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 خالصه

بر ای دارد، زیرا مدرس افزونهای تدریس اهمیت ویژههای یادگیری و روششناخت و آگاهی مدرسان از نظریه

-دانش روال اجرای برنامه و نیز پیشرفت یابیهای آموزشی و ارزشهای الزم در زمینه ماده درسی باید درباره تکنیکآگاهی

ها آگاهی الزم را های آنهای نوین تدریس و تکنیکزبان از انواع روشآموزان از مهارت کافی برخوردار باشد. اگر مدرس 

-تواند به افزایش انگیزه زبانها بهره گیرد، میآموزان و اهداف آموزشی آنان ازآنهای زبانداشته باشد و متناسب با ویژگی

رسی میزان آگاهی و شناخت آموزان، ایجاد یادگیری عمیق، و رشد خالقیت آنان کمک کند. هدف از پژوهش حاضر، بر

های مربوط های نوین تدریس و تکنیکهای چهارمهارتی مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد از انواع روشمدرسان کالس

عمل آمد. نتایج حاصل از نفر مدرس مصاحبه به 22کالس مرکز مشاهده شد و با  22هاست. برای نیل به این هدف، به آن

ها کاررفته در کالسهای تدریس بهمشاهدات کالسی نشانگر آن است که پرکاربردترین روش هایتحلیل و بررسی داده

چنین نتایج ترجمه. هم-زدایی، و دستورگفتاری، مستقیم، فیزیکی تام، تلقین-ترتیب نزولی عبارتند از: ارتباطی، شنیداریبه

د که بین روش تدریس انتخابی و میزان وسیله روش همبستگی پیرسون نشان داحاصل از سؤاالت پژوهش حاضر به

تحصیالت مدرس رابطه معنادار از نوع مثبت، و بین روش تدریس انتخابی و میزان تجربه مدرس رابطه معنادار از نوع منفی 

بر آن، بین روش تدریس انتخابی و رشته تحصیلی مدرس، و نیز بین روش تدریس انتخابی و سن مدرس وجود دارد؛ عالوه

 .شودناداری مشاهده نمیرابطه مع

 

 .کالس چهارمهارتی، تکنیک تدریس، روش تدریس، زبانانآموزش زبان فارسی به غیرفارسی کلمات کلیدی:

 

 

 قدمهم .1

رو مدرس باید تر است؛ ازاینهای متنوعی در تدریس وجود دارد که هرکدام برای شرایط و مهارت خاصی مناسبشیوه

آموزان، امکانات موجود، جو حاکم بر کالس، تعداد فراگیران، های زبانموضوع درس، ویژگیبا توجه به اهداف آموزشی، 

 ترین شیوه تدریس را انتخاب کند.زمان کالس، و غیره، مناسبمدت



  

 
 

 

نتایج آن از  میت است، زیراحائز اهنیز زبانان بررسی درباره کیفیت تدریس در حیطه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

های راهبردی در ریزیهای اساسی و برنامهگیریوتحلیل مسائل آموزشی، تصمیمالعات مناسبی را برای تجزیهیک سو اط

دهد و از سوی دیگر، مدرسان با آگاهی از کیفیت اندرکاران مراکز آموزش زبان فارسی قرار میاختیار مسئوالن و دست

موزشی خود را اصالح کنند و درنتیجه، کیفیت تدریس خود را های آعملکرد خود در جریان تدریس، قادر خواهند بود روش

معنای آن و محصول است. تدریس مؤثر به ،تدریس موفق، متأثر از سه متغیر اساسی شامل زمینه، فرآیند [.1] ارتقا دهند

د. این سه متغیر د شوآموزان ایجاشیوه مناسب در زبانترین تغییرات و نتایج یادگیری بهاست که چگونه بهترین و مناسب

 عبارتند از: [2اساسی تدریس ]

وجود به های یادگیری و کارهای تدریسهایی که در آن زمینه فعالیت: این متغیرها به ویژگی1ایمتغیرهای زمینه (1)

 شود.آموز میها و ماهیت زبانآیند مرتبط است و شامل مواردی نظیر شخصیت مدرس، ویژگیمی

، رفتار (تدریس)هایی مرتبط است که در آن سخنرانی : این دسته از متغیرها به ویژگی2متغیرهای فرآیندی (2)

 افتد و باید به نتایج مطلوب یادگیری منجر شود.یادگیری اتفاق می-یادگیرنده و تکالیف یاددهی

 آمده از تدریس معطوف است.دست: این متغیرها نیز به نتایج یادگیری به3ایمتغیرهای نتیجه (3)

تواند دهد، میزبانان مورد استفاده قرار میبا روش تدریسی که برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیمدرس 

های ارتباطی خویش را ارتقا بخشند. در این میان، نقش مراکز آموزان فراهم سازد تا مهارتهایی را برای فارسیفرصت

ها از اهمیت باالیی برخوردار است. بدیهی یازهای زبانی آنآموزان به اهداف و رفع نآموزش زبان فارسی در رساندن فارسی

های نوین تدریس مدرسان و مشاهده ارتقای سطح ها و شیوهاست که نقطه قدرت هر مرکز آموزش زبان فارسی، روش

 آموزان آن مرکز است.کیفیت فرآیند یادگیری فارسی

، پژوهش حاضر به این امر ها پرداخته خواهد شدنس که در ادامه به آهای نوین تدریبا توجه به گوناگونی روش

زبانان دانشگاه فردوسی مشهد تا چه های چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیپردازد که مدرسان کالسمی

ها برای ارتقای سطح کیفیت های نوین تدریس در زبان فارسی آگاهی و شناخت دارند و از آنروش میزان نسبت به

 های زیر پاسخ دهد:کوشد تا به پرسشمی این پژوهشتر به طور دقیق کنند.آموزان خود استفاده مییری فارسییادگ

زبانان دانشگاه فردوسی مشهد تا چه های چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیمدرسان کالس (1)

 های مختلف تدریس آشنایی دارند؟ میزان با روش

تر از زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بیشارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیهای چهمدرسان کالس (2)

 کنند؟   های تدریسی استفاده میچه روش

 ای بین روش تدریس انتخابی و میزان تحصیالت مدرس وجود دارد؟آیا رابطه (3)

 د دارد؟ای بین روش تدریس انتخابی و میزان تجربه )سابقه تدریس( مدرس وجوآیا رابطه (4)

 ای بین روش تدریس انتخابی و رشته تحصیلی مدرس وجود دارد؟آیا رابطه (5)

 آیا رابطه ای بین روش تدریس انتخابی و سن مدرس وجود دارد؟ (6)

های گوناگون آموزش زبان فارسی پرداخته منابع و تحقیقاتی درباره روش ، نگارنده به مطالعهرای اجرای این پژوهشب

های چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی این پژوهش را بررسی میزان آشنایی مدرسان کالسطور مشخص، هدف از و به

های تدریس زبان فارسی و تناسب انتخاب روش تدریس با نیازهای زبانان دانشگاه فردوسی مشهد با انواع روشبه غیرفارسی

باشد، تا بندند میکار میکه مدرسان این مرکز بهروزی های بهها و تکنیکروش آموزان تعریف کرده و در پیآموزشی فارسی

                                                           
1 Context variables 
2 Process variables 
3 Product variables 



  

 
 

 

صورت میدانی انجام پژوهش به آموزان برداشته شود.درنهایت گامی سودمند در جهت ارتقای سطح کیفیت یادگیری فارسی

 .کیفی و از نوع تحلیلی است شده و طرح آن

 

 

 های تدریسروش. 2

 های نوینروشو  های سنتیروششناسی یادگیری به دو گروه های روانهای تدریس براساس نظریهطور کلی روشبه

ها، و باورهای مشخصی وجود دارند که باید رفتارها، دانش»بر این فرض استوارند که های سنتی روش .[3شوند ]تقسیم می

ها، و باورها هایی از اهداف، دانشموجودند که هریک بر بخشآموخته شوند و راهبردها یا شرایط آموزشی متفاوتی 

محور، مدرس دانش را به . در رویکرد مدرس[4گویند ]نیز می 4محوربه این دسته یا الگوی آموزشی، مدرس«. ترندمناسب

آموزانی را چنین دانششناسی، گیرد. روانیابی قرار میدادن آن مورد ارزشآموز با پسکند و دانشآموزان منتقل میدانش

کند. مدرس موادی را از روزنه ای برای خروج است تشبیه میای برای ورود و روزنهبه قوطی سیاه کوچکی که دارای روزنه

شود یا نه. چه در روزنه ورودی داده شده، از روزنه دیگر خارج میکند که آیا آنکند و هم او را وارسی میورودی داخل می

دست آورد. به اعتقاد بودو در چه به روزنه ورودی داده است، در روزنه خروجی بهمدرس انتظار ندارد از آندر هیچ موردی 

آموز کسی است که باید به هر جهت علم را بیاموزد، کسی که باید برحسب معیارهایی که از قبل روی این روش دانش

 .[4ا وادار به پیشرفت نمود ]زار مدرسه ترسیم شده است، او رشن

وفهم یابی به درکآموزان را به حل مسئله و دستهای آموزشی که دانشدادن محیطبرای سازمان» های نویندر روش

گویند. بودو معتقد محور میکه به این دسته یا الگوی آموزشی، یادگیرنده« دهنددست میهایی بهخود حمایت کنند، توصیه

کند، بلکه برای ارضای نیازی عمیق شدن در امتحان کار نمیز برای پذیرفتهآمومحور، دانشاست در رویکرد یادگیرنده

های خاص خودشان را آموزان تواناییترین دانشکه خالقطریقآموزد. بدینکوشد و درحقیقت برای نفس آموختن میمی

 ادگیری کشف خواهند کرد.یهای جدیدی برای کنند و شاگردانی که از خالقیت کمتری برخوردارند، راهاجرا و تمرین می

محور را روش تدریس همیاری، از خانواده الگوهای های تدریس یادگیرندهدر کتاب خالقیت کارآمد، یکی از روش 5دوبونو

ها عقاید مربوط به یادگیری کند. الگوهای اجتماعی به روابط بین فرد و جامعه تأکید دارند. آناجتماعی تدریس، معرفی می

آموزان برای برقراری ارتباط با دیگران، کنند. تمرکز این الگوها بر بهبود توانایی دانشیکدیگر ترکیب می و جامعه را با

طور کارآمد است. مشارکت و همیاری کلید اصلی الگوهای اجتماعی های آزاد و کارکردن در جامعه بهدرگیرشدن در فعالیت

های کنندگان پنهان است. در این الگوها تشکیل انجمنماعی مشارکتاست و ارائه مطالب درسی، عمیقاً در درون تعامل اجت

آموزان است و یادگیری تنها ازطریق شود. مدیریت کالس در جهت رشد مشارکت و همکاری بین دانشیادگیری توصیه می

 .[4پذیر است ]های گروهی انجامهمیاری، تعامل، و مشارکت در فعالیت

های بارز هر روش مورد بررسی ویژگی شوند ومعرفی می )چه سنتی و چه نوین( سهای مختلف تدریروش در ادامه

 .گیرندقرار می

 

 

 ترجمه-روش دستور .3

                                                           
4 Teacher-centered 
5 Edward De Bono 



  

 
 

 

تمرکز اصلی بر یادگیری قواعد دستوری، حفظ واژگان، صرف فعل، ترجمه متن، و انجام  6ترجمه-در روش دستور

 :[5روش عبارتند از ] های بارز اینهای نوشتاری است. ویژگیتمرین

 این روش پایه و اساس علمی ندارد. (1)

 شود.تدریس به زبان مادری انجام می (2)

 گردد.شکل خارج از بافت، تدریس و ارائه میتر بهواژگان، بیش (3)

 گردد.ساختارهای دستوری همراه با توضیحات طوالنی ارائه می (4)

عهده مدرس است و تنها داره کالس تنها بهمحور است، تصمیم نهایی و اتر مدرسدر این روش، کالس بیش (5)

 دهد.کند و آن را در کالس ارائه میمدرس متن درسی را انتخاب می

شود )ابتدا به قواعد دستوری اشاره، سپس به نمونه و مثال ارائه می 2جزء یا قیاسیبهصورت کلدستور و واژگان به (6)

 شود(.پرداخته می

 

 

 روش مستقیم .4

اساساً بر این نظریه استوار است که یادگیری زبان دوم باید شبیه یادگیری زبان اول ازطریق استفاده  8روش مستقیم

کارگیری ترجمه بین زبان اول و دوم، و توجه اندک یا عدم توجه به قواعد دستوری باشد. مداوم از زبان، پرهیز از به

 :[5ز ]های بارز این روش عبارتند اویژگی

 کمک زبان مقصد است.بههدف اصلی ارتباط  (1)

کند، سپس هایی اشاره میشود )ابتدا مدرس به نمونه و مثالارائه می 9کل یا استقراییصورت جزءبهدستور به (2)

 کنند(.ها پیدا میآموزان قواعد دستوری را از درون مثالزبان

دهد و واژگان انتزاعی را نیز صورت عملی نشان میها را بهجای ترجمه و توضیح واژگان، آندر این روش مدرس به (3)

 کند.ازطریق ایجاد ارتباط بین مفاهیم ارائه می

شوند. مثالً ممکن است های موردنظر برای تدریس، براساس موقعیت و موضوع انتخاب میدر این روش مقوله (4)

ونقل لطور کامل به موضوع خریدکردن و در بخش بعدی به موضوع حمآموزان، در یک بخش بهبرحسب نیاز زبان

 در شهر نیز پرداخته شود.

 مدرس(.-آموزآموز( )زبانزبان-در این روش ارتباط دوطرفه است )مدرس (5)

 

 

 گفتاری-روش شنیداری .5

گیری سازی و شکلشناختی بنا نهاده شده است )شرطیشناسی و روانبراساس اصول زبان 10گفتاری-روش شنیداری

 :[5ز ]های بارز این روش عبارتند ا(. ویژگی11عادت

                                                           
6 Grammar-translation 
7 Deductive 
8 Direct method 
9 Inductive 
10 Audio-lingual 
11 Habit formation and conditioning 



  

 
 

 

 از اهمیت بسیاری برخوردار است. 12دادن سریع، و پرآموزیکردن عبارات و جوابدر این روش تکرار و تقلید، حفظ (1)

 گردد.ارائه می 13های مداوم و تکراریدر این روش الگوهای دستوری با استفاده از تمرین (2)

 شود.کل ارائه میصورت جزءبهدستور به (3)

 گیری عادت(.شدگی و شکلشوند )شرطیمی 14صورت مثبت تقویتاً بهآموزان سریعهای صحیح زبانپاسخ (4)

 شود.در این روش از جایگزینی استفاده می (5)

 آموز(.زبان-آموزمدرس( )زبان-آموزآموز( )زبانزبان-طرفه است )مدرسدر این روش ارتباط سه (6)

 

 

 زداییروش تلقین .6

طریق زدودن احساسات منفی از  آموزان باید استفاده شود و این امر ازهای زباناز تمام توانایی 15زداییدر روش تلقین

 :[5] های بارز این روش عبارتند ازپذیر است. ویژگیآموزان امکانسر راه زبان

 شود.آموزان شخصیتی مستقل در زبان دوم ایجاد میدر این روش برای زبان (1)

 اعتماد الزم را دارند.آموزان به مدرس خود زبان (2)

فاصله زمانی کوتاهی به تصحیح اشتباهات کند، بلکه بهآموزان اشاره نمیمدرس بالفاصله به اشتباهات زبان (3)

 پردازد.آموزان میزبان

شود که متن آموزان گفته میجای آن به زبانشود، بلکه بهآموزان تکلیف برای خانه داده نمیدر این روش به زبان (4)

 رس بعد را بخوانند و به آن مسلط شوند.خواندن د

 شود.کل ارائه میصورت جزءبهدستور به (5)

در این روش دو مرحله وجود دارد: مرحله دریافت، و مرحله فعال. در مرحله دریافت، مدرس همراه با پخش  (6)

فعال، بعد  دهند. در مرحلهآموزان فقط به مدرس گوش میکند و زبانموسیقی آرام شروع به خواندن داستان می

خوانند آموزان همراه با پخش موسیقی تند، داستان را میآموزان خواند، زبانکه مدرس داستان را برای زباناز این

 .کنندو به نکات دستوری آن توجه می

 

 

 روش فیزیکی تام .7

شود و بر جنبه درک زبان تمرکز ویژه آموزش زبان دوم به کودکان استفاده میآموزی بهدر زبان 16روش فیزیکی تام

که کودکان به درک کلی از اصول رسد. بعد از اینکم به تولید میشود و کمدارد. یادگیری زبان ابتدا با درک زبان آغاز می

که ها قبل از اینانند فراگیری زبان اول که در آن، کودک ماهکنند؛ مخود شروع به صحبت میصورت خودبهزبان رسیدند، به

پردازد. دهد و از دروندادهای زبانی از محیط، به استخراج معنا میزدن را آغاز کند، به صحبت اطرافیان خود گوش میحرف

 :[5] ین روش عبارتند ازهای بارز اترین نقش را دارند )مانند بیا، برو، و غیره(. ویژگیدر این روش افعال کنشی عمده

 صورت عملی )حرکتی( است.یادگیری زبان به (1)
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 در این روش هدف اصلی، تولید شفاهی است. (2)

 شود.در این روش از بافت معنادار و ارائه قواعد دستور و ساخت جمله استفاده می (3)

هارت گفتاری به توانایی که ازنظر مآموزان ازنظر شنیداری تقویت شوند و سپس زمانیدر این روش ابتدا باید زبان (4)

 توانند به اختیار خود شروع به صحبت کنند.باالیی رسیدند، می

آموز( زبان-آموزآموز( )زبانزبان-ها در اولویت قرار دارد )مدرسطرفه است اما ترتیب آندر این روش، ارتباط سه (5)

 مدرس(.-آموز)زبان

 شود.کل ارائه میصورت جزءبهدر این روش دستور به (6)

 کند تا بتوانند صحبت کنند.آموزان فرصتی را فراهم میاین روش مدرس در نقش ناظر قرار دارد و برای زباندر  (7)

 

 

 روش ارتباطی .8

نیز اشاره  18چنین این روش به توانش دستوریهدف، تمرکز بر توانایی برقراری ارتباط است و هم 12در روش ارتباطی

 شوند(.عبارت دیگر جمالت چگونه ساخته میمعناکه بتوان براساس آن، جمالت را در یک زبان تولید نمود )بهایندارد؛ به
 :[5های این روش عبارتند از ]ویژگی

 صورت ارتباطی است )پرسش و پاسخ درک شود(.استفاده از زبان به (1)

 شود.می فرد درنظر گرفته 19در این روش عقل و احساسات (2)

 عنوان مشاور است.نقش مدرس به (3)

 شود.سازی به زبان اول برای رساندن مفهوم استفاده میدر این روش از معادل (4)

 شود.جای رقابت استفاده میدر این روش از همکاری به (5)

 شوند.آموزان مستقل میدر این روش زبان (6)

 (.20پردازد )تمایز مثبتمی صورت کاملآموزان بهدر این روش مدرس به اشکاالت هریک از زبان (7)

خوانند، با درک و برداشت خود آن را توانند هر متن و یا داستانی را که در کالس میآموزان میدر این روش زبان (8)

 .21خالصه کنند و با اطالعات شخصی خود، آن را درونی سازند

موردنظر، تنها اشکال او نبوده کند، متوجه خواهد شد که مسئله آموز به اشکال درسی برخورد میکه زبانزمانی (9)

 (.22آموزان هم مانند او این اشکال را دارند )احساس امنیتاست، بلکه سایر زبان

 

 

 شدهپیشینه تحقیقات میدانی انجام .9

توان به ها میهای تدریس انجام شده است که از میان آنصورت میدانی در زمینه روشتاکنون تحقیقات بسیاری به

 .اشاره کردموارد زیر 
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کنند که چنین اشاره میهای خود، به پیامدهای مثبت آموزش مشارکتی، اینبراساس پژوهش [6جانسون و جانسون ]

ها تر دارند، آموختهکنند، پیشرفت بیشتری فعالیت میتر و جدیآموزان برای موفقیت، با تالش بیشدر این نوع آموزش هم

تنها انگیزه بیرونی برند، و نهکار میتر بهتدالل را بیشسپارند، کارکردهای شناختی باال مانند اسیاد میتری بهرا مدت بیش

 تری نیز دارند.بلکه انگیزه درونی بیش

جانبه و مشارکتی، به این نتیجه دست یافته اند یابی مرحله سوم طرح آموزش همهدر ارزش [2کیامنش و میکائیلی ]

تر از میانگین عملکرد آموزندگان در ها بیشاز درسکه میانگین عملکرد آموزندگانی که در طرح شرکت داشتند، در بعضی 

 های سنتی بوده است.روش

های دارند که روشهای مربوط به آموزش مستقیم اظهار میدر اشاره به نتایج پژوهش [3]و سیف  [8] اسالم و مارز

های خواندن زان در مهارتآموشناسی رفتاری هستند و عموماً در پیشرفت تحصیلی دانشآموزش مستقیم، وابسته به روان

های آموزش مستقیم که بر راهبردهای شناختی تأکید دارند، در بهبود چنین آن دسته از روشآمیز بوده اند. همموفقیت

طور کلی آموزش و روش تدریس مستقیم های یادگیری، مفید هستند. بهآموزان با ناتواناییخواندن و درک و فهم دانش

ای محدود آموزانی که اطالعات زمینهویژه به دانششده، بههای اساسی دقیقاًتعریفاطالعات و مهارتتواند برای تدریس می

های کالسی و آزمایشگاهی از جهات مختلف شود که پژوهشدارند، اثربخش باشد. در دفاع از این روش تدریس گفته می

آموزان احساس اثربخشی داشته باشند و یازهای دانشخصوص اگر مدرسان نسبت به نآموزش مستقیم را تأیید کرده اند، به

 .[3وزان قطعی است ]آمها انعطاف بخشند، موفقیت دانشهای آنآموزش خود را با توجه به ویژگی

چنین نتیجه گرفتند که کارگیری روش مشارکتی اینآموز و بهدر پژوهشی با هفتصدوهفتاد دانش 23کمبل و استنلی

شناختی مانند دانش و درک، نسبت به روش سنتی برتری ندارد، اما در ارکردهای پایینروش تدریس مشارکتی در ک

 .[9دتر از روش سنتی است ]رسیدن به کارکردهای باالی این حیطه، سودمن

بودن ، متفاوت[10وه ارتباطی در پژوهش عشقوی ]های گروه ساختاری با گرنتیجه حاصل از مقایسه تحلیل داده

طور معناداری بهتر های آزمون زمان بهآزمون زمان است. گروه ارتباطی به پرسشها در پاسخ به پسروهعملکرد هریک از گ

توان گفت که آموزش زمان فارسی با توجه به رویکرد ارتباطی آموزش زمان، تأثیر از گروه ساختاری پاسخ دادند. درواقع می

آموزان خارجی شده است، ولی آموزش ارسی توسط فارسیهای فمثبتی داشته است و موجب درک و کاربرد درست زمان

های گروه ساختاری نداشته است. عملکرد گروه ساختاری در روش ساختاری تأثیر چندانی در پیشرفت آزمودنیبه

آزمون عملکرد تقریباً یکسانی داشته است، آزمون و پسدهد که گروه ساختاری در پیشآزمون نشان میآزمون و پسپیش

ها های فارسی توسط آزمودنیدهنده عدم درک و کاربرد درست زمانآزمون، نشانها در پیشکه پاسخ آزمودنیمعنیینابه

جای فارسی نسبت به ها نیز پیشرفتی در درک و کاربرد درست و بههای گروه ساختاری پس از آموزش زماناست. آزمودنی

آزمون، شبیه به گویشور بومی آزمون و چه در پسساختاری، چه در پیش های گروهعبارتی آزمودنیآزمون نداشتند. بهپیش

کند، اما تأثیر های فارسی آشنا میآموزان را با زمانزبان عمل نکردند؛ بنابراین روش ساختاری آموزش زمان فقط زبان

گروه ارتباطی عملکرد مناسبی  هایهای فارسی ندارد. آزمودنیها هنگام کاربرد زمانچندانی در ارتقای توانش ارتباطی آن

های آزمون، همانند گروه ساختاری عمل کردند، ولی پس از گویی به پرسشآزمون زمان نداشتند و در پاسخدر پیش

آزمون زمان، موفقیتی معنادار در درک و گویی به پسآموزش زمان فارسی براساس طرح درس ارتباطی، در پاسخ

توان گفت که آموزش زمان فارسی براساس طرح درس ارتباطی، ت آورده اند. بنابراین میدسهای فارسی بهکاربردهای زمان

 تر از روش ساختاری بوده است.موفق

آموزان در یادگیری زبان انگلیسی در دو روش طبیعی و روش در بررسی پیشرفت دانش [11] نتایج تحقیق براتی

آموزان یکسان بوده است اما در روش طبیعی نگلیسی در دانشگفتاری نشان داد که انگیزه یادگیری زبان ا-شنیداری
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-تری در یادگیری واژگان انگلیسی و مهارت ارتباطی داشته اند. مدرسان روش طبیعی را بر روش شنیداریپیشرفت بیش

 تنددانسگفتاری را برتر می-یداریکه والدین روش شندادند درحالیآموزان ترجیح میگفتاری برای تدریس به دانش

آموزان )فشار روانی، های هیجانی زبانزدایی بیانگر آن است که حالتهای حاصل از روش تدریس تلقیننتایج پژوهش

تنها عالوه هیجان، نقش اساسی را نهشوروشوق، و غیره( عوامل بسیار مهمی هستند که بر فرآیند یادگیری تأثیرگذارند. به

لحظه نیز مؤثر بهگیری لحظهدگیری برعهده دارد، بلکه در حل مسئله و تصمیمزمینه مانند انگیزه یادر فرآیندهای پس

ها کننده نحوه فکرکردن افراد برای یادگیری است و درحقیقت به آناست. یعنی هیجان، در حکم سکانی است که تعیین

ی است، فراخوانی کنند. ای را که مرتبط با موضوع یا مسئله در دست بررسکند که اطالعات و محتوای حافظهکمک می

چنین در این روش، تکیه اصلی بر عناصری از قبیل رفع موانع روانی و عاطفی، مشارکت شناختی، هیجانی و رفتاری هم

های پنهان مغز ازطریق ایجاد فضایی آرام و تعاملی با کمک سازی ظرفیتهای مختلف، فعالآموزان در موقعیتزبان

 .[12دوستانه در داخل گروه است ] رابطه سازی آموزش وموسیقی، انسانی

 
 

 کنندگان پژوهششرکت .11

های چهارمهارتی مرکز ه تا این هنگام سابقه تدریس در کالسنندگان پژوهش حاضر، مدرسانی بودند ککشرکت

آموزش زبان  زبانان دانشگاه فردوسی مشهد را داشته اند. در بین کل مدرسانی که در مرکزآموزش زبان فارسی به غیرفارسی

های مدرس، تاکنون کالس 28ل به تدریس هستند، تعداد زبانان دانشگاه فردوسی مشهد مشغوفارسی به غیرفارسی

چهارمهارتی را تدریس کرده اند. یک نفر از این مدرسان در زمان انجام پژوهش در مرکز فعالیت نداشت، بنابراین تعداد کل 

 22 کننده، ازوسه نفر زن( تشکیل داده اند. از این تعداد شرکتنفر مرد و بیستچهار نفر ) 22کنندگان پژوهش را تشرک

مدرس سابقه  5به صورت گرفته است، چراکه این نفر دیگر فقط مصاح 5اهده کالسی و هم مصاحبه، و از نفر هم مش

های جز کالسدیگری بههای های چهارمهارتی را داشتند، ولی هنگام انجام پژوهش مشغول به تدریس کالستدریس کالس

 چهارمهارتی )مانند گفتگو، نگارش، و غیره( بودند.

 

های چهارمهارتی )بخش مشاهده کالسی( مرکز آموزش مدرسان کالسشناختی های جمعیتداده -1جدول 

 زبانان دانشگاه فردوسی مشهدزبان فارسی به غیرفارسی

(تدریس )سالسابقه  مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سن مدرس شماره مدرس  

 10 کارشناسی ارشد آزفا24 29 1

 6 دکترا ادبیات فارسی 32 2

یشناسی همگانزبان 32 3  11 دکترا 

 14 دکترا ادبیات فارسی 38 4

 2 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 30 5

 3 دکترا ادبیات فارسی 33 6

 5 کارشناسی ارشد آزفا 31 2

 2 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 28 8
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 10 دانشجوی دکترا ادبیات فارسی 35 9

یشناسی همگانزبان 35 10  5 دانشجوی دکترا 

 8 دکترا ادبیات فارسی 33 11

 5 کارشناسی ارشد آزفا 39 12

 3 کارشناسی ارشد آزفا 29 13

یشناسی همگانزبان 38 14  6 دکترا 

 4 کارشناسی ارشد آزفا 30 15

 5 دکترا ادبیات فارسی 39 16

 13 کارشناسی ارشد آزفا 34 12

 12 کارشناسی ارشد آزفا 32 18

 1 کارشناسی ارشد آزفا 26 19

 2 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 31 20

 2 دکترا ادبیات فارسی 35 21

 10 دکترا ادبیات فارسی 32 22

 

ساله  35تا  33، %31ساله  32تا  30، %13ساله  29تا  22، %4ساله  26تا  24مدرسان  ،1توجه به اطالعات جدول با 

های چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به از جمعیت مدرسان کالس %12ساله  41تا  39، و %13ساله  38تا  36، 22%

ساله، از آنان سابقه تدریس یک تا سه %31چنین خود اختصاص داده اند. همزبانان دانشگاه فردوسی مشهد را بهغیرفارسی

 %12ساله، و سابقه تدریس ده تا دوازده %22ساله، سابقه تدریس هفت تا نه %4ساله، سابقه تدریس چهار تا شش 31%

التحصیل فارغ %40التحصیل مقطع کارشناسی ارشد، از این مدرسان، فارغ %50ساله دارند. سابقه تدریس سیزده تا پانزده

در رشته آزفا، و  %36آنان در رشته تحصیلی ادبیات فارسی،  %50باشند. دانشجوی مقطع دکترا می %10دکترا، و مقطع 

 شناسی همگانی تحصیل کرده اند یا مشغول به تحصیل هستند.در رشته زبان 14%

و میانگین  ،39و  26ترتیب ها بهودو مدرس )در بخش مشاهده کالسی( حداقل و حداکثر سن آناز تعداد بیست

درباره  (23)نسخه  25اساسپیافزار اسکارگیری نرمبا به . این نتایجباشدمی 6/3و انحراف از معیار  33آمده دستبه

 .دست آمده استبه 1اطالعات جدول 

 

 های چهارمهارتی )بخش مشاهده کالسی(آمارهای توصیفی سن مدرسان کالس -2جدول 

Std. Deviation Mean Maximum Minimum N  

3.690 

 

33.00 

 

39 

 

26 

 

22 

22 

Age 

Valid N (listwise) 

 

 

 ابزارها و روش اجرا .11
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های های بارز انواع روشلیستی از ویژگیابزارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از: چک

منظور بررسی صورت گرفته است، مشاهده کالسی که به روزهای سنتی تا بهترتیب از مدلتدریس که تهیه و تدوین آن به

های چهارمهارتی های چهارمهارتی انجام شده، و درنهایت مصاحبه با مدرسان کالسهای تدریس مدرسان کالسروش

  .های جدید تدریسها و تکنیکها با انواع روشمنظور آگاهی از میزان آشنایی آنبه

هایی که چهار مهارت شنیدار، گفتار، خواندن، و مشاهده تصادفی تمام کالسبا صورت میدانی بهاجرای پژوهش 

های تدریسی که در کالس توسط ودو مدرس( آغاز گشت. سپس بین روششد )تدریس بیستنوشتار در آن تدریس می

ای مقایسه یسهای تدراع روشهای بارز انوشده از ویژگیلیست تهیهشد و چکهای چهارمهارتی اجرا میمدرسان کالس

گر در حین تدریس ها بین چند نوع روش تدریس مشترک هستند، پژوهشکه برخی ویژگیجاییگرفت. ازآنصورت می

کرد. در پایان دار میلیست نشانهای تدریس موجود در چکمدرس با مشاهده یک ویژگی، آن را در تمامی انواع روش

هایی که هر روش کسب کرده بود، شد و براساس مجموع تعداد نشانیهای هر روش تدریس شمرده ممشاهده کالسی نشان

چنین پس از اتمام مشاهده کالسی هر کالس شدند. همبندی میشده در کالس اولویتکارگرفتههای تدریس بهروش

د. شپرسیده می های نوین تدریستکنیکها و چهارمهارتی، از مدرس آن کالس سؤاالت مصاحبه درباره انواع روش

های چهارمهارتی پرسیده طور شفاهی از مدرسان کالسمتمرکز برگزار شدند. سؤاالت مصاحبه بهصورت نیمهها بهمصاحبه

شان نوشتند. با پنج مدرس دیگر نیز پس از پایان کالس مورد تدریسصورت کتبی میهای خود را بهشد و آنان پاسخمی

ها پیش از برگزاری مصاحبه، با دو نفر متخصص انجام گرفت. تمامی پرسشتنهایی مصاحبه زمان ده دقیقه و بهطی مدت

 ها اعمال شد.آموزش زبان بررسی و تغییرات الزم نیز در آن

 

 

 هاروش تحلیل داده .12

های تدریس اجراشده در کالس، با تحلیل مشاهده کالسی در این پژوهش به این صورت انجام شده که از روش

ای صورت روز( مقایسههای سنتی تا بهترتیب از مدلهای تدریس )بههای بارز انواع روششده از ویژگیلیست تهیهچک

روز، عبارتند از های بههای سنتی تا مدلیب از مدلترتلیست مذکور، بههای تدریس موجود در چکگرفته است. روش

و مطالعات زدایی، ارتباطی، و فیزیکی تام که برمبنای تحقیقات گفتاری، تلقین-ترجمه، مستقیم، شنیداری-های دستورروش

ها و یا چنین روشتهیه و تدوین شده است. هم [5[ و ریچاردز و ریناندیا ]14فریمن ][، الرسن13ریچاردز و راجرز ]

سؤاالتی که در مصاحبه، از . لیست قرار نداشته باشند نیز یادداشت شدندهای جدیدی که ممکن بود در چکتکنیک

های نوین، میزان ها و تکنیکها از انواع روشتر درباره میزان آگاهی آنهای چهارمهارتی پرسیده شد، بیشمدرسان کالس

آموزان در فرآیند تدریس، چگونگی تأثیر ها به مشارکت فارسیآموزان، میزان توجه آنها به نیاز درسی فارسیه آنتوج

 آموزشی در فرآیند تدریس، و غیره بود.استفاده از وسایل کمک

 

 

 های چهارمهارتی در تمامی سطوحهای مشاهدات کالسی روش تدریس مدرسان کالستحلیل داده .13

های توان اذعان کرد که پرکاربردترین روشهای مشاهدات کالسی میبه نتایج حاصل از تحلیل و بررسی دادهبا توجه 

 ترتیب نزولی عبارتند از:های چهارمهارتی بهکاررفته در کالستدریس به

 ارتباطی (1)

 گفتاری-شنیداری (2)



  

 
 

 

 مستقیم (3)

 فیزیکی تام (4)

 زداییتلقین (5)

 ترجمه-دستور (6)

های تدریسی که اولویت توان نتیجه گرفت پرکاربردترین روشسطوح کالسی میچنین متناسب با هریک از هم

 ترتیب عبارتند از:های چهارمهارتی قرار گرفته، بهتدریس مدرسان کالس

 ارتباطی 22% (1)

 گفتاری-شنیداری 18% (2)

 مستقیم 10% (3)

 %55های سطح مقدماتی و مشاهدات کالسی مربوط به کالس %45در بین سه سطح مقدماتی، میانه و پیشرفته، 

ترین روش تدریسی که مورد های هر دو سطح میانه و پیشرفته است. در سطح مقدماتی بیشمانده مربوط به کالسباقی

 باشد.روش تدریس ارتباطی، مربوط به این سطح می %22از  50گرفته است، روش تدریس ارتباطی بوده و %استفاده قرار 

 

 

 تحلیل نتایج آماری روش همبستگی پیرسون .14

این قسمت به نتایج  خروجی آماری همبستگی بین روش تدریس انتخابی با هریک از متغیرهای سن، میزان تجربه، 

( شده و 23اس )نسخه اسپیافزار اسوارد نرمآمده، دستهای بهپردازد. دادهرشته تحصیلی، و میزان تحصیالت مدرسان می

طریق  نتایج حاصل از وجود رابطه و یا عدم وجود رابطه بین روش تدریس غالب )انتخابی( با هریک از متغیرهای مذکور، از

چه در صورت وجود رابطه حائز اهمیت است، مثبت و یا افزار مورد محاسبه قرار گرفته اند. آنکدگذاری در این نرم

باشد که در ذیل سؤاالت پژوهش به جداول مربوط بودن رابطه بین روش تدریس انتخابی با هریک از این متغیرها میمنفی

 گردد.ها اشاره میبه نتایج خروجی آماری همبستگی

 دارد؟ وجود مدرس تحصیالت میزان و انتخابی تدریس روش بین ایرابطه آیا (1)

رابطه بین روش تدریس و میزان تحصیالت مدرس، از روش همبستگی پیرسون بردن به وجود یا عدم وجود برای پی

 قابل مشاهده است. 3آمده در جدول دستبهره گرفتیم. نتیجه به

 

 نتیجه همبستگی پیرسون بین روش تدریس و میزان تحصیالت مدرس -3جدول 
Educational 

Background 
Teaching 

Method 
  

.422* 

.40 

22 

1 

 

22 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

Teaching Method 

1 

 

22 

.422* 

.40 

22 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

Educational 

Background 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



  

 
 

 

همبستگی پیرسون بین روش تدریس انتخابی ، نتیجه خروجی آماری 3از جدول  442/0آمده دستبا توجه به عدد به

توان گفت که رابطه معناداری بین روش تدریس انتخابی و میزان تحصیالت مدرس وجود و میزان تحصیالت مدرس، می

 .دارد و این رابطه از نوع مثبت است

 دارد؟ وجود مدرس تجربه )سابقه تدریس( میزان و انتخابی تدریس روش بین ایرابطه آیا (2)

بردن به وجود یا عدم وجود رابطه بین روش تدریس و میزان تجربه مدرس، از روش همبستگی پیرسون بهره یبرای پ

 .قابل مشاهده است 4آمده در جدول دستگرفتیم. نتیجه به

 

 نتیجه همبستگی پیرسون بین روش تدریس و میزان تجربه مدرس -4جدول 
Teaching 

Method 
Experience in 

years 
  

-.450* 

.035 

22 

1 

 

22 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

Experience in years 

1 

 

22 

-.450* 

.035 

22 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

Teaching Method 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

توان گفت که رابطه معناداری بین روش تدریس انتخابی و میزان می 4از جدول  -450/0آمده دستبا توجه به عدد به

 دهد.تجربه مدرس وجود دارد و این رابطه از نوع منفی است که رابطه معکوس متغیرها را با هم نشان می

 دارد؟ وجود مدرس تحصیلی رشته و انتخابی تدریس روش بین ایرابطه آیا (3)

بردن به وجود یا عدم وجود رابطه بین روش تدریس و رشته تحصیلی مدرس، از روش همبستگی پیرسون برای پی

 شود.مشاهده می 5آمده در جدول دستبهره گرفتیم. نتیجه به

 

 نتیجه همبستگی پیرسون بین روش تدریس و رشته تحصیلی مدرس -5جدول 

Field of Study 
Teaching 

Method 
  

-.090 

.689 

22 

1 

 

22 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

Teaching Method 

1 

 

22 

-.090 

.689 

22 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

Field of Study 

 

توان گفت که رابطه معناداری بین روش تدریس انتخابی و رشته می 5از جدول  -090/0آمده دستبا توجه به عدد به

 تحصیلی مدرس وجود ندارد.

 دارد؟ وجود مدرس سن و انتخابی تدریس روش بین ایرابطه آیا (4)

بردن به وجود یا عدم وجود رابطه بین روش تدریس و سن مدرس، از روش همبستگی پیرسون بهره گرفتیم. برای پی

 .قابل مشاهده است 6در جدول  آمدهدستنتیجه به



  

 
 

 

 

 نتیجه همبستگی پیرسون بین روش تدریس و سن مدرس -6جدول
Teaching 

Method Age   

.301 

.174 

22 

1 

 

22 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

Age 

1 

 

22 

.301 

.174 

22 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

Teaching Method 

 

توان گفت که رابطه معناداری بین روش تدریس انتخابی و سن می 6از جدول  301/0آمده دستبهبا توجه به عدد 

 مدرس وجود ندارد.

 

 

 گیرینتیجه .15

های در راستای پاسخ به شش سؤال پژوهش، نتایج کلی پژوهش پیرامون بررسی روش تدریس مدرسان کالس

زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، یعنی رابطه روش تدریس انتخابی با چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

های چهارمهارتی ، میزان آشنایی مدرسان کالسهریک از متغیرهای میزان تحصیالت، سابقه تدریس، رشته تحصیلی، و سن

گیرند کار میترین روش تدریسی که این مدرسان بههای نوین آن، و نیز بیشهای تدریس و تکنیکاین مرکز با انواع روش

 به شرح زیر است: 

سطی های چهارمهارتی رابطه معنادار مثبت متوبین روش تدریس انتخابی با میزان تحصیالت مدرسان کالس (1)

ها به انتخاب روش تدریس با معناکه با افزایش میزان تحصیالت مدرسان، تمایل آنحاصل شده است؛ بدین

 تر بوده است.تعاملی بیش-رویکرد ارتباطی

های چهارمهارتی رابطه معنادار منفی متوسطی حاصل بین روش تدریس انتخابی با سابقه تدریس مدرسان کالس (2)

ها به انتخاب روش تدریس با رویکرد افزایش سابقه تدریس مدرسان، تمایل آنشده است؛ بدین معنا که با 

 تر بوده است.تعاملی کم -ارتباطی

 های چهارمهارتی هیچ رابطه معناداری حاصل نشد.بین روش تدریس انتخابی با رشته تحصیلی مدرسان کالس (3)

تحصیلی مدرسان، به این دلیل باشد که رشته رسد عدم وجود رابطه بین روش تدریس انتخابی با رشته نظر میبه

زبانان و های آموزش زبان فارسی به غیرفارسیمدرسان این مرکز، ادبیات فارسی است و رشته %50تحصیلی 

 خود اختصاص داده اند.تری را بهشناسی همگانی، درصدهای پایینزبان

که جاییاز آن رابطه معناداری حاصل نشد. های چهارمهارتی هیچبین روش تدریس انتخابی با سن مدرسان کالس (4)

از کل جمعیت مدرسان  %58ساله،  35تا  30سال هستند و مدرسان  41تا  24این مدرسان در بازه سنی 

خود اختصاص مشهد را به فردوسی دانشگاه زبانانغیرفارسی به فارسی زبان های چهارمهارتی مرکز آموزشکالس

تر جود رابطه بین روش تدریس انتخابی با سن مدرسان، به این دلیل باشد که بیشرسد عدم ونظر میداده اند، به

 دهند.سن تشکیل میافراد جمعیت را مدرسان هم



  

 
 

 

 با مشهد فردوسی دانشگاه زبانانغیرفارسی به فارسی زبان آموزش مرکز چهارمهارتی هایکالس مدرسان تمامی (5)

 در ازطریق شرکت آنان از %40 کهصورتاینبه دارند، آشنایی آن هایتکنیک و تدریس نوین هایروش انواع

 دوره و مشهد فردوسی دانشگاه زبانانغیرفارسی به فارسی زبان آموزش مرکز تدریس روش هایکارگاه

 چهارمهارتی هایکالس مدرسان از %21 هستند، آشنا هاروش این با تهران بهشتی شهید دانشگاه در افزاییدانش

 آشنا تدریس هایروش انواع با است، زبانانغیرفارسی به فارسی زبان آموزش هاآن تحصیلی رشته کهجاییآن از

 جدید هایتکنیک و هابازی درباره تحقیق و مطالعه با خود چهارمهارتی هایکالس مدرسان از %11 بوده،

 در شرکت با چهارمهارتی هایکالس مدرسان از %14 چنینهم و هستند آشنا هاتکنیک و هابازی این با تدریس،

 آشنایی جدید تدریس هایروش با مدرسان، سایر تجارب از استفاده و تدریس روش آموزش المللیبین هایدوره

 تدریس نوین هایروش درباره که مطالعاتی با چهارمهارتی هایکالس مدرسان از %14. بودند کرده پیدا را الزم

 استفاده و انتخاب را کالس در مناسب تدریس روش آموزان،فارسی یادگیری هایمدل درنظرگرفتن با داشتند،

 مانند زبان بودنکاربردی انشا، نوشتن کاربردی، اینترنتی هایسایت از استفاده چنینهم مدرسان این. کردندمی

تنها  .کردندمی توصیه آموزانفارسی به نیز را تعاملی-ارتباطی رویکرد و متن در زبان دستور و واژگان پیداکردن

مشهد  فردوسی دانشگاه زبانانغیرفارسی به فارسی زبان آموزش مرکز های چهارمهارتیاز مدرسان کالس 11%

ها آشنایی پیدا کرده ها و تکنیکهای نوین تدریس، با این روشها و تکنیکخود با تحقیق و مطالعه درباره روش

های چهارمهارتی این مرکز چندان نوآوری و ابتکاری روش تدریس مدرسان کالسدلیل در همینبودند. به

های آموزش روش تدریس که توسط همین مرکز مشاهده نشد. چراکه اکثر این مدرسان با شرکت در کارگاه

ین های ارسد تنها دستورالعملنظر میهای تدریس آشنایی پیدا کرده بودند و بهشود با انواع روشبرگزار می

 گرفتند.کار میها را در تدریس خود بهکارگاه

های چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به پرکاربردترین روش تدریس مورد استفاده مدرسان کالس (6)

با توجه به مباحث مطرح تعاملی بوده است.-زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، روش و رویکرد ارتباطیغیرفارسی

کارگیری روش تدریس بر بهآموزان افزونرفت که برای ایجاد یادگیری عمیق فارسیتوان نتیجه گشده فوق، می

زبانان دانشگاه فردوسی های چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیارتباطی که اغلب مدرسان کالس

که در زندگی روزمره و های کاربردی و مختلفی توانند با ایجاد شرایط و موقعیتبرند، مدرسان میکار میمشهد به

بر مباحث سزایی ایفا کنند. عالوهآموزان نقش بهآموزان وجود دارد، در یادگیری عمیق فارسیطبیعی فارسی

های چهارمهارتی مرکز آموزش شده، شایسته است که به کتاب اصلی مورد تدریس مدرسان کالسکاربردی مطرح

نیز اضافه شود، زیرا این امر به انسجام  26راهنمای مدرسی مشهد، زبانان دانشگاه فردوسزبان فارسی به غیرفارسی

عنوان مبحث کاربردی چه که بهسزایی خواهد کرد. و نیز آنو داشتن طرح درس مناسب، به مدرس کمک به

زبانان دانشگاه فردوسی مشهد باشد، این است که در مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیدیگری قابل ذکر می

های تدریس نوین تشکیل های چهارمهارتی با روشمنظور آموزش و آشنایی مدرسان کالسهایی که بههکارگا

ها مطرح و ارائه های تدریس نوین در این کارگاهبر مباحثی که مدرسان در زمینه آموزش روششود، عالوهمی

ها های تدریس در این کارگاهروش های چهارمهارتی که جهت آشنایی با انواعتوان از مدرسان کالسکنند، میمی

های نوین تدریس و انواع ها پیشنهاد نمود که در جستجوی انواع روشکنند، درخواست کرد و به آنشرکت می

ها برای سایر مدرسان مطرح و ارائه نمایند؛ زیرا این امر ها را در کارگاهروز باشند و آنهای بهها و تکنیکبازی

های چهارمهارتی در امر تدریس نفس را برای مدرسان کالسخالقیت، پیشرفت، و اعتمادبهمندی، انگیزه، عالقه
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