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 چکیده  

  مصوب بنیادی تحول سند اساس بر فرهنگیان دانشگاه دروس ی برنامه  محتوی هدف از پژوهش ارزیابی

است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر (مازندران استان فرهنگیان های دانشگاه موردی نمونه)

 شاغل مؤظفغیر و مؤظف اساتید کلیه شامل تحقیق این آماری نوع پیمایشی می باشد. جامعهروش، از 

 حجم موجود اطالعات اساس بر. است 97-98 تحصیلی سال در( مازندران استان) فرهنگیان دانشگاه در

 پژوهش این آماری نمونه حجم نفر 100 مورگان جدول اساس بر که.می باشد نفر 150 آماری جامعه

  تحول  سند راهکارهای و انتظارات اساس بر (1396کیخانژاد ) ها، پرسشنامهآوری دادهاست. ابزار جمع 

یادگیری -یاددهی درسی ،فرآیند برنامه درسی ،اهداف برنامه سؤال در هفت بعد )محتوای 37با  بنیادین

 ،مشارکت  ارزیابی اساتید ،شیوه دانشجو، توسط علمی مراکز با معلمان ،تعامل دانشجو کارورزی های،دوره

 و مفاهیم به نسبت معلمان ( آگاهی1397درسی( است.و پرسش نامه  خدیوی ) برنامه تولید در اساتید

( ارزش شناسی، خودباوری، جامعه پذیری و مدیریتی گویه در ابعاد ) 24با  بنیادین تحول سند احکام

نظران رسید و پایایی چند تن از متخصصان و صاحب دیتائاست . روایی صوری و محتوایی ابزارها به 

ها از وتحلیل دادهآمده است. جهت تجزیه دستبه α =89/0پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

آمار توصیفی )جداول، نمودار، میانگین و انحراف معیار( و  درآمار استنباطی با توجه به نرمال بودن توزیع 

  محتوای تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که؛  tداده ها از آزمون های پارامتریک از جمله آزمون 

 ،تعامل معلمان دانشجو کارورزی ،دوره های یادگیری-یاددهی ،فرآیند درسی برنامه اهداف، درسی برنامه

 درسی دانشگاه برنامه تولید در اساتید ،مشارکت  ارزیابی ،شیوه اساتید دانشجو، توسط علمی مراکز با

 .است گرفته قرار بازنگری مورد بنیادین تحول سند اساس بر فرهنگیان

 .  ارزیابی شیوه درسی، برنامه محتوای، بنیادین تحول سند فرهنگیان، دانشگاهواژگان کلیدی: 

 

 
 

 

 



 

  

 

  مقدمه 

ها و ساختار، روشهای تدریس، ارزیابی، اثربخشی تدریس دانشگاهی در گرو آگاهی مدرسان و رهبران آموزشی از هدف   

معلمان، بایستی توجه داشته باشند که: از منابع (. مدرسین دانشجو 1998پذیری و بهبود آموزشی است )رامسدن، مسئولیت

های علمی را با یکدیگر پیوند دهند تا فراگیران برای یادگیری فعاالنه درگیر شوند؛ افکار و اصلی استفاده کرده، تجربیات و متن

تر شود؛ های فراگیرندگان عمیقو از حل مسأله استفاده کنند تا دانش نظری و مهارت انگیز را تحریک کردههای چالش برایده

، 1شان تقویت شود )النبرگبخش سنجش فرآیند به وجود آید تا بدین طریق مسئولیت فراگیرندگان در فرایند یادگیری

کوشد تا راه ادگیری است. معلم می(. خالصه اینکه نقش معلم در هر نظام آموزشی، راهنمای دانش آموزان در امر ی2002

آورد، دست میچگونه آموختن را به یادگیرنده نشان دهد. معلم باید به مدد مطالعات و تجربیات مستمری که در حین کار به

در معلمان بایستی ای نقش تخصصی خود را ایفا نماید. مدرسین دانشجو های الزم را کسب کند تا بتواند به نحو شایستهتوانایی

ها را در عملکرد آموزشی دهند، باید این شایستگیمعلمان توسعه می های علمی را در دانشجوعین حالی که شایستگی

 (.1388، به نقل از مهدیزاده، شفیعی، 1981، 2خودشان نیز نشان دهند )کالدره 

ی آن با هدف کمک به ارتقای علمی و گیری صریح ارزشی داشته باشد و طراحبنابراین، ارزیابی  از برنامه درسی باید جهت

ها از طریق خود ارزیابی  صورت پذیرد و نخستین گام پس ایجاد هر گونه تغییر در ساختار و اهداف جدید یک بهبود برنامه

دانشگاه برای گرفتن بازخورد مناسب و اصالح نواقص موجود، جهت اینکه بتواند پاسخگوی معیارهایی که بر اساس آن، این 

ر جدید طراحی گردیده، باشد. بدین ترتیب مسأله اساسی پژوهش حاضر ارزیابی  برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان  بر ساختا

 –عنصر انتخابی از برنامه درسی )محتوا، اهداف، فرآیند یاددهی 9باشد و این پژوهش بر اساس اساس اسناد باال دستی، می

-معلمان، تعامل مستمر دانشجو های کارورزی دانشجو آوری اطالعات و ارتباطات در تدریس، دورهیادگیری، استفاده از فن

-جذب دانشجو معلمان، مشارکت اساتید در تولید برنامه  تعیین صالحیت ومعلمان و اساتید با مراکز علمی و پژوهشی، شیوه 

ی دانشجو معلمان( صورت بندی شد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که آیا هادرسی و فرآیند ارزیابی  از آموخته

 مصوب و در ارچوب آن قرار دارد یا خیر؟ بنیادی تحول سند اساس بر فرهنگیان دانشگاه دروس محتوی

 هدف اصلی:

 مصوب  بنیادی تحول سند اساس بر فرهنگیان دانشگاه دروس محتوی ارزیابی

 اهداف فرعی

  بنیادین تحول درسی دانشگاه فرهنگیان )استان مازندران(  بر اساس سند تحلیل محتوای برنامه-1

  تحول درسی دانشگاه فرهنگیان )استان مازندران( بر اساس سندتحلیل اهداف برنامه  -2

    بنیادین حولدرسی دانشگاه فرهنگیان )استان مازندران( بر اساس تیادگیری برنامه -تحلیل فرآیند یاددهی -3

درسی دانشگاه فرهنگیان )استان یادگیری برنامه -آوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند یاددهیتحلیل استفاده از فن -4

  بنیادین مازندران(  بر اساس تحول

  بنیادین اساس تحولدرسی دانشگاه فرهنگیان )استان مازندران( بر های کارورزی)تمرین معلمی( در برنامه تحلیل دوره -5

 معلمان دانشگاه فرهنگیان )استان مازندران(  شیوه ارزیابی، تأیید صالحیت و شیوه جذب دانشجو تحلیل -6

 بنیادین  درسی بر اساس تحولچگونگی مشارکت اساتید دانشگاه فرهنگیان )استان مازندران( در تولید برنامه تحلیل -7

 دانشگاه فرهنگیان )استان مازندران( بر اساس اسناد سند تحول بنیادین درسی رتبه بندی  عناصر برنامه  -8

 

 

 

 
1 .Lunenberg 
2 .Calderhed 



 

  

 

 مدل مفهومی پژوهش

 
 روش تحقیق 

روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی و همبستگی است برای دست یافتن به اطالعات تغییری در نمونه ایجاد 

 شود.نمی

 ابزار گردآوری اطالعات:

ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس انتظارات و راهکارهای سند تحول بنیادین استفاده آوری دادهجمعدر این پژوهش برای 

 شده است.

 جامعه آماری

 سال در( مازندران استان) فرهنگیان دانشگاه در شاغل مؤظفغیر و مؤظف اساتید کلیه شامل تحقیق این آماری جامعه

 نفر  100 مورگان جدول اساس بر که.باشدمی نفر 150 آماری جامعه حجم موجود اطالعات اساس بر. است 97-96 تحصیلی

 .شد خواهد پژوهش این آماری نمونه حجم

 های گردآوری اطالعات:روش

برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای و میدانی و استفاده از منابع اینترنتی استفاده خواهد شد.   و از پرسشنامه 

فرهنگیان بر اساس  دانشگاه در تدریس و آموزش کیفیت بر مؤثر عوامل بررسی ( در مقاله خود با عنوان  1394خدیوی )

 گویه است ،استفاده شد. 24شامل  انتظارات و راهکارهای سند تحول بنیادین که

از اهداف کالن سند تحول بنیادین اقتباس شده و با  آگاهی معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین پرسشنامة

سوال  24کمک چند متخصص، مناسب با جامعه ی معلمان تدوین شده است است که در نهایت تعداد سوالهای پرسشنامه به 

میزان نگرش به سند تحول بنیادین را در چهار مقیاس ارزش شناسی، خودباوری، جامعه پذیری و مدیریتی می رسیده است که 

 .سنجد

 های آماری مورد استفاده در پژوهش روش



 

  

 

در آمار استباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه مناسب مرسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر مرسوم به  

آماری با جمعیت اصلی سروکار دارد و پژوهشگر بوسیله ی داده ها و اطالعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی  جامعه

ویژگی های جمعیت مورد مطالعه می پردازد.در این پژوهش جهت بررسی نرمال بودن هر یک از توزیع های حاصل از سواالت 

تک نمونه ای استفاده tقبول بودن هر یک از متغیرهای پژوهش از آزمون  اسمیرنوف و برای بررسی قابل-از آزمون کولموگروف

 .شده است

 

 (اسمیرنوف– کولموگروف آزمون)ها  داده  توزیع  بودن  نرمال  بررسی

ها مورد به منظور اینکه بتوان نوع آزمون را در مراحل تجزیه و تحلیل تشخیص داد، لذا الزم است وضعیت نرمالیته بودن داده

های پژوهش رابررسی نرمال بودن متغیر اسمیرنف–بررسی قرار گیرد. از این رو در این پژوهش بااستفاده از آزمون کولموگروف 

های ناپارامتری استفاده های پارامتری و در صورت غیر نرمال بودن از آزمونکنیم و در صورت نرمال بودن متغیرها از آزمونمی

 درج گردیده است: 6-4این آزمون در جدول  گردد. که کمیت آماری

 : آزمون نرمال1جدول  

 وضعیت )سطح معنی داری(Sig سوال

 نرمال 22/0 درسیمحتوای برنامه 

 نرمال 25/0 درسی اهداف برنامه

 نرمال 06/0 یادگیری-فرآیند یاددهی

 نرمال 18/0 معلمانهای کارورزی دانشجو دوره

 نرمال 23/0 توسط دانشجو، اساتیدتعامل با مراکز علمی 

 نرمال 14/0 شیوه ارزیابی

 نرمال 33/0 درسیمشارکت اساتید در تولید برنامه 

 نرمال 35/0 سند تحول بنیادین

 

 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها  

 

 است؟ گرفته قرار بازنگری مورد مصوب بنیادی تحول سند اساس بر فرهنگیان دانشگاه دروس محتوی آیاسوال اصلی:  

 تک نمونه  tبا استفاده از آزمون    یمربوط به سوال اصل  یداده ها  لی: خالصه تحل2جدول

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین فراوانی متغییر

 1.335 17.35 74.62 100 دروس  محتوی

 

 

 63مقدار آزمون = متغییر

جهت اختالف  95فاصله اطمینان  % p-value درجه آزادی  tآماره 

 میانگین

 کران پایین کران باال

  دروس  محتوی

8.703 

99 0.000 14.25 8.98 



 

  

 

 

باشد و ( می63( بیشتر از میانگین مقیاس )74.62برابر ) دروس دهد که میانگین نمرات محتوینشان می 2یافته های جدول 

مشاهده شد. لذا با  05/0تک نمونه، تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداری کوچکتر از  tآزمون 

 بازنگری مورد مصوب بنیادی تحول سند اساس بر فرهنگیان دانشگاه دروس توانیم قضاوت کنیم که محتوی% اطمینان می 95

 است.        گرفته قرار

 

 گرفته  قرار بازنگری مورد بنیادین تحول سند اساس بر(  مازندران استان) فرهنگیان دانشگاه درسی برنامه محتوای آیا: 1سوال 

 است؟ 

 تک نمونه  t: خالصه تحلیل داده های مربوط به سوال اول با استفاده از آزمون  3جدول

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین فراوانی متغییر

 محتوای برنامه

 درسی 

100 14.89 4.152 0.319 

 

 

 12مقدار آزمون = متغییر

جهت اختالف  95فاصله اطمینان  % p-value درجه آزادی  tآماره 

 میانگین

 کران پایین کران باال

 محتوای برنامه

 درسی 

 

6.060 

168 0.000 3.52 2.26 

 

( مشاهده شد 12( بیشتر از میانگین مقیاس )14.89برابر ) درسی میانگین  نمرات برنامهدهد که نشان می 3یافته های جدول 

مشاهده شد و  05/0تک نمونه، تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداری کوچکتر از  tو آزمون 

 سند اساس بر(  مازندران استان) فرهنگیان دانشگاه درسی برنامه محتوایتوانیم قضاوت کنیم که % اطمینان می 95لذا با 

 است.  گرفته قرار بازنگری مورد بنیادین تحول

 

 گرفته  قرار بازنگری مورد بنیادین تحول سند اساس بر( مازندران استان) فرهنگیان دانشگاه درسی برنامه اهداف آیا  –2سوال 

 است؟ 

 تک نمونه  tخالصه تحلیل داده های مربوط به سوال دوم  با استفاده از آزمون  4جدول  

 استانداردمیانگین خطای   انحراف معیار میانگین فراوانی متغییر

 برنامه  اهداف

 درسی 

100 15.66 2.845 0.219 

 

 12مقدار آزمون = متغییر

جهت اختالف  95فاصله اطمینان  % p-value درجه آزادی  tآماره 



 

  

 

 میانگین

 کران پایین کران باال

 برنامه  اهداف

 درسی 

 

16.737 

99 0.000 4.09 3.23 

 

 

( 12( بیشتر از میانگین مقیاس )15.66درسی برابر ) برنامه میانگین  نمرات اهدافدهد که نشان می4 یافته های جدول

 05/0تک نمونه، تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداری کوچکتر از  tمشاهده شد و آزمون 

 اساس بر( مازندران استان) فرهنگیان انشگاهد درسی برنامه توانیم قضاوت کنیم اهداف% اطمینان می 95مشاهده شد و لذا با 

 است  گرفته قرار بازنگری مورد بنیادین تحول سند

 

 مورد  بنیادین تحول اساس بر( مازندران استان) فرهنگیان دانشگاه درسی برنامه یادگیری-یاددهی فرآیند آیا  –3سوال 

 است؟ گرفته قرار بازنگری

 تک نمونه  tخالصه تحلیل داده های مربوط به سوال سوم با استفاده از آزمون  5جدول  

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین فراوانی متغییر 

-یاددهی فرآیند

 یادگیری

100 20.49 5.565 0.428 

 

 18مقدار آزمون = متغییر 

اختالف جهت  95فاصله اطمینان  % p-value درجه آزادی  tآماره 

 میانگین

 کران پایین کران باال

-یاددهی فرآیند

 یادگیری

 

5.820 

99 0.000 3.34 1.65 

 

 

( 18( بیشتر از میانگین مقیاس )20.49یادگیری برابر )-یاددهی نشان می دهد که میانگین  نمرات فرآیند 5یافته های جدول 

 05/0تک نمونه، تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداری کوچکتر از  tمشاهده شد و آزمون 

 استان) هنگیانفر دانشگاه درسی برنامه یادگیری-یاددهی توانیم قضاوت کنیم  فرآیند% اطمینان می 95مشاهده شد و لذا با 

 .است گرفته قرار بازنگری مورد بنیادین تحول اساس بر( مازندران

  

 تحول  اساس بر(  استان مازندران) فرهنگیان دانشگاه برنامه درسی  در ارتباطات و اطالعات آوریفن از استفاده آیا  –4سوال 

 است؟ گرفته قرار بازنگری مورد بنیادین

 

 
 



 

  

 

 تک نمونه  t: خالصه تحلیل داده های مربوط به سوال چهارم با استفاده از آزمون  6جدول

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین فراوانی متغییر 

 و اطالعات آوریفن

 ارتباطات

100 23.57 6.802 0.523 

 

 18مقدار آزمون = متغییر 

جهت اختالف  95اطمینان  %فاصله  p-value درجه آزادی  tآماره 

 میانگین

 کران پایین کران باال

 اطالعات آوریفن

 ارتباطات و

 

4.908 

99 0.000 3.60 1.54 

 

 

( بیشتر از میانگین مقیاس 23.57ارتباطات برابر ) و اطالعات آورینشان می دهد که میانگین  نمرات فن 6یافته های جدول

تک نمونه، تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداری کوچکتر از   t( مشاهده شد و آزمون 21)

 درسی برنامه  در ارتباطات و اطالعات آوریفن از توانیم قضاوت کنیم که استفاده% اطمینان می 95مشاهده شد و لذا با  05/0

 است. گرفته قرار بازنگری مورد بنیادین تحول اساس بر(  مازندران استان) فرهنگیان دانشگاه

 بنیادین درسی دانشگاه فرهنگیان )استان مازندران( بر اساس تحولهای کارورزی)تمرین معلمی( در برنامه آیا دوره  –5سوال 

 مورد بازنگری قرار گرفته است؟

 تک نمونه  t: خالصه تحلیل داده های مربوط به سوال پنجم  با استفاده از آزمون  7جدول  

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین فراوانی متغییر 

 0.115 2.635 14.12 100 کارورزی هایدوره

 

 12مقدار آزمون = متغییر 

اختالف جهت  95فاصله اطمینان  % p-value درجه آزادی  tآماره 

 میانگین

 کران پایین کران باال

  کارورزی هایدوره

17.751 

99 0.000 4.14 2.34 

 

 

( مشاهده 12( بیشتر از میانگین مقیاس )14.12کارورزی برابر ) هایدهد که میانگین  نمرات دورهنشان می 7یافته های جدول 

مشاهده شد  05/0تک نمونه، تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداری کوچکتر از  tشد و آزمون 

 استان) فرهنگیان دانشگاه درسی برنامه در( معلمی تمرین)کارورزی هایتوانیم قضاوت کنیم دوره% اطمینان می 95و لذا با 

 .است گرفته قرار بازنگری مورد بنیادین تحول اساس بر( مازندران

 



 

  

 

بر اساس سند ( مازندران استان) فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو  جذب شیوه و صالحیت تأیید ارزیابی، شیوه آیا  –6سوال 

 است؟ گرفته قرار بازنگری تحول بنیادین مورد

 

 تک نمونه  t: خالصه تحلیل داده های مربوط به سوال ششم با استفاده از آزمون  8جدول .1

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین فراوانی متغییر 

 0.571 6.32 22.41 100 ارزیابی شیوه

 

 

 18مقدار آزمون = متغییر 

جهت اختالف  95فاصله اطمینان  % p-value درجه آزادی  tآماره 

 میانگین

 کران پایین کران باال

  ارزیابی شیوه

6.39 

99 0.001 4.21 1.32 

 

 

( 18( بیشتر از میانگین مقیاس )22.41ارزیابی برابر ) شیوه نشان می دهد که میانگین  نمرات فرآیند 8یافته های جدول 

 05/0تک نمونه، تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداری کوچکتر از  tمشاهده شد و آزمون 

 معلمان  دانشجو  جذب شیوه و صالحیت تأیید ارزیابی، توانیم قضاوت کنیم  شیوه% اطمینان می 95مشاهده شد و لذا با 

 است  گرفته قرار بازنگری مورد بنیادین تحول سند اساس بر( مازندران استان) فرهنگیان دانشگاه

  

 بنیادین تحول اساس بر برنامه درسی تولید در( مازندران استان) فرهنگیان دانشگاه اساتید مشارکت چگونگی آیا  –7سوال 

 است؟ گرفته قرار بازنگری مورد
 

 تک نمونه  t: خالصه تحلیل داده های مربوط به سوال چهارم با استفاده از آزمون  9جدول

 میانگین خطای استاندارد انحراف معیار میانگین فراوانی متغییر 

 0.687 6.38 25.32 100 اساتید مشارکت

 

 18مقدار آزمون = متغییر 

اختالف جهت  95فاصله اطمینان  % p-value درجه آزادی  tآماره 

 میانگین

 کران پایین کران باال

  اساتید مشارکت

5.37 

99 0.000 3.87 1.33 

 

 



 

  

 

( مشاهده 21( بیشتر از میانگین مقیاس )25.32اساتید برابر ) نشان می دهد که میانگین  نمرات مشارکت 8یافته های جدول 

مشاهده شد  05/0تک نمونه، تفاوت مشاهده شده را معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداری کوچکتر از  tشد و آزمون 

 برنامه تولید در( مازندران استان) فرهنگیان دانشگاه اساتید مشارکت توانیم قضاوت کنیم که چگونگی% اطمینان می 95و لذا با 

 است. گرفته ارقر بازنگری مورد بنیادین تحول اساس بر درسی

   

 از ببیشتر بنیادین تحول اساس بر( مازندران استان)  فرهنگیان دانشگاه درسی برنامه عناصر از کدامیک تحقق

 است؟  بوده  عناصر  سایر

 رتبه بندی سهم هر یک از مولفه ها9جدول  
Ranks 

 Mean Rank 

 3.78 معلمان دانشجو کارورزی هایدوره

 3.62 درسی برنامه تولید در اساتید مشارکت

 3.14 یادگیری-فرآیند یاددهی

 2.11 درسیمحتوای برنامه 

 2.06 درسی اهداف برنامه

 1.69 تعامل با مراکز علمی توسط دانشجو، اساتید

 1.52 شیوه ارزیابی

 

 

معلمان )رتبه  دانشجو کارورزی هایبرای مولفه های پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بترتیب ابعاد دوره tپس از انجام آزمون 

 ارزیابی ) رتبه آخر(،دارای قرار گرفته است .  اول( ، شیوه

 

 نتیجه گیری 

دهد. اهداف و محتوای برنامه های تعلیم و تربیت را تشکیل میها و محور همه فعالیتبرنامه درسی هسته اصلی تمام برنامه   

درسی باید متناسب با نیازهای آینده کاری دانشجو معلمان و آموزش و پرورش تدوین گردد. و پاسخگوی تغییر و تحوالت و 

های درسی دانشگاه فرهنگیان مورد ارزیابی نیازهای متناسب با این تحوالت باشد. برای چنین امری الزم است محتوای برنامه

و در ارتباط با ارزیابی این مهم در پژوهش حاضر میزان بازنگری در محتوا و اهداف برنامه درسی دانشگاه در حد  قرار گیرد

نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. و با توجه به اینکه کسب توانایی در دوران کودکی بیش از هر دوره دیگری دارای اهمیت 

دهد، تحت تأثیر تجربیات دوران کودکی است. بدیهی است که سالی انجام میاست؛ چرا که آنچه فرد در دوران نوجوانی و بزرگ

سازی آنان وابسته است. این تحقق این امر تا حد زیادی به کیفیت برنامه درسی معلمان در دوره ابتدایی و چگونگی آماده

نمودن تحوالت علمی و بکارگیری آن را درخود تقویت کرده و با دنبال "فکور بودن"فرآیند باید به معلمان کمک کند تا عادت

آموزان و هدایت ای و نیز شناخت استعدادهای دانشالعمر در توسعه حرفهدر عرصه عمل نقش خود را بعنوان یادگیرنده مادام

آن ایفا کنند. در قدم اول دانشگاه فرهنگیان نسبت به بازنگری اهداف، سر فصل و محتوای برنامه درسی یک رشته از علوم 

مورد تأیید دبیرخانه شورای   07/11/93سال پرداخته است و در تاریخ  20یتی، فقط گرایش آموزش ابتدایی پس از حدود ترب

ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار گرفته است و این برنامه برای دانشجویانی که بعد از این تاریخ در عالی برنامه

سال باید مورد بازنگری مجدد قرار  5الزم االجرا است و برنامه جدید پس از گذشت مدت  شونددانشگاه فرهنگیان پذیرفته می

های قبل نیزگنجانده در برنامه درسی دانشجویان ورودی 93گیرد، در ضمن بخشی از این برنامه درسی جدید از ترم بهمن سال 



 

  

 

دارد و همچنین این برنامه تأکید خاصی بر هنر های خاصی را برای دانشجو معلمان در نظر شده است که اهداف و شایستگی

ها وجود ندارد و افرادی که در حال توانند به اهداف مورد نظر دست یابند، چون استاد متخصص در پردیسدارد، اما در اجرا نمی

ند و چه بسا های قبل در حال تدریس هستتدریس هستند هیچ آگاهی از رویکرد جدید در مدارس نداشته و با اهداف و برنامه

نمایند که هیچ ارتباطی با موضوع هنر ندارند و گاهاً مدرک تحصیلی آنها فقط کلمه هنر را در عنوان خود افرادی تدریس می

دارد همچنین در انتخاب محتوای درسی برای این رشته تا حدودی ساختار دانش رعایت گردیده و این محتوا براساس تحوالت  

های موضوعی و تخصصی تا حدودی توجه شده است و این محتوا با دنیای واقعی و به دانش علمی روز انتخاب نشده است

رسانی  دانشجو معلمان، نیازها و عالیق او تا حدودی ارتباط دارد و از انعطاف الزم برخوردار نیست و مقداری کم باعث بروز

ی خواهد شد. محتوای برنامه درسی برخی دروس اصالً  های او در حوزه تعلیم و تربیت و موجب ترغیب او به یادگیرتوانمندی

باشد )کاربرد هنر در آموزش(. تعداد که درس در حال تدریس میشود در حالیاند که متعاقباً اعالم میمشخص نشده و گفته

 34می واحد تحت عنوان دروس عمو 150واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی 

واحد لحاظ شده است و نسبت به  4واحد، تخصصی انتخابی  89واحد، تخصصی الزامی  16واحد، تربیتی  7واحد، تربیت اسالمی

کنون اقدامی نشده است، دانشگاه فرهنگیان باید همگام با تحوالت جهانی در عصری ها تابازنگری در برنامه درسی سایر رشته

نظران را به خود جلب کرده هایی است که توجه صاحباطالعات نامیده شده است، از مهمترین بحثآوری که عصر دانایی و فن

سازی و آورد، نیازهایی که مستلزم آماده است، واضح است که ورود به این عصر نیازهای جدیدی را برای معلمان به ارمغان می

ای خود را با تحوالت آینده هماهنگ سازند، انتظار و حرفه های تخصصیافزایش آموزش است. و معلمان باید دانش و توانایی

ها نیز تالش جدی نماید. از مجموع آنچه درباره، اهداف و رود این دانشگاه بزودی نسبت به بازنگری برنامه درسی سایر رشتهمی

ان بهتر از آنچه هست باشد، توان گفت که برای آنکه چشم انداز فردای تربیت معلم در ایرمحتوای برنامه درسی گفته شد می

سازی کنیم، دانشگاه را تخصصی کنیم، رقابت ایجاد کنیم،  برای ارتقاء محتوا با توجه به اسناد سند تحول بنیادین باید ظرفیت

ها را بروز کنیم و برای انتخاب بهترین محتوا با نگری داشته باشیم و آموزشتحرک و مراوده علمی را گسترش دهیم، جهان

اده از آخرین دستاوردهای علمی، با مشورت با مراکز پژوهشی و آموزشی، اساتید و کارشناسان آموزشی دانشگاه فرهنگیان استف

نظران تعلیم و تربیت و با معیار قرار دادن اسناد سند تحول بنیادین برای رفع نیازهای جامعه محلی، نیازهای آموزش و و صاحب

 معلمان تالش کنیم. پرورش، نیاز دانش آموزان و دانشجو

هایی برای کسب تجربیات مستقیم، ارزیابی و بازاندیشی درباره یادگیری است. در پژوهش حاضر های یادگیری، فرصتفعالیت   

های تدریس یادگیری برنامه درسی در حد نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. استفاده از روش-میزان بازنگری در فرآیند یاددهی

های عاطفی، درگیری ها، حمایتآوری اطالعات و ارتباطات، مشارکت دادن دانشجو معلمان، فعال سازی آنفن جدید مبتنی بر

های تفکر، طراحی تکلیف، رفع بدفهمی، رفع عقب ها، یادگیری مشارکتی، مهارتتحصیلی، مرور مباحث، سنجش آموخته

ها باشد که باید از آنهای یادگیری جدید میانواع فعالیتهای دانشجو معلمان از ماندگی تحصیلی، و ارزشیابی از آموخته

-های سنتی قدیمی تدریس میهای تدریس، تعدادی از اساتید با همان شیوه و روشاستفاده کرد، اما در زمینه استفاده از روش

ارتباطات جدید در تدریس خود آوری اطالعات و ها و اطالعات آنها بروز رسانی نشده است و از فننمایند، بدلیل اینکه توانایی

یادگیری وجود دارد -کنند و یکی دیگر از مشکالتی که در زمینه یاددهیکنند و غالباً از روش سخنرانی استفاده میاستفاده نمی

ا ها )کارگاه هنر و کارگاه علوم اجتماعی(، غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی برخی از اساتید بهای ویژه برخی رشتهنبود کارگاه

باشد. یکی دیگر از مشکالت تدریس برخی از اساتید در مقاطع تحصیلی مختلف و درسی که برای تدریس به او واگذار شده می

ها اکثراً به آن باشد که در مصاحبه با آنهمچنین مسئله دیگر در این ارتباط کهولت سنی اکثر اساتید دانشگاه فرهنگیان می

دانند نه چیزی ندن خود را در این دانشگاه را فقط رسیدن به حق و حقوق گذشته خودشان میاند و تنها انگیزه مااذعان کرده

دیگر. لذا این دانشگاه باید برای رفع آن نسبت به دادن حق و حقوق گذشته ایشان اقدام نماید و به وسیله بازنشسته کردن 

-دکترا دارند مشکل را رفع نماید و همچنین با شایستهاساتید دارای سنوات خدمت باال و اساتیدی که مدارک تحصیلی کمتر از 

های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان این گزینی و جذب اعضای هیأت علمی جدید دارای مدارک تحصیلی باال، متخصص در رشته



 

  

 

چارچوب مشخص شده که آیا استاد برابر برنامه و مشکالت را رفع نماید. از طرفی دیگر دانشگاه هیچ کنترلی در ارتباط با این

کند یا نه؟ وجود ندارد. همچنین گاهًا نبود نظارت کافی باعث شده دروس به اساتیدی واگذار گردد که هیچ تخصصی حرکت می

در زمینه تدریس آن درس ندارند. حاال با وجود این نقایص بزرگ چه انتظاری از تحقق یادگیری دانشجو معلمان و توانمند 

 .    ها خواهیم داشتشدن آن

ای  در شرایطی که دنیای انسانی به سوی زندگی مجازی به موازات زندگی واقعی در حرکت است، برای هر انسان فرهیخته   

شود. توسعه فضای الکترونیکی، درکنار فضای فیزیکی و یادگیری الکترونیکی و فراهم نمودن ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می

های دیداری و شنیداری در حال حاضر برای اساتید و دانشجو معلمان واقعیتی سانهتجهیزاتی نظیر کامپیوتر، سی دی، ر

گیری از فضای مذکور بر کسی پوشیده چشمگیر و غیر قابل انکار است و ضرورت استفاده از اینترنت بعنوان ابزار ارزشمند بهره

یادگیری برنامه درسی -تباطات در فرآیند یاددهیآوری اطالعات و ارنیست. در پژوهش حاضر میزان بازنگری در استفاده از فن

های دانشگاه فرهنگیان این استان با توجه به سرعت پایین  اینترنت، بعلت متصل در حد نامطلوب ارزیابی شده است. در پردیس

ز  نبودن به های آموزشی، تجهینبودن به اینترنت بوسیله فیبر نوری مستقل، محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت در کالس

های جدید آوریآوری جدید در تمامی فضاهای آموزشی و عدم توانایی و رغبت اساتید این دانشگاه در استفاده از فنامکانات فن

-آوری جدید اعم از شخصی و عمومی و آموزشیادگیری، نیاز است این دانشگاه در فراهم کردن امکانات فن-در فرایند یاددهی

که در حال  ای گردد. با توجه به اینکاران این دانشگاه توجه ویژهجهت رفع این مشکل از طرف دست اندرهای الزم به اساتید 

باشد و جزء الینفک نظام یادگیری است. کنش و تعامل یادگیری می-حاضر اینترنت یک ابزار قوی و ضروری در فرایند یاددهی

پیدا کرده، و این اصل در مورد اساتید و دانشجو معلمان دانشگاه در فضای الکترونیکی بویژه برای دانشگاه اهمیت باالیی 

فرهنگیان از اهمیت مضاعفی برخوردار است. که البته جدیداً با عنایت به سیاست ایجاد بستر سازی مناسب برای استفاده از 

و امکانات برای افزایش  سازی دانشگاه فرهنگیان، در صدد بستر سازی جهت ایجاد شرایطهای نوین، مرکز هوشمندآوریفن

های مجازی برای استفاده دانشجو معلمان، اعضای هیأت علمی، غیر هیأت علمی و تعامالت آموزشی، علمی و اداری در محیط

 توان به راه اندازی سامانه فرهنگیادا و کتابخانه دیجیتالی اشاره نمود.    عموم جامعه هدف شده است، که از جمله می

های اساسی برای اینکه دانشگاه فرهنگیان با در نظر گرفتن رویکرد تربیت معلم فکور، برای کسب شایستگیبا عنایت به    

های درسی تربیت معلم، پرداخته است. واحدهای درسی کارورزی در برنامه درسی تربیت معلم حرفه معلمی، به بازنگری برنامه

، بویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اساسنامه این دانشگاه نقش کانونی دارد، چرا که این مهم در اسناد باال دستی

های واقعی در مدرسه رو به رو ای را فراهم کند تا دانشجو معلمان با موقعیتتواند زمینهمورد تأکید ویژه قرار گرفته است و می

های کارورزی نگری در استانداردهای دورهشوند و به پیوند نظریه و عمل در امر آموزش دست یابند. در پژوهش حاضر میزان باز

درسی دانشگاه فرهنگیان در حد نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. البته این دانشگاه برای دستیابی در )تمرین معلمی( در برنامه 

و معلم در تحقق اهداف کارورزی در راستای تربیت معلم فکور در گرو تعامل مؤثر میان استاد راهنما، معلم راهنما و دانشج

اندازی مشترک میان آنها گیری چشمایفای نقش دستیاری برای معلمان کار آزموده تا حدودی کمک نموده است و به شکل

ای )سیمینار و کارگاه و...( امکان انتقال تجربیات، رفع دست یافته است که کافی نیست. این دانشگاه باید فضای گفتگوی حرفه

شجو معلمان سنوات قبل، بصورت مجازی و دانشجو معلمان جدید پس از هر هفته کارورزی را برای ابهام و پاسخ به سؤاالت دان

ای خود قرار دارند، را فراهم کند. جای خالی آن بعنوان یک نقص بزرگ در این برنامه درسی مهم ها که در آغاز مسیر حرفهآن

ی، این نکته مهم، که دانشجو معلمان با این حقیقت روبرو شوند باشد. همچنین باید در طراحی، اجرا و ارزیابی کارورزمطرح می

های یادگیری مناسب اند، از این رو باید فرصتکه بسیاری از مسایل تعلیم و تربیت، پیچیده و به هم پیوسته و وابسته به زمینه

دیده شود، در ضمن دانشگاه در جهت تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کارورزی از طرف دانشگاه تدارک 

فرهنگیان باید با استفاده از اساتید راهنما و معلمان راهنمای مجرب برای درس کارورزی به دنبال آن باشد تا دانشجو معلمان را 

 در جهت کسب دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف: 



 

  

 

رسد که فراشناختی قرار دهد. اما بر اساس شواهد به نظر میدانش -4دانش موقعیتی و -3ای، دانش رویه-2دانش بیانی، -1

ها های این استان به آنها کسری دارد این درس مهم در پردیساساتیدی که در تدریس موفق نیستند یا ساعات مؤظف آن

بته به تازگی دانشگاه سازی اساتید صورت گیرد. الگردد که باید اقدام عملی الزم در ارتباط با پیشگیری و توانمندواگذار می

فرهنگیان با برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید درس کارورزی و مدیران مدارس و معلمین راهنما در صدد رفع این مشکل 

 است.

معلمان، از نظر اساتید دانشگاه فرهنگیان در پژوهش حاضر بازنگری در شیوه ارزیابی، تأیید صالحیت و شیوه جذب دانشجو    

ه با اسناد سند تحول بنیادین در حد مطلوب ارزیابی شده است. برای پرورش معلمان متعهد و کارآمد در طراز  در مقایس

های مختلف تحصیلی های اسالمی و نیاز دورهجمهوری اسالمی،گزینش و جذب، دانشجو معلمان باید متناسب با مبانی و ارزش

باشد. و با توجه به اینکه امکان سنجش و ارزشیابی استعداد، می انجام مصاحبه عمومی، تخصصی و آزمون عملی امری ضروری

های خاص وجود ندارد. های کتبی بدلیل محدودیتهای الزم برای انتخاب نیروی انسانی اصلح بوسیله آزمونانگیزه و توانمندی

های ی شناخت ویژگیهای مورد نیاز آموزش و پرورش برابر این اساس، انجام مصاحبه  جهت پذیرش دانشجو در رشته

تخصصی الزم جهت انجام وظایف معلمی، امری اجتناب ناپذیر است.   این دانشگاه با برقراری حقوق و دستمزد و تضمین 

ها را در این حوزه فراهم نموده و شواهد حاکی از آن استخدامی پس از فراغت از تحصیل انگیزه مناسب برای جذب بهترین

اند. و تمامی عوامل اجرایی و رقمی جذب این دانشگاه شده 2ننده در کنکور سراسری با رتبه است که دانش آموزان شرکت ک

اند. و انشاهلل اگر دانشگاه فرهنگیان رسالت اصلی اساتید نسبت به نبوغ دانشجو معلمان جدید در دوره قبل از دیپلم اذعان نموده

کنون شیوه جذب علمان جذب آموزش و پرورش خواهند شد. و تای نزدیک توانمندترین مخود را بخوبی انجام دهد در آینده

 دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان به خوبی انجام شده و باالترین میزان مطلوبیت را هم کسب نموده است.

-پیدا کرده های متفاوتی نسبت به ماهیت برنامه درسی و به تبع آن حوزه اختیارات و عمل در تولید برنامه درسی. اساتید نگاه

اند که عبارتند از: برنامه درسی بعنوان سند، برنامه درسی بعنوان ها سه نگاه و تلقی نسبت به برنامه درسی پیدا کردهاند. آن

 نقشه و برنامه درسی بعنوان فرایند. 

بدین لحاظ که استاد  در نگاه به برنامه درسی بعنوان سند، وظیفه استاد فقط اجرای برنامه درسی قصد شده و رسمی است،    

ای استاد شامل های حرفهگردد، محدوده صالحیتبعنوان مجری برنامه درسی تدوین شده و ارجاع داده شده تلقی می

های ارزشیابی، زمان و فضای آموزشی است. در این نگاه مسؤلیت تدوین های تدریس، روشتوانمندی در چهار عنصر روش

وزه صالحیت متخصصان حوزه مطالعات برنامه درسی است. برنامه درسی توسط گروه برنامه درسی بعنوان یک سند در ح

ها و مراکز شوند و سپس برای اجرا به پردیسریزان درسی در دانشگاه فرهنگیان و وزارت علوم طراحی و تدوین میبرنامه

گیرد و اساتید در ان صورت میشوند و در حال حاضر هم به همین سبک در دانشگاه فرهنگیآموزش عالی ارجاع داده می

 طراحی و تدوین این برنامه نقشی ندارند.

ها قائل به یک فرایند سلسله مراتبی است که برنامه درسی بعنوان در نگاه برنامه درسی بعنوان نقشه و راهنمای عمل، یافته   

کالن ملی، برنامه درسی در قالب  شود. در سطحطرح و نقشه عمل در دو مرحله کالن ملی و خرد کالس درس باید انجام 

ریزی ها و نیازهای کالن آموزشی و پرورشی آموزش عالی طرحها، فلسفه تربیتی، آرمانها، تعیین خط و مشیگذاریسیاست

شوند. حضور و مشارکت اساتید در این مرحله یک حضور داوطلبانه و انتخابی است. در سطح تدوین برنامه درسی که می

کالس درس است. مشارکت اساتید یک امر الزامی است. اساتید در انتخاب و تعریف همه عناصر برنامه درسی درسطح خرد 

شود. خاستگاه رسالت استاد نقش دارند. مشارکت اساتید در تدوین برنامه درسی موجب غنای علمی و آموزشی برنامه درسی می

نشگاه یک مؤسسه علمی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر تصمیمات کالن  نگاه کالن و تحلیلی به ساختار جامعه ملی ایدال است. دا

-ملی است. حدود و ثقور برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان را رسالت این دانشگاه بر اساس اسناد سند تحول بنیادین تعیین می

نقشه و راهنمای عمل در دو گیرد. برنامه درسی بعنوان کند. پس رشد همه جانبه دانشجو معلم در حوزه برنامه درسی قرار می

 شوند. سطح کالن ملی و خرد تدوین می



 

  

 

معلمان، سنجش فرآیند تأمل را در ارزیابی توسط دانشجو  معلم باید، ضمن تأکید بر خوددرسی تربیت  هایبرنامه       

های ارزشیابی از آموخته های عملی مورد توجه ویژه قرار دهد. در پژوهش حاضر میزان بازنگری در عنصر فرآیندموقعیت

معلمان از نظر اساتید دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با اسناد سند تحول بنیادین در حد نامطلوب ارزیابی شده است. دانشجو 

درسی، درسی، مربوط به نقش امتحانات است. اساتید این دانشگاه باید دقت کنند تا برنامهیکی از موارد دیگر از اشاعه برنامه 

عکس. و این درست نیست اساتید اجازه دهند آنچه دانشجو معلمان باید فرا های امتحانات را مشخص کند نه برتوا و هدفمح

کاهد. اساتید این دانشگاه فقط بر ارزشیابی پایان ترم اکتفا گیرند، به وسیله امتحانات تعیین شود چون از مطلوبیت برنامه می

زو کار عادالنه و استفاده از ارزشیابی مستمر مانند: مجموعه کار، نوشتن مقاله، کوئیز و ارائه  ها باید بر ایجاد ساکنند، آنمی

سیمینار اندیشه و همچنین استفاده از ارزشیابی با هدف بازخورد گرفتن از دانشجویان در رابطه با نقاط قوت و ضعف شیوه 

های دانشجو معلمان در ی مثل: ارزشیابی الکترونیکی از آموختههای جدید ارزشیابتدریس خود اقدام نمایند.  استفاده از شیوه

گیرد. در مقایسه نظام ارزشیابی تربیت معلم قدیم با حال حاضر دانشگاه فرهنگیان، نظام ارزشیابی قبلی این دانشگاه صورت نمی

ودی بهبود یافته است، ابعاد عملی، غالبًا کتبی و به شیوه سنتی بود، اما در حال حاضر هم تقریبًا شبیه به قبل است و تا حد

کالسی، پژوهشی و ... تا حدی جایگاه نیاز خود را پیدا کرده است، در حال حاضر هم در پایان هر ترم بطور سنتی همه دانشجو 

و دهند یابند و به تعدادی سؤال پاسخ میی امتحان حضور میمعلمان در تاریخ و ساعت معین با تدابیر امنیتی خاص در جلسه

شود و ها فراموش میی آنها فقط تا پایان وقت آزمون درس است و پس از آن تمام آموختهمدت انقضای مطالب در حافظه

گیرد. که الزم است دانشگاه فرهنگیان در جهت های تفکر و رشد شخصیت آنها مورد سنجش قرار نمیاهداف یادگیری، مهارت

 رفع آن اقدام عملی نماید. 

 

 پیشنهادات کلی

ای؛ معطوف به تأمین، گرا و حرفهای باشد در گستره ملی، با هویتی تخصصدانشگاه فرهنگیان باید در افق چشم انداز، مؤسسه 

های سند تحول بنیادین آموزش و سازی منابع انسانی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی منطبق بر داللتتربیت و توانمند

-المللی؛ در جهت دستیابی به ویژگیای و بینهای محلی، ملی، منطقهفاده از همه ظرفیتپرورش و اساسنامه دانشگاه که با است

 های زیر گام بر دارد: 

 تبدیل شدن به کانون قابل قبولی از حیات طیبه فردی و اجتماعی.-

ان و فرهنگیان و هویت مناسب برای تکوین و تعالی هویت یکپارچه انسانی، اسالمی، ایرانی انقالبی دانشجو معلم ایجاد زمینه-

 ای آنان.  حرفه

 برخوردار شدن از هیأت علمی، کارشناسان، کارکنان و مدیران مؤمن، عالم، عامل، صالح، تعالی جو و تحول آفرین.-

 کسب توانمندی الزم در زمینه جذب استعدادهای برتر در عرصه معلمی.-

های آوری اطالعات و توانمند در کاربست فناوریوزشی بر بستر فنهای نوین آمایجاد شکوفایی و رشد خالقیت در توسعه شیوه-

 های هوشمند.نوین و سیستم

 های کشور و جهان.ایجاد تعامل سازنده با جامعه، دانشگاه-

 المللی.ای و بینبرخوردار شدن از موقعیتی ممتاز در سطح ملی، منطقه-

 م نافع در عرصه تربیت معلم.پیشروی در پژوهش، آموزش، تولید و کاربست و ترویج عل-

 پایبندی  به معیارهای کیفی در توسعه کمی بویژه در میزان پذیرش دانشجو معلم. -

 محدودیت های پژوهش

 پژوهشگر:  کنترل( محدودیت های در  الف



 

  

 

 سند اساس بر فرهنگیان دانشگاه دروس محتوی ارزیابیهدف : پژوهش حاضر با محدودیت در دامنه پژوهش (1

انجام پذیرفت. لذا در تعمیم نتایج آن  ،(مازندران استان فرهنگیان های دانشگاه موردی نمونه) مصوب بنیادی تحول

 باید دقت نمود.سازمان ها به دیگر 

بوده است. لذا در تعمیم  مازندران استان : حوزه جغرافیایی مورد بررسی در این پژوهش،محدودیت در قلمرو مکانی (2

  ها باید دقت نمود. استان و  شهرهانتایج آن به دیگر 

: دامنه زمانی پژوهش حاضر به لحاظ گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها در سال محدودیت در قلمرو زمانی (3

 انجام پذیرفت. لذا در تعمیم نتایج آن به دیگر سال ها باید دقت نمود. 1397-98تحصیلی 

 می باشد. : در این پژوهش محدود کردن ابزار جمع آوری اطالعات به پرسش نامهابزار و روشمحدودیت های  (4

 ب( محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر:

 آگاهی پایین برخی از آزمودنی ها از اهمیت و ضرورت پژوهش. -1

 ی و بی تفاوتی(.گ)بی حوصل کاری ضعیف برخی از آزمودنی ها به علت های مختلفهم -2

 .صرف وقت زیاد برای مالقات، دادن پرسشنامه و یا دریافت آن -3
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