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Abstract:
Important role of willingness to communicate (WTC) in learning a second language has
made scholars look for the variables that can influence its level among language learners.
This study was an effort to examine the interrelationships between WTC, ideal L2 self,
self-concept, and teacher credibility among Persian learners. WTC refers to the tendency
of language learners to start communication when they are given a choice not to do so.
However, language learners are different from one another in terms of WTC; some of
them prefer to be silent while others prefer to take part in communicative tasks and
activities. MacIntyre et al. (1998), in their exploratory model, argue that WTC is not a
constant variable, and its level is influenced by several personal and situational
variables .
Self-concept (Erten& Burden, 2014) and ideal L2 self (Dörnyei, 2005) are among the
motivational variables, which have recently received considerable attention from
scholars. Self-concept refers to language learners’ perceptions of their language learning
abilities. Ideal L2 self, on the other hand, refers to the goals that language learners want
to achieve and the person they want to become by learning L2. It can be argued that if
language learners have positive perceptions about their language learning abilities and
set higher goals for themselves to achieve by learning L2, their motivation to take part
in classroom tasks and activities and hence their level of WTC increase too. Teacher
credibility (Trad et al., 2014) is another situational variable, which can influence
language learners’ engagement with tasks and activities. Teacher credibility refers to
language learners’ perceptions of their teacher’s knowledge and skills, and how well s/he
can teach. It can be stated that if language learners have positive beliefs about their
teachers’ abilities, their engagement with language learning tasks and activities can
increase. However, the interrelationship between language learners’ WTC, self-concept,
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and ideal L2 self and teacher credibility is yet to be examined, especially in Persian
learning contexts .
The sample of this study included 136 Persian language learners from different
countries such as Germany, Switzerland, Japan, Iraq, Lebanon, and Syria. The
participants were asked to respond to self-concept, ideal L2 self, teacher credibility, and
WTC scales. Participation in this study was voluntary, and those learners who agreed to
participate were instructed how to respond to the questionnaires. Pearson correlation
coefficient tests and standard multiple regression were performed to analyze the data.
The results revealed that there was a positive correlation between WTC, ideal L2 self,
self-concept, and teacher credibility. Additionally, standard multiple regression showed
that academic self-concept, ideal L2 self, and teacher credibility could predict the
participants’ WTC.
The results of the present study can suggest that to increase Persian learners’ WTC,
which can significantly contribute to their Persian development, efforts should be made
to increase their level of motivational variables such as self-concept and ideal L2 self. If
Persian learners consider themselves as successful language learners and have higher
goals for their Persian learning, their motivation to take part in classroom activities and
to engage with language learning materials and tasks improves and hence their WTC.
Moreover, teachers can increase their Persian learners’ WTC by using appropriate
interpersonal and teaching behaviors and supporting their students in their language
learning process.
Key words: Willingness to Communicate; Self-concept; Ideal L2 Self; Teacher
Credibility; Persian Language Learners
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چکیده
اهمیت چشمگیر تمایل به برقراری ارتباط در یادگیری زبان دوم ،بسیاری از محققان را بر آن داشته است تا در پی
کشف عوامل مؤثر در باالبردن سطح برقراری ارتباط در میان زبانآموزان باشند .این مطالعه به بررسی یک تحقیق
تجربی در زمینهی ارتباط بین تمایل به برقراری ارتباط ،خود پنداری ،آرمان خود در زبان دوم و اعتبار معلم
میپردازد و همچنین سعی برآن دارد تا تأثیر دو متغیر فردی (خودپنداری و آرمان خود در زبان دوم) و یک متغیر
اجتماعی (اعتبار معلم) را بر تمایل به برقراری ارتباط بسنجد .دراین راستا ،تعداد  631نفر از فراگیران خارجی زبان
فارسی در این مطالعه مشارکت کردند .این فراگیران با دقت به پرسشنامههای تمایل به برقراری ارتباط
) ،(Khatib& Nourzadeh, 2014خودپنداری ) ،(Erten, 2015اعتبار معلم (McCroskey & Teven,
) 1999و آرمان خود در زبان دوم ) (Papi, 2010پاسخ دادند .برای تحلیل دادهها ،از آمار توصیفی و آزمونهای
همبستگی رگرسیون استفاده شد .نتایج یافتهها نشان داد که اعتبار معلم ،خودپنداری و آرمان خود در زبان دوم
بهطور مستقیم به بهبود تمایل به برقراری ارتباط در میان فراگیران زبان فارسی کمک میکنند .در پایان،
راهکارهایی برای بهبود تمایل به برقراری ارتباط ارائه میشود.
کلیدواژهها :تمایل به برقراری ارتباط ،خودپنداری ،آرمان خود در زبان دوم ،اعتبار معلم ،زبانآموزان فارسی
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 .1مقدمه
یکی از عوامل مهم در یادگیری زبان دوم انگیزهی یادگیری است .هرچقدر انگیزهی یادگیری قویتر باشد،
زبانآموزان با تالش بیشتری مسیر طاقتفرسای یادگیری زبان را طی میکنند و از یادگیریشان لذت میبرند.
طی دهههای گذشته بسیاری از محققان بر نقش مهم انگیزه در فرایند یادگیری زبان تأکیدکردهاند .طبق
گفتهی ) ،(Dörnyei, 1998انگیزه ،نیروی محرکهی الزم برای آغاز و ادامهی یادگیری را به زبانآموزان
میدهد .اما در عصر کنونی بسیاری از محققان بر این باورند که انگیزه فقط یک اصطالح کلی برای توضیح
موفقیت یا شکست در یادگیری زبان است و انگیزهی یادگیری زبان دوم تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است.
) (Khajavi et al, 2016; Khatib & Nourzadeh, 2014; Pawlak & Mystkowska-Wiertelak, 2015تمایل
به برقراری ارتباط 6یکی از متغیرهای انگیزشی مهم است که بر لزوم برقراری ارتباط از طریق صحبتکردن،
تأکید میکند و به زبانآموزان کمک میکند تا در موقعیتهای مختلف و به صورت ناخودآگاه از دانش زبانی
خود استفادهکنند و دریابند که چهوقت ،چگونه و به چه کسی ،چه بگویند ( Amiryousefi, 2018; Fallah,

 .)2014با وجود این ،زبانآموزان از نظر میزان تمایل به برقراری ارتباط متفاوتند؛ برای مثال ،بعضی از
زبانآموزان ایدهها و نظرهای خود را آزادانه مطرح میکنند و در بحثهای کالس شرکت میکنند ،ولی بعضی
ترجیح میدهند که ساکت بمانند و در بحث وگفتوگوهای کالس شرکت نکنند ( .)Fallah, 2014در واقع
بعضی از زبانآموزان به دنبال فرصتهایی برای صحبت کردن به زبان دوم در کالس هستند ،درحالیکه گروهی
دیگر از زبانآموزان تمایلی برای صحبتکردن ندارند یا از صحبت کردن امتناع میورزند
(.)Amiryousefi, 2018

برای یافتن راهحلی برای این مشکل و افزایش تمایل به برقراری ارتباط در بین زبانآموزان که هدف اصلی
یادگیری زبان است )MacIntyre et al, 1998) ،با ارائهی یک مدل اکتشافی بیان نمودند که تمایل به
برقراری ارتباط ،یک متغییر ثابت نبوده و تحت تأثیر عوامل فردی و اجتماعی مختلفی مانند اضطراب در
برقراری ارتباط است .از زمان ارائهی این مدل ) )MacIntyre et al, 1998تحقیقات مختلفی در زمینهی
بررسی چگونگی ارتباط بین عوامل مختلف مانند عالقه ،نوع انگیزه در برقراری ارتباط با معلم و اضطراب صورت
گرفته تا با مشخص شدن چگونگی و جهت ارتباط بین این متغیرها و تمایل به قراری ارتباط ،به مدرسان زبان
کمک شود تا با افزایش یا کنترل اینگونه متغیرها در کالس به زبانآموزان کمک کنند تا تمایل به قراری
ارتباط بیشتری در زبان دوم پیدا کنند و درنتیجه توانش زبانی خود را تقویت کنند
).)Amiryousefi, 2018;Zarinabadi, 2014
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خودپنداری )Erten& Burden, 2014( 6و آرمان خود )Dörnyei, 2005( 2از متغیرهای مهم
انگیزشی هستند که بهتازگی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهاند .خودپنداری ،به تصور شخص از تواناییها
و توانمندیهای خود اشاره دارد و ایدهال خود ،به ویژگیها و اهدافی اشاره دارد که شخص در نظردارد تا با
فراگیری زبان به آنها برسد .طبق فرضیهی ) ،)Dörnyei, 1998خودپنداری و آرمان خود در زبان دوم
میتوانند میزان تمایل به برقراری ارتباط را بین زبانآموزان باال ببرند .در واقع اگر زبانآموز نگرش بهتری
نسبت به توانش زبانی خود داشته ب اشد ،اهداف باالتری را از طریق یادگیری زبان دوم در ذهن خود متصور
میشود و در نتیجه انگیزهی وی برای برقراری ارتباط در زبان دوم باال میرود .این امر باعث میشود تا توانش
زبانی بهتری کسب کند .از دیگر عواملی که میتواند بر زبانآموزان تأثیر بگذارد و در واقع باعث ایجاد احساسات
مثبت یا منفی در آنها نسبت به کالس درس یا توانمندیها و اهدافشان شود ،اعتبار

معلم3

( )Trad et al., 2014است .اعتبار معلم به تصور دانشآموزان از توانمندیهای معلم خود در انتقال مطالب
و تدریس درس مورد نظر اشاره دارد .در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که اگر زبانآموزان نگرش خوبی
نسبت به معلم و تواناییهای وی داشته باشند ،نگاه آنها به کالس و درس و حتی توانش خود نیز مثبتتر
میشود و این امر باعث میشود تا در مباحث کالسی مشارکت بیشتری داشته باشند و درنتیجه سطح تمایل
به برقراری ارتباط در زبان دوم در بین آنها افزایش مییابد.
تاکنون پژوهش های بسیاری روی چگونگی ارتباط میان عوامل انگیزشی مختلف مانند اعتماد به نفس،
محیط کالس و عالقه ( )Amiryousefi, 2018; Khajavy et al., 2016با تمایل به برقراری ارتباط در
زبان دوم انجام شده است ،اما تاکنون هیچ پ ژوهشی به چگونگی تأثیر عوامل ذکر شده بر تمایل به برقراری
ارتباط زبانآموزان خصوصاً در میان زبانآموزان فارسی نپرداخته است .پژوهش حاضر در راستای مدل
) )MacIntyre et al., 1998در مورد تأثیر عومل انگیزشی مختلف برتمایل به برقراری ارتباط ،به بررسی
چگونگی رابطه ی بین تمایل به برقراری ارتباط ،خودپنداری ،آرمان خود در زبان دوم و اعتبار معلم میپردازد.
بدین منظور دو پرسش پژوهشی به شرح ذیل مطرح گردیدند:
 -6آیا رابطه ی معناداری بین خودپنداره ،آرمان خود در زبان دوم ،اعتبار معلم و تمایل به برقراری
ارتباط وجود دارد؟
 -2به چه ص ورت خودپنداره ،آرمان خود در زبان دوم و اعتبار معلم ،تمایل به برقراری ارتباط را
پیشبینی میکنند؟

1

. self-concept
. ideal L2 self
3
. teacher credibility
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 .2چارچوب نظری
 .1 . 2تمایل به برقراری ارتباط
در دنیای بزرگ و فراگیر کنونی تمایل به برقراری ارتباط ،هدف اصلی یادگیری زبان است .مفهوم تمایل به
برقراری ارتباط برای اولینبار توسط ) )Burgoon, 1976با عنوان «عدم تمایل به برقراری ارتباط» در زبان
اول مطرح شد .سپس ) (McCroskey & Baer, 1985این مفهوم را در آموزش و یادگیری زبان دوم
مطرح کردند .تمایل به برقراری ارتباط در زبان دوم به معنای استفاده از فرصتهای موجود برای ارتباط با
دیگران به زبان دیگر است ) .)Amiryousefi, 2018اهمیت تمایل به برقراری ارتباط از این واقعیت نشأت
میگیرد که هدف اصلی آموزش زبان ،آمادهسازی زبانآموزان برای بیان معانی و مفاهیم مورد نظر خود به
زبان مقصد است و در این صورت عدم تمایل به برقراری ارتباط باعث کاهش میزان موفقیت در یادگیری زبان
دوم میشود ) .)Pawlak & Mystkowska -Wiertelak, 2015عالوه بر این ،بسیاری از نظریهها و
فرضیههای زبانشناسی مانند فرضیهی تعامل ،)Long, 1985( 6فرضیهی خروجی )Swain, 1985( 2و
نظریهی اجتماعی فرهنگی )Vygotsky, 1978( 3بر لزوم تعامل و ارتباط در یادگیری زبان دوم تأکید
میکنند .تمایل به برقراری ارتباط بهعنوان یک عامل انگیزشی مهم با روش تدریس ارتباطی و زبانآموزی
گروهی نیز در ارتباط است .در این روشها مشارکت بین زبانآموزان و استفاده از زبان دوم برای برقراری
ارتباط با دیگران اهمیت چشمگیری دارد.
تمایل به برقراری ارتباط ابتدا توسط ( (McCroskey & Baer, 1985برای یادگیری زبان مادری ارائه
گردید؛ اما ) )MacIntyre et al., 1998نظر دادند که تمایل به برقراری ارتباط در زبان دوم یک مشخصهی
ثابت نبوده و تحت عوامل مختلف میتواند تغییر کند .سپس با ارائهی یک مدل اکتشافی تالش نمودند تا
عوامل تأثیرگذار بر آن را نشان دهند .بهطور کلی مدل اکتشافی ) )MacIntyre et al., 1998دارای دو
دسته متغییر میباشد :متغیرهای گذرا که شامل عوامل محیطی مانند همکالسیها ،مدرس و جو کالس
میباشد و متغییرهای پایدار مانند انگیزه و اضطراب .از زمان ارائهی این مدل ،پژوهشگران تالش نمودهاند تا
با بررسی چگونگی ارتباط میان تمایل به برقراری ارتباط با سایر عوامل محیطی و روانشناختی ،بتوانند به
مدرسان کمک نمایند تا با افزایش یا کاهش سطح اینگونه متغییرها ،سطح تمایل به برقراری ارتباط را میان
زبانآموزان خود افزایش داده و در نهایت به پیشرفت زبان دوم آنها کمک کنند.
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. interaction hypothesis
. out put hypothesis
3
. socio-cultural hypothesis
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 .2 . 2خودپنداری
خودپنداری بهعنوان یک متغیر انگیزشی مهم به زبانآموزان کمک میکند تا به یک باور مثبت در مورد
تواناییهای خود برسند .درحقیقت خودپنداری دیدگاه کلی فرد نسبت به تواناییهای خود در یک حوزهی
مشخص است که از طریق تجربه و در محیط بهدست میآید ( .)Shavelson et al., 1976همچنین
) (Erten, 2014تأکید کرد که مفهوم خودپنداری بهعنوان یک متغیر میانجی بر فعالیت و دستاوردهای
افراد در زمینههای مختلف علمی ،فیزیکی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره تأثیر میگذارد .ارزیابی مثبت از تواناییها
بهعنوان یک منبع انگیزشی و انرژیدهنده به فرد کمک میکند تا کار یا فعالیتی را با پشتکار ادامه دهد.
درحالیکه ارزیابی منفی از تواناییها ،احساس ناتوانی ،ناامیدی و یأس را به افراد القا میکند .بهعالوه ،بسیاری
از پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که بین خودپنداری و میزان موفقیت علمی یک رابطهی دو طرفه وجود
دارد ،بهطوریکه باور مثبت و موفقیت اولیه باعث خودباوری و موفقیت نهایی میشود(De Fraine et al., .
) 2007; Lohbeck et al., 2017همچنین ) )Goldber & Cornell, 1998در مدل بازخوردی 6خود
به چگونگی ارتباط میان انگیزه ،خودپنداری و موفقیت تحصیلی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باورهای
بسیار مثبت در مورد توانمندی ها ،باعث افزایش خودپنداری ،انگیزه و در نهایت موفقیت و پیشرفت تحصیلی
میگردد )Mercer, 2011) .نیز در پژوهشی دریافت که خودپنداری از طریق یک ساختار چندوجهی با
متغیرهای مختلف در تعامل است و در زمان و مکانهای مختلف تغییر میکند .بنابراین با توجه به اهمیت و
نقش خودپنداری در افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی ،یکی از اولویتهای سیستمهای آموزشی بررسی
چگونگی تأثیر و ارتباط بین عوامل مختلف و خودپنداری میباشد .به باور ) (Narimani et al.,2013براین
باورند که معلم میتواند باعث بهبود خودپنداری در بین دانشآموزان گردد .اگر دانشآموزان درک مثبتی از
تواناییهای معلم داشته باشند و احساس کنند که معلم از آنها حمایت میکند و به آنها کمک میکند تا به
اهداف تحصیلی خود برسند ،نگرش آنها به توانمندی و امکان پیشرفت خود مثبت شده و در نتیجه
خودپنداری آنها بهبود مییابد.
لذا با توجه به بررسیهای فوق به نظر میرسد که در کالسهای آموزش زبان چنانچه زبانآموزان احساس
کنند که مدرس دارای توانش زبانی و توانمندی در تدریس زبان مدنظر میباشد و میتواند در مسیر یادگیری
زبان دوم از آنها حمایت کند (اعتبار معلم) ،انگیزهی زبانآموزان برای تالش در زمینهی یادگیری زبان دوم
افزایش یافته و این امر باعث موفقیت تحصیلی و افزایش خود پنداری در بین آنها میگردد و در نهایت به
آنها کمک میکند تا اهداف باالتری را برای خود در یادگیری زبان در نظر بگیرند (ایدهال خود در زبان دوم).

. feedback model
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متأسفانه این موضوع در زمینهی آموزش زبان ،خصوصاً آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان مورد توجه
قرار نگرفته است.

 .3 . 2آرمان خود در زبان دوم
به دلیل اهمیت مفهوم انگیزه در آموزش و یادگیری زبان ،تحقیق و پژوهش در این زمینه ،تغییرات زیادی را
به خود دیده است .به همین دلیل مطالعات در حوزه ی انگیزه در زبان دوم شاهد تحوالت بسیاری بوده و
مدلهای مختلفی نیز در این زمینه ارائه گردیده است )Gardner & Lambert, 1972) .اولین تحقیقات
را در مورد مفهوم انگیزه در فرایند یادگیری زبان دوم انجام دادند .این محققان دو نوع انگیزهی بیرونی و درونی
را مطرح کردند .پس از ارائهی این نظریه ،تحقیقات زیادی درمورد انگیزهی درونی و بیرونی برای یادگیری
زبان انجام گرفت و بعد از آن هم نظریههای دیگری مانند نظریهی ارادهی خود 6مطرح شد
) ،(Deci &Ryan, 2011لیکن اکثر پژوهشها در مورد این نظریهها با نتایج ضد و نقیض روبهرو میشدند.
در ادامه ( )Dörnyei, 2005برای حل این مشکل و ارائهی ساختاری منظم برای توضیح انگیزه در یادگیری
زبان دوم ،سیستم خودانگیزشی 2را در یادگیری زبان دوم مطرح کرد .این سیستم از نظریهی
خوداحتمالی (Markus & Nurius, 1986) 3گرفته شده است و دارای سه مؤلفهی اصلی آرمان خود5در
زبان دوم ،بایدهای خود 1در زبان دوم و تجربه یادگیری 1زبان دوم میباشد.
آرمان خود در زبان دوم در واقع منعکس کنندهی آرزوها و اهدافی است که زبانآموزان در نظر دارند تا با
یادگیری زبان دوم به آنها برسند ) .(Khaleghizade et al., 2018در واقع زبانآموزان تصویری از آیندهی
خود از طریق یادگیری زبان دوم متصور میشوند و برای رسیدن به آن تالش میکنند .برای مثال تصور
میکنند که در آینده مانند یک گویشور بومی زبان فارسی صحبت میکنند ،سپس سعی میکنند که شکاف
بین موقعیت کنونی و تصویر ذهنی خود را کم کنند و به آرمان خود در زبان دوم برسند .برای

زبانآموزان

دارای ایدهال خود ،یادگیری زبان دارای اهمیت عاطفی بوده و این امر باعث میشود تا اهمیت و دالیل یادگیری
زبان دوم درونیسازی شده و باعث میشود تا آنها تمامی تالش خود را برای از بین بردن و کم کردن فاصله
بین وضعیت موجود و وضعیتی که آنها برای خود در نظر گرفتهاند ،انجام دهند.
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بایدهای خود در زبان دوم شامل وظایف و تکالیفی است که زبانآموزان با انجام آنها به آرمان خود نزدیک
میشوند .به اعتقاد ) )Azarnoosh & Birjandi, 2012بایدهای خود اشاره به تکالیف و مسئولیتهایی
دارد که به زبانآموز واگذار میگردند .در واقع بایدِ خود ،همانند یک نیرویی عمل میکند تا شخص را به اهداف
و آرزوهای خود برساند .و درنهایت تجربهی یادگیری زبان دوم اشاره به نقش عوامل محیطی بر یادگیری زبان
دوم دارد .در واقع این مؤلفه بر این نکته تأکید دارد که چگونه عوامل محیطی مانند معلم ،همتایان ،دوستان،
پدر و مادر و یا مطالب آموزشی در یادگیری زبان تأثیر میگذارند .در حقیقت تجربهی یادگیری زبان
موقعیتمحور بوده و قابل تعمیم به همهی محیطها نمیباشد).)Azarnoosh & Birjandi, 2012
بنابراین با توجه به مباحث مربوط به سیستم خودانگیزشی ،انگیزه را میتوان به عنوان یک سیستم پویا در
نظر گرفت که تحت تأثیر یکسری عوامل درونی و بیرونی میتواند متغیر باشد .همچنین با توجه به اهمیت
وجود ایده ال خود ،یکی از راهکارهای افزایش انگیزه برای یادگیری و افزایش توانش زبان دوم ،پیدا کردن
عواملی است که میتوانند به زبانآموزان کمک کنند تا یک آرمان خود برای خود تعریف نموده و یا آن را
تقویت نمایند.

 .4 . 2اعتبار معلم
یکی دیگر از متغیرهای انگیزشی که کمتر مورد توجه قرارگرفته ،اعتبار معلم 6است .ارسطو همانگونه که
توسط ) (Thweatt & McCroskey, 1998نقل شده است ،برای اولینبار در متنی به نام ""rhetoric
مفهوم اعتبار را مطرح کرد .ارسطو اعتبار را پایه و اساس رضایتمندی و متقاعدکردن طرف مقابل دانست .در
واقع اعتبار ،منبع تضمین و نفوذ در افکار و عقاید مخاطب است .اعتبار معلم نیز به معنی باور دانشآموزان به
معلم خود به عنوان یک منبع معتبر است .اکثر پژوهشگران بر این باورند که اعتبار معلم به سه عامل زیر
بستگی دارد )6 :میزان دانش و توانایی معلم :که شامل میزان تسلط و توانایی معلم بر مطالب آموزشی ،توانایی
مدیریت کالس و توانایی او در پاسخ به پرسشهای مشکل و مختلف دانشآموزان است؛  )2قابل اعتماد بودن
معلم :بدین معنی که دانشآموزان تا چه حد به معلم خود اعتماد دارند که با آنها به عدالت و مساوات رفتار
کند ،بین آنها تبعیض قائل نشود ،بازخورد بهموقع و مناسب به آنها دهد و نمرات عادالنهای به آنها دهد؛
 )3حسن نیت :اینکه معلم تا چه حد احساسات و عواطف دانشآموزان را در نظر میگیرد و به عالیق و
تمایالت دانشآموزان توجه میکند (.)Zhang, 2009
معلمی که در نظر زبانآموزان دارای سطح باالی اعتبار است ،میتواند باعث افزایش قدرت فهم و یادگیری
دانشآموزان گردیده و عالقه و تمایل آنها را به درس و کالس افزایش دهد ( .(Trad et al., 2014به
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اعتقاد ( ،(Sedighifard & Khaleghizade, 2016رفتار معلم در کالس و روش تدریس و چگونگی
ارائهی مطالب توسط وی بر انگیزه و یادگیری زبانآموزان تأثیرگذار میباشد.
با اینکه متغیر اعتبار معلم مدتها است که مورد توجه پژوهشگران بوده ،ولی متأسفانه تحقیقات کمی روی
آن صورت گرفته است(Lisa & Hsu, 2014; Ledbetter & Finn, 2018; Trad et al., 2014) .
بهطور کلی نتایج این تحقیقات نشان میدهد که اعتبار معلم میتواند بر یادگیری دانشآموزان تأثیرگذار باشد
و باعث افزایش انگیزه برای یادگیری میگردد و بر عملکرد آنها در کالس نیز تأثیر میگذارد .همچنین نتایج
تحقیقات نشان میدهد که رفتارهای معلم و چگونگی برخورد وی با دانشآموزان بر درک آنها از اعتبار معلم
تأثیرگذار است ،لذا اینگونه به نظر می رسد که اگر معلمان زبان با استفاده از رفتارهای مناسب ،درک
زبانآموزان را از اعتبار معلم افزایش دهند ،انگیزهی یادگیری و درنتیجه تمایل به برقراری ارتباط در بین آنها
باال میرود و باعث پیشرفت در امر زبانآموزی میگردد.
بنابراین ،با توجه به مباحث فوق میتوان اینطور استنباط کرد که اگر زبانآموزان درک باالتری از اعتبار
مدرس خود داشته باشند ،انگیزهی آنها برای یادگیری باال رفته و درنهایت منجر به افزایش توانش زبانی آنها
میگردد .این امر باعث میشود تا نگرش آنها نسبت به توانمندیهای خود بهتر شده و بتوانند اهداف باالتری
را با یادگیری زبان دوم برای خود در نظر بگیرند .اما تاکنون نهتنها هیچگونه بررسیای در مورد چگونگی
ارتباط بین این متغیر و میزان تمایل به برقراری اعتبار صورت نگرفته است ،همچنین هیچگونه پژوهشی
دربارهی اعتبار معلم در کشور ایران نیز انجام نشده است.

 .3پیشینهی پژوهش
همانطور که قبالً اشاره شد از زمان پیشنهاد مدل اکتشاقی ) ،)MacIntyre et al., 1998پژوهشهای
زیادی در زمینه ی تأثیر عوامل انگیزشی مختلف بر تمایل به برقراری ارتباط انجام شده است
;(Amiryousefi, 2018; Pawlak & Mystkowska - Wiertelak, 2015; Khajavy et al., 2016
) .Khatib & Nourzadeh, 2014; Zarinabadi, 2014برای مثال )Khajavy et al., 2016) ،از طریق

مدل معادالت ساختاری 6به بررسی ارتباط میان تمایل به برقرای ارتباط در زبان انگلیسی ،اعتمادبهنفس در
برقراری ارتباط ،انگیزه ،محیط کالس و نگرش در مورد یادگیری زبان انگلیسی پرداختند .نتایج تحقیق نشان
داد که محیط کالس از مهمترین عوامل پیشبینیکننده ی میزان تمایل به برقراری ارتباط در زبان دوم بوده
و اعتمادبهنفس در برقراری ارتباط نیز بهطور مستقیم بر میزان تمایل به برقراری ارتباط تأثیر میگذارد.
همچنین ) )Zarinabadi, 2014در تحقیقی به نقش معلم در افزایش میزان تمایل به برقراری ارتباط در
. structural equation modeling
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میان زبانآموزان پرداخت و به این نتیجه رسید که معلم میتواند میزان تمایل به برقراری ارتباط را در میان
زبانآم وزان خود ،تغییر دهد و عواملی مانند میزان زمان انتظار معلم ،نحوهی اصالح اشتباهات زبانآموزان،
انتخاب موضوع و حمایت معلم ،میتوانند تمایل به برقراری ارتباط در میان زبانآموزان را افزایش و یا کاهش
دهند )Amiryousefi, 2018) .به مطالعه چگونگی ارتباط میان عالقه ،انگیزهی ایجاد ارتباط با معلم،6
تمایل به برقراری ارتباط و مهارت گفتاری زبانآموزان انگلیسی پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد که زبانآموزان
از نظر ویژگی های روانشناختی مانند عالقه ،نوع انگیزه در برقراری ارتباط با معلم و تمایل به برقراری ارتباط
متفاوت بوده و این متغییرها میتوانند بر یادگیری و مشارکت آنها در فعالیتهای کالسی تأثیر بگذارد.
همچنین عالقه و نوع انگیزه در برقراری ارتباط با تمایل به برقراری ارتباط رابطهی مستقیمی دارد و میتواند
بر میزان آن تأثیرگذار باشند .در مورد چگونگی ارتباط میان ایدهال خود و تمایل به برقراری ارتباطOz, ،
) )2016در پژوهشی در ترکیه نشان داد که آرمان خود در زبان دوم ،بهعنوان مهمترین عنصر نظام
خودانگیزشی ،باعث افزایش تمایل به برقراری ارتباط میشود و به میزان قابل توجهی روی انگیزهی زبانآموزان
تأثیر میگذارد.
بهطور کلی نتایج این تحقیقات نشان میدهد که تمایل به برقراری ارتباط بهعنوان یک عامل مهم میتواند
بر توانش ارتباطی زبانآموزان در زبان دوم تأثیر گذاشته و عوامل محیطی مانند معلم و جو کالس و متغییرهای
روانشناختی مانند اضطراب ،انگیزه و عالقه میتوانند میزان آن را تغییر دهند .با وجود این ،تحقیقات صورت
گرفته بیشتر در حوزهی زبان انگلیسی بهعنوان زبان دوم انجام شده است و تاکنون پژوهشی در این زمینه
روی فراگیران زبان فارسی صورت نگرفته است .همچنین همانگونه که در باال ذکر شد ارتباط میان
خودپنداری ،ایدهال خود و اعتبار معلم نیز با تمایل به برقراری ارتباط مورد بررسی قرار نگرفته است.

 .4روش پژوهش
 .1 . 4جامعه و نمونهی آماری
برای انجام این تحقیق تعداد  631فراگیر خارجیِ زبان فارسی در ایران از طریق نمونهگیری در دسترس
انتخاب گردیدند .این فراگیران از کشورهای مختلف مانند لبنان ،عراق ،سوریه ،آلمان ،فرانسه ،ژاپن و سوییس
جهت فراگیری و شرکت در دورههای مختلف زبان آموزی مراکز آموزش زبان فارسی در اصفهان و تهران در
تابستان و پاییز سال 6379حضور داشتند .برای انجام پژوهش ابتدا اجازهی الزم از مدرس و زبانآموزان دریافت
شد .سپس نحوهی پاسخگویی به پرسشنامهها به داوطلبان توضیح داده شد و از زبان آموزان درخواست گردید
تا با صداقت به پرسشنامههای مربوطه پاسخ دهند .همچنین به آنها اطمینان داده شد که چگونگی پاسخگویی
1

. motives to communicate with the instructor
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به پرسشنامهها تأثیری در نمرات و برنامههای زبانآموزی آنان نخواهد داشت .شرکت در این پژوهش کامالً
داوطلبانه بود.
 .2 . 4ابزارهای گردآوری دادهها
ابزارهای گردآوری دادهها در این پژوهش به شرح زیر است:
مقیاس تمایل به برقراری ارتباط :برای سنجش تمایل به برقراری ارتباط از یک پرسشنامهی  29سؤالی
استفاده شد که بهوسیلهی ) )Khatib & Nourzadeh, 2014تهیه شده است .خطیب و نورزاده برای
تعیین روایی سازه از روش تحلیل عامل استفاده کردند و نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین سؤالها
مناسب است .همچنین آنها ضریب پایایی را برای این پرسشنامه ضریب  72درصد گزارشکردند .پاسخدهی
به پرسشهای این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت (از هیچ تمایلی ندارم 6:تا کامالً تمایل
دارم  )1:بود.
مقیاس خودپنداره :برای سنجش خودپنداره از پرسشنامهی خودپنداره که بهوسیلهی ))Erten, 2015
ساختهشده ،استفاده گردید .این پرسشنامه  28سؤال دارد و سؤالها به  1زیرعامل تقسیم میشوند که بار
ارزشی عاملها در حد مطلوب گزارش شده است .این ابزار قادر است 71.11درصد واریانس خودپنداره را تبیین
کند )Erten, 2015) .برای بررسی پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش کرونباخ آلفا ،ضریب  8.02را
بهدست آورد .پاسخدهی به سؤالهای این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت (از کامالً مخالفم
 6:تا کامالً موافقم  )1:بود.
مقیاس آرمان خود در زبان دوم :برای سنجش آرمان خود در زبان دوم از یک پرسشنامهی  1سؤالی استفاده
شد که بهوسیلهی ) (Papi, 2010طراحی شده است .وی برای بررسی پایایی این پرسشنامه از چندین آزمون
مانند همبستگی و روزنبرگ استفاده نمود .این ابزار قادر است  50درصد واریانس آرمان خود در زبان دوم را
تبیین کند .همچنین ) (Papi, 2010برای بررسی پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب
 8.99را بهدست آورد .پاسخدهی به پرسشهای این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت (از کامالً
مخالفم  6:تا کامالً موافقم  )1:بود.
مقیاس اعتبار معلم :برای سنجش اعتبار معلم از یک پرسشنامهی  60سؤالی استفاده شد که بهوسیلهی
( )McCroskey &Teven, 1999تدوین شده است .این پرسشنامه از سه عامل به نامهای دانش و توانایی
معلم ،اعتماد به معلم و حسن نیت تشکیل شده است .هرکدام از این عوامل شامل  1سؤال میباشند .برای
سنجش روایی سازه نتیجهی تحلیل عامل نشان میدهد که ضریب همبستگی بین سؤالها مناسب بوده است.
برای سؤالهای مربوط به توانایی معلم ،ضریب همبستگی  ،8.90برای اعتماد به معلم ،ضریب همبستگی 8.72
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و برای حسن نیت ،ضریب همبستگی 8.07بهدست آمد .همچنین برای بررسی پایایی با استفاده از روش آلفای
کرونباخ ضریب 8.72بهدست آمد .پاسخدهی به پرسشهای این پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت گزینهای
لیکرت بود .در واقع در این پرسشنامه یکسری خصوصیات که نشان دهندهی توانمندی مدرسان در زمینههای
فوق میباشند ،فهرست گردیده و از زبانآموزان در خواست گردید تا از  6که نشان دهندهی میزان خیلی
پایین آن خصوصیت تا  9که نمایانگر باالترین حد آن خصلت است ،نمره بدهند.
با توجه به اینکه پرسشنامههای فوق برای زبانآموزان زبان انگلیسی طراحی گردیدهاند ،در ابتدا در صورت
نیاز تغییرات الزم در صورت پرسشها انجام شد .به عنوان مثال به جای زبان انگلیسی از زبان فارسی استفاده
گردید .سپس از چند متخصص در حوزهی آموزش زبان فارسی درخواست گردید تا آنها را بررسی و تأیید
نمایند.
 .3 . 4شیوههای واکاوی دادهها
برای سنجش روایی پرسشنامهها از روایی محتوایی و سازه استفاده شده است .در این پژوهش برای تعیین
روایی محتوایی ،پرسشنامههای تمایل به برقراری ارتباط ،خودپنداری ،آرمان خود در زبان دوم و اعتبار معلم
توسط سه نفر از اساتید آموزش زبان تأیید شد .همچنین برای تأیید پایایی پرسشنامهها از آلفای کرونباخ
استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامههای آرمانِ خود در زبان دوم ،تمایل به برقراری ارتباط،
خودپنداره و اعتبار معلم به ترتیب  8.783 ،8.967 ،8.002 ،8.975بهدست آمد که همهی آنها تقریباً باال
هستند و نشان میدهد که نتایج قابل اعتماد هستند.

 .5تحلیل و بررسی یافتهها
برای تحلیل دادههای بهدست آمده حاصل از انجام این پژوهش از نرمافزار اسپیاساس  22استفاده شد .در
تحلیل آماری از آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد .جدول شمارهی
 6نشان دهندهی آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و عاملهای آنها میباشد.در ذیل نتایج بهدست
آمده برای هر پرسش بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  . 6شاخصهای توصیفی آزمودنیها
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تمایل به برقراری ارتباط

631

2.701

8.026

خودپنداری

631

2.963

8.131

آرمان خود در زبان دوم

631

2.165

8.159

اعتبار معلم

631

3.160

8.006
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سؤال اول :آیا رابطهی معناداری بین خودپنداره ،آرمان خود در زبان دوم ،اعتبار معلم و تمایل به برقراری
ارتباط وجوددارد؟
برای پاسخ به پرسش اول ،بعد از انجام تحلیلهای آماری اولیه مانند نرمال بودن دادهها از همبستگی
پیرسون استفاده شد .همانگونه که جدول  2نیز نشان میدهد ،رابطهی مثبتی (همبستگی پیرسون8.193 :
و سطح معناداری )8.888 :بین آرمان خود در زبان دوم و تمایل به برقراری ارتباط ،اعتبار معلم و تمایل به
برقراری ارتباط (همبستگی پیرسون 8.125 :و سطح معناداری )8.888 :و خوپنداری و آرمان خود در زبان
دوم (همبستگی پیرسون 8.168 :و سطح معناداری )8.888 :وجود دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که
رابطه ی نسبتاً ضعیفی بین خودپنداری و تمایل به برقراری ارتباط (همبستگی پیرسون 8.171 :و سطح
معناداری )8.868 :وجود دارد.
سؤال دوم :به چه صورت خودپنداره ،آرمانِ خود در زبان دوم و اعتبار معلم ،تمایل به برقراری ارتباط را
پیشبینی میکنند؟
برای پاسخ به این پرسش از رگرسیون استفاده شد و سه متغیر خودپنداره ،آرمانِ خود در زبان دوم و اعتبار
معلم ،بهعنوان متغیرهای مستقل و تمایل به برقراری ارتباط بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .همان-
طورکه در جدول  3مشاهده میشود با توجه به مقدار آماره و سطح معناداری کمتر از  8.81برای خودپنداره،
آرمان خود در زبان دوم و اعتبار معلم ،این سه متغیر پیشبینیکنندهیتمایل به برقراری ارتباط هستند.
جدول  . 2همبستگی بین متغیرها
متغیرها
تمایل به برقراری
ارتباط
آرمان خود در
زبان دوم
خود پنداری
اعتبار معلم

همبستگی پیرسون

تمایل به

آرمان خود

برقراری ارتباط

در زبان دوم

خودپنداری

اعتبار
معلم

6.888

سطح معناداری
888 ،6

همبستگی پیرسون

8.193

سطح معناداری

888

همبستگی پیرسون

8.171

8.168

سطح معناداری

888

888

همبستگی پیرسون

8.125

8.361

8.270

سطح معناداری

8.868

8.385

8.863

888 ،6
888 ،6
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جدول  . 3متغییرهای پیشبینی تمایل به برقراری ارتباطات
متغیرها

سطح معناداری

beta

T

اعتبار معلم

8.836

8.811

8.107

خودپنداره

888

8.126

8.985

آرمان خود در زبان دوم

888

8.325

8.173

تمایل به برقراری ارتباط = ایده آل خود در زبان دوم *  +42324خود پنداره *  +42521اعتبار معلم * 424.5

 ..نتیجهگیری و پیشنهادهای آموزشی و پژوهشی
همان گونه که قبالً نیز مطرح شد ،در این تحقیق تالش شد تا چگونگی ارتباط بین سه عامل انگیزشی مهم
ایدهال خود در زبان دوم ،خودپنداره و اعتبار معلم و تمایل به برقراری ارتباط در میان فارسیآموزان ،به پیروی
از نظریهی ) )MacIntyre et al., 1998که در آن تمایل به برقراری ارتباط یک ویژگی ثابت نبوده و تحت
تأثیر عوامل و متغییرهای مختلف میتواند بیشتر یا کمتر شود ،مورد بررسی قرار گیرد .نتایج این پژوهش
نشانمیدهد که رابطهی مثبتی بین آرمان خود در زبان دوم و تمایل به برقراری ارتباط وجود دارد .این نتایج
نشان میدهد وقتی زبانآموزان اهداف باالتری را در یادگیری زبان فارسی برای خود تبیین میکنند ،در واقع
فاصله ی بیشتری را بین سطح زبانی فعلی و سطحی که در آینده میخواهند به آن برسند ،احساس میکنند.
این امر باعث میشود با انگیزهی بیشتری تالشکنند و با تمایل و رغبت بیشتری در مکالمهها و گفت وگوهای
کالس مشارکت نمایند تا به آرمانها و اهدافی که برای خود در یادگیری زبان دوم در نظر دارند ،دست یابند.
این نتیجه با نتایج پژوهشهای ) (Oz, 2016و ) (Bernales, 2016همخوانی دارد .بنابر استدالل
) (Bernales, 2016برخی عوامل مانند استفاده از زبان دوم برای رسیدن به اهداف شغلی ،داشتن انگیزه
برای صحبت کردن به زبان دوم و اعتمادبهنفس باال ،باعث افزایش تمایل به برقراری ارتباط و عملکرد بهتر در
زبان دوم میشود.
همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که رابطهی مثبتی بین خودپنداره و تمایل به برقراری ارتباط و بین
خودپنداره و آرمانِ خود در زبان دوم وجود دارد .بهعبارت دیگر ،هرچه زبانآموزان توانایی خود را در یادگیری
زبان فارسی بهتر ارزیابیکنند ،اعتماد به نفس و قدرت خطرپذیری آنها افزایش یافته و درنتیجه اهداف
باالتری را برای خود در یادگیری زبان دوم متصور میشوند .در تبیین این یافته میتوان گفت زبانآموزانی که
به یک باور مثبت نسبت به تواناییهای خود در زبان دوم میرسند ،دارای اعتمادبهنفس باالتری هستند ،از
اشتباه کردن نمیترسند ،کمتر دچار اضطراب و استرس میشوند و درنتیجه با رغبت و تمایل بیشتری در
فعالیتهای

کالس

مشارکت

میکنند.

نتایج

این

پژوهش

با

نتایج

پژوهشهای

 /65بررسی چگونگی ارتباط بین تمایل به برقراری ارتباط ،خودپنداره ،آرمان خود در زبان دوم و  /...محمد امیریوسفی  /صص28-61 :

) (Khajavy et al., 2016; Won et al., 2017; Yashima et al., 2004همخوانی دارد .بر طبق
یافتهی ) ، (Won et al., 2017باور مثبت نسبت به تواناییها قدرت خطرپذیری (خطرکردن) زبانآموزان
را باالمیبرد و به آنها کمک میکند تا از تمام ظرفیتها و استعدادهای خود برای یادگیری زبان استفادهکنند.
از دیگر نتایج این تحقیق این است که بین اعتبار معلم و تمایل به برقراری ارتباط نیز رابطهی مثبتی وجود
دارد .این یافتهها نشان میدهد رابطه و رفتار مناسب معلم با زبانآموزان و توجه به احساسات ،عواطف و
یادگیری آنها باعث احساس رضایتمندی آنها از معلم و درنتیجه بهبود عملکردشان در کالس میشود.
بسیاری از پژوهشگران معتقدند معلم بهعنوان یک عامل انگیزشی مهم ،میتواند محیط کالس را امن کند ،به
زبانآموزان کمک کند تا زمینههای عالقهمندی خود را در زبان دوم کشف کنند ،اهداف و آرمانهایی برای
خود در زبان د وم در نظر بگیرند و به دنبال راهکار برای رسیدن به این آرمانها باشند.در واقع ،تعامل و
همکاری بین معلم و دانشآموزان باعث افزایش اعتبار معلم و رضایتمندی زبانآموزان از مدرس خود گردیده
و درنتیجه مشارکت آنها را در فعالیتها و تکالیف بیشتر نموده و باعث رشد و تقویت دانش زبان دوم آنها
میگردد ).(Fallah, 2014; Khajavy et al., 2016; Peng & Woodrow, 2010
نتیجهی پژوهش در مورد پرسش دوم نیز نشان داد که هر سه متغیر آرمان خود در زبان دوم ،اعتبار معلم
و خودپنداره میتوانند باعث افزایش میزان تمایل به برقراری ارتباط گردند .این نتیجه تأییدی بر فرضیهی
) (Dörnyei, 1998است که تعامل بین خودپنداره و آرمان خود در زبان دوم را باعث بهبود تمایل به
برقراری ارتباط میداند (Kanat-Mutluoğlu, 2016) .در پژوهشی دریافت که زبانآموزان با اعتمادبهنفس
باال همیشه در حال ارزیابی تواناییها و استعدادهای خود هستند ،اهدافی را برای آیندهی شغلی و زندگی خود
در نظر میگیرند و سعی میکنند موقعیت کنونی خود را ارتقا دهند تا به اهداف خود در زبان دوم دست یابند.
همچنین ) (Munezane, 2013دریافت که رابطهی متقابل بین آرمان خود در زبان دوم و خودپنداره باعث
افزایش تعامل اجتماعی زبانآموزان و مشارکت آنها در فعالیتهای کالسی میشود .این پژوهشگر معتقد است
که تقویت خودپنداره ،اعتمادبهنفس زبانآموزان را تقویت میکند ،به آنها کمک میکند تا استعدادهای
بالقوهی خود را بالفعل کنند و تصورکنند که میتوانند از زبان دوم بهصورت حرفهای استفادهکنند .پس برای
تحقق چنین تصوراتی در گفتوگوها و فعالیتهای کالسی شرکت میکنند و سعی میکنند تا مهارتهای
زبانی خود را ارتقاء دهند .همچنین نتایج بعضی پژوهشهای قبلی با موضوعهای مرتبط نشان میدهد که
رفتار مناسب از طرف معلم و تعامل مثبت بین معلم و زبانآموزان در کالس ،اعتمادبهنفس و انگیزهی آنها را
افزایش میدهد و به زبانآموزان کمک میکند تا از موقعیتهای مختلف برای صحبتکردن و مشارکت در
کالس استفادهکنند ( .)Fallah, 2014بهطور خالصه بررسی روابط بین متغیرهای این پژوهش نشان میدهد
که یک رابطهی چندوجهی بین متغیرهای پژوهش برقرار است.
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با توجه به مطالب گفته شده ،برای باال بردن انگیزهی زبانآموزان در یادگیری زبان فارسی باید به دنبال
افزایش متغیرهای انگیزشی در آنها باشیم .پژوهش حاضر نشان میدهد که تعامل بین متغیرهای انگیزشی
خودپنداره ،آرمانِ خود در زبان دوم و اعتبار معلم ،باعث باال رفتن توانایی برقراری ارتباط و صحبتکردن که
هدف اصلی یادگیری زبان دوم است ،میشود.
در واقع باور مثبت نسبت به تواناییها ،داشتن هدف و آرمان در زبان دوم درکنار تعامل مثبت بین معلم و
زبانآموز باعث تقویت انگیزه و مشارکت زبانآموزان در فعالیتهای کالس میشود .دراین راستا معلمان و
مدیران اجرایی با بهکارگیری راهکارهای مختلف مانند گروهبندی کردن زبانآموزان قویتر و با اعتمادبهنفس
باالتر با زبانآموزان خجالتی و ضعیف ،بازخوردهای تأییدی و تأکید بر نقاط قوت زبانآموزان قبل از گوشزد
کردن نقاط ضعف آنها ،تشویقهای بهموقع و مناسب و تأیید زبانآموزان از طریق فعالیتهای فرازبانی
(سرتکاندادن ،لبخندزدن) ،پرانرژی و باانگیزه بودن در محیط کالس ،میتوانند مشارکت و فراگیری زبانآموزان
را ارتقا دهند  .امید است که معلمان و مدیران اجرایی با تقویت متغیرهای انگیزشی ،خالقیت و خودباوری را
در فارسیآموزان فارسی تقویتکنند تا بتوانند از فارسی آموزی خود لذتببرند.
در پژوهشهای آینده میتوان رابطه و تأثیر دیگر متغیرهای انگیزشی مانند عالقه
( )Amiryousefi, 2018و تأثیر تکالیف و شیوههای مختلف آموزشی مانند استفاده از روش آموزشی
معکوس ( )Amiryousefi, 2017را بر انگیزه و تمایل به برقراری ارتباط بررسی کرد و عالوه بر آن ،با
استفاده از روشهای مختلف تحلیل دادهها مانند مشاهده ،تحلیل کیفی و کمی و پژوهشهای طوالنی مدت،6
نتایج دقیقتری بهدست آورد.
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