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اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی
معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان
اسماعیل اسالمی ،عذرا غفاری ،توکل موسی زاده ،تورج هاشمی و


اسکندر فتحی آذر
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان
در خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم اجرا شد جامعه آماری
پژوهش،معلمان پایه چهارم ابتدایی شهرستان بیله سوار وکلیه دانش آموزان پایه چهارم در سال
تحصیلی  72-79که تعداد  26معلم به شیوه غربالگری دردسترس انتخاب و در گروه آزمایش
06نفر و در گروه کنترل نیز 06نفره جایگزین شدند و 0نفر از دانش آموزان هر معلم به صورت
تصادفی انتخاب شدند که در گروههای آزمایش و کنترل هرکدام 76نفر دانش آموز قرار گرفتند و
به گروه آزمایش  2جلسه آموزش متمرکز بر جهت گیری یادگیری معلمان بر گرفته از آمایش بین
المللی یادگیری حرفه ای معلمان ارائه شد .از پرسشنامه خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی
استفاده شد.تحلیل داده ها نشان داد که آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر
 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.
استادیار گروه روانشناسی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران( .نویسنده مسئول)
azra.ghaffari@yahoo.com

 استادیار گروه روانشناسی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.


استاد گروه روانشناسی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.

 استاد گروه روانشناسی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.
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خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان اثربخش بود  .آموزش متمرکز بر
تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها در خودکارآمدی معلمان
به میزان  85درصد شده است .و تفاوت معنیدار بین گروهها در خودپنداره تحصیلی دانش آموزان
به میزان  62درصد شده است .نتیجه گرفتیم که تغییر درجهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی
معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان موثر واقع شد.

واژگان کلیدی :جهت گیری یادگیری معلمان ،خودکارآمدی  ،خودپنداره تحصیلی.
مقدمه

تغییر و تحوالت جهانی به سمت و سویی پیش میرود که ا فراد را نیازمند به دا نش و
مهارت های خا صی برای بر خورد با چالش های فرارو میکند و ا ین مستلزم آن ا ست که به
یادگیری ا فراد تو جه کرد؛ چرا که اعتقاد بر این ا ست که همه پیشرفت های امروز زاییده
یادگیری بوده و کسب دا نش و مهارت هم به یادگیری نیازمند است .از همین رو ،آموزش و
پرورش باید به سمت اثربخش تر کردن آموزش پیش رفته و موجب یادگیری بیشتر ا فراد
شود(.ادیب ،فتحی آذر وعینی پور)6618،
در نظریه شناختی اجتماعی باورهای خودکارآمدی عامل شخصی پویایی است که از
نظر بندورا برای عاملیت انسانی با توانایی شخص برای عمل کردن ،نقش تعیین کننده ای
ایفا می کند .تصور بر این است که این باورها تاثیر بسیار عمیقی بر میزان تالش فرد و تاکید
برای رسیدن به هدف دارد .باورهای خودکارآمدی به عنوان یک رگه شخصیتی با ثبات
فردی تلقی نمی شوند ،بلکه این باورها بیشتر به عنوان سیستمی از اعتقادات آموخته شده و
فعال در بافتی خاص حفظ می شوند .بنابراین خودکارآمدی قابل تغییرند و بسیار به بافت و
حیطه ی اختصاصی تکلیف وابسته اند(دلینجر،بوبیت،اولیور و ایلیت.)6665،1
محققان باید صریحا بیان کنند که خودکارآمدی یک معیار درک است .در حالی که
تحقیقاتی وجود دارد که رابطه بین خودکارآمدی و سایر متغیرها را نشان می دهد در بعضی
.Dellinger., Bobbett, , Olivier, & Ellett,

1

اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان ...

0

موارد ممکن است به طور مستقیم پیش بینی رفتارها را نداشته باشد .تجارب می تواند بر
تصورات خود کارآمدی افراد تاثیر بگذارد ،به ویژه در رابطه با متغیرهای دیگر
(زیمرمن،1کنیقتاب،6فاویرب.)6612، 0
در مورد خودکارامدی معلمان نیز تحقیقات داخلی متعددی توسط ،براری و
جمشیدی( )1071که نشان دادند خودکارآمدی با نقش واسطه بر فرسودگی شغلی تاثیر منفی
دارد و پیرکمالی و همکاران( )1076و حسین چاری و همکاران( )1057و نعیمی و همکاران
(  )6616و قالئی و همکارانش( )1071بیان کردند که خودکارآمدی معلمان تاثیر مستقیم بر
رضایت شغلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد و اسماعیلی و همکارانش( )1071به
این نتیجه رسیدند که خودکارمدی معلمان بر سبک مدیریتی معلمان و اثربخشی آنان در
کالس تاثیر بسزایی دارد و آریان پوران و همکارانش( )1076در تحقیق خود نشان دادند که
بکارگیری رویکرد رهبری توزیعی ،تاثیر مثبتی بر بهبود احساس خودکارامدی و بروز
رفتارهای شهروندی در میان معلمان داشته است.
یکی از ابعاد خودپنداره ،خودپنداره ی تحصیلی است که به بازنمایی های ذهنی
توانایی های فرد در مدرسه و محیط های تحصیلی و یا بازنمایی های مرتبط با پیشرفت
تحصیلی اشاره دارد ( براکن6667،4؛ برونر ،کلر ،دایرندانک ،ریچرت ،اوگان ،فیشباخ و
مارتین)6616،8به عبارت دیگر ،خودپنداره ی تحصیلی به خودارزیابی یک فرد در مورد قلمرو
و توانایی های ویژه  ،تحصیلی اشاره دارد(تراوتین ،لوتکه ،مارش ،کولر و باوم)6662 ،6
رضایی رادو فالح( )1070نشان دادند که یادگیری سیار بر خودپنداره تحصیلی
دانشجویان تاثیر مثبت دارد که همخوان با نتیجه یافته های زایی و جنکس )6669(9و
المخالفی )6662(5است .ارزنده فر و اصغری ابراهیم آبادی( . )1076نیکدل،کدیور و فرزاد
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وکاووسیان( )1071در پژوهشی بین خودپنداره تحصیلی و یادگیری خودگردان رابطه معنی
دار پیدا کردند اما خودپنداره تحصیلی قادر به پیش بینی یادگیری خودگردان نبود .آتش
افروز()6615باورهای هوشی میتواند در هدف گزینی دانشآموزان نقش معنیداری ایفا
نماید و هدف گزینی نیز میتواند به طور معنیداری برخی مؤلفه خودتنظیمی (از جمله
خودکارآمدی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم) را پیشبینی نماید.
الزمه موفقیت تالش های انجام شده در زمینة بهسازی آموزش و پرورش توسعة حرفه
ای و افزایش دانش و مهارت معلمان ،است .از این رو در دهة گذشته ،کانون بحث و گفتگو
پیرامون کیفیت مدارس اثربخش ،هرچه بیشتر متوجه توسعة حرفه ای معلمان ،بوده
است(ریشتر،کانتر،کلوسمن،لودتکی وبامرت.)6611،1
یادگیری حرفه ای موثر معلمان ،از طریق نفوذ مثبت در شیوه های تدریس در کالس
درس و یادگیری دانش آموزان،یک شرط مهم برای بهبود مدرسه است .با این حال،
پیمایش"آموزش و یادگیری بین المللی" گزارش می دهد که توسعه حرفه ای معلمان در
بسیاری از کشورها ،کمتر از حدی بوده که به رفع نیازهای آنان در این زمینه کمک
کند(.پیدیر. )6610،6
جهت گیری یادگیری معلمان به مجموعه ای یکپارچه از نگرش ها ،باورها و
رفتارها(شیوه ها)ی معلمان به همراه هم ترازی ایده های آنها با یک زمینه یا موقعیت خاص
 ...جهت گیری یادگیری به شدت با زمینه یا بافت همبستگی دارد" (اپفر ،پادر و الویکزا،
 .)6611که چهار جهت گیری یادگیری معلمان بدین ترتیب است:جهت گیری درونی 0به
یادگیری :معلم یا یادگیرنده در جهت گیری درونی به یادگیری به درون خود نظر کرده و
نیازهای یادگیری خود را بر اساس ارزیابی از توانائیهای خود در رابطه با موضوع تدریس
تدوین میکند  .جهت گیری بیرونی 1به یادگیری :در این روش ،معلم از منابع اطراف خود
مانند مدارس همجوار و دانشگاهها و از هر منبع دیگری که در محیط است به منظور یادگیری
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خود استفاده مینماید .جهت گیری همکارانه 1به یادگیری :معلمان در این نوع یادگیری با
همکاران خود درباره روش تدریس خود به بحث ،گفتگو ،و تفکر میپردازند  .جهت گیری
تحقیقی 6به یادگیری :یعنی معلم اقدامات کاری و کالسی خود را با یافتههای پژوهشی در
آن حوزه مطابقت داده و استفاده الزم را از آنها مینماید (به نقل از دیوید پدر.)6616 ،
برای تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان  ،یادگیری خود راهبر  ،فرایندی است که در
آن یادگیرندگان مسئولیت برنامه ریزی  ،اجرا و ارزشیابی یادگیری خود را بر عهده می گیرند
و از آنها انتظار می رود که به طور مستقل به منظور نیل به اهداف یادگیری از قبل تعیین
شده کار و فعالیت کنند(نادی و همکاران .)6611،این نوع برنامه  ,خود اندیشی معلمان را
ارتقاء میدهد و یک چارچوب عملی برای شناسایی نیازها و عالئق معلمان فراهم میکند.
از این طریق ،معلمان بر تجارب رشد حرفهای خود کنترل داشته و بوسیله انجام دادن وظایف
یا مشکالت معنیدار و در ارتباط با کار خود برانگیخته میشوند.
در پیشینه بررسی اقدامات زیادی بطور کلی در باره توسعه حرفه ای معلمان انجام شده
اما به طور خاص در زمینه جهت گیری یادگیری معلمان و یادگیری خودراهبری معلمان در
داخل کشور مهری و خیراندیش( )1070تحقیق پیمایشی انجام داده است اما در هسته اصلی
این مطالعه که بیشتر در باره توسعه حرفه ای معلمان هست بیشتر میدگلی( )6666و اپفر،
پادر و الویکزا ( )6611و پیدر ( )6610و فینی ( )6612در انگلستان بخصوص در زمینه
جهت گیری یادگیری معلمان که ناشی از افتراق بین ارزش ها و باورهای شیوه های معلمان
بوجود آمده است.
به منظور درک اینکه چگونه و تا چه حد معلمان شیوه خود را درکالس تغییر می دهند
به عنوان نتیجه ای از یادگیری حرفه ای  ،به جهت گیری یادگیری معلمان توجه کردیم
.همانطور که گفتیم شیوه های یادگیری معلمان و ارزش هایی که آنها به این شیوه ها و در
جه ناهماهنگی بین این دو مفهوم جهت گیری یادگیری معلمان را مشخص می کند .دو جنبه

. collaborative orientation
. research orientation
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شیوه(عمل) یادگیری و ارزشهای که معلمان به یادگیری می دهند جهت گیری یادگیری
معلمان را مشخص می کند.
با مفهوم جدید معلمان بعنوان افراد حرفه ای و آماده سازی شان در قالب پروسه ی
یادگیری مادام العمر ،زمانی که معلمان در رشد و پیشرفت خود شرکت فعاالنه ای دارند،
مفهوم آموزش (پیش از خدمت یا ضمن خدمت) دیگر مناسب نیست .رشد حرفه ای در
مرحله ی آماده سازی اولیه (پیش یا ضمن خدمت) آغاز می شود و در تمام طول زندگی
حرفه ای معلمان تداوم می یابد.
در این بررسی با توجه به اینکه توسعه حرفه ای معلمان یکی از نیازهای اصلی آموزش
و پرورش می باشد و از آنجا که آموزشهای ضمن خدمت چون توسط کارشناسان بیرون
مدرسه طراحی و اجرا میگردند در بیشتر موارد ،نیازهای حرفهای معلمان را در نظر نمی-
گیرند و یا اینکه این نیازها در ارتباط با یادگیری دانشآموزان احصاء نگردیده است بنابراین
اگر اینگونه برنامهها بر اساس نیازهای واقعی معلمان و با همکاری مدیران مدارس تدوین و
اجرا گردند ضمن تأمین رضایت هیأت آموزشی باعث صرفهجویی در منابع چندگانه آموزش
و پرورش (انسانی ،مادی  ،مالی ،اطالعاتی و زمان) خواهد شد .در نظام آموزش و پرورش
کشور و در میان پژوهشگران این حوزه تحقیقات چندانی پیرامون رشد حرفهای معلم صورت
نگرفته است و فقط در رابطه با آموزشهای ضمن خدمت پژوهشهایی انجام گرفته و همان-
طور که اشاره شد رشد حرفهای مفهومی فراتر از آموزشهای ضمن خدمت بوده و به جای
اینکه بر کاستیهای معلمان متمرکز شود به شایستگیهای آنها نیز توجه دارد .پژوهش
درزمینه رشد حرفه ای حین کار بویژه مدل رشد حرفه ای جهت گیری یادگیری موضوع
جدیدی است  ،بررسی پیشینه تحقیق در منابع موجود ودر دسترس حاکی از آنست که این
موضوع در حوزه معلمان انجام نگرفته است  .در واقع در این زمینه کمبود قابل توجهی
احساس میگردد و انجام این تحقیق معرفتهای جدیدی پیرامون مفهوم رشد و توسعهی
حرفهای مدرسه محور معلمان  ،پیامدهای رشد حرفه ای والزامات رشد حرفه ای برای تمامی
دستاندرکاران نظام آموزش و پرورش کشور فراهم میکند .تا برنامه ریزی رشد حرفهای
معلمان را با توجه به نیازهای آنها و در سطح مدارس و با در نظر گرفتن نظرات معلمان
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انجام دهند  .بنابراین با توجه به اهمیت یادگیری خود راهبری معلمان و نقش آن در بهبود
و اثربخشی فرآیند تدریس  ،کیفیت یادگیری دانش آموزان ،موفقیت برنامه های بهسازی
مدارس و همچنین اصالحات آموزشی  ،کاوش در این مورد از اهمیت ویژه ای برخوردار
بوده و هدف تحقیق حاضر این است تا ضمن بررسی رشد حرفه ای جهت گیری یادگیری
معلمان  ،تاثیر این مدل از رشد حرفه ای را که هنوز به طور روشن تبیین نگردیده را بررسی
نماید .
ضرورت پرداختن به این موضوع در حوزه تعلیم و تربیت از دو جنبه قابل بررسی است
جنبه فردی و خرد و جنبه حرفه ای و کالن .و این دو جنبه بر هم تاثیر متقابل دارند تحقیقات
گذشته نشان داده است باورهای خودکارآمدی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تاثیر دارد .این یافته ها ضرورت تقویت خودکارآمدی معلمان را به منظور ارتقا شغلی خاطر
نشان می سازد از سوی دیگر پی بردن به نقش باورهای خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی
و انگیزش دانش آموزان افزایش سطح باورهای کارآمدی معلمان توسط برنامه های آموزشی
مراکز تربیت معلم و دوره های ضمن خدمت فرهنگیان می تواند معلمان را به قابلیت هایی
تجهیز کند که منجر به پرورش استعدادها و تواناییهای بالقوه دانش آموزان و کاهش افت
تحصیلی آنان شود لیکن با وجود شواهد متعدد در تایید اهمیت این موضوع و ضرورت
پرداختن به آن تحقیقات آزمایشی اندکی این حوزه را مورد کاوش قرار داده است  .یکی از
دالیل این بی توجهی و عدم شناسایی مولفه های تاثیر گذار و مولد باورهای خودکارآمدی
در نزد معلمان است که اقدام به تاثیر گذاری این عوامل بر خودکارآمدی معلمان در کشور
ما نیاز به پژوهش های بیشتر در این زمینه را رخ می نمایند .این خال تحقیقاتی در کشور ما
ضرورت بررسی این حوزه کنکاش نشده را در کشور برجسته می سازد .ما نیز با وجود این
شواهد در پیشینه پزوهش های انجام شده در این پیوستار از میان انواع متفاوتی از مدلهای
رشد حرفه ای معلمان  ،بدنبال پاسخ به این سواالت هستیم که :آیا آموزش متمرکز بر جهت
گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تاثیر
گذار است؟
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روش

پژوهش حاضر از نوع طرح های نیمه آزمایشی بود که در آن آموزش متمرکز بر جهت
گیری یادگیری معلمان به عنوان متغیر فعال و خودکارآمدی و خودپنداره متغیر وابسته
است.که در قالب روش نیمه آزمایشی با گروه کنترل و پیش آزمون و پس آزمون به مرحله
اجرا گذارده شد به نحوی که قبل از ارائه متغیر مستقل (آموزش متمرکز بر جهت گیری
یادگیری و یاددهی معلمان) متغیرهای وابسته (خودکارآمدی معلمان و خودپنداره دانش
آموزان) مورد اندازه گیری قرار گرفت که پیش آزمون پرسشنامه خودکارآمدی معلمان و
خودپنداره تحصیلی دانش آموزان به هر دو گروه آزمایش و کنترل ارائه شد و سپس مداخله
آموزشی به صورت یک بسته آموزشی بر گروه آزمایش معلمان در 2جلسه که یادگیری
خودراهبر متمرکز بر تعدیل جهت گیری معلمان ارئه شد اما بر گروه کنترل معلمان هیچ
آموزشی ارائه نشد و بعد از آموزش پس آزمون پرسشنامه خودکارآمدی معلمان و خودپنداره
تحصیلی دانش آموزان برای هر دو گروه(آزمایش و کنترل) به اجرا گذارده شد.
جامعه آماری

در این پژوهش جامعه مورد مطالعه عبارت بود از جامعه معلمان پایه چهارم ابتدایی
شهرستان بیله سوار که تعداد  192نفر بودند و نیز جامعه دانش آموزان پایه چهارم شهرستان
بیله سوار به تعداد 6776نفر در سال تحصیلی  72-79مشغول به تحصیل بودند.
نمونه و روش انتخاب نمونه

از بین معلمان پایه چهارم این شهرستان  26معلم به شیوه غربالگری دردسترس انتخاب
و در گروه آزمایش  06نفر و در گروه کنترل 06نفر به صورت تصادفی جایگزین شدند
.مبتنی بر معلمان انتخاب شده  ،به صورت تصادفی0نفر از دانش آموزان هر معلم به عنوان
نمونه نهایی در نظر گرفته شد .بدین ترتیب که در گروه آزمایش تعداد76نفر از دانش آموزان
انتخاب شدند و در گروه کنترل نیزتعداد 76نفر از دانش آموزان در نظر گرفته شدند و پیش
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آزمون و پس آزمون هم برروی معلمان و هم دانش آموزان آنها به مرحله اجرا گذارده شد.
ابزار پژوهش که برای این پژوهش استفاده شدند عبارتند از:
پرسشنامه خودکارآمدی معلمان

پرسشنامه خودکارآمدی معلم :این پرسشنامه برای اندازه گیری خودکارآمدی معلم که
توسط شانن -مورن(  )6666مورد استفاده قرار گرفته است.این پرسشنامه به دو استاد
متخصص رشته روانشناسی داده شدوآنهاروایی آن راتأییدنمودند و پایایی آن بااستفاده
ازآزمون آلفای کرانباخ6/56بدست آمد .این مقیاس دارای  61گویه است و نحوه ی
پاسخگویی آن به شکل طیف مدرج پنج درجه ای لیکرت و از بسیار زیاد تا خیلی کم،متغیر
است .نمره باالتر حاکی از خودکارآمدی باالتر است.
پرسشنامه خودپنداره ی تحصیلی

پرسشنامه ی خودپنداره ی کوپراسمیت،پیریتو منداگلیو این مقیاس دربرگیرنده ی 62
گویه که  10گویه ی آن مثبت و 10گویه ی آن به صورت منفی بیان شده است .به شکل
مدرج(کامال مخالفم  ،نسبتا مخالفم ،نسبتا موافقم وکامال موافقم )تنظیم شده است.در
پرسشهای مثبت به پاسخ کامالمخالفم:نمره ی ، 1نسبتامخالفم:نمره ی ،6نسبتاموافقم:نمره ی
 0وکامالموافقم:نمره ی  1تعلق می گیرد و درپرسشهای منفی نمره گذاری برعکس است.
برای تعیین روایی مولفه ها از راه ضریب همبستگی بین مولفه ها ،مقدارضریب همبستگی
مولفه هاباکل آزمون بین6/66تا6/91بدست آمد .و برای بررسی پایایی ابزار از راه
محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ پایایی مقدار آن6/76برآورد شد.
بسته آموزشی متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان

جلسات مداخله آموزشی تحت عنوان یادگیری خودراهبری برای تعدیل جهت گیری
یادگیری معلمان در شش جلسه 76دقیقه ای برگرفته از آمایش بین المللی توسعه یادگیری
حرفه ای معلمان با محتوای آموزشی-1 :تعیین هدف وخودکنترلی -6تدوین و اجرای برنامه
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عمل -0تامل در تدریس -1نحوه استفاده از منابع و فناوری -8یادگیری همکارانه -2
یادگیری تحقیقی می باشد .این بسته آموزشی در هرجلسه با توجه به موضوع مدنظر بیشتر
به روش مشارک تی و تدریس آنالین و بهره گیری از تجارب همکاران و استفاده بهینه از
فناوری های جدید آموزشی به گروه آزمایش معلمان به صورت کارگاهی ارائه شد.اعتبار
صوریی این بسته آموزشی با مراجعه به استادان ومتخصصان رشته روانشناسی تربیتی به
روش الشه ای CVR=6/92به دست آمد.
یافته های پژوهش
جدول( ) 1آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر ها

گروه

مرحله

میانگین

خودکارآمدی

آزمایش

معلمان
کنترل
خودپنداره

آزمایش

تحصیلی
دانش آموزان

کنترل

انحراف معیار

Z

معنی داری

پیش آزمون

59/89

8/71

6/706

6/682

پس آزمون

72/00

9/690

6/720

6/099

پیش آزمون

59/16

8/09

6/786

6/191

پس آزمون

59/96

8/01

6/756

6/517

پیش آزمون

02/71

8/69

6/716

6/657

پس آزمون

16/96

8/06

6/718

6/166

پیش آزمون

09/02

8/71

6/708

6/629

پس آزمون

05/12

8/20

6/782

6/618

جدول ( )1میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودکارآمدی معلمان ،خودپنداره
تحصیلی دانش آموزان را در دو گروه آزمایش و کنترل نشان می دهد .چنانکه در جدول
( )1مشاهده می شود شرکت کنندگان هر دو گروه در پیش آزمون خودکارآمدی معلمان،
خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دارای سطح میانگین مشابه ی هستند ولی در پس آزمون
خودکارآمدی معلمان ،خودپنداره تحصیلی دانش آموزان شرکت کنندگان گروه آزمایش
دارای سطح میانگین باالتری نسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل می باشند.
جهت بررسی و پاسخ به سوال پژوهش ،از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده
گردید .بطوری که قبل از انجام تحلیل کوواریانس ،مفروضه های این آزمون آماری به شرح

11
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زیر مورد بررسی قرار گرفتند .به منظور بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات ،قبل
از انجام تحلیل کوواریانس ،از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده گردید .نتایج این آزمون برای
خودکارآمدی معلمان در جدول ( )1ارائه شده است .چنانکه مالحظه می گردد توزیع
داده ها برای متغیرهای خودکارآمدی معلمان ،خودپنداره تحصیلی دانش آموزان برای هر دو
گروه در مراحل پیش و پس آزمون نرمال است (  .)p>6/68در ادامه ،دومین پیش فرض،
یعنی پیش فرض همگنی واریانس ها با آزمون لون 1مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)6
جدول ( )6نتایج همگنی واریانسها و همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس برای متغیرهای
خودکارآمدی معلمان ،
خودپنداره تحصیلی دانش آموزان در دو گروه
متغیر وابسته
خودکارآمدی معلمان
خودپنداره تحصیلی دانش
آموزان

آزمون لون
F

df1

df2

معنی داری

15/671

1

85

6/6661

6/667

1

85

6/769

آزمون  Mباکس برای متغیرها
 M= 2/627باکس
F=6/788
 =6/181معنی داری

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس چند متغیری ،پیش فرض همگنی
واریانس با آزمون لون نتایج حاکی از معنی داری این آزمون برای خودکارآمدی معلمان بود
که نشان دهنده عدم برقراری همگنی واریانس ها در این متغیر بود (جدول  .)6با این وجود
صاحبنظران اشاره نموده اند که در صورت برابر بودن حجم نمونه در دو گروه ،تاثیر ناهمگنی
واریانس ها قابل چشم پوشی است و در چنین شرایطی ،خطای نوع اول واقعی به خطای
نوع اول فرض شده در اول تحقیق نزدیک است (مصرآبادی1078 ،؛ تاباچیک و فیدل،
 .)6610همچنین ،نتایج نشان داد که پیش فرض همگنی واریانس ها برای خودپنداره تحصیلی
دانش آموزان برقرار است (جدول .)6پیش فرض همگنی شیب خط رگرسیونی و رابطه
خطی بین متغیر همپراش و متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از برقراری
این دو پیش فرض برای خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان بود
(شکل 1و.)6
. Leven

1
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شکل ( ) 1پیش فرض شیب خط رگرسیون و رابطه خطی بین متغیر همپراش و متغیر وابسته خودکارآمدی معلمان

شکل ( ) 2پیش فرض شیب خط رگرسیون و رابطه خطی بین متغیر همپراش و متغیر وابسته خودپنداره تحصیلی دانش آموزان

در ادامه ،به منظور بررسی پیش فرض همگنی ماتریس های واریانس-کوواریانس برای
متغیرهای مورد مطالعه از آزمون  Mباکس استفاده شد که نتایج آن در جدول ( ،)6حاکی
از عدم معناداری این آزمون برای متغیرهای خودکارامدی معلمان ،خودپنداره تحصیلی دانش
آموزان بود (.)F=6/788 ،P=6/181

10
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جدول ( ) 0نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای دو گروه در متغیرهای پژوهش

توان آزمون

نام آزمون

ارزش

F

معناداری

ضریب اتا

المبدای ویلکز

6/966

18/099

6/6661

6/966

1

اثر پیالیی

6/656

18/099

6/6661

6/966

1

اثرهتلینگ

6/827

18/099

6/6661

6/966

1

بزرگترین ریشه روی

6/827

18/099

6/6661

6/966

1

با توجه به نتایج جدول ( )0با کنترل اثر پیش آزمون ،سطح معناداری آزمون المبدای
ویلکز ،حاکی از این است که حداقل از نظر یکی از متغیرهای خودکارآمدی معلمان
وخودپنداره تحصیلی دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود
دارد و نشانگر آن است که  96درصد از تفاوت مشاهده شده در میانگین متغیرهای فوق
مربوط به تاثیر آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان می باشد .توان آماری
 1نیز بیانگر کفایت حجم نمونه و دقت آماری قابل قبول برای این نتیجه گیری است.اما اینکه
آیا آموزش متمر بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان توانسته است بر خودکارآمدی
معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان به طور مستقل اثربخش باشد،نتایج در جدول
شماره()1آورده شده است.
جدول ( ) 4نتایج تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر خودکارآمدی و خودپنداره تحصیلی
مولفه ها

روش*پیش آزمون

5/452

1

5/452

0/973

0/541

0/007

0/039

خودکارآمدی

پیش آزمون

1912/981

1

1912/981

34/107

0/0001

0/191

1

معلمان

روش

1070/257

1

1070/257

71/745

0/0001

0/589

1

خطا

717/008

55

19/341

خودپنداره
تحصیلی دانش
آموزان

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین

ضریب اتا

توان آزمون

مجذورات

F

سطح معناداری

روش*پیش آزمون

29/193

1

29/193

1/971

0/247

0/021

0/210

پیش آزمون

33/452

1

33/452

5/117

0/021

0/039

0/148

روش

955/441

1

955/441

20/252

0/0001

خطا

315/285

55

17/551

0/231

0/339
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نتایج جدول ( )1نشان میدهد که با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون به عنوان متغیر
همپراش (کمکی) ،آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان منجر به تفاوت
معنیدار بین گروهها در متغیرهای خودکارآمدی معلمان ()F=92/918,6=6/850و
خودپنداره تحصیلی دانش آموزان ()F=66/686, 6=6/627شده است .میزان تاثیر برای
متغیر خودکارآمدی ملعمان  85/0درصد و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان  62/7درصد
بود .بدین معنا که بخشی از تفاوت های فردی در متغیرهای خودکارآمدی معلمان ،خودپنداره
تحصیلی دانش آموزان به خاطر تفاوت در عضویت گروهی (تاثیر مداخله) می باشد .لذا،
آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان منجر به افزایش میانگین نمرات
شرکت کنندگان گروه آزمایش در خودکارآمدی معلمان نسبت به گروه کنترل شده
است.همچنین با توجه به جدول ( )1آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان
منجر به افزایش میانگین نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در خود پنداره تحصیلی
دانش آموزان نسبت به گروه کنترل شده است .از این رو می توان مطرح کرد که آموزش
متمرکز بر جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی
دانش آموزان موثر است .توان آماری  1نیز بیانگر کفایت حجم نمونه و دقت آماری قابل
قبول برای این نتیجه گیری است.
بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش هم تحت تاثیر مداخله ای آموزشی متمرکز بر تعدیل جهت گیری
یادگیری معلمان که شامل محتوای آموزش تعیین هدف وخودکنترلی ،تدوین و اجرای برنامه
عمل ،تامل در تدریس ،نحوه استفاده از منابع ،یادگیری همکارانه و یادگیری تحقیقی
،خودکارآمدی معلمان بطور معناداری افزایش یافت .بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت
که آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان مداخله ای موثر بر افزایش
خودکارآمدی معلمان است که همسو با تحقیقات ویندی (،)6615جولیا ()6612
،روبرت( )6616و اسمیت ( )6665می باشد.
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در تبیین این یافته ها می توان بیان داشت که یکی از راه های افزایش خودکارآمدی بر
اساس نظریه اجتماعی شناختی بندورا اعمال راهبردآموزش کنترل خود است .در نظریه بندورا
بر نقش احساس کنترل افراد بر عملکرد شخصی و رخدادهای محیط در سالمت و سازگاری
آنها تأکید شده است.
اسمیت ( )6665نتیجه می گیرد که مشارکت در فعالیت های یادگیری برای تدریس
باعث ایجاد و تقویت احساس اقتدار و حرفه ای بودن در بین معلمان می شود و خودتعیین
گری و کنترل آن ها بر جریان آموزش را ارتقا می بخشد .وی در ادامه اشاره می کند وقتی
معلمان در یک موقعیت حمایتی فعالیت می کنند احساس توانایی بیشتری می کنند برای
انجام فعالیت هایی که منجر به بهبود و اصالح آموزش و یادگیری می شود.
ویندی )6615(1در مطالعه خود  ،تاثیر یک مدل توسعه حرفه ای که شامل آموزش
مرجع در شیوه های آموزشی معلمان مدارس ابتدایی استرالیای غربی است که آموزش های
صریحا را در بر می گیرد ،این بسته هاآنها را قادر به سنجش وفاداری معلمان به عناصر
برجسته آموزش صریح و شرکت کنندگان مصاحبه ای در مورد تأثیر برنامه مربیگری در
یادگیری دانش آموزان ،احساسات خود و توانایی های خود و نگرش به مربیگری کردند و
مربیگری با دستورالعمل بر صالحیت و اعتماد به نفس معلمان تاثیر مثبتی داشت.
همسو با این مطالعه ،جولیا ( )6612تاثیر تجارب آموزش آنالین آموزش حرفه ای بر
خودکارآمدی معلمان را مورد بررسی قرار داد .که خودکارآمدی معلمان با خودآموزی
توصیفی توسعه داده شد ،یافته ها نشان داد که اثربخشی معلمان به عنوان یک نتیجه از
تجربه توسعه حرفه ای آنالین آنها افزایش یافته است .خودآموزی شرکت کنندگان از
تغییرات کارایی آنها برای تأثیر تجربه در مورد اثربخشی معلمان ارائه شده است.
در پژوهش روبرت()6616درس پژوهی رابه عنوان یک تجربه مشارکتی و مبتنی بر
همکاری معلمان ارزیابی کردند و مشخص شد که توسعه حرفه ای و سطح خودکارآمدی
تصوری آن ها افزایش یافته است و روبرت اشاره می کند که موقعیت های مشارکتی و
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حمایتی می تواند موجب اصالح تجربه های آموزشی معلمان شده و سطح خودکارآمدی
تصوری آن ها را بهبود بخشد .و همچنین مشارکت در اقدام پژوهی را عامل تقویت کننده
خودکارآمدی تصوری معلمان می داند.
و همچنین یافته های پژوهشهای احمدی و همکارانش( ،)1076اردالن ،چاری()1057
نشان دهنده تأثیر معنادار مهارتهای ارتباطی برخودکارآمدی است .این نشان دهنده این است
که اگر به دانش آموزان و یا معلمان آموزش مهارتهای ارتباطی داده شود بر خودکارآمدی
آنان تأثیر می گذارد.
در تبیین کارآمدی در استفاده از راهبردهای آموزشی می توان گفت کسانی که در
فعالیت های مشارکتی مانند درس پژوهی شرکت می کنند زمان قابل توجهی را صرف بحث
درباره اهداف و نتایج یادگیری ،همکاری با همکاران حرفه ای ،مشارکت در یک فرآیند
بازنگری گروهی،طراحی فعالیت های آموزشی ،جمع آوری شواهد از یادگیری دانش آموزان
،اصالح و بهبود مبتنی بر شواهد و فعالیت های انتقادی می کنند.مجموع این فعالیت ها به
توسعه حرفه ای معلمان و احساس کارآمدی در استفاده از راهبردهای آموزشی می انجامد
که نتایج آن در خودکارآمدی معلمان قابل مشاهده است.
عالوه براین یکی دیگر از یافته های این پژوهش نشان داد که ،آموزش متمرکز بر تعدیل
جهت گیری یادگیری معلمان منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها در خودپنداره تحصیلی
دانش آموزان شده است .لذا ،آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان منجر
به افزایش میانگین نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در خودپنداره تحصیلی دانش
آموزان نسبت به گروه کنترل شده است .در این پژوهش نحوه مداخله بر روی خودپنداره
تحصیلی دانش آموزان غیرمستقیم می باشد بدین معنی که با آموزش به معلمان ،خودپنداره
تحصیلی دانش آموزان را بررسی کردیم که مکانیسم تاثیر این مداخله بدین گونه است که
با تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان و افزایش خودکارآمدی معلمان این نیز به نوبه خود
بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبتی داشت .
همسو با این یافته ها ،فانی و خلیفه ()1055در پژوهشی نشان دادند که هر چه ادراک
از رفتار معلم باالتر باشد ،خودپنداره ی تحصیلی باالیی را برای دانش آموزان همراه دارد.
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عسگری و مظلومی( )6616در پژوهش خود دریافتند که آموزش مؤلفه های سنجش به عنوان
یادگیری بر معلمان ،خودپنداره و پیشرفت ریاضی دانش آموزان را افزایش داده است.
وتحقیقات فلیس و رنزولی()6660گزارش مارجیسون ( )6661نیر در بررسی تأثیر برنامه
آموزش خالقیت بر تواناییهای خالق و خود پنداره دانش آموزان ابتدایی نشان داد که برنامه
آموزش خالقیت تأثیری اندکی بر خود پنداره دانش آموزان داشته و اثر بسیار بر توانایی
های خالق آنها گذاشته است .
یانگسون و همکاران ( )6618رابطه بین خودراهبری در یادگیری و عزت نفس را برسی
کردند.نتایج پژوهش نشان داد افرادی که خودراهبری یادگیری باالیی دارند خودباوری
باالیی دارند که این نیز به نوبه خود بر خودپنداره تحصیلی آنان تاثیر مثبت دارد.که در این
تحقیق نیز محتوای مداخله ما متمرکز بر یادگیری خودراهبری معلمان بود که براساس پیمایش
آموزش و یادگیری بین المللی برای توسعه حرفه ای معلمان توصیه شده بود .این یادگیری
خودراهبری معلمان نیز با افزایش خودکارآمدی معلمان منجر به افزایش خودپنداره تحصیلی
دانش آموزان شد.
اثر بخش بودن استفاده از راهبر های خود تنظیمی برای افزایش پیشرفت تحصیلی و
خودپنداره توسط نویسندگان و پژوهشگران متعددی ازجمله یانگ و لینی)  ( 2010؛ بریانت
) )2009؛ اکار و اکتامیس)  ( 2010؛ درمیتزاکی ،یونداری و گوداس)  ( 2009گزارش و مورد
تایید قرار گرفته است.
مطالعه عشورنژاد()1059نشان داد خودپنداره با یادگیری خودگردان و موفقیت تحصیلی
دانشجویان رابطه مثبت داردو بصورت مستقیم و غیرمستقیم(بامیانجی گرییادگیری
خودتنظیم)،برموفقیت تحصیلی دانشجویان اثر می گذارد.
همچنین یافته های این بخش از تحقیق با یافته های پاپ زن و سلیمانی(،)6616نعیم
حسینی و همکاران(،)6616آیانیووهمکاران( ،)6669زراعت و غفوریان(،)6667عسگری و
مظلومی(،)6616گوای و همکاران( )6616و هانگ( )6611همسو می باشد .گوئتز ()6669؛
گوئتز همکاران ( )6667آنها در مطالعات خود نشان دادند چندرسانه های آموزشی که توسط
معلمان اجرا می شود ضمن ایجاد نوعی محیط چندحسی برای فراگیران و با داشتن امکانات
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تعاملی می تواند انگیزه فراگیران را افزایش دهد و استادان با استفاده از اینترنت در تدریس
ترغیب شوند که این امر باعث باال رفتن کیفیت آموزش و یادگیری و همچنین احساس لذت
و شعف و عدم خستگی دانشجویان خواهد شد.باقری مجد و زید آبادی ( )1075نشان دادند
کهکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات نقش سازندهای در یاددهی و یادگیری از طریق
خودتنظیمی و خودکارآمدی دارد و خودکارآمدی منجر به خودتنظیمی فناوری در
یادگیرندگان خواهد شد.
اما ناهمسو با این یافته ما،حسینی( ) 1052در پژوهش خود نشان داد که تأثیر آموزش
خالقیت معلمان بر خود پنداره دانش آموزان آنها تأیید نمیشود .و خجسته مهر و همکارانش
()1071اثربخشی برنامه موفقیت تحصیلی بر خودپنداره تحصیلی را تایید نکردند .
در تبیین این یافته می توان گفت که خودپنداره تحصیلی دانش آموزان بازتابی از
عملکردهای قبلی و فعلی دانش آموزان در موقعیت های تحصیلی است .شاید اثرگذاری این
برنامه بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان زمانی مشخص تر شود که دانش آموزان فرصت
قرار گرفتن در موقعیتهای ارزیابی مثل امتحانات پایانی نوبت دوم را داشته باشند تا بتوانند
تغییرات حاصل شده را با قبل مقایسه کنند وتصورات مثبت تری نسبت به توانایی های
تحصیلی خود کسب کنند و بتوانند آن را گزارش کنند .ویا اینکه مداخله متمرکز بر جهت
گیری یادگیری( یادگیری خودراهبری )به طور مستقیم بر دانش آموزان آموزش داده شود.
با توجه به این که از لحاظ نظری خودپنداره ،دید کلی فرد درباره ی خودش است که
با تجربه وی و تفسیر دیگران از آن تجربه شکل می گیرد .پس با تعدیل جهت گیری یادگیری
معلمان  ،خودکارآمدی معلمان افزایش می یابد که این نیز بر نحوه تفسیر آنان از یادگیری
دانش آموزان تاثیر دارد که به نوبه خود موجب افزایش خودپنداره تحصیلی دانش آموزان
می شود.
همچنین براساس مدل فرهنگی چندگانه هیندرسون )1777( 1به عنوان مدل نظری این
مدل ترکیبی است از زمینههای فرهنگی ،تربیتی ،علمی برای معلمان که بین آنها سازگاری
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ایجاد شده است (موریس .)6667 ،که مولفه های فرهنگ معلمی پذیرنده تغییر یافت شد،که
بسیاری از آنها به طور مستقیم با پذیرندگی ارتباط داشتند؛ از قبیل افتخار به حرفه معلمی،
اعتماد به شاگردان ،مهم بودن زندگی آینده شاگردان ،اعتماد به نظام آموزشی و آموزشهای
ضمن خدمت ،داشتن روحیه تغییر ،و ارائه حق صحبت آزادانه به شاگردان ،دادن حق انتخاب
به شاگردان ،روحیه تغییر ،بازخورد منظم به شاگردان ،صرف وقت زیاد در اجرای تغییرات،
انتقاد از گذشته ،همدلی با شاگردان ،دقت در کردار و رفتار ،عالوه بر این برخی از مولفههای
فرهنگ معلمی هستند که به طور غیر مستقیم با پذیرندگی ارتباط داشتند .این مولفه ها
عبارتند از :نیاز به پیشرفت در معلمان موافق ،اعتقاد به مشورت و استفاده از دانش دیگران
به ویژه همکاران و اساتید دانشگاه ،اعتقاد به مطالعه و تاثیر یافتههای علمی در کار ،مهم
بودن پیشرفت شاگردان ،خوشرویی ،حسن نیت ،ابتکار ،خونگرمی و روحیه طنز ،روحیه
تحقیق ،روحیه گفتگو با همکاران ،تمایل به یادگیری موضوعات تازه در راستای حرفه همسو
با تحقیقات سیالنیر و کارکوش(، )6615گینسل و ساراکالوقلو( )6615و وان ( )6619در
این راستا باید توجه کرد بسته آموزشی تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در آموزش
خودراهبر بیشتر بر این ویژگی های پذیرنده تغییر معلمان اشاره می کند که زمینه را برای
فعالیت دانش آموزان گسترده تر و دانش آموزان حق رای و انتخاب و جهت گیری به سوی
اهدافی که در افکار خود را دارند که این نیز به نوبه خود موجب افزیش خودپنداره تحصیلی
دانش آموزان می شود .همچنین جلیلی و همکارانش ( )1075نشان داد که آموزش
خودتعیینگری دانشجو معلمان بر انگیزش تحصیلی و شیفتگی تحصیلی اثر دارد با توجه
به مؤثر بودن برنامه آموزشی خودتعیینگری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی ،استفاده از این
برنامه آموزشی برای افزایش انگیزش و شیفتگی در موقعیتهای یاددهی -یادگیری پیشنهاد
میشود .از سوی دیگر قابل ذکر است که معلمان نیز با خودکارآمدی باال داری انگیزش
عاطفی وهیجانی مثبت نسبت به دانش آموزان است که این ویژگی معلمان نیز بر خودپنداره
تحصیلی دانش آموزان اثر گذار است.
بنابر آنچه تاکنون بیان شد چون محتوای مداخله آموزشی ما متمرکز بر الگوی مدیریت
آموزش خودراهبر برای تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان می باشد ،که این نیز شامل
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سه بعد خودمدیریتی(کنترل کار) ،خودکنترلی (مسئولیت شناختی) و انگیزش است.خودپنداره
تحصیلی دانش اموزان نیز مربوط به بعد انگیزشی این مداخله آموزشی می شود که با تعدیل
جهت گیری یادگیری نیز از لحاظ انگیزشی با توجه به مولفه های تامل در یادگیری و
آموزش نیاز ها یادگیری و تشخیص نیازها و یادگیری مشارکتی و انگیزش باعث ایجاد
ارزش و موفقیت در دستیابی اهداف یادگیری در هنگام یادگیری می شود و به عنوان واسطه
ای بین بافت(کنترل) و شناخت (مسئولیت) در طول فرایند یادگیری عمل می کند .براساس
انگیزش کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تالش بیشتری از خود
نشان می دهدکه با تدریس این عامل می تواند موجب باالر فتن خودپنداره تحصیلی دانش
آموزان گردد.
بنابراین با توجه به تفاوت های فردی که در فراگیران وجود دارد این تفاوت در معلمان
نیز در جهت گیری یادگیری آن مشاهده شد که با این مداخله موجب تعدیل جهت گیری
یادگیری معلمان شدیم و می توان نتیجه گرفت تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان منجر
به افزایش خودکارآمدی معلمان و این نیز براساس مکانیسمی که گفتیم بر خودپنداره
تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت گذاشت که طبق این یافته ها توصیه و پیشنهاد می شود
که باتوجه به بررسی میزان کاربرد اصول آموزش بزرگساالن توسط دست اندرکاران برنامه
های رشد معلم و مدیران مدارس و همچنین میزان انتقال یادگیری معلمان به محیط کالس
درس و مدرسه در اثر شرکت در آموزشهای ضمن خدمت ،برنامه های رشد خودراهبری
متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان را برای افزایش خودکارآمدی کارکنان دنبال
کنیم.
براساس این مطالعه سواالت و پیشنهاداتی که حائز اهمیت که بر روی آنها کار پژوهشی
انجام شود  :جهت گیری یادگیری معلمان و مدیران به چه میزانی با عملکرد کارکنان ارتباط
دارد؟ مطالعه پیمایشی در خصوص یادگیری حین کار معلمان و متولیان آموزش و پرورش
انجام شود .این بسته آموزشی متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان برای
دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک سرفصل تدریس شود .و برای معلمان نیز
در آموزش و پرورش به صورت یک دوره ارائه شود.
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