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 چک٘ذُ

ُغؼ از ایً پژكُف ةیاف ك جضهیم جسارب ىؿهيی ٌگارٌغق از جضنیم در داٌكگاق فؼٍُگیاف ةا ركش ظّدکاكم 

آىّظحۀ پژكُف، جسارب ك ظاظؼات ٌگارٌغق، داٌف ُامركایحی ةّد. ایً پژكُف ركیکؼدم کیفی دارد. ىٍتؽ دادق

دُغ آقٍایی ةا صؼفۀ ُام پژكُف ٌكاف ىیٌگارم جٍؼیو قغق اؿث. یافحَداٌكگاق فؼٍُگیاف اؿث کَ ةَ قیّة ركایث

تث ةَ ایً صؼفَ، از ظؼیق ظاٌّادق، ةؼظی ىؿهياف، اىٍیث قغهی ك ... ةاؾخ قغ  ىؿهيی از ظؼیق ؾالكۀ ظّد ٌّیـٍغق ـٌ

ُام اٌحعاب ك كركد ةَ قغم ىؿهيی، ام از ؾهم ك اٌگیؽقارٌغق ةَ ىؿهيی گؼایف یاةغ. ایً ىحً قاىم ىسيّؾَجا ٌگ

ُام یادگیؼم، جسؼةیات کـب قغق در ظّؿ دكرة جضنیهی ك جسؼةیات ظّؿ دكرة آىّزقی، کاركرزم، فؼمث

ىً »ةاقغ. یؿٍی ؾّاىهی کَ در ام ك ... ىیجسؼةیات پیكیً، جكؼیش ىؿهيی کؼدف ظّد در آیٍغق، جؿِغات صؼفَ

ُام ظّاٌغق قغق، ٌلف ظاٌّادق، ظاظؼات، اٌغ؛ ىاٌٍغ جأدیؼ دكؿحاف، ىؿهياف، کحابگػار ةّدقٌگارٌغق جأدیؼ« امصؼفَ

اؿث. در ایً  ام ظّد را جتییً ٌيّدقُایی کَ در ایً ةارق ىكاُغق قغق ك ... ك در كاكؽ ٌّیـٍغق ىـیؼ صؼفَفیهو

م جؼةیحی ك آىّزقی ىذم فٍّف کالؿغارم ك ىغیؼیث کالس درس، ٌکات اظالكی در ةؼظّرد ةا ُاگؽارش جسؼةَ

آىّزاف ك ... کَ از اؿاجیغ ك ىؿهياف راٍُيا، ةَ  ُا ك فٍّف جغریؾ، ةؼكؼارم ارجتاط مضیش ةا داٌفآىّزاف، قیّق داٌف

اش ىغٌؼؼ دارد ٌیؽ غق در ىـیؼ ىؿهيیدؿث آىغق ٌیؽ ذکؼ قغق اؿث. ُيچٍیً افق دیغم کَ ٌگارٌغة ىلانَ ةؼام آیٍ

 اؿث.ىحػکؼ قغق 

 آىّز. ىؿهو، داٌكگاق فؼٍُگیاف، جسؼةَ زیـحَ، داٌفّا:  کل٘ذ ٍاصُ
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 هقذهِ 

ساـ فؿانیث فؼاجؼ از كػایف رؿيی در ةِتّد ؿازىافىی ُام  جّاف گفث كزّد ىؿهياٌی راغب ةؼام ٌا

ُام جؿهیو ُا ك ٌؼاـ(. در جياـ ىکاجب، فؼٍُگ2014، 1آىّزقی اُيیث چكيگیؼم دارد )ؿاىچ ك اپالجکا

ام ةؼظّردار اؿث. ایً زایگاق ك پایگاق ك ىٍؽنث در ىکحب ك جؼةیث ةكؼم، ىؿهو از اُيیث ك اؾحتار كیژق

ؿاز ك انِی اؿالـ ك ٌؼاـ جؿهیو ك جؼةیث ىتحٍی ةؼ كؼآف ك ؿٍث ك ؿیؼة پیاىتؼ )ص( ك ائيۀ ىؿنّـ )ع(  اٌـاف

اةؼایً قؼط ادؼةعكی آف ك صحی جضلق . رؿغةَ اكج ظّد ىی جغریؾ ىاُیحان یک فؼایٍغ ارجتاظی اؿث، ٍة

ةاقغ. جا زىاٌی کَ ىؿهو ك فؼاگیؼاف اُغاؼ آىّزقی، ةؼكؼارم ارجتاط کاىم ك ىؤدؼ ةیً ىؿهو ك فؼاگیؼاف ىی

ی  (.1391، ٌحّاٌٍغ ارجتاط ركقٍی ةا ُو ةؼكؼار ٌيایٍغ، ُیچ جغییؼ ىذتحی ركم ٌعّاُغ داد )زاكدٌا

ام کَ جّفیق یا جؼیً ك ىؤدؼجؼیً ؾاىم ك ؾٍنؼ ٌؼاـ جؿهیو ك جؼةیث اؿث؛ َة گٌَّىؿهو، کهیغم

ُام آىّزقی ك پؼكرقی ایً ٌؼاـ، ىـحلیو یا غیؼىـحلیو ىؿعّؼ َة ىؿهياف آف  ُا ك فؿانیثقکـث ةؼٌاىَ

جّاف گفث ىؿهو، کارایی ك ةاقغ. اُيیث، زایگاق ك ٌلف ىؿهو در جؿهیو ك جؼةیث جا صغم اؿث کَ ىیىی

جؼیً  ةاقغ ك ىِوٌيام کفایث ك کارایی ُؼ ٌؼاـ آىّزش ك آىّزش ك پؼكرش ىی کفایث اك، آییٍۀ جياـ

ُام آىّزش ك پؼكرش، ىؿهو ماصب مالصیث اؿث )رئّؼ، كؿیهَ رؿیغف زاىؿَ َة غایات ك ُغؼ

 (.1381پّر ػِیؼ،  ؛ جلی1379

ف عةایغ جّزَ داقث کَ ُؼ دٌا ٌؼیؼ ؾانو ظهلث اؿث، پؾ داقحً ٌگاُی ىّقکافاٌَ ةَ ۀ ةیآىّز ـٌ

ف ام ىحفاكت قّد کَ ُؼ یک را ُيچّف زِاٌی ٌاقٍاظحَ ك ٌـعَآىّزاف ؿتب ىیقعنیث ك ىٍف دٌا

ُام فؼدم آٌِا جّزَ ٌياییو. نػا ایً ىِو یکی از امّنی اؿث کَ ُؼ در ؾانو ُـحی ةغاٌیو ك ةَ جفاكت

 ةاقغ. ىؿهو ةایغ ةغاف جّزَ داقحَ

ُا ةگكایغ ك ؾهو را ةا ایياف ك ؾلم را ةا دؿ جّاٌغ راُْ َة ؿّل دؿىؿهو كاكؿْ کـْ اؿث کَ ىی

آىّزاف داٌـث؛ یؿٍْ ایً کَ پیٌّغ زٌغ؛ از ایً رك، راز ىّفلیث ىؿهياف را ٌعـث ةایغ در زػب داٌف

غ راةعَ ركصْ ك ىؿٍّل ةا آٌِا ةؼكؼار کٍغ جا آٌسا کَ  ُال ىؿهو ُا ك صانثُا ك اقارقاقٌگ صحْ  ىؿهو ةحٌّا

ا جأدیؼ ؾيیلْ ةگػارد ك در جؼةیث قعنیث آٌاف ىٍكأ ادؼ قّد )زّکار،   (.1392ٌیؽ در آٌِ

جّاٌغ در جؿيیق ُام یادگیؼم ىعحهف در صیً جغریؾ ٌیؽ ىیىـهط ةّدف ك اؿحفادق از ركش

ُام ٍُؼىٍغاٌَ، ظؼح پؼؿفپاؿط ةا  ك آىّزاف ىؤدؼ ةاقغ. ىذالن اگؼ ركش پؼؿفیادگیؼم داٌف

ُام ؾهيی قاگؼداف، كاگؼا ك ةؼاٌگیؽاٌٍغق از ؿّم ىؿهو ُغفيٍغ، ىٍعلی، كاضش ك ركقً ىتحٍی ةؼ زىیٍَ
                                                             

1. Somech and Oplatka  
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ٌؼؼ، جفکؼ اٌحلادم، ظالكیث، جّاٌغ ةَ پؼكرش ك جلّیث كغرت جفکؼ، اؿحغالؿ ك اػِار ُيؼاق قّد، ىی

 (.49: 1391ىّزاف کيک ٌيایغ )زاكداٌی، آاؾحياد ةَ ٌفؾ ك اٌگیؽة ىعانؿَ ك جضلیق در داٌف

ف  ّاف دٌا آىّظحَ داٌكگاق فؼٍُگیاف در ٌؼؼ دارـ ةا جأىم ةؼ زٌغگی ظّدـ، در ایً ىعانؿَ ةٍغق َة ؾٍ

ٌّگی ىؿهو قغٌو را جّمیف کٍو. ىی ی ىؤىً ك ىحؿِغ جؼةیث کٍو کَ ظّاُو داٌفچؼایی ك چگ آىّزٌا

گاُی ك ُيغنی را در ظّد پؼكرش دٍُغ جا ةحّاٌٍغ ُایی ُيچّف ظّدآُام زٌغگی ك كیژگیىِارت

قاف را ىغحٍو ةكيارٌغ ك َة ظاٌّادق ك زاىؿَ ةیٍغیكٍغ ك َة ىكکالجی کَ در اظؼافكاف  ُام زٌغگی فؼمث

 اٌغیكی ةپؼدازٌغ.كزّد دارد جّزَ کؼدق ك َة چارق

ّاف دارـ ظانناٌَ ةَ پام داٌف آىّزاٌی  . چّف داٌفآىّزاف ةؼیؽـك ؿؿی ظّاُو کؼد ُؼ آف چَ در ج

ایو ك ةایغ ایً جؼةیحكاف را پػیؼفحَكُایی ُـحٍغ کَ ىا كػیفۀ جؿهیوگیؼٌغ، اىاٌثکَ جضث جؿهیو ىا كؼار ىی

ّةی اٌساـ دُیو؛ چؼاکَ ایٍاف ُـحٍغ کَ زاىؿَ آیٍغق ی را َة ظ ىاف را ظّاٍُغ ؿاظث. در ایً كػیفۀ اِن

در ایً « ىً»ظّاُو جا چٍغ نضؼَ ةا  اـ ك از قيا ىیکؼدقپژكُف، ؿفؼ یادگیؼم ك ىؿهيی ظّد را ركایث 

 ؿفؼ، ُيـفؼ قّیغ.

 

 ؽٌاعٖ پضٍّؼ رٍػ

جؿهق دارد. پژكُف کیفی ركیکؼدم ةؼام کكف ك درؾ  1پژكُف صاضؼ ةَ اٌگارق جضلیلات کیفی

(. 2013، 2دٍُغ )کؼؿّؿُا ةَ یک ىـانۀ ازحياؾی یا ةكؼم ٌـتث ىیىؿٍایی اؿث کَ افؼاد یا گؼكق

جؼیً اةؽار ٌگؼیـحَ  ُام ٍُؼم )کیفی( ةَ پژكُكگؼ ةَ ؾٍّاف ىِوىِؼىضيغم ىؿحلغ اؿث در پژكُف

 قّد.ىی

در اٌساـ ایً پژكُف در اةحغا ةٍغق جسارب ظّیف را کَ در ىؿهو قغٌو جأدیؼ داقحَ، در كانب 

قّد کَ قؼصی از یک ُایی ٌگاقحو. ركایث ىؿيّالن ةَ ؾٍّاف ىحٍی گفحارم یا ٌّقحارم قٍاظحَ ىی ركایث

فـکیُا را ةَ ىا ارائَ ىیام از ركیغادُا/ کٍفركیغاد/ کٍف یا ىسيّؾَ (. در كاكؽ 2004، 3دُغ )زارٌّ

 (.1396، 4ُام جسؼةۀ اٌـاٌی ك ىعانؿۀ آٌِا داٌـث )قّرتام از جتییً پغیغق جّاف ركایث را قیّقىی

                                                             
1. Qualitative research 

2. Creswell 

3. Zarnofsky 

4. Short 
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ُا ك  در پژكُف ركایی، ىكعل کؼدف جوُا ُام جضهیم دادق(، یکی از راق1396ةَ زؾو ؾعاراف )

ُا اؿحفادق ةؼام جضهیم دادق 1رك در ایً پژكُف، از ركش جضهیم ىضيّف ؾٍاكیً امهی اؿث. از ُيیً

ركد )ةؼاكف ك ُا ةَ کار ىیقغ. ایً ركش ةَ ىٍؼّر قٍاظث، جضهیم ك گؽارش انگُّام ىّزّد در دادق

دٍُغق، ىّارد ظؼح ك ىعاةق ةا ىضاىیً ؿازىاف ُا ك ةضخ(. در ةعف جضهیم یافح2006َ، 2کالرؾ

 ةؼرؿی قغٌغ.

ةؼام جأىیً اؾحتار پژكُكو، اةحغا ؿؿی کؼدـ جا جّمیفی غٍی، دكیق ك ؾيیق ارائَ کؼدق ك ظّد را َة 

ّارد را جا زىاف فؼاغث از جضنیم در داٌكگاق قؼح دادـ )چٍغؿّؿازم  زىاف ك ىکاف كاةـحَ ٌکٍو ك جياـ ى

ساـ ؛ جضهیم3ُا(دادق قغق را در اظحیار ُيکارـ كؼار دادـ جا اك ٌیؽ آف را جضهیم کٍغ ك ٌؼؼاجف را ةیاف کٍغ  ٌا

ّاؿحو جا جياـ ىؼاصم 4)ةؼرؿی ُيکار( . ؾالكق ةؼ آف از یک فؼد آگاق َة ركش جضلیق )اؿحاد راٍُيا( ظ

 .5پژكُف را ةؼرؿی ٌيایغ )ٌاػؼ ةیؼكٌی(

 

 ّإ پضٍّؼٗافتِ
ىضيّف  8ُا در كانب کارگیؼم ركش جضهیم ىضيّف، ىتاصخ ك ىعانب ركایثَةةؼ اؿاس ٌحایر صامم از 

ُا َة ؿيث صؼفۀ ىؿهيی، جّمیف فضام ىعحنؼم از ةیّگؼافی ؿّژة ىّرد ىعانؿَ، ؿائق»امهی قاىم 

ام ةؼام ارجلاء ُؼچَ ةیكحؼ جّاف فیؽیکی ك رفاُی پؼدیؾ، ىـائم آىّزقی ك پژكُكی، کاركرزم، جسؼةَ

فةیً فؼدم، ركز ىؿهيی، ركاةط اـ ام ك جكؼیش ىؿهيیآىّظحگی، جؿِغات صؼفَُام آظؼ جضنیم ك دٌا

ا پؼداظحَ ىی« در آیٍغق  قّد.ؿازىاف یافحٍغ کَ در اداىَ َة آٌِ

 

 ( هختصزٕ اس تَ٘گزافٖ عَصٓ هَرد هغالؼ1ِ

ك ُّام  ام دك فؼزٌغم از ىٍعلۀ ؿؼؿتؽ ك ظّش آبدر ظاٌّادق 1372ؿّژة ىّرد ةؼرؿی، ىحّنغ ؿاؿ 

ظفؼ )جّاةؽ قِؼؿحاف زِؼـ در اؿحاف فارس( اؿث. پغر ىغیؼ یک ىغرؿۀ اةحغایی ك ىادر ٌیؽ یکی از 

اکٍّف داٌكسّم  ایً کَ ىً ُو»دُغ کَ ةاقٍغ. ٌگارٌغق جّضیش ىیآىّزگاراف ىّفق ىٍعلۀ ظفؼ ىی

                                                             
1. thematic analysis 

2. Braun and Clarke 

3. Triangulation of Data 

4. Peer debriefing 

5. External auditor 
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ٌِا از ُياف ؿٍیً داٌكگاق فؼٍُگیاف ُـحو را جا صغكد زیادم ىغیّف پغر ك ىادر ؾؽیؽـ ُـحو. چّف آ

ؽایی داقحٍغ، جلؼیتان ككحی کَ  ركزق ةّدـ، ىادرـ  40کّدکی در ؾالكۀ ىً ةَ صؼفۀ ىلغس ىؿهيی ٌلف ـة

ةؼام کـب ؾهو ك داٌف ك اداىۀ جضنیم ك ؾالكۀ زیادم کَ َة صؼفۀ ىؿهيی داقحٍغ، ىؼا ٌؽد ىادرةؽرگو 

گّیغ کَ قّد، ىادرـ ىیث گػقحَ ىیرفحٍغ. ككحی مضتگػاقحٍغ ك ظّد َة ىؼکؽ جؼةیث ىؿهو زِؼـ ىی

ةؼدق کَ انتحَ ىً چیؽم َة ُایف ةَ ىؼکؽ جؼةیث ىؿهيكاف ىیگاُی ىؼا ةَ امؼار دكؿحاف ك ُيکالؿی

قاف را در ىؼکؽ جؼةیث ىؿهو قِیغ رزایی قیؼاز )پؼدیؾ ظاظؼ ٌغارـ. اىا پغر ك ىادرـ ىغرؾ کارقٍاؿی

چٍغ ؿاؿ پیف كتم از کٍکّرِ ىً، الزـ قغق ةّد کَ  اٌغ.قِیغرزایی داٌكگاق فؼٍُگیاف( اظػ کؼدق

ا آىغق ةّدـ. ككحی كارد  ىغرکكاف را از ىؼکؽ جؼةیث ىؿهو قِیغ رزایی ةگیؼٌغ، ىً ٌیؽ َة ُيؼاق آٌِ

گفحٍغ. ىً ُو گفحو ُام جضنیم در ایً داٌكگاق ىیداٌكگاق قغیو پغر ك ىادرـ از ظاظؼاجكاف در ؿاؿ

داٌكگاق كتّؿ قّـ ك صؼفَ ك راق پغر ك ىادرـ را اداىَ دُو؟ ُؼ ككث اؿو قّد کَ ركزم در ایً یؿٍی ىی

از کّدکی ىؿهو قغف را »دُغ: ٌگارٌغق اداىَ ىی«. افحوقٍّـ َة یاد ایً ظاظؼق ىیىؼکؽ قِیغ رزایی را ىی

 «.دكؿث داقحو ك ؾؽىو را زؽـ کؼدـ جا راق كانغیٍو را اداىَ دُو

 

 ّا تِ عوت حزفٔ هؼلوٖ ( عائق2

رفحٍغ کالن ةَ ىِغ اـ را َة ؾهث ایً کَ پغر ك ىادرـ ةَ ىغرؿَ ىیدكراف کّدکی»ٌّیـغ: گارٌغق ىیٌ

قغـ ك ةا ایً کَ ؿً ظیهی کيی داقحو، ةؼام رفحً ةَ ىِغ رفحو. ُؼ متش ةَ ُيؼاق آٌِا ةهٍغ ىی کّدؾ ىی

قغـ؛ اىا ، ظّقضاؿ ىیركـ قغـ. ُؼ ؿاؿ ةَ ایً اىیغ کَ ؿاؿ آیٍغق ةَ کالس اكؿ ىیکّدؾ آىادق ىی

رفحو، چّف ٍُّز ُفث ؿاَن ٌكغق ةّدـ. ككحی کَ ةاالظؼق ؿاؿ ةؿغ از آف ُو دكةارق ةایغ َة ىِغ کّدؾ ىی

ةَ کالس اكؿ رفحو دكؿث داقحو کَ پغر ك ىادرـ ىؿهو ىً ةاقٍغ، اىا ةا ایً کَ آٌِا ُو در ُياف ىغرؿَ 

 جا ىً ىـحلم قغق ك از ؾِغة کارُایو ةؼآیو.  کؼدٌغ، جنيیو گؼفحٍغ جا ىؿهو ىً ٌتاقٍغجغریؾ ىی

دیغـ کَ  ُا ىً ىیجؿِغ کارم کَ پغر ك ىادرـ ٌـتث ةَ قغهكاف دارٌغ را دكؿث دارـ. در ایً ؿاؿ

كرزٌغ ك ةا قادم آٌِا قاد ك ةا غنۀآٌِا آٌِا ُيیكَ ةَ قاگؼداٌكاف ُيچّف فؼزٌغاٌكاف ؾكق ىی

آٌِا ٌـتث ةَ قغم ىلغس ىؿهيی ىحؿِغ ةاقو ك ةحّاٌو راُكاف را قٌّغ. اىیغكارـ ىً ٌیؽ ىاٌٍغ غيگیً ىی

 اداىَ دُو.

یاةو کَ ظیهی در ٌگؼش  کٍو درىیىؿهو کالس اكنو را ظیهی دكؿث داقحو. صاؿ کَ ةَ ایكاف فکؼ ىی

ر ةا ىً ٌـتث َة صؼفۀ ىؿهيی جأدیؼ داقحٍغ. از اك انفتا را، ىؿٍی آب ك ٌاف ك ةاةا را آىّظحو؛ در اظالؽ ك رفحا

 کؼدٌغ.دیگؼاف ةـیار ىحیً ةّدٌغ ك ُيیكَ ةا متؼ ك صّمهَ ةا ىا ةؼظّرد ىی
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ظّاُو از ُيۀ ىؿهياف دنـّز ك فغاکارـ چَ در اکٍّف کَ در ایً زا فؼمحی پیف آىغق اؿث، ىی

جّاٌو یکی از آٌِا را اٌحعاب کٍو ك ىلعؽ اةحغایی، راٍُيایی ك ىحّؿعَ جكکؼ ك كغرداٌی کٍو. ٌيی

لط ایكاف در ٌگؼش ىً ٌـتث ةَ ىؿهيی جأدیؼ داقحَ اؿث. ىً از ُيۀ آٌِا آىّظحو، آٌِا ةَ ىً ةگّیو ف

دیغف، قٍاظحً، اٌغیكیغف ك اٌغیكیغف ةؼ اٌغیكَ دیگؼاف، ایـحادف ك ؿاظحً پؼقکّق زٌغگی فؼدا را 

ُایی آف آىّظحٍغ. آٌِا ةَ ىً دكؿث داقحً را آىّظحٍغ، دكؿث داقحً زٌغگی ك زٌغگاف را. ىغیٌّو ةَ

کَ ةَ ىً گّش دادف ك پیؼكزم در قکـث را یاد دادٌغ. از زىاٌی کَ پا ةَ ىؼکؽ جؼةیث ىؿهو گػاقحو، 

زٌغگی ك زیـحً را ةَ رٌگی دیگؼ دیغـ. ىؿهيی را از كتم ٌیؽ ظیهی دكؿث داقحو، اىا پؾ از آف ةؼایو 

یو را ىغیّف اؿاجیغ ىضحؼـ ُاةَ یک ؾكق، قّر ك قّؽ ك ٍُؼ جتغیم قغ. ةایغ ةگّیو ىً ُيۀ ىّفلیث

کٍو ُؼ کؾ ةَ ایً ىکاف كارد قغق ؿؿادجی از زاٌب ظغا جؼ از ُيَ ایً کَ ىً فکؼ ىیُـحو ك ىِو

 «. قاىم صاؿ كم قغق اؿث

ىادرـ ةا ایً کَ ؿاةلۀ کار ةاالیی دارد اىا َة ظاظؼ ؾالكۀ زیادم کَ َة کالس »دُغ:  ٌّیـٍغق اداىَ ىی

کٍغ. چٍغ ةارم ةؼام ىكاُغة جغریـف َة کالس اك ت کالس اكؿ را اٌحعاب ىیُا دارد، ةیكحؼ اككااكنی

گیعحَ رفحو. آٌلغر زیتا جغریؾ ىی کٍغ کَ جضـیً اكنیا ك صحی ادارة آىّزش ك پؼكرش ىٍعلَ را ٌیؽ ةؼٌا

ُایف از کالس اكؿ را ةگّیغ )چّف ىً ظّدـ ُو ةؼام ظّاُو کَ از جسؼَة اؿث. ككحی از ىادرـ ىی

ٌؼیؼم دارد. ُام ةیگّیغ: جغریؾ در کالس اكؿ دةـحاف زاذَةجؼـ در کالس اكؿ ةّدـ( ىی 2 کاركرزم

ُایی کَ َة راؿحی در ُیچ پایَ ك دكرة دیگؼم ةؼام یک ىؿهو كاةم ىكاُغق ك دؿحؼؿی ٌیـث. جٍِا زاذَة

زاد ة َ كضّح در پایۀ اكؿ اؿث کَ آىّزگار ٌحیسۀ کارش را ىذم رقغ یک گیاق یا رقغ یک کّدؾ ٌّ

 کٍغ. ىكاُغق ىی

آىّزاٌف ةؼام ىً جؿؼیف کؼد، کَ ظیهی در ىً جأدیؼ داقث. گّیا ام از یکی از داٌف ىادرـ ظاظؼق

ف ُا گفحَدر زٌگ ٍُؼ ةَ ةچَ آىّزاٌف ةَ ٌاـ صـیً  اٌغ کَ ةا ىّضّع آزاد ٌلاقی ةکكٍغ. یکی از دٌا

ىضاء کٍٍغ. ككحی ةَ مفضۀ ٌلاقی ٌگاق کؼدق، ةا ةؼد جا ا کٍغ ك آف را پیف ىادرـ ىی اش را جياـ ىیٌلاقی

ّازَ قغق کَ صـیً از اكؿ مفضَ جا آظؼ آف را ظط جیؼق کكیغق ك فلط در ةاالم مفضَ یک  کاغػم ى

گفث ُؼ چَ دكث کؼدـ ٌفِيیغـ کَ ایً چیـث ك چَ ُام رٌگی کكیغق اؿث! ىادرـ ىیرقحَ دایؼق

ُا ىّرچَ ُـحٍغ ك دارٌغ َة ؾؼكؿی فث: ایًکكیغق اؿث. گفحو صـیً زاف! ایً چیَ کكیغم؟ گ

ُام ؾؼكؿی ةّدق اؿث! ىادرـ ُام رٌگی ُو الىپُاؿث ك ىٍؼّرش از دایؼقركٌغ، ؾؼكؿی ىّرچَ ىی
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ٌيام مغاكث ك ةاكر ٌـتث َة ىؿهو ظّد ُـحٍغ. ایً  ُام کالس اكنی جسـو جياـگّیغ ایً ةچَىی

ّار ك چَ دكؿث  «. کٍغداقحٍی ىی مغاكث ك ةاكر كػیفۀ ىا را چَ دق

رفحٍغ، ةَ ُا ةَ ىغرؿَ ىیآیغ کَ در یکی از ركزُام پایاٌی اردیتِكث ىاق ةّد کَ کالس اكنییادـ ىی

کار ىادرـ رفحو. ركم ىیؽ کاغػم را دیغـ ك ظّاٌغـ کَ كاكؿان در ىً جأدیؼ داقث. مّرت اجفاكی ؿؼاغ ىیؽ

 ر زیؼ اؿث:آىّزاٌف ٌّقحَ ةّد. ىحً آف ةَ كؼاآف را ةؼام داٌف

فؼزٌغـ! ركزم کَ در ةاغ ىغرؿَ زّاٌَ زدم، انف كاىحث آٌلغر ػؼیف ك قکٍٍغق ةّد کَ »

داٌـحو، چكياف ُایف الٌَ ةـازٌغ. آف ركز ٌيیکؼدٌغ ركم قاٌَُام ؾهو، زؼأت ٌيی قاپؼؾ

ىا ُؼ ٌگؼٌغ، آیا ركزم ةَ چهچؼاغ داٌف ركقً ظّاٍُغ قغ یا ٌَ؟! اىؿنّىث کَ غؼیتاٌَ کهيات را ىی

ٌكـحو ك در دقث ؿؼؿتؽ ٌگاُث آىغم ىً قکفحً زّاٌۀ زغیغم را در جّ ةَ جياقا ىی ركز کَ ىی

ام. اکٍّف ةؼایث آٍُگ  کؼدـ. ك اىؼكز دیگؼ ٌیهّفؼم زیتا در ةاغ ىغرؿَ قغقؾكق را ٌؼارق ىی

اٌی ةاقغ ىاٌغ فلط ىضتث ك ىِؼةدُو. اىیغكارـ آٌچَ کَ از ىً در ظاظؼت ةاكی ىیظغاصافؼی ؿؼ ىی

کَ فؼدا چّف درظحی پؼةار از ؾهو گكحی، ىؿهو کالس اكنث را ةَ یاد آكرم، چّف ىً ُيیكَ جّ را ةَ 

 «.  یاد دارـ )آىّزگارت، اظالكی(

آىّزاٌف جکذیؼ کؼدق ةّد جا در ركز زدق قغـ. ایً را ةؼام داٌف ككحی ایً ىحً را ظّاٌغـ كاكؿان ُیساف

رفحو آیغ از ُياف ىّكؿی کَ ةَ ىغرؿَ ىیاكؿان ةؼام ىً زانب ةّد. یادـ ىیپایاٌی ىغرؿَ ةَ آٌِا ةغُغ کَ ك

ّاؿحو جا یک دفحؼ ظاظؼات ةؼام ىً جِیَ کٍغ. ُيیكَ از ىؿهياٌو در ركزُام پایاٌی ؿاؿ  از ىادرـ ظ

ا ٌیؽ كتّؿ  ىی ّاؿحو جا ةؼام ىً در دفحؼ ظاظؼاجو یادگارم ةٍّیـٍغ ك چّف ةا ىؿهياٌو ميیيی ةّدـ، آٌِ ظ

کٍو، چلغر ظّب قغ کَ ایً دفحؼ را جِیَ کؼدـ؛ چّف اکٍّف ماصب کؼدٌغ. اکٍّف کَ فکؼ ىیىی

جک  زٌو. جک قّد آف را كرؽ ىی ام ةاارزش ُـحو کَ گِگاُی کَ دنو ةؼام ىؿهياٌو جٍگ ىیگٍسیٍَ

ُا  یادداقثُا در ىً ةؼام اٌحعاب قغم ىؿهيی جأدیؼ داقث. در ایٍسا چٍغ زيهَ از ایً ایً کهيات ك زيهَ

 را ذکؼ ظّاُو کؼد:

ّاُغ ةایغ قب زٌغق» دارم کٍغ. فؼمث را غٍیيث قيار ك ىّاػب از دؿث  ُؼ کؾ ةهٍغ ىؼجتگی را ةع

دارم دٌتاؿ کً. جياـ جالقث را ك فکؼت را ةَ آف ىكغّؿ کً. دادف آف ةاش. ُؼ ُغفی را کَ دكؿث ىی

 «. ةؼؿی )دةیؼ ؾؼةی( اىیغكارـ در ؿایَ جّکم َة ظغا َة ُغؼ كاالیث در زٌغگی
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ُا در زٌغگی اؿث. اىیغكارـ کَ ُؼ ُغؼ داقحً ُغؼ در ُؼ کارم ؾاىم ىِو رؿیغف ةَ ىّفلیث»

ُا ةؼایث )دةیؼ ظّةی کَ در زٌغگی دارم ةا جالش ك جّکم ةؼ ظغا ةَ آف ةؼؿی، ةا آرزكم جياـ ظّةی

 «. ؾؼةی(

 («. 9/12/86ریاضی، اىیغكارـ در جياـ ىؼاصم زٌغگی ىّفق ك ىؤیغ ةاقی )دةیؼ »

 «. ركد، ُیچ راُی دكر ٌیـث )دةیؼ فیؽیک( ةؼام کـی کَ آُـحَ ك پیّؿحَ ىی»

ظهلی دةیؼاف، از ىیاف جياـ ؾّاىم ىؤدؼ در  ( ىكعل قغ ظّش1389در ىعانؿۀ صیغرم ك قاىؿهی )

ف  آىّزاف، ةاالجؼیً ىیؽاف جأدیؼگػارم را دارد.انگّپػیؼم دٌا

 ٌّیـغ: لف دكؿحاٌف در اٌحعاب ایً صؼفَ ىیٌگارٌغق در ایً كـيث، از ٌ

آىغ جا اـ کَ ُيـایَ ىا ةّد، ُؼ ركز متش َة دٌتاؿ ىً ىیاز ُياف ككحی کَ کّچک ةّدـ، دظحؼ ظاَن»

ةَ ىِغ کّدؾ ةؼكیو. دكراف اةحغایی ك راٍُيایی ك ؿاؿ اكؿ دةیؼؿحاف ُو ةا ُو در یک ىغرؿَ ةّدیو، جا 

ا ةَ قیؼاز ىٍحلم قغ. ىا ؾالكق ةؼ داقحً راةعۀ ظّیكاكٌغم، دكؿحاٌی ایً کَ در ؿاؿ دكـ دةیؼؿحاف ظا ٌۀ آٌِ

کَ از نضاظ جضنیهی ُؼ دك درؿياف ؾانی ةّد، اىا ُؼ کغاىياف یک  ةـیار ميیيی ةؼام ُو ةّدیو. ةا ایً

حعاب کؼد ك ىً رقحۀ جسؼةی. ُؼگؽ  رقحۀ جضنیهی را در دةیؼؿحاف اٌحعاب کؼدیو. اك رقحۀ ریاضی را ٌا

قث ةؼام کؼ ٌيیف ىاف چَ راُی ركو زدق اؿث. ُؼ دك ةؼام کٍکّر ةـیار درس  کؼدیو کَ ؿؼٌّ

کؼدیو کَ ىٍغ ةّدیو، اىا فکؼ ٌيیظّاٌغیو ك ةا ُو در ارجتاط ةّدیو. ُؼ دك َة قغم ىؿهيی ةـیار ؾالكَ ىی

چی ؿغ از آزىّف كهوظّاُغ دكةارق ةؿغ از چٍغ ؿاؿ ٌیؼك ةگیؼد. جا ایً کَ یک ركز زيؿَ ةجؼةیث ىؿهو ىی

ُا ك ظّاٌغف ىسهۀ آزىّف ةّدـ کَ چكيو َة یک کادر زرد ظّرد کَ ٌّقحَ ةّد: ىكغّؿ جنضیش جـث

ىٍغاف َة قغم ىؿهيی ةعّاٌٍغ. ؿؼیؽ ىحً را ظّاٌغـ کَ ىضيّف آف ایً ةّد کَ اىـاؿ داٌكگاق  ؾالكَ

ـ جياس گؼفحو. ُؼ ا ان ةا دظحؼ ظاَنفؼٍُگیاف كنغ گؼفحً ٌیؼكم اٌـاٌی ةؼام آىّزش ك پؼكرش دارد. ؿؼیؿ

 دك ةـیار ظّقضاؿ ةّدیو ك جالقياف را ةؼام درس ظّاٌغف ك كتّنی در ایً داٌكگاق اداىَ دادیو. 

دادیو. جياـ ىؼاصم کؼدیو ك َة ُو اظالع ىیةؿغ از کٍکّر ُؼ اظتارم در ایً ىّرد را دٌتاؿ ىی

فؼا رؿیغ.  1391ّؾغ اؾالـ ٌحایر ٌِایی یؿٍی قِؼیّر ىاق کَ ىؿؼ گػاقحیو جا ایً ىناصتَ ك كتّنی را پكث

متش ةّد کَ  5:30قب اؾالـ کؼدق ةّدٌغ. ؿاؾث  اـ در امفِاف رفحَ ةّدیو. گّیا ٌحایر را ٌیيَةَ ىٍؽؿ دایی

اـ ةّد. ةا ظّقضانی گفث: ىً در داٌكگاق اـ زٌگ ظّرد ك ىً ةا ؾسهَ از ظّاب پؼیغـ. دظحؼ ظاَنگّقی

اـ را اـ، جّ چی؟ گفحو: ىً ٍُّز کارٌاىَؼدیؾ قِیغ ةاٍُؼ، در رقحۀ ؾهّـ جؼةیحی پػیؼفحَ قغقفؼٍُگیاف، پ

داٌـحو کَ در  دُو. ةا ایً کَ کٍکّرـ را ظّب دادق ةّدـ ك ىیاـ. ُؼ ككث فِيیغـ َة جّ ظتؼ ىی ٌغیغق
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ّؿ قّـ. ؿؼاؿیيَ ةَ ظّاؿحو کَ در داٌكگاق فؼٍُگیاف كتقّـ، اىا فلط ىیداٌكگاق ؿؼاؿؼم پػیؼفحَ ىی

ٌث ةؼكیو. آف ركز قِادت اىاـ مادؽ )ع( ةّد ك ةیكحؼ ؿيث پغر ك ىادرـ رفحو ك گفحو ؿؼیؽ َة کافی

گكحیو، دائيان ىغیؼ ك ىؿاكٌیً دةیؼؿحاٌو ك دةیؼاف ٌث ىیُا ةـحَ ةّد. در ُيیً ىغت کَ ةَ دٌتاؿ کافیىغازق

ٌث پیغا اـ. ةاالظؼق یک کافیام پػیؼفحَ قغقر چَ رقحَگؼفحٍغ جا ةتیٍٍغ ىً دك دكؿحاٌو ةا ىً جياس ىی

ٌث ةَ اك گفث ىؼدكد کؼد. ىـؤكؿ کافی اش را چک ىی قغ ك در آٌسا یک داكظهب دیگؼ داقث ٌحیسَ

قغق اؿث. چكياٌف پؼ از اقک قغ ك ىً ظیهی ةؼام اك ٌاراصث قغـ. ٌّةث َة ىً رؿیغ. ةؿغ از ایً کَ 

حو َة مفضۀ ىاٌیحّر ٌگاق کٍو. کٍار رفحو جا ٌحیسَ را ةعّاٌغ. گفث: كتّنی در جّاٌـاظالؾاجو را دادـ، ٌيی

جّاٌو آف مضٍَ را كمف کٍو. دؿحاف پغر داٌكگاق فؼٍُگیاف، پؼدیؾ قِیغ ةاٍُؼ، رقحۀ ؾهّـ جؼةیحی. ٌيی

 اـ جياس گؼفحو. ُؼ دك ةـیار ظّقضاؿ قغیو.ك ىادرـ را ةّؿیغـ ك ؿؼیؽ ةا دظحؼ ظاَن

ّاؿث ظغا ُؼ دك در ایً داٌكگاق ىكغّؿ جضنیم ُـحیو، گاُی ظاظؼاجياف را ىؼكر  اکٍّف کَ َة ظ

ّةی ةؼام جالش ةِحؼ ةؼام کـب ىّفلیث ةیكحؼ در ایً  کؼدق ك صضّرىاف در کٍار یکغیگؼ دنگؼىی ظ

ّارد درؿی ك آىّزقی ك ُيچٍیً جغریؾ ُایی کَ در داٌكگاق ك کاركرزم صؼفَ اؿث. ُيچٍیً در ى

 «.دُیوغیگؼ کيک کؼدق ك جسؼةیاجياف را در اظحیار ُو كؼار ىیداریو، ةَ یک

ُام جضنیهو ُيیكَ جّضیش دادف درس در ؿاؿ»ٌّیـغ: ىٍغم َة جغریؾ ىیٌگارٌغق در ةاب ؾالكَ

دادٌغ، ىً ُيیكَ َة ُایی کَ ىؿهياف اٌساـ ىیةٍغمةؼام دیگؼاف را دكؿث داقحو ك ىؿيّالن ةا گؼكق

ا جّضیش ىی ُایوگؼكُی درظّاؿث ُو قغ جا ُو ظّدـ دادـ ك ایً ةاؾخ ىیةؼام ىؼكر، درس را ةؼام آٌِ

کؼدٌغ. صحی ةیكحؼ یاد ةگیؼـ ك ُو ةَ دكؿحاٌو کيک کٍو ك ىؿهياٌو ٌیؽ ىً را در ایً زىیٍَ جكّیق ىی

ّاٌو، جنّر ىیٍُگاىی کَ ىی ام درس را ظّاُو ةؼام ؾغق کؼدـ کَ ىیظّاؿحو در ظاٌَ درس ةع

قغ جا درس را ةیكحؼ یاد دادـ ك ایً ةاؾخ ىیُو )یؿٍی در ٌلف ىؿهو(. ىحً درس را جّضیش ىیجّضیش ةغ

ظّاُو از ىؿهو ریاضی ك ٍُغؿۀ ؿاؿ دكـ دةیؼؿحاٌو ٌیؽ یاد زا کَ فؼمحی پیف آىغق ىیةگیؼـ. در ُيیً

داد. ىؿهو یگفث کَ جّ ىؿهو ظّةی ظّاُی قغ ك ایً ركصیۀ ىً را افؽایف ىکٍو. كم ُيیكَ ةَ ىً ىی

ّةی ُـحی. ؿالىی از  ظیؼ،  یاد آف ركز َة«. جّ»َة « جّ»ؾؽیؽـ! ؿالىی از ُؼچَ ظّةی اؿث َة جّ کَ جياـ ظ

چٍیً اداىَ دادم: آف ركز کَ اكنیً ةار ىیِياف درس جّ قغـ ك جّ درؿث را ةا ٌاـ ظغا آغاز کؼدم ك ایً

ٌِایث( ٌِایث( ك )ىٍفی ةیازة ةاز )ىذتث ةیاىؼكز كضیۀ زٌغگی را ادتات کؼدق ك پیّؿحگی آف را ةؼ ة»

َ در اٌحؼار ادتات آف ك جّ ةا آراىف، ةا ُياف ىحاٌحی کَ ُيیكَ قاُغش ك ىً ةی« ... کٍیوةؼرؿی ىی متؼٌا
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قحی ك ٌّقحی  ك اىؼكز «. ادتات از راق اؿحلؼاء ىضتث»ةّدـ، ةا گچ رٌگی ادتاجف را ةؼ جعحَ ؿیاق ٌّ

 ُا ةگّیو: ُا ك قفافیث ُياف رٌگزظّاُو ةا ؿادگی ُياف رك ىی

 ام ىؿهػػػو چػػػّف کػػػٍو جّمػػػیف جػػػّ

 ام جػػػػّ کكػػػػحی ٌسػػػػات ركح ىػػػػً
 

 چػػّف ظػػغا ىكػػکم جػػّاف جؿؼیػػف جػػّ 

 ام ةػػػػَ ظّفػػػػاف زِانػػػػث ٌػػػػّح ىػػػػا
 

 

د: ىی« گیهتؼت ُایث»ام از ىاف ُيیكَ زيهَىؿهو قیيی آىّزش كاکٍف قیيیایی »گفث کَ زانب ّة

انی در ةاغ ك یا ٌّقحً ٌاىَ دكؿحاٌَ اؿث. ٌیـث، ةهکَ ةیكحؼ قتیَ کكیغف  جنّیؼ اؿث ك یا ىاٌٍغ کاقحً ٌِ

 «.جّاف اٌساـ دادکار دارد ك ةایغ دریاةیغ کَ ایً کار را ةا فؼىّؿ ٌيیكآىّزش ةا كهب اٌـاف ؿؼ

ظؼح »یکی دیگؼ از جسارةی کَ از دكراف جضنیهو در دكرة دةیؼؿحاف دارـ زىاٌی اؿث کَ كؼار ةّد جا 

داٌیغ در ایً ظؼح در یک ركز ىكعل ظّر کَ ىیىاف ازؼا قّد. ُيافدر ىغرؿَ« ز ةؼام فؼدایک رك

، ظّدقاف ىـؤكنیث ادارق ىغرؿَ را كتّؿ کؼدق ك ُؼ فؼد یک  داٌف آىّزافِ ىغرؿَ ةؼام کـب جسؼَة

 ك ...  ُایی ىذم ىغیؼیث ىغرؿَ، ىؿاكٌث، ىؿهو، ىحنغم آزىایكگاق، کحاةعاٌَکٍغ. پـثپـث را ازؼا ىی

ظؼح یک »زٌگ جفؼیش ةّد. ىً در صیاط ةّدـ کَ ىغیؼ ىغرؿَ ىؼا مغا زد ك َة ىً گفث کَ ةؼام 

حعاب قغق« ركز ةؼام فؼدا ّاف ىغیؼ ىغرؿَ ٌا اـ. ظیهی ظّقضاؿ قغـ. ركز ىّؾّد فؼا رؿیغ. از كتم ةَ ؾٍ

ساـ دُو، ُياٍُگ کؼدق ةّدـ. آف ر كز َة ظّةی ؿپؼم قغ ك ةا ىغیؼ ىغرؿَ درةارق کارُایی کَ ةایغ ٌا

کادر ىغرؿَ از ؾيهکؼدـ ةـیار راضی ةّدٌغ. ةؼام ظّدـ ُو آف ركز یک جسؼةۀ ؾانی ةّد. آف ركز ةَ یاد 

 «.گاق فؼاىّش ٌعّاُو کؼد ىاٌغٌی را ُیچ

ّاىهی کَ در ىؿهو قغٌو جأدیؼ داقث ىعانؿۀ کحاب»گّیغ: ٌّیـٍغق ىی ُام ىعحهف یکی دیگؼ از ؾ

ُایی َة ٌاـ پیٌّغ، قاف ةَ مّرت ىاُاٌَ ىسهَؿهيی ةّد. ةَ پغرـ ك ىادرـ در ىغرؿَكیژق در زىیٍۀ ىةَ

ژم آىّزقی، رقغ ىؿهو، رقغ آىّزش اةحغایی ك ... دادق ىی کؼدٌغ. ىً ُو قغ ك آٌِا ىعانؿَ ىیجکٍّّن

ؼم را ُام قِیغ ىعِظّاٌغـ. ُيچٍیً کحابىٍغ قغق ك ایً ىسالت را کَ ىعانب زانتی داقحٍغ ىی ؾالكَ

ظّاٌغـ کَ ایكاف َة صق كهيی زیتا دارٌغ. زیتا زیـحً، زیتا گفحً ك زیتا گـحؼم ك دؾّت َة ؿاظحً ٌیؽ ىی

دٌیام زیتا، قیّة قیؼیً صکیياف اؿث ك رؿّالف. امالن ُؼ کَ ظّب اؿث ك دركٌی زیتا ك ركصی قـحَ از 

اؿث. اك ىؿهو ةّد ك ةا كهو ك ةیاف، غتار دارد چٍیً اؿث ك اؿحاد قِیغ ىعِؼم یکی از ایً صکیياف ةؽرگ 

قکّفایی ك ةاركرم ٌـهی را ركو زد کَ فنم درظكاف جاریط اىؼكز ىغیّف ك ىؼُّف ایياف، ایذار ك 

ٌّغ ظّردق ك اك ؿؼىكلی ةایـحَ ك  ركقً ةیٍی آف اؿث. ىؿهو ك ركز ىؿهو َة درؿحی ك راؿحی ةا ٌاـ اك پی
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ف را در پًِؾارفاٌَ ةػر ؾكق را در كهبقایـحَ ةؼام ُيۀ ىؿهياٌی اؿث کَ ؾاقلاٌَ ك  دقث  ُا ك ٌِاؿ دٌا

ّاٌیو زادة ُام ایكاف ك انگّ كؼار دادف آف اؿحاد قِیغ ةاؾخ ىیکارٌغ. ىعانؿۀ کحاب ُا ىیاٌغیكَ قّد ةح

 «.ىؿهيی را ؿهّؾ کٍیو

کَ دُغ ظّاٌغ کَ اك را جضث جأدیؼ كؼار ىیٌگارٌغق ىحٍی را در یکی از ىسالت رقغ ىؿهو ىی

ىؿهيی جالقی اؿث از زٍؾ ؾكق در فنم داٌایی، صؼکحی اؿث ركم »ةعكی از آف ةَ كؼار زیؼ اؿث: 

ةؼدار ةهٍغ اقحیاؽ ك رؿیغف اؿث ةَ ؿؼچكيۀ كٍات زٌغگی. ىؿهيی کاقحً ةػر ىِؼةاٌی در ةاغچَ 

جار  ُام ةهّریً ىِحاب، ةافحً گهیيی اؿث کَُاؿث. ىؿهيی زـحسّ ك جالقی اؿث از زٍؾ صهلَ كاژق

قّد ك ةا ظغا ٌكاٌغ. ىؿهيی راُی اؿث کَ ةا ظغا آغاز ىیك پّد آف ؾكق ك زٍّف را در کٍار ُو ىی

 ...«.یاةغ، ىؿهيی پایاف ىی

یـٍغق ةـیار جأدیؼگػار ةّدٌغ: ُيچٍیً آىّزق حعاب قغم ىؿهيی ٌّ اكؿ »ُام دیً ىتیً اؿالـ ٌیؽ در ٌا

لیلث ىؿهيی قغم اٌتیاؿث ك چَ ؿؿادجی ةاالجؼ از ایً ىؿهو ُـحی، ظغاكٌغ جتارؾ ك جؿانی اؿث ك در ص

کَ ىا قغم ك صؼفۀ پیاىتؼاف را اداىَ دُیو جا آٌسا کَ ىّالم ىحلیاف صضؼت ؾهی )ؾهیَ انـالـ( ٌیؽ 

 «.ام َة ىً ةیاىّزد، ىؼا ةٍغة ظّیف ؿاظحَ اؿثفؼىایٍغ: ُؼ کؾ کهيَ ىی

 

 ( تَص٘ف فضإ ف٘شٗکٖ ٍ رفاّٖ پزدٗظ3

ةؿغ از »کٍغ:  گٌَّ جّمیف ىیىعانؿَ فضام فیؽیکی ك رفاُی پؼدیؾ ىضم جضنیهف را ایًؿّژة ىّرد 

ـا کَ گاُی اككات آٌِا را ُام گػقحَكتّنی در داٌكگاق فؼٍُگیاف، ُيۀ اظؼافیاف ك دةیؼاف ك ىؿهياف ؿاؿ

ركز اكنی کَ  دادٌغ.کؼدٌغ ك ةازظّردُام ىذتحی َة ىً ىیدیغـ، از ایً اٌحعاب ىً اػِار رضایث ىیىی

داٌكگاق قؼكع قغ، پغر ك ىادرـ ىؼا ةغركَ کؼدٌغ ك جا درِ داٌكگاق ةا ىً آىغٌغ. پؾ از ظغاصافؼی ةا 

ُا، كؿایهو را ةؼداقحو ك َة ؿيث ظّاةگاق رفحو. ؿؼپؼؿث، ىً را َة ؿيث اجاكو کَ در ظتلَ دكـ كؼار  آف

پؼؿی ةا ا َة ىً ٌكاف داد ك ىً ةؿغ از اصّاؿٌفؼق ةّد. جعحو ر 10داقث، راٍُيایی کؼد. اجاؽ ىا یک اجاؽ 

ُام زغیغـ، ىكغّؿ پًِ کؼدف كؿایم ك چیغف آٌِا در کيغـ قغـ. فضام اجاؽ ىؼجب ةّد ك اجاكی ُو

ّةی داقث. آف ركز ظیهی ُیساف داقحو، چّف اكنیً ركزم ةّد کَ در ظّاةگاق ىی ىاٌغـ. در اىکاٌات ظ

ُا ك ُيچٍیً ُا ك ميیيیث ك اصحؼاىی را کَ ةیً ةچَالسظّاةگاق دكؿحاف زغیغم پیغا کؼدـ. زّ ک

ُام آىّزقی ُو ظّب ةّد ك ُؼ کالس اؿاجیغ كزّد داقث ظیهی دكؿث داقحو. اىکاٌات رفاُی کالس

ُام ىٍاؿب ك ... ىسِؽ ةّد، کَ ایً ُام ؿؼىایكی ك گؼىایكی ك كیغیّپؼكژکحّر ك مٍغنیةَ ؿیـحو

ّةی ُو قغ. غػاُایی کَ در آقپؽظاٌَ پؼدیؾ پعحَ ىیجؼ ُام ةؿغ کاىماىکاٌات در ؿاؿ قغ کیفیث ظ
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داقحٍغ ك داٌكسّیاف راضی ةّدٌغ؛ چّف رئیؾ پؼدیؾ ظیهی در ایً ىّرد صـاس ةّدٌغ ك قعنان ركم 

 کؼدٌغ.کار آقپؽُا ٌؼارت ىی

ّاُو کيی از ظّاةگاق ةگّیو، زّ ظّاةگاق ك صؾ ُيغنی ك ميیيیحی کَ ةیً ةچَ ُا كزّد اگؼ ةع

گؼدد کَ ُيۀ ىا رؿانث ةؽرگ ىؿهو اقث را دكؿث داقحو ك قایغ ایً صؾ ُيغنی ؾسیب َة ایً ةؼىید

کؼدیو. ىذالن ككحی کَ یکی از  قغف را ةؼ ؾِغق داقحیو ك َة ُيیً دنیم َة یکغیگؼ در ایً راق کيک ىی

فةچَ حیو ك اك ٌكـىاف ىی ُامآىّزاف ىغرؿَ، ركم جعثُام اجاؽ جغریؾ داقث، ُيۀ ىا ىذم دٌا

پؼداظحیو ك ٌلاط كّت ك ضؿف اك را کؼد ك پؾ از آف ةَ ٌلغ جغریؾ اك ىیجغریـف را ةؼام ىا ازؼا ىی

کؼدیو. یا ٍُگاىی کَ جّاٌـحیو در ةِتّد کارش َة اك کيک ىیقغیو ك جا آف زایی کَ ىیىحػکؼ ىی

ةّد، ُيَ دكر ُو زيؽ کـی در صاؿ درؿث کؼدف كؿایم ك اةؽار جغریؾ ىذم کاردؿحی، ٌلاقی ك ... 

گؼفحیو ك گؼفث؛ یؿٍی ُو ظّدىاف چیؽُام زغیغم یاد ىی ام از کار را ىیقغیو ك ُؼ کؾ گّقَىی

ّةی ةّد. ُيچٍیً ٍُگاىی کَ کارگاُی ةؼگؽار  ُو َة دكؿحياف کيک ىی کؼدیو. کَ كاكؿان صؾ ك صاؿ ظ

ظالؾات ظّد را در زىیٍۀ ىؿهيی کؼدیو جا ةحّاٌیو ازيؿی قؼکث ىیُام اجاؽ دؿحَقغ، ُيۀ ةچَىی

گفث: ٍُگاىی کَ در ظّاةگاق ُـحیغ، كاكؿان از در کٍار ُو ةّدف اؿحفادق کٍیغ ك جّؿؿَ دُیو. ىادرـ ىی

ّاُغ گكث ك زؽء ةِحؼیً ُا َة ؿؼؾث جياـ ىیكغر ایً نضؼات را ةغاٌیغ، چّف ایً زىاف قّد ك ةؼٌع

انحضنیم قغیغ، دنحاف ظیهی ةؼام داٌكگاق ك ظّاةگاق جاف ظّاُغ ةّد ك ٍُگاىی کَ فارغ  نضؼات زٌغگی

ّاُغ قغ  «.جٍگ ظ

 

 ( هغائل آهَسؽٖ ٍ پضٍّؾ4ٖ

ُا ك فٍّف جغریؾ، دركؿی ىذم ركش»دارد: ٌگارٌغق در ىلاـ جّمیف ىـائم آىّزقی ك پژكُكی ةیاف ىی

ش جغریؾ (، ركAction researchپژكُی )(، ركش جضلیق، کاركرزم، اكغـا2ك  1قٍاؿی رقغ ) ركاف

)آىّزش( دركس ىعحهف ك ... كاكؿان در گـحؼش داٌف، ٌگؼش ك ىِارت ىا درةارق صؼفۀ قؼیف ىؿهيی 

انػکؼ، جا ادؼگػار ةّدٌغ. ىً افؽایف اظالؾات ظّدـ را در زىیٍۀ ىؿهيی ؾالكق ةؼ ظّاٌغف دركس فّؽ

فحار ك گفحار ك در كاكؽ جّاٌو ةگّیو اؿاجیغـ ةا ٌضّة رصغكد زیادم ىغیّف اؿاجیغـ ُـحو. َة زؼأت ىی

قاف ىً را جضث جأدیؼ كؼار دادٌغ ك در كاكؽ آٌِا ةؼایو انگُّایی ىذاؿ زدٌی ُـحٍغ. ُيچٍیً  ىٍف ىؿهيی

ی ٌیؽ ةـیار ىؤدؼ ةّد در «. پؼكرش ركصیَ پژكُكگؼم در داٌكسّىؿهياف ك جكّیلياف ةؼام ىعانؿات ىیغٌا



 41     ججرةَ زیصحَ ىً در داٌظگاه فرٍُگیان ةرای ىعهو طدن

 1397 زىصحان /طاٌزدُو طياره / چِارم شال

ٌّگجضلیلات ةـیارم ٌیؽ ةؼ پژكُكگؼم ىؿهياف ك داٌكسّ ؛ اؿيیث ك 1996، 1ىؿهياف جأکیغ قغق اؿث )دن

 (.2012، 2پاكر

کَ كتال ٌیؽ اقارق قغ، دركس ك ٌضّة رفحار اؿحاداف ظّةو در داٌكگاق، جأدیؼ ؾيیلی ةؼ  گٌَّ ُياف»

داٌف، ىِارت ك ٌگؼش ىؿهيی ىا داقث. ایً کَ ةؼام دركؿی ىذم ركش جغریؾ فارؿی، ریاضی، ؾهّـ 

س ركش پؼداظحٍغ، در ایً زىیٍَ ةـیار ىؤدؼ ةّد. یادـ اؿث کَ ةؼام درك ... ظّد داٌكسّیاف َة جغریؾ ىی

ُا را َة یکی از داٌكسّیاف ( یؿٍی فارؿی کالس اكؿ، اؿحاد ىضحؼـ ُؼ کغاـ از ٌكا1ٌَجغریؾ فارؿی )

چِار قکهی اؿث ك زؽء صؼكفی اؿث کَ ةَ « ام»را در ٌؼؼ گؼفحٍغ. ٌكاٌَ « ام»دادٌغ. ةؼام ىً ٌكاٌۀ 

ؿحاد از ىا ظّاؿحَ ةّدٌغ جا ُا دقّار اؿث. ةا جّزَ ةَ ایً کَ اؾهث چِار قکهی ةّدٌف، کيی ةؼام ةچَ

ةِحؼیً جغریؾ ظّد را ارائَ دُیو، از ُيۀ کـاٌی کَ در ایً زىیٍَ جسؼَة داقحٍغ، کيک گؼفحو؛ ىذم پغر 

ُا ك جكعیل ایً چِار صؼؼ ك ىادرـ، ىؿهو راٍُيایو ك ... در ٌِایث كؼار قغ جا ةؼام یادگیؼم ةیكحؼ ةچَ

گیؽق یک ٌيایف ازؼا  کٍو کَ در ایً ٌيایف ىً پغرةؽرگی ةّدـ کَ ؿَ ٌّق دارد ك از ُو، ةؼام ایساد ٌا

اٌگیؽد. ةَ کيک آىّزاف ةؼىیقّد ك ُیساف ك قّر ك اقحیاؽ را در داٌف در اةحغام زٌگ كارد کالس ىی

یک ؾنا ك مّرجکی کَ ةَ كؿیهۀ پٍتَ ؿاظحَ ةّدـ، ظّد را َة قکم پیؼىؼد درآكردـ. كؼار ةّد جا ایً 

ّةی ك ىعاةق  در صضّر ظاٌيی کَ ىغرس ایً درس ةّدٌغ، ازؼا کٍو. درس را در داٌكگاق ك جغریـو َة ظ

ساـ قغ. پؾ از پایاف جغریؾ، اؿحاد ىضحؼـ از کارـ ةـیار راضی ةّدٌغ ك  ظؼح درؿی کَ ٌّقحَ ةّدـ، ٌا

ا ةاؾخ قغ جا جالقو را چٍغ ةؼاةؼکٍو. ایً جغریؾ ك جغریؾ  ُایی از ایً دؿث، ؿتب قغ جاایً جكّیق آٌِ

 «. جؼ ؾيم کٍو امجؼ قغق ك صؼفَاـ پعحَدر ىـیؼ ىؿهيی

ُام اؿحاداف جسارب ك ٌکات اظالكی ك جؼةیحی ك آىّزقی کَ در الَة الم رفحارُا، گفحارُا  ك ٌگؼش»

کؼدـ جا اـ یادداقث ىیکؼدـ را در دفحؼچَك دكؿحاف ظّةو در ظّؿ ایً چٍغ جؼـ در داٌكگاق، ىكاُغق ىی

صۀ ظ ا را ذکؼ کؼدقآٌِا را ؿؼّن  اـ:  ّد كؼار دُو کَ در اداىَ جؿغادم از آٌِ

ّةی داقحَ ةاقیو؛ ایً کَ متّر ك ىٍؿعف  ایً کَ ظالؽ ك ٌّآكر ةاقیو؛ در ُيۀ کارُا ىغیؼیث ظ

ُام ةاقیو؛ در کارىاف پكحکار ك زغیث ةَ ظؼج دُیو؛ ایً کَ ؾغانث آىّزقی را رؾایث کٍیو؛ جکهیف

ف جؿییً کؼدق ك ارزقیاةی ك ةازظّرد ىٍاؿتی را ةؼام آٌِا در ٌؼؼ ةگیؼیو؛ آىّزاُغفغارم را ةؼام داٌف

                                                             
1. Delong 

2. Smith and Power 
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پػیؼ ةار ةیاكریو؛ ركصیۀ ىكارکث ك کار ایً کَ ظّدةاكرم را در آٌِا جلّیث کٍیو ك آٌِا را ىـؤكنیث

ا جلّیث کٍیو ك . . گؼكُی ك صؾ ٌّع  .«.دكؿحی ك اصحؼـا ةَ دیگؼاف را در آٌِ

ّةو جكکؼ ىیزا از ُيۀ اؿحادر ُيیً کٍو ك اىیغكارـ کَ در آیٍغق ٌیؽ ةحّاٌو ةا داف ؾؽیؽ ك دكؿحاف ظ

 «.  پژكُكی زیادم را در زِث رقغ ك جّؿؿۀ ظّد ارائَ دُیو -آٌِا در ارجتاط ةّدق ك کارُام ؾهيی

 

ؾتز تَاى هؼلوٖ( کارٍرسٕ؛ تجزت5ِ  إ تزإ ارتقاء ّزچِ ٘ت

رؿیو کَ ةاؾخ افؽایف جّاف یار ىذتحی از کاركرزم ىیُام پژكُكگؼ َة جنّیؼ ةـدر كاکاكم ركایث

كیژق درس کاركرزم )اؿحفادق از جسارب ىؿهياف  داٌكگاق ك َة»ٌّیـغ: ىؿهيی ٌگارٌغق قغق اؿث. اك ىی

يٍغم ك راٍُيا ك اؿاجیغ راٍُيا( کيک قایاٌی ةَ فؼآیٍغ ىؿهو قغف ىا کؼد؛ َة گٌَّ ام کَ ىا اکٍّف ةا جٌّا

ؾاؾحياد ةَ ٌفـی ة پؼدازیو. انتحَ ایً پایاف ىاف ىی ُام ُا ك جغریؾاال ةؼام دركس ىعحهف َة ارائۀ کٍفؼٌا

جالش ىا ةؼام یک ىؿهو ظّب قغف ٌیـث. ةهکَ ىا جازق در اةحغام راق ىؿهيی ُـحیو ك ٍُّز ىـیؼم 

 «.ظّالٌی اىا قیؼیً ةؼام پیيّدف داریو

جّاف  ىیام ةَ کاركرزم دارٌغ. ؾٍایث كیژق یاةیو کَ ماصتاف اٌغیكَةا ةؼرؿی ىٍاةؽ ىّزّد درىی

ام ةّدف اؿث ك ظی ایً دكرق کاركرزاف ىغؾی قغ کَ کاركرزم اٌحلاؿ از ىتحغم ةّدف ةَ ؿّم صؼفَ

( 2008) 2( ك ةؼكف2013) 1یاةٍغ. ىّرظّدقاف را در ةیً دك ٌلف ُيؽىاف داٌكسّیی ك ىؿهيی ىی

ُام جغریؾ ك داٌكسّىؿهياف ىسانی ةؼام جّؿؿۀ ىِارتام اؿث کَ ظی آف ىؿحلغٌغ کاركرزم دكرق

ُام ىحفاكت از داٌف در ىّكؿیث کالس درس، ىغیؼیث کالس درس ك آقٍایی ةا فؼٍُگ

 آكرٌغ.آىّزاف ةَ دؿث ىی داٌف

گ2008، 4؛ ةک ك ُانیو2005، 3جؿغادم دیگؼ از ىعانؿات )ةؼاكف ك ىّرفی ( ُو 2009، 5؛ ؿاپ ك ژٌا

 کٍٍغ.فؼدم ك ارجتاظی داٌكسّیاف در ظی دكراف کاركرزم را جأییغ ىی ُام ةیًةِتّد ىِارت

ّاُغ ك كؼایً ىی ّاف ىؿهيی ظّد را از ق جّاف دریافث کَ پژكُكگؼ در دكرة کاركرزم جّاٌـحَ ج

جؼیً  جّاٌو ةگّیو کَ کاركرزم یکی از ىِودر كاكؽ َة زؼأت ىی»ٌّیـغ: چٍاف کَ ىی افؽایف دُغ. آف

                                                             
1. Moore 

2. Brown 

3. Brown and Murphy 

4. Back and Halim 

5. Sapp and Zhang 
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ىاف َة  جؼ کؼد. کاركرزم ةاؾخ قغ جا اظالؾات ٌؼؼمىاف پعحَ ا را در ىـیؼ ؿفؼ ىؿهيیؾّاىهی ةّد کَ ى

ؾيم درآیغ ك دك ؾاىم ىؤدؼ در جغریؾ یؿٍی داٌایی ك جّاٌایی ةا ُو جّأـ قّد؛ ةا ىضیط كاكؿی ك فؼایٍغ 

قحیو در صلیلی یاددُی كیادگیؼم آقٍا قغیو؛ ؿؤاالت ك ىـائهی را کَ در زىیٍۀ آىّزقی ك جؼةیحی دا

ؼق ىغرؿَ یا داٌكگاق ةا ىغرؿاف در ىیاف گػاقحیو كاز راٍُيام ىٍغ قغیو. ةا ُام ؾهيی ك ؾيهی آٌاف ِة

جيؼیً ىؿهيی اؾحياد َة ٌفؾ الزـ را کـب کؼدیو ك َة ظّر ٌـتی ظّدکفا قغیو جا ةغكف اضعؼاب در 

ك جا صغكدم ةا كػایف ىغارس جغریؾ کٍیو. ُيچٍیً ةا كّاٌیً ك ىلؼرات آىّزقی در ىغرؿَ كکالس 

 «.کارکٍاف ٌیؽ آقٍا قغیو

دُغ، دارام ارزش ك كاةم یادآكرم اؿث ك در ظاظؼ ىا ُؼاجفاكی کَ ةار اكؿ درزٌغگی ىا رخ ىی

قث ىا را جؿییً ىیةاقغ. قایغ ظیهی از اكنیً ىاٌغگار ىی کٍٍغ؛ َة ُيیً دنیم ةـیار ُا اجفاكات، ؿؼٌّ

ا را  یادآكرم کٍیو ك َة ركم کاغػ ةیاكریو.  اُيیث دارد کَ گاُی اككات آٌِ

ّاُو کؼد، نػت نضؼَُا از اكنیً ركزم کَ ةَ کاركرزم رفحو ىیىاق» ام گػرد، اىا ُؼگؽ فؼاىّش ٌع

ّاف یک داٌكسّىؿهو، كارد ىغرؿَ قغـ. ٍُّز ظاظؼات آف ركز از ىلاةهو ىی گػرد. اكنیً را کَ َة ؾٍ

ّاف کاركرزام کَ كؼار قغ زهـَ ( 7/8/1393َة ىغرؿَ ةؼكیو، ركز چِارقٍتَ، ُفحو آةاف ىاق ) ىا  َة ؾٍ

ّا کو گؼاییغ. در زهّم در كركدم  کو رك َة ؿؼدم ىی ةّد. متش زكد صاضؼ قغیو. فنم پاییؽ ةّد ك ُ

ّاف کاركرز َة  داٌكگاق ایـحادیو. ظیهی ظّقضاؿ ةّدیو. ىً ك دكؿحاٌو از ایً کَ ةؼام اكنیً ةار َة ؾٍ

ّةی داقحیو ك پیؼاىّف ایً ىّضّع ةا ُو مضتث ىیرفحیوام ىیىغرؿَ کؼدیو. در ُيیً ، كاكؿان اصـاس ظ

پؼؿی ك صضّر ك غیاب، ىا را ٍُگاـ اؿحاد راٍُيا ٌیؽ كارد داٌكگاق قغٌغ ك ةؿغ از ؿالـ ك اصّاؿ

دُی کؼدٌغ ك ُيَ ةا ُو َة ؿيث ىغرؿَ صؼکث کؼدیو. قّر ك ُیساف ةـیار زیادم داقحو. ككحی  ؿازىاف

هّ در كركدم ىغرؿَ رؿیغیو، جّؿط اؿحاد راٍُيا، از زیؼ كؼآف رد قغیو. مضٍۀ صیاط ىغرؿَ كاكؿان زیتا ز

گاق اكنیً نضؼۀ كركدـ ةَ ایً دكیغٌغ. ُیچُا ةا قّر ك قّؽ ةـیار َة ایً ظؼؼ ك آف ظؼؼ ىیةّد. ةچَ

ؿث. ىـؤكنیً ىغرؿَ ةؼام ُا كاكؿان ةؼایو ةَ یاد ىاٌغٌی ادةـحاف را فؼاىّش ٌعّاُو کؼد. آف نضؼَ

ام ظٍغاف، ىا را َة ظّقاىغگّیی َة اؿحلتاؿ ىا آىغٌغ. ىؿاكف ىغرؿَ، ةؿغ از ظّقاىغگّیی ك ةا چِؼق

 ؿيث دفحؼ راٍُيایی کؼدٌغ.

رفحیو را ُایی کَ ُؼ کغاـ ةایغ ىیىؿاكف ةؿغ از ایً کَ کيی ةا ىا مضتث کؼدٌغ، کالس ظاٌو

ةٍغم، كؼار قغ ىً  رفحیو. ةؼ ظتق جلـیوُام اكؿ، دكـ یا ؿّـ ىیالسىكعل کؼدٌغ. ىا ةایغ َة یکی از ک

ُا ىؿؼفی کؼدٌغ ك  پؼؿی ك آقٍایی اكنیَ، ظاٌو ىؿهو ىؼا َة ةچَ ةؿغ از ؿالـ ك اصّاؿةَ کالس اكؿ ةؼكـ. 
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گفحٍغ کَ كؼار اؿث یک ركز از ُفحَ ةا آٌِا ةاقو. پؾ از آف َة آظؼ کالس رفحو ك ةؼام ىكاُغق فؿانیث 

فؿهو ك داٌفى آىّز ك آىّزاف، ركم ٌیيکث آظؼ ٌكـحو. ةَ یاد ركزُایی افحادـ کَ ظّد ةَ ؾٍّاف دٌا

ظّاُغ ام کَ ىیٌكـحو. ك ایً ةار ُو در ٌلف یادگیؼٌغق؛ اىا یادگیؼٌغقُا ىییادگیؼٌغق ركم ایً ٌیيکث

جؼـ در ُيیً کالس ك ةا  از جياـ جسارب ىؿهو کالس، ةا جياـ كزّد ةؼام پیكؼفحف اؿحفادق کٍغ. ىً دك

قٍاس،  ُيیً ىؿهو راٍُيا ةّدـ. از ىؿهو راٍُيایو چیؽُام زیادم یاد گؼفحو. اك ظاٌيی ةـیار ةاؿّاد، ككث

ظط ةّد. زّ یک ىغرؿَ ذكؽ، ةاؿعاكت ك ظّش آالیف، ىؤىً، ةاُيث، ظّش ؿعً، ةی ىؤدب، ظّش

ف ، اؾحياد ك پػیؼش آىّزاف اصـاس کٍٍغ در آٍُگاىی ىذتث اؿث کَ ىؿهياف ك دٌا ٌسا ىّرد اصحؼـا

 (.1386ُـحٍغ )کؼاىحی، 

جّاف گفث کَ زّ ىغارس ىسؼم کاركرزم ىذتث ةّد. از ُياف ركزُام اكؿ کَ ةَ کاركرزم ىی

ام کّچک جِیَ کؼدـ جا ٌکات ىِو را در آف یادداقث کٍو. جؿغادم از ٌکات جؼةیحی  رفحیو، دفحؼچَ ىی

ُایی کَ اىکاٌف ةّد،  کؼدـ ك یا ظّد ایكاف در ككثجغریـكاف، یادداقث ىییا آىّزقی را یا در صیً 

جک  آىّزاف، اةحغا ةایغ جکگفحٍغ کَ ةؼام آىّزش ظّب داٌف دادٌغ. ایكاف ىیدر اظحیارـ كؼار ىی

گفحٍغ کَ ىضتث آىّزاف ك ىكکالت آٌِا را قٍاظث ك در زِث صم آف جالش کؼد. ایكاف ىیداٌف

آىّزاف کالؿف جلؼیتان ُيَ ةَ نضاظ آىّزقی كّم ةّدٌغ، اىا  دردُاؿث. داٌفداركم ةـیارم از 

کؼدٌغ. ىذالن گاُی جؼ را ةَ یادگیؼم ةیكحؼ جكّیق ىیآىّزاف ضؿیفُيیكَ ةا ىِؼةاٌی ك دنـّزم داٌف

قاف جّضیش  اٌغ، ةؼامظّاٌغٌغ، یاد ٌگؼفحٌَكـحٍغ ك كـيحی از درس را کَ از ٌگاُكاف ىیکٍارقاف ىی

قغ. ؾالكق ةؼ ایً دك جؼـ، در دادٌغ. ایً کار ؾالكق ةؼ ایساد ىضتث، ىّزب یادگیؼم ةیكحؼ آٌِا ىییى

ام ُام دیگؼم رفحَ ةّدـ )کالس دكـ ك ؿّـ(، ٌیؽ ىؿهياف راٍُيام ةاجسؼةَدك جؼـ ةؿغم کَ ةَ پایَ

 داقحو کَ ٌکات زانتی را ةَ ىً آىّظحٍغ.

آىّزاف  اؿحو جا از جسارب جؼةیحی ظّد در ظنّص داٌفظٍُّگاىی کَ از ىؿهياف راٍُيایو ىی

ا ىیُام ػؼیفی اقارق ىیمضتث کٍٍغ، ُؼکغـا َة ٌکحَ گفحٍغ کَ ىً از  کؼدٌغ. ىذالن یکی از آٌِ

ظّاُو جا ُيیكَ ظّقؼك ةاقٍغ ك ةا نتعٍغ كارد کالس قٌّغ ك ةؼام ایً کَ ایً ٌکحَ  آىّزاٌو ىی داٌف

گٌَّ ةّد. قّـ. صلیلحان ُو ُيیً، ظّدـ ُيیكَ ةا نتعٍغ كارد کالس ىیجؼةیحی )مفث اظالكی( ىضلق قّد

کالؿكاف ُيیكَ قاداب ةّد. ركم در کالس ُو جنّیؼ یک نتعٍغ را چـتاٌغق ةّدٌغ ك زیؼ آف ٌّقحَ 

ُایی ىذم ىاق ىضؼـ، كتم یا ىذالن در ظنّص جؼةیث دیٍی در ىٍاؿتث«. نعفان ةا نتعٍغ كارد قّیغ»ةّدٌغ کَ 

 دادیو.كع درس، ُيَ ةا ُو َة اىاـ صـیً )ع( ك قِغاء ؿالـ ىیاز قؼ
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آىّزاٌف اصحؼـ  در ىّرد اصحؼـا َة ىعاظب، ُيۀ آٌِا اجفاؽ ٌؼؼ داقحٍغ کَ ىؿهو ةایغ َة داٌف ُيچٍیً

غ در کالس درس زّم ميیيی  ا را َة اصحؼـا ىحلاةم، مغاكث ك درؿحی جؼغیب کٍغ ك ةحٌّا ةگػارد ك آٌِ

 ر ؿازد.ك دكؿحاٌَ ةؼكؼا

آىّزاف، ظیهی جأکیغ داقحٍغ. یکی دیگؼ از ىؿهياف، ةؼ اُيیث ٌلف جكّیق در جؼةیث ك یادگیؼم داٌف

پژكُی فؼدم ىً ٌیؽ ُيیً گػار اؿث. چّف ىّضّع کٍفایً ىّرد كاكؿان از نضاظ جؼةیحی ك آىّزقی جأدیؼ

 ؼةۀ جؼةیحی ةا ایً قؼح دارـ:ُام جكّیلی ةّد. ُيچٍیً قعنان در ایً ىّرد، یک جساٌّاع جكّیق ك ركش

کؼدـ(  ُام آظؼ کَ ظّد ٌیؽ در ىغرؿَ جغریؾ ىیدر ركزُایی کَ َة کاركرزم )ىعنّمان در جؼـ

کؼدـ ك ؿؿی ىً ةؼ ایً ةّد کَ از  ُام جكّیلی ىحٍّؾی اؿحفادق ىیرفحو، ٍُگاـ جغریؾ از ركش ىی

ؼق ةتؼـ جا ةاؾخ ایساد ب ةا فؿانیث ةچَىـحلیوِ ىحٍاؿکالىی ك ىـحلیو ك غیؼُام کالىی ك غیؼ جكّیق ُا ِة

ا قّد. ایً جكّیق گیؽق در آٌِ ُا ىيکً اؿث در ٌگاق اكؿ، آىّزقی َة ٌؼؼ آیٍغ، اىا جأدیؼات جؼةیحی ك ٌا

ُا را دكؿث دارٌغ ك ىً َة ؾیٍَ دیغـ ُا ایً جكّیقآىّزاف ایساد ظّاُغ کؼد. ةچَؾاظفی ؾيیلی در داٌف

 کٍغ. ُا ادؼات ىذتث ایساد ىیةچَکَ در رفحار ك فؿانیث 

آىّزاف ىهؽـ  یکی از ىؿهياف راٍُيایو، اقارق داقحٍغ کَ در کالس درس كّاٌیٍی كزّد دارد کَ داٌف

ةَ رؾایث آف ُـحٍغ: ىذم ىِارت گّش دادف، رؾایث ُيکارم، کيک َة دكؿحاف ك کار ىكارکحی، 

جّمیۀ ایكاف اؿحفادق کؼدـ ك ٍُگاىی کَ  رؾایث ٌؼافث ك جيیؽم یا رؾایث ٌّةث ك ... ىً ُو از ایً

ُا ایً كّاٌیً را فؼاىّش ٌکٍٍغ ك ُيیكَ در کالس داقحَ ةاقٍغ )َة دنیم جغریؾ داقحو، ةؼام آف کَ ةچَ

ُا ظتق گفحۀ پیاژق، در ؿٍیً اةحغایی، ؾیٍی ُـحٍغ( كّاٌیً را َة مّرت جنّیؼم ركم ایً کَ ةچَ

ّایی در کالس ٌنب کؼدـ ةادکٍک  ُا ُيیكَ آٌِا را ةتیٍٍغ ك جّزَ کٍٍغ.جا ةچَُام ىل

آىّزاف  ُام ظغىث ظّد ةا داٌفُيچٍیً یکی از ىؿهياف راٍُيایو، جسارب جؼةیحی کَ در ظّؿ ؿاؿ

ٌّگی ةازظّردُا ك قیّة ؾيم ىا ةؼام جؼةیث ك امالح رفحار  داقث را ةؼایو، جؿؼیف کؼد ك گفث: چگ

ف ا یکـاف ٌیـث. دٌا ی کَ دچار کوىذالن ةؼام داٌف آىّزاف، ةؼام ُيۀ آٌِ ركیی ك ؾغـ ىكارکث آىّزٌا

ف ُـحٍغ، ىی ّارد اؿحفادق کؼد: جكّیق دٌا ُام ازحياؾی ك آىّزاف َة قؼکث در فؿانیث جّاف از ایً ى

رك ك اٌحؼار از  آىّزاف کوُام ٌيایكی، جلّیث اؾحياد َة ٌفؾ در داٌفُام گؼكُی ك ةؼٌاىَ ةازم

ف ّاف دٌا ی در آٌاف ىیآف آىّزاف در صغ ج قّد(، ُا )زیؼا جّكؽ ةیف از صغ ىّزب اصـاس ضؿف ك ٌاجٌّا

يٍغم ٌّا فقٍاظث اؿحؿغادُا ك ج ایحان رفؽ کو ُام دٌا ركیی آىّزاف )زیؼا ىّزب جلّیث اؾحياد َة ٌفؾ ك ٌِ

آىّزاف )ظنّمان افؼاد ظسانحی(، جلػػػّیث اصـاس ُام داٌفقّد(، ارزش كائم قغف ةؼام فؿانیثىی
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يٍغمى ٌّا اف، ةازگّکؼدف ج ٌّا ز ّاف ظسانحی ةؼام دیگؼاف، ـؤكنیث در کػػػّدکاف ك ٌّ ز ُام کّدؾ ك ٌّ

ّاٌغ ٌؼؼ ظّد را اةؼاز ٌيایغ، ُام آٌاف، فؼاُو کؼدف فؼمحی جا فؼد کوگّش دادف ةا اقحیاؽ َة مضتث رك ةح

ّاف افؼاد کو  ٌاف ك ...رك، ظّددارم کؼدف از ؿؼزٌف آىؿؼفی ٌکؼدف آٌاف در زيؽ َة ؾٍ

ُا، راُکارُایی از ایً دؿث پیكٍِاد کؼدٌغ:ككث یا ةؼام رفؽ رفحار پؼصؼفی ك ٌق زدف زیادم ةچَ

جؼم را ةؼام ةیاف ٌلعَ ٌؼؼاجف یا اصـاؿاجف ةغُیغ، در زىاف اؿحؼاصث َة قعل جّزَ فؼدم ىضغكد

 کٍٍغ ك ....ٌياییغ، ةگّییغ ٌؼؼاك زانب اؿث، صاال ازازق دُیغ ةتیٍیو دیگؼاف چَ فکؼ ىی

فیا ةؼام رفؽ اصـاس ةی ةَ صؼؼ ك ایغق »آىّزاف، ایً جغاةیؼ را کارگكا ىعؼح کؼدٌغ: کفایحی دٌا

فداٌف آىّزاف آىّز مضتث کٍیغ؛ داٌفآىّز جّزَ کٍیغ؛ َة مّرت ظنّمی ك ةا نضً ىالیو ةا دٌا

ا ةازظّرد ارائَ اغهب ٌیاز َة ةازظّرد دارٌغ، ُؼ اٌغازق کَ ىيکً ةاقغ در جياـ ىغت زىاف ک الس َة آٌِ

 ...«.کٍیغ ك 

در ایٍسا ٌگارٌغق كـيحی از جسارب جؼةیحی ك آىّزقی ىؿهياف راٍُيایف کَ در ظّؿ چٍغ جؼـ درس 

ام از ؿعٍاف ك ٌکات ارزقيٍغ آٌِا را َة مّرت یکسا ك اٌغ ك چکیغق کاركرزم در اظحیارش كؼار دادق

 کٍغ: کٍارِ ُو ذکؼ ىی

فاهلل در ق گفحً ةـو» آىّزاف در  داٌف آىّز؛ جكّیقؼكع کالس ك ادؼ ىؿٍّم آف ةؼام ظّد كدٌا

ُا ك ؿایؼ اؾضام ظاٌّادق ك کيک ةَ دكؿحاف ك ُيکالؿی زِث اصـاس ىـؤكنیث ٌـتث ةَ اظؼافیاف

جّزیؽ ٌگاق  ؛آىّزاف ةعف ك زػاب ةّدف اؿحفادق از كنَ ك داؿحاف ةؼام داٌفنػت ؛ظّد ك صحی زاىؿَ

فؾادالٌَ ةَ ُيَ  جکؼیو کّدکاف )اصحؼاـ ةَ کّدکاف یکی  ؛جلّیث رفحارُام ىػُتی کّدکاف ؛آىّزافدٌا

رفحار ؾيهی )ُؼچلغر راةعۀ  ؛ظامی قّد( ُام ىّفق جؼةیحی در ىغارس اؿث کَ ةایغ َة آف جّزَاز ركش

 ؛ؼدد(گدار ىیپػیؼم رفحار در اك ىغاكـ كریكَؾاظفی ك كّم ةیً ةؽرگـاؿ كظؼد ؿاؿ صاکو ةاقغ، جأدیؼ

  «.ُام فؼدم ك... آىّز ك جّزَ ةَ جفاكتقٍاظث داٌف

جّاف ةَ کار یک ٌلاش جكتیَ کؼد. ُام ىعحهف جغریؾ را ىیکار یک ىؿهو در زىیٍۀ اؿحفادق از ركش

کٍغ ك ُام ىعحهف اؿحفادق ىیظّر کَ یک ٌلاش ةؼام جؼؿیو ك ظهق یک جاةهّ ٌلاقی از رٌگ ُياف

آىیؽد جا ادؼ ٍُؼم ظّد را َة ةِحؼیً قکم ىيکً َة كزّد آكرد، یک ُو ىی ُؼگاق الزـ ةاقغ آٌِا را در

ُا ك فٍّف ىٍاؿب را اٌحعاب کٍغ ىؿهو ُو در ؾيم ك َة ٍُگاـ ارائۀ درس ةایغ ةا جكعیل ىّكؿیث، ركش

 (.151: 1392)مفّم، 
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قاف َة کالس، یکی از ىؿهياف راٍُيایو ُيیكَ در اةحغام زٌگ، ٍُگاـ كركد»دُغ: ٌگارٌغق اداىَ ىی

ُا ؿؤاؿ ُا، جاریط ركز، اؿو ركز ُفحَ ك فنهی کَ در آف كؼار داریو، را از ةچَ ةؼام یادگیؼم ةیكحؼ ةچَ

کؼدٌغ. َة ذٍُو رؿیغ جا ةؼام زهـۀ ةؿغ جلّیيی جنّیؼم درؿث کٍو ك ةا ظّد َة کالس ةتؼـ. آف را ىی

حلتاؿ کؼدٌغ ك آف را در کالس ٌنب ظؼاصی ك درؿث کؼدـ ك ةَ کالس ةؼدـ. آىّزگار کالس ظیهی اؿ

کؼدیو. ایً جنّیؼ ظّرم ظؼاصی قغق ةّد کَ ؾالكق ةؼ ذکؼ ایاـ ُفحَ ك جاریط ك ىاق، فنّؿ ٌیؽ ىحٍاؿب ةا 

 «.ُا ةـیار ىهيّس ةّدام کَ ةؼام ةچَةّدٌغ َة گٌَّ ُام ىؼةّظَ چـتاٌغق قغقآف جفکیک قغق ك کٍار ىاق

یـغ: ٌگارٌغق ىی ُام ىعحهفی کؼدـ جا از ركشُایی کَ داقحو، جياـ ؿؿی ظّد را ىیدر جغریؾ»ٌّ

ُا ُو ظّب یاد ةگیؼٌغ ك ُو درس را دكؿث داقحَ اؿحفادق کٍو؛ ىذم ایفام ٌلف، ازؼام ٌيایف ك ... جا ةچَ

 «.ةاقٍغ ك در ؾیً صاؿ در صیً جغریؾ ٌیؽ فؿاؿ ةّدق ك ةا ُو ٌیؽ ىكارکث کٍٍغ

 

ي6  فزدٕ ( رٍاتظ ٘ت

ُيیكَ َة ارجتاط ىضحاج ةّدٌغ ك ایً ىلَّن در زٌغگی آٌِا ىِو قيؼدق قغق. ایً اُيیث َة صغم  ُااٌـاف

(. 1998، 1داٌٍغ )ةهٍغاؿث کَ ةؼظی ىّفلیث در ىضیط کار را جاةؿی از ارجتاط ىٍاؿب ةا ؿایؼیً ىی

كاف ةا ظغاكٌغ در كؼآف کؼیو یکی از ؾهم گؼایف ىؼدـ َة صضؼت رؿّؿ )ص( را ارجتاظات ىٍاؿث ای

ا )اىث ظّد( ٌؼىعّ قغم؛ ك اگؼ »فؼىایغ: آٌِا داٌـحَ ك ىی پؾ َة ةؼکث رصيحی از زاٌب ظغاكٌغ ةا آٌِ

ُام (. جأىم ةؼ ركایث159)آؿ ؾيؼاف: « قغٌغةغظهق ك ؿعحغؿ ةّدم صحيا از دكرت پؼاکٍغق ىی

ّةی در داٌكگاق صاکو ةّد. دُغ کَ ركاةط ةیًپژكُكگؼ ٌكاف ىی  فؼدم ظ

 

 آهَختگٖرٍسّإ آخز تحص٘ل ٍ داًؼ( 7
آیغ ركز اكؿ جضنیم در داٌكگاق، كؼار ةّد یادـ ىی»ٌّیـغ:  ام ةَ ایً قؼح ىیٌگارٌغق در ایً ةارق ظاظؼق

ىاف را زكً  در ىؼاؿيی ةَ ىٍاؿتث كركد ىا ةَ داٌكگاق فؼٍُگیاف ةؼگؽار قّد ك ركز اكؿ داٌكسّىؿهيی

ی م ىـؤكنیً ك ریاؿث داٌكگاق، كؼار قغق ةّد جا ُيَ ةا ُو ُاةگیؼٌغ. در آف ركز پؾ از ؿعٍؼٌا

یو. یکی از داٌكسّیاف ىحً را ىی ّاٌغ ك ىا جکؼار ىیؿّگٍغٌاىۀ ىؿهيی ظّد را ةعٌّا کؼدیو. از ایً کَ  ظ

داٌـحو کَ ُؼچَ کؼدـ، كاكؿان ظّد را ىـؤكؿ ىیاهلل ىسیغ ةَ ظغام كادر ىحؿاؿ ؿّگٍغ یاد ىی در ةؼاةؼ کالـ

فجّاف دا آىّزاف ةَ کار گیؼـ. اکٍّف کَ چِار ؿاؿ از آف زىاف  رـ را در راق ىؿهيی ك جؿهیو ك جؼةیث دٌا

ام )ىغ ػهَ گػرد، ایً ؿؿادت ٌنیتو قغ جا ایً ةار در ةؼاةؼ ىلاـ ىؿؼو رُتؼم، صضؼت آیث اهلل ظاىٍَىی
                                                             

1. Bland, 1998 
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كگاق ةا زيؿی از کَ از ظؼؼ داٌ  13/2/1395اـ را ةعّاٌو. در جاریط  انؿانی( ؿّگٍغٌاىۀ ىؿهيی

داٌكسّىؿهياف ةؼام دیغار ىلاـ ىؿؼو رُتؼم ةَ جِؼاف رفحَ ةّدیو ك ُيؽىاف ةا ُفحۀ ىؿهو درصضّر اىاـ 

ام )ىغ ػهَ انؿانی( ؿّگٍغٌاىۀ ىؿهيی جّؿط یکی از داٌكسّىؿهياف كؼائث قغ ك ىا جکؼار کؼدیو. ظاىٍَ

اـ، كفادار یاف ؾيؼـ َة كـيی کَ ظّردقاقک قّؽ در چكياٌو صهلَ زدق ةّد. ةا ظّد ؾِغ ةـحو جا پا

 ىحً ؿّگٍغٌاىَ َة كؼار زیؼ ةّد:«. ةاقو

ی، ىـؤكنیث ظعیؼ ىؿهيی را ةؼ ؾِغق ىی» گیؼـ، ةَ ؾٍّاف اکٍّف کَ ةا اؿحؿاٌث از انعاؼ ةیکؼاف اِن

ؾضّم از زاىؿۀ ىؿهياف در پیكگاق ظغاكٌغ ىحؿاؿ کَ داٌام آقکار ك ٌِاف اؿث، َة كؼآف کؼیو ؿّگٍغ 

ی ك فضایم اظالكی آراؿحَ  ؛کٍو ىؿهيی را رؿانحی ةؽرگ ك پیاىتؼگٌَّ ةغاٌویاد ىی ظّد را ةَ جلّام اِن

ىغافؽ  ؛از آٌچَ ةا پؼُیؽکارم ك قؼافث اٌـاٌی ك اظالؽ ىؿهيی ىٍافات داقحَ ةاقغ، دكرم گؽیٍو ؛ؿازـ

ف ؛صق ك ؾغانث ك آزادم ك آزادگی ةاقو افؽ ظّد ىلغـ ةغارـ ك ةا آىّزاف ك زاىؿَ را ةؼ ىٍىنانش دٌا

ف ؛ُيگاف مادكاٌَ ك ميیياٌَ رفحار کٍو ُا ك افؽایی ك ارجلاء ىـحيؼ قایـحگیدر آىّظحً ك دٌا

از قأف ك ىٍؽنث ىؿهيی پاؿغارم کٍو ك در ٌكؼ  ؛ام ظّد ك زاىؿۀ ىؿهياف کّقا ةاقوُام صؼفَمالصیث

ام ظّد را، فکّراٌَ ك ىغةؼاٌَ ك كػایف صؼفَةٍغ ةاقو  ةَ كّاٌیً ك ىلؼرات پام ؛ؾهو، کؼیياٌَ ؾيم کٍو

و ك صؼىث ك آىّزاف را اىاٌثفؼزٌغاف ایؼاف ؾؽیؽ را چّف فؼزٌغ ظّد ك داٌف ؛اٌساـ دُو ی ةغٌا ُام اِن

آىّزاف جياـ جّاف ظّد را در جؿهیو ك جؼةیث داٌف ؛رازدار ك اىیً آٌاف ةاقو؛ کؼاىث ایكاف را پاس ةغارـ

فحَ ك فضایم اظالكی آٌاف را فؼاُو ةَ کار گیؼـ جا زىیٍۀ رق غ ك قکّفایی فعؼت انِی ك اؿحؿغادُام ٌِ

آٌاف را َة ظؼدكرزم ك جفکؼ، ایياف ك ؾيم مانش، ظالكیث ك پؼؿكگؼم ةؼام زٌغگی پاؾ ك ؛ ؿازـ

پػیؼ ةؼام ىغار ك ىـؤكنیث ظّاق، كاٌّفؿؿادجيٍغ رٍُيّف ؿازـ ك قِؼكٌغاٌی اىیغكار، پؼجالش ك آرىاف

ّةی ؛ىؼدـ ك ىیًِ اؿالىی ك زاىؿۀ ىِغكم )ؾر( جؼةیث کٍو ظغىث ةَ ُا، ُا ك زیتاییؾكق َة ُيۀ ظ

 ُام اؿالىی را در كزّد آٌاف پؼكرش دُو.كیژق ؾكق َة راق اىاـ )رق( ك قِیغاف ك ارزش ةَ

، ةؼ ایً ؿّگٍغ، كفادار ظّاُو ىاٌغ ك از ظغاكٌغ ىحؿاؿ ىی  ظّاُو در پیيّدفىً آگاُاٌَ ك ىـؤكالٌَ

 «.ُایو را اؿحّار گؼداٌغاـ را راؿط، ك گاـایً راق ظعیؼ، ةیٍف ىؼا افؽكف، ارادق

ُام ایكاف ةَ ىؿهياف گّش دادیو. ىً ةا ظّد ؾِغ ؿپؾ ةَ ؿعٍاف ایكاف درىّرد ىؿهيی ك جّمیَ

ام اـ ةَ کار گیؼـ. ایً ؿفؼ جسؼَةُا ك ؿعٍاف گِؼةار ایكاف را در راق ىؿهيی ك زٌغگیةـحو جا  جّمیَ

ارزقيٍغ، ةؼام قؼكع کار ىؿهيی ك پّقیغف ردام فاظؼ ىؿهيی ةّد. ك ةَ ظاظؼ آف از پیكگاق ظغاكٌغ ىحؿاؿ 

 «.کٍو گؽارم ىیؿپاس
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 ام در آٌٗذُإ ٍ تؾزٗح هؼلوٖ( تؼْذات حزف8ِ

 جنّرم»ٌگارٌغق درةارة آیٍغة ظّد در ایً صؼفَ جنّراجی زیتا دارد ك اُغاؼ زیؼ را دٌتاؿ ظّاُغ کؼد: 

کَ از آیٍغة ظّد در راق ىؿهيی دارـ، ایً اؿث کَ ُیچگاق دؿث از جالش ك ىعانؿَ ةؼام رقغ ك جّؿؿۀ 

 ظّد ةؼٌعّاُو داقث.

فظّاُو یک ىؿهو صؼفَدر آیٍغق ىی آىّز را  ام ةاقو ك جغریـی فؿاؿ داقحَ ةاقو. جغریـی کَ دٌا

 ةعف را ةؼام اك فؼاُو آكرد. ی نػتچَ از ٌؼؼ زـيی، چَ از ٌؼؼ ذٍُی ةا ىّضّع درگیؼ کؼدق ك ىضیع

ّةی ةؼام ةچَىی ُا در ؿٍیً اةحغایی در کارُا از دیگؼاف ُا ةاقو. چّف ةچَظّاُو انگّم ؾيهی ظ

کٍٍغ. داقحً مغاكث در ؾيم ةِحؼیً جسؼَة اؿث. اگؼ ىؿهو ظّد اُم ؾهو ك ىعانؿَ ةاقغ انگّةؼدارم ىی

آىّزاف ظّاُغ داقث. ىؿهو ةایغ ةا رفحار ك یؼ ةیكحؼم ةؼ داٌفگّیغ، ؾيم کٍغ، ىـهيان جأدك َة آٌچَ کَ ىی

ؿکٍات ظّد، انگّم اٌـاف ىغیؼ، ىغةؼ ك ىحفکؼم ةاقغ کَ ةا زٌغگی ظؼدىٍغاٌۀ ظّد، چؼاغ ُغایث 

آىّزاٌی را جؼةیث کٍو کَ ٌّآكر ك ظالؽ ةاقٍغ ك آىادگی پػیؼش ك جضيم ٌلغ را قّد. داٌفدیگؼاف ىی

جکانیف درؿی ظالؽ، ٌّآكرم را در یادگیؼم آٌاف ایساد کٍو. ىذالن در ظؼاصی  داقحَ ةاقٍغ. ةا دادف

فجکانیف، جٍّع را در ٌؼؼ ةگیؼـ یا جکانیف را ةا ىِارت  آىّزاف جعتیق دُو ك ....ُا، ؾالیق ك ٌیازُام دٌا

فظّاُو ةَ جفاكتىی آىّزاف جّزَ کؼدق ك ؾغانث آىّزقی را در راةعَ ةا آٌاف ُام فؼدم دٌا

جؼ ؿازـ. ظّاُو ىؿهيی پژكٍُغق ةاقو جا از ایً ظؼیق آىّزش را ادؼةعفؾایث کٍو. در آیٍغق ىیر

و. ىی ظّاُو ىلاالت ىحؿغدم ةٍّیـو ك داٌف ك اظالؾات ىؿهيی ظّد را َة ىی ظّاُو  ركز گؼدٌا

داقحَ ةاقو ك ظّاُو ةا ُيکاراٌو ارجتاظی ظّب ك ىضحؼىاٌَ جضنیالجو را جا زایی کَ ةحّاٌو اداىَ دُو. ىی

ؼق ةتؼـ. ىی ظّاُو ةا داقحً ظؼح درس ك کار گؼكُیِ فؼاگیؼاف ك ةؼكؼارم راةعۀ  ةحّاٌو از جسؼةیاجكاف ِة

ّةی در کالس ةاقو. ىی ا ك رؾایث كّاٌیً کالس، ىغیؼ ظ فىٍاؿب ةا آٌِ ی ىؤىً ك ظّاُو دٌا آىّزٌا

پػیؼم، ؾؽت کیتایی، ىـؤكنیثگّیی، اىیغكارم، قىحؿِغ جؼةیث ٌيایو کَ مفات اظالكی چّف راؿث

ظّاُو ٌضّة  ٌفؾ، رؾایث صلّؽ دیگؼاف ك اصحؼـا َة آٌاف، صؾ جؿاكف ك ... در آٌِا ةؼزـحَ ةاقغ. ىی

آىّزاٌو ةیاىّزـ جا در ةؼظّرد ةا ىكکالت از ؾِغة صم آٌِا  فکؼ کؼدف ك ركش صم ىـأَن را  َة داٌف

 . ةؼایٍغ ك...

فىغ ٌؼؼ دارـ کَ ُغفكاف رقغ ُيَةَ ظّر کهی ؿاظحارُایی ةؼام کالؿو  آىّزاف اؿث: زاٌتۀ دٌا

ىغارم، اصحؼـا ك کؼاىث، ركاةث مضیش ك ؿازٌغق، ارزقیاةی ازحياؾی ىذم: اىٍیث، دیً -ؿاظحار ىضیعی

 -پػیؼم، اةحکار، ةـط ك جّؿؿۀ جفکؼ اٌحلادم ك ...، ؿاظحار ؾاظفیك ...، ؿاظحار فکؼم ىذم: اٌؿعاؼ

ظالكیث، درگیؼم ةا اةِاـ ك ؿؤاؿ ك ...، ؿاظحار فیؽیکی جغریؾ ىذم: فٍّف  قٍاظحی ىذم: کٍسکاكم،
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جغریؾ فؿاؿ ك ظالؽ، فؿانیث یادگیؼٌغق، ارجتاط ةا جسارب كاكؿی ك ...، ؿاظحار فیؽیکی ىذم: ظؼاصی 

 کالس، زیتاؿازم ىضیط، كؿایم کيک آىّزقی، جضؼیک ةنؼم ك ....

ُو کاقث، در آیٍغق َة درظحاف جٍّىٍغم جتغیم قٌّغ ُام کّچکی کَ در ىغرؿَ ظّااىیغكارـ ٌِاؿ

 «.کَ ؿایۀ آٌِا ىأىً ىٍاؿتی ةؼام آیٍغگاف ةاقغ

 

 گ٘زٕ ًت٘جِ

ٌّگی ىؿهو قغف یکی از داٌف آىّظحگاف داٌكگاق فؼٍُگیاف، ظؼاصی ك ایً ىعانؿَ ةَ ىٍؼّر جّمیف چگ

ث ٌگارم ةّد؛ نػا پژكُكگؼ ایً جؼیً ركش، اؿحفادق از ركایازؼا قغ. ةؼام ٌیم َة ُغؼ پژكُف، ىٍاؿب

ُایی ُایف از ركیغادقیّق را َة کار ةـث. ٌگارٌغق، در ىؼجتۀ ٌعـث ٌـتث َة ٌگارش جسارب ك دریافث

ؾی در ىؿهو قغف اك ىؤدؼ ةّدق ىتادرت كرزیغ؛ در اداىَ ك ةا ُغؼ یافحً ىؿٍاُام ىّزّد در ایً  کَ ةَ ٌّ

ا ىعاةق ةا رركایث كش جضهیم ىضيّف ٌيّد. اك دریافث کَ ؾالكۀ قعنی ظّدش، ُا، اكغـا ةَ جضهیم آٌِ

اش، جأدیؼپػیؼم از قعنیث ةؼظی ىؿهياف ك دكؿحاٌف، ىعانؿاجف در ىؿهو ةّدف ةؼظی از اؾضام ظاٌّادق

ایً زىیٍَ، اىٍیث قغهی ك ... ةاؾخ قغ کَ َة صؼفۀ ىؿهيی ركم ةیاكرد. ٌگارٌغق كتم از كركد َة داٌكگاق 

گارة ذ ٍُی ظّةی از آف ةؼام ظّد ؿاظحَ ةّد ك پؾ از گاـ ٌِادف در آف داٌكگاق، دریافث فؼٍُگیاف، ٌا

 ؛کَ جنّراجف ةا كاكؿیث ُيـّ اؿث. در داٌكگاق اىکاٌات رفاُی ىٍاؿتی در اظحیار داٌكسّیاف ةّد

رفحَ ةا جغییؼاجی کَ اجفاؽ  ركح ؾهيی ةؼ داٌكگاق صاکو ةّد ك رفحَ ؛ام ىغرؿاف ظّب ةّدؾيهکؼد صؼفَ

 فحاد، ةِحؼ ٌیؽ قغ. ا

ام ٌؼؼ ىٍاؿتی داقحَ ك راغب َة ایً ىـائم ةّدٌغ. اك ىؿهياف درىّرد ؾيهکؼد پژكُكی ك صؼفَداٌكسّ

ةٍغم کؼدق ك ةؼ ایً ةاكر اؿث کَ  دكرة کاركرزم را از ىؽایام كاةم جضـیً دكراف جضنیهف دؿحَ

فؼدم داٌكسّیاف را  كُكگؼ ركاةط ةیًاش را جا صغ ىٍاؿتی افؽایف دادق اؿث. پژکاركرزم جسارب ىؿهيی

کٍغ. كم ىؿحلغ اؿث کَ ركاةط ةیً داٌكسّیاف ك ىتحی ةؼ اصحؼاـ داٌـحَ ك ایً ركاةط را ىعهّب ارزیاةی ىی

 ىغرؿاف ٌیؽ ىعهّب ةّدق اؿث. 

ف آىّزاف اىاٌحی از زاٌب ظغام ىحؿاؿ ُـحٍغ ك ىا ىّػفیو در كتاؿ ُؼ رفحارم ٌّیـٍغق ىؿحلغ اؿث دٌا

ٌياییو، ظّد را در پیكگاُف ىـؤكؿ ةغاٌیو ك در ٌحیسَ ةَ ىؼاكتۀ دائيی ٌـتث ةَ تث ةَ آٌاف اجعاذ ىیکَ ٌـ

آىّزاف، ظاٌّادق ك كانغیً ٌیؽ ؿِو زیادم دارٌغ. ىٍاؿتاجياف ةا آٌاف ةپؼدازیو. در ىـیؼ جؿهیو ك جؼةیث داٌف

آىّزاف، ك یو ك جؼةیث داٌفؿاز جضلق ىكارکث آٌاف در فؼایٍغ جؿه جکؼیو ىٍؽنث كانغیً، زىیٍَ
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گّیغ: ىً ٍُّز در اةحغام راق ُـحو ك کارُام کٍٍغة آٌاف اؿث. اك ىی کٍٍغة ٌلف ىضّرم ك جؿییً ةؼزـحَ

ساـ دادف دارـ. ؿفؼ ىؿهيی ّاُو اداىۀ اـ ٍُّز جياـ ٌكغق، ةهکَ جازق قؼكع قغق اؿث. ىیزیادم ةؼام ٌا ظ

ام کَ ةؼام ىؿهيی ظّد در آیٍغق تث ةاقغ. ةا جّزَ َة آیٍغقایً ؿفؼ ٌیؽ پؼ از اجفاكات ظّب ك ٌکات ىذ

ّاُغ قغ ىگؼ ةا جالش. در ىـیؼ جؿانی ك پیكؼفث، پیؼكزم ةؼام آٌاف جنّر کؼدق اـ، ایً آیٍغق ىضلق ٌع

غ ك ةکّقٍغ جا ةحّاٌٍغ ك ةا اؿحؿاٌث از ظغاكٌغ ىٍاف راق ىّفلیث را کّجاق ٌيایٍغ.   اؿث کَ ةعّاٍُغ، ةغاٌٍ

ام ظّد را قّد ك جؿِغات صؼفَدر پایاف جنّیؼم زیتا از آیٍغة ظّد در ایً صؼفَ ىحنّر ىی ٌگارٌغق

 دارد.در ایً زىیٍَ اةؼاز ىی
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Abstract 

The purpose of this research was to express and analyze my experiences of 

studying at Farhangian University using narrative self-sufficiency method. This 
research has a qualitative approach. The source of research data is my 

experiences and memories that I graduated from Farhangian University. 

Findings of the research show that getting acquainted with the teacher's 

profession through the author's interest in this profession through family, some 
teachers, job security and ... made me feel like a teacher. This text includes a 

selection of causes and motivations for choosing and entering a teacher's job, 

experiences gained during the course and experiences, length of training, 
internship, learning opportunities, past experiences, future teacher training, 

career commitments, and so on. That is, the factors that influenced me in my 

career, such as the impact of friends, teachers, books I've read, the role of the 
family, memoirs, films I've seen on this subject, and In fact, I have explained 

my career path. In this report, educational experiences such as classroom 

techniques and classroom management, moral points of view in dealing with 

students, teaching methods and techniques, communicating with students, and 
... earned from my teachers and tutors. I have also mentioned. I have also 

mentioned the horizons I see for the future in my teacher's direction. 
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