کتاب چهارم
اصول طراحی يک کارگاه آموزشی

کليات برنامه آموزشی طراحی يک کارگاه آموزشی
مقدمه
بخش اصلی فعاليت کارکنان نظام ارائه خدمات سالمت را آموزش تشکيل می دهد .بنابراين آشنايی اصولی با نحوه طراحی و
اجرای برنامه های آموزشی و استفاده از روش ها و شيوه های آموزش اثربخش توسط آنان اهميت بسيار دارد .يکی از شيوه
هاي ی که به صورت شايع در آموزش سالمت به کار می رود ،کارگاه آموزشی است .برنامه حاضر با هدف گسترش دانش و اتقای
مهارت آموزش دهندگان سالمت در زمينه اصول علمی و عملی طراحی يک کارگاه آموزشی تدوين شده است تا شرکت
کنندگان بتوانند کارگاه های آموزشی استاندارد و اثربخش طراحی کنند و با اجرای درست آنها بتوانند فرآيند يادگيری در
مخاطبان را تعميق بخشند.
اهداف رفتاري
انتظار می رود که در پايان اين کارگاه آموزشی ،شرکت کنندگان قادر باشند بدون مراجعه به منابع آموزشی:
 - 1کارگاه آموزشی را تعريف کنند.
 - 2مراحل اصلی در طراحی يک کارگاه آموزشی را نام ببرند.
 - 3معيارهای استاندارد هر بخش از کارگاه را توضيح دهند.
 - 4نحوه ارزيابی يک کارگاه آموزشی را توضيح دهند.
 - 5در جلسه يک کارگاه آموزشی طراحی کنند.
گروه هدف
گروه هدف اختصاصی در اين برنامه آموزشی ،کارشناسان مسئول واحدهای آموزش سالمت دانشگاه های علوم پزشککی کشکور،
به عنوان افراد مرجع در برنامه های آموزشی و اطالع رسانی در حوزه سالمت تحت پوشش دانشگاه های علکوم پزشککی کشکور
هستند ولی با توجه به اهميت نقش آموزش در فعاليت های ساير کارشناسان حوزه سالمت ،محتوای آن می تواند بکرای گکروه
های مختلف کارشناسی نيز مورد استفاده قرار گيرد .با توجه به شيوه کارگاهی در ارائه اين بخش ،پيشنهاد می شود تعداد افراد
شرکت کننده در کارگاه از  33نفر تجاوز نکند تا امکان استفاده بهينه از مطالب ارائه شده فراهم گردد.
عناوين مورد بحث
 - 1کارگاه آموزشی و ويژگی های آن به عنوان يک شيوه آموزشی
 - 2اصول طراحی يک کارگاه آموزشی
 - 3اصول اجرای کارگاه آموزشی
 - 4ارزيابی يک کارگاه آموزشی.
مدت زمان برنامه
اين کارگاه در يک روز برگزار می شود و شرکت کنندگان حداقل هشت ساعت مفيد در کارگاه حضور دارند .کارگاه متشککل از
جلسات عمومی و کار گروهی است.

امکانات مورد نياز براي اجراي برنامه
 - 1مکان کارگاه



سالنی با ظرفيت  43نفر ،با ميز  Uشکل ،صندلی های راحت و تجهيزات صوتی مناسب



فضای مناسب برای برگزاری جلسات کار گروهی مجزا از سالن اصلی دارای ميز و صندلی و وايت برد



پرده نمايش و اورهد ،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر ،وايت برد و ماژيک وايت بورد

- 2مواد مصرفی


فولدر يا کالسور حاوی چند برگه سفيد  ،A4خودکار و بسته آموزشی کارگاه



طلق شفاف و ماژيک آن ثبت نتايج کارهای گروهی



پذيرايی متناسب با امکانات موجود

نحوه ارزيابی شرکت کنندگان


ارزيابی ابتدايی شرکت کنندگان با استفاده از پيش آزمون طراحی شده



ارزيابی مرحله ای با استفاده از پرسش های مرحله ای و سنجش ميزان حضور فعال شرکت کنندگان



ارزيابی پايانی شرکت کنندگان با استفاده از پس آزمون طراحی شده

می توان ارائه يک طرح نيازسنجی در حوزه فعاليت کاری شرکت کنندگان را به عنوان شرط الزم برای دريافت گواهی نهايی
برنامه آموزشی تعيين کرد.

منابع مورد استفاده
گيلبرت جی .دستورعمل آموزشی برای کارکنان بهداشتی .ترجمه پارسی نيا س ،شيخ عطاری پ .1332 ،معاونت سالمت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تهران.

برنامه زمان بندي کارگاه
ساعت

مجري

موضوع

زمان

مقدمه و بيان اهداف کارگاه

 33دقيقه

معارفه و ارزشيابی اوليه

 33دقيقه

کارگاه آموزشی و ويژگی های آن

 43دقيقه

استراحت و پذيرايی

 23دقيقه

طراحی يک کارگاه آموزشی

 43دقيقه

انجام کار گروهی 1

 03دقيقه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهی 1

 43دقيقه

نمايندگان گروه ها

ناهار و نماز

 03دقيقه

-

اجرا و ارزشيابی يک کارگاه آموزشی

 43دقيقه

انجام کار گروهی 2

 03دقيقه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهی 2

 43دقيقه

نمايندگان گروه ها

جمع بندی مطالب و ارزشيابی پايانی

 23دقيقه

-

اصطالحات و مفاهيم پايه در طراحی و اجراي يک کارگاه آموزشی
ويژگی هاي يک کارگاه آموزشی ) :(Workshopشيوه آموزشی متشکل از جلسات بحث گروهی که در آن ،مجموعه ای از
فعاليت های آموزشی برای افراد مرتبط با يک رشته خاص يا رشته های نزديک به هم طراحی و اجرا می شوند .هدف اين
شيوه آموزشی ،بررسی دقيق ابعاد يک موضوع و حل مساله مورد نظر است.
در جلسه اصلی هر کارگاه که با حضور کليه شرکت کنندگان تشکيل می شود ،عالوه بر ارائه نکات اساسی مرتبط با موضوع،
نتايج حاصل از بحث های انجام شده در گروه ها مورد توجه قرار می گيرد.
کارگاه های آموزشی شباهت زيادی به جلسات مشورتی دارند ولی زمان آنها می تواند بيش از يک روز باشد.
مخاطب محور بودن کارگاه آموزشی :تدوين محتوای يک کارگاه آموزشی براساس ويژگی های فردی و گروهی و همچنين
نيازها ،خواسته ها ،عاليق و انتظارات گروه مخاطب ،يک ضرورت است .بنابراين شناخت مخاطبان نقش مهمی در موفقيت يک
کارگاه خواهد داشت .اطالع از اندازه گروه هدف ،وضعيت شغلی و تخصصی در گروه ،سن ،جنس و ميزان آشنايی با موضوع در
شرکت کنندگان ،به مجريان برنامه آموزشی کمک می کند تا کارگاه آموزشی اثربخش تری طراحی و اجرا نمايند.
ب ا وجود آن که بسياری از کارگاه های آموزشی برای گروه هايی طراحی و اجرا می شود که حوزه کاری مشخص و نيازهای
آموزشی شناخته شده دارند ،ولی بهترين حالت آن است که فرصت کافی برای جمع آوری نظرات گروه هدف برنامه وجود
داشته باشد و پاشخگويی مخاطبان به پرسشنامه های هدفمند و تحليل نتايج آن قبل از طراحی کارگاه ،تعيين انتظارات ،سطح
اطالعات و آگاهی های قبلی و نيازهای اختصاصی ،امکان پذير باشد.
در صورت عدم اطالع طراحان يک کارگاه آموزشی از نيازها و خواسته های گروه هدف ،الزم است مشخص شود:
 .1آنها با شرکت در کارگاه به دنبال چه هستند؟
 .2حضور افراد در کارگاه اجباری است يا اختياری؟ دليل حضور افراد در کارگاه چيست؟ برای حضور فعاالنه در کارگاه،
محدوديت هايی دارند؟
سازماندهی يک کارگاه آموزشی :سازماندهی يک کارگاه ،تعيين نحوه ارائه فعاليت های کارگاهی که بتواند شرکت کنندگان
را برای توجه به محت وا و شکل کارگاه و حفظ عالقمندی آنان ،ترغيب نمايد .الزم است تمام فعاليت های مرتبط با کارگاه ،به
طور دقيق طراحی شود .با اين حال ،با توجه به احتمال بروز وقايع پيش بينی نشده در زمان اجرای يک کارگاه آموزشی ،و نيز
اطالع از قدرت درک مطالب و سطح انرژی افراد ،انعطاف در تنظيم محتوا و شکل ارائه فعاليت ها ،اهميت بسيار دارد.
در انتخاب فعاليت های يک کارگاه آموزشی ،بايد به جذابيت فعاليت ها توجه داشت .تناسب فعاليت ها با گروه هدف برنامه،
شامل تعداد و زمان هر فعاليت ،ضروری است .برای يک کارگاه يک روزه که معموال  0تا  3ساعت به طول می انجامد 5 ،يا 0
فعاليت مناسب است .بسياری از مدرسان تمايل دارند برای کارگاه ،فعاليت های هيجان انگيز و مفرح و يا فعاليت هايی که در
تجربه های قبلی موفق بوده را در نظر بگيرند.
طراحی يک کارگاه آموزشی
برنامه کارگاه ،نقشه اجرای گام به گام کارگاه است .بنابراين الزم است براساس برنامه عمل کنيم .با اين حال ،بايد انتظار
اتفاقات غيرمنتظره و پيش بينی نشده را هم داشته باشيم .گاهی ارائه يک نظر از سوی يک شرکت کننده باعث تغيير اساسی و
حتی حذف يا تفصيل بخش هايی از آن خواهد شد .بنابراين توجه به معيارهای استاندارد طراحی يک کارگاه آموزشی بسيار
مهم است .در زير تعدادی از اين معيارها معرفی شده است:
 تعيين هدف کلی و اهداف رفتاری کارگاه

 اختصاصی بودن کارگاه :به ياد داشته باشيم که چارچوب کارگاه را خود تنظيم کنيم و از کارهای ديگران کپی برداری
نکنيم .با وجود مشترک بودن اصول ،جزييات هر کارگاه با کارگاه ديگر متفاوت است.
 اطمينان از متناسب بودن فضای کارگاه :نحوه قرارگيری شرکت کنندگان و چينش صندلی ها در فضای اصلی کارگاه می
تواند محيطی آرام و مشارکتی ايجاد کند و يا برعکس عمل نمايد .عالوه بر فضای اصلی ،درنظر گرفتن فضاهای
اختصاصی برای بحث در گروه های کوچک تر نيز اهميت دارد.
 اطمينان از فراهم بودن مواد و وسايل الزم برای برگزاری کارگاه
 داشتن برنامه زمان بندی برای کارگاه:
الف -اختصاص زمان کافی برای هر بخش از برنامه کارگاه (ارائه بحث ،کار گروهی ،مرور مطالب و )...
ب -در نظرگرفتن زمان استراحت با هدف حفظ و افزايش سطح انرژی شرکت کنندگان در طول زمان برگزاری کارگاه
(در کارگاه هايبا مدت بيش از  1/5ساعت ،اختصاص زمانی برای استراحت الزم است)
ج -زمان مناسب هر فعاليت :ارائه مطالب مهم و کليدی ،تماشای يک فيلم يا شنيدن سخنرانی در ابتدای برنامه کارگاه
و زمان صبح مناسب تر است ،در حالی که اگر قرار است فعاليتی بعد از ناهار انجام شود ،بهتر است از نوع فعاليت های
گروهی باشد تا مانع از خواب آلودگی درافراد شود.
 همراه کردن شرکت کنندگان با برنامه کارگاه :استفاده از روش ها و شيوه های مشارکتی عالوه بر کاهش خستگی در
مخاطبان ،به تعميق يادگيری نيز کمک می کند.
 استفاده از چند مدرس :حضور بيش از يک نفر به عنوان مدرس برای ارائه مطالب ،عالوه بر کاهش فشار بر يک نفر ،می
تواند مانور بيشتر برای ارائه بهتر محتوای کارگاه را امکان پذير سازد.
 تهيه مواد مکتوب برای شرکت کنندگان :برای تقوي ت شرکت فعاالنه افراد در برنامه کارگاه و ايجاد فرصتی برای استفاده
از منابع مدرس سودمند است و می تواند کپی اساليدها ،متون آموزشی ،کتابچه ها و دستورالعمل ها و فرم های مورد
نياز برای عملياتی شدن مطالب کارگاه باشند.

کار گروهی 1
مسئوالن يک سازمان مردم نهاد فع ال در حوزه سالمت زنان تصميم گرفته اند برای توانمندسازی اعضای خود ،کارگاه های
آموزشی برگزار کنند .کارگاه های مورد نظر آنها به قرار زير است:
 - 1کارگاه آموزشی کمک های اوليه به مصدومان تصادفات رانندگی
 - 2کارگاه آموزشی مهارت برقراری ارتباط موثر
 - 3کارگاه آموزشی استفاده از اينترنت برای جستجوی مطالب علمی مورد نياز
 - 4کارگاه آموزشی مهارت نه گفتن
با انتخاب يکی از موضوعات فوق و توجه به موارد زير ،چارچوب کلی يک کارگاه آموزشی را طراحی کنيد:


هدف کلی و اهداف رفتاری



برنامه زمان بندی برای کارگاه



ويژگی های فضای کارگاه



مواد و وسايل الزم برای برگزاری کارگاه

اجراي يک کارگاه آموزشی
اجرای درست کارگاه آموزشی طراحی شده برای رسيدن به اهداف رفتاری مورد نظر ،اهميت بسياری دارد.
براساس وضعيت گروه مخاطب و مجريان برنامه ،گاه الزم است فعاليت ها به صورت پشت سر هم انجام شود و گاهی الزم است
از سرعت ارائه مطالب کم شود.
- 1خوشامدگويی و بيان اهداف کارگاه :در ابتدای برنامه الزم است ضمن معرفی خود برای شرکت کنندگان ،کلياتی از کارگاه
را بيان کنيم .بيان اهداف و چارچوب زمانی کلی برنامه سبب می شود که آنان از اين که بدانند چه انتظاراتی بايد از کارگاه
داشته باشند و اين انتظارات در چه زمانی برآورده می شود ،احساس خوبی داشته باشند .بيان خروجی های کارگاه ،شروع
خوبی برای کارگاه خواهد بود.
- 2آشنايی اوليه و يخ شکنی ) :(Ice-Breakingاز شرکت کنندگان بخواهيد تا خودشان را معرفی کنند .از آنها بخواهيد تا
همراه با معرفی خود ،در جمله ای کوتاه انتظارات و نيازهای خود را هم بيان کنند ،با تعيين سقف زمانی مشخص برای اين
مرحله ،مانع از طوالنی شدن زمان آن شويد .يخ شکنی عالوه بر اين که افراد را برای دنبال کردن فعاليت های کارگاه تحريک
می کند ،سبب می شود تا انتظارات مشترکی شکل بگيرد و افراد احساس اشتراک نظر با ديگران کنند.با حاکم کردن جو
دوستانه و حتی غير رسمی ،می توان فرايند يادگيری را در شرکت کنندگان تقويت کرد.
- 3بيان تاريخچه و زمينه کلی موضوع کارگاه :در اولين بخش کارگاه ،الزم است مشخص کنيم:
الف -موضوع مذکور از چه زمانی ،کجا ،توسط چه کسانی و برای کدام گروه مطرح شد؟
ب -وضعيت موضوع در حال حاضر در کشور چگونه است؟
ج -چرا پرداختن به موضوع مهم است؟
د -چرا افراد بايد درباره آن بدانند و آن را به کار بگيرند؟
- 4آغاز ارائه فعاليت ها :در ابتدای برنامه کارگاه شرکت کنندگان را بايد نسبت به موضوع برنامه و شرکت در تمام فعاليت های
کارگاه متعهد کرد و به آنها فرصت داد تا واکنش مناسب نشان دهند.
- 5جلو بردن برنامه :اگر آنچه در کارگاه ارائه می شود براساس نظمی منطقی و گام به گام طراحی شده باشد ،برقراری ارتباط
بين بخش های مختلف مطالب امکان پذير خواهد بود .حفظ توالی منطقی بين محورهای اصلی مطالب کارگاه ضروری است.
چنين نظمی در بسته آموزشی ارائه شده نيز بايد قابل مشاهده باشد.
- 0ارائه محتوای کارگاه و يا راهنمای عملی استفاده از آن :در حين کارگاه و به ويژه بعد از آن ،شرکت کنندگان ممکن است از
خود يا مدرسان کارگاه بپرسند آنچه در اينج ا يادگرفتم را چگونه می توانم در محيط واقعی به کار بگيرم؟ برای توجه و تالش
برای رفع اين نگرانی استفاده از بارش افکار و ارائه نظرات عمومی برای آگاهی از نحوه کاربرد مطالب ارائه شده موثر خواهد
بود..
- 7زمان نمايش پاورپوينت ها را محدود کنيد .اختصاص زمان بيش از  15تا  23دقيقه پشت سر هم و بيشتر از  43تا 45
دقيقه در کل ،مانع از انجام فعاليت موثر در کارگاه خواهد شد .در بين اين زمان ها می توان از فعاليت های مشارکتی مانند
پرسش و پاسخ ،بارش افکار ،کار گروهی ،ايفای نقش و  ...استفاده کرد.
- 3در طول کارگاه ،حداقل يک يا دو فعاليت که باعث شود افراد از جای خودشان بلند شوند داشته باشيد.
- 9اختتاميه :بحث پايانی با گروه مخاطب و پرسش مستقيم از آنها می تواند باعث تسهيل جمع بندی کارگاه شود .پرسش
درباره برآورده شدن يا نشدن انتظارات آنان از کارگاه ،لحظات خوبی که در کارگاه داشتند يا شاهد آن بودند ،معرفی بخش
های کاربردی تر و  ...در بخش پايانی برنامه کارگاه ،جالب و البته سودمند خواهد بود.

زمان بندي براي برگزاري مطلوب يک کارگاه آموزشی :برخی منابع زمان بندی زير را برای طراحی و اجرای مطلوب يک
کارگاه آموزشی پيشنهاد می کنند:
- 1سه ماه قبل از برگزاری کارگاه :مشخص کردن تاريخ و مدت زمان آن ،تهيه چارچوب کلی کارگاه ،تعيين مخاطبان
کارگاه و سقف تعداد ،تعيين مدرسان کارگاه و تسهيلگران ،تعيين مکان کارگاه
- 2دو ماه قبل :ارتباط با شرکای برنامه آموزشی ،نهايی کردن چارچوب کارگاه ،آماده سازی مواد شامل کتاب و دستورالعمل،
ارسال دعوتنامه برای شرکت کنندگان و هماهنگی با ساير اعضای تيم برگزاری کارگاه
 1/5- 3ماه قبل :ارسال دعوتنامه ها
- 4يک ماه قبل :جمع آوری موادی که بايد در کارگاه به شرکت کنندگان داده شود ،اطمينان از تامين مواد و تجهيزات مورد
نياز کارگاه و تهيه کپی به تعداد شرکت کنندگان
- 5دو هفته قبل :تاييد نهايی مکان کارگاه و تعيين وضعيت اسکان شرکت کنندگان
- 0يک هفته قبل :تهيه موادی که جديدا به بسته کارگاه اضافه شده ،تمرين نحوه ارائه مطالب و رعايت زمان بندی ،آشنا
کردن افراد همکار پروژه ،دستور خريد پذيرايی و ناهار (دو روز قبل)
- 7روز کارگاه :حضور زودتر از ديگران در محل کارگاه ،کنترل مواد و تجهيزات و فضاهای کارگاه ،تذکر برای قرار دادن پيش
آزمون قبل از ارائه بسته آموزشی
- 3در پايان زمان کارگاه :تحويل هديه يا يادبود کارگاه به افراد ،تحويل تقديرنامه ها و گواهی شرکت در کارگاه به همه
دست اندرکاران و شرکت کنندگان
ارزشيابی يک کارگاه آموزشی
ارزشيابی پايانی کارگاه برای اطمينان از دستيابی به اهداف رفتاری تدوين شده که معموال با پاسخگويی به سئواالت پس آزمون
و مقايسه آن با نتايج پيش آزمون انجام می شود ،نيز بخش ديگر ارزشيابی کارگاه است.
دريافت نظرات شرکت کن ندگان درباره نحوه اجرای برنامه که با تکميل فرم ارزيابی توسط شرکت کنندگان و در پايان کارگاه
انجام می شود ،بازخوردی است که برای ارتقای سطح کيفی کارگاه های بعدی سودمند است.
نمونه فرم ارزشيابی کارگاه آموزشی در زير آورده شده است:

فرم ارزيابی کارگاه آموزشی
عنوان کارگاه ................................................................................................................ :
محل برگزاری کارگاه............................. :
نام شرکت کننده (در صورت تمايل)........................................................ :
شغل................................................ :
سطح تحصيالت......................................... :
 3تا  5سال
 1تا  3سال
کمتر از يک سال
سابقه کار:

بيش از 5سال

نظرات خود درباره موارد زير را با مشخص کردن عدد مورد نظرتان بيان کنيد.
کامال موافق= 5

موافق=4

نه موافق و نه مخالف=3

مخالف= 2کامال مخالف=1

الف -محتواي کارگاه
درباره اهداف کارگاه آموزشی اطالعات الزم را دريافت کردم.
محتوای کارگاه با حوزه فعاليت و شغل من ارتباط داشت.
اين کارگاه انتظارات مرا برآورده ساخت.

-1
-2
-3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

ب -طراحی کارگاه
 - 4اهداف کارگاه برای من روشن و واضح بود.
 - 5فعاليت های انجام شده در طی کارگاه باعث تحريک يادگيری من شد.
 - 0فعاليت های انجام شده در طی کارگاه مهارت الزم را در من ايجاد کرد.
 - 7سطح دشواری مطالب ارائه شده در طی کارگاه مناسب بود.
 - 3سرعت ارائه مطالب در طی برگزاری کارگاه مناسب بود.
 - 9روش ها و شيوه های آموزشی مورد استفاده در کارگاه مناسب بود.
 - 13وسايل و تجهيزات مورد استفاده در کارگاه مناسب بود.
 - 11مشارکت شرکت کنندگان در طی کارگاه جلب شد.

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

ج -مدرس و تسهيلگران کارگاه
 - 12مدرس کارگاه آمادگی الزم برای ارائه مطالب داشت.
 - 13حضور مدرس برای يادگيری محتوای کارگاه سودمند بود.
 - 14رفتار مدرس در طی کارگاه صميمی و دوستانه بود.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

د -نتايج کارگاه
15
10
17
13

-

با حضور در کارگاه به اهداف مشخص شده در ابتدای برنامه دست يافتم.
می توانم آنچه در کارگاه آموختم را به کار بگيرم.
کارگاه روش خوبی برای يادگيری محتوا بود.
با رعايت کدام موارد زير ،امکان داشت که کارگاه آموزشی بهتر برگزار شود:



ارائه اطالعات بيشتر قبل از برگزاری کارگاه



مشخص تر کردن اهداف اختصاصی کارگاه



کاهش حجم محتوای کارگاه



افزايش حجم محتوای کارگاه

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5



به روز کردن محتوای کارگاه



بهبود روش آموزشی مورد استفاده در کارگاه



بهبود سازماندهی کارگاه



کاستن از سطح دشواری کارگاه



افزايش سطج دشواری کارگاه



کاهش سرعت ارائه مختوای کارگاه



افزايش سرعت ارائه محتوای کارگاه



اختصاص زمان بيشتر به کارگاه



کاستن از زمان اختصاص داده شده به کارگاه



بهبود آزمون های مورد استفاده در کارگاه


19
23
21
22

-

استفاده بهتر از وسايل کمک آموزشی ديداری و شنيداری
برای بهتر شدن کارگاه چه پيشنهادات ديگری داريد؟
کدام قسمت از کارگاه کمترين ارزش را داشت؟
کدام قسمت از کارگاه بيشترين ارزش را داشت؟
آيا تمايل داريد در کارگاه های آموزشی ديگری با همين موضوع شرکت نماييد؟

کار گروهی 2
با استفاده از فرم ارزشيابی کارگاه آموزشی ،در گروه خود کارگاه حاضر را نقد کنيد.

