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 چکیده 

وپدیدا،شناساروهدفوپژهشوحاضرل وفهم وفجربة وتیس ة ودارشة ود ،هماد،ان واتوآمیتان واب دای وشهرفهران

اتودکوفعداکنندگانوارجاموشد.وشرکتبهو، شوپدیدا،شناسارهو ووکیف اتوریعووپژ هش.وبیدوکپینوری، ت

باوآرانوارجامووریمهوساخ ا،مندوواکمصاحبهوبیدردوکهآمیتانود ،هوا لو د مواب دای وشهرفهرانوماد،انِودارش

ارجامواطالعاتوپسواتوواکوصی،توپذیرفت.فح یلومقایسهوفح یلومضمینو و، شوهاوبافح یلومصاحبهو.شد

ادغاموکدهاکووفق یلو وپسواتکدگذا،کوباتو و.بهواشباعو،سیدوآمیتانرفرواتوماد،انودارشو8و گیوباگفت

ومقیله وسه و وءمشابهل وگردیدوءمقیلههفتوواص   واس خراج ومقیلفرع  ووة. ومط یبوا ل وفاثیرگذا،ک عدم

آمیتو ودارشوکبراوکری، تونیحذفوپو منفور اتومثبتو ود ملوءلومقیلهیادگیرکوبروری، تکوف الی 

و یف الوآمیتانوبرواینوبا ،ردوکهماد،انودارشبید.وونیگزیجاو یف  و نیباتبوبهواتیرلوسیمةو ومقیلونی الد

ودادردا،ردوکریادگیود،و کافوکرگذا،یفاثو وی کا،اوکری، ت ور ایجورشان ورامط یبوو. وفاثیر و الدینوبه که

وبر ومع قدوف الی وری، تک وپدیدو وهبیدویادگیرک واتوةبه وجنبود وحذفوپینوری، تک ومنف وة مثبتو 

وکنند.رگاهوم آمیتان(ودارش ونی الدو /وآسیدگدیعوامید،او )د ،بیدنواتمطال ود،س
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 ABSTRACT 

The main purpose of the present research was to study the phenomenological 

understanding of the mothers' experiences of the first and second grade 

students' Nowruz homework in Tehran. This qualitative research was done by a 

phenomenological method. The research tool was a semi-structured interview. 

The interviews wereanalyzedthrough the thematic and comparative method. To 

this end, a number of the first and second grade students' motherswho were 

participated in the study were interviewed. In this interview, information was 

saturated after talking with eight parents. After open coding and analyzing and 

merging similar codes, three main categories and seven sub-categories were 

extracted. The first category is the lack of favorable effect on learning, the 

second category, positive and negative aspects of homework elimination for 

students and parents. The third issue was the need to review alternative 

assignments. Parents believed in inadequate effect and efficiency of Nowruz 

assignments on learning. The results showed that parents believed the 

undesirable effect of Nowruz homework and addressed itsexclusionfrom both 

positive and negative aspects (not attending the classroom/students and their 

parents' relaxation).  
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 مقدمه 
واینومسوف  ی و وفمرینویاومشقوش واتومسائل بهوخیدومشغیلوکردهو وو،اوذهنولهاکوگذش ه هواتوتمانئخاصوکیدکانودبس ار واست.

والدّو"اردا،ائهوشیدوفاوجای وکهوبعض وگف هومیج وشدهواستوکهورظراتوگیراگینو وم فا ف  و وال ّ،سُ ن وینود،سویعو" را،وال حرفُ

ف  ی وش وات ظایف واستوکهواتتمانوفاسیسوو.(Gahangard,4002)اح یاجوبهوهزا،ومرفبهوف را،و وفمرینودا،دوفاوخیبویادوگرف هوشید

مارندعادتو پر ،شویاب وبهواهدافودیگرآمیتشاکوبراکودستعنیانو سی هبهبهومنظی،ف میلوآمیتشومد،سهو گاهوواغ  مدا،سوهمگار ل

هاو ودیدگاه .Mousavinare) ل4022)استمعمیلوبیدهآمیتانود،اکثرکشی،هایلیتو وعادتوبهومطالعهوبراکودارشبهوکا،مس قللو،شدمسئ

آمیتوخ وف  ی وش و،اومیهب  وبراکودارشباوی دیگروم ضادوهموهس ند.وبروبعض رهوفنهاوهمسیوریس ندوب  هوولهاکوراظروبرف  ی وش رگرش

هواتآنوبولاثراتومثبتوف  ی وش ود،یادگیرکوگر ه ودیگروضمنو،دّولد،مقابلو؛دارندیادگیرکوم  ومع مودارس هو ومیج وفسریعو فثبیتو

هاوفمایالتو و،غبتوءعاملوضایعوکنندهکنندو واع قادودا،ردوف  ی وش ومیج وخس گ وبیشواتحدشدهو آمیتویادوم عنیانوکابیسودارش

ود،وفراگیرانورسبتوبهومع ملومد،سهو ورهایتد،و وواست اتف  ی وش وو.(Abaspour,4002 )رمایدد،سوفراهموم حسوفنفر وارزجا،و،ا

هاوبهوامروفع یموارسانوشناسییوفیجهوخاصّپیشرفتووع یمومخصیصاًع مو، انولهمیا،هوبهوعنیانوعام  ومهمود،امریادگیرکویادوشدهواست.امر ته

-جدای گیرکو وآمیتشوفراگیرانوجزءوآفرینود،وپیشرفتوفحصی  لیادرقش وفربیتوباعثوگردیدهوکهوفعیینوف  ی وش واتومیا،دومهمو و

 (.Dastmard, Ismaili, vahidiل 4022)آمیتش وبهوحسابوآیدوراپذیر

همچنینوف  ی وخارهلودهند.و،وساعاتوخا،جواتوومد،سهوا،ائهوم براکوارجامودوف الیف وهس ندوکهوومع مانولرهلوف الی وخادیگرد،فعریف و

،هاکومخ   واکود،وکشیمیتانومحسیبوشدهو وبهوطی،وگس ردهآهاکویادگیرکو وفحصی  ودارشمها،توینو، شوا،تشمندوبراکوبهبید

وم  وقرا، واس فاده وو.(Silinskas & Kikas, 4022)گیردمی،د وطی،ک  ل ومنظیبه وات وولف  ی وش ، وشاملد،ظای و ک یه ف الی وس 

د.وگیرمورجااخارهود،وفعیینوم کنندوفاودوخیتانوومیآرشاکودارهوبر، تا،وبهوطینوستوکهومع مااهوغیر ور ودحلوکرلور دحفظوکرلوریش ن 

رهاوواتوآنوینف الی فأثیروهرویاکهوباوفیجهوبهوماهیتودا،دوخالقی  و وبسط وولتکسادهمالوآف الی وفمرین اتوعموا ف ومخ اعوریاف  ی وش و

کوگیردفحققویاد،وخیلودملواعیاتوی  وانوبهوعنیا،هوباشد.ف  ی وش وهمیکویگردوبا توردوم فاافیم تانوومیآرشداپیشرفتوفحصی  برو

 Yusefzadeل4022)ستدهوابی توش لووف  ی وریزوم فالوش هدوداجیکو گیردیااتوش  وکهودابراوم ناس وبد ،هوهرو ود،وستودهوابیحومطر

& Carandi.)وو وبه و،ابافیجه وفحصی   وبرپیشرفت وفاثیرف  ی وش  ومخ  ف  وگزا،شوکردهلفحصی  ود ،هفحقیقات ارد برهمینوم فا ت

 .و(Kazemi, 4002)اردپیشرفتوفحصی  ویاف هفاثیربراب دای وب ود ،هم یسطهومفید براکوفحصی  وود ،ه   ی وش و،ابراکواغ بلاساس

ود ،هووگیرکوکردکهوهیچوف  یف وربایدد،ر یجهولفحقیقاتوءک یهوءمطالعهوپسوات(وVakili,4020 لوبهورقلوات2222)وگیدول،همینو،اس اد

بعض و.وداستامناس لرامط یبو غیرمیلّرومگراین هوخیدآرهادا ط  وباشندو ف  ی ود،س وبراکوبچهوهالوآمیتانودادهوشیداب دای وبهودارش

،سهوآرانومع قدردوکهوفمرینوبایدود،ومدوارد. وفمرینلومشقوش و،اومرد دودارس هضمنواع قادوبهوف را،وولودیگرواتومحققانوفربی  و وآمیتش 

وگیرد وارجام وآمیتگا، ورظر ووتیر و،ا وش  وف  ی  ومحققان واین ومنزل. ود، وم ره وف ق  وکیدک وشخصیت و،شد وبر -فشا،ک

،اوس ود،ف الی ومورجااکهوستواجم هوم خصصار واتو(وKaramizarandi, 4022 اتبهورقلوو2922 )سیو.(Gahangard,4002)کنند

دو وگیرمورجاسواکالد،وبایدوکگیردیاوءهستوکهوبخشوعمدامع قدوکوگیردفحققویاد،ورقشوف  ی و وهمیتو،دوامی کود،وو.رددامفیدوم 

وبایدوم مّ،مد،جواتوخاکوهافعالیت وگیردلویاسه وباشد،مدکوهافعالیتکو و ودسه ویط اشر،و. ول اکوبردوشیم سودادهوکالد،وفیضیحاف وکه

ش هوتودایارکوبیش ر ،ومر وبهوفمرینووبنابراین وستوچنینورباشدوایگرومم نود وبعضاکوماوبرلواکندکفایتوم تانومیآرشاتودابعض وکوگیردیا

وود.کر،کومرویااینوا و،اود،واولتمیآرشداهروتوف الیف وم ناس وباوریاوباوفعیینانوفیم ،توینوصیلود،واباشند

واماووم عدّد ی وش وفنهاوی  واتومسائلو فواستوکهومع قدوبا،هاینوود،(و4022بات،گان)ولهمچنین آمیتشو وپر ،شود،ومد،سهواستل

آمیتو ودارشوبینومد،سهو خاریادهلوء،ابطهوب  هوبرولشدوآمیتانومنجروخیاهدنلورهوفنهاوبهویادگیرکوبه رودارشفیجهو یژهوبراکوبهبیدو ضعیتوآ

(لو4002رظروکیپرو وهم ا،ان)واتولاج ماع و، ار و ویادگیرکود،خارهو ومد،سهوفاثیراتومثب  وخیاهدوگذاشت.وبدینوفرفی ومع مو وبهبیدوجیّ
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وعنیانوینو وف الی واغ  وبه وکه وپیشرفتوفحصی  ودارشآمیتش ومهو،اهبردربایدوفعج وکرد وبراکوبهبید وم م وگرف ه ورظر ود، -آمیتان

مد،سهوساعاتوخا،جواتوب  هوسهموقابلوفیجه واتآنود،وریستمد،سهومحد دوبهوویادگیرکو.(Fan, Xu,Cai , He, Fan, 2112)شید

-م مورجااسهو،مداتپسوکوهاساعتد،کهوشیدومحسیبوم سهو،مد،جواتوخاکوگیردیاوریع زلوش وریف  ی واف د.و کالسود،سواففاقوم 

مورجااسهو،مد،جواتوخااتوساعد،وکنندوفاوفعیینوم تانومیآرشاکوداربنوستوکهوومع مااظایف و س وود،ف الی و(لو2282رظروکیپر)وبهود.شی

فیاردوف  ی ود،س وم واتآرجاکهو.(cited by Flunger,Trautwein Nagengast, Lüdtke, Niggli, Schnyder,4022)دهند

و هموبهوعنیانوینوفعالیتویادگیرکوکهومنجربهوفجربهومفیداضطرابهموبهوعنیانوینوعاملومشقتوبا،لبیهیدهو  فرآیندوفع یموبامعناود،و تا

و(.Vakiliل4020)گرددوبهوکا،بردهوشید فربیتوم 

نواقداماتوایوء پر ،شوارجاموگرف هوکهواتوجم هاتسیکو تا،توآمیتشول ردوف  ی وش هاکواخیرواقداماف وجهتوبهبیدوعم سالد،

وبهجایگزین وف الی ومها،ت وواستجاکومشقوسن  وومحی، وفراگیرکومها،توجاکوصرفو قتوآمیتانوبهدارشفا هاکووبراکومشقورییس وبه

وباواینوکا،واتومشق یابندوفاومحی،وفغییرومسیرم محی،وبهوسمتوارجاموف الی ومها،تهاکوحافظهرییس تردگ ود،وکنا،و الدینوبپرداتردلولذا

فیانوبهومد،سهوم الی وخا،جواتآمیتکواففاقوبیف د.واتسیی ودیگرلود،میانواریاعوف و ،تکو ومها،تآمیتانواتوطریقودستیادگیرکودارش

هاود،وایاموشیدوفاوآردادهوم «وهاکوری، تکپین»آمیتانباوایاموفعطیالتوری، تلوبهودارشوتمانچندوسال واستوکهوهمپینوری، تکواشا،هوکرد.

و«عید» ومشق و  ود،س وات ورگیرردل وپینوفاص ه وپاسخل و  ومطالعه وات وپس وب  و،ا وا،تشها و  وفصحیح وفا وبیا ،رد ومد،سه وشیردوگه ذا،ک

حذفووءتمینهاب دای وشهرفهرانو،اد،وءآمیتانود ،هدارشوماد،اناینوپژ هشوسع ودا،دورگرشولومباحثومذکی،وبنابرو(.Yahyawiل4002)

 پینوری، تکوبر،س وکند.

وپاسخودادهوشید:وهایزیربهوسیالشدوکهود،اینوپژ هشوکیششو

وری، تکوچیست؟وآیاوباوحذفوآنومیافقوهس ندویامخال و؟ووپینورظر الدینود،خصیص -2

و الدینوچهومیا،دکواست؟ورظرومزایاکوحذفوپینوری، تکواتومعای و  -4

ومیافقوهس ندویاومخال ؟و(غیرود،س وآمیتانوباک ابف  ی وجایگزینوپینوری، تکو)ارسودارشوةآیاوباوا،ائ -9

واستویاخیر؟وآمیتانوبرخی،دا،رشکا،ای والتموبراکوداوف  ی وجایگزینوپینوری، تکواتوآیاو -2

 

 روش شناسی پژوهش

وگذا،کوپدیدا،هاا،تشوپدیدا،شناس و،افیصی وبهود ،اتهرگیرهوقضا تو ارجاموشد.بهو، شوکیف واتریعوپدیدا،شناس ووحاضروپژ هش

وم  وصی،ف وکنندگانلمشا،کتوةتیس وةاساسوفجرببرو،اورظرومی،دوةپدیدوب یاردوبایدوپژ هشگروکنند.معرف  و وبه شفافوگزا،شووساده

، شوواتلوفهرانوبیدرد.وهمچنینوآمیتانود ،هواب دای وشهردارشوماد،انوپژ هشلوءجامعهو(.,Ghodusi,MusapoorFaghihi,4022)دهد

وگردیدو وهدفمندوگیرکرمیره وکنندگانشرکتوشرطوار خابواس فاده وشرکتود،ل وبیدوفمایلوبه وعنیانو الدینوار و.مصاحبه وبه خابوماد،ان

بیشواتوپد،انلود،وامروآمیتش وفرتردانوخیدورقشوداش هو وووینودلیلوبیدهواستوکهوماد،انآمیتانلوعال هوبرود،ودس رسوبیدنوآرانلوبهوادارش

 گیداش هوباشدلکیششورمیدوبهوگفتده وجهتپژ هشگروبد نواین هوسع ود،ومندوطراح وگردیدو ساختریعوریمهومصاحبهواتوهاکوسیال

وفجربیاتو الدینود و،به وولهمچنینخصیصوحذفوپینوری، تکودستویابد. و  واضممالحظاتواخالق و،عایتوگردید ودادنوطمینان هوکبن

وپژ هشاتوهرومرح هود،وشدکهوعودادهوطالنواراآبهوع م لووةآرهاو وپش یارهییتوتو وطالعاتلوابیاراونمحرمارهوماردنود،می،دوکتکنندگا،مشا

وامایلوخیفمورندوعدارباشندوم فی،کومهوهم ااداکهومایلوبهو و،جوفحقیقوخامشا،کتود،ووءادامهدهو واتکرموعالدو،ا انوبهوآرولوهمچنینشیرد.

هاکوپژ هشوبهوفاییدومصاحبهوشیردگانویاف هوقلیفحقوی ، اوبهومنظی،وفیارندواتور ایجوپژ هشومط عوشیرد.اعالموشدوکهود،وصی،توفمایلوم 

مصاحبهلوریا،صیف ووپایانوهروبهواشباعو،سید.وپسواتوآمیتانرفرواتوماد،انودارشو8او گیوبواتوگفتاطالعاتوپسوود،اینومصاحبهلو،ساردهوشد.

وبهوفاییدوفردومصاحبهوشیردهو،ساردهوشد.وسپسوریزوهاو، کوکاغذلوم  یباتشدنومصاحبهوثبتشد.وپسواتووثبتوبهوصی،توم  یبو، کوکاغذ

وبندکوکدطبقهاتوپسووشد.مورجاتواطالعاافح یلو وفجزیهوا،کو وکدگذ هود، نوشدکوبندلومفاهیموفرمیولبهوهمطومربیکوکدهاموغااد وها
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ومفاهیموولرهایتود،وبندکوگردیدو هاکوخاصومیضیع ودس هس هد وشدکوس هبنددک یه فجزیهوشدرد.کوهشوفقسیمبند پژفوهدسوساابروه

بهونوباوفح یلومضمیاهوهمروی وکههااتو، شی  وصی،توپذیرفت.وو«اکفح یلومقایسه»و و«فح یلومضمین»اس فادهوات، شووباوها فح یلوداده

نلوفح یلومضمید،وکهوورجاتوآاشیرد.ومخ   وباوهمومقایسهوم ادوفر واعوبینومنابد،ومضامینو، شلوینواست.وباوااکوفح یلومقایسه، دلوم ،وکا

وهادادهفح یلوآ ،کو وجمع واتوستنواماتهمل وهاا،کودادهکدگذتلوطالعاآ ،کواجمعموهنگااکوفح یلومقایسهل ریزوکو ورظرتوبیا ،وادمرل

فاودوشیم دادهوفطبیقو واوی دیگرومقایسهوبلومنابعومخ   هواتومدآستودبهوکوها، شلودادهینواباود.وشیم دهوس فااهشگرو پژکوهاشتددایا

-هاوحاصلورم دادهوهمقایسکواتوکندور  هوجدیدسوحسااهشگرو یابدوکهوپژمهوم ادایندوفاوجای واینوفرد.وایشناخ هوشوها تففا وهاوشباهت

 .(Bakhtazmaybonab & Montazerkhorasanل4022)دشی

 های پژوهشیافته
-مکاد،انوودارکشوومیکانوووایکنومصکاحبهواتوووشرکتوکنندهود،و8روهاکوارجاموشدهواست.وهفح یلومصاحبهفجزیهو ةور یجوهاکواینوپژ هشلیاف ه

مقیلهواص  وو9قال ووی دیگرلود،وفق یلو وادغاموکدهاکومشابهود،وپسواتو وشداس خراجووکدباتو22هاکوفحقیقودادهوآمیتانواب دای وبیدرد.وات

ککهود،وادامکهوهکرویکنواتووووووفرع وپکژ هشوبکهواخ صکا،وبیکانوشکدهواسکتووووووووهاکواص  و مقیلهو2هوجد لوشما،ود،وو.مقیلهوفرع وظهی،یافتو2 و

و.بهوسیاالتوپژ هشوریزوپاسخودادهوخیاهدشدهاکواس خراجوشدهومقیلهوباوشد.وهمچنینوگارهوبهوففصیلوبیانوخیاهندمقیالتوسه

ومقیلهوهاکواص  و وفرع وپژ هشجد لو.و2وجد لوشما،ه

وکوفرع هامقیلهوواص  وهاکومقیله

و

وف الی وری، تکوبریادگیرکوب واثرو)مط یب(وبیدن

ودهندگانوف الی ؛وارجامماد،انو

وجذابیتوکاف ورداش ن

ودقتوارجامودادنوف الی باوعج هو وب 

وایاموعیدوبیدنواتمطال ود،س ود،ود ،وآمیتو و الدینحذفوپینوری، تکوبراکودارشر اتومثبتو منف و

وآمیتاندارشآسیدگ و الدینو 

وفنوبعدکوبیدنوبهوباتبین وف  ی وجایگزینوریات

وفقییتوخالقیتو وفخیل

 

و؟ومخال  الدینود،خصیصوپینوری، تکوچیست؟وآیاوباحذفوآنومیافقوهس ندوویاوسیالوا ل:ورظر

بکهوووتیراو.تورمیدردمسرّوهاوبسیا،واظها،جای وکهوفعدادکواتآرحذفوشدنوپینوری، تکومیافقوبیدردوفاوکنندگانود،اینوپژ هشوباشرکت

-فرترکدوخکیدلوبایکدوبکهوارجکاموآنومک وووووووراچکا،و اصکرا،وود شوماد،و وخاریادهومحسیبوم وشدوکهوبهووپینوری، تکوبا،کوبرو جیدوفصی،وآران

آمکیتووهاود،ومر ،ودارشوو ویادگیرکودارشریدکورهوفنوةبهواصطالحودقیقوعج هو ودق  لارجاموف الی وباوب وشیردگانلمصاحبهوپرداخ ند.وبهورظر

وارجامورهایتوباوام ناعوفرتردانواتوشدکهود،بوم اکوارجاموبهومیقعوف  ی ومحسیفرتردانوبروب  هوعام  وجهتورزاعوبینو الدینو و؛بیدوب وفاثیر

نووف کالی ورکی، تکوووبکیدوروابککردلوجکذّوورم و الدینو،اورسبتوبهوپینوری، تکوج  وعاملودیگرکوکهورظروشدرد.بهومیقعوف  ی ومیاجهوم 

فرتردارشکانوبکهوصکی،تووووودلمح کیای وککاف وبرخی،دا،بکیووووجکذابیتوبصکرکو وووپینورکی، تکواتوواگروهاومع قدوبیدردآمیتانوبید.وآربراکودارش

فرعک وآنوووءمقیلکهوو9اص  وعدموفاثیرگذا،کومط یبوف الی وری، تکوبریکادگیرکو ووءمقیلهودادرد.،اوارجاموم ف الیفشانوتو،غبودا ط بارهو وبا

لگییکاکوپاسکخوسکیالوووو«وونوف کالی ودقتوارجامودادباعج هو وب و» وو«وجذابیتوکاف ورداش نو»لو«و؛وارجامودهندگانوف الی ماد،انو»ویعن وارجام

وباشدوکهود،ادامهوبیانوشدهواست.ا لوم 

و
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وف الی وری، تکوبریادگیرکووبیدنو)مط یب(ب واثرو:2مقیلهو

ف کالی وووبکیدنوو)مط کیب(واثروبک وءبیاراتومکاد،انود،بکا،هووواکواص  وگردیدلهبهواس خراجومقیلهومنجروبیدو واینوپژ هشوپرف را،وآرچهود،

وآمیتانو دارشوجهتویادگیرکوهرچهوبیش روبید.وف الی ود،س واتجم هوف الی وداخلو یاخا،جواتکالسلآمیتانودارشیادگیرکوری، تکوبر

 کا،ای والتموویوندهوود،اینوپژ هشلوف الی ورکی، توکنماد،انوشرکتوةشید.ووبراساسوفجا،بوتیس ردواهدافوآمیتش ود،ورظروگرف هوم پیشب

و:ودا،دمضمینوفرع وریزوو9اینومضمینوولو.همچنینراوردا،ردالقهوبهومطال ود،سیافزایشوعافزای و دارشلو کاف وجهتومر ،ومطال ود،س 

وماد،ان؛وارجامودهندگانوف الی :وو2-2

وپسکرمواصکالوو.وخیدموبکیدووءاینومسئیلیتوبهوعهدهبا،و»اینگیرهوبیانورمید:ووخیدو،اود،اینوبا،هةوشیردگانوفجرببهوعنیانومثالوی  واتومصاحبه

ردکوباودعیاو واعصابوخو»اکوداشت:واکودیگروچنینوفجربهمصاحبهوشیردهو.«وگفتوحیص شیوردا،مم و،فتو رم وریش نوپینوتیربا،وحلو 

و.«وخیدمومجبی،وبهوحلوپینوبیدموکردو هموحلورم کردموکهوپی شو، حلوکنهو آخرمجبی،شوم 

وجذابیتوکاف ورداش نو:4-2

وهکاوبراشکینوجکذابوفکرووووماوخی  وفرقودا،ن.وبایدوپینوءاینود ،هوباود ،هآمیتاکودارشو»:وشیردگانوگفتلوی  واتومصاحبهبهوعنیانورمیره

.ووادمکهوی و،وخیردمم وکردمو شوم ح ّهای وکهوفیکوپینوشادیمینوبیدو لطیفهوومنوهنیتوخیدِووطراح وبشنوفاوبهوسمتوآنوکششوپیداکنن.

قکد،وچیزهکاکوووآنواکورشینورمیدن.وبهورظرموچینوبراشینوجکذابیتورکدا،ه.وووهاکواالنوعالقهبچهوکردمواماحلوم ورشس مو کهوباوعالقهوم قد،آر

و.«وبرشینوهستوکهوسمتوپینورمیرنوفرود ،و جال 

مکنوووءفکره.وبچکهوود،س و، وبخیرنوکهوبراشینوجذابهاکوغیراینوایاموک ابهاوود،به رهوبچهو»اکودیگروچنینوبیانورمید:وشیردههمچنینومصاحبه

و«.وحلوکنهاین هوبشینهوپی شیواس انوبخیرهو کا،فینوببینهوفادا،هوبرهوک ابودوتبیش رد س

وباوعج هو وب ودقتوارجامودادنوف الی و:و9-2

وبکهوف کرووواومیقعِوفعطیالتواصکالوهآمیتدارشو»و:رمیدوانیبونگیرهیخصیصواونیخیدو،اود،اوءشیردگانوفجربهاتومصاحبهو  لویبهوعنیانومثال

شومی ننوکهوا رکموومیینو ورصفهوریمهومیشیننوح ّوفعطیالتوی  ود،وجیابودادنوردا،ن.ورصفهوش وِآخروةپینوری، تشینوریس ن.واصالحیص 

وفجربشکیووبا،هادیکدمو وو»رمکید:وووانیکوبونیچنکووگکرویدوکاشیردهمصاحبهونیهمچنو«.وکننمامارشینوحلوم وةمرافعورسومع مشیرهویاوباودعیاو یاواتوف

-حکلوگیرنوبشیننوحلوکنن.آخهواینوطی،کود،سوخیردنو فرداشومیخیانوبرنومد،سهوفصمیموم آخرومثالوشب وکهووةهاولحظداش موکهوبچه

و«و؟کردنوچهوفاثیرکوفیکویادگرف نودا،ه

و؟استمعای و مزایاکوحذفوپینوری، تکواترظر الدینوچهومیا،دکوو:4سیالو

آرهکاوجهکتوپاسکخوبکهوپرسکشود موپکژ هشووووووووبهوبیانولاستپژ هشوو4ووگییاکوپاسخوسیالوشما،هریتءهاکواس خراجوشدهکهومقیلهواتآرجا

وبسندهوشدهواست.

وآمیتو و الدینبراکودارشحذفوپینوری، تکوور اتومثبتو ومنف و:4مقیلهو

ایشکانلود،صکی،ف وککهوووووبهورظکروولاماولحذفوپینوری، تکوابراتو،ضایتورمیدردوءمصاحبهواتوپدیدهخاللووکنندگانود،هرچندوکهوشرکت

کننکدگانلو جکیدوف کالی وفرغیک ووووورظرشرکتوخال واتومنفعتو لط وریست.واتولباشدوکاف وبرخی،دا،کیفیتو کا،ای وواتوکف الی وری، ت

-ربکیدنودارکشووواینوامروجهکتود ،ووکهشیدم  ویادآ ،کومطال وآمیخ هوشدهووکردنوبهود ،هو)مر ،(وری، تومنجروباوکیفیتوود،ایامووکنندهو 

هکاوبکهوا،مغکانوآ ،دهلوووورکی، تکوبکراکوخکاریادهووووطرف لوآرچهوحکذفوف کالی وووتاو.استومفیدوایاموفعطیالتوری، تومیتانواتومطال ود،س ود،آ

لکدینواتوحکذفوپیکنورکی، تکووووو،ضکای مندکو اوواینومکی،دوبکهوفنهکای وعکام  ومهکمود،وووووو واستوآمیتدارشوفراغتوذهنو الدینو وآسیدگ و 

و:دا،دومضمینوفرع وریزو4اینومقیلهوو.گرددمحسیبوم 

و

و
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وایاموعیدومطال ود،س ود،ود ،بیدنواتو:2-4

مع موواکوخی  وبده.هف هومطال وک اباوفیکوفعطیالتِوحد دوسهوبیدنواتوبهورظرمود ،و»وکرد:وانیاتومصاحبهوشیردگانوبو  یولبهوعنیانورمیره

چک وووهروهیچ ویادشینوریست.وکی یم رنو واتوعیدوارگا،وصفروگف نواینوبچهوهاوبعدمد،سهوم ،ف موبا،وم واتعیدوهروهاکوقبلوبعدهاشینوسال

وتحمتوکشیدیموفاوقبلواتعیدوبهویهوجاکِومشخص واتک ابوبرسیموکهو قتوکموریا،یموبراکواین هوک ابیبهومیقعوفمیموکنیمووبهوهد،و،ف هوارگا،.

فمرککزورمیشکیننووووبکاووهکاود،سکتو حسکاب و وووحی وکهوبچهو»و:گفتدیگرکواینوطی،وةمصاحبهوشیردوهمچنینلو.«ودادممنوبهومع ماشینوحقوم 

و.«د،سای وکهومع ماودادنوخی  وخیبهوهوپینوبراکود ،هوکردنوکا،کننو گرر

وآمیتاندارشوآسیدگ و الدینو و:4-4

 ق ک ووواتومیودخ کرموککموشکده.وووداس رسوخیو»رمید:ووانیبونگیرهیخصیصواونیاوخیدو،اود،وةشیردگانوفجرباتومصاحبهو  یولبهوعنیانومثال

مصکاحبهووو.«وبریکزهو، شوکثیک وشکهوووفرسیدموگموشهویاویهوچیکزکووبذا،مشوکنا،.وهمشوم ورداش موفاوحلوشهوقرا،وپینومییمدوفیخیرهوآ، مو 

د رسکت.وهمکشوغکروووولذتوبردنوم  وفقطویهومارعوبراکوففریحو ،وپینولدخ رموفیکوفعطیالتو»کرد:ووانیبونطی،یاواشو،اکوفجربهگریدةوشیرد

و.«و،سهاشوم دیگهوفنوکنموباخیالو،احتوبهوکا، وکنم.واالنو،وخیاموباتکوکنمویاوفالنوکا،تدوکهواینوچیهودادنوم م 

واینوکهوآیاو ومیافقوهس ندویاومخال ؟و(وک ابوآمیتانوباارسودارشوری، تکویعن و)وف  ی وجایگزینوپینوةا،ائو الدینوباو:وآیا9سیال

وآمیتانوبرخی،دا،واستویاوخیر؟کا،ای والتموبراکودارشوجایگزینواتف  ی و

س یقهوةوکهود،بردا،ردفرودا،دوچرادقیقو وکا،شناس وبیش روبهوباتبین و وف  ی وجایگزینوریاتود،اینومصاحبهلکنندگانوشرکتواکثرورظروات

طرف لومصاحبهوشیردگانوبهورقشوواتوپیش واتآنومم نوریست.چشموضعف واستوکهةورظروآرهاواینوخیدورقطواتواس عدادهاکومخ   وریست.و 

فرع وآنویعن ووةمقیلو4وبهوباتبین وف  ی وجایگزینو واص  وریاتةومقیلوریزواذعانورمیدرد.وفخیلةوقیوف  ی وجایگزینود،فقییتوخالقیتو 

و.استفخیلوگییاکوپاسخوپرسشوسیموپژ هشوحاضرووفنوبعدکوبیدنو وفقییتوخالقیتو 

وبهوباتبین وف  ی وجایگزینوریاتو:9مقیله

وفنهاومنجربهوفقییتواس عدادهاکومحد دکود،و؛وتیرااصالحواستوف  ی وجایگزینوریاتمندوباتبین و وطبقورظرو الدینومصاحبهوشیردهل

و:ودا،دمضمینوفرع وریزوو4همچنینواینومضمینووآمیتانوم وشید.دارش

و:وفنوبعدکوبیدنو2-9

وگیره.م وبروفقطویهوجنبهو، ود،وداس انورییسیهوخیبوریستو وةاین هوفقطود،وحیتو»کرد:ووانیشیردگانوبواتومصاحبهو  یولبهوعنیانورمیره

و ومثالو،یاض و  ورمیشه.وةبقیوع یم ودارشولطرف واتود،ساشینود ،ه واصالشایدویه و وآمیت وباشه وداس انوریش نورداش ه اینوبابتوواتواس عداد

ومنوداس انورییسیشوخیبهو ودخ روسرخی،دهوبشه. وهمینوداس انوریش نوارقد،واذیتوشدوو آخروةمش   ورداش هواماوبچوخیدِ سرووفامی مینوسرِ

وهمهوکهود سوردا،نوداس انوبنییسن..وخی  وفنوبعدیهو»کرد:ووانیبونطی،یاشو،اوافجربهوکگریدوةمصاحبهوشیردو.«منوریشتوبراشودخ ردادو

و.«وشدنهمهوکهوب دوریس نواگهوا رجی،کوبیدوهمهورییسندهوم واصال

وفقییتوخالقیتو فخیلو:4-9

واصالوکردمو منواصالوف ررم ومیشن.وفراقخ ّوداس انوریش نوآشناومیشنو وخیبهوکهوباو»:وگفتشیردگانواتومصاحبهو  یومثاللبهوعنیانو

وفجربهو.«ورییس وکهوقیکوبشهدا،هوشایدوبذا،مشوکالساکوداس انورییس ومها،توموفیکوداس اند رس موکهوبچهرم  و»اکودیگرواینگیرهوبید:

وب ندب ندوجاکوا راوحرفموم وذا،ه.گاه داس انوم وهاکخیدشیوجاکوشخصیتوکنه.رییسهوخی  وف روم دخ رمو ق  وداس اریوم  وترهو  ق ا

و.«واینوجهتوخی  وخیبهاتوشه.فخی شوقیکوم 
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 گیریبحث و نتیجه
واب دای ود،دارشماد،انووةتیس وةفجربواینوپژ هشوبه وطرحوچندوباو وبهومنظی،وبر،س وآنوخصیصوپینوری، توپرداخ هوآمیتانود ،ه

وو:شدرداص  ودس هوبندکووةد،وسهومقیلوماد،انور ایجوحاصلواتومصاحبهوباواست.وآمیتانو،اوجییاوشدهماد،انودارشوةفجربولپرسش

-رداش هوکا،ای ویادگیرکد،وکف الی وری، تومصاحبهوشیردهلوماد،انوتعمبهوویادگیرکوبید.وف الی وری، تکوبرب واثروبیدنوا للووةقیلم

لو«ودقتوارجامودادنوف الی کوبباعج هو و»و و«وجذابیتوکاف ورداش نو»ول«ودهندگانوف الی ؛وارجاموماد،انو»فرع ووةاس خراجوسهومقیلو.ارد

بهو ووLiberman,1281 ووHarris Cooper,1282 ؛(Good,1222هایاف هوباوهاکواینوپژ هشوهمسیویاف هاست.وگیاه وبراینواس نباطو

واست. Ghourchian,1222)ورقلوات

ومنف وف  ی وش و،اواثراتومثبتو ومطالعهوکردلوگزا،شومربیطوبهوف  ی وش و،او200مقالهو 200واین هوحد دووپسوات(و2282)کیپر

لیبرمنولوطرف واتوهمخیار ودا،د.کردهواستلواس خراجوکهوکیپرومذکی،وباواثراتومنف ووةمقیل.و(GHourchian,1222)جمعوبندکورمیدو

ومقاود، وخیلة ومش الد وت وفیجه  وف  ی قابل و،اوکه ود، ومع وطةبش  ودامابین و  وامیآرشن ویجاتان وکردهوم د ومطرح و،ا کند

وهاکوایشانلطبقویاف هوراهمسیواست.و(4022هم ا،انو)و واپژ هشوکیس اوا لوبوةهاکومقیلیاف هولهمچنینو.(Karamizarandi,4029)است

ف  ی وش )همچنینوکا،ای ود،خصیصوکا،آی ووگیررد.مهموود،ورظروم وآمیتانومعمیالومایلوبهوارجاموف الی وخیدوهس ندو وآنو،ادارش

ودیگررخ وبو(وبروامرومیفقیتوفحصی  لوبرخ واتومطالعاتواینوا،فباطو،اورشانودادهو استی وخا،جواتکالسوف الو کهوجزوکف الی وری، ت

وبیارگر ووهیچوا،فباطوقابلوفیجه ود،واتومطالعاتل وبنابراینوخصیصوریس ند. ارهو ورقشوف  ی وش وبهوعنیانوینوح قهوا،فباط وبینوخاینل

 وفراسیکوآنومابینو الدینلوشاگردو ومع موبهوکا،ووعالمارهاکوجهتوا،فباطوفیاردوبهوعنیانو سی هراپذیرواستو وف  ی وش وم وهوار ا،مد،س

ویادگیرکود،ومفیدوةینوفجربوفیاردم ومنطقهوصی،توگیردوهروتمینهوهاکویادگیرکود،وگرف هوشیدو واگروف  ی وش وباوعنایتوبهوبافتو 

و(.GHourchian,1222)فربیتوبهوحسابوآیدوفع یمو وفرآیند

مقیلهوفرع وودا،اکود واینومقیلهوریزوبید.)ماد،ان(و الدینوآمیتانو حذفوپینوری، تکوبراکودارشور اتومثبتو ومنف ود ملولةمقی

مثبتووباواثرولوبهوریع ولکهوهرکداموبهوفرفی واستو(وآمیتاندارشوایاموعیدو وآسیدگ و الدینو ومطال ود،س ود،واتآمیتانودارش)د ،بیدنو

وهمخیار ودا،د.و کویعن ودخالتوا لیاورظرومنف وف  ی وش واتواثرویعن وبهوخاطروسپردنوبه رودارشو ول(2282)رظروکیپروف  ی وش ووات

 (Bazargan,2112) یاف هوهاکوثمربخشوبیدنوآنودا،دوباوف الی و  جیدوولز موود موبهوریع واشا،هوبروءاتآرجای وکهومقیلهولهمچنین

و.استوهمسی

اس عدادهاکووبهوسالیقوگیراگینلور ردنوداش ندکهوفنوبعدکوبیدنو وفیجهوبهوباتبین وف  ی وجایگزینوبید.و الدینوبا ،وریاتوسیملوةمقیل

وفخیلو وةفقییتوقیولاتطرف و.استپیش وف  ی وجایگزینورقاطوضع وغیرقابلوچشمواتوریاقصو وآمیتاندارشوهاکوفردکففا تومخ   و 

ی،دوف  ی وجایگزینوضر ،توموبهوباتبین و کا،شناس ومجددود،وریاتولد،ر یجهو.استاتورظرو الدینوومثبتوف  ی ومذکی،وةخالقیتوریزور  

وم  واتپیدا ور ایجومحد دیتوکند. واینوبیدکه وپژ هشهککاکوکیف وفعمیمپژ هشهاکوپژ هشوحاضر هاکوکم وپذیرکوکم رکورسککبتوبه

وآمیتانوباارسودارشولی وجایگزینوپینوری، تک)ف اوشید، د.وبرواسککاسور ایجوحاصللوپیشنهادوم دوکهوینومحد دیتوبهوشککما،وم ا،رد

راح وگردد.ورظرخیاه وطآمیتانودارشهاکوفردکوف الی ومی،دورظروم ناس وباوففا ت وویردقرا،گوفرمی،دوباتبین ودقیقو(وغیرود،س وک اب

 .خیاهدوبیدآمیتانوبراکوارجاموف الی واب  ا،کومفیدو ومؤثرواتوخیدودارش
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