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Abstrac
The purpose of this study was to present and
explain the proposed framework of work and
technology curriculum of the first high school
based on the flipped classroom pattern.
Qualitative research method is of the type of
implication research because it uses implications
of flipped classroom theory for the presentation
of the Kar & Fanavari curriculum framework
and it is in terms of applied purpose. The
research population is all scientific literature
related to the flipped classroom pattern and the
criterion-based sampling method was used. The
criteria for sample selection are: flipped
classroom Patterns texts, published articles from
reputable sites and also published in the last 5
years. The validity of this study was evaluated
and confirmed by the faculty members of the
Faculty of Psychology and Educational Sciences
of the University of Tehran. The present study
aims at studying the theoretical foundations of
the flipped classroom pattern and its arguments
in four areas of purpose (enhancement of
learning style, problem solving skills, creation of
mental habits such as curiosity and the ability to
utilize communication skills), Content (based on
criteria such as different student learning styles,
Student-centered,
problem-oriented,
selflearning and multi-media capability selected),
For teaching strategies, one can use methods
called problem solving teaching, creative
thinking, teamwork, group discussion, individual
training,
and
program
teaching
and
demonstrative teaching methods and in assessing
the work and technology curriculum was
presented (using genuine evaluation to allow
student self-assessment).
Keywords: frame work, flipped classroom, work
and technologycurriculum

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه و تبییی چیارچو پیشینهادی برنامیه
درسییی کییار و رنییاوری موس ی متوسییسة اول بییر اسییاگ ا گییوی
 کیفییی ان نییو، روش پییژوهش. ک ی گمعکییوگ صییورگ فرر ی
دال پژوهی اس ؛ نیرا دال هایی ان نظریة ک گمعکوگ برای
ارائة چارچو برنامه درسی کار و رناوری استفاده شیده اسی و ان
 حونة پژوهش تمامی متون علمی مربوط. نظر هدف کاربردی اس
بییه ا گییوی یییادفیری معکییوگ اسیی و ان روش نمونییهفیییری
 م کهیای میورد نظیر بیرای انتخیا.م کمحور بهره برده شد
 مواالگ منتشیر، متون ا گوی یادفیری معکوگ:نمونه عبارگ اند ان
 سیال ایییر بیه انتشیار5 شده ان سای های معتبر که همچنی در
 روایی ایی پیژوهش توسیس اسیتادان علیوم تربیتیی.رسیده باشند
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بررسی و مورد
 پژوهش حاضر به مسا عیة مبیانی نظیری ا گیوی. تأیید قرار فرر
ک گمعکوگ پردایته و دال های آن را در چهار حیونة اهیداف
 مهیارگ حی،که عبارگ اند ان (توویی شینای سیبا ییادفیری
 یلیید عییاداگ ظهنییی نظیییر کنجکییاوی و ایجییاد توانییایی،مسییهله
 محتوا (بر اسیاگ می کهیایی،)بهرهفیری ان مهارگهای ارتباطی
، دانیشآمونمحیوری،مانند سبا یادفیری متفیاوگ دانیشآمیونان
،) یودآمون بودن و قابلی چندرسانهای انتخا شیود،مسهلهمحوری
برای راهبردهای تدریس ان روشهایی با عنوان (روش تدریس ح
 آمونش انفیرادی و، بحث فروهی، کار فروهی، تفکر ی ق،مسهله
)آمونش برنامهای و روش تدریس نمایشی را میتوان استفاده کیرد
و در ارنشیابی برنامیه درسیی کیار و رنیاوری (ان ارنشییابی اصیی
.استفاده شود که اجانة یودسنجی به دانشآمون دهد) ارائه شد
، برنامیه درسیی کیار و رنیاوری، ا گوی آمونشی:واژههای کلیدی
.ک گمعکوگ
s_s_movahed@yahoo.com : نویسندة مسئول.*
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مقدمه
برنامه درسی کار و فناوری بههعنهون یکهی ن رشهههههای
تعلیم و تربیت نست کهه نشهم می هی در ت شهد نهه ن
( )objectivesآمهههو شوپهههرورش نیفههها مهههیکنههه .
آمههو شوپههرورش بهها تو ههه بههه نیهها کغههور بههه ش ه و
میارتهای ( )job and skillفناورننه درس کهار و فنهاوری
رن تنظهیم ن هود نسهت .درس کهار و فنهاوری یهد درس
تئوری -ع لی نست کهه بهرنی دورة مهوسه ة نول تهلیی
ش نست .برنامهریزن درسی به نین دیی ن آمو ش کهار
و فناوری ح ایت میکنن که مو ه تغهوید و تربیه
دننمآمو ن به کس و کارهای ی میشود .ه چنهین
باعه مههیشههود نگههرش فرنگیههرن رن بههه سه ت ننه هها
ش های مهنوع سوق ده  .در ندنمه در ننه ها رشههه و
شناسههایی نسهههع ند دننههمآمههو ن تههلریر بسههزنیی دنرد.
ه چنین نهایج قاب تو ه برنامهه درسهی کهار و فنهاوری،
مهع د نست ن لهه دسههیابی بهه قابلیهت حه مسهئله،
دسهیابی بهه شایسههگی ههای م هله ماننه مین سها ،
صنعهگرن  ،طرنحا که در هم تن ی و بههطهور ههمنفهزن
ع میکننه  .میهارت کهار فکورننهه و میهنهی بهر تفکهر
نظاممن و نیجاد ننگیز برنی درگیر ش در یهد فرنینه
خ ه ق نسههت ( Adib ,Ezati, Fathiazar, Mahmodi,
 .)2016در نیایت نمرو تو ه بهه نه یهت نیهن درس در
نظام آمو شی و ضرورت پردنخهن نو وننا به درس کار و
فناوری ،ه اهنگی و ننسجام آ رن بها سهایر دروس برنامهه
درسی م نرس بیغهر مورد تاکی قرنر دند نست.
با تو ه به کهاربرد درس کهار و فنهاوری نگهر بههون
نررب غی نین درس رن بها بهرد گهامی میهم در برطهر
ن ود نیا امعه بردنشههنیهم و ه چنهین نگهر نگهاهی
کوتا به برنامه درسهی کهار و فنهاوری شهود ،نیهن نکههه
مههیشههود کههه نیههن درس ،رشهههههههای فنههی و
مغه
حرفهنی رن به گونهنی مهناس برنی دننمآمو ن مش ه
مهوسه ة نول آمهو ش دند نسهت .قاضهی م ه نیعهایم
( ،)Ghazi mohebol alam ,2008بر نین باور نسهت کهه
درک تا نی در مسئویین و سیاستگذنرن در کغورهای

م هل به خصوص آسیای نهوبی در نرتیهاب بها نشهم
میم آمو شهای فنهیوحرفههنی در توسهعة ملهی نیجهاد
ش نست که بهرنی برنامههریهزن درسهی آمهو شههای
فنیوحرفهنی میتوننه رخه ند یه ی باشه ( sadri,
 .)2009در ذی مهن با با تو ه به نه یت شاخة فنی و
حرفهنی و در نظر دنشهن نین موضوع که کهار و فنهاوری
یکهههی ن یرشهههاخهههههای آمهههو ش فنهههیوحرفههههنی
( )vocationalنست ،ب ییی نست کهه بهرنی آمهو ش آ
بای به دنیال رنهیردها و نیگوههای نهوین آمو شهی بهود.
بهربم پیغرفت و توسعة برنامه درسهی تربیهت حرفههنی
در دنیا و بیر بردنری م نوم ن نظریههای برنامهدرسهی و
نیگوهای طرنحی برنامهدرسی ،برنامهدرسی کار و فناوری
در کغور با پیغهرفت ههای عل هی ه هرن نیهود نسهت.
ه چنههین نهههایج پهههوهمههها ع لکههرد آمههو شهههای
فنیوحرفهنی رن ضعی و نام لو نر یابی کردن ( 2015
)Salimi, 2014 & Jafariherandi, & Sadegh, 2011؛
یرن دسهیابی به نه ن تعریه شه بهرنی نیهن برنامهه
درسی با م ل آمو شی که در کغور و هود دنرد م شهد
مهة یهادگیری فعهال،
نغ نست .یکن به نظر میرس
پویهها و خهه ق ،دگرگههونی در روشههها ،نگههرشههها و
رنهیردهای آمو شی در ک س درسی و کها های درسی
نست (.)dehghani & pak mehr, 2015
طرنحی برنامه درسی فعاییهی نست که بهه شناسهایی
عناصر برنامهدرسی و تص یمگیری دربهارة شهیوة رونبه
بین آ ها میپردن د ( .)maleki, 2009توسعة برنامههای
ت صههیلی مانن ه نه ه ن آمو شههی ،سههاخهار و م هههون و
فعاییتهای یادگیری بهعنون طرنحی برنامهدرسهی و یها
نشغه برنی یادگیری دننهم آمهو ن تعریه شه نسهت
( .)Lattuc & Stark, 2009 & Wiles ,2009با نین حال
هنو مه صصا در مورد تع ند عناصر برنامههدرسهی بهه
تونفد ق عی دست نیافهه نن  .انسو ید عنصهر ،تهایلر
چیار عنصر ،هیل ن تابا هفت عنصر ،آیزنر هفهت عنصهر و
ک یهن نهه عنصهر رن مه نظهر قهرنر دند نسهت ( mehr
 .)mohamadi, 2012در هر حایت برنی ت شد ب غهی
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ریات برنامهدرسی بایه بهین مرنحه و عناصهر م هله
طرنحههی ،ه ههاهنگی باشهه ( & Albashiry, Voogt
 .)Pieters, 2015در پهههوهم حاضههر بههرنی طرنحههی
برنامه درسهی چیهار عنصهر هه  ،م ههون ،رنهیردههای
ت ریس و نر شیابی مورد تو ه قرنر دند ش نست.
ب ییی نست که با تو ه به ت ییرنت و پیغهرفتههای
سریعی که در علوم روی میده  ،دننمآمهو ن نیا منه
روشهههایی هسهههن تهها ن طریههد آ بههه میههارتهههای
یادگیری دست یابن ؛ تا خود ،بهوننن بیهر و سهری تهر و
ه گام با پیغرفتها بیامو ن ( shabani, 2005به نش ن
 .)khalondi&bazr afshan, 2016یکههی ن روشهههای
ت ریس که بهطور فزنین نی برنی ت ریس نسهفاد شه
نست و نیز نهایج ای تهو یی دنشههه نسهت بها عنهون
ک ه س معکههوس نسههت (.)Talley & Scherer, 2013
ک س معکوس به برگاما و سم ( Sam & bergamann,
 ،)2012نسیت دند مهی شهود .که س ههای معکهوس ن
دبیرسها و درس علوم شروع ش و بهه ته ریج در حهال
نفههزنیم نسههت ( .)Educause, 2012آمههو ش معکههوس
ک د میکن تا معل ا ن آمهو ش مسههشیم بههعنهون
نبههزنر آمههو ش نوییههة خههود ،بههه سههوی یههد رویکههرد
دننمآمو م ور حرکت کنن (.)Noonoo, 2012
ک س معکوس تلکی بر س ن ا دیویی نست کهه
میگوی  :آمو ش بای دننمآمو م ور باشه و بهه آ هها
ن ا ة تسل بهر خهود رن به هیم ( Mary Lane-Kelso,
 .)2015روش ن رنی ک س معکوس به نین صورت نست
که دننمآمو ن به ای آمه بهه که س در خانهه بهه
ت اشای فیلم ت ریس معلم مهی پردن نه  .درونقه مغهد
ش دننمآمو ن ت اشای فیلم نست و سپس در که س
به ت رین آنچه آموخهه نن ؛ می پردن ن  .آمو ش معکهوس
فش در مورد ن وة نسهفاد ن فیلم درس معلهم نیسهت،
بلکه ه نین روش نسهفادة بیینهه ن مها که س در
برخورد با دننم آمو نست .بهه ه هین دییه نسهت کهه
نظریة ک س معکوس ،روش آمو ش ن می تها دننغهگا
رن دچهار چهایم کههرد نسهت ( Sam & bergamann,
& 2013& Love, Hodge, Corritore & Ernst, 2015

& Schwartz, Andridge, R. R., Sainani., Stangle,
 .)NeelyL ,2016در ندنمه نرید مها ور (،)Eric Mazur

میگوی یادگیری معکوس شام دو مرحله نست :مرحلة
نول ننهشال نط عات و مرحلة دوم سا ما دهی نط عهات
با تو ه به تجربة ش صی (.)Demski, 2013
هنگامیکه معلم میخونه ن روش که س معکهوس
نسهفاد کن بای ه نسهفاد ن نین روش رن مغه
کن تا ن وة ته ریس روشهن شهود .در نیهن روش معلهم
میتونن دسهور مورد نظهر رن بهه دننهمآمهو ن بههطهور
نگانه یا در گرو های کوچهد نرنههه کنه  .نیهن روش،
ک د بهه نفهرندی نسهت کهه بهرنی رسهی بهه تسهل
م
( ،)Masteryبر روی م هون مغک دنرن ؛ یرن مها
برنی هر دننمآمو در خانه و ود دنرد تا به ح م لهو
یادگیری برس  .در حال حاضر بسیاری ن دننهم آمهو ن
بهطور منفع نه در که س ،حضهور دنرنه  .بهرنی بییهود
تعام و ع لکهرد دننهم آمهو ن در که س ،نسههفاد ن
ک س معکوس مؤرر نست .درونق که س معکهوس نیهن
فرصت رن برنی دننمآمو ن به و ود مهیآورد کهه بهرنی
خودشهها فکههر کننهه و در هنگههام ت ههرین درس در
گرو های کوچد یا بهزر ،،یهادگیری دروس بهه ه هرن
ه سا بیغهر می شود .درونق می تهون گفهت :هه
کهه سمعکههوس یههد م ههی یههادگیری فعههال نسههت
(.)Demski, 2013
بایهه تو ههه دنشههت یکههی ن د یلههی کههه برخههی ن
دننمآمو ن با و ود دنشهن بیهرین معلمها بهه خهوبی یهاد
ن یگیرن شای و هود سهیدههای یهادگیری مهفهاوت در
دننههمآمههو ن باشهه ( .)Mcleod , 2006یههذن تو ههه بههه
سیدهای یادگیری دننهمآمهو ن مهیتوننه باعه بییهود
فرنین یهادگیری شهود .در که س معکهوس دننهمآمهو ن
درسهای قی ن ک س رن تنیها ن هیخونننه ؛ بلکهه یهذت
میبرنه و خهود رن بها یهادگیری فهردی درگیهر مهیکننه
( .)Herreid & Schiller, 2013بههه ه ههین دییه ننفایه
( ،)Enfield, 2013گزنرش دند ت رینهای دننمآمهو ن در
ک س معکوس نغها دند نسهت کهه که س بهرنی آ هها
یذتب م بود و آ ها نحسهاس نعه ادبههنفهس و توننهایی
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یادگیری مسهش رن در خود مییابن ؛ یهرن قیه ن که س،
درس رن با تو ه به سید یادگیری خود آموخههنن  ،بنابرنین
ب ییی نست که در ک س معکهوس تو هه بهه سهیدههای
م هل یادگیری ن طرید روشهای م هل ت ریس نع ال
میشود (.)Mason,Shuman& Cook,2013
در عصر حاضر ،دننم آمهو ن نسه نهو کهه بومیها
دیجیهال خونن میشون ن نین روش ،به دیی نسههفاد
ن فناوری رو که با تو هه بهه آ فهیلم و م ههون توییه
می شود؛ نسههشیال مهیکننه ( .)Demski,2013یکهی ن
نکاتی که در ک س معکوس و هود دنرد نیهن نسهت کهه
برنی دریافت فناوری ت ریس قی ن ک س بای معلهم و
نسهاد ن وة کار با فناوریهای رو رن ب نننه و دسهرسهی
نیز دنشهه باشن تا بهونن وی هوی ت ریس رن توییه و بها
ستو و ن باند فیلمههای آمو شهی (ماننه یوتیهو ،
آپارنت و  )...ننه ا کن .
مارشال و دکاپیو (،)Marshall, and DeCapu,2013
در م ایعة خود به نین نهیجه رسی ن که در ک سههای
سنهی ،ت رکز بر روی سه و پهایین طیشههبنه ی بلهوم
نست .نین در حایی نست که ت شیشات نغا میده کهه
در کهه س معکههوس ت رکههز بههر روی سهه و بهها ی
طیشهبن ی بلوم نست (.)Papadopoulos, Roma , 2010
شای یکی ن عونم مهؤرر در رسهی بهه نیهن سه ن
طیشه بن ی بلوم ،ن وة آمو ش در ک س معکوس نسهت؛
یرن فعاییت های قی ن ک س بهه دننهم آمهو ن ن ها
می ده که سؤنل ها و ب های نن یغ ن ننه تویی کنن
و آ ههها ه چنههین بههه نیههن نکهههه دسههت یافهنهه کههه
دننم آمو ن با ک س معکوس نسیت به دننهم آمهو ننی
که سنهی آمهو ش دیه ننه ن هرة بها تری در نمه ها
میگیرن (.)Sturek & Basil ,2013
با تو ه به ویهگیهای من صر به فرد ک س معکوس
بای نین نکهه رن نیز در نظر دنشت که ه هة که سههای
درس رن ن یتون به شیوة ک س معکوس ندنر کهرد .در
رشهههایی که سشرنطی نست و بیغهر بر نساس پرسم و
پاسخ نست یا دنرنی م هونی حشیشی نست ،ن هیتهون ن

نیگههوی کهه س معکههوس نسهههفاد کههرد ( & Sam

 ،)bergamann, 2013نما با تو ه به ویهگیهها و نهه ن
برنامه درسی کار و فناوری میتون ن نیگوی نوین ک س
معکوس برنی آمو ش در که س بیهر گرفهت .در سهن
ت ول بنیادین نیهز نهه ن مهفهاوتی بهرنی درس کهار و
فناوری در نظر گرفهه ش نست ن لهه :دنرنی حه نق
ید میهارت مفیه بهرنی تهلمین معهاش حه ل باشهن .
گسهرش و تنوع دند به حِرَ و میارتهای مهورد نیها
امعه و تعلیم مهناس و برنامهریزی شه ة آ در ه هة
دور های ت صیلی و برنی ه ة دننم آمهو ن  .ه چنهین
طرنحی و نسهشرنر ام ه نیت ت صیلی و نسههع ندیابی
به منظور ه نیت دننم آمو ن به سوی رشهه ها ،حرفه هها
و میارتهای مورد نیا حال و آین ة کغور ،مهناسه بها
نسهع ندها ،ع قهمن ی و تونناییهای آنا ( asgariyan,
 .)2015با در نظر گرفهن نه ن می ی کهه سهن ت هول
بنیادین برنی برنامه درسی کار و فناوری در نظهر گرفههه
نست و برنی رسی به نه ن عاییة نین سن و نفهزنیم
ننگیزة دننمآمو ن در یت نررب غی بهرنی نیهن درس؛
ه چنین با تو ه به مغ صات ک س معکوس و مزنیای
ن ههرنی نیههن روش ی ه ضههرورت پهههوهم روی نیههن
موضوع روشن میشود.
ت شیشات ننجام شه در کغهور حهاکی ن ضهع در
ع لکرد هنرسها ها و آمو شگا های فنیوحرفهنی نست.
بهعنون ن ونه عفری هرن ی (،)jafari herandi, 2015
نغا دند نست کهه درصه کهارنیی بیرونهی آمو شهگا
فنیوحرفه نی طی سهال ههای  1311تها  1390م لهو
نیود و چار ویی در نین مینه توس مسئو سهاد و
م رسا  ،ضروری به نظهر مهی رسه  .ه چنهین صهادقی
( )sadeghi, 2011بهه نیهن نهیجهه دسهت یافهت کهه
هنرسها ها در هر چیار عام مینه ،درو دند ،فرنینه و
برو دند در س نام لوبی قرنر دنرن  .درنهیجهه به ییی
نست کهه ندنرة آمهو ش فنهیوحرفهه نی بایه در برنامهة
آمو شی خود تج ی نظر کن (Marofi, 2006؛ به نشه
ن .)Salami, 2014
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نههایج برخهی پههوهمههای نهو حهاکی ن نه یههت و
یهادگیری بیهههر که س معکهوس نسههت .در نیههن مینههه
ینودین و ع ارن ( ،)Zainuddin & Attaran, 2016در
پهوهغی با عنهون "درک دننهمآمهو مهایزی ن که س
درس معکوس :یهد م ایعهة مهوردی" ،بهه نیهن نهیجهه
دست یافهن که دننمآمو ن  ،ک س معکوس رن تهر ی
می دندن و در ض ن ،ک س معکوس برنی نفرند خجایهی
و ک رو نیز مهؤرر نسهت .ههویهن و رسهن ( & Hultén
 ،)Larsson, 2016در پهوهغههی بهها عنههون "کهه س
معکوس :نظر معل ا نبه نیی و مهوس ه در ید نهیم
آمو شی در م نرس سوه نمرو " طی ننجام مصاحیه بهه
نین نهیجه رسی ن که روش ک س معکوس ن ا ة تعام
بیغهر و بیههر بهین معلهم و دننهمآمهو ن در که س رن
مهیدهه  .ه چنهین نههایج م ایعهة نیزیهور ( Elsevier,
 ،)2015نغا دند که دننمآمو ن  ،ک س معکوس رن بهه
فناوریههای ته ریس سهنهی تهر ی دندنه  .میلسهام و
مورن ( ،)Milsom & Moran, 2015نیز طهی پهوهغهی
با عنون ک س معکوس در آمو ش مغاور به نین نهیجهه
رسههی ن کههه خهه مغههی کهه س معکههوس ،یههادگیری
دننمآمو ن رن تسیی میکن  ،آ ها سیدهای م هله
ت ریس رن ه رن با ت رینات قی و بع ن ک س تهر ی
میدهن .
ک رک ( ،)clark, 2013در پهوهغی با عنهون نرهرنت
مهه ل آمههو ش معکههوس بههر فعههال کههرد و ع لکههرد
دننمآمو ن در ک س ریاضی رنهن ایی بهه نیهن نهیجهه
دست یافهن کهه دننهمآمهو ن شهرکتکننه نفهزنیم
تعام و نرتیاب خهود رن بها تجربهة که س درس سهنهی
مشایسه کردن و به م ل ک س معکوس پاسهخ م لهو
دندن  .دننهم آمهو ن نیهز بییهود در کیفیهت آمهو ش و
نسهفاد ن ما ک س با نسهفاد ن دسهورنیع که س
معکههوس رن بههه رس ه یت شههناخهن  .ن ی ههاع ع لکههرد
ت صیلی در دننم آمو ننی که با آمو ش معکوس آمو ش
دی بودن با کسانی که در م ی که س درس سهنهی
آمو ش دی بودن  ،ت ییرنت بسیاری نغها دند شه و

تههایلر و نسههچلر ( ،)Talley & Scherer, 2013نیههز در
پهوهغی با عنون ک س درس معکهوس نفهزنیم یافههه:
نفزنیم ع لکرد ت صیلی بها سه نرننی دننغهجو ریهت و
تست ت رین رن در ید رویکرد ک س معکوس در رشههة
 STEMبه نین نهیجه دست یافهنه کهه مشایسهة نیهایی
ن ههرنت نغهها دند نسهههفاد ن چههارچو کهه س درس
معکوس ه رن با فنهای یادگیری ،نفهزنیم ن هرة درس
نیایی بر ترم قیلی رن به و ود آورد نست.
با بررسی پیغینة پهوهم ،نه یت برنامه درسی کهار
و فناوری و نهایج نام لو و کیفیت پایین هنرسها ها و
مرنکز فنهیوحرفههنی کهه کهار و فنهاوری نیهز شهاخهنی
ش و مزنیای نیگوی ک س
کوچد ن آ نست مغ
معکوس مسهن ش نست .ه چنین بها تو هه بهه عه م
و ود پهوهم دنخلی در کغور در رنب ه با نیگوی ک س
معکههوس و حهههی برنامههه درسههی کههار و فنههاوری ،خههأ
پهوهغی در رنب ه با پهوهم حاضر ونض تر میشود .یهذن
ه در پهوهم حاضر نرنهة چهارچوبی کلهی بههمنظهور
طرنحی برنامه درسی کار و فنهاوری در مش ه مهوسه ة
نول با تو ه به میانی نظری بر نسهاس که س معکهوس
نست.
یذن نین پهوهم درص د آ نست که:
چارچو م لو برنامه درسی کار و فناوری با تلکی
بر رویکرد ک سمعکوس چگونه نست؟
روششناسي پژوهش
ه هر امعة عل ی در ههر رشهههنی (علهوم ننسهانی،
علوم ن ه اعی ،علوم طییعی و هنر) دقت ،بییود و بس
دننم نست .یکی ن فناوریهای بسیار مه نول نقهیاس و
عاریة دننم ید رشهه برنی دقت ،بییود ،یا بس دننهم
رشهة دیگر نست .مآخذ نین بیر گیریها مهیتوننه آرهار
مکهو و شفاهی نن یغ ن ن هر رشهة عل ی باش ؛ بهه
عیارت دیگر ،گاهی نوقهات پهوهغهگرن مهیخونهنه ن
سایر رشههها ن فلسفههای م هل  ،ن رشهههای پایهنی،
ن ید چارچو  ،ن ید نظریه ،ن ید م ل ،ن ید نیه ة
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نبه نیی م ر در سایر رشههها رهن ودهایی قرض کنن
و آ رن در حوة ت صصی خهود بهه کهار گیرنه ( Danai
 .)fard, 2016نیههن روش د یههتپهوهههی نههام دنرد .در
پهوهم حاضر نیز د یتهایی ن نظریة که س معکهوس

برنی نرنهة چارچو برنامه درسی کار و فناوری نسههفاد
ش نست .طر پهوهغی مورد نسههفاد د یهتپهوههی
برنیغی نست .نین روش دنرنی یا د مرحله به شر یهر
نست:

تعیین مناس بود پهوهم د یتپهوهی
تعیین ملخذ نحصا د یتها برنی پردنخهن به مسئله پهوهغی
تعیین فرآین ی برنی ونکاوی نبه منه
تعیین چارچو مفیومی موضوع د یتپهوهی
ن ونهگیری نظری نبه د یتپهوهی
احصای سهمیاریهای ابژه داللتپژوهی
اعتبارسنجی سهمیاریهای ابژه داللت پژوهی
متناسبسازی سهمیاریها با چارچوب مفهومی موضوع داللتپژوهی
نحصاء د یتهای ک س معکوس برنی طرنحی برنامه درسی کار و فناوری
نعهیارسنجی د یتهای نحصایی

ت وین گزنرش پهوهم

نمودار  .6مراحل روش پژوهش ()Danai fard,2016

با در نظر گرفهن نین مورد که پهوهم حاضر در پهی
گرفهن رهن ودهای نوییه ن رویکرد ک س معکوس برنی
برنامه درسی کار و فناوری نست و در پی تییین و فیم و
ونکاوی نیست ،می تون روش د یتپهوهی رن بهرنی نیهن
پهوهم مهناس یافت.

برنی تعیین چارچو مفیومی برنامهه درسهی کهار و
فناوری با تو ه به که س معکهوس ن رویکهرد نظامنه
نسهفاد ش نست؛ یرن د یتههای مناسهیی ن رویکهرد
ک س معکوس با تو ه به عناصهر برنامهه درسهی کهار و
شه  ،نحصها شه و حهو ة
فناوری که ن قیه مغه
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پهوهم ،ت امی مهو عل ی مربوب به نیگهوی یهادگیری
معکوس نست و ن روش ن ونه گیری مه کم هور بیهر
برد ش  .مه کههای مهورد نظهر بهرنی ننه ها ن ونهه
عیارتنن ن  :مههو نیگهوی یهادگیری معکهوس ،مشها ت
منهغهر شه ن سهایتههای معهیهر ماننه & ,Taylor
 Sience Direct ،Eric، Jstor Francisکهه در  5سهال
نخیر به ننهغار رسهی باشهن  .رونیهی نیهن کهار توسه
نسهههادن علههوم تربیهههی دننغههک رون شناسههی و علههوم
تربیهی دننغگا تیرن بررسی و مورد تلیی قرنر گرفت.
بنا بر نظیار دنناییفرد ( ،)Danai fard, 2016بیهرین
رن برنی نسه رنج د یتها Tتکیه بر مهو ت ریهر شه ة
معهیر نست .بنابرنین در پهوهم حاضهر نبهه ن تغه ی
دند ش د یهتپهوههی روش مناسهیی بهرنی نیهن نهوع
پهوهم نست ،پس ن م ایعة دقید مهو نیگوی که س
معکوس ،مضامین نین نوع ک س نسه رنج ش  .سپس با
ه های قص ش درس کار و فناوری ترکی و نرتیاب
دند ش و در نیایت یهد چیهارچو پیغهنیادی بهرنی
برنامه درسی کار و فناوری نرنهه ش .
یافتهها
الف :هدف

ه ها در برنامه درسی کار و فناوری میهنی بهر نیگهوی
ک س معکوس چگونه طرنحی میشون ؟ ه ها مع و ً
نغا دهن ة یهتگیهری نساسهی یهد برنامهه هسههن
( .)Talkhabi, 2008نه ن پیغهنیادی بایه مو ودیهت
برنامه درسی کار و فناوری رن بهر نسهاس نیگهوی که س
معکوس حفظ کن  .به دیی نینکهه در که س معکهوس
برنامه های آمو شی در نبهه ن بههصهورت خودآمهو نرنههه
می شود ،دننمآمو ن بای ن ه ها و ننهظهارنت برنامهه
درسههی درک ص ه ی ی دنشهههه باشههن ؛ بنههابرنین بای ه
ه ها بهصورت دقید و صری بیا شود .بها تو هه بهه
میانی برنامهدرسی کهار و فنهاوری بها تو هه بهه نیگهوی
ک س معکوس ،نه ن پیغنیادی عیارتنن ن :

 .1خلد روحیة مسئوییتپذیری ،آمهادگی پهذیرش و
ننجام مسئوییت های م هل ن ه هاعی و نیجهاد توننهایی
بیر گیری ن نبزنرها و میارتهای نرتیاطی.
 .2شناخت نسههع ندهای بهایشو و تیه ی آ هها بهه
بایفعهه و رشهه مفیههوم خودم یههت و میههارتهههای
میا فهردی ،نیجهاد نعهشهاد بهه خودشهکوفایی و نعهه ی
نخ قی.
 .3نیجههاد صههعة صهه ر و ت هه آرن و نن یغههههههای
م هل و ع قهمن ی به ننجام کار بهصورت گروهی.
 .4خلد عادنت ذهنی نظیر کنجکاوی ،فرنخ نن یغهی،
قابلیت ت لی گری ،تفکر ننهشادی ،تص یمگیری.
 .5نیجاد مینه برنی نص رفهار و روشهای عل هی
بهمنظور نسهفاد ن فناوری ی .
 .6آشهنایی بهها فرصههتهها و نیا هههای شه لی و درک
نه یت رش و خودکفایی نقهصادی.
ب :محتوا

مج وعة حشاید ،مفاهیم ،نصول ،تع هیمهها ،فعاییهتهها،
فرنین ها ،نر شها و نگرشها که در نرتیاب بها یکه یگر و
در یت ه های یادگیری برنی یادگیرن پیم بینهی
میشود ،م هون نام دنرد .ه چنهین ن سههین گهام بهرنی
نیجاد نمکا ت شد هه  ،ننه ها م ههونی مناسه و
م لو نست ( .)maleki, 2009در برنامهه درسهی کهار و
فناوری مینی بر نیگوی که س معکهوس م ههون چگونهه
سا ما مییاب ؟ در نیگوی معکوس ع و بر نینکه کها
درسههی و ههود دنرد ،معلههم ویهه هوی خودسههاخههنی رن
بهعنون م ههون بهه دننهمآمهو ن مهیدهه تها درس رن
بیامو ن  .در نین قس ت نبه ن نصول ساخت یهد فهیلم ن
ت ریس رن مهذکر می شویم و سپس مونردی رن کهه بایه
فیلم بهعنون م هون دنرن باش رن با تو ه به نیگوی ک س
معکوس پیغنیاد میدهیم.
 .1رعایت نص چن رسانهنی :بر نساس نین نص بایه
در کنار ونژ ها (مهنی یا صوتی) ن تصویر نسهفاد شود.
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 .2رعایت نص مجاورت مکهانی :در طرنحهی م ههون،
ونژ ها و تصویرهای مرتی بای در نزدیکی یک یگر قهرنر
دند شون تا در یادگیری نخه ل به و ود نیای .
 .3نص کیفیت نرنهه :در نرنهة م ههونی چن رسهانهنی
بیهر نست در کنار مهن ن ص ن نسهفاد شود .با تو ه بهه
شیکة پردن ش آدمی ونژ های مهنی و تصویرها ههر دو ن
کانال دی نری پردن ش میشون و بهکهارگیری ههم مها
ید شیکة پردن ش ،مو نیجاد بار شناخهی نضهافی در
یادگیرن میشود و یادگیری نو رن م ه میسا د.
 .4نص نفزونگی :نرنهة م هونی مغابه ن طرید ص ن و
نخه ل در یهادگیری
مهن در کنار تصویر مربوطه مو
مهیشهود ( clark & mire, 2006بهه نشه ن sharafi,
.)2012
 .5نص ش صی سا ی :نسهفاد ن سهید م هاور نی
به یادگیری بیههر ک هد مهیکنه ( Esmite & diyas,
.)2004
ع و بر نکات با بای با س دننم و ویهگهیههای
فردی و فرهنگی یادگیرن مهناس باش .
پس ن م ر کرد نصول تییة م هونی نیکهرونیکهی
به ویهگیهایی که خود م هون بایه دنشههه باشه نشهار
میشود که عیارتنن ن :
 دربرگیرن ه ة حشههاید ،قههوننین ،تعههاری و مفههاهیم،
نصهول و نظریههههای پایهة م هر شه در کههار و
فناوری باش که برنی رش سهاخهار شهناخهی نیهن
علم مورد نیا فرنگیرن نست.

 دربرگیرن ة فعاییت هایی باش که مینهة یهادگیری
مغارکهی رن به صورت کار گروهی فرنهم کن .
 م هون بهگونهنی تنظیم شود که فرصت نن یغهی
رن به فرنگیر ده .
 فرصت مناس برنی فعاییتهای یادگیری چن گانه
رن در نخهیار فرنگیرن قرنر ده .
 برننگیزننن ة فعاییتهای خهارج ن که س در قایه
پروژ های مهنی بر مساه میا رشههنی باش .


مینة رش رفهار فناور رن در دننمآمو نیجاد کن .

ج :راهبردهاي تدریس

با تو ه به نینکه نیگوی ک س معکوس دننمآمو م هور
نست و معلم خود ،م ههونی ویه هو رن تنظهیم مهیکنه ؛
می تونن ن روشهای ت ریس مهناس با م هون نسههفاد
کن یا نینکه با تو ه به نیا دننمآمهو ن و سهیدههای
فکری و یادگیری مهنوع مهناس با نیا دننمآمو روش
ت ریس رن ننه ا کن  .با بررسی و م ایعة پهوهمههای
ننجام ش در یت نیگوی یادگیری و که س معکهوس
روش ت ریسهای یر پیغنیاد میگردد.
 با تو ه به ویهگیهای ک س معکوس بای ن روش
ت ریسی نسهفاد شود که م ور نصهلی دننهمآمهو
باش .
 نیگوی ت ریس در ک س معکوس میهنی بر نشم و
فعاییههتهههای ن ه ههاعی و فعاییههتههها و نیا هههای
دننمآمو ن باش .

 فعاییتهایی رن پیمبینی کن کهه عه و بهر آشهنا
درگیر ش آ ها
ن ود فرنگیرن با درس ،مو
در رون کاوشگری عل ی و ح مسئله شود.

 با تو ه به نبعاد شناخهی ،عاطفی و روننی حرکههی
دننم آمو ن روش ته ریس ترکییهی بها م وریهت
فرنگیر در نین درس پیغنیاد میشود.

 در فرنگیرن ننگیزة یادگیری نیجاد کن  .بها نه گی
رو مر و م ی ن ه اعی مرتی باش .

 فرصت های گوناگو تعام با نفرند و مناب مهفاوت
رن ت نرک بیین .
با تو ه به ماهیت درس کار و فناوری دور مهوس ه
نول با تو ه نیگوی ک س معکهوس روش ته ریس حه
مسئله ،تفکر خ ق ،کهار گروههی ،ب ه گروههی ،روش

 با خلد موقعیتهای نامعین ،نهوعی نحسهاس خهأ
فکری در فرنگیرن به و ود آورد و به نیهن وسهیله
آ ها رن در فرنین ح مسئله درگیر کن .
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ته ریس ن هایم ( ،)Schwartz & et al, 2016آمهو ش
ننفرندی و آمو ش برنامهنی رن میتون نسهفاد کرد.
چ :ارزشیابي

آوری ت لیه و تفسهیر نط عهات
به فرنین نظامدنر
که به منظور تعیین میزن ت شد ه های برنامهدرسهی
ننجام میشود ،نر شیابی میگوینه ( .)Saif, 2003بهرنی
ت شد نه ن م هل برنامه درسی کار و فناوری با تو ه
به نیگوی که س معکهوس بایه ن شهیو ههای م هله
نر شیابی نسههفاد کهرد .بها تو هه بهه میهانی نر شهیابی
پیغرفت ت صیلی برنامهدرسی کار و فناوری با تو ه بهه
نیگوی ک س معکوس ،نصول یر بر نیهن فرنینه حهاکم
نست:
نر شیابی ه ة ونن و ودی دننم آمو  :در نیگهوی
حاضر نبعاد م هل دننغی ،نگرشی و میارتی مهورد نظهر
قرنر گرفهه و در نر شیابی ی اع میشود.

فرنین م نری :با در نظر گرفهن ماهیت برنامههدرسهی
کار و فنهاوری و نیگهوی که س معکهوس نر شهیابی بهه
صورت مسه ر ن رن می شود و به فرنین فعاییت ها تو هه
میکن .
م نومت :در نین نیگو نر شیابی پیغرفت ت صهیلی در
برنامهههدرسههی کههار و فنههاوری بههه تیعیههت ن یههادگیری
فرنین ی م نوم و ه یغگی نست.
ن ونهنی ن نر شیابی ها که می تون در ک س به کهار
برد عیارت نن ن  :تغ ی نیهرندنت در م ههونی منهغهر
ش  ،ننجام ید بررسی دقید شهییهسها یشه ن یهد
نسه ة آمو شههی نصههی  ،حه مسههاه مه ند و کابههذی،
پرسمها و مساه چایمبرننگیز ،ت رینات نش و بررسهی
تکایی ن له بررسی رهیری دننمآمو ن ( Schwartz
.)& et al, 2016
چکی ة چارچو پیغنیادی کار و فناوری بها تلکیه
بر نیگوی ک س معکوس در ول  1آورد ش نست.

جدول  .6چارچوب پیشنهادي کار و فناوري با تأکید بر الگوي کالس معکوس
نشانگرهای کالس کار و فناوری با تأکید بر الگوی کالس معکوس
ابعاد چهارچوب
 خلق روحیه مسئولیتپذیری شناخت استعدادهای بالقوه و تبدیل آنها به بالفعل رشد مفهوم خودمثبت و مهارتهای میان فردی ایجاد اعتقاد به خود شکوفایی و اعتالی اخالقی ایجاد صعة صدر و تحمل آرا خلق عادات ذهنی نظیر کنجکاویاهداف
قابلیت تحلیلگری تفکر انتقادیتصمیمگیری آشنایی با فرصتها و نیازهای شغلی درک اهمیت رشد و خودکفایی اقتصادی دربرگیرندة حقایق ،قوانین ،تعاریف و مفاهیم ،اصول و نظریههای پایه مطرح شده در کار و فناوری خلق موقعیتهای نامعین برای ایجاد مسئلهایجاد انگیزه یادگیریمحتوا
ایجاد فرصت مناسب برای فعالیتهای یادگیری چندگانهخلق فرصت اندیشیدنپیشبینی فعالیتهای مناسب برای درگیری دانشآموزدانشآموز محور باشد مبتنی بر نقش و فعالیتهای اجتماعی باشدروش تدریس
روش تدریس ترکیبی با محوریت فراگیرایجاد فرصتهای متنوع یادگیری ارزشیابی همه جوانب وجودی دانشآموزفرایند مداریارزشیابی
 -مداومت
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بحث و نتیجهگیري
تلملی بر دنیهای نمهرو ی مها رن بها نیهن ونقعیهت مون هه
میسا د که ت ییرنت و ت هو ت یهانی بهیم ن پهیم
رون گذشهه رن ت ییر دند نست و ما رن به نین نمهر سهوق
میده که بهوننیم خود رن با آ سا گار سها یم .یکهی ن
ر آوردهای ی در عصر حاضر نیگوهای نوین آمو شهی
نست .یکی ن نین نیگوهای نوین آمو شی ،نیگوی که س
معکههوس نسههت .در نص ه در ک ه س معکههوس توضههی
می دهن آنچه در ک س ننجام می شود با آنچه در بیرو
ک س ننجام میشود عوض شود .ت ییر آمو ش ن دنخه
که س بههه آمههو ش فهردی ن طریههد نسهههفاد ن ویه هو
نمکا پذیر نست .ندبیات موضوع نغا دند که بهکارگیری
روش ک س معکوس دنرنی مزنیهای بر سههة مهعه دی
ن لههه :نرتیههاب بهها نیا ههها و سههیدهههای یههادگیری
دننهمآمهو ن  ،نیجهاد تعامه یهذتب هم بهین معلهم و
دننم آمو ن و ه چنین دننم آمو ن با یک یگر ،نفزنیم
میارتهای ح مسئله ،دنشههن م ی هی ننع ها پهذیر،
بییود ع لکرد و تعام دننم آمو ن  ،نیجاد فرصت تفکهر
قیه ن شههروع که س ،نیجهاد حههس نعه ادبهههنفههس در
دننمآمو نست.
نین پهوهم با ه طرنحهی چهارچو پیغهنیادی
برنامه درسی کار و فناوری بها تلکیه بهر نیگهوی که س
معکوس صورت گرفهه نست .م ایعة پهوهمههای ننجهام
ش نغا دند پهوهغی که به تییین که س معکهوس و
برنامه درسی کار و فناوری که با تو ه بهه نیهن رویکهرد
صورت پذیرفهه باش  ،ننجام نغ نست .در نیایت تعری
خاصی ن ک س معکوس در نیرن نیز بس دند نغ و
ن آنجا که کار و فناوری یکهی ن دروسهی نسهت کهه در
خ ل آمو ش و ت صی فرصت کهارآفرینی و یهادگیری
میارتههای نه گی و فرصهت هه نیت شه لی رن بهرنی
دننمآمهو ن رن فهرنهم مهیآورد .ه چنهین نیهن برنامهه
درسی ،دننمآمو ن رن با مسهیرهای ت صهیلی آینه و
مغاب و حرفههای مو ود در امعه آشهنا کهرد و بهه
آنا ک د میکن تا نسههع ندهای خهود رن بغناسهن و

برنی آین ة خود تص یم بگیرن (رنهن ای برنامه درسهی
حرفهوفن)2010 ،؛ میتون گفهت برنامهه درسهی کهار و
فنههاوری نشههم پررنگههی در نیجههاد نشههه ال کغههور دنرد،
بنابرنین پهوهم حاضر با تو ه به نه یت برنامه درسهی
کار و فناوری و نیز مزنیای رویکرد ک س معکوس ننجهام
ش .
تص ی ات طرنحی برنامهدرسهی در دو سه عهام و
خاص صورت میگیهرد .در سه عهام دربهارة میهانی و
عونم نررگذنر بر برنامه درسی و در س خهاص دربهارة
عناصههر برنامهههدرسههی و چگههونگی رونبهه بههین آ ههها
تص یم گیری شود .هر نن ن تص ی ات گرفههه شه در
هر دو س ن ه اهنگی بیغهری برخوردنر باش  ،طهر
برنامه درسی ،کیفیت با تر و قابلیت نررگذنری بیغههری
خونهه دنشههت ( seraji, ataran, naderi & asgari,
.)2007
برنی طرنحی برنامهدرسی کار و فناوری در س عام
در نین پهوهم ویهگیهای رویکرد ک س معکوس رن م
نظر قرنر دند .در سه خهاص ن هوة نررگهذنری که س
معکوس بر چیار عنصر برنامهدرسی بررسی شود .بر نیهن
نساس سؤنل نصلی که پهوهم حاضر در پی پاسخگهویی
آ بود ،نین نست که« :عناصر برنامهدرسی کار و فناوری
بر نساس ویهگیهای نیگوی آمو شهی که س معکهوس»
شام ه  ،م هون ،رنهیردههای ته ریس و شهیو ههای
نر شیابی چه ویهگیهایی دنرنه ؟ پاسهخ بهه نیهن سهؤنل
می تونن ما رن در طرنحی نیگوی پیغنیادی برنامه درسی
کار و فناوری بر نساس نیگوی ک س معکوس یاری ده .
چکی ة ویهگیهای عناصر برنامهدرسی کار و فنهاوری بهر
نساس ک س معکوس عیارتنن ن :
ه  :نه ن برنامه درسی کار و فناوری با تو ه بهه
نیگوی ک س معکوس بر نساس م ایعهات پههوهمههای
دنخلهی و خهار ی (afari Harandi, 2015؛ Sadeghi,
Kong, 2014 ،2011؛ coline & etal, 2015؛Lane-
Kelso, 2015؛ Milman, 2012؛ Demski, 2013؛
 )Roach, 2014و ه چنهین نهه ن مهورد تو هه سهن

ت ول بنیادین ،به دست آم کهه عیهارت ننه ن  :تشویهت
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شناخت سید یادگیری ،میارت ح مسئله ،خلد عادنت
ذهنی نظیهر کنجکهاوی و نیجهاد توننهایی بیهر گیهری ن
میارتهای نرتیاطی.
م هون :م هونی برنامهدرسی کار و فنهاوری بها در نظهر
گرفهن پهوهمهای (Elsevier& etal,2015؛ &Milsom
Moran,2015؛ Larsson,2016
Demski,2013؛ Verleger,2013
Kong,2014؛ ) Roach,2014بای بهر نسهاس مه کهها و
&
&

Hultén؛
Bishop؛

نغانگرهایی مانن سید یادگیری مهفاوت دننهم آمهو ن ،
دننم آمو م وری ،مسئلهم وری و خودآمو بود  ،ننه ا
شود .سپس حشاید ،مفاهیم نصول ننه ا ش بها تو هه
به قابلیت چن رسانهنی بای به گونهنی سا ما دههی شهود
که به فیم ع ید ،ننگیزش یادگیرنه  ،سهاخت دننهم در
یادگیرن  ،فرنهم کرد مینة کار گروهی و دند فرصهت
نن یغه به فرنگیر رن ده  ،ننه ا شود.
رنهیههرد ته ریس :نغههانگرهای رنهیههرد ت ه ریس نیههز
برگرفههههههههههه ن پههههههههههوهمههههههههههای (,2012
Noonoo؛Demski,2013؛Munzenmaier & ,2013
affarella &Daffron,2013؛ Lane-
Rubin؛
Kelso,2015؛  )Schwartz&et al,2016نسهت .ته ریس

بای با تو ه به نیا های فردی ههر دننهم آمهو ننه ها
شههود .بهها تو ههه بههه ماهیههت درس کههار و فنههاوری دورة
مهوس ه و در نظر دنشهن نیگوی که س معکهوس روش
ت ریس ح مسهئله ،تفکهر خه ق ،کهار گروههی ،ب ه
گروههی ،آمههو ش ننفههرندی و آمههو ش برنامهههنی و روش
ت ریس ن ایغی رن میتون نسهفاد کرد.
نر شیابی :نغهانگرها و ویهگهی عنصهر نر شهیابی بهر
نساس پهوهمههای (,2013 Talley & Scherer؛,2013
Munzenmaier & Rubin؛)Bergmann&Sam ,2013
به دست آم  .به ییی نسهت کهه هه ن نر شهیابی در
برنامه درسی حصول نط ینا ن ت شد میهزن هه هها
نست .نر شیابی در برنامهدرسی کار و فناوری با تو ه بهه
نیگوی ک س معکوس بای بهر نسهاس نصهویی ه چهو ؛
فرنین ی مسه ر و م نوم باشه  ،ن رنهیردههای مهنهوع و
نصی نر شیابی نسههفاد کنه و ن ها ة خودسهنجی بهه
دننمآمو ده .

با تو هه بهه نینکهه نیگهوی کهار و فنهاوری و تربیهت
فناورننه در دنیا ت ییر ن ود نست؛ به نظر مهیرسه کهه
نظام آمو شی نیز بای ونکنم مهناسیی با نیهن ت ییهرنت
دنشهههه باش ه  .برنامههه درسههی کههار و فنههاوری در نظههام
آمو شی مهوس ة نول به د یه م هله ن لهه نیهود
 ،ه هونر بها
برنامهدرسی مناس و نیود نیگوی مغه
مغههک تی ه ههرن بههود نسههت .بنههابرنین نیگههوی که س
معکوس می تونن رنهیرد مهناسیی برنی شیو های نهوین
یادگیری و تربیت فناورننه در عصر حاضر باش ؛ بنهابرنین
با تو ه به پههوهم حاضهر توصهیه مهیشهود ن نیگهوی
پیغنیادی برنامه درسی کار و فناوری بههعنهون مک ه
برنامه درسی مو ود در و نرت آمو شوپهرورش نسههفاد
شود.
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