفه              ) ١٣٢٩(فرھنگ  ) مدال(نشان   - به دلیل احراز رتبه اول در دوره لیسانس فل
 .و علوم تربیتي از سوي وزارت فرھنگ وقت

 
خدمات شـايان در مقـام           ) ١٣٥٣(سـپاس  ) مـدال (نشـان    - بـه مناسـبت داشـتن 

سوي شـواري                   ھران از  عالي فرھنــگ        رياست دانشكده علوم تربیتي دانشـگاه ت  
 ).آموزش و پرورش(

 
 .تجلیل از ایشان به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تھران -

 
 .نکوداشت شخصیت علمی و آثار ایشان از سوی انجمن آثار و مفاخر فرھنگی -

 
سال           ١٣٦٨از میان تالیفات ايشان تاريخ روانشناسي در سال                  -  به عنـوان كتـاب 

 از طـرف   ١٣٨٠برگزيــده شـد و ترجمــه كتـاب جامعـه شناسـي و تربیــت در ســال            
 .وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي شايسته دريافت لوح تقدير گرديد

 
 .١٣٨١پژوھشگر نمونه فرھنگستان علوم در سال  -

 
ندگار در سـال                -  بــه عنــوان  ١٣٨٢نام ايشان در ســومین ھمـایش چھـره ھـای ما

بت                         یتي بـه ث لوم ترب يكي از چھره ھاي ماندگار كشور در رشته روانشناسي و ع
 .رسیده است

 
به امضاي رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظـام             »  سمت«لوح تقدير از سازمان          -

گروه                          نه  آقاي ھاشمي رفسنجاني به مناسبت برگزيده شدن به عنوان مدير نمو
 . پژوھشي علوم تربیتي
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 آثار تألیف و ترجمه شده 

 
 .... تألیفات) الف
 

1. L’Organisation Scolaire en Iran, Histoire et Perspective; Thèse de 
Doctorat, Faculté des Lettres, Université de Genéve, Imprimerie Reggioni 
et Jaccoud, 1957. 

 
؛ دفتر ھمكاري حوزه و دانشگاه و سازمان )جلد اول(فلسفه تعلیم و تربیت . ٢

 ؛ ١٣٧٢، )سمت(مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاھھا 
 ؛ ١١٠-۶٠تاريخچه تعلیم و تربیت، بخش اول، ص 

 ؛ ١٧٣-١۶٧تعلیم و تربیت از ديدگاه افالطون، بخش دوم، فصل اول، ص 
 ؛ ١٧٨-١٧٣تعلیم و تربیت از ديدگاه ارسطو، بخش دوم، فصل اول، ص 

 ؛ ٢١۵-٢٠٩تعلیم و تربیت از ديدگاه ژان ژاك روسو، بخش دوم، فصل اول، ص 
 ؛ ٢٢۶-٢٢٣تعلیم و تربیت از ديدگاه امیل دوركیم، بخش دوم، فصل اول، ص 

 ؛ ٣٨٨-٣٨١طبیعت از ديدگاه علوم رواني، بخش سوم، فصل اول، ص 
 .٣٩٧-٣٨٨طبیعت از ديدگاه علوم اجتماعي، بخش سوم، فصل اول، ص 

 
شناسي اسالمي؛ دفتر ھمكاري حوزه و دانشگاه و چاپ  درآمدي بر جامعه. ٣

 ). ٣٠٧-٢٩١، ص »طبیعت آدمي«بخش (؛ ١٣۶٣سلمان فارسي، 
 
؛ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني سیر آراء تربیتي در غرب. ۴

 . ١٣٨١، )سمت(دانشگاھھا 
 
؛ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني علوم تربیتي، ماھیت و قلمرو آن. ۵

مقدمه و فصل دوم؛ اين كتاب زير نظر استاد دكتر (؛ ١٣٨٣، )سمت(دانشگاھھا 
 . كاردان و با ھمكاري گروھي از استادان علوم تربیتي تألیف و منتشر شده است

 
 ....ترجمه) ب
 
طرح اصالح فرھنگ فرانسه؛ پل النژون و ھانري والون، انتشارات وزارت . ١

 .١٣٣٧فرھنگ، 
 
گال، انتشارات وزارت فرھنگ،  اصول راھنمايي در آموزش و پرورش؛ نوشته رژه. ٢

١٣٣٩ . 
 
شناسي اجتماعي؛ ژان مزون نوو، انتشارات دانشگاه تھران، چاپ دوم،  روان. ٣

١٣۴٣. 
 
شناسي طبقات اجتماعي؛ ھالبواكس، انتشارات دانشگاه تھران،  طرح روان. ۴

 .١٣٧١، چاپ سوم، )انجمن كتاب( ١٣۴٠برگزيده سال ، ١٣۴٠چاپ اول، 
 
 .١٣۴۴شناسي؛ پیربس؛ انتشارات دانشگاه تھران، چاپ دوم،  روش مردم. ۵

 
شناسي؛ امیل دوركیم، انتشارات دانشگاه تھران، چاپ  قواعد روش جامعه. ۶

 .١٣۶٢سوم،
 
شناسي اجتماعي؛ اتوكالين برگ، شركت انتشارات علمي و فرھنگي،  روان. ٧

 .١٣٨٣چاپ سیزدھم، 
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اصول راھنمايي در آموزش و پرورش ھمراه با طرح النژون ـ والون، انتشارات . ٨

 .١٣٨١دانشگاه تھران، چاپ پنجم، 
 
شناسي اجتماعي، ژرژ گورويچ و ديگران،  شناسي جمعي و روان مسائل روان. ٩

 .١٣٧١مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه، چاپ دوم، 
 
 .١٣٧٠مراحل تربیت، موريس دبس، انتشارات دانشگاه تھران، چاپ نھم، . ١٠
 
وضع و شرايط روح علمي، ژان فوراسیته، انتشارات دانشگاه تھران، چاپ . ١١

 .١٣٧١سوم،
 
شناسي اجتماعي، ژان استوتزل، انتشارات دانشگاه تھران، چاپ پنجم،  روان. ١٢

١٣٧١. 
 
، كلود »مقدمه بر مطالعه طب آزمايشي«اصول روش آزمايشي بخشي از . ١٣

 .١٣۵٧برنار، انتشارات دانشگاه تھران، 
 
 آموزش و پرورش، ژان پیاژه، انتشارات دانشگاه تھران،  شناسي و دانش روان. ١۴

 .١٣٧١چاپ سوم، 
 
سیطره كمیت و عاليم آخر زمان، رنه گنون، انتشارات مركز نشر دانشگاھي، . ١۵

 .١٣٧٢چاپ دوم، 
 
ھا در علوم انساني، ژولین فروند، انتشارات مركز نشر  آراء و نظريه. ١۶

 .١٣٧٢، چاپ دوم، ١٣۶٢دانشگاھي، چاپ اول، 
 
 .١٣۶٨ـ ١٣۶٧شناسي، مولر، انتشارات مركز نشر دانشگاھي،  تاريخ روان. ١٧
 
، میاالره، انتشارات دانشگاه تھران، چاپ دوم، معني و حدود علوم تربیتي. ١٨

١٣٧۵. 
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 علوم تربیتي
 مجموعه مقاالت ارائه شده در نکوداشت استاد دكتر علیمحمد كاردان 

 
 

 ) دکتر احمد احمدی"(سمت"پیشگفتار 
 ياداشت دبیر علمی برگزاری نکوداشت استاد 

 زندگینامه علمی استاد 

 مبانی علوم تربیتی -بخش اول
ضرورت تأسیس فلسفه علم مینوی برای پژوھشھای علوم تربیتی و روانشناسی                    -١

 ) دکتر حسین لطف آبادی(در ايران
ساني           ضرورت توجه به ديدگاھھاي فلسفي زيربنايي معرفت           -٢ شناسـي در علـوم ان

دکتر (براي انتخاب روش تحقیق با تأكید بر روشھاي كیفي پژوھش و ارزيابي آموزشي        
 )عباس بازرگان

ضرورت حاكمیت ارزشھاو انديشه ھاي       : فرآيند جھانی شدن و چالشھای فرھنگی        -٣
 )دکتر غالمعلی افروز(جھان شمول 

 )دکتر سید كاظم اکرمی(نوگرايی در تعلیم و تربیت اسالمی  -۴
 )دکتر سعید بھشتی(نقد ُپست مدرنیسم در فلسفه تعلیم و تربیت معاصر  -۵
مه                             -۶ کان گنجانیـدن آن در برنا اھمیت تربیتی سکوت از ديدگاه ھسـتی گرايانـه و ام

 )دکتر سیدحسین میرلوحی(درسی مدارس 

 مسائل آموزش و پرورش -بخش دوم
پرورش                    -٧ دکـتر احمــد   (ضرورت شـناخت و اصـول روش شناسـی مسـائل آمـوزش و 

 )آقازاده
 )دکتر محمود شارع پور(سرمايه اجتماعی و آموزش و پرورش  -٨
شروطه خواھـی ايرانیـان                -٩ سازی در آســتانه م دکـتر ناصـر تکمیـل       (جنبش مدرسه 

 )ھمايون
 )امان اهللا صفوی(شرايط يادگیری در قرن بیست و يکم میالدی  -١٠
 )دکتر محمدجعفر پاک سرشت(زدايي  تعلیم و تربیت در راستاي خشونت -١١
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شته در          : گفتگو با رابرت استرنبرگ درباره روان شناسی تربیتی                -١٢ وضع جاری اين ر
 )ترجمه دکتر پروين کديور و امید شکری(قلمرو علوم انسانی 

جايگاه، اھمیت، و ضرورت مشاوره و مراکز مشاوره دانشجويی و آثار آن بر فرايند                         -١٣
 )دکتر محمد مزيدی و داوود دھقان(زندگی تحصیلی دانشجويان 

 )دکتر عبداهللا شفیع آبادی(جايگاه راھنمايي و مشاوره شغلي در توسعه كشور  -١۴
سانی                  : مھندسی آموزشی   -١۵ ھای ان رويکرد استراتژيک توسـعة مـديريت سـرمايه 

 )مھندس مھرابی(

 برنامه ريزی درسی و تدريس و مشاوره -بخش سوم
دکــتر محمــود    (جامعــه دانــايی محــور و نظريــه تعلیــم و تربیــت ســؤال محــور               -١۶

 )مھرمحمدی
 )دکتر علیرضا کیامنش(رويکرد ترکیبی در ارزشیابی برنامه  -١٧
بر نظـام        -تأثیر رويكرد خود   -١٨ ھـاي آموزشــي و ضـرورت تحـول در طراحـي و              تحولـي 

 )دکتر حسن شعبانی(ھاي درسي  اجراي برنامه
 )دکتر ھاشم فردانش(درباره تدريس  -١٩
 )دکتر موسی پور و امیر سرداری(مبانی برنامه درسی  -٢٠
شگاھی                         -٢١ يک برنامــه درسـی بیـن رشـته ای دان نوان  زبان شناسی تربیتی به ع

 )دکتر بھمن زندی و آناھیتا خضری(
حود       (نظريه فراشناخت در فرايند آموزش و يادگیري رياضیات             -٢٢ دکتر پروين کديور و م

 )کمالی زارش
تر       (تاملي بر ابعاد شناخته شده و ناشناخته برنامه درسي               -٢٣ فريدون شريفان و دک

 )احمدرضا نصر
يادگیري مـادام                  -٢۴ العمـر    ارزيابي پیشرفت تحصـیلي در دوره كارشناســي بـا رويكـرد 

 )صديقه کريمی، دکتر احمدرضا نصر، و دکتر کاظم بقراطیان(
دکـتر احمدرضـا نصـر، اصـغر         (نقش فناوري اطالعات و ارتباطـات در آمـوزش علـوم                -٢۵

 )سلطانی، و دکتر عشرت زمانی
 )دکتر حسن ملکی(رويکرد تلفیقی در برنامه ريزی درسی  -٢۶
سی رشـتة کتابــداری و                       -٢٧ ھای در نقش فن آوريھای اطالعـاتی در تحـوالت برنامـه 

 )دکتر زھیر حیاتی(اطالع رسانی بعد از انقالب اسالمی 
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 مقاالت 

خود در دانشـگاه تھـران و مؤسسـات                             خدمت  يب بــه پنجـاه سـال  دكتر كاردان قر
به نوشـتن مقـاالت مھمـي                    صد      (علمي ديگر عالوه بر تدريس و تحقیق  در حـدود 

عه     در زمینه علــوم تربیـتي، روان    ) مقاله شناسـي و علـوم انسـاني     شناسـي، جام
سروكار دارنــد، نوشـته         كساني كه با اين رشـته     . پرداخته است   ھـاي وی را در      ھـا 

مجالتــي نظــیر مجلــه دانشــكده ادبیــات و علــوم انســاني، مجلــه دانشــكده علـوم        
تربیــتي، مجلــه آمــوزش و پــرورش، مجلــه ســخن، مجلــه راھنمــاي كتــاب ديــده و              

ناگون داشـته              . اند خوانده وي عالوه بر مقاالت دھھا سخنراني در مجامع علمي گو
ھا در انتشـارات دانشـگاه تھــران، مركـز نشـر دانشـگاھي و ســازمان                       كه بیشتر آن

ست       » سمت« فھرسـت برخــي از مقـاالت و سـخنرانیھاي او در            . به چاپ رسیده ا
 :مجامع علمي بدين شرح است

 
 .١٣٣٧، ٩، مجله سخن؛ شماره ”تحوالت رواني دوره نوجواني“ -

 
ھران؛            ”)١(كرشن اشتاينر و عقايد تربیتي او         “ - ، مجله دانشكده ادبیات دانشگاه ت

 .١٣٣٧، ۴شماره
 

ھران؛            ”)٢(كرشن اشتاينر و عقايد تربیتي او         “ - ، مجله دانشكده ادبیات دانشگاه ت
 .١٣٣٧، ۶شماره

 
 .١٣٣٩، ٢-١، مجله پرورش نو؛ شماره ”تحول ھوش“ -

 
یت         ) سوسـیومتري   (سـنجي     روشھاي جامعه  “ - یم و ترب موزش و           ”در تعل له آ ، مج

 .١٣٣٩، ٣پرورش؛ شماره 
 

ريزي در آموزش    ، فصلنامه پژوھش و برنامه      ”فرھنگ و آموزش و پرورش فرھنگي    “ -
شماره             مؤسسه پژوھش و برنامه    : عالي ١٣٧٢، ١ريزي آموزش عالي، سال اول، 

 . )مقاله برگزيده(
 

- “La Planification de L’enseignement en Iran”, Revue Detiers Monde; No 
l, 1959. 
 
- “Situation Actuelle et Perspective de L’enseignement Post-secondaire 
Destiné aux Personnes Engagées dans la vie Active en Iran”, Rapport 
Presenté au Comité D’experts de L’Unesco, Londre, 27-30 Juillet 1979, In 
Journal of Faculty of Education, University of Tehran; Vol VI, No l, 
Autumn-Winter. 
 

 پژوھشــگاه دانشــگاه تھــران؛ ســال ھشــتم،         ،”پــژوھش و اخــالق پژوھشــگري   “ -
 .١٣٧٣، ١٩شماره 

 
شناسـي و علـوم    ، مجلـه روان  ”، فلسفه و فلسـفه آمـوزش و پــرورش   ”ژان پیاژه“ -

شناسـي و علـوم تربیتــي         تربیتي؛ فصلنامه علمـي ــ پـژوھشـــي دانشكــده روان             
 .١۴-٣، ص ١٣٧۵، ۴-١دانشگاه تھران؛ سال دوم، شماره 

 
شد علــوم         نقش“ - لوم؛ شـماره           ” آموزش و پرورش در ر مه فرھنگسـتان ع ، ١۶، نا

 .٣٠-١۵، ص ١٣٧٩
 

سخن سمت؛ سال ھشتم، شـماره      ،  ”  نقش كتاب دانشگاھي و ويژگیھاي آن      “ -
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 .١٣٨٢دھم، تابستان 
 

سخنراني در سـمپوزيوم نقـش آمــوزش ابتـدايي و                   - اھمیت و روش پرورش تفكر، 
 .١٣٧۴فروردين ماه ١٧-١۵جايگاه مطلوب آن در جامعه آموزش و پرورش اصفھان 

 
موزش                 - گي، ســمینار آ پرورش و فرھیخت نگ بھـره      آموزش و  وري، دانشـگاه   ــ فرھ

 .١٣٧۵تھران، ارديبھشت ماه 
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ارتباط با ما  

   

 
 بازديدکننده گرامی 

 

 ورود. وارد شويد » سمت«جھت ارتباط با سايت  

 info@samt.ac.ir: » سمت«پست الکترونیکی روابط عمومی سازمان  

پست الکترونیکی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی  
 mtt@samt.ac.ir: » سمت«
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�نشمندعاليقد� ��نشمندعاليقد�  نكو�شت �ستا� نكو�شت �ستا
��كترعليمحمدكا���كترعليمحمدكا�

�كتر پر�ين كديو�
�� خدمت �ستا�؛ تد�ين 

كتا� � تربيت نسلها

�كتر �ضا ����� ���كاني
�كتر كا���� مر� علم �ست

�كتر حسين لطف �با��
مدير� صديق � 

باعد�لت �ست

�كتر سيدكاظم �كرمي
)گا& به علو# تربيتي،  

متين � با �خال( �ست

��كتر �فر�
عاشق علو# تربيتي

�ندگى � خدما) علمي � فرهنگى
 �ستا� �كتر عليمحمد كا���+

ــي �	 شهر يز� به  ــا� 1306 شمس �كتر عليمحمد كا	��� �	 س
�� متوسطه � �	�� �� �بتد�يي 	� �	 �بستا� سعد� 	��نيا "مد. �
ــتا� �ير�نشهر &��گا� خو� گذ	�نيد. پس �& گذ	�نيد�  	� �	 �بيرس
ــويق �بير�� � نيز به �قتضا� �ضع  ــطه � به تش �� متوس� �	��
خانو��گي خو� �	 ��نشسر�� مقدماتي يز� كه به تا&گي تأسيس 
شد� بو� خو� 	� بر�� "مو&گا	� "ما�� كر�. �ما �& "نجا كه با 	تبه 
ــد بنابر مقر	�: "� &ما�  ــه فا	? �لتحصيل ش �� �	 �ين مد	س�
 �ــر�� �عز�B گر�يد ــر�� عالي ته بر�� ���مه تحصيل به ��نشس
 Cنيد� «كال�	لت به تحصيل پر��خت. پس �& گذ�ــه هزينه � ب
ــه كه �	 حكم سا� ششم �بيرستا� بو�،  مخصوL» "� مؤسس
ــفه � علوB تربيتي �	 ��نشسر��  ــانس �بير� فلس � ليس	�� 	�

عالي تهر�� پذيرفته شد.
�P �	 طو� تحصيل �	 ��نشسر�� عالي، &با� فا	سي 	� نز� 
بز	گانى چو� �كتر معين، �كتر پر�يز ناتل خانلر� � بديع �لزما� 
فر�&�نفر، &با� عربي 	� �	 محضر "يت �هللا مهد� �لهي قمشه ��، 
ــين فاضل توني، فلسفه  ــفه قديم 	� نز� "يت �هللا محمد حس فلس
 �ــفق  جديد 	� �	 محضر �كتر يحيي مهد��، �كتر 	ضا&��� ش
�كتر غالمحسين صديق گذ	�ند. �	 	��� شناسي �& محضر �كتر 
علي �كبر سياسي � �	 جامعه شناسي �& محضر �كتر غالمحسين 
صديقي فيض بر�. �	سها� علوB تربيتي 	� نز� �كتر محمدباقر 
ــيا	، �كتر عيسي صديق � �كتر �سد�هللا بيژ� � فيزيولوژ�  هوش

�عصا] 	� نز� �كتر عبد�هللا شيباني تلّمذ كر�.
 Bعلو �ــا� 1328 �	جه ليسانس فلسفه  �كتر كا	��� �	 س
 �ــب كر�  ــگا� تهر��) كس ــر�� عالي (��نش تربيتي 	� �& ��نشس
 Bخو� بو�، طبق قانو� �عز� �	�� ��ــه � چو� فا	? �لتحصيل 	تب
 �� �كتر� فلسفه 	�ــجو به خا	b بر�� ���مه تحصيل �	 � ��نش
 �ــكد � �	 ��نش Bــويس �عز� ــگا� ژنو �	 س علوB تربيتي به ��نش
 cــه ژ�� ژ� ــه علوB تربيتي (معر�d به مؤسس ــا: � مؤسس ��بي
ــغو� به تحصيل شد. �	 "نجا �P فلسفه  �سو) �ين ��نشگا� مش	
ــا	� �	نر (Ch Werner) (مؤلف تا	يخ  ــتا��ني چو� ش 	� نز� �س
 Cمعرفت شنا � Cشنا ���ــي 	� نز� 	 فلسفه يونا�)، 	��� شناس
� �صو� تعليم � تربيت 	� نيز  )Jean Piaget( �مشهو	 ژ�� پياژ
ــتا��ني مانند 	�بر ��تر�� (Robert Dottrens) "موخت.  نز� �س
 Bعلو �ــفه  ــا� 1336 به �خذ �	جه �كتر� فلس ــر�نجاB �	 س س
ــگا� ژنو نايل شد. �كتر كا	���  ــكد� ��بيا: ��نش تربيتي �& ��نش
 �ــو� پر�فسو	 پياژ پس �& �خذ �	جه �كتر� به 	غم �ينكه �& س
بر�� �ستيا	� �	 «مركز معرفت شناسي تكويني» به كا	 �عو: 
ــي، بيد	نگ به �طن با&گشت. پس  ــد، به سائقه �ظيفه شناس ش
ــگا� تهر�� بر�� �نتخا]  ــو� ��نش ــركت �	 "&موني �& س �& ش

نكو��شت 
�كتر عليمحمد كا���+

ضميمه سخن سمت ـ شما�� 33 ـ ��� ما� 1384

�يژ1 نامه

سا+ما* مطالعا& # تد#ين كتب علو� �نسانى ��نشگاهها
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 �كتر كا���� مر� علم �ست �كتر كا���� مر� علم �ست

نكو��شت 
�كتر عليمحمد كا���+

�يژ1 نامه

ضميمه سخن سمت ـ شما�� 33 ـ ��� ما� 1384
سا+ما* مطالعا& # تد#ين كتب علو� �نسانى ��نشگاهها
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 ���نشـجو� �كتر كا���+ �� سالها� ���، �مر�
معا�+ پژ�هشـي ��نشـگا1 تربيت معلم �سـت. 
�كتـر پر�يـن كديـو� �� خاطر�) خو� با �سـتا� 

مي گويد:
□ �شـنايي شـما بـا �كتـر كا���+ �� چه �مانـي بو�1 

�ست؟
■ "شنايي من با �ستا� به �هه چهل برمي گر��. 
�لين با	 با ترجمه كتا] 	��� شناسي �جتماعي �
ــت  ــن برگ ـ كه �	 حد�� بيس ــف �توكالي تألي
ــو� ـ با  ــب �	 �ين &مينه ب ــا�،كتابي بي 	قي س
� كا	شناسي 	�ــپس �	 � ــنا شدB. س �يشا� "ش
ــد، �	 ��نشكد� علوB تربيتي به طو	 مستقيم  �	ش
ــتفا�� كر�B. �كتر  �& كالسها� �	C �ستا� �س
كا	��� �	 "� &ما� 	ئيس ��نشكد� علوB تربيتي 
ــگا� تهر�� بو�ند � �ين فرصت بر�� كليه  ��نش
 �ــجويا� فر�هم بو� كه هم �& نظر علمي  ��نش
ــا�  ــاني � �خالقي �& �جو� �يش ــم �& بعد �نس ه

بهر� مند شوند.
□ �كتر كا���+ چه نقشـي �� �شـد علـوC تربيتي �� 

كشو� ��شته �ست؟
ــتا� �	 چند حو&� علوB تربيتي �ير�� تأثير  ■ �س
ــه كتا]  � �� ك	�ــته �ند. �	 � ــمگير� ��ش چش
ــترC نبو� � ��نشجويا�  ــب �	 �س علمي مناس

ــتفا�� �& منابع خا	جي 	� ند�شتند،  نيز تو�نايي �س
ــا� �	  ��� �يش	 �ــت  ترجمه ها� �قيق، يكدس
ــا بو�. به  ــوB �جتماعي 	�� گش ــته �& عل چند 	ش
� �يشا� به تربيت نسلي �& ��نش "موختگا� �عال
ــي  ــوB تربيتي با بهترين 	�p "مو&ش حو&� عل
چو� «	�p فعا�» كه �ين 	�&ها سخت مو	� 
تأكيد �ست، پر��ختند. به �ين معني كه ��نشجو 
 �ــه �	گير� كامل  ــا� موظف ب �	 كالC �يش
تماB  عيا	 با مسائل علمي بو�. كالسها� �يشا� 
� بر جنبه ها� علمي �پربا	 � تأثيرگذ�	 بو� � عال
ــت به طو	�  ــو�، با	 عاطفي خاصي نيز ��ش ق
ــجويا� �	 "� ضمن فر�گير� مباحث  كه ��نش
مربوطه �& ظر�فتها� 	فتا	� گا� طنز"ميز �يشا� 
ــا� 	�  ــيا	 مي "موختند � �& �ين نظر، �يش نيز بس
�طرفه �� � rتبا	� �ــته  ــت ��ش صميمانه ��س

برقر�	 مي كر�ند.
□ با توجه به �ينكه ��نشجو� �كتر بو�يد چه خاطر1 �� 

� كالسها� �� ���يد؟�
ــغو� تد	يس بو�ند � سخن  �&� �ستا� مش	 ■
ــيدند: "هما� طو	 كه  ــه پرس ــيد ك به �ينجا 	س
 �مستحضريد فلسفه سه �ظيفه عمد� 	� به عهد
ــجويا� با  ــا� يكي �& ��نش ــن ح ��	�". �	 همي
ــر به تأييد مطلب �ستا� پر��خت.  تكا� ���� س
ــما كه  ــاL خو� فرمو�ند "ش ــتا� با طنز خ �س

ــه �ظيفه كد�B �ست"؟  مي ��نيد بفرماييد �ين س
ــجو "� سه �ظيفه 	� برشمر�، �يشا�  �قتي ��نش
� با لبخند گفتند: "هر سه مو	�  �سر� تكا� ���

�شتبا� �ست"!
ــز �& كمكها� مخلصانه  ــر�: &يا�� ني خاط  
ــجويا� ��	B كه �	 ��قع هر كا	�  �يشا� به ��نش
مي تو�نستند �	 چها	چو] مو�&ين بر�� ��نشجويا� 
ــكال: "نها نهايت  ــاB مي ���ند � �	 	فع مش �نج
ــه �يگر� كه  ــه عمل مي "�	�ند. نكت تالp 	� ب
� با	ها �	 مو	�  �ــيا	 با �هميت � تأثير گذ�	 بو� بس
"� فكر كر�� �B نگا� متفا�: �ستا� به مسائل �ست. 
ــا� �	 كالC يا حتي �	 جلساتي كه حضو	  �يش
ــائل �& &��يه �� نگا� مي كنند كه هيچ  ��	ند به مس
كس به xهنش نمي 	سد. �يشا� شخصي مسئله 
ــو	 بو�ند � به جا� مطرy كر�� خو�، به حل  مح

"� مسئله توجه مي كر�ند.
□ نظر شما �� مو�� مر�سم نكو��شت �ستا� چيست؟

ــم � قد	��ني �& �ستا��ني كه  برگز�	� �ين مر�س
 pتال 	ــو ــد علمي كش ــن �هه بر�� 	ش چندي
 �ــتايش �ست  � قابل س �	�ــيا	 ضر كر��، بس
ــه �� �& تأثير گذ�	� �يشا� بر 	شته  ــايد گوش ش
 B	��ــد. �ميد ــا� بده ــا� علوB تربيتي 	� نش نوپ
ــاني كه خاطر�تي �&  ــو� تا كس فرصتي فر�هم ش

�ستا� ��	ند �ين خاطر�: 	� بيا� كنند.

�كتـر �ضا ����� ���كاني، �ئيس فرهنگسـتا+ 
علـوC جمهـو�� �سـالمي �يـر�+ �سـت. �� 
همچنيـن �شـنايي �يرينه �� بـا �كتـر كا���+ 
����. به سـر�J �� �فتيم تا �� �يد �ين �ستا� به 

فعاليتها� �كتر كا���+ نگاهي ��شته باشيم.
□ �شـنايي شـما با �كتر كا���+ مربـوK به چه �ماني 

�ست؟
ــيا	  ــم كه ��نش ■ من �كتر 	� �& &ماني مي شناس
ــا�  ــيا	� �يش ــدند. �متحا� ��نش ــگا� ش ��نش
ــد � �& "� &ما�  ــا برگز�	 ش �	 كال� C	C م
ــت كه با هم 	�بطه ��ستي  ــا� �س حد�� 40 س
 ��	�ــه لحظه �ين � ــكا	� ��	يم كه لحظ � هم

بر�� من خاطر� �ست.
 Cشد علو� ��+ چه نقشـي ��كتر كا��به نظر شـما  □

تربيتي �� كشو� ��شتند؟
ــا� �جر�يي مثل  ــا توجه به �ينكه كا	ه �� ب ■
	ياست ��نشكد� علوB تربيتي ��نشگا� تهر�� 	� 
بر عهد� ��شت، هيچ �قت �& كا	 علمي، ترجمه 
ــت. �	 ��قع �كتر  ــيد� �س ــت نكش � تأليف �س
 ��ــم معرفي كر�.  ــو�� مر� عل كا	��� 	� مي ت
يكي �& بهترين مترجما� � مؤلفا� علوB �نساني 

�ست كه خدمت بز	گي به جامعه تعليم � تربيت 
ــت. �	 ��قع مي شو� گفت ��نشجويا�  كر�� �س
� شد� �ند. �	�ــا� پر ــته با كتابها� �يش �ين 	ش
 Bعلو �ــوB �جتماعي  ــد�� �ين كتابها �صًال عل ب

تربيتي به چنين مرحله �� �	 كشو	 نمي 	سيد.
□ نظـر شـما �� خصوM مر�سـم بز�گد�شـت �كتر 

چيست؟
■ تقدير �& پير تعليم � تربيت كا	 بسيا	 شايسته �� 
�ست. خيلي خوشحالم كه به �ستا�� مانند �كتر 
كا	��� ���� �حتر�B مي  شو�، چر� كه �� �	خو	 

هر گونه تقدير � بز	گد�شتي �ست.
□ �مر�� مهم ترين مسئله حو�1 علوC تربيتي �� كشو� 

�� چه مي بينيد؟
 �ــكال: �ين حو&� مباحثي فر�� نيست  ■ مش
بايد با سير� تا	يخي به "� نگا� كر�. �	 مسئله 
ــخص 	� �	  ــم � تربيت بايد �يد كه هر ش تعلي
 dهيم. �& طر� p	�چه جامعه  �� مي خو�هيم پر
ــي � علوB تربيتي به  ــر �صوًال علوB �جتماع �يگ
 � Bجامعه ما هم مظلو 	عنو�� &يرمجموعه "� �
�ضع مطلوبي نسبت  �هم غريب � ضعيف �ست 
ــو	ها ند�	�. "� قد	 مشكل �	 �ين  به �يگر كش

عرصه �جو� ��	� كه نمي تو�� گفت �& كجا بايد 
 Bعلو 	خوبي هم � �ــا ــر�� كر�. �لبته كتابه ش
ــاني ترجمه � نوشته شد� �ما پر�كند� كا	يها،  �نس

تو�&� 	� �& �ين 	شته گرفته �ست.
□ �كتـر كا���+ بر�� كم تر كر�+ �ين مشـكال) چه 

كا�هايي �نجاC ���1 �ند؟
 �ــي بنيانگذ�	  ــوB تربيت ــا� �	 &مينه عل ■ �يش
ــيا	 كه  ــا بو�ند. �� به همر�� �كتر هوش � گش�	
ــا� بو�ند 	�� سنگال�  �كتر كا	��� �ستيا	 �يش
� 	� بر�� عالقه مند�� به �	 �ــو�  ــختي 	� گش س
�ين 	شته با& كر�. شايد متوجه نباشيم &ماني كه 
كتابها نبو� چه سختيهايي �جو� ��شت، �ما �كتر 
كا	��� با حسن سليقه �� كه �	 تأليف � ترجمه 

كتابها ��شت 	�� 	� با& كر�.

�� خدمت �ستا�� خدمت �ستا��؛ تد�ين كتا� � تربيت نسلها؛ تد�ين كتا� � تربيت نسلها

�� ��قع مي شو� گفت 
��نشجويا+ �ين �شته 
با كتابها� �يشا+ 
پر���1 شد1 �ند. بد�+ 
 Cين كتابها �صًال علو�
�جتماعي � علوC تربيتي 
به چنين مرحله �� �� 
كشو� نمي �سيد

كالسها� �يشا+ پربا� 
� تأثيرگذ�� بو� � عال�1 
بر جنبه ها� علمي قو�، 
با� عاطفي خاصي نيز 
��شت
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"�كتـر كا���+ مفاهيـم ���+ شناسـي �جتماعي �� به 
كشـو� ���� � با قلم خوبي كه ��شت مسائل �+ �� �� 

كشو� مطرX كر�".
ــتا� ��نشگا� شهيد بهشتي سابقه  �كتر �فر�& �س  
ــا�  ــر كا	��� 	� مربوr به س ــا �كت ــنايي خو� ب "ش
ــت � �فز��: "�	 �ين &ما� �يشا� 	ئيس  8431 ��نس
ــكد� علوB تربيتي � من ��نشجو� 	��� شناسي  ��نش
ــا� �	تباطم با �� خو]  ــكد� بو�B. �& هما� &م ��نش
ــريف، متدين � متفكر  بو� � �كتر كا	��� 	� مر�� ش

مي شناختم".
ــر كا	��� به طو	 كلي يكي �&  ــت: "�كت �� گف  
ــت كه  ــو	 �س طر�حا� � مدير�� علوB تربيتي �	 كش
به همر�� �كتر شريعتمد�	� � �كتر حسيني كرماني 
پايه ها� �ين علم 	� �	 كشو	 پي 	يز� كر�. �ينها �	 
ــق ��شتند، هم سو��،  علوB تربيتي هم عالقه � عش
خصوصاً �كتر كا	��� كه قلم بسيا	 خوبي هم ��شت. 
 �� 	� مر�� �صولي، منطقي � Bهميشه هر جا كه بو�

��	�� فكر� مثبت يافتم".
�كتر �فر�& به توضيح چند خاطر� �& �كتر كا	���   
 �پر��خت: "قبل �& �نقال] &ماني شاگر� ��� ��نشكد
� يكي �& مسؤال� ��بسته به �	با	 �صر�	 ��شت  Bشد
ــر�B، من هم  ــا� ب ــا� به �يد�	 ش �� س� &�ــه �	 	 ك
ــتم. "� فر� تهديدها� &يا�� كر� � حتي  نمي خو�س

ــم تماC گرفت. �& طرd �يگر گر�هي  با پد	 من ه
ــتند كه 28 �سفندما� به  ــجويا� تصميم ��ش �& ��نش
ــا� گفتم كه  ــد. من بر�� فر�	 �& �يد�	 با ش � بر�ن�	�
ــر كا	��� بعد �& �ينكه  ــم به �	�� بر�B. �كت مي خو�ه
ــدند به من حكم  ــت �ين تصميم من مطلع ش �& عل
سرپرستي ��نشجويا� 	� �بال? كر�ند � �ين باعث شد 
ــو�.  كه �يگر �& طرd "� فر� هم مز�حمتي �يجا� نش
� با&گشت به يز� 	فتيم � ��نشجويي مي خو�ست �	 	�
ــوغاتي بخر�،  ــي بر�� �كتر كا	��� به عنو�� س كيف
�قتي فر�شند� فهميد �ين كيف بر�� كيست پولش 	� 
نگرفت � گفت �& طرd من به �يشا� هديه بدهيد".

�� به خاطر� �يگر� �& برخو	�ها� خو� با �كتر   
ــا	� كر� � گفت: "بعد �& چند سا� شاگر�  كا	��� �ش
�لي قر�	 بو� بر�� ���مه تحصيل �	 خا	b �& كشو	 به �
 �من بو	C تحصيلي تعلق بگير� �ما معا�� ��نشكد
 d�كه شخصي گر�� كلفت � �& فر�ماسونرها� معر
ــد � مي خو�ست بو	C 	� به خانمي بدهد  بو� مانع ش
ــاله تماB كر�� بو�. �كتر  ــانس 	� پنج س � ليس	�كه �
كا	��� با �طال� �& �ين قضيه بسيا	 عصباني شد � با 
 �تأكيد �يشا� من تو�نستم �& فرصت تحصيلي �ستفا�
 B	�� ال� �هها نامه� .B�ــو	 بر � به خا	b �& كش �كر�
1350 به �يشا� نوشته �B يا �كتر  كه طي سالها� 51ـ 

كا	��� بر�� من فرستا�� �ند".

�كتر حسين لطف �با�� �ستا� ��نشگا1 شهيد بهشتي 
�سـت. �� �� �شـته ���+ شناسـي تربيتـي تد�يس 

مي كند � پاسخ سؤ�ال) ما �� چنين مي �هد:
□ سـابقه �شنايي شما با �كتر كا���+ مربوK به چه �ماني 

�ست؟
 �■ من �	 سا� 1345 �	 	شته 	��� شناسي ��نشگا
�ستاني ��شتم كه �	 	شته � � Bــجو بو� تهر�� ��نش
ــتا� جو�ني  ــي �	C مي خو�ندند � �& �س علوB تربيت
ــو� تعليم � تربيت"  ــاB مي بر�ند كه "مباني � �ص ن
ــد � كالC خوبي ��	�.  ــي �	C مي �ه ــه خوب 	� ب
ــا	�، �ين �	C 	� گرفتم  ــن به عنو�� �	C �ختي م
ــتا� جو�� كه هما� �كتر كا	���  ــر كالC �س � س
ــن كالC فهميدB كه  ــو	 �	 �ي ــو�، 	فتم. با حض ب
 �ــت  ــي � �صو� تعليم � تربيت چقد	 مهم �س مبان
ــتم بين �ستا��� قضا�: كنم.  �& سو� �يگر تو�نس
� كا	شناسي �	شد 	� طي مي كر�B �يشا� 	��قتي �
 Bنجا فهميد" �ــد  ــكد� علوB تربيتي بو�ن مدير ��نش
ــتند � صد� � عد�لت 	� �	  كه مدير خوبي هم هس
ــا� �يدB. بعد �& �تماB تحصيل هم �قتي  	فتا	هايش
به كشو	 برگشتم �يدB هما� خصوصيا: �	 �يشا� 
� بر �ين، علم، خاصه علوB تربيتي، ��جو� ��	�. عال
ــه معشو� �� �ست؛ "�B عالم �	 كشو	 &يا�  هميش
�ست، �ما "�B صا�� عالم كم ��	يم. �� پژ�هشگر� 

ــت كه بسيا	 ��ستش  صديق � 	فيقي صميمي �س
.B	��

□ چه نقشي بر�� �كتر كا���+ �� �شد علوC تربيتي كشو� 
قائل هستيد؟

 � p&ــد "مو ــر� �	 تعميق � 	ش ــش مؤث �� نق ■
ــو	��  � با	ها �	 ش �ــر� ــو	 �يفا ك ــش �	 كش پژ�ه
 �ــا: خو]  � پر�	p �& تحقيق p&ــو ــي "م پژ�هش

�	ست �فا� كر�� �ست.
 Bعلو 	� �	ــمند  ــر كا	��� نقش يك ��نش �كت  
� �	 �نتقا� علوB تربيتي �& فرهنگ  �تربيتي �يفا كر�
 �ــت. �� نشا� ��� ــو	 موفق بو�� �س غربي به كش
ــي ترين مسئله �ير�� �ست  كه تعليم � تربيت �ساس
 &� pست خو�	با �ين فهم � �ــعي كر� � همه جا س

علوB تربيتي �فا� كند.
□ برگز��� نكو��شت �كتر �� «سمت» چه �ثر�تي ����؟

ــتي �	  ــز�	� چنين بز	گد�ش ــت �ينكه برگ ■ نخس
سا&ماني شناخته شد� مانند «سمت» نشا� مي �هد 
كه �ين سا&ما� قد	 مر��� بز	گ حو&� علوB تربيتي 
ــد. �& �يگر سو �ين كا	  	� مي ��ند � "نها 	� مي شناس
مي تو�ند مشو� ��نشمند�� جو��، ��نشجويا� باشد 
ــاني �	 غوغا�  ــمند�� علوB �نس ــم �ينكه ��نش � ه
ــيا	  ــوند كا	 بس ــته مي ش ــوB تكنولوژيك برجس عل

مهمي �ست.

)گا& به علو# تربيتي،  
متين � با �خال( �ست

"�كتـر كا���+ فـر�� �سـت عالـم � ميهن 
 �� ����ست كه با كما\ تو�ضع � �� سر �لسو

هيچ گونه مشو�) � كمكي ��يغ نمي كند".
 Lخصو 	كتر سيدكاظم �كرمي ��  
ــنايي خو� با �كتر گفت: "من �& سا�  "ش
 &� .Bتحصيلي 40-1339 شاگر� �يشا� بو�
 �هما� &ما� ترجمه � تد�ين كتابها� حو&
علوB تربيتي يكي �& مشغله ها� �يشا� بو� 
� مي تو�� گفت مر�� "گا� به علوB تربيتي،  
متين � با �خال� �	 برخو	� با ��نشجويا� 

�ست".
ــا	  ــر كا	��� "ث ــز��: "�& �كت �� �ف  
 Bپيشبر� علو 	كه همه � �	جو� ���&يا�� 
 �تربيتي بسيا	 مؤثر بو�� �ند � مو	� توجه 
پذيرp �ستا��� �ين 	شته � نيز 	شته ها� 
ــي تربيتي  ��� شناس	 �ــوB �جتماعي  عل
ــو هيأ: علمي  ــد� �ند". �ين عض ��قع ش
ــگا� تربيت معلم خاطر نشا� كر�:"  ��نش
ــت كه بد�� كوچك ترين  �� فر�� �س
نشاني �& غر�	 علمي با تو�ضع �	 جايي كه 
� كمك  �نظر� �& �� بخو�هند حاضر شد
مي كند. بعد �& �نقال] با حضو	 �	 جلسا: 
شو	�� عالي �نقال] فرهنگي � شو	�� 
ــر�	p به �	�ئه نظر�:  � پ p&عالي "مو

كا	شناسانه پر��خت".
ــه برگـز�	�  ــا� �يـن ك �� با بي  
ــت �كتـر كـا	���  ــم گر�مـي ��ش مر�س
بـر�� جو�� ترها بسيـا	 مؤثرتـر �ست، 
ــمت» بايد ��نشجويا�  تأكيد كر�:" «س
ــد � �كتر� 	� نيز بر��  كا	شناسي �	ش
�ين مر�سم �عو: كند تا جو�� ترها بد�نند 
كه جامعه علمي �& بز	گا� تقدير مي كند 
� "نها 	� مو	� عنايت قر�	 مي �هد. �قتي 
ــت خدما: علمي � فرهنگي  �& نكو��ش
صحبت به ميا� مي "يد جو�نا� تشويق 

مي شوند كه قدمها� بلندتر� بر��	ند".
�كرمي با تشكر �& سا&ما� «سمت»   
به عنو�� متولي برگز�	� �ين مر�سم گفت: 
"�ثر �يگر� كه برگز�	� �ين نكو��شت 
��	� �ين �ست كه به �فر�� بر�� مطالعه �	 
&مينه تعليم � تربيت � مقاله نويسي �	 �ين 

	شته جهت مي �هد".
�ين �ستا� ��نشگا� با �شا	� به �ين   
ــالمي  ــاC فرهنگ �س نكته كه بر �س
بايد قد	 عالما� 	� بد�نيم، �ضافه كر�: 
ــتها تأثير �ين �مر 	�  "برگز�	� نكو��ش

بيشتر خو�هد كر�".

عاشق علو# تربيتيعاشق علو# تربيتي

مدير� صديق � باعد�لت �ستمدير� صديق � باعد�لت �ست

هميشه �� �� مر�� 
�صولي، منطقي � 

����� فكر� مثبت 
يافتم

�� نشا+ ���1 كه تعليم � 
تربيت �ساسي ترين مسئله 
�ير�+ �ست � همه جا سعي 

كر�1 با �ين فهم ��ست 
خو�` �� علوC تربيتي 

�فاa كند
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 � p	�� پر p&ــي �صو� "مو ــيا	 كرس به عنو�� ��نش
ــيا	- كه �	 تابستا�  ــتا� فقيد �كتر هوش جانشيني �س
ــد� �	 "�  ــو� - � پذيرفته ش ــه ب ــا 	فت 1336 �& �ني
ــگا� تهر��  ــكد� ��بيا: ��نش "&مو� به خدمت �	 ��نش
 � p&سهايي مانند �صو� "مو	يس �	تد �مشغو� شد 
� پر�	p 	� به عهد� گرفت.  p&يخ "مو	تا � p	�ــر پ
ــا: �جتماعي  ــه مطالعا: � تحقيق ــيس مؤسس با تأس
 �	�ــا� � ــر�� (1337ـ 1338) � �يج ــگـا� تهـ �	 ��نش
 Pبر� P�ــانس علوB �جتماعي �&  ــانس � فو� ليس ليس
تحقيق � تد	يس �	 �ين مؤسسه نيز �عو: شد. لذ� تا 
ــا� 1345 �	 "نجا به تد	يس 	��� شناسي �جتماعي  س
� فو� ليسانس 	��p تحقيق �	 علوB �جتماعي �	 �	 �
ــي پر��خت؛ همچنين به ترجمه كتابها�  علوB �جتماع
 p�	 �مهمي �	 	��� شناسي �جتماعي � مر�B شناسي 

تحقيق �	 &مينه ها� فو� توفيق يافت.
ــو�&�: تد	يس، تحقيق، ترجمه  �كتر كا	��� به م
 �ــگا ــف �& هما� "غا& كا	 �	 مديريت �مو	 ��نش � تألي
ــت؛ �& جمله تا سا� 1341 مديريت  ــا	كت ��ش نيز مش
�C مؤسسه مطالعا: � تحقيقا: �جتماعي؛ �& 1341 تا 	�
 1348 &� �1348 	ياست ���	� كل "مو&p ��نشگا� تهر�� 
تا 1356 نيز 	ياست نخستين ��نشكد� علوB تربيتى كشو	 

	� كه �	 ��نشگا� تهر�� �يجا� شد� بو� بر عهد� ��شت.
 Pعرصه ها 	ــز � ــالمى ني ــس �& �نقال] �س �P پ
 	� �ــت خو� ���مه ���  ــم � فرهنگ فعاالنه به خدم عل
ــا� 1369 �& سو� شو	�� عالي �نقال] فرهنگي به  س
ــته فرهنگستا� علوB جمهو	� �سالمي  عضويت پيوس
� بر تد	يس �ــال ــد. �كتر كا	��� ع ــر�� برگزيد� ش �ي
ــي �	شد  ــي � كا	شناس � ها� مختلف كا	شناس	�� 	�
 ،C	تربيت مد �ــر��  ــگاهها� ته ــر� �	 ��نش � �كت
ــي  ــه 	��� شناس ــتي مؤسس �& 1363 تا 1376 سرپرس
ــالها  ــگا� تهر�� 	� عهد� ��	 بو�. �كتر كا	��� س ��نش
ــگا� تهر�� � هيأ: مميز� علمي "�  ــو	�� ��نش �	 ش
ــته � فعاليت  ــز هيأ: مميز� مركز� عضويت ��ش � ني
ــتين صاحب نظر�نى  ــت. �P همچنين �& نخس كر�� �س
 ���� ��نشگاهها 	��ست كه �	 سا&ماندهى جديد "&مو� 
 P� �مؤسسا: "مو&p عالي كشو	 �& سا� 1342نقش �يژ

��شته �ست.
 pــتر ــر �قد�ما: ماندني �� تالp �	 گس �& �يگ
ــته ها� مختلف علوB تربيتي �	 سطح كا	شناسي  	ش
� �كتر� علوB تربيتي 	�ــتين � ــد � تأسيس نخس �	ش
� پر�	p) �	 سا� 1353 �	  p&ــفه "مو (تا	يخ � فلس

��نشكد� علوB تربيتي ��نشگا� تهر�� �ست.
 Bعلو �مديريت گر�هها� پژ�هشي 	��� شناسي 
ــاني،  ــا&ما� مطالعه � تد�ين كتب علوB �نس تربيتي س
ــو	�� پژ�هشي �ين سا&ما� � همكا	�  عضويت �	 ش

 �ــگا� علوB �نساني � مطالعا: فرهنگي  مؤثر با پژ�هش
� نيز مؤسسه پژ�هشي  �ــگا � ��نش �ــكد� حو& پژ�هش
ــي ��بسته به  ــي � نو"�	يها� "مو&ش برنامه 	يز� �	س
 ��� پر�	p �& جمله فعاليتها� �يگر  p&مو" :	�&�

�	 مر�كز مختلف علمى �ست. 
ــا� حاضر �	 �نجمنها� علمى  �كتر كا	��� �	 ح
مانند �نجمن جامعه شناسي �ير��، �نجمن �ير�ني تعليم 
ــم � تربيت، �نجمن  ــن بين �لمللي تعلي � تربيت، �نجم
ــو� &با� � �نجمن  ــا� فر�نس ــي جامعه شناس بين �لملل
پژ�هشها� "مو&شي نيز عضويت ��	� � همچنين عضو 
 ��� 	ئيس �نجمن 	��� شناسي �جتماعي �ير�� �ست. 
�	 هيأ: تحريريه تعد�� &يا�P �& مجال: تخصصى- 

��نشگاهى نيز عضويت ��	�.

تقديرها
ــگ (1329) به �ليل �حر�&  ــا� (مد��) فرهن - نش
ــي فلسفه � علوB تربيتي �&  � كا	شناس	�� 	� ��	تبه �

سو� �&�	: فرهنگ �قت.
- نشا� (مد��) سپاC (1353) به مناسبت ��شتن 
ــايا� �	 مقاB 	ياست ��نشكد� علوB تربيتي  خدما: ش
 p&عالي فرهنگ ("مو �	شو� �تهر�� �& سو ���نشگا

.(p	�� پر
 �ــا� به عنو�� �ستا� ممتا& ��نشگا - تجليل �& �يش

تهر��.
 Pها �ــى �& چهر ــه عنو�� يك ــا� ب - معرفى �يش

ماندگا	 كشو	.
 Pيشا� �& سو� 	ثا" �- نكو��شت شخصيت علمى 

�نجمن "ثا	 � مفاخر فرهنگى.
 Bــتا� علو ــوP فرهنگس ــا� �& س ــا] �يش - �نتخ
جمهو	P �سالمى �ير�� به عنو�� «پژ�هشگر نمونه». 
ــو:  ــو�� يكي �& مدير�� پيشكس ــر به عن -تقدي

گر�هها� پژ�هشي «سمت».

�ثا�: كتابها
�لف) تأليف

1. L’Organisation Scolaire en Iran, His-
toire et Perspective.

2. فلسفه تعليم � تربيت، جلد ��� [بخشهايي].
3. �	"مد� بر جامعه شناسي �سالمي.

4. سير "	�ء تربيتي �	 غر].
5. علوB تربيتي، ماهيت � قلمر� "� [بخشهايي].

e) ترجمه
1. طرy �صالy فرهنگ فر�نسه.

.p	�� پر p&"مو 	هنمايي ��	2. �صو� 
��� شناسي �جتماعي.	 .3

��� شناسي طبقا: �جتماعي.	 y4. طر
�p مر�B شناسي.	 .5

6. قو�عد 	�p جامعه شناسي.
��� شناسي �جتماعي.	 .7

 p	�پر  �  p&مو"  	� 	�هنمايي  �صو�   .  8
همر�� با طرy النژ�� ـ ��لو�.

��� شناسي 	 �9. مسائل 	��� شناسي جمعي 
�جتماعي.

10. مر�حل تربيت.
�ضع � شر�يط 	�y علمي. .11

��� شناسي �جتماعي.	 .12
.p	�� پر p&نش "مو�� ���� شناسي 	 .13

14. سيطر� كميت � عاليم "خر &ما�.
15. "	�ء � نظريه ها �	 علوB �نساني.

16. تا	يخ 	��� شناسي.
17. معني � حد�� علوB تربيتي.

مقاال): 
�كتر كا	��� قريب به پنجا� سا� خدمت خو� �	 
� بر تد	يس ���نشگا� تهر�� � مؤسسا: علمي �يگر عال
� تحقيق به نوشتن مقاال: مهمي (�	 حد�� صد مقاله) 
 � جامعه شناسي  ��� شناسي، 	 تربيتي،   Bعلو &مينه   	�
علوB �نساني پر��خته �ست. كساني كه با �ين 	شته ها 
نظير  مجالتي   	�  �	  P� نوشته ها�  ��	ند،  سر�كا	 
 �مجله ��نشكد� ��بيا: � علوB �نساني، مجله ��نشكد
سخن،  مجله   ،p	�پر  �  p&مو" مجله  تربيتي،   Bعلو
� بر �� خو�ند� �ند. �� عال �مجله 	�هنما� كتا] �يد
مقاال: �هها سخنر�ني �	 مجامع علمي گوناگو� ��شته 
كه بيشتر "نها �	 �نتشا	�: ��نشگا� تهر��، مركز نشر 

��نشگاهي � سا&ما� «سمت» به چاپ 	سيد� �ست.
*** 

ــتر �	 مو	�  ــد�� مى تو�نند �طالعا: بيش عالقه من
�ين نكو��شت 	� با مر�جعه به سايت :

www.samt.ac.ir/kardan.asp 
�	يافت كنند.

نكو��شت 
�كتر عليمحمد كا���+
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