
 

 

 هاچالش و تحول سير با همراه ايران در کاردانش شاخه درسي برنامه توصيف

 

 

 1 زاده عتيشر یمهد دکتر

 

 مقدمه

هدف از تأسيس به اجرا درآمد.  2732-2731عنوان يك نوآوري در نظام جديد آموزش متوسطه از سال تحصيلي شاخه كاردانش به

هاي دوره متوسطه با نيازهاي بازار كار از طريق تربيت نيروي انساني مورد نياز در سطوح اين شاخه ارتباط و نزديكي بيشتر آموزش

 گيرد.ماهر، استادكار و غيره بود. در اين مطالعه برنامه درسي شاخه كاردانش در ايران مورد بحث و بررسي قرار ميكارگر ماهر، نيمه

 هاي کار محورروري اجمالي بر سير تحوالت آموزشم

اي، در ايران، در حقيقت با تأسيس دارالفنون شكل گرفت و رسميت يافت. تأسيس اي( مدرسههاي كار محور )فني حرفهآموزش

ي شد. پس از هاي مختلف تحصيلاي بود كه در آن نياز اجتماعي، تعيين كننده رشتهپاسخي به نياز آموزشي مدرسه دارالفنون،

ها، نياز به وجود هاي دولتي به شيوه اروپايي و وسعت تشكيالت آن)هـ. ش( و تأسيس سازمان 2121انقالب مشروطيت در سال 

اي، درصدد برآمد كه نيروي مورد نياز خود را از طريق تأسيس مدرسه وابسته به كرده، افزايش يافت. لذا هر مؤسسهافراد تحصيل

آموزان (. ادامه اين روند به توسعه آموزش دوره متوسطه در كشور انجاميد و هدايت دانش2732پور، محسنخود تأمين نمايد )

ها متمركز گرديد و به دنبال آن به كثرت يقه سفيدان پشت ميزنشين، بدون توجه به نيازهاي جامعه منجر شد كه سوي دانشگاهبه

 د.انتقادات زيادي را به روند آموزش متوسطه وارد كر

ها به خاك آلوده نگردد. پرداختن به ها، كسب مشاغلي است كه دستكردهآرزوي اكثر تحصيل»در گزارشي ديگر، آمده است:     

 («.2732شود )گزارش مقدماتي برنامه سوم اي و فنون، در خور افراد كم استعداد ملحوظ ميكارهاي حرفه

آموزش متوسطه به اجرا گذاشته شد،  وزش و پرورش كشور، نظام جديدبه دنبال تغيير نظام آم 2717-2713 در سال تحصيلي

اي ايجاد گرديد، در هاي فني و حرفهمنظور گسترش و توسعه آموزشاما عليرغم تغييراتي كه در ساختار برنامه آموزش متوسطه به

اي و هاي فني و حرفهارزش بودن آموزشآموزان براي ورود به دانشگاه، تأكيد بر دروس نظري، كمعمل تأكيد بر آماده كردن دانش

هاي عيني و ملموس اجراي اين برنامه جديد ترين نارساييها، از جمله مهمعالقه و سرخورده به اين آموزشآموزان بيهدايت دانش

آماده كردن  ،فلسفه آموزش متوسطه بود. پس از گذشت مدتي از اجراي اين نظام، مجدداً كارآيي آن مورد ترديد قرار گرفت زيرا

؛ بهرنگي 2732شريعتمداري، ) شدهاي بيكار روز به روز افزوده ميافراد براي رفتن به دانشگاه بود، به طوري كه بر جمع ديپلمه

2737.) 
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هاي منظور اصالح بخشي از نارساييادامه يافت. در اين سال به -2732تا سال -اين وضعيت تا پس از پيروزي انقالب اسالمي    

آموزان و آشنايي آنان با محيط كار با هدف پرورش روحيه عالقه به كار در دانش« طرح كاد»زش متوسطه در ارتباط با بازار كار آمو

تبصره به ضميمه سازمان و تشكيالت اجرايي آن در  7اين طرح در ده ماده و  و كارهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي به اجرا درآمد.

اي هاي فني و حرفهموزش و پرورش مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي عالي هماهنگي آموزششوراي تغيير بنيادي نظام آ

نيم روز  7بايست آموزان در دوره متوسطه ميكشور به اتفاق آرا كليات آن را مور د تصويب قرار داد. بر اساس اين طرح كليه دانش

وزارت ) ر و به مشاهده و فراگيري و مشاركت و ياري كار بپردازند.ساعت در محيط كار حاض 21-2يا يك روز تمام در هفته بين 

هايي از جمله: نامشخص بودن، جايگاه طرح كاد در مجموع اين طرح در مرحله اجرا با نواقص و نارسايي (2732آموزش و پرورش 

( 2731پيراينده و ديگران )نامشخص بودن محتواي هر حرفه، موضوعيت نداشتن امر هدايت تحصيلي  هاي دوره متوسط،آموزش

 مواجه گرديد.

ها و علت عدم پاسخگويي مناسب برنامه آموزشي آن به نيازهاي جامعه و نارسايي تغيير نظام آموزش متوسطه قبل، به      

و بحث  عالي انقالب فرهنگي( قرار گرفت و پس از چند سال هايي مجدداً، در دستور كار مسئولين فرهنگي كشور )شورايكاستي

هاي كشور به اجرا درآمد براي نظام در دبيرستان 2732 -2731بررسي سرانجام نظام جديد آموزش متوسطه از سال تحصيلي 

ها تأسيس شاخه كاردانش جهت تقويت ترين آنهاي متعددي در نظر گرفته شده بود كه از مهمجديد آموزش متوسط ويژگي

. برنامه شاخه كاردانش با همان اهداف تا كنون نيز ادامه يافته است اگرچه اجراي آموزان در دوره متوسطه بودآموزي دانشمهارت

سال افزايش يافته و برنامه كارورزي آن بين  7سال به  1طول مدت آن از  دچار تغييراتي شده و 2733-2731آن از سال تحصيلي 

اي آن تغيير چنداني نيافته است و كماكان در ساعت در نظر گرفته شده است اما ماهيت اجر 131ساعت و حداكثر  211حداقل 

 آموزاني كه از نظر پيشينۀ تحصيلي نه چندان قابل توجهي برخوردار هستند ملزم به انتخاب رشتههاي اخير نيز اغلب دانشسال

 كنند.آموزان، با عالقه رشته شاخه كاردانش را انتخاب ميشوند. در مواردي نيز دانشهاي كاردانش ميشاخه

 

 کاردانش توصيف برنامه درسي شاخه

در توصيف برنامه درسي شاخه كاردانش به اهداف و ساختار برنامه درسي، نحوه ورود به شاخه كاردانش و نحوه ارزشيابي از دروس 

 شود:نظري و مهارتي اشاره مي

 اهداف کلي

اساس نيازهاي توسعه اقتصادي،  و خدمات بر هاي صنعت، كشاورزيهدف كلي شاخه كاردانش تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش

 دهندنحوي كه هر يك از افراد شاغل و يا متقاضيان اشتغال در جامعه براي كاري كه انجام ميباشد، بهاجتماعي، فرهنگي كشور مي

 (.2731 )كليات نظام جديد آموزش و پرورش يا داوطلب انجام آن هستند، دانش و مهارت كافي كسب نمايند

 ف جزیياهدا 

احراز آمادگي نسبي  پرورش ملكات و فضايل اخالقي، بينش سياسي و اجتماعي، اعتالي سطح فرهنگ و دانش عمومي و

 اند از:هاي خاص علمي، كاربردي. ساير اهداف شاخه كاردانش عبارتآموزان براي ادامه تحصيل در رشتهدانش
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تانداردهاي شغلي ارائه شده از سوي دستگاه متولي بخش اشتغال توانايي انجام كار در حد اس هاي فني:کسب مهارت -الف 

 همراه با رعايت نكات ايمني و بهداشتي

پذيري و غيره در امور گيري، پرورش روحيه مسئوليتهاي تصميمهاي فكري، مهارتگسترش توانايي هاي زندگي:مهارت -ب 

 شود.آموزان آموزش داده ميميل مهارت به دانشهاي عمومي و تكها در قالب درسفردي و اجتماعي. اين مهارت

 التحصيلي.توانايي و مهارت الزم براي ادامه دادن يادگيري بعد از فارغهاي یادگيري: مهارت -ج

 یادگيري -هاي یاددهيروش

دا توسط معلم ها ابتشود. به اين ترتيب كه مفاهيم و مهارتروش آموزش و تدريس در شاخه كار و دانش، به شيوه سنتي انجام مي

شود. بديهي است در آموز تمرين ميآموزش داده شده، سپس به شكل عملي در كارگاه يا آزمايشگاه مدرسه توسط معلم و دانش

آموزان محيط واقعي كار را تجربه نكرده؛ بنابراين با ها، دانشاين شيوه به دليل امكانات محدود مدارس و مجهز نبودن كارگاه

سه ساله فني و  شوند. البته درسي با عنوان كارآموزي در برنامه آموزشي دورههاي محل كار نيز آشنا نميتها و محدوديويژگي

تابستان سال سوم، يعني پايان مدت تحصيل، ملزم به گذراندن آن در  آموزان دراي و كاردانش گنجانده شده است كه دانشحرفه

اساس برنامه دقيق و منسجم و با هماهنگي الزم مربيان و كارفرمايان  رورزي برباشند. ليكن اين دوره كاهاي واقعي كار ميمحل

 گردد.هاي درسي باز نميگيرد، از اين رو كارايي الزم را نداشته و بازخورد آن نيز به برنامهانجام نمي

 

 ارزشيابي

هاي كتبي براي دانش نظري ذيرد. آزمونپهاي كتبي و عملي صورت ميها در اين شاخه به دو صورت آزمونارزشيابي از آموخته

 شود.هاي آموزش داده شده استفاده ميهاي عملي براي سنجش مهارتآموخته شده و آزمون

 شود.هاي آموزش و پرورش به صورت سنتي انجام ميهاي ارزشيابي در اين شاخه به مانند ساير بخششيوه

 

 التحصيالناشتغال فارغ

 با موفقيت به پايان برسانند از مزاياي زير برخوردار خواهند شد: هاي درسي رشته مهارتي خود راآموزاني كه كليه واحددانش

  مهارتي مربوط از وزارت آموزش و پرورش رشته دردريافت مدرك رسمي پايان تحصيالت كامل آموزش متوسطه 

  ربطيذدريافت گواهينامه مهارت شغلي از دستگاه متولي 

 يدريافت گواهينامه كارورز 

هايي شغلي در فراگيـران بـه طوريكـه بالفاصـله بعـد از      ايجاد و توسعه مهارت دانش، ايجاد شاخه كار و با توجه به اينكه هدف اصلي

التحصيالن فارغ اي،لذا در صورت تحقق يادگيري حرفه بوده است، التحصيلي از هنرستان بتوانند جذب بازار كار و صنعت شوند،فارغ

التحصيالن اين شاخه، به دليل كار در براي فارغ ري نسبت به سايرين براي حضور در بازار كار و صنعت دارند.اين شاخه شانس بيشت

ها زمينه كاريابي و اشـتغال بـيش از سـاير    ها و ابزارآالت فني و صنعتي و نحوه استفاده از آنهاي مختلف و آشنايي با دستگاهكارگاه

 توانند در بازار كار و صنعت مشغول به كار شوند.ن ميالتحصيالباشد و اين فارغها ميرشته

 هاي مهارتي كاردانشبرنامه درسي رشته ساختار

 شود:هاي مهارتي از اجزا زير تشكيل ميبرنامه درسي رشته 
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 ي غير فنيهايستگیشادروس عمومي و  

واحد  72باشد. در پايه اول مدارس روزانه ميواحد  31هاي مهارتي شاخه كاردانش مشترك است و جمعاً اين دروس در همه رشته 

واحد  27واحد مطالعات اجتماعي،  3واحد دروس عمومي،  23شود. اين دروس مشتمل بر واحد ارائه مي 11و در پايه دوم و سوم 

 باشد.هاي غير فني ميواحد شايستگي 3هاي زندگي و واحد انسان و مهارت 3انسان و سالمت، 

 

 ت یا دروس فنياستانداردهاي مهار

ها محور اصلي آموزش و اشتغال واحد در هر رشته متغيرند. اين مهارت 32 تا سقف اين دروس برنامه آموزشي مهارتي هستند و 

واحد دروس فني  32و  (رياضي، فيزيك، شيمي)واحد دروس پايه فني، شامل  2باشند. دروس فني كه شامل آموزان ميدانش

 گردد.مي واحد بالغ 211 ه كاردانش در دروس عمومي، دروس پايه فني و دروس فني تاباشد. جمع واحدهاي شاخمي

 نيازدروس پيش 

ي از ميان آموزان براي ورود به آموزش استانداردهاي مهارتي و جبران برخي كمبودهاي آموزشمنظور ايجاد شايستگي در دانشبه 

هاي بعضي از دروس به مجموعه دروس الزامي رشته اي،هاي شاخه فني و حرفهدروس عمومي، پايه و اختصاصي برخي رشته

 مهارتي اضافه شده است.

 (ي غير فنيهايستگيشا) مهارتدروس تكميل  

 اند از؛سازد و عبارتآموزان را براي خود اشتغالي آماده مياين دروس دانش 

 ت محيط كارالزاما 

  ياحرفهاخالق 

  ينيكارآفر وي نوآوركارگاه. 

 

 کارورزي 

هاي مربوط به خوداشتغالي بايد بتوانند در محيط واقعي نيز كار كنند؛ بنابراين آموزان پس از فراگيري مهارت و كسب تواناييدانش 

 بيني شده است.ساعت در هر رشته پيش 211-231برنامه كارورزي تا سقف 

عدم امكان ارائه كارورزي در هر مهارت در يك منطقه شاخص مناسبي براي تعيين نيازهاي شغلي منطقه و ضرورت توسعه امكان يا 

 باشد.يا عدم توسعه يك رشته مهارتي مي

 دروس اختياري

ه، نيروي هاي شاخه كاردانش جهت انطباق با شرايط محيطي، امكانات، نيازهاي منطقمنظور انعطاف در آموزشدرس اختياري به

 اند.انساني منطقه و اشتغال طراحي شده

آموزان با توجه به جدول دروس اختياري اي عاليق و استعدادهاي دانشواحد آموزشي با شرايط و امكانات خود و نيازهاي منطقه

 نمايد.ه ميآموزان ارائهاي مهارتي، دروسي را براي پوشش واحدهاي اختياري هر رشته مهارتي به دانشمتناظر با رشته
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 2731برنامه درسي شاخه كاردانش بر حسب، واحد / ساعت ؛دفتر كاردانش  – 2جدول شماره 

 واحد/ ساعت مجموع دروس ردیف

 31 دروس عمومي 2

 3 دروس غيرفني 1

 2 ، شيمي(كيزيف دروس پايه فني )رياضي، 7

 32 دروس فني 3

 211 جمع 

 هاي مهارتي شاخه کاردانش:رشته

مهارت )دروس فني( دروس  هايي هستند كه ساختار اختصاصي برنامه درسي آن تركيبي از استاندارهاياي مهارتي رشتههرشته

اي و تربيت نيروي انساني ماهر براي اشتغال در بازار كار هاي حرفهتكميل مهارت و دروس اختياري است و هدف آن آموزش مهارت

 است.

 كه شرح آن در جدول ذيل ارائه گرديده است: نه صنعت، خدمات و كشاورزي و هنر است؛شاخه كار و دانش مشتمل بر چهار زمي

 2731هاي تحصيلي شاخه كاردانش بر حسب زمينه، گروه و زيرگروه دفتر كاردانش عناوين رشته -1جدول شماره 

 کاردانش التحصيالننحوه ادامه تحصيل فارغ

به شاخه كاردانش تمهيداتي براي ادامه تحصيل آنها در نظر آموزان براي انتخاب و ورود به منظور ايجاد انگيزه بيشتر در دانش

اي و دانشگاه علمي كاربردي، دانشگاه پيام نور هاي ادامه تحصيل شاخه كاردانش در آموزشكده فني و حرفهگرفته شده است. زمينه

يالن شاخه كاردانش با مدرك ديپلم با التحصباشد. از آنجا كه اشتغال فارغپذير ميو در صورت تغيير رشته در كنكور سراسري امكان
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مند به ادامه تحصيل براي كسب مدارك تحصيلي التحصيالن، عالقهاي از اين فارغباشد، بخش عمدهمشكالت زيادي مواجه مي

 باشند.باالتر و دسترسي به شانس اشتغال بيشتر در بازار كار مي

 

 هاي فراروي برنامه درسي شاخه کاردانشچالش

رو بوده است و سبب گرديده كارآيي و اثربخشي آن كاهش هاي متعددي روبهرسي شاخه كاردانش در اجرا و عمل با چالشبرنامه د 

 گردد؛ها اشاره مييابد. در ذيل به اهم اين چالش

روري آموزان: براي ورود به شاخه كاردانش يكي از موارد ضهاي ورودي دانشعدم تناسب برنامه درسي طراحي شده با ويژگي -

آموزان به اين شاخه كه اغلب دانشباشد. با توجه به اينهاي فني اين شاخه ميبراي رشته 23( و 2در درس رياضي ) 21نمره 

هاي شوند از سابقه تحصيلي و آموزشي مناسبي برخوردار نيستند عموماً از كسب نمره مورد نياز درس رياضي در رشتهوارد مي

گردد. باشند و همين امر سبب طوالني شدن طول مدت تحصيل و بعضاً ترك تحصيل آنان ميميمختلف شاخه كاردانش ناتوان 

الذكر با آموزان فوقبه شدت وابسته است، براي دانش (پايه )رياضي، فيزيك و... از طرف ديگر يادگيري دروس فني كه با دروس

 (.2723زاده  عتيشر ،2731نفيسي ) گرددمشكالت جدي مواجه مي

ناسب شرايط آموزشي براي اجراي استانداردهاي مهارتي: استانداردهاي مهارتي در شاخه كاردانش در حكم كليد عدم ت -

آموزي با اختالل بيايد عمالً فرايند مهارت وجود بهآموزي است و اگر هر نوع خللي در اجراي صحيح اين استانداردها مهارت

نيروي انساني واجد الشرايط، به روز نبودن تجهيزات كارگاهي و  يي از جمله كمبودهايينارساگردد. جدي مواجه مي

هاي استانداردهاي مهارتي هاي كارگاهي و غيره، از جمله مواردي هستند كه آموزشآزمايشگاهي، نامناسب بودن محيط آموزش

اي صورت ها به گونهناند. همچنين نحوه ارزشيابي دروس مهارتي در هنرستارا در شاخه كاردانش با اختالل مواجه كرده

آموزي در سطح مهارت توانديمهاي مربوطه در رابطه با ارزشيابي منطبق نيست و همين امر گيرد كه با دستورالعملمي

 (.2721 برزگر ،2721 رضاپور ،2723 نيمت ،2731)نفيسي  دهدهاي كاردانش را تنزل هنرستان

آموزان شاغل به تحصيل در شاخه كاردانش از جمله دروسي است كه دانش عدم اجراي صحيح برنامه كارورزي: برنامه كارورزي -

توانند شوند و هم ميبيني شده با گذراندن اين درس، هم با محيط كار و شرايط حاكم بر آن آشنا ميبرنامه پيش اساس بر

كه از نظر زمان انجام اين درس اينهاي ياد گرفته در محيط مدرسه را به محك تجربه بگذارند. در حال حاضر با توجه به مهارت

اين درس به طور جدي در  ها و نهادهاي خارج از آموزش و پرورش مشكالت زيادي وجود دارد، عموماًو ميزان همكاري سازمان

 ،2721، عطاريان 2722يي ايريپ ،2722باشد )اكرام نيا گيرد و فاقد اثربخشي الزم ميصحنه عمل و اجرا مورد توجه قرار نمي

 (.2737شريعت زاده  و 2721، برزگر 2723شواخي 

كلي جامعه  طورفراگيران و به اي و كاردانش در جامعه: نگرش نسبتاً منفي والدين،هاي فني و حرفهپايين بودن منزلت آموزش -

اري اين متصور آموزان با نمرات پايين به اين شاخه از سوي مدارس به طوريكه در اذهان بسيها و هدايت دانشبه اين آموزش

هاي كار و دانش وارد شود. هرچند كه در هاي ديگر ادامه تحصيل دهد، بايد به رشتهاست كه هر كس نتوانست در رشته

 فراگيران تا حدي كاهش يافته است. هاي اخير از ميزان اين نگرش منفي نسبت به شاخه كاردانش در بين والدين وسال

آموزان در جهت ايجاد آموزي به دانشنش: با وجود آنكه شاخه كاردانش با هدف مهارتالتحصيالن شاخه كاردااشتغال فارغ -

و مشاغل  ريزي شده است به طوري كه همه استانداردهاي مهارتي اين شاخه توسط صاحبان حِرَفاشتغال در بازار كار برنامه
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التحصيالن شاخه كاردانش بعد از فارغ التحصيلي رغباشد كه فاگردد و لزوماً انتظار اين ميخارج از آموزش و پرورش طراحي مي

ها و مطالعات نشان دهنده آن است كه اين توانند به سهولت در بازار كار شاغل گرديده و به فعاليت بپردازند، اما بررسيمي

ر كار به شغل متناسب با توانند در بازاالتحصيالن نميانتظار تا كنون به درستي برآورده نشده است و درصد بااليي از اين فارغ

 هاي آموخته شده دست پيدا كنند.مهارت

 

 منابع

 2721-22اي و كاردانش در سال تحصـيلي  آموزان شاخه فني و حرفه(. بررسي مشكالت كارورزي و كارآموزي دانش2722اكرام نيا، غالمرضا )

اصـفهان، طـرح پژوهشـي سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان        ي ذيربط استان هادستگاهآموزان و ديگر از ديدگاه مربيان، مديران، دانش

 اصفهان.

 ي استان تهران،هاشهرستانهاي كامپيوتر و الكترونيك شاخه كاردانش (. بررسي وضعيت اشتغال مهارت آموختگان رشته2721برزگر، محمود )

 ي استان تهران.هاشهرستانپژوهشي، سازمان آموزش و پرورش  طرح

 (. معاونت آموزش و آموزشگاهي.2737) محمدرضابهرنگي، 

 ارزيابي از طرح كاد، انتشارات وزارت آموزش و پرورش. .(2731پيراينده و ديگران )

اي و كاردانش استان ي كارآموزي و كارورزي بر مهارت هنرجويان فني و حرفههادوره(. بررسي ميزان اثر بخشي 2722محمدحسن ) پيرياني،

 آموزش و پرورش استان لرستان.لرستان. طرح پژوهشي. اداره كل 

در شهرستان كاشان، طرح  هاآني شاخه كاردانش با امكانات موجود هاآموزشي آموزشي ازهاين(. بررسي تناسب 2721رضاپور، غالمرضا )

 پژوهشي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان.

 (.2732سازمان برنامه و بودجه. گزارش مقدماتي برنامه سوم )

 (.2733نامه و بودجه. گزارش مقدماتي برنامه چهارم عمراني )سازمان بر

 (.2712سازمان برنامه و بودجه. گزارش ارزيابي برنامه چهارم )

تعليم و  پژوهشكده پژوهشي، طرح اي،كار و دانش و فني و حرفه شاخهآموزان ي ورودي دانشهايژگيو(. بررسي 2723شريعت زاده، مهدي )

 تربيت.

 ي درسي.زيربرنامه(. ارزشيابي از برنامه كارورزي شاخه كاردانش در وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و 2737) يهدمشريعت زاده، 

 (. تعليم و تربيت اسالمي، انتشارات نهضت، زنان مسلمان، چاپ ششم، تهران.2732) عليشريعتمداري، 

دفتر انتشارات كمك  21اي شماره آموزش فني و حرفه رشد اي،ي و حرفهي فنهاآموزش(. تبيين نظام كارورزي در 2723) رضاي عل شواخي،

 آموزشي.

پژوهشي سازمان آموزش و  طرح (. بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش آموختگان شاخه كار و دانش مشهد،2721عطاريان، نادره )

 پرورش استان خراسان.

هاي حساب داري و كامپيوتر شاخه كاردانش در شهر تهران. سازمان پژوهش و رشته (. بررسي كارآيي بيروني2723متين، نعمت اهلل )

 ي آموزشي وزارت آموزش و پرورش.زيربرنامه

 (.2) شماره(. تحوالت آموزش متوسطه در ايران، فصلنامه تعليم و تربيت، نشريه پژوهشكده تعليم و تربيت، 2732پور، بهرام )محسن

 طرح ي شغلي،هامهارتاي رسمي با محيط كار و فني و حرفه هاآموزشررسي چگونگي و ميزان ارتباط (. ب2731) نيعبدالحسنفيسي 

 ي آموزشي.زيربرنامهسازمان پژوهش و  317شماره  هينشر پژوهشي،
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