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تاثير ابعاد سياستهاي کلي نظام اداري در حوزه منابع انساني بر نگهداشت
کارکنان دانشمحور در بدنه نظام آموزش عالي ،ايران
مرضيه محمدي 1ـ مسعود پورکياني

2

چکيده
هدف از اين تحقيق ،بررسي تاثير ابعاد سياستهاي کلي نظام اداري در حوزه منابع انساني بر نگهداشتت کارکنتا
دانش محور در بدنه نظام آموزش عالي ايرا ميباشد .تحقيق حاضر از نوع پژوهش هاي توصيفي -همبستگي ميباشد
که به روش پيمايشي انجام شده است .همچنين اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردي است .جامعه آماري تحقيق شتام
شام رؤسا و معاونين دانشگاههاي تحت پوشتش وزار

علتوم ،تحقيقتا

و ونت وري و وزرا

بهداشتت ،درمتا و

آموزش پزشکي و دانشگاههاي آزاد اسالمي شهر تهرا ميباشد که با استفاده جدول کرجسي و مورگا  712 ،نفتر بته
عنوا حجم نمونه انتخاب شدهاند .ابزارگردآوري دادهها ،پرسشنامه مي باشد و به منظور تجزيته و تحليت دادههتا ،از
روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است .ياوتههاي تحقيق نشا داد که اجراي سياستتهتاي کلتي نظتام
اداري در حوزه منابع انساني در بدنه نظام آموزش عالي در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و اعمال اين سياستتهتا ،بتر
نگهداشت کارکنا دانشمحور در بدنه نظام آموزش عالي تاثير مثبت متيگذارنتد .همچنتين در ايتن پتژوهش ،ابعتاد
سياستهاي کلي نظام اداري در حوزه منابع انساني در راستاي تاثيرگذاري بر مانتدگاري کارکنتا دانتشمحتور نظتام
آموزش عالي ،الويت بندي شده اند.
واژگان كليدي :کارکنا دانشمحور ،سياستهاي کلي نظام اداري ،نظام آموزش عالي ،ايرا

 1عضو هيات علمي ،بخش مديريت دولتي ،واحد فيروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،فيروزکوه ،ايران (مسئول مکاتبات)
 2استاديار ،بخش مديريت دولتي ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرمان ،ايران
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و ايجاد مزيت رقابتي ،مؤثر باشد (تدين.)812 :8811 ،

 -1مقدمه
هزاره سوم ،هزاره توسعه دانش و حركت

کارکنا

دانشمحور داراي سطوح باالي مهار ،

سازما ها ،كشورها و نهادها به سوي دانايي محوري

آموزش ،سواد تکنولوژيکي ،مهار هاي شناختي،

است .دانايي بدو ترديد مهمترين سرمايه براي ملتها

نتيجهگيريهاي انتزاعي ،ترکيب و تفسير دادهها و

به حساب ميآيد و هر ملتي از اين موهبت بيشتر

ارتباط با ديدگاهها و بينشهاي جديد هستند .اين

برخوردار باشد يقيناً در مواجهه با چالشهاي جهاني

تواناييها و مهار ها منجر به تصميما  ،ورايندها و

شد خوش اقبال تر و بخت يارتر خواهد بود (مؤمني،

ميشود

 .)81 :8811از سوي ديگر ،سازما ها در حال وارد

راه ح هاي مؤثر بيشتري براي سازما
2

(هورويتز .)18 :1112 ،
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شد به اقتصاد مبتني بر دانش هستند .با ورود به

از سوي ديکر ،نگهداري كاركنا دانشمحور در

اقتصاد دانشي ،دانش در مقايسه با ساير عوام توليد

اين زمانه که عصر دانش لقب گروته است ،بسيار

مانند زمين و سرمايه و ماشين از ارجحيت بيشتري

حياتي است و بي توجهي به نيازها و شرايط آ ها

برخوردار شده است به طوري كه در اين اقتصاد ،دانش

ممکن است منجر به اين شود که داوطلبانه يا به اجبار،

به عنوا اصليترين عام توليد محسوب ميشود و از

سازما را ترک کنند (هورويتز و همکارا .)1112 ،

آ

به عنوا

مهمترين مزيت رقابتي سازما ها ياد

در راستاي مسائ

مذکور ،سند چشم انداز

ميشود (ابيلي .)81 :8831 ،در واقع ،کارکنا

جهموري اسالمي ايرا تاکيد دارد که کشور ايرا در

دانشمحور ،در قر بيست و يکم ،به عنوا مهمترين

اوق  8111از نظر علمي و وناوري در منطقه رتبه اول را

عضو سازماني شناخته ميشوند که نه تنها به دلي

دارا ميباشد و از آنجايي که منابع انساني دانشمدار به

کارشا  ،بلکه به خاطر آنچه که ميدانند ،ارزشاوزوده

عنوا سرمايه وکري ميتوانند نقش بسيار مهمي در

براي شرکت ايجاد ميکنند .آ ها به علت توانايي در

پيشروت و توسعه کشور ايفا نمايند ،لذا وراهم ساختن

کار اثربخش و مؤثر با ايدهها ،ارزشمند هستند و نقشي

شرايط مناسب براي ايشا از پيششرطهاي اوق 8111

تعيينکننده در اينکه چه شرکتهايي برجسته و شناخته

در کشور ميباشد .از اينرو بايد ساختار مناسبي جهت

شده شوند ،دارند (لي و مائورر.)8331 ،1

جذب و حمايت از کارکنا دانشمحور به کار گروته

کارکنا دانشمحور داراي سطوح باالي مهار ،

شود و از آنا براي توسعه علمي ،اقتصادي ،ورهنگي و

آموزش ،سواد تکنولوژيکي ،مهار هاي شناختي ،نتيجه

اجتماعي استفاده شود (صادقي .)3 :8811 ،در واقع،

گيريهاي انتزاعي ،ترکيب و تفسير دادهها و ارتباط با

استفاده از نخبگا در بدنه دولت در تصميمگيريها و

ديدگا هها و بينشهاي جديد هستند .اين تواناييها و

اجرايي کرد ايدههايي که موجب رشد و توسعه کشور

مهار ها منجر به تصميما  ،ورايندها و راه ح هاي

ميشود به عنوا مسالهاي جدي مورد توجه مسئوال

ميشود (هورويتز 7و

نظام قرار گروته است .اهميت اين مساله به اندازهاي

همکارا  .)1112 ،كاركنا دانشمحور ،اورادي هستند

است که در  5بند از  12بند "سياستهاي کلي نظام

كه ميتوانند در سطح بينالمللي بينديشند و جهاني

اداري جمهوري اسالمي ايرا " که توسط مقام معظم

وكر كنند (ديويد .)118 :8812 ،3کارکنا دانشمحور،

رهبري به رؤساي قواي سه گانه ،رئيس مجمع

مؤثر بيشتري براي سازما

به کارکناني گفته ميشود که عالوه بر دارا بود مدارج

تشخيص مصلحت نظام و رئيس ستاد ک

دانشگاهي ،داراي قابليت و تخصص خاص ميباشند

مسلح ابالغ شده است ،بر دانشگرايي و حفظ و تداوم

که مشارکت آ ها در سازما ميتواند در ارزش آوريني

نيروهاي
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خدمت نيروهاي دانشي و متخصص سازما ها در تاکيد

 -1آيا بين زمينهسازي جذب و نگهداري نيروهاي

شده است ،که اين  5بند عبارتند از:

متخصص و ماندگاري کارکنا دانشمحور در بدنه

 -8عدالتمحوري در جذب ،تداوم ختدمت و ارتقتاي

نظام آموزش عالي رابطه معنيداري وجود دارد؟
 -1الويت بندي تاثير سياستهاي کلي نظام اداري در

نيروهاي متخصص؛
 -1شايستهساالري مبتني بر اخالق اسالمي در نصب و
ارتقا؛

حوزه منابع انساني بر ماندگاري کارکنا
دانشمحور در بدنه نظام آموزش عالي ايرا چگونه
است؟

 -8ايجاد زمينه رشد معنوي نيروهاي متخصص؛
 -1رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبترا ختدما
نيروهاي متخصص؛

 -2روش شناسي تحقيق

 -5زمينهسازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص و

تحقيتتق حاضتتتر از نتتتوع تحقيقتتتا

توصتتيفي-

همبستگي بوده که به روش پيمايشي 5انجام شده است.

دانشي.

همچنين اين پژوهش از نظتر هتدف ،کتاربردي استت.
با توجه به مطالب گفته شده ،سواال

پژوهش

حاضر عبارتند از:

جامعته آمتاري تحقيتق شتام کليته رؤستا و معتتاونين
دانشگاه هاي تحت پوشش وزار

بدنه نظام آموزش عالي چگونه است؟

بهداشت ،درما و آموزش پزشتکي

و دانشتتگاههتتاي آزاد استتالمي شتتهر تهتترا استتت کتته

 -1آيا بين اجراي سياستهاي کلي نظام اداري در

تعدادشا حدود  555نفر ميباشتد و از ايتن تعتداد بتا

حوزه منابع انساني و ماندگاري کارکنا دانشمحور

استتتفاده از جتتدول کرجستي و مورگتتا  181 ،نفتتر بتته

در بدنه نظام آموزش عالي رابطه معنيداري وجود

عنوا حجتم نمونته انتختاب شتدهانتد .در جتدول ،8

دارد؟

دانشگاه هاي استا تهرا به تفکيک تعداد و نتوع آ و

 -8آيا بين عدالتمحوري و ماندگاري کارکنا

تعداد پاسخ دهندگا در هر واحد دانشتگاهي مشتخص

دانشمحور در بدنه نظام آموزش عالي رابطه

شده است:

معنيداري وجود دارد؟

جدول  :8وضعيت دانشگاههاي استا تهرا به تفکيک

 -1آيا بين شايستهساالري مبتني بر اخالق اسالمي و

تعداد و نوع دانشگاهها و تعداد پاسخدهندگا در هر

ماندگاري کارکنا دانشمحور در بدنه نظام آموزش

واحد دانشگاهي

عالي رابطه معنيداري وجود دارد؟

تعداد مراکز در

تعداد

استا تهرا

پاسخدهندگا

آزاد اسالمي (مناطق  1و )81

11

81

دولتي

88

81

علوم پزشکي

2

88

غيرانتفاعي

88

82

ماندگاري کارکنا دانشمحور در بدنه نظام آموزش

پيام نور

81

15

عالي رابطه معنيداري وجود دارد؟

علمي کاربردي

818

881

811

181

نوع دانشگاه

 -5آيا بين رشد معنوي منابع انساني و ماندگاري
کارکنا دانشمحور در بدنه نظام آموزش عالي
رابطه معنيداري وجود دارد؟
 -2آيا بين عدالت در نظام پرداخت و جبرا خدما

و

جمع

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

-8وضعيت اجراي سياستهاي کلي نظام اداري در

ونآوري و وزرا

علتوم ،تحقيقتا

و
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در اين پژوهش به منظور جمعآوري دادههاي مورد

ساختاري يک ون تحلي

نياز از دو پرسشنامه استفاده شده است ،پرسشنامه اول

چند متغيره نيرومند از

خانواده رگرسيو چند متغيره است که به پژوهشگرا

جهت بررسي وضعيت اجراي سياستهاي کلي نظام

امکا ميدهد مجموعهاي از معادال

اداري در بدنه نظام آموزش عالي و پرسشنامه دوم

طور همزما مورد آزمو قرار دهد (هومن ،8831 ،ص

جهت بررسي رابطه سياستهاي کلي نظام اداري با

 .)88در اين پژوهش ،براي تجزيه و تحلي دادهها از

ماندگاري کارکنا دانشمحور،
گزينهاي ليکر

رگرسيو را به

نرماوزارهاي  SPSSو  LISRELاستفاده شده است.

بر اساس طيف 5

تنظيم شده است .جدول  7سوالهاي

مربوط به ابعاد سياستهاي کلي نظام اداري در حوزه

 -3يافتههاي تحقيق

منابع انساني را نشا ميدهد.

 )1پاســس ســوال اول پــ وهش :وضتتعيت اجتتراي
سياست هاي کلي نظام اداري در خصتوص نگهداشتت

جدول  :1ابعاد سياستهاي کلي نظام اداري در حوزه

کارکنتتا دانتتشمحتتور در بدنتته نظتتام آمتتوزش عتتالي،

منابع انساني و نحوه سنجش آ ها
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رديف

ابعاد سياستهاي کلي نظام اداري در حوزه
منابع انساني

نامطلوب است.

شماره سوالها

8

عدالتمحوري

8-1-8

1

شايستهساالري

1-2-5-1

8

رشد معنوي منابع انساني

88-81-3-1

1

عدالت در نظام پرداخت

15-12-13-17

5

زمينهسازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص

81-81-82

با توجه جدول  ،2ستو سطح معنتي داري 50555
کتتوچکتر از ) (  5%يعنتتي )  (sig  بنتتابراين
ورض  H0رد و ورض  H1تأييد متيشتود .بته عبتار
ديگر ميانگين نمرا

متغير ،اختالف معناداري با عدد 3

دارند .با توجه به مقادير حد باال و حد پايين متيتتوا
گفت هرگاه حد پايين منفي و باال مثبت باشد ،ميتانگين
معني داري ندارد .بنتابراين

با مقدار مورد آزمو تفاو

الف) روايي :2به منظور اطمينا از روايي محتوايي

اجتتراي سياستتتهتتاي کل تي نظتتام اداري در وضتتعيت

متخصصين در اين حوزه بهره

مطلوبي قرار ندارد .همچنين با توجته بته جتدول آمتار

گروته شد .همچنين روايي سازه پرسشنامهها با استفاده

توصيفي ميانگين اجرا سياستت هتاي کلتي نظتام اداري

از تحلي عاملي تأييدي مورد تاييد گروته است.

 3/52و انحراف معيار  5/29ميباشد.

پرسشنامه ها ،از نظرا

ب) پايايي :2براي تعيين پايايي پرسشنامه ها از ضريب
آلفاي کرانباخ 8استفاده شد .ضريب پايايي آزمو براي
ک سواال

پرسشنامه ها  1/3محاسبه شده است.

در اين پژوهش ،به منظور تجزيه و تحلي دادهها و
آزمو ورضيهها ،از روش آمار توصيفي و استنباطي
(آزمو

جدول  :8آمار توصيفي توجه به سياستهاي کلي نظام اداري

 tتک نمونهاي

9

انحراف ميانگين
تعداد ميانگين
معيار انحراف معيار

مؤلفه
سياستهاي کلي نظام اداري

3052

712

5029

50553

و مدليابي معادال

ساختاري )15استفاده شده است .مدليابي معادال
پجدول :2آزمو  tبراي توجه به سياستهاي کلي نظام اداري
سطح بررسي=3
مؤلفه
سياستهاي کلي نظام اداري

آماره تي
1057

درجه آزادي سطح معني داري
712

10881

ميانگين تفاو
50581

ها

حدود واصله اطمينا  95درصدي
حد پايين

حد باال

-50572

10822
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 )2پاسس سوال دوم پ وهش :بين اجراي سياستهاي
کلي نظام اداري در حتوزه منتابع انستاني و مانتدگاري
کارکنا دانش محور در بدنه نظام آموزش عتالي رابطته
مثبت و معنيداري وجود دارد.
در اينجا نقتش متغيرهتاي ابعتاد سياستتهاي نظتام

جدول  :5شاخصهاي برازش شک اندازهگيري
شاخص برازش
( χ /dfشاخص نسبت مجذور
2

>3

7027

مناسب

( CFIشاخص برازش تطبيقي)

<509

5092

مناسب

( GFIشاخص برازندگي)

<509

5098

مناسب

<509

5092

مناسب

<509

5095

مناسب

خي دو بر درجه آزادي)

اداري در ماندگاري کارکنا دانش محور در بدنته نظتام

( AGFIشاخص تعدي

آموزش عالي مورد توجته هستتند .در شتک  ،1شتک

برازندگي)

برازش ياوتته ،بتراي بررستي ورضتيا

پتژوهش آمتده

است .بر اساس اين شک و همچنين شک  5که مقدار
 tبراي بررستي معنتيداري ايتن ضترايب آمتده استت،
مي توا ورضيا

پژوهش را بر اساس اين مقادير مورد

آزمو قرار داد .نتايج بررسي شاخصهاي برازش نشا
مي دهد که ايتن شتک  ،از بترازش مناستبي برختوردار
است .نتايج مندرج در جدول  5بتراي بررستي بترازش
اندازهگيري دارد.

( NFIشاخص نرم شده
برازندگي)
( NNFIشاخص نرم نشده

<509

برازندگي)
( RMSEAخطاي ريشة
ميانگين مجذورا

تقريب)

5092

مناسب

کمتر از  50559 5058مناسب

همانطور که در جدول باال مشاهده ميشود ،تمتامي
ضتترايب بتترازش در آستتتانه متتورد قبتتول قتترار دارنتتد.
بنابراين شاخصها نشا از برازش مدل و مناسب بود
آ دارد.

شک  :8ساختاري برازشياوته براي بررسي روابط بين متغيرها

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شتتک انتتدازهگيتري ،نشتتا از بتترازش مناستتب شتتک

دامنه مورد قبول مقدار

نتيجه
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جدول :2ضرايب مسير ،تعيين و معنيداري سياستهاي کلي نظام اداري بر ماندگاري کارکنا
بارعاملي ()R

ضريب تعيين ()R2

مقدار

عدالتمحوري

5082

5022

15013

شايستهساالري مبتني بر اخالق اسالمي

5092

5092

12092

رشد معنوي منابع انساني

5092

5097

13052

عدالت در نظام پرداخت و جبرا خدما

5021

5055

8021

زمينهسازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص

5087

5057

13079

سياستهاي کلي نظام اداري در حوزه منابع انساني

بر اساس نتايج شک ساختاري بترآورد شتده ،بتين
اجراي سياستهاي کلتي نظتام اداري در حتوزه منتابع

t

تعيين مي توا گفت که عتدالتمحتوري بته ميتزا 12
درصد ماندگاري کارکنا دانشمحور را تبيين ميکند.

انساني و ماندگاري کارکنا دانش محور در بدنته نظتام
آموزش عالي رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.

پاسس سوال چهارم پـ وهش :بتين شايستته ستاالري
مبتنتتي بتتر اختتالق استتالمي و مانتتدگاري کارکنتتا

پاسس سوال سوم پـ وهش :بتين عتدالت محتوري و

دانش محور در بدنه نظام آموزش عالي رابطته مثبتت و

ماندگاري کارکنا دانش محور در بدنته نظتام آمتوزش

معنيداري وجود دارد.

عالي رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.

بر اساس جدول  ،2بارعاملي اين مسير برابتر 1031

بر اساس جدول  ،2بارعاملي اين مسير برابتر 1012

داراي مقدار  ،tباالتر از  8032است .لذا ورض صتفر رد

داراي مقدار  ،tباالتر از  8032است .لذا ورض صتفر رد

ميشود و ورض مقاب پذيروته ميشود که بيا متيدارد

ميشود و ورض مقاب پذيروته ميشود که بيا متيدارد

بتتين شايستتتهستتاالري مبتنتتي بتتر اختتالق استتالمي و

بين ماندگاري کارکنا دانش محور و عدالت محتوري و

ماندگاري کارکنا دانش محور در بدنته نظتام آمتوزش

ماندگاري کارکنا دانش محور در بدنته نظتام آمتوزش

عالي رابطه معنيداري وجود دارد .با توجه بته ضتريب

عالي رابطه معنيداري وجود دارد .با توجه بته ضتريب

تعيين مي توا گفت که شايسته ساالري مبتني بر اخالق

تاثير ابعاد سياستهاي کلي نظام اداري در حوزه منابع انساني بر نگهداشت کارکنا دانشمحور 22 / ...

استتالمي بتته ميتتزا  31درصتتد مانتتدگاري کارکنتتا

ميشود و ورض مقاب پذيروته ميشود که بيا متيدارد

دانشمحور را تبيين ميکند.

بين زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصتص

پاسس سوال پنجم پ وهش :بتين رشتد معنتوي منتابع

و ماندگاري کارکنا دانش محور در بدنه نظام آمتوزش

انساني و ماندگاري کارکنا دانش محور در بدنته نظتام

عالي رابطه معنيداري وجود دارد .با توجه بته ضتريب

آموزش عالي رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.

تعيين مي توا گفت که زمينه سازي جذب و نگهتداري

بر اساس جدول  ،2بارعاملي اين مسير برابتر 1032
داراي مقدار  ،tباالتر از  8032است .لذا ورض صتفر رد

نيروهتتاي متخصتتص بتته ميتزا  51درصتتد مانتتدگاري
کارکنا دانشمحور را تبيين ميکند.

ميشود و ورض مقاب پذيروته ميشود که بيا متيدارد
بين رشد معنتوي منتابع انستاني و مانتدگاري کارکنتا

پاســس ســوال همــتم پ ـ وهش :الوي تت تتتاثير ابعتتاد

دانشمحور در بدنه نظام آموزش عالي رابطه معنيداري

سياستهاي کلتي نظتام اداري بتر مانتدگاري کارکنتا

وجود دارد .با توجه به ضريب تعيين ميتوا گفت کته

دانتتشمحتتور در بدنتته نظتتام آمتتوزش عتتالي ايترا بتته

رشد معنوي منابع انساني به ميزا  31درصد ماندگاري

ترتيب،شايسته ساالري مبتني بر اختالق استالمي ،رشتد

کارکنا دانشمحور را تبيين ميکند.

معنوي منابع انساني ،عدالت محوري ،جذب و نگهداري
نيروهاي متخصص و عدالت در نظام پرداخت و جبرا

پرداختتت و جبتترا ختتدما

و مانتتدگاري کارکنتتا

دانش محور در بدنه نظام آموزش عالي رابطته مثبتت و
معنيداري وجود دارد.

 -4نتايج و بحث
نتتتايج و ياوتتتههتتاي تحقيتق حاضتتر نشتتا داد کتته

بر اساس جدول  ،2بارعاملي اين مسير برابتر 1018

وضعيت اجراي سياست هـاي کلـي نظـام اداري در

داراي مقدار  ،tباالتر از  8032است .لذا ورض صتفر رد

خصوص نگهداشت کارکنان دانـش محـور در بدنـه

ميشود و ورض مقاب پذيروته ميشود که بيا متيدارد

نظام آموزش عالي ،نامطلوب اسـت ،همننـين ابعتاد

و

سياستهاي کلي نظتام اداري در حتوزه منتابع انستاني

ماندگاري کارکنا دانش محور در بدنته نظتام آمتوزش

يعني عدالت محوري ،شايسته ساالري مبتني بتر اختالق

عالي رابطه معنيداري وجود دارد .با توجه بته ضتريب

اسالمي ،عدالت در نظام پرداخت و جبترا ختدما

و

تعيين ميتوا گفتت کته عتدالت در نظتام پرداختت و

زمينهسازي جذب و نگهداري نيروهتاي متخصتص بتر

بتين عتتدالت در نظتتام پرداختتت و جبتترا ختتدما

جبرا خدما

به ميزا  51درصد مانتدگاري کارکنتا

دانشمحور را تبيين ميکند.

ماندگاري کارکنا دانشمحور در بدنته نظتام آمتوزش
عالي تاثير مثبت معنادار ميگذارند و از بين ايتن ابعتاد،
شايسته ساالري مبتني بر اخالق اسالمي بيشتترين تتاثير

پاسس سوال هفتم پ وهش :بين زمينتهستازي جتذب و

را بر مانتدگاري کارکنتا دانتشمحتور در بدنته نظتام

نگهتتداري نيروهتتاي متخصتتص و مانتتدگاري کارکنتتا

آموزش عالي دارد و ابعاد رشد معنتوي منتابع انستاني،

دانش محور در بدنه نظام آموزش عالي رابطته مثبتت و

عدالت محوري ،جذب و نگهداري نيروهاي متخصتص

معنيداري وجود دارد.
بر اساس جدول  ،2بارعاملي اين مسير برابتر 1011
داراي مقدار  ،tباالتر از  8032است .لذا ورض صتفر رد

و عتتدالت در نظتتام پرداختتت و جبتترا ختتدما
رتبههاي بعدي قرار دارند.

در

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

پاسس سـوال شمـم پـ وهش :بتين عتدالت در نظتام

خدما

مي باشند.
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