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  چكيده  

اهداف اصلي اين تحقيق، مطالعه، شناخت وتبيين ضـرورت درهـم تنيـدن آمـوزش و پـرورش عمـومي و فنـي و حرفـه اي،          

هاي مناسب تلفيق دو نـوع  هاي تلفيق آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي و تدوين راهكارها وروش شناسائي  و معرفي روش

مسـاله اصـلي پـژوهش حاضـر  فقـدان فهـم روشـن و        . هاي فرهنگي ايران بود وويژگي اجتماعي -آموزش باتوجه به شرايط اقتصادي

درهم تنيدن آموزش عمومي و آموزش هاي فني و حرفـه اي و  ) توجيه علمي، اقتصادي واجتماعي(چهارچوب نظري در باره ضرورت

راهبردي اسـت   –اهيتاً كيفي از نوع بنيادي روش اين پژوهش، م .بود فراهم نبودن شواهد متقاعد كننده در باره شيوه  مناسب تلفيق

كه به لحاظ تدوين يك افق راهبردي و به منظور فراهم ساختن زمينه علمي الزم براي حل مسائل جاري و آتي انجام پذيرفته اسـت  

ر انتقادي ادبيات نظري، ها به روش تلفيقي و فراتحليلي كيفي به مروها از ابزار مطالعه اسنادي و در تحليل دادهو براي گردآوري داده

هـاي نظامهـاي آموزشـي    فرا تحليل مطالعات ناظر به توصيف و تبيين وضع موجود نظام آموزشي و مطالعه و تحليل اسـناد و برنامـه  

اي و از جملـه ايجـاد    هاي آموزش فنـي و حرفـه   دهد كه تغييرات اعمال شده در برنامه هاي اين مطالعه نشان مي يافته. استپرداخته 

فراهم كردن امكان . اي همچنان با مشكالت بنيادي مواجه است اي شفابخش نبوده و نظام آموزش فني و حرفه ه كاردانش نسخهشاخ

هاي الزم بـراي زنـدگي    توان مردم را به دانش و مهارت يادگيري و كارآموزي در طول زندگي افراد تنها راهي است كه بدان طريق مي

اي بـا نظـام آمـوزش عمـومي، آمـوزش متوسـطه،        در چنين جهاني الزم است آموزش فني و حرفه .در جهان پوياي امروز مجهز كرد

گرايـي  با توجه به مفاهيم وتلويحات مطالعات مربـوط بـه حرفـه    .آموزش عالي و آموزش بزرگساالن پيوند نزديك و محكم برقرار كند

جديد، به نظر مي رسد تلفيق آموزش عمومي با آموزش هاي فني و حرفه اي مي تواند به غناي هردو نوع آموزش بيانجامـد و عمـوم   

نظام هاي تعليم و تربيـت  . است) جستجوي فايده عيني(هدف از هردونوع آموزش نوعي عملگرايي. مند شوند دانش آموزان از آن بهره

اند كه بتواند در موقعيت هاي مختلف دنياي واقعي عملكرد خاصي را به نمايش بگذارد كه ايـن عملكـرد     براي پرورش انساني بنا شده

دهـد و همـه جمعيـت دانـش      شالوده آموزش هاي فني و حرفه اي  را آموزش و پرورش عمومي تشكيل مـي . مطلوب تلقي مي شود

درهـم  . بنا بر اين، تلفيق دو نوع آموزش ياد شده اجتناب ناپذير به نظر مي رسـد . به اين شالوده نياز دارند) نه گروهي خاص(آموزي 

اي و آموزش عمومي، يك راهبرد تربيتي است كه قضاوت در باره مفيد بودن آن نيازمنـد محـك تجربـي     تنيدن آموزش فني و حرفه

هـا   رسـد اخـتالف   كنند، اما وقتي كار به تعريف عملياتي مي و تربيت از اصل تلفيق حمايت مي نظران تعليم اگرچه اغلب صاحب. است

تـوان   توان استفاده كرد و براساس مباني نظري و اهـداف كـاربردي نمـي    از همة الگوهاي تلفيق در شرايط خاص مي. شوند پديدار مي

  .هاي هدف تجويز كرد نسخه واحدي را براي همه گروه

، هـاي اصـلي   هـاي پايـه، مهـارت    مهـارت  ،تلفيـق   ،اي حرفـه   تربيـت  ،اي و حرفـه   فني  آموزشآموزش و پرورش عمومي،   :ها كليد واژه

  هاي كليدي شايستگي ،پذيري مهارت هاي عمومي براي اشتغال هاي غير فني، مهارت
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 تشكر و قدرداني
   

ــژوهش   ــن پ ــل اي ــاري و حاص ــالش همك ــت ت ــي اس ــه   .جمع ــژوهش و برنام ــازمان پ ــئوالن س ــزي  مس ري

آموزشــي، بــه ويــژه مســئوالن امــور مــالي و قراردادهــاي پژوهشــي كــه بــا تمديــد مــدت قــرارداد بــه              

ــد   ــك كردنــ ــار كمــ ــام كــ ــن انجــ ــان  .حســ ــئوالن و كارشناســ ــه  مســ ــه برنامــ ــي و   مؤسســ ــزي درســ ريــ

ــوآوري ــاي آمو ن ــيه ــاهنگي     زش ــف هم ــل مختل ــرح، در مراح ــويب ط ــد از تص ــاي بع ــام داده و  ه الزم را انج

ــور اداري مســاعدت كردنــد     ــهيل انجــام ام ــر علــي اضــغر       . در تس ــرح جنــاب آقــاي دكت ــاظر محتــرم ط ن

ــايي  ــا راهنم ــي ب ــد    خالق ــژوهش افزودن ــي پ ــاي علم ــه غن ــه ب ــاي عالمان ــرام   . ه ــاي به ــا و آق ــرا تنه ــانم زه خ

ي  همـــه از .ي دكتـــري در زمينـــه مطالعـــه ادبيـــات تحقيـــق همكـــاري كردنـــد دانشـــجويان دوره محمـــودي

  .نمايد ي ميسپاسگزاراز همكاري آنان تشكر كرده و صميمانه اين عزيزان 

  حد نويديا                                                                                 
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  فصل يكم

  

  طرح تحقيق 

  

 
  مقدمه 

تربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب آموزش هاي فني و حرفه اي  از اواخر قرن نوزدهم مورد توجه 

در ايران، پس از تاسيس دارالفنون ،توجه به معارف جديـد بيشـتر شـد و    . بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفت

مرجـاني،  (به روز بر تعداد آنها افزوده مي شد،چند مدرسه تخصصي داير شـد  عالوه بر ايجاد مدارس عادي كه روز

اي عليرغم تحمل فراز و نشيب هـاي  در طول نزديك به يك قرن و اندي برنامه هاي آموزش فني و حرفه).1370

 وجود تنگناها و مشـكالت متعـدد در نظـام آموزشـي كشـور، بـه      . زياد،به لحاظ كمي از رشد نسبي برخوردار بود

خصوص بي توجهي آن به نيازهاي جامعه و دانش آموزان،مسئوالن فرهنگي جمهوري اسالمي را بر آن داشت كه 

براي اصالح يا تغيير نظام آموزش و .مساله نظام آموزشي را جدي گرفته و براي حل آن تدابير الزم را اتخاذ نمايند

ن عالقه منـد انجـام شـد و در پايـان سـال      پرورش فعاليت هايي به همت مسئوالن فرهنگي كشور و صاحب نظرا

،شوراي عالي انقالب فرهنگي،شورايي به نام شوراي تغيير بنيادي نظام آمـوزش و پـرورش را مـامور انجـام     1364

طرح كليـات نظـام آمـوزش و پـرورش جمهـوري اسـالمي       "حاصل اين ماموريت به صورت.بررسي هاي الزم كرد

طراحـي تفصـيلي و فـراهم آوردن    . يد شوراي عالي انقالب فرهنگي رسـيد به تاي 1368تدوين و در تير ماه "ايران

با  1371-72مقدمات اجراي آزمايشي ادامه يافت تا اين كه برنامه جديد آموزش متوسطه كشور از سال تحصيلي 

  ).1383نويدي، (درصد دانش آموزان سال اول متوسطه به مرحله اجرا در آمد 10زير پوشش قرار دادن 

هاي فني و  با وجود شاخه تحصيلي كاردانش كه ظاهراً بر اساس رويكردهاي جديد آموزش رفت يانتظار م  

وري مؤسسـات   اي تأسيس شده است، ارتباط بين آموزش و بازار كار به صـورت فعـال برقـرار شـده و بهـره      حرفه

اي شـفابخش   م نسـخه با وجود اين، شواهد نشان مي دهد كه برنامه كاردانش هـ  .توليدي و خدماتي افزايش يابد

مي رسد نظر   به پويا نوشته است، كه قاسمي چنان. نبوده و نظام آموزشي همچنان با مشكالت بنيادي مواجه است

  طور خاص  به  اي و حرفه  فني  هاي و آموزش  طور عام  به  عمومي  آموزش  ي در زمينه  كه  مسائلي  ترين از عمده  يكي

  گذاران هنوز سياست.  است  زمينه  در اين  و منسجم  مدون  يا رويكرد آموزشي  تربيتي  ي انديشه  وجود دارد، موضوع

  اي و حرفـه   فنـي   هاي و آموزش  عمومي  آموزش  براي  اي و انديشيده  انداز روشن ما چشم  آموزشي  اندركاران و دست

    .)1379قاسمي پويا، (كشور ندارند

تغيير در نگرش نسبت به آموزش و پرورش به طور عام و آموزش فني تحوالت سريع و پرشتاب جهان امروز،

المللي آموزش  مدير كل يونسكو، در دومين كنگرة بين. نمايد اي به طور خاص را بيش از پيش ضروري مي و حرفه
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اي  در كره جنوبي برگزارشد، ضمن تأكيد بر توجه ويژه به آموزش فني و حرفه 1999اي كه در سال  فني و حرفه

گزافه نيست اگر بگوييم در آينده توسـعه پايـدار اجتمـاعي و اقتصـادي در گـرو      «در جهان امروز، بيان داشت كه 

اقتصاد جهاني به نيروي انساني انعطاف پـذير و مولـد نيازمنـد    . »وضعيت اهل صنعت و صاحبان حرفه خواهد بود

از ايـن رو، فـراهم كـردن امكـان يـادگيري و      . است تا بتواند خود را با محيط پيوسته در حال تغيير سازگار كنـد 

هاي الزم بـراي   توان مردم را به دانش و مهارت كارآموزي در طول زندگي افراد تنها راهي است كه بدان طريق مي

اي بـا نظـام آمـوزش     در چنين جهاني الزم است آمـوزش فنـي و حرفـه   . زندگي در جهان پوياي امروز مجهز كرد

چنـين ديـدگاهي   . زش عالي و آموزش بزرگساالن پيوند نزديك و محكم برقرار كندعمومي، آموزش متوسطه، آمو

اي، بر لزوم وجود مبـاني نظـري مـدون در عرصـه آمـوزش       هاي فني و حرفه عالوه بر نشان دادن اهميت آموزش

فلسفه و  تر، براي توسعه همه جانبه افراد و جامعه، الزم است در درجه نخست به عبارت روشن. عمومي تأكيد دارد

اي به طور خاص وجـود   اي مشخص و مدون در زمينه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش فني و حرفه انديشه

  .داشته باشد

تا پيش از قرن بيستم وظيفة آموزش وپرورش در هر جامعه انتقال دانش سازمان يافتـه و نظـام ارزشـي آن    

امـا تحـوالت اقتصـادي،    . هـا همچنـان ادامـه داشـت    رنهاي آينده بود واين روندي بود كه طي قـ جامعه به نسل

اجتماعي وسياسي قرن بيستم منجر به تغييراتي در سير تعليم وتربيت شد وموجب گرديد جايگاه ونقش دانش به 

اين تحوالت . اي كاهش يابدگويي به نيازهاي فردي براي داشتن زندگي مطلوب، به نحو قابل مالحظه منظور پاس

. هاي تعليم وتربيـت شـد  اي در نظامهاي درسي وپديد آمدن آموزش حرفهها به برنامهومهارتموجب ورود فنون 

هـاي بسـياري مواجـه    اي كه به اين ترتيب شكل گرفت در سير تكويني خود با تغييرات و دگرگونيآموزش حرفه

ييراتي در برخـي از  است ومنجر به تغ 1980گرديد كه از مهمترين آنها در چند دهة اخير، جنبش اصالحي دهة 

گرايي جديد كه نخستين بار در ايـاالت  حرفه. شد» گرايي جديدحرفه«نظام هاي آموزشي ودر نهايت، پديد آمدن

هايي به منظور متحده طراحي شد، با طي مراحل تكامل تدريجي خود، مورد توجه ديگر كشورها واقع گشت وگام

گرايـي  مبناي تاريخي وفلسفي حرفه. هاي مختلف برداشته شدهاي آموزشي در كشوراجرا و هماهنگي آن با نظام

گرايـي، بـاز   گزاران جامعـه هاي ارائه شده تئسط بنيانگرا ويگانگي ديدگاهگرايي معرفت شناسي عملجديد به كل

  ).1382مرجاني وزيباكالم، ( گرددمي

مطرح كرد كه بر اسـاس آن  حرفه گرائي جديد و ديدگاه هاي ناظربرآن رويكرد جديدي در تربيت حرفه اي 

. آماده سازي  فراگيران  براي يك شغل خاص  به رويكرد آمادگي براي مشاغل عام و آكادميك محور تغيير يافـت 

زيرا، تربيت اقراد براي يك حرفه معين  توانائي پاسخگوئي به نيازهاي متنوع و در حال تغيير اقتصادي و اجتماعي 

كردن توانائي هاي انتخاب افراد، انطباق آنها را با تغييرات فناوري ودر نتيجـه   را نداشت و از سوي ديگر با محدود



3 

 

، به عنوان نماينده حرفـه گرائـي جديـد در آمريكـا،     قانون پركينز. دادآينده شغلي آنهارا در معرض خطر قرارمي

  : رنامه ها عبارتند ازاين ب). 1388، به نقل خالقي، 1996، 1گراب((تاكيد زيادي بر سه برنامه درسي اساسي دارد

 . هاي نظري و فني و حرفه ايتلفيق آموزش -1

 .تبيين برنامه هاي متوسطه و بعد از آن -2

  .برقراري رابطه ميان مدرسه و دنياي كار -3

در واقع اين برنامه ها چارچوب اساسي رويكرد آماده سازي دانش آمـوزان بـراي زمينـه هـاي عـام شـغلي را       

ايـن  . تري از اين رويكرد را فرهم كنـد صيف و تفسير هر يك از آنها مي تواند درك كاملتشكيل مي دهند كه تو

قانون در چارچوب روبكرد جديد، راهنماي ويژه اي را براي بهبود كيفيت برنامه هاي آموزشي عرضه كرده اسـت،  

  .كه نشان دهنده جنبه هاي مهم اين رويكرد است

گرايي ، به نظر مـي رسـد تلفيـق آمـوزش عمـومي بـا       ربوط به حرفهبا توجه به مفاهيم وتلويحات مطالعات م

آموزش هاي فني و حرفه اي مي تواند به غناي هردو نوع آموزش بيانجامد و عموم دانش آموزان از آن بهره منـد  

در واقع، جنبه هاي نظري و عملي دو وجه اساسي از قواي انسان است كـه بـا همكـاري و همـاهنگي آنهـا       . شوند

نماد اين دو جنبه در انسان مغز و دست است كه هماهنگي و همكـاري ايـن دو   .  اي آدمي برطرف مي شودنيازه

در حالي كه جدائي اين دو جنبه از هم باعـث مـي شـود مفـاهيم     . باهم نتايج مطلوبي براي انسان به بار مي آورد

فعاليتهـاي عملـي بـدون پشـتوانه     نظري به صورت انتزاعي و  بدون كاربرد عملي آموخته شوند و از سوي ديگـر  

شواهدتجربي نشان داده است كه توجه نكردن به هـردو  . نظري و به دور از انديشه و آينده نگري الزم  انجام شود

به همين دليل، در توصيه هاي سازمانهاي جهاني مانند . جنبه نظري و عملي كيفيت ياد گيري را كاهش مي دهد

اي تاكيـد   هـاي فنـي و حرفـه    بـا آمـوزش  ) عمـومي (آمـوزش هـاي نظـري    يونسكو و يونيـوك بـر تلفيـق ميـان     

  ).2004، 3؛ استاز و بوديلي2001، 2يونسكو(شود مي

اي و آموزش عمومي، يك راهبرد تربيتي است كـه قضـاوت در بـاره مفيـد      درهم تنيدن آموزش فني و حرفه

جسـتجوي فايـده   (نـوعي عملگرايـي  با وجود اين، هدف از هردونوع آموزش . بودن آن نيازمند محك تجربي است

اند كه بتواند در موقعيت هاي مختلف دنيـاي    نظام هاي تعليم و تربيت براي پرورش انساني بنا شده. است) عيني

آموزش و پـرورش عمـومي بـه    . واقعي عملكرد خاصي را به نمايش بگذارد كه اين عملكرد مطلوب تلقي مي شود

. حوزه هاي اجتماعي، اقتصـادي و روانـي كـاركرد مناسـب داشـته باشـد       دنبال پرورش انساني است كه بتواند در

بنا براين، اين دو نوع آموزش اصـوالً  . مضمون اصلي هدف آموزش و پرورش فني و حرفه اي هم غير از اين نيست

اين اصل براي همه كساني كه مقدمات دانـش علـوم تربيتـي را كسـب كـرده انـد، قابـل        . بايد درهم تنيده باشند

در اينجا بـه چنـد نمونـه از    . رش است، اما، وقتي كار به تعريف عملياتي مي رسد اختالف ها پديدار مي شوندپذي

                                                 
1 . Grubb 
2. UNESCO  
3

.  Stasz and Bodilly 
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انديشه ها و استدالل هايي كه بر ضرورت تلفيق دو نوع آموزش و پرورش مورد بحث داللت دارند، اجماالً، اشـاره  

  .مي شود

كنـد تـا    مي  ما كمك  به  كه  است  افراد، تنها راهي  ندگيزطول در   و كارآموزي  يادگيري  امكان  كردن  فراهم«

  هاي آموزش  است  ، الزم جهاني  در چنين. تغيير مجهز كنيمپر  در جهان  زندگي  براي  الزم  و مهارت  را با دانش  مردم

. پيدا كنـد   و محكمي  پيوند نزديك  ساالن بزرگ  و آموزش  عالي  و آموزش  متوسطه  آموزش  با نظام  اي و حرفه  فني

  نيز داده  اي حرفه  افراد آموزش  ، به با سوادآموزي  همراه  است  الزم.  نيست  كافي  سوادآموزي  ي در عرصه  فقط  توفيق

شود  مي  آن  ، سبب عمومي  با آموزش  آموزي و مهارت  كارآموزي  وحدت. دهند  خود را سامان  شود تا بتوانند زندگي

، بـه نقـل قاسـمي    1991يونسكو، (»برخوردار گردند  فني  هاي از حرفه  طور يكسان  به  و پسران  تراندخ  تمامي  كه

    .)1379پويا، 

و   آمـوزش   ي و آينـده   حـال   به  انداز ما نسبت و چشم  ديدگاه  شود كه مي  مطرح  پرسش  ، اين جهاني  در چنين

  شاگردان  پوياي  تفكّر و ذهن  حاضر،  ما نه  در حال.  مومي چيستع آموزش  طور كلي  و به    اي و حرفه  فني  پرورش

و   كـودك   مـا بـه    چـه   آن.  سـازيم  آشنا مي  و ماهرانه  را با كار ظريف  هايشان دست  و نه  دهيم مي  را رشد و پرورش

  اش زنـدگي   مسـائل   در حـل  را  كـودك   نه  كه  دانشي.  است  بر حافظه  و مبتني  پراكنده  ، دانشي آموزيم مي  نوجوان

  . )114همان منبع، ص ( سازد مند مي عالقه  و دانش  و علم  كار و فعاليت  او را به  رساند و نه مي  ياري

. ه اسـت كرد  تقسيم  چهار نوع  ، به كليدي  هاي خصيصه  براساس  با كار را   آشنايي  رويكردهاي، )1379(نفيسي

  مقدماتي  آموزي و يا حرفه  آموزي حرفه  درسي  موضوعات  بر ارائه  كه  است  متنوع  شو پرور  رويكرد آموزش  اول  نوع

  سـوم   نـوع . كـار دارد   واقعي  در دنياي  تجربه  به  زيادي  توجه  كه  كار است  ، رويكرد آموزش دوم  نوع. كند تأكيد مي

كند، و  برقرار مي  درسي  ةبرنام  جزء عملي  از طريق كار را با  عمومي  آموزش  ارتباط  كه  است  عملي  رويكرد آموزش

و   از آمـوزش   اصـلي   بعدي  عنوان  با كار را به  آشنايي  كه  است  عمومي  و پرورش  رويكردآموزش  چهارم  نوع  باالخره

  و تقويت  پايه  هاي مهارت  فرايند يادگيري  بهينه  بر سازماندهي  ، تأكيد آن كند و در نتيجه مي  تلقي  عمومي  پرورش

  نگري و آينده  ريزي و برنامه  پذيري ، مسئوليت خلّاقيت  و پرورش  مسئله  حل  تر تفكر و روش عالي  سطح  هاي مهارت

   .دارد  كار ضرورت  و دنياي  در زندگي  موفّقيت  براي  كه  است  ديگري  هاي و خصلت  و كار گروهي

در يك برنامه درسي واحد عنصـر حسـاس و مهـم    ) عملي(اي  زش حرفهدر واقع، تلفيق آموزش نظري و آمو

مغـز مفهـوم   ). 1994ليـنچ، اسـميت و راجسـكي،    (كوششهاي اصالح طلبانه در آموزش فنـي و حرفـه اي اسـت    

عبارتست از تركيب بهينـه ي برنامـه درسـي و  تمـرين     ) 1994(از ديدگاه رمزي، بوديلي، استاز و ايدن  "تلفيق"

وزش نظري و حرفه اي در يك برنامه واحد و تلفيق شده كـه در دسـترس همـه دانـش آمـوزان      هاي آموزشي آم

  ).1388به نقل خالقي، ( دبيرستاني باشد
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هاي پيشرفته بسرعت و بطور موثري در حال تغيير هستند، پاسخگوئي مـدارس   در شرايط كنوني كه فناوري

نرو، كشورهاي مختلف براي بهبـود و اصـالح نظـام هـاي     از اي. به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي بسيار دشوار است

به عنـوان مثـال، در   . هاي نظري و حرفه اي انجام داده اند آموزشي خود اقدامات مختلفي در جهت تلفيق آموزش

هاي عمـومي منتهـي بـه     هاي فني و دبيرستان در كنار دببيرستان "دبيرستان تلفيقي"ژاپن، نظامي تحت عنوان 

دراين دبيرستانها برنامه مبتني بر آموزش ليبرالي همراه با برنامه آموزش فني و حرفه اي . استكالج تعريف شده 

در يك موقعيت واقعي دانش آمـوزان مـي تواننـد درخواسـت كننـد      . يكجا در برنامه درسي مدرسه ارائه مي شود

سـطح بسـيار وسـيعتري     دانش و مهارت كمتري را نسبت به دبيرستانهاي سنتي بدست آورند، امـا در مقابـل در  

     ).94، ص 1388خالقي،(حرفه اي انتخاب نمايند موضوعات درسي خود را در زمينه آموزش فني و

نگر و تلفيقي، هدف تربيت  اين است كه فرد را چنان آمـاده   برنامه توسعه منابع انساني بر اساس رويكرد كل

هارت ها و دانش متناسـب بـا آخـرين پيشـرفت هـاي      كند كه  متعهد، آزاد و رشد يافته باشد، يعني نه فقط به م

احسـاس ارزشـمند بـودن و بزرگداشـت     ( فناوري مجهزباشد، بلكه به احساس عميق ارزشهاي انساني متعهد باشد

خويشتن، اعتماد بنفس ،  توانائي كار با ديگران ، رعايت امانت و شرافت، داشتن صداقت، دقت و تعهد، سـازگاري  

شناختن و درك مسئله ها ، پيدا كردن راه حل هاي خالقانه، رفتار صلح آميز در برخوردها، با تغييرات موقعيت ، 

خودآگاهي، برداشت خوب و واقع بينانه از جهان و همنوعان، مجهز بودن به دانش عمـومي، داشـتن تخصـص در    

دام العمر در جامعـه  برخي زمينه ها يا حوزه هاي كاري، و كسب توانائي براي تداوم يادگيري و تعقيب آموزش ما

هاي فردي به عنوان فرد انسـاني و بـه عنـوان عضـو      نگرانه بر توسعه قواي ذهني و ظرفيت رويكرد كل. ياد گيرنده

توسـعه فكـري، قـواي    ( به بيان ديگر، اين رويكرد در جستجوي در برگرفتن كليت فرد انساني. جامعه تمركز دارد

شهروند آزاد و متعهد، منتقد و خالق، صلح طلـب و صـبور در جهـان     براي تبديل شدن به كارگر و...)  هيجاني و

براي اينكه آموش فني و حرفه اي بتوانـد برنامـه   ).  2004يونسكو، (چند گانه، چند اخالقي و چند فرهنگي است

ه خود را با اين پارادايم توسعه انسان محور منطبق سازد، بايد رويكرد كل نگر به آموزش و پـرورش را بپـذيرد كـ   

هدف آن تربيت كارگر، تكنيسين، كارآفرين ومتخصصي است كه از آموزش فردي غافل نبوده و شـهروند جامعـه   

وقتي چنين هدفي پذيرفته شد، آنگاه چگونگي رسيدن به آن مطرح مـي شـود كـه    . ملي و جامعه جهاني هستند

  . بسيار مهم تر است

خود را به عنوان زنان و مردان مفيـد و مولـد در جامعـه    هاي  اندازها و ارزش آموزان نياز دارند تا چشم دانش 

هـاي   آوري را دريابنـد و تـأثير فرهنگهـا، تجربيـات و زمينـه      كشف كنند، نتايج مشاركت در توسعه و كـاربرد فـن  

آوري و كاربرد آن در خانـه،   ارتباط بين آموختن فن. آوري بفهمند هاي دستي منطقه خود را در توسعه فن فعاليت

شـان و   گيـري نيازهـا و عالئـق ويـژه     ن با استخدام و پيداكردن شغل و انجام كار با مزد و بدون مزد، پـي ارتباط آ

سلسـبيلي،  (هاي علوم و رياضي براي بهتر كردن  زندگي دريابنـد  آوري را در كاربرد   آموخته بخصوص جايگاه فن

1379.(  
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  :به شرح زير تقسيم كرده است  مرحله  را به سه  آن دانسته و  فرايندي مداوم را   فناوري  آموزش)1379(معافي

  شـود كـه   مـي   سـعي   آن  ودر طـي   اسـت   ابتـدايي   با دوره  منطبق  مرحله  اين:  اي حرفه  آگاهي  آموزش  مرحله) 1 

در   از مـواد مختلـف    وزينتـي   وتوليد اشياء ساده  ،طراحي  علمي  مشاغل  مطالعه  از طريق  اي حرفه  اوليه  هاي آگاهي

  .ايجاد شود   آموزان  دانش

  از تنـوع   دوره  ايـن   هاي فعاليت.  است  راهنمايي  با دوره  منطبق  مرحله  اين:  اي حرفه  بخشي  ونظام  نظام  مرحله) 2 

  در ايـن . شود مي  عرضه  تري پيچيده  شيوه  به  قبل  با مراحل  ها نيز در مقايسه فعاليت  ونوع  برخوردار است  بيشتري

  مختلـف   هـاي  فعاليـت   با انجام  همچنين. گيرد مورد تأكيد قرار مي  ساده  كار با ابزارهاي  صحيح  هاي ، روش مرحله

  .شود   كار فراهم  فرآيندهاي  انجام  براي  الزم  شرايط  شود كه مي  سعي

ويا تا   ساده  كارهاي  انجام  در آن  كه  تاس  دبيرستان  با دوره  منطبق  مرحله  اين:  اي حرفه  اندوزي  تجربه  مرحله) 3 

  . است  شده  سر گذاشته  پشت  پيچيده  حدي

محـدود    هـاي  از زمينـه   در تعدادي  آموزي  ومهارت  است  عملي  كارهاي  انجام  مرحله  در اين  آموزش  اساس 

  هـاي  در دوره  فناوري  آموزش  محتوايي  در گزينش. گيرد  آموز مورد تأكيد قرار مي دانش  انتخاب  به  با توجه  شغلي

  اصـل   ،همچنـين .   اسـت   ضـروري  استمرار در آمـوزش   از جمله  از مالحظات  سلسله  يك  ، رعايت تحصيلي  مختلف

  وبسط  كليدي  هاي وايده  تكنولوژيكي   ،دانش  محيطي  وامكانات  استعداد وعاليق ،يجنس هاي تفاوت ، پذيريانعطاف

  .قرار گيرد   بايد مورد توجه   درسي  برنامه  در طراحي  كه  است  از ديگر نكاتي  زمينه  در اين  ادگيريي  تجربيات

آموزان باعث شده است تا  هاي دانش شدن يادگيري آوري در غني توجه به اهميت وجايگاه حساس آموزش فن

ن يكـي از هشـت زمينـه اساسـي يـادگيري در      به عنوا” آوري فن“اخير در كشور استراليا   عنوان نمونه، در دهة به

هاي يادگيري چـون هنـر، رياضـيات، علـوم،      آموزش عمومي و متوسطه در نظر گرفته شود و در كنار ديگر زمينه

بهداشت و تربيت بدني، زبان مادري، زبان دوم، مطالعات اجتماعي و محيط زيستي به جد مطـرح باشـد افـزايش    

و ” رياضـيات “را در ارتبـاط بـا مطالعـة    ” آوري فـن “آوري باعث شده تا مربيـان   توجه و تعمق نظري در دنياي فن

سلسـبيلي،  (كنـد  آوري در برنامة درسي مدرسه، نظر و عمـل را متصـل مـي    فن) 5.(مورد توجه قرار دهند” علوم“

1379.(  

چـون  در آموزش عمومي اسـتراليا، ايـن درس شـامل فرآينـدهايي     » آوري فن«در طراحي اخير برنامه درسي 

. كردن، ساختن و ارزيابي كردن و ارزش قائـل شـدن بـراي محصـوالت و فرآينـدهاي توليـد شـده اسـت         طراحي

آوري ديگر شامل محـدودة   تواند به عمل تبديل شود و در اين حالت فن كند كه مي هايي ايجاد مي آموز ايده دانش

آوري در چهار مرحلـه يـا    آموزش فن. نيستآموزان و فعاليتي خاص پسرها يا دخترها  باريكي براي بعضي از دانش

دورة  بعد از ( Dو ) دورة متوسطه تا سال دهم( C، )ابتدايي، آموزش عمومي دوره( Bو A.  آيد باند به اجرا در مي

آوري درهشت سطح با روندي صـعودي از سـطح    ساله، فن در دورة آموزش ده). آموزش عمومي و ده سالة اجباري
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آموز در  شود و پيشرفت در يادگيري نشانگر افزايش قدرت منطقي و انديشه دانش ه ميآموزش داد 8يك تا سطح 

  ).1379سلسبيلي، (آوري است حوزة فن

  انجـام   هـاي  در مـورد مهـارت    صـريح   بيشو كم  اطالعاتي  انتقال  ،عملي  ويا آموزش  فني  از آموزشرايج   تلقي

  يـا منسـوخ    بكارگيري  در هنگام  تأثير دو فرايند زير اغلب  تحت  آموزش  نحوه  اين  نتايج.  است  فعاليتها بوده  برخي

عمر مفيد   است  شده  توليد باعث  وفرايندهاي  در محصوالت  تغييرات  سرعت، اوالً .را ندارند  الزم  اند ويا كارايي شده

  دليل  به، ثانياً. باشند مي  شده  منسوخ  اغلب  بكارگيري  در هنگام  وبنابراين  يافته  پايان  سرعت  به  اطالعات  اين  اغلب

  احتمـال   شـوند ودر عمـل   آموزشـها تنگتـر وتنگتـر مـي      اين  محدودة) كارها  شدن  تخصصي(كار   تقسيم  گسترش

  كـاهش   گرفتـه   صـورت   آموزشـي   فعاليتهاي  كارايي  يابد وبنابراين مي  مورد نظر كاهش  تخصصي  در زمينه  اشتغال

  ضـيايي (باشـند   آموزشـها ناكـافي    اين  عمل  شود در هنگام مي  نيز باعث  آموزش  محدودة  گستردگي  حفظ.د ياب مي

  .)1379،آبكارو  قهنويه

  له أبيان مس

گرايـي  حرفه«هاي به عنوان تالشي در جهت غلبه بر مشكالت ونارسايي» گرايي جديدحرفه«با وجود اين كه 

زبه ايران نرسيده و آموزش هاي فني و حرفه اي به عنوان بخشي از نظـام  محسوب مي شود، موج آن هنو» سنتي

  آموزش»  از محتواي بسياري ازمقاالت ارائه شده درهمايش. آموزشي ومجزا از آموزش نظري و عمومي جريان دارد

مي پويـا،  براي نمونه، مقاالت نفيسـي، قاسـ  ( در تهران برگزار شد، 1379كه در سال  » عمومي  در آموزش  فناوري

اي  چنين استنباط مي شود كه يكي از عوامل بازدارنده موفقيت برنامه هاي آموزش فني و حرفه) خالقي، ، معافي

كه كسب آنها براي توفيق در هر شغلي ضروري است و زمينه ساز مهارت هاي 4اين است كه مهارت هاي غير فني

وزش عمـومي كسـب نمـي شـود و اغلـب دانـش       فني و حرفه اي است ، به وسيله دانش آمـوزان در جريـان آمـ   

آموختگان فني و حرفه اي ويژگي هاي پايه و مهارت هاي اصلي را در حد مطلوب ندارند و به همين دليل ، پـس  

  . از فارغ التحصيل شدن از كارهاي عملي واهمه دارند و به پشت ميز نشيني تمايل پيدا مي كنند

بـراي  (شواهد پژوهشي موجود. كنندگيري حمايت ميازاين نتيجهتعداد قابل توجهي از مطالعات انجام شده 

ريزي آموزشـي،   مؤسسه مطالعات و برنامه  ؛1367ريزي آموزشي،  مؤسسه مطالعات و برنامه  ؛ 1369مثال، شكوهي، 

؛ 1381؛ لرسـتاني، 1379؛جاللـي پـور،  1380؛ ميرهادي، 1377پرست، حق  ؛1377؛ مرادي، 1374 ؛ فرشاد، 1373

اي و نيازهـاي   هـاي آمـوزش فنـي و حرفـه     دهد كه در كشـور مـا بـين برنامـه     نشان مي  ) 1382برزگر، نويدي و 

اي كه  بنابراين، فراگيران فني و حرفه. هاي صنعت، خدمات و كشاورزي، هماهنگي كافي وجود نداشته است بخش

اي آموزش و نيـز عـدم ارتبـاط    به طور منطقي براي پاسخ به همين نيازها بايد پرورده شوند، به علت كيفيت نارس

. كردنـد  بيني شده پيدا مي اي، سرنوشتي بيگانه با اهداف پيش منطقي ميان بازار كار و مراكز آموزش فني و حرفه

نسـخه اي  در اثر همين مشكالت، نظام آموزش متوسطه كشور تغيير يافت و شاخه جديـد كـاردانش بـه عنـوان     

                                                 
4 . non technical skills 
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ساله گذشته در خصـوص برنامـه كـاردانش نشـان مـي دهـد كـه         15با وجود اين، تجارب. تأسيس شدشفابخش 

آرزوهاي مسئوالن نظام آموزشي  به واقعيت نپيوسـته و نظـام آموزشـي همچنـان بـا مشـكالت بنيـادي مواجـه         

  ).  1382نويدي وبرزگر، (است

و آموزش و پرورش عمومي با آموزش فنـي   به نظر مي رسد يكي از مشكالت اساسي نظام آموزشي به تعامل

حرفه اي برمي گردد و توفيق برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در گرو استحكام و كيفيت آموزش هاي پايـه و  

نگرش دانش آموزان نسبت به كار و آموزش هاي فني و حرفه اي وهمچنين مهارت هاي اوليـه در  . عمومي است 

اسبي براي كيفيت بخشي به آموزش دوره آموزش عمومي مي تواند بستر من. دوره آموزش عمومي شكل مي گيرد

با . هاي فني و حرفه اي فراهم سازد و آموزش هاي فني و حرفه اي نيز مي توانند آموزش عمومي را تقويت كنند

يعني، دانش آموزان، عموماً، در زمينـه  .بخش نيستوجود اين،  محصول تعامل اين دو نوع آموزش چندان رضايت

د و در اثر همين ضعف حتي گروهي كه آموزش هـاي فنـي و حرفـه اي را    ضعف اساسي دارن 5مهارت هاي اصلي

دريافت مي كنند، در موقعيت هاي واقعي بر كساني كه دوره هاي آموزش فني و حرفه اي را نگذرانده اند برتـري  

  .معناداري نشان نمي دهند

ه كـه در ادبيـات   ترديدي نيست كه هنوز نظام آموزش رسمي ايران در پرورش ويژگي هـاي عمـومي و پايـ    

ياد مي شود ، با مشكالت و » مهارت هاي غير فني«يا » مهارت هاي اصلي«جهان از اين ويژگي ها تحت عناوين 

ازطـرف  . هاي آموزش و پروش عمومي ترديد وجود داردموانع جدي مواجه است و در بارة تحقق بسياري از غايت

انند نظم وانضباط، وجدان كاري ، تفكر خالق ، احسـاس  م(ديگر، مي دانيم كه بدون كسب اين ويژگي هاي پايه 

بـه همـين   . اي اميـد بسـت   توان به موفقيت برنامه هاي آموزش فني و حرفه نمي....) مسئوليت ، انگيزه پيشرفت و

دليل، با توجه به مجموعه شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتمـاعي موجـود در كشـور، پـرداختن وزارت آمـوزش و      

حرفه آموزي واصرار بر توسعه كمي و افزايش سهم آموزش هاي فني و حرفـه  ( هاي تخصصي پرورش به آموزش 

با معيارهاي دانش علوم تربيتي و رويكرد هاي جديد در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي ) اي در دوره متوسطه

آموزش هاي فنـي و   به ويژه، زماني كه وزارت آموزش و پرورش چشم انداز روشني درباره. چندان سازگار نيست 

حرفه اي نداشته باشد و نداند كه سرمايه ها و تالش هاي صرف شده چگونه و در چه زماني به ثمر خواهد رسـيد  

در چنين شرايطي، بـه چـالش كشـيدن نظـام موجـود آمـوزش وپـرورش فنـي         . و چه پيامدهايي خواهد داشت 

  .ورها ضرورت داردگرايي جديد وتجارب ساير كشاي وتوجه به مفاهيم حرفه وحرفه

آموزش فنـي و حرفـه اي يكـي از قـويترين     «:در سند كنگره جهاني آموزش هاي فني و حرفه اي آمده است

ابزارهايي است كه در توانمند كردن كليه اعضاي يك جامعه براي روبرو شدن با چالش هاي جديد ويـافتن نقـش   

ي اجتماعي، يكپارچگي و احترام به خود، ابـزار  خود به عنوان عنصر مولد جامعه مؤثر است وبراي تحقق همبستگ

با اين حال،  شالوده آموزش هاي فني و حرفه اي  را آمـوزش و  ). 1382نفيسي، ( »بسيارمؤثري به شمار مي رود

                                                 
5 .core skills 
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بنا بـر  . به اين شالوده نياز دارند) نه گروهي خاص(پرورش عمومي تشكيل مي دهد و همه جمعيت دانش آموزي 

توجيه (ولي، هنوز فهم روشني در باره ضرورت. موزش ياد شده اجتناب ناپذير به نظر مي رسداين، تلفيق دو نوع آ

درهم تنيدن آموزش عمومي و آموزش هاي فني و حرفـه اي وجـود نـدارد وشـواهد     ) علمي، اقتصادي واجتماعي

تـوجيهي و راه   پژوهش حاضر براي يـافتن داليـل  . متقاعد كننده در باره شيوه  مناسب اين كارفراهم نشده است

  .هاي عملي تلفيق دو نوع آموزش مورد بحث طراحي و اجرا مي شود
  

  هاي تحقيق هدف

مطالعه، شناخت وتبيين ضرورت درهم تنيدن آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي براساس شـواهد و   -1

  .تجارب موجود در سطح جهان

  .حرفه اي و شناسايي محدوديت هاي عملي آن شناسائي روشهاي تلفيق آموزش و پرورش عمومي و فني و -2

  .اي هاي تجربه شده ناظر به  تلفيق آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفهتحليل نقادانه مباني نظري وروش -3

اجتماعي وويژگي هـاي   -هاي مناسب تلفيق دو نوع آموزش باتوجه به شرايط اقتصاديتدوين راهكارها وروش -4

  .فرهنگي ايران

  :از جمله. هاي اين مطالعه استفاده كنند سازمان هاي مختلف مي توانند از يافته افراد و

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، مؤ سسـه پژوهشـي و   ( بخش هاي مختلف وزارت آموزش و پرورش -1

ورش برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي، معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي، معاونت آموزش و پر

  ...).عمومي و

  .وزارت كار و امور اجتماعي، به ويژه سازمان آموزش فني و حرفه اي -2

  .دانشكده هاي علوم تربيتي و فني و مهندسي -3

  .مديران آموزشي، برنامه ريزان درسي، سياست گذاران، پژوهشگران حوزه هاي تعليم و تربيت -4
  

  سئوال هاي پژوهش 

  آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي چيست؟ ضرورت تلفيق و درهم تنيدن  -1

  تجارب،  داليل توجيهي و شواهدي كه از رويكرد تلفيق حمايت مي كنند، كدامند؟ -2

  مبناي نظري ناظر بر تلفيق آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي چيست؟ -3

  ارند؟چه روش هايي براي تلفيق آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي وجود د -4

هايي براي تلفيق آموزش فني و حرفه اي با با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور چه راهكارها وروش -5

  آموزش عمومي مناسب تر است؟
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  تعريف مفاهيم ومتغيرها
  

آموزش وپرورش عمومي، به معني كسب آمادگي هاي ضروري براي زندگي است كه    : 6آموزش و پرورش عمومي

البته، مفهـوم عـام آمـوزش و پـرورش     .يت هايي براي آموختن، تدريس و انتقال دانش ومهارت ها استشامل فعال

آمـوزش عمـومي رسـمي، معنـي     .بسيار گسترده است وبه پرورش همه جانبه شخصيت فراگيران اشاره مـي كنـد  

دانش و اصول تعليم و آن را مي توان  به عنوان آموزش و تربيت نظام مند از طريق به كار بستن . محدودتري دارد

امر   براي  و غيررسمي  رسمي  هاي نظام  شامل را  عمومي و پرورش  آموزش،)1379(عالقه مندان. تربيت تعريف كرد

  آمـوزش  ،يـادگيري   فرد در حـال    هاي و موقعيت  ، وسايل حاالت ،ابزار  تمامي داند كه مي  جامعه  افراد يك  آموزش

» آمـوزش عمـومي  «هـا و محـاورات،    در اغلب نوشته .گردد مي  محسوب  7العمر مادام  زشآمو  عبارتي  يا به  ياددهي

هـاي   به همين دليل، تعريف مفهـوم مهـارت  . اند كار رفته به عنوان مفاهيم مترادف به» هاي پايه آموزش مهارت«و

   .رسد نظر مي پايه مفيد به

ــه مفهــوم  ــراي اشــاره ب ــات موجــود ب ــارت«در ادبي ــر مه ــدي م ــارهــاي كلي ــاي ك ــا دني ــاهيم  8»تبط ب از مف

هـاي   شايسـتگي «يـا   11»هـاي غيرفنـي   مهـارت «،  10»هـاي اصـلي   مهـارت «،»9هـاي پايـه   مهـارت «مترادف، نظير

بـاوجود  . هـا در همـه  منـابع كـامالً يكسـان نيسـت       معنـا ومفهـوم ايـن مهـارت    . ، استفاده شده اسـت 12»كليدي

ــاوت ــن، تف ــت   اي ــارز نيس ــدان ب ــاريف چن ــاب . در تع ــه من ــاف  در هم ــودن، انعط ــارتي ب ــد مه ــر چن ــذيري  ع ب پ

هـا بـراي    هـاي عمـومي، مهـارت هـاي قابـل انتقـالي هسـتند كـه كسـب آن          مهارت. وسازگاري تأكيد شده است

گـذاري   امـروزه در سياسـت  ). 2001، 13كيـرنس (اشتغال در سـطوح مختلـف بـراي بيشـتر افـراد ضـروري اسـت       

و  15كـورتيس (شـود  اسـتفاده مـي   14»پـذيري  اشـتغال مهـارت هـاي عمـومي بـراي     «و پژوهش، عموماً، از مفهوم 

ــاق بازرگــاني اســتراليا  ).  2001؛ كيــرنس، 2001، 16كنــزي مــك ، مهــارت هــاي  ACCI( 17(طبــق تعريــف ات

) نظيرانعطـاف پـذيري، سـازگاري و مـديريت خويشـتن     (پـذيري، مهـارت هـايي هسـتند      عمـومي بـراي اشـتغال   

-مهـارت  .)2001كنـزي،   كـورتيس و مـك  ((نيـاز دارد  منـد بـوده و   هـا عالقـه   كه بخش صنعت و تجـارت بـه آن  

-شـوند مجموعـه   هاي پايه يا مهارتهـاي عمـومي كـه در كشـورهاي مختلـف بـه نامهـاي مختلفـي خوانـده مـي          

ــد و همــه    اي از مهــارت ــدگي كــاربرد دارن هــا هســتند كــه در ميــان مشــاغل متنــوع و همچنــين در مــتن زن

يــك . ي موفقيــت در كــار بايــد انهــا را بياموزنــد و بداننــدكســاني كــه قصــد دارنــد وارد دنيــاي كــار شــوند بــرا
                                                 
6 . Public Education    
7 . long Learning Life   
8 .employment-related key competencies 
9 .basic skills 
10 .core skills 
11. non technical skills 
12

. key competencies 
13.Kearns 
14. generic skills for employability 
15. Curtis 
16.McKenzie 
17. Australian Chamber of Commerce and Industry 
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مركـز ملـي اسـتراليا    توسـط  ها وجـود نـدارد امـا در يـك مطالعـه تطبيقـي كـه        فهرست قطعي براي اين مهارت

هــاي اعــالم انجــام شــد، عناصــر مشــترك در مجمــوع فهرســت ،18اي بــراي پــژوهش در زمينــه آمــوزش حرفــه

  :)1388به نقل خالقي،(طبقه به شرح زير قرار داده است 6شده از سوي كشورهاي مختلف را در 

 بنيادي مانند خواندن، نوشتن، حساب كردن و استفاده از فناوري/ هاي اساسيمهارت .1

 هاي ارتباط با مردم مانند ارتباطات، روابط بين فردي، كار گروهي، مهارتهاي خدمت به مشتريمهارت .2

سازماندهي اطالعات، حل مساله،  برنامه ريزي و  تفكر مانند جمع آوري و /هاي مفهوميمهارت .3

 سازماندهي، مهارت چگونه آموختن، تفكر خالق، تفكر سيستمي

هاي شخصيتي و ويژگي مانند متعهد بودن، منعطف بودن، توانائي مديريت زمان، اعتماد بنفس مهارت .4

 داشتن، كارداني     

 ري، مهارت تجارت هاي مرتبط به دنياي تجارت  مانند  مهارت نوآومهارت .5

 مهارتهاي مربوط به جامعه مانند مهارت و دانش شهروندي .6

به آموزش هايي اطالق مي شود كه فـرد را بـراي احرازشـغل     آموزش فني و حرفه اي :اي  آموزش فني و حرفه

رفـه  آموزش فنـي و ح ).1378نفيسي، ( وحرفه اي معين آماده مي سازد، و يا كارآيي افراد شاغل را ارتقا مي دهد

اي يكي از قويترين ابزارهايي است كه در توانمد كردن كليه اعضاي يك جامعه براي روبرو شدن با چـالش هـاي   

جديد ويافتن نقش خود به عنوان عنصر مولد جامعه مؤثر است وبراي تحقق همبستگي اجتماعي، يك پارچگي و 

  اي حرفـه   يونسـكو آمـوزش    تعريـف   بر طبـق  ).1382نفيسي، ( احترام به خود، ابزار بسيارمؤثري به شمار مي رود

  عمومي  آموزش  شود، تلفيق مي  ارائه  و پرورش  از آموزش  خاصي  در سطح  ، كه آموزي مهارت  عنصر اصلي  سه  شامل

  رهمعمـوالً در دو   آموزش  اين.  است  مرتبط  هاي تئوري  يادگيري  و باالخره  با تاكيد بر ايجاد مهارت  عملي  و آموزش

  اصـلي   ويژگـي . شـود  اجرا مـي   با كارآموزي  همراه  وقت  يا پاره  وقت  مانند تمام  مختلف  هاي شكل  به  متوسطه  دوم

و   عمـومي   آمـوزش   خـود شـامل    نوبـه   به  كه  است  از مشاغل  گروه  يك  براي  جوانان  سازي  ، آماده اي حرفه  آموزش

هـا و   شـركت   مشـاركت   ، بـويژه  اي و حرفه  فني  آموزش  در زمينه  گسترده  تو تحوال  تغييرات .است  عملي  آموزش

  بـه   مربـوط   آموزشها، مفـاهيم   نوع  در اين  و كارگري  از كارفرمائي  اعم  تخصصي  هاي و انجمن  اي حرفه  هاي  تشكل

  از ايـن   مختلفي  هاي و تلقي  عاريفت  كه  نحوي به  روبرو ساخت  و گستردگي  را با پيچيدگي  اي و حرفه  فني  آموزش

و   فنـي   در آموزش 1990  دهه  دوم  در نيمه  كه  اي عمده  دو مفهوم ،همانطور كه اشاره شد. وجود آمد هها ب آموزش

از   كـه   اسـت    »مهـارت آمـوزي  «و   »اي حرفـه   آموزش« ، است  قرار گرفته  و مورد بحث  گرديده  متداول  اي حرفه

  اسـتفاده   المللـي  بـين   در اصـطالح   اييـا تربيـت حرفـه     اي و حرفـه   فني  آموزش  بيان  براي  دو مفهوم  اين  تركيب

  . )1388خالقي، (شود مي

                                                 
18

 . National Centre for Vocational Education Research (NCVER) 
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معناي كلي درهم تنيدن، تلفيق و ادغام است كه بـه   :آموزش فني و حرفه اي در آموزش عمومي 19درهم تنيدن

در اين پژوهش منظور ازدرهم تنيدن آموزش فنـي و حرفـه   . ندبرقراري رابطه تنگاتنگ بين دو عامل اشاره مي ك

اي در آموزش عمومي، برقراركردن رابطه تنگاتنگ بين اين دونوع آموزش اسـت كـه يكـي از رويكردهـاي نـوين      

يكي از اهداف آموزش و پرورش، فـراهم كـردن آمـوزش و تربيـت      21در قرن . تعليم و تربيت محسوب مي شود

در ايـن  . ت كه در سند دومين كنگره جهاني آموزش فني و حرفه اي تصـريح شـده اسـت   حرفه اي براي همه اس

مبتنـي بـر   «اشاره شده كه در هزاره سـوم در اثـر ظهـور اقتصـادي كـه بيشـتر       ) 94و93همان منبع، صص (سند

است و چالش هاي جديدي در آن مطرح است، يادگيري ماداوم جزء مهم تري از كـار را تشـكيل مـي    » يادگيري

پنچ عنصر اصلي مشخص كننده نظام آموزشي كه بتواند دانش آموزان را به طرز اثربخشي براي اين شـرايط  . دده

  :جديد آماده كند، عبارتند از

  .تأكيد بر علوم و فن آوري* 

  .استانداردهاي مهارت* 

  .ارتباط نزديك ميان آموزش علمي و آموزش حرفه اي* 

  .رسهبرقراري پيوند ميان كارفرمايان و مد* 

  .يادگيري در محل كار* 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
19 .integration 
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  فصل دوم

  

  اي  ايران  هاي فني و حرفهسيماي آموزش

  

  مقدمه

اي  از اواخر قرن نوزدهم مورد توجه  هاي فني و حرفه تربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب آموزش

فنون ،توجه به معارف جديد بيشتر شد و در ايران، پس از تأسيس دارال. بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفت

مرجاني، (عالوه بر ايجاد مدارس عادي كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي شد،چند مدرسه تخصصي داير شد

اي ايران عليرغم تحمل فراز و در طول نزديك به يك قرن و اندي برنامه هاي آموزش فني و حرفه ).1370

 . رشد نسبي برخوردار بود هاي زياد،به لحاظ كمي از نشيب

وجود تنگناها و مشكالت متعدد در نظام آموزشي كشور، به خصوص بي توجهي آن به نيازهاي جامعه و 

دانش آموزان،مسئوالن فرهنگي جمهوري اسالمي را بر آن داشت كه مساله نظام آموزشي را جدي گرفته و براي 

تغيير نظام آموزش و پرورش فعاليت هايي به همت مسئوالن  براي اصالح يا.حل آن تدابير الزم را اتخاذ نمايند

،شوراي عالي انقالب فرهنگي،شورايي 1364فرهنگي كشور و صاحب نظران عالقه مند انجام شد و در پايان سال 

حاصل اين ماموريت به  .به نام شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش را مامور انجام بررسي هاي الزم كرد

به تاييد شوراي  1368تدوين و در تير ماه  »ح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايرانطر«صورت

طراحي تفصيلي و فراهم آوردن مقدمات اجراي آزمايشي ادامه يافت تا اين كه برنامه . عالي انقالب فرهنگي رسيد

درصد دانش آموزان سال  10با زير پوشش قرار دادن  1371- 72جديد آموزش متوسطه كشور از سال تحصيلي 

از آن زمان تاكنون بر تعداد دانش آموزان كاردانش به طور فزاينده افزوده . اول متوسطه به مرحله اجرا در آمد

آمده ) 1373وزارت آموزش و پرورش،(در كتاب كليات نظام جديد آموزش متوسطه ). 1383نويدي، . (شده است

تربيت نيروي انساني سطوح نيمه ماهرف ماهر، استادكار و ) موزيمهارت آ(هدف شاخه متوسطه كاردانش «: است

سرپرست  مورد نياز بخشهاي صنعت ، كشاورزي و خدمات، بر اساس نيازهاي توسعه اقتصادي و احتماعي و 

فرهنگي كشور است، بنحوي كه هر يك از افراد شاغل و يا متقاضيان اشتغال در جامعه، براي كاري كه انجام 

كردند طراحان برنامه كاردانش ادعا مي. »داوطلب انحام آن هستند، دانش و مهارت كافي كسب نماينددهند يا  مي

به همين . اي تأسيس شده است هاي فني و حرفه كه اين شاخه تحصيلي بر اساس رويكردهاي جديد آموزش

ربط از اين برنامه هاي ذيدليل، انتظار داشتند اين برنامه از موفقيت چشمگيري برخوردار باشد واستقبال گروه

آموزان دهد كه اين انتظار تحقق يافته؛ سال به سال برتعداد دانشظاهر امر نشان مي. روز به روز افزايش يابد

با  كه آموزان دوره متوسطه نزديك شده استدرصد دانش 20هاي اخير به كاردانش افزوده شده و رقم آن درسال

 .رسد مي درصد 35از دوره متوسطه به حدود   ، سهم دو شاخهاي ي و حرفهشاخه فنآموزان  احتساب نسبت دانش



14 

 
نفع براي هاي ذيدر عين حال، عالئم خطر در باره برنامه كاردانش آشكار شده است و انگيزش و تعهدگروه

ش براي اي شفابخ تواند نسخه رسد كاردانش هم نمينظر ميبه. يابدتدريج كاهش ميحمايت از برنامه كاردانش، به

  .نظام آموزش متوسطه ايران باشد

  متوسطهآموزش اي وكاردانش از  هاي فني و حرفه سهم آموزش

ي متوسطه،  هاي دوم و سوم دوره آموز پايه نفر دانش 1909926، از مجموع 1389-90درسال تحصيلي 
ان دوره متوسطه آموز درصد دانش 65ي نظري مشغول به تحصيل بودند كه حدود  نفر در شاخه 1235503تعداد 

اي و كاردانش تشكيل  هاي فني و حرفه آموزان شاخه مانده را دانش درصد باقي 35حدود . دهند را تشكيل مي
آموزان نظام توزيع فراواني دانش. تغيير قابل توجهي نداشته است 1380ي  دهند كه اين نسبت در طول دهه مي

ارائه  2-1سال، در جدول  18پايه تحصيلي ، در طول جديد آموزش متوسطه، به تفكيك سال تحصيلي، شاخه و 
  .شده است

  )بدون بزرگساالن(هاي دوم و سوم متوسطه به تفكيك شاخه و  سال تحصيلي آموزان پايه توزيع فراواني دانش :2-1جدول 

                 

  شاخه 

 سال

 نظام جديد

 متوسطه

  متوسطه  

 نظري

 متوسطه

اي فني و حرفه  

 متوسطه 

 كاردانش

نسبت شاخه نظري 

 به متوسطه

اي نسبت  فني  وحرفه

 به متوسطه

 

 نسبت كاردانش

به متوسطه   

73-1372 107042 74054 18616 14372 20/69 40/17 40/13 

74 - 1373 353054 234287 68051 50716 36/66 27/19 37/14 

75 - 1374 658516 482635 95142 80739 29/73 45/14 26/12 

76-1375 1290141 977484 149314 163343 76/75 57/11 67/12 

77 - 1376 1865994 1433008 230690 202296 80/76 36/12 84/10 

78 - 1377 2228226 1645564 273941 308721 85/73 29/12 86/13 

79 - 1378 2451809 1764041 314782 372986 95/71 84/12 21/15 

80 - 1379 2406160 1707463 331326 367371 96/70 77/13 27/15 

81 - 1380 2374042 1637843 326386 409813 69 74/13 26/17 

82-1381 2246209  1493455  304490  448264 49/66  55/13  96/19 

83-1382  2226966  1438896  335244  452826  61/64  06/15  33/20  

84-1383  2187242  1391725  349989  445528  63/63  16  37/20  

85-1384  2233685 1427743 352288 453654 92/63 77/15 31/20 

86-1385 2224094 1449360 340853 433881 17/65 33/15 50/19 

87-1386 2181794 1443656 330381 407757  17/66 14/15 69/18  

88-1387 2145065 1416945 314214 413906  05/66 65/14 30/19  

89-1388  2026497  1325046  311540  389911  39/65  37/15  24/19  

90 -1389  1909926  1235503  312199  362224  69/64  34/16  96/18  

  آمار رسمي آموزش و پرورش: منبع
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  آموزان شاخه كاردانشدانش

 
ــا زيــر پوشــش قــراردادن حــدود   1371-72نظــام جديــد آمــوزش متوســطه كشــور از ســال تحصــيلي   ب

ــه اجــرا درآمــد درصــد دانــش 10 ــه مرحل از همــان ســال تحصــيلي، اداره كــل  . آمــوزان ســال اول متوســطه ب

ــه عنــوان تنهــا اســتان  ــارس، ب ــرورش ف ــا   آمــوزش وپ كشــور، شــاخه كــاردانش را در محــدوده شــهر شــيراز ب

ــذيرش  ــش 237پ ــر دان ــرا درآورد   نف ــه اج ــه مرحل ــارتي، ب ــنج رشــته مه ــوزش در پ ــه آم ــوز و ارائ ــل ( آم تكمي

هـا و امكانـات   هـاي كشـور، بـا توجـه بـه ظرفيـت       همـه اسـتان   1372-73در سـال تحصـيلي   ). 1377همايون، 

هـاي عمـومي و مشـترك و    قـدام كردنـد تـا پـس از ارائـه آمـوزش      هـاي كـاردانش ا  موجود، براي اجراي آموزش

ــش    ــروه از دان ــن گ ــوردنظر، اي ــارت م ــوزش مه ــي و آم ــز دروس اختصاص ــپلم  ني ــب دي ــس از كس ــوزان را پ آم

از آن زمـان، سـال بـه سـال بـر تعـداد منـاطق آموزشـي تحـت          . كاردانش، براي ورود به بازار كـار آمـاده سـازند   

درصــد منــاطق آموزشــي  82بــيش از  1378-79شــد ودر ســال تحصــيلي پوشــش برنامــه كــاردانش افــزوده 

يـابيم  بـا مطالعـه آمـار موجـود درمـي     ). 1383نويـدي،  ( هاي كـاردانش قـرار گرفتنـد   كشور زير پوشش آموزش

هـاي دوم و ســوم نظــام جديــد  آمــوزان پايــهآمـوزان شــاخه كــاردانش بـه تعــداد كــل دانـش    كـه نســبت دانــش 

ــطه، از   ــوزش متوس ــيلي  در 40/13آم ــال تحص ــد در س ــه  1372-73ص ــيلي   97/18ب ــال تحص ــد در س درص

ــش     90-1389 ــل دان ــداد ك ــت و تع ــيده اس ــاردانش  رس ــوزان ك ــال  آم ــاب   1389-90در س ــدون احتس ، ب

  . نفر اعالم شده است 362224بزرگساالن، 

متوسطه،  ي هاي دوم و سوم دوره آموز پايه نفر دانش 1909926از مجموع ، 1389-90درسال تحصيلي 

آموزان شاخة كاردانش در مقايسه  تعداد دانش. بودندكاردانش مشغول به تحصيل  ي در شاخه نفر 362224 تعداد

آموزان شاخة كاردانش به  در همين مدت، نسبت دانش. برابر شده است 2/25) شروع برنامه( 1372-73با سال 

به عبارتي، . درصد رسيده است97/18ه درصد ب 40,13آموزان پايه دوم و سوم دوره آموزش متوسطه از  كل دانش

آموزان شاخة كاردانش تشكيل  را دانش 1389-90آموزان دوم و سوم متوسطه در سال درصد از دانش 96/18، 

آموزان كاردانش و نظام جديد آموزش متوسطه ونسبت گروه اول به گروه دوم، به توزيع فراواني دانش. دهند مي

  .ارائه شده است 2-2سال، در جدول شماره  18آموزان، در طول انشتفكيك سال تحصيلي، پايه و جنس د



16 

 
  آموزان روزانه شاخه كاردانش و دوره متوسطه به تفكيك جنس، پايه و سال تحصيلي توزيع فراواني دانش: 2-2جدول 

  جنس و پايه             

  

 سال و شاخه

  پسر

 پايه دوم

  دختر

 پايه دوم

  جمع

 پايه دوم

  پسر

پايه 

 سوم

  دختر

پايه 

 سوم

  جمع

 پايه سوم

  درصد جمع كل

  كاردانش

 

73-1372 
  كاردانش

 نظام جديد

10264  

57811 

4108  

49231 

14372  

107042 
   

14372  

107042 
40/13 

74 - 1373 
  كاردانش

 نظام جديد

25722  

136005 

12116  

114004 

37838  

250009 

8827  

55032 

4051  

48013 

12878  

103045 

50716  

353054 
37/14 

75 - 1374 
  كاردانش

 نظام جديد

35346  

208049 

21177  

199108 

56523  

407157 

16350  

137233 

7866  

114126 

24216  

251359 

80739  

658516 
26/12 

76- 1375 
  كاردانش

 نظام جديد

65243  

424511 

43618  

426430 

108861  

850941 

32963  

231092 

21519  

208108 

54482  

439200 

163343  

1290141 
67/12 

77 - 1376 
  كاردانش

 نظام جديد

58938  

467686 

43766  

501907 

102704  

969593 

57385  

451537 

42207  

444864 

99592  

896401 

202296  

1865994 
84/10 

78 - 1377 
  كاردانش

 نظام جديد

86884  

501447 

63047  

530521 

149931  

1031968 

94088  

603485 

64702  

592773 

158790  

1196258 

308721  

2228226 
86/13 

79 - 1378 
  كاردانش 

 نظام جديد

102557  

547445 

78189  

597883 

180746  

1145328 

113117  

661072 

79123  

645409 

192240  

1306481 

372986  

2451809 
21/15 

80 - 1379 
  كاردانش 

 نظام جديد

59713  

417307 

50941  

512417 

110654  

929724 

155342  

755905 

101375  

720531 

256717  

1476436 

367371  

2406160 
27/15 

81 - 1380 
  كاردانش 

 نظام جديد

122770  

518054 

86546  

578817 

209316  

1096871 

121452  

635675 

79045  

641496 

200497  

1277171 

409813  

2374042 
26/17 

82-1381 
  كاردانش

 نظام جديد

129406  

542682 

94400  

585267 

223806  

1127949 

134758  

542325 

89700  

575935 

224458  

1118260 

448264  

2246209 
96/19 

83-1382  
  كاردانش 

 نظام جديد

136777  

547584  

94115  

573418  

230892  

1121002  

130161  

536465  

91773  

569499  

221934  

1105964  

452826  

2226966  

33/20  

84-1383  
  كاردانش 

 نظام جديد

132388  

537612  

93106  

567536  

225494  

1105148  

130172  

528034  

89862  

554060  

220034  

1082094  

445528  

2187242  

37/20  

85-1384 
  كاردانش

 نظام جديد

136283  

563749 

95277  

589383 

231560  

1153132 

130471  

526814 

91623  

553739 

222094  

1080553 

453654  

2233685 
31/20 

86-1385 
  كاردانش

 نظام جديد

123439  

540220  

83472  

556229 

206911  

1096449 

135452  

555512 

91518  

572133 

226970  

1127645 

433881  

2224094 
50/19 

87-1386  
  كاردانش

  نظام جديد

127248 

546578  

79521  

551575  

206769  

1098153  

122504  

538155  

78484  

545486  

200988  

1083641  

407757  

2181794  
69/18  

88-1387  
  كاردانش

  نظام جديد

129022  

520519  

79951  

515526  

208973  

1036045  

128361  

557969  

76572  

551051  

204933  

1109020  

413906  

2145065  
30/19  

89-1388  
  كاردانش

  كل متوسطه

122958 

526698  

72640 

491516  

195598  

1018214  

120759 

513189  

73554 

495094  

194313  

1008283  

389911  

2026497  
24/19  

90-1389  
  كاردانش

  كل متوسطه

112418 

484491  

66678 

455070  

179096  

939561  

117217 

504399  

65911 

465966  

183128  

970365  

362224  

1909926  
96/18  

  آمار رسمي آموزش و پرورش: منبع
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  اي و آموزش متوسطه به تفكيك جنس، پايه و سال تحصيلي آموزان  شاخه فني و حرفه توزيع فراواني دانش: 2-3جدول                   

جنس و پايه                                        

 

 سال و شاخه

  پسر

 پايه دوم 

  دختر 

  پايه دوم

 

  جمع

 پايه دوم

  پسر

 پايه سوم

  دختر

 پايه سوم

  جمع

 پايه سوم

  درصد جمع كل

  ايفني  وحرفه

 

73-1372 
  فني و حرفه اي

 نظام جديد

13609  

57811 

5007  

49231 

18616  

107042 
   

18616  

107042 

40/17 

74 - 1373 
  فني و حرفه اي

 نظام جديد

36858  

136005 

13275  

114004 

50133  

250009 

12734  

55032 

5184  

48013 

17918  

103045 

68051  

353054 

27/19 

75 - 1374 
  فني و حرفه اي

 نظام جديد

30964  

208049 

12381  

199108 

43345  

407157 

38284  

137233 

13513  

114126 

51797  

251359 

95142  

658516 

45/14 

76-1375 
  فني و حرفه اي

 نظام جديد

61635  

424511 

25185  

426430 

86820  

850941 

46890  

231092 

15604  

208108 

62494  

439200 

149314  

1290141 

57/11 

77 - 1376 
  فني و حرفه اي

 نظام جديد

76543  

467686 

33692  

501907 

110235  

969593 

86252  

451537 

34203  

444864 

120455  

896401 

230690  

1865994 

36/12 

78 - 1377 
  فني و حرفه اي

 نظام جديد

84998  

501447 

39005  

530521 

124003  

1031968 

109428  

603485 

40510  

592773 

149938  

1196258 

273941  

2228226 

29/12 

79 - 1378 
  فني و حرفه اي

 نظام جديد

91169  

547445 

45810  

597883 

136979  

1145328 

127687  

661072 

50116  

645409 

177803  

1306481 

314782  

2451809 

84/12 

80 - 1379 
  فني و حرفه اي

 نظام جديد

81759  

417307 

45827  

512417 

127586  

929724 

144151  

755905 

59589  

720531 

203740  

1476436 

331326  

2406160 

77/13 

81 - 1380 
  فني و حرفه اي

  نظام جديد

89662  

518054 

47769  

578817 

137431  

1096871 

132297  

635675 

56658  

641496 

188955  

1277171 

326386  

2374042 
74/13 

82-1381 
  فني و حرفه اي

 نظام جديد

108629  

542682  

56915  

585267  

165544  

1127949  

94355  

542325  

44591  

575935  

138946  

1118260  

304490  

2246209  

55/13  

83-1382  
  فني و حرفه اي

 نظام جديد

112395  

547584  

60316  

573418  

172711  

1121002  

107169  

536465  

55364  

569499  

162533  

1105964  

335244  

2226966  

06/15  

84-1383  
  فني و حرفه اي

 نظام جديد

116279  

537612  

63946  

567536  

180225  

1105148  

110607  

528034  

59157  

554060  

169764  

1082094  

349989  

2187242  

16  

85-1384  
  يفني و حرفه ا

  نظام جديد

115933  

563749  

62558  

589383 

178491  

1153132 

112729  

526814 

61068  

553739 

173797  

1080553 

352288  

2233685 
77/15 

86-1385 
  فني و حرفه اي

  نظام جديد

110092  

540220  

57528  

556229 

167620  

1096449 

113186  

555512 

60047  

572133 

173233  

1127645 

340853  

2224094 
33/15 

87-1386 
  فني و حرفه اي

  نظام جديد

109931  

546578  

56419  

551575 

166350  

1098153 

107971  

538155 

56060  

545486 

164031  

1083641 

330381  

2181794 
14/15 

88-1387 
  فني و حرفه اي

  نظام جديد

100774  

520519  

50451  

515526 

151225  

1036045 

107717  

557969 

55272  

551051 

162989  

1109020 

314214  

2145065 
65/14 

89-1388  
  اي فني و حرفه

  كل متوسطه

111569 

526698  

52990 

491516  

164559  

1018214  

99891 

513189  

47090 

495094  

146981  

1008283  

311540  

2026497  
37/15  

90 -1389  
  اي فني و حرفه

  كل متوسطه

103937 

484491  

50727 

455070  

154664  

939561  

106353 

504399  

51182 

465966  

157535  

970365  

312199  

1909926  
34/16  

  آمار رسمي آموزش و پرورش: منبع
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  اي آموزان شاخه آموزش فني و حرفه دانش

  هاي دوم و سوم نظام جديد آموزش متوسطه در سال تحصيلي آموز روزانه پايه دانش 1909926از مجموع 

درصد  64/32درصد پسر و  36/67( اي در شاخة فني و حرفه) درصد35/16(نفر 312199، تعداد90-1389

- 73نسبت به سال  1389- 90آموزان اين شاخه در سال تحصيلي  تعداد دانش. مشغول تحصيل بودند) دختر

برابر  84/17آموزان دوم و سوم نظام جديد  در همين مدت، تعداد كل دانش. برابر شده است8/16حدود  1372

آموزان دوم و سوم نظام جديد  از نسبت افزايش دانش اي آموزان شاخة فني و حرفه شده است و افزايش دانش

اي و نظام جديد آموزش متوسطه و نسبت گروه  آموزان شاخه فني و حرفه توزيع فراواني دانش. كمتر بوده است

ارائه  2-3سال، در جدول  18آموزان، در طول اول به گروه دوم، به تفكيك سال تحصيلي، پايه و جنس دانش

  .شده است
  

  اي ايران در آئينه پژوهش فني و حرفهآموزش 

اي انجـام شـده    هاي فراواني در خصوص آموزش و پرورش فني و حرفه در طول دو دهه گذشته، پژوهش

اي پژوهشكده تعليم و تربيـت در   هاي فني و حرفه پژوهش از طرف گروه پژوهشي آموزش 300است و خالصه 

هـاي آمـوزش و    هـاي مختلـف برنامـه    ها، جنبه ين پژوهشدر نيمي از ا. قالب پنج جلد كتاب منتشر شده است

هـا سـيماي واقعـي     اگرچه اين پـژوهش .اي در دوره متوسطه مورد مطالعه قرار گرفته است پرورش فني و حرفه

هاي دهند ولي، شناخت بسياري از واقعيت طور كامل و واضح نشان نمياي را به هاي آموزش فني و حرفه برنامه

  .پذير استها امكانها ازطريق مطالعه مجموعه اين پژوهش مهمربوط به اين برنا

اي در دوره متوسـطه،   هاي آموزش و پرورش فني و حرفه سند پژوهشي مربوط به برنامه 147از مطالعه  

هـاي آمـوزش فنـي و     درصد اين اسناد پژوهشي به نقاط مثبت برنامـه شـاخه   20توان دريافت كه در كمتر مي

هاي منفي هاي پژوهشي، برجنبهدرصد گزارش 80درحالي كه در بيش از . شاره شده استاي وكاردانش ا حرفه

ربـط نسـبت بـه    هـاي ذي هـاي منفـي گـروه   ها و واكنشبه عبارتي ديگر، نگرش. ها تأكيد شده است اين برنامه

هـاي  درصد اسناد پژوهشي  منعكس شده است وشـواهد نـاظر برجنبـه    80هاي مورد نظر، دست كم در  برنامه

هـاي   يافتـه . اندتر و نافذتر از شواهد وداليلي است كه براي نشان دادن نقاط مثبت ارائه شدهمنفي بسيار روشن

  :هاي انجام شده به شرح زير خالصه شده است پژوهش

اي ايران و هندوستان را مقايسه كـرده و برخـي از مشـكالت     آموزش فني وحرفه) 1364(زيبا كالم مفرد

دهنـد كـه    هاي اين مطالعه نشان مـي  يافته. اي ايران را بيان كرده است اي آموزش فني و حرفهه بنيادي برنامه

ها شـده اسـت؛ در اثـر     مند شدن اين برنامه اي در ايران مانع نظام هاي آموزش فني و حرفه تعدد متوليان برنامه

انگيزش و موفقيت تحصـيلي  اي و مشاغل مربوط به آن ،  هاي فني و حرفه پايين بودن منزلت اجتماعي آموزش

فراگيران، پايين است؛ ضـعف مـديريت، پـايين بـودن كيفيـت آمـوزش و كـارورزي، هنرجويـان را بـراي ورود          
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هـاي موجـود آمـوزش فنـي و      آميز به دنياي اشتغال ناتوان ساخته است؛ مواد و محتواي درسي رشـته  موفقيت

ز كشـور هماهنـگ نيسـت؛ امكانـات كارگـاهي و      هاي شغلي موردنيا هاي فنĤوري و تخصص اي با پيشرفت حرفه

تر اسـت؛ مربيـان آمـوزش فنـي و      اي ناقص بوده و از فنĤوري روز عقب آزمايشگاهي مراكز آموزش فني و حرفه

اي كافي برخوردار نبوده و اغلب مربيان براي ادامه خدمت انگيزه كـافي   هاي علمي و حرفه اي از صالحيت حرفه

و مشكالت مربوط به تربيت، استخدام  و نگهداشت معلمان، به مانعي اساسي بر سـر  ندارند؛ كمبود منابع مالي 

  . اي تبديل شده است راه توسعه آموزش فني و حرفه

اي ايران و ژاپن را مقايسه كرده و نتيجه گرفت  آموزش و پرورش فني وحرفه) 1370(صفار حيدري ثابت

ايـي و پـايين بـودن منزلـت اجتمـاعي آمـوزش فنـي        كه پايين بودن ارزش كارهاي فني در جامعه، مردك گر

نظري بر آمـوزش    هاي آموزشي با نيازهاي جامعه، كمبود معلم ماهر، غلبه آموزش اي، ناهماهنگي برنامه وحرفه

اي بـا آن   ها از جمله مشكالتي هستند كه آموزش متوسطه فنـي و حرفـه   عملي و نامناسب بودن كيفيت برنامه

  .روبرو است

اي در ايران را بـا معرفـت شناسـي     در تحقيق خود، مباني معرفت شناسي تربيت حرفه) 1381( مرجاني

  :گرايي جديد مقايسه كرده و به نتايج زير دست يافت حرفه

اي كشـور موجـود    فلسفه و معرفت شناسي مشخص و مدوني در آموزش و پـرورش و تربيـت حرفـه    -1

شد، تمايز و تفكيك دانش نظري و عملـي و يكسـان نبـودن    با باشد و آنچه در نظام تربيتي ايران حاكم مي نمي

ريزي دروس تخصصي و مهارتي در اين نوع تربيت از مبنـاي رفتارگرايانـه و    ارزش دانش و مهارت است؛ برنامه

 .تقليل گرايانه برخوردار است

بـه  اي كشور پيامدهايي را در پي داشته كه ممكن است با مفروضات معرفـت شـناختي    تربيت حرفه -2

آمـوزان،   هاي تحصيلي و انتخاب آنهـا بـر اسـاس عالقـه و اسـتعداد دانـش       دست آمده مرتبط باشد؛ تنوع رشته

هاي درسي و سازماندهي محتـوا، از پيامـدهاي   .ريزي درسي، سهولت طراحي برنامه مشخص بودن معيار برنامه

اي به دليل تمايز قايل شدن  حرفهآموزان نظري و  اي ايران است؛ در حالي كه، تفكيك دانش مثبت تربيت حرفه

اي به عنوان آموزشي درجه دوم، توجه به آموزش  بين دانش نظري و عملي در نظام آموزشي، تلقي تربيت حرفه

آموزان با شرايط متغير محـيط كـار، و    هاي دانش اي و در نتيجه عدم تطابق آموخته شغل محور در تربيت حرفه

هـاي ايـن نـوع     ديده گرفتن ابعاد انساني و اخالقي محيط كار، از محدوديتنيز عدم توجه به مشاغل آينده و نا

  .گردد تربيت محسوب مي

شناسـي كـل    گرايي جديد به دليل حاكميت معرفت نتايج به دست آمده بيانگر آن است كه در حرفه -3

بر اين . شده است اي ناديده گرفته اي يكپارچه تلقي شده، مرز ميان آموزش نظري و حرفه گرايانه، دانش شبكه

هاي درسي در سطوح مختلف به  اساس، دانش و مهارت هر دو ارزشمند بوده، در نتيجه طراحي و اجراي برنامه

  .شكل تلفيقي انجام گرفته است
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گرايي جديد نتايج متفاوتي را به دنبال داشته است؛ تلفيق آمـوزش   معرفت شناسي كل گرايانه حرفه -4

اي، توجه و تأكيد بر اشكال  آموزان حرفه چون، خاتمه دادن انزواي اجتماعي دانشاي نقاط قوتي  نظري و حرفه

تـر در   هـاي علمـي و ايجـاد نگـرش جـامع      هاي درسي كه موجب ارتباط بيشـتر رشـته   مختلف تلفيق در برنامه

داشـته  هـاي درسـي، را در پـي     شود، و همچنين توجه به ابعاد انساني و اخالقي كار در برنامـه  آموزان مي دانش

هايي مانند عدم هماهنگي و همگوني مدارس به دليل يكسـان نبـودن تـوان علمـي      است؛ اگر چه با محدوديت

التحصـيالن   آموزان، دشواري تعيين معيار تلفيق در برنامـه درسـي، و نيـز احتمـال عـدم دسـتيابي فـارغ        دانش

  .باشد اي به شغل مناسب هم روبرو مي حرفه

گرايي است، هرچند كه به موارد  هاي بنيادي بين دو نوع حرفه نده تفاوتهاي پژوهش نشان ده يافته -5

اي كشـور در   تأكيد هر دو شيوه بر دانش عملـي و مهـارتي، كـه در تربيـت حرفـه     . مشابه اندكي نيز اشاره دارد

گيـرد، و   هاي كارآموزي انجام مي گرايي جديد به شكل دوره هاي تخصصي و مهارتي، و در حرفه چارچوب درس

امـا  . التحصيالن از موارد تشابه اسـت  نيز مشكالت هر دو روش در فراهم آوردن امكانات الزم براي اشتغال فارغ

ريـزي درسـي كـه     هاي مختلف برنامه نگرش متفاوت دو رويكرد به دانش، و در نتيجه استفاده از الگوها و روش

همچنـين ميـزان و چگـونگي توجـه بـه      شـود، و   اي مـي  آموزان نظري و حرفـه  منجر به تفكيك يا ادغام دانش

گرايي است كه به مبناي معرفت شناسي آنهـا   هاي دو نوع حرفه هاي انساني و اخالقي محيط كار از تفاوت جنبه

  .گردد باز مي

شناسـي مشخصـي كـه هـدايت كننـده       مرجاني، بر ضرورت تدوين فلسفه تربيتي و به تبـع آن معرفـت  

اي كشور، تأكيـد كـرده و خـاطر نشـان      ام آموزشي، به ويژه تربيت حرفههاي تربيتي نظ گيري ها و جهت فعاليت

اي به دليل عواملي چون متغير بـودن شـرايط اجتمـاعي و     ها در قلمرو تربيت حرفه گيري ساخته كه اين جهت

هاي نويني است كه در سطح جهان مورد توجه  آوري مستلزم آگاهي از شيوه اقتصادي و نيز دگرگوني سريع فن

ها، بررسي دقيق مبـاني فلسـفي و    اما هرگونه اقدامي در جهت گزينش و استفاده از اين روش. گرفته استقرار 

  .سازد هاي مذكور با شرايط و نيازهاي كشور را ضروري مي نظري آنها و نيز چگونگي تطبيق روش

فنـي و  هـاي آمـوزش    بيانگر اين واقعيت اسـت كـه مجموعـه فعاليـت      )1366(هاي تحقيق جمالفر يافته

هاي رسمي و غيررسمي ارتباط منطقي وجـود نـدارد؛ ارزش    ميان آموزش. اي كشور، نظام هماهنگ ندارد حرفه

اي وجـود   اي به مردم شناسانده نشده است؛ تعريف روشـني از آمـوزش فنـي و حرفـه     هاي فني و حرفه آموزش

بط تغيير رشته از انعطاف پذيري الزم اي، انتخاب رشته زودهنگام بوده و ضوا هاي فني و حرفه ندارد؛ در آموزش

اي وجـود   برخوردار نيستند؛ ضوابط روشن و انگيزه كافي براي جذب افراد متخصص در آمـوزش فنـي و حرفـه   

ها در سطح كشور اطالعـات كـافي    اي و توزيع اين آموزش ندارد؛ در خصوص نياز كشور به آموزش فني و حرفه

اي ابهام  هاي مختلف آموزش فني و حرفه ا و تجهيزات موردنياز رشتهدر دست نيست؛ در باره استانداردهاي فض

اي كافي نبـوده و نظـم كـافي     هاي فني و حرفه اي و تجربيات عملي معلمان رشته هاي حرفه وجود دارد؛ مهارت
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اي در  هـاي آمـوزش فنـي و حرفـه     التحصـيالن اغلـب رشـته    بركارآموزي و بازآموزي معلمان حاكم نيست؛ فارغ

شـرقي نـه    اي در استان آذربايجان شوند؛ آموزش فني و حرفه كار گرفته نمي مرتبط با رشته تحصيلي بهمشاغل 

گوي نيازهاي داوطلبان تحصيل در آموزش فني و  گوي نياز استان به نيروي انساني نيست، بلكه پاسخ تنها پاسخ

منـد   اي عالقـه  آموزش فنـي و حرفـه  هاي  آموزان درابتداي ورود به هنرستان به رشته اي هم نيست؛ دانش حرفه

شود و علت اين مشكل  اند كه نيازهاي آنان برآورده نمي دو سال به اين پندار رسيده اند اما، پس از طي يكي بوده

را به كمبود وسايل وتجهيزات كارگاهي، كافي نبودن مهارت اسادكاران و كمبود ساير امكانات در مراكز آموزش 

  . اند هاي، نسبت داد فني و حرفه

اي در ايـران  را تحليـل كـرده و نتيجـه گرفـت كـه        هاي فني و حرفه تاريخچه آموزش) 1370(مرجاني

طـور كلـي بـا اقصـاد كشـور       گيري صنعت و كشاورزي وبه اي در ايران با جهت گيري آموزش فني و حرفه جهت

  .همسو نبوده است

اي در  التحصيالن آموزش فني و حرفه درصد فارغ 53، بيش از )1371(هاي مطالعه صيافي براساس يافته

ناهمـاهنگي  «كارفرمايان، اين اشـتغال نامناسـب را بـه    . مشاغل غيرمرتبط با رشته تحصيلي خود اشتغال دارند

كمبـود مشـاغل متناسـب بـا رشـته      «،»اي بـا نيازهـاي بازاركـار    هاي فني وحرفـه  هاي توسعه كمي رشته برنامه

بـاوجود ايـن، اغلـب كارفرمايـان، كـارآيي      . انـد  ، نسبت داده»التحصيالن كافي نبودن مهارت فارغ«و » تحصيلي

  .اند هاي نظري برآورد كرده التحصيالن رشته اي بيشتر از فارغ التحصيالن آموزش فني و حرفه فارغ

اي بـه   التحصـيالن آمـوزش فنـي و حرفـه     ، اغلب فـارغ )1372(هاي مطالعه بيناييان سفيد براساس يافته

اي موجود در منطقه با نيازهـاي   هاي فني وحرفه رشته. اند با رشته تحصيلي خود جذب شدهمشاغل غيرمرتبط 

كمبود مشاغل متناسب با رشته «التحصيالن را به  كارفرمايان، اين اشتغال نامناسب فارغ.استان هماهنگ نيست

د كارفرمايان، كـارآيي  درص 65باوجود اين، . اند ، نسبت داده»التحصيالن كافي نبودن مهارت فارغ«و » تحصيلي

  .اند هاي نظري برآورد كرده التحصيالن رشته اي بيشتر از فارغ التحصيالن آموزش فني و حرفه فارغ

اي  التحصيالن آموزش فني و حرفه ، اغلب فارغ)1372(زاده هاي مطالعه جوادي و محمودي براساس يافته

اي موجود در منطقه با نيازهـاي   ي فني وحرفهها رشته. اند درمشاغل مرتبط با رشته تحصيلي خود جذب نشده

كمبود مشاغل متناسب با رشته «التحصيالن را به  سرپرستان، اين اشتغال نامناسب فارغ. استان هماهنگ نيست

بـاوجود ايـن، اكثـر كارفرمايـان، كـارآيي      . انـد  ، نسـبت داده »التحصيالن كافي نبودن مهارت فارغ«و » تحصيلي

  .اند هاي نظري برآورد كرده التحصيالن رشته اي بيشتر از فارغ ني و حرفهالتحصيالن آموزش ف فارغ

التحصـيالن   درصـد فـارغ   15درصـد و حـداقل    44،  حـداكثر  )1372(هاي مطالعه نظـري  براساس يافته

اي  هاي فنـي وحرفـه   تنوع رشته. اند اي درمشاغل مرتبط با رشته تحصيلي خود جذب شده آموزش فني و حرفه

التحصـيالن   درصـد كارفرمايـان، كـارآيي فـارغ     68حـدود  . قه با نيازهاي استان هماهنگ نيستموجود در منط

  .اند هاي نظري برآورد كرده التحصيالن رشته اي بيشتر از فارغ آموزش فني و حرفه
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اي بـه مشـاغل    التحصيالن آمـوزش فنـي و حرفـه    ، اغلب فارغ)1372(هاي مطالعه مزروعي براساس يافته

اي موجود در منطقه بـا نيازهـاي اسـتان     هاي فني وحرفه رشته. شوند تحصيلي خود جذب نميمرتبط با رشته 

كمبـود مشـاغل متناسـب بـا رشـته      «التحصيالن را بـه   كارفرمايان، اشتغال نامناسب فارغ.نسبتاً هماهنگ است

يـان، كـارآيي   بـاوجود ايـن، اغلـب كارفرما   . انـد  نسـبت داده » التحصيالن كافي نبودن مهارت فارغ«و » تحصيلي

  .اند هاي نظري برآورد كرده التحصيالن رشته اي بيشتر از فارغ التحصيالن آموزش فني و حرفه فارغ

اي بـه مشـاغل    التحصـيالن آمـوزش فنـي و حرفـه     ، اغلب فارغ)1373(هاي مطالعه كريمي براساس يافته

اي موجـود در منطقـه بـا     ههـاي فنـي وحرفـ    ريزي رشـته  برنامه. شوند مرتبط با رشته تحصيلي خود جذب نمي

كمبود مشاغل متناسـب بـا   «التحصيالن را به  كارفرمايان، اشتغال نامناسب فارغ.نيازهاي استان هماهنگ نيست

درصـد   73بـاوجود ايـن، حـدود    . انـد  نسـبت داده » التحصـيالن  كافي نبودن مهـارت فـارغ  «و » رشته تحصيلي

هـاي نظـري بـرآورد     التحصيالن رشته اي بيشتر از فارغ رفهالتحصيالن آموزش فني و ح كارفرمايان، كارآيي فارغ

التحصيالن، عدم ارتباط شغل با رشته تحصيلي را عامـل اشـتغال در مشـاغل متفرقـه، نارضـايتي       فارغ. اند كرده

  .اند شغلي و رها كردن شغل خود اعالم كرده

اي و اشتغال  ي وحرفههاي رسمي فن گيري كلي در خصوص رابطه بين آموزش براي نتيجه) 1374(فرشاد

 55هـاي وي،   براسـاس يافتـه  . هاي انجام شده را تلفيـق كـرد   هاي پژوهش ها، داده التحصيالن اين آموزش فارغ

كارفرمايـان ايـن   . اند كه در مشاغل غيرمرتبط با رشته تحصيلي اشتغال دارند التحصيالن بيان كرده درصد فارغ

در . هـا بيشـتر اسـت    غال در مشاغل مـرتبط در برخـي از رشـته   نسبت اشت. اند درصد برآورد كرده 30نسبت را 

هـا   در تعدادي از اسـتان . ها بين نوع رشته تحصيلي و نوع نياز بازار كار ناهماهنگي وجود دارد بسياري از استان

ها اشباع شده است درحالي كه كمبود افـراد آمـوزش ديـده در     التحصيالن برخي از رشته بازاركار از وجود فارغ

اي از  التحصـيالن آمـوزش فنـي و حرفـه     براساس نظر كافرمايـان، اكثـر فـارغ   . ها محسوس است ي از رشتهبرخ

التحصيالن آموزش فني  اغلب كارفرمايان، كارآيي فارغ. هاي الزم براي تصدي مشاغل مربوط برخوردارند مهارت

التحصـيالن، اشـتغال    رمايـان و فـارغ  كارف. انـد  هاي نظري برآورد كرده التحصيالن رشته اي بيشتر از فارغ و حرفه

هاي  كافي نبودن مهارت«، » اي هاي فني و حرفه كمبود مشاغل مرتبط با رشته«التحصيالن را به  نامناسب فارغ

نسـبت  » اي هاي فني و حرفـه  پايين بودن حقوق ومنزلت اجتماعي مشاغل مرتبط با رشته«و » التحصيالن فارغ

  .اند داده

اي در مشاغل مربـوط   هاي فني و حرفه التحصيالن هنرستان ل عدم جذب فارغعل)  1374(حسيني قربان

اي و اشتغال  هاي فني و حرفه مند بين آموزش هاي مطالعه وي از نبود رابطه منطقي و نظام يافته. را مطالعه كرد

مي درگزارش وي تصريح شده كه آمـوزش ديـدگان مراكـز رسـ    . كند ها حكايت مي التحصيالن اين آموزش فارغ

درصـد   60نزديك به . شوند كار گمارده نمي اي در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي خود به آموزش فني و حرفه

اي را بـراي ورود بـه دنيـاي     هاي فنـي و حرفـه   التحصيالن هنرستان هاي فارغ نمايندگان بخش صنعت، آمادگي
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التحصيالن براي اشتغال در بخش  اين فارغ اند كه درصد آنان اعالم كرده 70اند و بيش از  اشتغال ناكافي دانسته

اطالعـي   تحـوالت سـريع در دنيـاي كـار و بـي     . هاي آموزشي بدو استخدام نياز دارنـد  صنعت به گذراندن دوره

اعتبار  ها را بي اي از نيازهاي جاري بخش اشتغال، اهداف و محتواي اين آموزش ريزان آموزش فني و حرفه برنامه

  .ساخته است

، ناهمــاهنگي بــين رشــته تحصــيلي و وظــايف شــغلي در ميــان  )1374(هــاي كــامران هبراســاس يافتــ

ارتبـاط   درصد اين گـروه بـا صـنعت بـي     40هاي فني بسيار باالست و فعاليت بيش از  التحصيالن هنرستان فارغ

  .است

اي  هاي فني و حرفـه  از مطالعه خود نتيجه گرفت كه اهداف توسعه در خصوص آموزش) 1370(نوابخش

هاي صنعت، خـدمات و كشـاورزي هماهنـگ     گيران درزمينه نيافته است؛ روند رشد ساالنه تعداد آموزش تحقق

اي تابع برنامه نبوده و با افـت و   هاي فني و حرفه هاي آموزش نبوده است؛ پذيرش هنرجو در هيچ يك از زمينه

بـه مـوازات افـزايش جمعيـت      ها تراكم هنرجودر كالس افزايش يافته و خيز همراه بوده است؛ در همه آموزش

  .هنرجويان، فضاي آموزشي مورد نيازفراهم نشده است

آموزان مستعد وساعي، به علل مختلف، رغبت و تمايل چنـداني بـه   ،دانش)1370(بنا به گزارش گودرزي

  .اي ندارند هاي آموزش فني و حرفه تحصيل در رشته

هـاي نظـري را بـا     آموزان پسردبيرسـتان  انشهاي اجتماعي د به هنگام مقايسه ويژگي) 1373(ذولقرنين 

هـاي فنـي و    آمـوزان پسـر رشـته    اي در شهر اراك، دريافت كه دانش هاي فني و حرفه هنرجويان پسر هنرستان

اي از لحاظ معدل دروس سال سوم، سطح تحصيالت پدر و مادر، زمان مطالعه پدر و مادر، زمان گفتگو با  حرفه

هـاي جـانبي، نسـبت بـه      منـدي از آمـوزش   ادر به ادامه تحصيل فرزندان و بهرهپدر و مادر، شدت عالقه در و م

  .تري قرار دارند هاي نظري، در سطح پايين آموزان پسر رشته دانش

آمـوزان بـه انتخـاب     درصـد دانـش   8، از پژوهش خود نتيجه گرفت كه در مجموع )1374(محمودنظري

ها با درآمد پايين خانواده  همبستگي بين انتخاب اين رشتهاي و كاردانش تمايل دارند و  هاي فني و حرفه رشته

  .در دروس، مثبت و معنادار است14هاي كمتر از  و معدل نمره

نشان داد كه شـانس ادامـه تحصـيل بـراي هنرجويـان هنرسـتان نسـبت بـه         ) 1375(پژوهش اصفهاني

كافي نبوده و كيفيـت آمـوزش    هاي دخترانه آموزان ساير رشته كمتر است؛ امكانات تحصيل در هنرستان دانش

  .اي براي دختران در حد مطلوب نيست فني و حرفه

اي  هاي فني و حرفه التحصيالن پسر رشته ، اگرچه بشتر فارغ)1371(نيا هاي مطالعه طالقاني براساس يافته

زهـاي  اي بـا نيا  التحصيالن آموزش فنـي و حرفـه   اند، تعداد فارغ به مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي جذب شده

التحصيالن در اثر كمبود مشاغل متناسب با رشته تحصيلي، در مشاغل  بازاركار هماهنگ نيست و برخي از فارغ

  .كند التحصيالن دختر صدق مي اين امر درباره اغلب فارغ. اند ديگرجذب شده
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ي و هاي آموزش فنـ  در مطالعه خود نتيجه گرفت كه تأمين مواد و وسايل موردنياز كارگاه) 1372(دهش

  .اختصاص يافته مقدور نيست و اين امر به افت كيفي آموزش منجر شده است) سرانه(اي با منابع مالي حرفه

از مطالعه خود نتيجه گرفت كه در سطح استان اصفهان، توزيع تجهـزات آموزشـي در   ) 1372(نوربخش

سـت و فرصـت اسـتفاده از    هـاي پسـرانه،  عادالنـه ني    ويـژه هنرسـتان   هاي مختلف استان، به مناطق و هنرستان

هاي همنام  ها در رشته ها چندين برابر بيشتر از سايرهنرستان تجهيزات آموزشي تخصصي در برخي از هنرستان

براي نمونه، شانس يك هنرجو براي استفاده از تجهيزات تخصصي مربوط به رشته ذوب فلز در ناحيه يك . است

گزارش شده اسـت كـه از   /. 44ر ضريب ژيني در اين رشته برابر برابر بيشتر از كاشان بوده و مقدا 14اصفهان، 

  .كند وجود نابرابري حكايت مي

ريـزي آموزشـي سـازمان گسـترش و نوسـازي صـنايع        هـاي پـژوهش مؤسسـه مطالعـات و برنامـه      يافته

نشان داد كه آموزش رشته ماشين ابزار با مشكالتي در زمينه افت تحصـيلي هنرجويـان، كمبـود    ) 1373(ايران

ماشين آالت و امكانات كارگاهي جهت آموزش و تمـرين عملـي هنرجويـان، منطبـق نبـودن محتـواي دروس       

تخصصي و كارگاهي ماشين ابزار با استانداردهاي شغلي موردنياز صنايع توليدي كشور و پـايين بـودن كـارآيي    

ن از اين رشـته شـده   دروني آموزش اين رشته روبرو بوده است كه اين مشكالت موجب عدم استقبال هنرجويا

  .است

» بهداشت فاضالب«و » برداري نقشه«هاي  نشان داد كه در تدوين كتاب) 1373(ارزشيابي مشاهيري فرد

تصريح (از كتب سال چهارم رشته بهداشت محيط، برخي از اصول و ضوابط ناظر بر انتخاب و سازماندهي محتوا

رعايت نشده است ) ر در يادگيري، توجه به موضوع درساهداف، توجه به ماهيت يادگيرنده، توجه به عوامل مؤث

  .ها با مشكالتي مواجه هستند و دبيران در تدريس اين كتاب

هـاي متعـارف،    اي و هنرسـتان  هاي جواركارخانه نشان داد كه وضعيت هنرستان) 1369( قيمطالعه خال

ي از امكانـات رفـاهي، تجهيـزات    ا هـاي جواركارخانـه   دربسياري از موارد مشابه است اما، هنرجويـان هنرسـتان  

كارگاهي و فرصت تمـرين كـارعملي بيشـتري برخـوردار بـوده و در درك محتـواي تخصصـي دروس و انجـام         

هاي متعارف به آينده شـغلي خـود    همچنين، اين گروه بيشتر از هنرجويان هنرستان. تر هستند كارعملي موفق

  .اميدوار هستند

اي و  هـاي جواركارخانـه   خود نتيجه گرفتند كه اخـتالف هنرسـتان  از مطالعه ) 1371(احمدنيا وهمكاران

هـاي   ها در هنرستان هاي عادي، دربسياري از موارد معنادار نيست اما، در مجموع، مشكالت و نارسايي هنرستان

اي از توانايي شـغلي بـاالتري برخـوردار     هاي جواركارخانه اي كمتر است؛ آموزش ديدگان هنرستان جواركارخانه

  .ه وشانس بيشتري براي جذب در بازاركار دارندبود

هـاي عـادي،    اي و هنرسـتان  هـاي جواركارخانـه   گـزارش داد كـه وضـع هنرسـتان    ) 1373(گل محمدي

اي انـدكي بيشـتر از    هـاي جواركارخانـه   امـا، در مجمـوع، موفقيـت هنرسـتان    . دربسياري از موارد مشابه اسـت 
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هـاي   گاهي مسئوالن آموزش وپرورش و مديران هنرستان وي خاطرنشان ساخت كه. هاي عادي است هنرستان

هاي بعدي را انجام نداده  اندازي هنرستان، وظايف و مسئوليت اي پس از انجام مراحل تأسيس و راه جواركارخانه

گيري بر مشكالت ديگر اضافه شده و  كنند و گاهي دوگانه بودن منشأ تصميم و مسايل اين مراكز را فراموش مي

  .كند ها را تهديد مي ن هنرستانموفقيت اي

هاي آموزشي و درسي دوره كارشناسي ناپيوسطه دبيـر فنـي تأسيسـات بـا      رابطه برنامه) 1374(نجاريان

هاي آموزشـي و درسـي رشـته تأسيسـات      التحيالن را بررسي كرد و نتيجه گرفت كه برنامه نيازهاي شغلي فارغ

وسايل كارگاه با تكنولوژي روز هماهنگ نبوده . ن تناسب نداردالتحصيال حرارتي و برودتي با نيازهاي شغلي فارغ

هـاي   با وجود ايـن، درس كـارورزي و آمـوزش   . و مواد كمك آموزشي وماشين آالت موردنياز فراهم نشده است

  .كند نظري و عملي در اين رشته، دانشجويان را براي انجام وظايف شغلي آماده مي

هنرآموزان شركت كننـده در دوره آمـوزش ضـمن خـدمت اعـالم      اغلب ) 1374(در مطالعه ريسمانچيان

اند كه اين دوره نيازهاي آموزشي آنان را برطرف كرده است؛ مديريت دوره نسبتاً مناسب بوده و مدرسـان   كرده

اند ولي، اكثر هنرآموزان تاريخ برگزاري و طـول مـدت دوره را    دوره از توانايي كافي براي تدريس برخوردار بوده

  .اند ندانسته مناسب

مدرسان و هنرآموزان شركت كننده در دوره آمـوزش ضـمن   ) 1374(هاي مطالعه جواديان براساس يافته

انـد كـه    انـد؛ هنرآمـوزان  اعـالم كـرده     خدمت، اطالع رساني در خصوص برگزاري دوره را ضعيف ارزيابي كـرده 

ها بدون توجه بـه   ن برگزاري اين دورههاي آموش ضمن خدمت و نيز زمان و مكا ريزي دوره نيازسنجي و برنامه

بخـش   ها چندان رضايت ها از نظر شركت كننده به همين دليل، برگزاري دوره. شود نظرات هنرآموزان انجام مي

هاي آموزش ضمن خدمت از سوي مسئوالن منـاطق آموزشـي    ريزي و اجراي دوره نبوده ودقت بيشتر در برنامه

  .تهران ضرورت دارد

در پژوهش خود نتيجه گرفت كه به اعتقاد هنرآموزان نسبت كمي از هنرجويان در  )1377(گل محمدي

درصـد   80انـد؛   هـا روي آورده  رشته مورد عالقه خود مشغول تحصيل بـوده و از روي ناچـاري بـه ايـن رشـته     

ـ  اند كه در بدو ورود نسبت به هنرستان هنرجويان اعالم كرده ر ايـن  ها شناخت كافي نداشتند؛ اكثر هنرجويان ب

گيرد؛ نيمي از هنرجويـان و بـيش از سـه چهـارم      اندازه كافي در اختيار آنان قرار نمي باورند كه مواد مصرفي به

هنرآموزان اعتقاد دارند كه كاهش زمان تحصيل به سه سال در دوره متوسطه، به افت شديدعملكرد هنرجويان 

  .در كار عملي منجرشده است

آمـوزان   هـا بـين نيازهـا و جمعيـت دانـش      گرفت كه در اكثر رشتهاز پژوهش خود نتيجه ) 1377(كهك

در استان سمنان انطباق وجود ندارد و ايـن همـاهنگي    1375-76التحصيالن سال  هاي دوم و سوم و فارغ سال

  .رشته تحصيلي برقرار است 20تنها در دو رشته از 
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هاي آموزش  غربي، بين برنامه ناز پژوهش خود نتيجه گرفت كه در استان آذربايجا) 1377(حسن فاميان

اي از مهـارت   التحصيالن آمـوزش فنـي و حرفـه    اي و نيازهاي بازاركار هماهنگي وجود دارد و فارغ فني و حرفه

  .اي برخوردارند وتوانايي حرفه

از نسبت جمعيت شاغل در در استان ايالم  1355-75هاي  در فاصله سال) 1379(بنا به گزارش محمدي

ي و صنعت كاسته شده و نسبت جمعيت شاغل در بخش خدمات افزايش يافته است؛ از سال هاي كشاورز بخش

اي و كاردانش افـزايش يافتـه و در سـال     هاي فني و حرفه التحصيالن دختر هنرستان به بعد نسبت فارغ 1372

و  هـاي دولتـي   گـذاري بخـش   درصد رسيده است؛ از ديدگاه كارشناسان استان، عـدم سـرمايه   3/45به  1378

خصوصي، كمبود منابع مالي، فضا، تجهيزات كارگاهي و كافي نبودن  نيروي انساني متخصص از موانـع عمـده   

  .شوند اي و كاردانش، محسوب مي هاي فني و حرفه برسر راه توسعه رشته

ها پايين بـود؛   مشخص شدكه سطح تحصيالت والدين هنرجويان هنرستان) 1378(در مطالعه طهماسبي

انـد، از لحـاظ علمـي، وضـع مطلـوبي نداشـتند؛        اي شـده  هاي فنـي و حرفـه   وزاني كه وارد رشتهآم اغلب دانش

هنرجويان در انتخاب رشته از خانواده و دوستان خود متأثر شده و مشاوران در انتخاب رشته هنرجويان كمتـر  

كـه بـه داليلـي     منـد بودنـد   هايي عالقـه  درصد هنرجويان به رشته 72درصد و حداكثر  45مؤثربودند؛ حداقل 

  .ها را انتخاب كنند اند آن نتوانسته

نتيجه گرفت كه رعايت تقدم و تأخر در اخذ واحدهاي دروس عمومي و مهارتي، تأثيري ) 1377(رضواني

آموزان به رعايت اصل يـاد شـده    آموزان كاردانش ندارد و مكلف كردن دانش آموزي  دانش در يادگيري و مهارت

  .ضرورت ندارد

آمـوزان شـاغل بـه تحصـيل در شـاخه كـاردانش، طـوالني بـودن دوره          دانش) 1381(نيا اكرم در مطالعه

. اند كارورزي و دشواري پيدا كردن محل مناسب براي كارورزي را به عنوان مشكالت دوره كارورزي اعالم كرده

ه، تـداخل زمـان   اند ولي ايـن گـرو   اي هم به اين مشكالت اشاره كرده آموزان شاخه فني و حرفه بخشي از دانش

نظرات بخشـي از مربيـان   . دانند دوره با زمان برگزاري كنكور و ترم تابستاني را مشكل اصلي دوره كارورزي مي

آمـوزان و مربيـان    هاي دانش همچنين، مربيان به كافي نبودن آگاهي. آموزان مشابه است زن و مرد هم با دانش

ان، فشـرده بـودن زمـان اجـراي دوره، ناكـافي بـودن       نسبت به اهداف دوره وجدي نگـرفتن دوره از سـوي آنـ   

ها، كافي نبودن دستمزد مربيان،  هاي مسؤالن مراكز كارورزي، كمبود نيروي متخصص در بعضي از رشته آگاهي

ها هم كم و بيش بـه   مديران هنرستان. اند پراكندگي مراكز كارورزي و مشكل اياب و ذهاب مربيان، اشاره كرده

هاي مورد مطالعـه ازضـعف مـديريت و  كيفيـت      وجود نوعي تشتّت در نظرات گروه. اند كردههمان موارد اشاره 

  .كند هاي كارورزي حكايت مي پايين دوره

اي را بررسـي كـرده و پيشـنهاد كـرد منزلـت       هـاي فنـي و حرفـه    كارآيي دروني آموزش) 1381(فاتحي

هـا ارتقـا يابـد؛ در آمـوزش و      اين آموزشاي و نگرش مثبت جامعه نسبت به  هاي فني و حرفه اجتماعي آموزش
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هـاي عملـي تأكيـد شـود؛ از      آموزان تجديد نظر شده و بر ارزشيابي مهارت هاي دانش نحوه ارزشيابي از آموخته

  .نيروي انساني متخصص و كارآمد براي تدريس دروس نظري و عملي استفاده شود

هـاي كـارآموزي وكـارورزي در     ي دورهدر مطالعه خود نتيجه گرفت كه كيفيت برگـزار ) 1381(پيريايي

  .داند ها را ضروري مي با وجود اين، وي ارتقاي كيفيت اين دوره. استان لرستان مناسب است

اي، ضعف هنرجويـان در   در مطالعه خود دريافت كه در شاخه آموزش فني و حرفه) 1380(رحماني دباغ

  .منجر شده است دروس علوم پايه و كارآيي مجريان برنامه به مشكالت آموزشي

در مطالعه خود نتيجه گرفت كه از ديدگاه مـديران، سرپرسـتان، دبيـران، مشـاوران و     ) 1382(بني اسد

آموزان عقب مانده ذهني موفق  اي در دانش هاي حرفه آموزي در ايجاد مهارت آموزان، مراكز مهارت اولياي دانش

  .اند فتار انطباقي موفق بودههاي فردي و ر اند اما، اين مراكز در ارتقاي مهارت نبوده

شود كه شرايط مشاركت بخش خصوصي  در  چنين استنباط مي) 1380(هاي مطالعه عبداهللا پور از يافته

اي فراهم نيست و مشاركت اين بخش به حمايت دولت در تأمين منـابع مـالي، منـابع     هاي فني و حرفه آموزش

  .انساني، فضا و تجهيزات وابسته است

التحصـيالن بـا    از مطالعه خود نتيجه گرفت كـه محتـواي آموزشـي و تعـداد فـارغ     ) 1382(شاه حسيني

هـاي تكنولـوژي متناسـب نيسـت؛      اي بـا پيشـرفت   هاي فنـي و حرفـه   آموزش.نيازهاي بازاركار هماهنگ نيست

هـاي كارگـاهي، دانـش و مهـارت الزم را بـراي اشـتغال        محتواي دروس تخصصي، تجهيزات آموزشي و فعاليت

اي  ها از انگيزه و صالحيت حرفـه  التحصيالن براين باورند كه مربيان كارگاه آورد؛ فارغ تحصيالن فراهم نميال فارغ

هـا  و   هاي آموخته شده آنان تأثيري در اشتغالشـان نـدارد؛ سرپرسـتان كارگـاه     الزم برخوردار نيستند و مهارت

اي از آمـادگي كـافي بـراي     موزش فني و حرفههاي آ التحصيالن رشته ها اعتقاد دارند كه فارغ مديران هنرستان

  .توانند انتظارات بازاركار برآورده سازند اشتغال برخوردار نبوده ونمي

التحصيالن رشته گرافيك شاغل  از مطالعه خود نتيجه گرفت كه كمتر از يك سوم فارغ) 1382(جو هدف

هاي اشتغال،  التحصيالن، كمبود فرصت رغوي گزارش داد كه از ديدگاه فا. درصد آنان بيكار هستند70و بيش از 

هاي آموخته شـده و متناسـب نبـودن آن بـا نيازهـاي       نبود منابع مالي براي خوداشتغالي و كافي نبودن مهارت

التحصـيالن، مـرتبط نبـودن رشـته تحصـيلي بـا        شوند؛ فـارغ  بازاركار، از عوامل عمده عدم اشتغال محسوب مي

  .اند ي و پايين بودن مقدار دستمزد را از عوامل نارضايتي شغلي دانستها هاي حرفه شغل،كافي نبودن مهارت

درصـد بيكـار و بقيـه سـرباز و      19درصد شاغل،  30درمطالعه خود نشان داد كه  حدود ) 1381(ايراني

درصد آنـان در مشـاغل غيرمـرتبط بـا رشـته تحصـيلي شـاغل بودنـد؛         46دانشجو بودند؛ از ميان افراد شاغل، 

ن، مرتبط نبودن شغل با رشته تحصيلي خود را به كمبود مشاغل مـرتبط بـا رشـته تحصـيلي در     التحصيال فارغ

  .اند منطقه، كافي نبودن مهارت و پايين بودن درآمد مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي، نسبت داده
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ازمطالعه خود نتيجه گرفت كه در صورت امكـان انتخـاب مجـدد رشـته تحصـيلي، تنهـا       ) 1379(منفرد

التحصيالني كه در  التحصيالن هنرستان كشاورزي حاضرند رشته كشاورزي را انتخاب كنند؛ فارغ از فارغدرصد 7

مشاغل مرتبط با رشته كشاورزي اشتغال دارند، نسبت به كساني كه در مشاغل غيرمرتبط شاغل، از مـو فقيـت   

  .بيشتري برخوردارند

هـاي فنـي در اسـتان     التحصـيل آموزشـكده   غنفر فار 60نفر از 41تعداد ) 1379(در مطالعه فخر رحيمي

التحصـيالن،   اين فارغ. اند كه بين شغل و رشته آنان هيچ ارتباطي وجود ندارد سيستان و بلوچستان، اعالم كرده

عالقـه   مرتبط نبودن شغل با رشته تحصيلي خود را به كمبود مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي در منطقـه، بـي  

هاي الزم و پايين بودن درآمد مشاغل مـرتبط بـا    ه تحصيلي، كافي نبودن مهارتبودن به مشاغل مرتبط با رشت

  .اند رشته تحصيلي، نسبت داده

اي اسـتان اصـفهان    هاي فني و حرفه در مطالعه خود نتيجه گرفت كه هنرستان) 1382(جعفري هرندي

ي و دوخـت و  هـاي بـرق، مكانيـك خـودرو، سـاخت و توليـد، طراحـ        در رشـته  1379تا  1377هاي  طي سال

  .حسابداري از كارآيي قابل قبولي برخوردار نيستند

آموزان از شاخه كاردانش روبه افـزايش   در مطالعه خود نتيجه گرفت كه استقبال دانش) 1381(حسيني

هـاي   هاي نظري به گذراندن دوره مهارت در يكـي از رشـته   التحصيالن رشته طوري كه بسياري از فارغ به. است

  .اند تا از اين مجرا به ادامه تحصيل موفق شوند دانش روي آوردهموجود شاخه كار

هـاي مختلـف    التحصـيالن رشـته   در مطالعه خود نتيجه گرفت كه در قزوين تعداد فارغ) 1381(حميدي

التحصيالن شاغل درمشـاغل مـرتبط اشـتغال     اي بيشتر از نياز بازاركار است ولي، اكثر فارغ آموزش فني و حرفه

  .دارند

، )زبط هاي ذي گروه(درصد از پاسخگويان70تا  60در مطالعه خود نتيجه گرفت كه حدود ) 1382(ميناگر

ها را، كمبود امكانات، تجهيزات و فضـاي آموزشـي، عـدم امكـان      آموزان مستعد از هنرستان عدم استقبال دانش

هـاي   مـرتبط بـا رشـته    ها و مشاغل يابي به مشاغل باارزش جامعه، پايين بودن جايگاه اجتماعي هنرستان دست

آموزان داراي ضعف علمي و اخالقـي بـه    ها، جذب دانش اي، پايين بودن سطح آموزش در هنرستان فني و حرفه

هـاي فنـي و    آموزان مستعد به رشته ها و عدم رغبت مشاوران و اولياي مدرسه نسبت به هدايت دانش هنرستان

  .اند اي، دانسته حرفه

اي استان از  هاي فني و حرفه هاي هنرستان نتيجه گرفت كه وضع كارگاهدر مطالعه خود ) 1381(برزوئي

آموزان بسيار  لحاظ ابزار و تجهيزات موجود كارگاهي نسبت به استانداردها و تجهيزات تخصصي مورد نياز دانش

  .نامناسب است

هـاي فنـي در بخـش نگهـداري و      نشان داد كه در خصوص مشكالت هنرسـتان ) 1379(مطالعه احمدي

آالت، مديران و سرپرستان نسبت به مفهوم سيسـتم نگهـداري و تعميـرات شـناخت      ها و ماشين عمير دستگاهت
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تهيه نشده است؛ اقدامي براي سپردن مسئوليت » نت«ندارند؛ دستورالعمل و راهنماي فني براي انجام عمليات 

ز كـارت سـوابق تعميـرات    دار انجـام نشـده اسـت؛ اثـري ا     آالت به شخصي صـالحيت  تعمير و نگهداري ماشين

ها وجـود نـدارد؛ در اثـر نبـود      كاري دستگاه بندي براي بازرسي و روغن ها وجود ندارد؛ هيچ برنامه زمان دستگاه

ها وجود ندارد؛ برنامه واستانداري براي تعيين  اسناد موردنياز امكان محاسبه هزينه نگهداري و تعميرات دستگاه

شـود؛   م خريد وجود ندارد؛ برانجام وظـايف توسـط كاركنـان نظـارت نمـي     حداقل موجودي قطعات انبار و انجا

طور كلي، مديريت تجهيزات بسيار ضـعيف ارزيـابي    كاركنان شاغل براي قبول مسئوليت انگيزه كافي ندارند؛ به

  .شود مي

اي را در خصـوص   هـاي فنـي و حرفـه    با توجه به نظرات مديران و معاونـان هنرسـتان  ) 1381(خيرخواه

هاي مديريت و رهبري آموزشي  ها با مهارت نظارت و رهبري آموزشي، نتيجه گرفت كه مديران هنرستان مهارت

  .آشنايي دارند

ها عملكرد مشـاوران را   گزارش داد كه هنرآموزان و كاركنان اداري هنرستان) 1380(طهماسبي بروجني

ي كـه هنرجويـان عملكـرد مشـاوران را     اند درحال آميز دانسته هاي تحصيلي، شغلي و سازشي، موفقيت در زمينه

  .اند ضعيف ارزيابي كرده

اي را  هاي فنـي حرفـه   درصد مدرسان كيفيت ارائه آموزش 39گزارش داد كه حدود ) 1379(نژاد يوسفي

اي آنگونـه كـه بايـد     هاي فنـي و حرفـه   دانند؛  حدود نيمي از مدرسان معتقدند كه جايگاه آموزش مناسب نمي

هـاي   درصد مدرسان معتقدند كه در سنجش و ارزشيابي آموزشـها از روش  30ها حدود شناخته شده نيست؛ تن

ها براي مادام العمر طراحـي نشـده    شود؛ بيش از نيمي از مدرسان معتقدند كه اين آموزش مناسب استفاده مي

خـوب را  ها ممكن است فارغ التحصيالني با كيفيـت   تنها درصد مدرسان اعتقاد دارند كه اين آموزش 33است؛ 

درصد مدرسان، ساعات در نظر گرفتـه شـده    53كند و انتظارات مخاطبان خود را برآورده سازد؛ حدود  تربيت 

هاي آموزش ضمن خدمت با تغييرات تكنولوژي  دانند؛ مدرسان اعتقاد دارند كه دوره براي دروس را مناسب نمي

در زمينه اجراي كارآموزي كه مستلزم  هماهنگي ندارد؛ ارتباط بين بخش صنعت و آموزش ضعيف است و حتي

رابطه تنگاتنگ سنجش آموزش و صنعت است، اين ارتباط كم رنگ است؛  از نظر مدرسان و دانشجويان، وضع 

هاي استان هرمزگان مطلوب نيست؛ نيمي از مدرسان، تعداد  امكانات و تجهيزات آموزشي و كارگاهي آموزشكده

  .كنند مناسب ارزيابي نميدانشجويان دروس عملي و كارگاهي را 

) فيزيـك، شـيمي، رياضـي   (گزارش داد كه ضعف هنرجويان در دروس علوم پايـه  ) 1374(زاده عبدالغني

  .بطور مستقيم در كاهش كارايي دروني تأثير داشته است

آمـوزان يـك رشـته بـه      هـاي دسـتيابي دانـش    در مطالعه خود نتيجه گرفت كه فرصـت ) 1382(حنيفي

% 5/64تـا  % 48ميان واحدهاي مختلف يكسان نيست؛ ضريب ژيني بـه دسـت آمـده از    تجهيزات تخصصي در 

اسـت؛ در  % 25هـاي پسـرانه    و در هنرسـتان % 34هاي دختران  متغير است؛ ميانگين ضريب ژيني در هنرستان
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هاي استان تـا حـدود    يابي به تجهيزات تخصصي در يك رشته در ميان هنرستان ها، امكان دست بعضي از رشته

برابر است؛ وسايل و تجهيزات تخصصي به نسبت هنرجويان دختر و پسر به طور مساوي توزيع نشده است؛  16

يابي  در نوسان است؛ فقط در رشته ساخت و توليد نسبت دست 96/2تا حداكثر % 18شاخص انتخاب از حداقل 

برابـر و در رشـته    16آمـوزان يـك هنرسـتان حـدود      متعادل است؛ در رشتة حسابداري، امكان دستيابي دانش

  .ديگر است  برابر هنرستان 7كشي حدود  نقشه

اي نسبت به  گزارش داد كه در شهر كرد پوشش تحصيلي آموزش متوسطة فني و حرفه) 1382(نيكخواه

اي  آمـوزان آمـوزش متوسـطة فنـي و حرفـه      درصـد، نـرخ قبـولي دانـش     1/14كل آموزش متوسطة شهرستان 

التحصـيلي   درصد، نـرخ فـارغ   32/66درصد، نرخ ماندگاري  68/33تحصيل  درصد، نرخ ترك 77/75شهرستان 

التحصيالن آموزش  سال، نرخ پذيرفته شدن فارغ 56/3، ميانگين طول تحصيل 43/1درصد، نسبت اتالف  7/51

  .بوده است 7/0درصد و ضريب كارايي  8/24درصد، نرخ اشتغال  8/55اي به مراكز آموزش عالي  فني و حرفه

گزارش داد كه عملكرد مشاوران در زمينه هدايت تحصيلي بسـيار ضـعيف اسـت؛ رشـته     ) 1382(هدايي

درصـد از   43به اندازه كافي تأمين نشـده اسـت و تنهـا    ) فضا و تجهيزات(ساخت و توليد از نظر منابع كالبدي 

كارگـاهي،   در اثركمبـود فضـاي  .  بيني شده يعني فقط سه كارگاه از هفت كارگاه تأمين شده است فضاي پيش

همكاري استادكاران با هنرآمـوزان  . هاي عملي و كارگاهي به آموزشهاي تئوري تبديل شده است؛ گاهي فعاليت

اي دارد از نظر كمي  اي كه وجود آنها در كارگاههاي ساخت و توليد اهميت ويژه ضعيف است؛ تجهيزات سرمايه

دارد؛ تنهـا  اي و بـازار كـار همـاهنگي وجـود      و حرفههاي فني  تر از استاندارد است؛ ميان آموزش و كيفي پايين

اند با بخش صنعت هماهنگ شده و همكاري كنند؛  استفاده از وسـايل و   درصد از هنرستانها توانسته 50حدود 

دهـد   هاي تعريف شده نشان مي ها و نسبت هاي كمك آموزشي در تدريس رضايت بخش نبوده است؛ نرخ رسانه

درصـد   50هنرجويان در يـك دوره تحصـيلي در رشـته سـاخت و توليـد حـدود       كه جريان حركت و عملكرد 

درصد است كه رضايت  52بيني شده تحقق يافته است؛ نرخ قبول شدگان رشته ساخت و توليد  هاي پيش هدف

توان به عواملي نظير كمبود تجهيزات تخصصي ، كافي نبودن فضـاي   بخش نيست و پايين بودن اين نرخ را مي

هاي آموزشي ضمن خدمت، ضـعف در حفـظ و نگهـداري     ركت نكردن برخي از هنرآموزان در دورهكارگاهي، ش

  .هاي مشاهده و هدايت تحصيلي هنرجويان نسبت داد تجهيزات، رضايت بخش نبودن روش

اي و  گزارش داد كه در شهر تهران، شغل مورد تصدي هنرستانهاي فني و حرفـه ) 1371(خراط زبردست

خـواني دارد؛ اكثـر فـارغ التحصـيالن هنرسـتانهاي فنـي و        ني با رشته تحصيلي آنها همكشاورزي در مشاغل ف

مند بوده و مايـل بـه ادامـه تحصـيل در آن      اي و كشاورزي در مشاغل فني، به رشته تحصيلي خود عالقه حرفه

ي فنـي و  انـد؛ در مجمـوع فـارغ التحصـيالن هنرسـتانها      درصد از آنها ادامه تحصيل داده 20ها هستند و  رشته

شـوند؛ علـل بيكـاري فـارغ      اي و كشاورزي زودتر از فارغ التحصيالن دبيرستانهاي نظري جـذب كـار مـي    حرفه

اي و كشاورزي با دبيرستانهاي نظري متفاوت است؛ نسبت بيكـاران فـارغ    التحصيالن هنرستانهاي فني و حرفه
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رستانها تفـاوتي نـدارد؛ نـوع شـغل مـورد      اي با نسبت فارغ التحصيالن دبي التحصيالن هنرستانهاي فني و حرفه

اي با فارغ التحصيالن دبيرستانهاي نظري تفاوتي ندارد؛ حقوق  تصدي فارغ التحصيالن هنرستانهاي فني و حرفه

اي با فارغ التحصيالن دبيرستانهاي نظـري تفـاوتي    و مزاياي دريافتي فارغ التحصيالن هنرستانهاي فني و حرفه

  .ندارد

اي جـذب مشـاغل    ارش داد كه در استان ايالم بيشتر فارغ التحصيالن فنـي و حرفـه  گز) 1371(وحيدنيا

اي و تعداد فارغ التحصيالن  هاي مختلف فني و حرفه شوند؛ بين رشته مربوط به رشته فارغ التحصيلي خود نمي

هـاي   رشـته اي شاغل در  ها در مناطق مختلف تناسب وجود ندارد؛ اكثر فارغ التحصيالن فني و حرفه اين رشته

داننـد؛   مختلف، پايين بودن سطح آموزش و كافي نبودن مهارتهاي دوره تحصيل را عامل ناموفق بودن خود مي

اي در مقايسه با فارغ التحصيالن دبيرستانهاي نظري كارآيي بيشتري  فارغ التحصيالن هنرستانهاي فني و حرفه

كمتر است؛ اكثر كارفرماياني كـه بـا فـارغ التحصـيالن      داشته و امكان جذب آنها بيشتر و تعداد افراد بيكار آنها

اي را عامـل   اند، كافي نبودن آموزشـهاي هنرسـتانهاي فنـي و حرفـه     اي شاغل ارتباط شغلي داشته فني و حرفه

دانند؛كمبود شغل، خدمت سربازي، نداشتن عدم مهارت الزم، زيـاد   بيكاري و ناموفق بودن فارغ التحصيالن مي

ها، پايين بودن حقوق و مزايا، ادامـه تحصـيل و مـرتبط نبـودن      التحصيالن در بعضي از رشته بودن تعداد فارغ

شغل افراد شاغل با رشته تحصيلي، علت بيكاري اكثر فارغ التحصيالن است؛ پايين بودن حقوق و مزايا، مرتبط 

ايت شغلي شـاغلين  نبودن شغل با رشته تحصيلي، عدم عالقه به شغل مورد تصدي از مهمترين عوامل عدم رض

  .باشد مي) فارغ التحصيالن شاغل(

اي موجـود در   هـاي فنـي و حرفـه    گزارش داد كـه در اسـتان خوزسـتان،  بـين رشـته     ) 1367(شكركن

هاي مناطق مختلف استان خوزستان، با نيازهاي منـاطق مختلـف آن همـاهنگي وجـود نـدارد؛ فـارغ        هنرستان

هـاي   تحصيالن دبيرستانهاي نظري كارآيي بيشـتري دارنـد؛ برنامـه   اي نسبت به فارغ ال التحصيالن فني و حرفه

اي متناسب با نيازهاي بازار كار نيست؛ كمبود درآمد مشاغل مـرتبط، عامـل    آموزشي هنرستانهاي فني و حرفه

باشد؛ مفاد بخشـنامه شـماره    اصلي اشتغال فارغ التحصيالن شاغل، در مشاغل غير مرتبط با رشته تحصيلي مي

براي فارغ التحصيالن هنرستانها تحقق ... در مورد اولويت استخدام و تأسيس كارگاههاي كوچك و  5-3/1364

از جملـه   ،رشـته تحصـيلي   بـا شـغل   و مرتبط نبودن عالقه بودن به شغل پيدا نكرده است؛ كم بودن حقوق، بي

  .باشد التحصيالن شاغل مي عوامل عدم رضايت شغلي فارغ

 1/56درصـد افـراد نمونـه آمـاري شـاغل و       9/43عه خود نتيجه گرفت كه از مطال) 1382(سرايي باغچه

التحصيالن با معدل دروس، سطح تحصيالت مادر و پدر و ميزان درآمد  اند؛ رابطه اشتغال فارغ درصد بيكار بوده

د؛ داري وجـود دار  خانواده آنان معنادار نيست؛ ؛ بين دروس كارورزي و وضعيت اشتغال پاسخگويان رابطه معني

  .حدود يك چهارم افراد نمونه آماري وجود ارتباط بين رشته تحصيلي و شغل خود را تأييد كردند
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درصد فارغ التحصيالن عالقمند به ادامه  90از مطالعه خود نتيجه گرفت كه بيش از ) 1380(زاده شريعت

درصد فارغ  3/57هستند؛ و از اين ميان اكثريت آنان عالقمند به تحصيل در رشته كشاورزي . باشند تحصيل مي

باشند؛ ترجيحات شـغلي فـارغ    درصد آنها شاغل مي 5/6اند و تنها  التحصيالن در زمان انجام مطالعه بيكار بوده

  .باشد التحصيالن به ترتيب هر نوع شغل اداري، شغل اداري مرتبط با رشته تحصيلي و مشاغل آزاد مي

كنند بـه لحـاظ    راني كه در مدارس عادي خدمت مينشان داد مدي) 1382(هاي مطالعه كردستاني يافته

  .ويژگيهاي كارآفريني به مراتب برتر از مديراني هستند كه در مدارس كارودانش مشغول هستند

درصد هنرآموزان با  9/79از مطالعه خود نتيجه گرفت كه در استان ايالم، رشته تحصيلي ) 1382(شيري

باشند در رشـته مـديريت    درصد غير مرتبط مي 6/12مرتبط و درصد حدودي  5/7رشته تدريس  آنان مرتبط، 

 3/33كشـي تنهـا    درصدهنرآموزان با تدريس آنان مرتبط نيست؛ در رشته نقشه 4/36خانواده، رشته تحصيلي 

درصد افراد داراي مدرك تحصيلي مرتبط با شغل  69درصد افراد رشته تحصيلي مربتط با تدريس دارند؛ حدود 

درصـد داراي رشـته    6/25درصد جامعه آماري داراي رشته شغلي متناسـب بـا تـدريس و     4/74خود هستند؛ 

باشند؛ رشـته   درصد فاقد حداقل مدرك تحصيلي مورد نياز مي 8/13شغلي نامتناسب با رشتة تدريس هستند؛ 

نـي  درصد استاد كاران با وظايف استادكاري تناسب ندارد؛ رشته تحصيلي اكثرمتوليـان شـاخه ف   41تحصيلي  

هاي نا هماهنگ هستند و بيشترين انحراف رشته  درصد آنان داراي رشته 6/12اي نسبتاً قابل قبول و تنها  حرفه

درصد مديران و معاونان، شرايط احراز شـغل مـورد تصـدي     93تحصيلي در شاخه كاردانش وجود دارد؛ حدود 

از هستند و اين وضعيت بسيار نامطلوب درصد استادكاران فاقد حداقل يكي از شرايط احر 72خويش را ندارند؛ 

طـور   باشند و به درصد متصديان و سرپرستان كارگاه و آزمايشگاه واجد شرايط احراز شغل نمي 86حدود . است

  .اي آموزش و پرورش استان ايالم با موقعيت شغلي آنان تناسب ندارد كلي، تخصص متوليان شاخه فني و حرفه

التحصـيالن عالقمندنـد واحـدهاي     درصـد فـارغ   67/46تيجه گرفت كـه  از مطالعه خود ن) 1383(اميني

التحصيالن براي حل مشكالت رشـته   كارآموزي خود را مرتبط با رشته و در كارخانجات صنعتي بگذرانند؛ فارغ

افزايـي هنرآمـوزان در درجـه دوم و اصـالح      ساخت و توليد، بهبود امكانات و تجهيـزات در درجـه اول و دانـش   

التحصيالن برعدم تـوازن مباحـث تئـوري و     اند؛ نظرات فارغ وس در درجه سوم حايز اهميت دانستهمحتواي در

التحصيالن داشته اسـت؛ ميـزان    عملي در مقايسه با بكارگيري تجهيزات تأثير بيشتري را در افت تحصيلي فارغ

باشد؛  التحصيالن مي هاي فارغ التحصيالن نشان دهنده ناكافي بودن مهارت و توانايي رضايت صاحبان كار از فارغ

التحصـيالن   درصـد فـارغ   80انـد كـه شـاغل هسـتند؛ بـيش از       التحصيالن اعـالم كـرده   درصد فارغ  65حدود 

اند كه نشان دهنده نقش ضعيف  هاي مشاور را جهت انتخاب رشته تحصيلي متوسط تا كم اعالم كرده راهنمايي

التحصيالن برخي دروس تخصصي رشته در اثر پراكندگي  ارغبا توجه به نظر ف -باشد؛ مشاور در اين خصوص مي

اطالعات، نامفهوم بودن اطالعات، گستردگي اطالعات، حجم زياد و عدم ارتباط با رشته داراي مشكالت اساسي 

اند ولي تناسب شغل و رشته كـم بـوده و ميـزان     التحصيالن رضايت خود از رشته را زياد اعالم كرده است؛ فارغ
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التحصيالن اطالعات فني و تحصـيلي را در بـه    فارغ. التحصيالن به شغل مرتبط با رشته كم است رغدستيابي فا

التحصيالن  اند ولي از شغل خود رضايت چنداني ندارند؛ براساس نظرات فارغ دست آوردن شغل مؤثر اعالم كرده

التحصـيالن كفايـت    غاي براي رشته ساخت و توليـد جهـت توانمنـد كـردن فـار      آموزش سه ساله فني و حرفه

هاي مورد انتظار محيط كار كافي نيست؛ نظـرات صـاحبان    هاي آموخته شده نسبت به مهارت كند؛ مهارت نمي

  .باشد التحصيالن معرف ميزان رضايت پايين صاحبان كار مي هاي آموخته شده فارغ كار نسبت به مهارت

 57آمـوزش و پـرورش، نتيجـه گرفـت كـه      هاي كارداني وابسته به  پس از ارزشيابي دوره) 1384(برزگر

اي جـز رشـته تحصـيلي خـود را      اند كه در صورت نداشتن محدوديت، رشـته  التحصيالن اعالم كرده درصد فارغ

اند كه تحصيل در رشته خـود را بـه دوسـتان و     التحصيالن اعالم كرده درصد فارغ 38كردند؛ حدود  انتخاب مي

ن عالقـه زيـادي بـه آموزشـكده ندارنـد و كمبـود عالقـه و انگيـزه         دانشـجويا . كننـد  نزديكان خود توصيه نمي

اي در  هاي فني و حرفه شود؛ پذيرفته شدگان آموزشكده دانشجويان از عوامل افت تحصيلي دانشجويان تلقي مي

رسد كه مشاوره و هدايت تحصيلي و شغلي به درستي  دروس نظري به ويژه علوم پايه ضعف دارند و به نظر مي

شود؛ دانشجويان به كار گروهي عالقه زيادي ندارند و از خالقيت و اعتماد به نفس بـااليي برخـوردار    يانجام نم

درصد در  8/1درصد در حال تحصيل،  5/7درصد شاغل،  2/56التحصيل مورد مطالعه،  نفر فارغ 800نيستند؛ از 

هاي  التحصيالن به دوره رصد فارغد 17حدود . درصد بيكار بودند 2/28دار و  درصد خانه 6حال خدمت سربازي، 

مـدت  . انـد  درصد بيكـاران داراي شـغل قبلـي بـوده     25درصد شاغالن و  37حدود . اند باالتر تحصيلي راه يافته

ماه تـا   9درصد  13ماه،  9تا  6درصد  5ماه،   6تا  3درصد  10ماه،  3درصد نمونه آماري، حداكثر  30بيكاري 

درصـد   42انـد؛   التحصـيل شـدن بيكـار مانـده     شتر از دو سال بعد از فـارغ درصد افراد بي 24يك سال و حدود 

درصد با دعوت بـه كـار از    16درصد از طريق آگهي استخدام،  25التحصيالن از طريق دوستان و آشنايان،  فارغ

 درصد با مراجعه به مؤسسات كاريـابي و  5هاي اقتصادي،  درصد با مراجعه مستقيم به بنگاه 5محل كارآموزي، 

اند؛ با وجود اشتغال نزديك به نيمـي از شـاغالن در بخـش     ها مشغول به كار شده درصد از طريق ساير شيوه 5

هاي  درصد افراد شاغل به صورت رسمي و پيماني مشغول به كار بودند؛ با وجود سياست 15دولتي، تنها حدود 

اي بـراي پاسـخگويي    فني و حرفههاي  دولت مبني بر محدود كردن استخدام در بخش دولتي و ماهيت آموزش

درصد شـاغالن در بخـش دولتـي و عمـدتاً بـه صـورت        44، )و نه اداري(هاي صنعتي و اقتصادي  به نياز بخش

بـه كـار گمـارده    ) ها اي و تا حدودي هنرستان هاي فني و حرفه به ويژه در آموزشكده(التدريس  قراردادي و حق

ترين  اي و تخصصي و آشنايي با بازار كار و تحوالت رشته، مهم اي حرفهه التحصيالن، مهارت اند؛ از نظر فارغ شده

تـرين   درصد از افراد شاغل از شغل خود رضـايت ندارنـد و مهـم    50ويژگي مورد توجه كارفرمايان است؛ حدود 

ارتباط بودن شغل و رشته تحصيلي،  كافي نبودن حقوق و درآمد، بي«داليل عدم رضايت شغلي آنان، به ترتيب 

التحصيالن شاغل در مشـاغل   درصد فارغ 69است؛  اعالم شده» ختي و پرمخاطره بودن كار و دوري محل كارس

البتـه،  . درصد است 63و براي مردان  77اند كه اين نسبت براي زنان  مرتبط با رشته تحصيلي خود شاغل شده
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ن، بـه ويـژه زنـان، را تشـكيل     مشاغلي چون كار و تدريس در آموزشكده و هنرستان كه نسبت بااليي از شاغال

اند يا نه،  كنند و اين كه اصوالً براي تدريس تربيت شده دهد، صرف نظر از اين كه چه دروسي را تدريس مي مي

هـاي   اند كه تناسب قابل قبولي بين آموختـه  التحصيالن اعالم كرده درصد فارغ 44تنها . مرتبط تلقي شده است

التحصـيالن بـه ترتيـب، كمبـود      ترين عوامل مؤثر بر بيكاري فارغ ؛ مهمها وجود دارد تخصصي رشته و شغل آن

هاي شغلي مربوط به رشته، ناعادالنه بودن انتخاب و گزينش افراد در مؤسسات، ترجيح سـاير افـراد بـر     فرصت

 درصـد افـراد، اطالعـات و    35اي توسط كارفرمايان و نداشتن سرمايه است؛ از نظر  التحصيالن فني و حرفه فارغ

درصـد   25تجارب كسب شده در آموزشكده ، تأثير قابـل تـوجهي در بـه دسـت آوردن شـغل داشـته اسـت و        

بـاوجود ايـن،   . هاي كـارداني و نيازهـاي بـازار كـار معتقـد هسـتند       التحصيالن به هماهنگي باالي آموزش فارغ

اشتغال و انجام وظـايف   هاي كسب شده در آموزشكده را در التحصيالن مورد مطالعه، مهارت دانشجويان و فارغ

هـاي تـدريس و نحـوه برخـورد مدرسـان بـا        هاي علمـي، مهـارت   ها و توانايي اند؛ ويژگي شغلي كم تأثير دانسته

بخـش   درصد مدرسان وضع حقوق و شرايط خدمت خود را رضـايت  3دانشجويان چندان مطلوب نيست؛  تنها 

دم امكان استخدام، بازنشسته شدن تدريجي نيروهـاي  ها در اثر نداشتن پست سازماني، ع اند؛ آموزشكده دانسته

ها نسبت به ساير مراكز  هاي فني و كارگاهي و پايين بودن پرداخت موجود ، ناآشنايي نيروهاي جديد با آموزش

هـا   درصـد مـديران آموزشـكده    53آموزشي، با كمبود شديد نيروي انساني متخصص، مواجـه هسـتند؛ حـدود    

درصـد مـديران داراي شـغل دوم هسـتند و از آن طريـق درآمـدي كسـب         40ند؛ ليسانس و بقيه باالتر هسـت 

عالوه بر كمبود تجهيزات، تجهيزات موجود نيز . كنند؛ تجهيزات از نظر كمي و كيفي وضعيت نامناسبي دارد مي

هي، عمدتاً فرسوده و قديمي است و تناسبي با نيازهاي بازار كار ندارد؛ در زمينـه فضـا بـه ويـژه فضـاي كارگـا      

آزمايشگاهي، سمعي و بصري، سايت، سالن اجتماعات، فضاي ورزشي، خوابگاهي، كمبود وجود دارد و بعضي از 

ها كافي نيست و تناسبي  فضاهاي موجود نيز مناسب و استاندارد نيست؛ اعتبارات اختصاص يافته به آموزشكده

ها عادالنه نيست و اين امر  الي به آموزشكدهها ندارد؛ معيارهاي تخصيص منابع م ها و توسعه آموزشكده با هزينه

شود؛ اعتبار  هاي كم سابقه مي هاي برخوردار و عدم بهبود وضعيت آموزشكده سبب برخورداري بيشتر آموزشكده

ناپذير است؛ از اعتبارات آموزش و پرورش جهت پرداخت حقوق بخشـي از   فصول مختلف غير متوازن و انعطاف

شود؛ ساختار و تشكيالت بخـش سـتادي    هاي مديريت آنان استفاده مي اري و پستهاي اقم كاركنان آموزشكده

ها ندارد؛  ها به ويژه به عنوان يك اداره كل زير مجموعه معاونت متوسطه تناسبي با وسعت آموزشكده آموزشكده

وعي هـا نـ   زيـرا، از طرفـي آموزشـكده   . اي چندان روشن و مستحكم نيسـت  هاي فني و حرفه جايگاه آموزشكده

شوند و از طرف ديگر اعتبارات و ساختار و تشكيالت متناسب با آموزش عـالي را   مؤسسه آموزش عالي تلقي مي

طوري كه آموزش و پرورش گاهي ايـن بخـش را تحميـل     به. ندارد و زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است

هـا از   در انتظار استقالل آموزشـكده هاي ذيربط،  كند؛ دانشجويان، مدرسان و بعضي از ديگر گروه شده تلقي مي

ها به آموزش عالي هستند؛ هماهنگي كافي بين دروس نظري و عملي  آموزش و پرورش و سپردن مسئوليت آن
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هاي ارائه شده در دوره دو ساله تكرار مطالب دوره سه سـاله اسـت؛ از    وجود ندارد و بخشي از محتوا و سرفصل

زيـرا، دروس  . تخصصي در انجام وظايف شـغلي تـأثير بـااليي نـدارد     درصد دانشجويان، مطالعه دروس 58نظر 

ها و نياز بازار كار انطباق وجود نـدارد و بـه جـاي     شود؛ بين آموزش عملي به همراه مباحث نظري آن ارائه نمي

  .ها پايين است سطح كيفي آموزش. شود هاي معتبر دانشگاهي، از جزوه استفاده مي استفاده از كتاب

درصـد   9/41(درصد از افراد نمونه، غير شاغل  9/55از مطالعه خود نتيجه گرفت كه  ) 1382(درخشان

باشند كه پس از كنـار گذاشـتن شـدن     درصد شاغل مي 9/43و ) درصد دانشجو 1/8درصد سرباز و  9/5بيكار، 

مونه مـورد بررسـي   اند، نرخ اشتغال براي ن التحصيالني كه در زمان تنظيم پرسشنامه سرباز يا دانشجو بوده فارغ

؛  در مجمـوع  ) درصـد  31درصد و براي پسـران   71نرخ بيكاري براي دختران ( شود درصد برآورد مي 50برابر 

درصد داراي شغل غير مرتبط با رشته  18التحصيالن داراي اشتغال مرتبط با رشته تحصيلي،  درصد از فارغ 32

درصد از  30رضايتشان را از رشته تحصيلي خود زياد،  التحصيالن ميزان درصد از فارغ 26باشند؛   تحصيلي مي

درصــد از  24انــد؛  هــا خيلــي كــم ارزيــابي نمــوده درصــد از آن 6هــا كــم و  درصــد از آن 26هــا متوســط،  آن

هـا   درصـد آن  7درصد كم و  19درصد متوسط،  41التحصيالن شاغل ميزان رضايت از شغل خود را زياد،  فارغ

  .اند خيلي كم ارزيابي نموده

هـاي   درصد اهداف برنامـه درسـي در درس ماشـين    46، از مطالعه خود نتيجه گرفت كه )1383(فرخّي

درصـد در   49پيچـي،   هـاي سـيم   در درس ماشـين  50هاي مكانيك،  درصد در درس ماشين ac ،78 الكتريكي

اه سـيم  درصـد در درس كارگـ   76گيري الكتريكـي،   درصد در درس اصول اندازه 64درس كارگاه برق صنعتي، 

درصـد در درس   dc ،50هاي الكتريكي  درصد در درس ماشين 53در درس تعمير لوازم خانگي،  76، )1(كشي

درصد در  69، )2(كشي  درصد در درس سيم 76درصد در درس مباني و كاربرد رايانه،  62مدارهاي الكتريكي، 

  .برآورد شده است) 3(رياضي  درصد آن در درس 51درصد در درس الكترونيك كاربردي و 54درس رسم فني، 

 15، از مطالعه خود نتيجه گرفت كه ميـزان كمبـود سـاعات هنرآمـوز اختصـاص يافتـه       )1383(كنعاني

 13درصـد از هنرآمـوزان،    12باشـد؛   درصد مـي  72درصد و انباردار  61درصد، سرپرست  46درصد، استادكار 

ران اختصاص يافته داراي مـدرك تحصـيلي غيـر    درصد انباردا 81درصد سرپرستان و  32درصد از استادكاران،

درصد و كمبود متراژ فضاي  42مرتبط با رشته مورد تدريس خود هستند؛ كمبود تجهيزات مورد نياز كارگاهها 

  .باشد درصد مي 45كارگاهي مورد نياز 

ي هاي فنـ  التحصيالن دختر هنرستان درصد فارغ 47، از مطالعه خود نتيجه گرفت كه )1384(ميرناصري

. انـد  درصد آنان از طريق اداره كاريابي جذب بازار كار شـده  10اي استان قم از طريق معرفي آشنايان و  و حرفه

درصد مخالفت همسـر مطـرح    9/18درصد افراد عامل اصلي عدم جذب را عدم اطالع از مراكز كاريابي و  8/20

دار و  بوده اسـت و اگـر خانـه   ) جوياي كار( درصد بيكار 8/25درصد شاغل و  18اند؛ از كل نمونه آماري   نموده
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هاي غير  درصد افراد در رشته 18درصد بيكار بودند؛  در مجموع  82دانشجو را جزو بيكاران به حساب بيĤوريم، 

  .مرتبط اشتغال دارند

، از مطالعه خود نتيجه گرفت كه  در اثر نبود تبليغات كافي و عدم اطالع شناخت دقيـق  )1383(صفري

هـاي فنـي و    آموزان و خانواده آنان گـرايش كمتـري بـه رشـته     اي توسط دانش هاي فني و حرفه رشتهدر مورد 

اي  اي در منطقه و مخصوصاً نبود هنرستان مستقل فني و حرفه هاي صنعتي و حرفه اي دارند؛ نبود كارگاه حرفه

ين نبـود مراكـز   آمـوزان بـراي عزيمـت بـه منـاطق دور دسـت و همچنـ        را در شهرستان و مجبور شدن دانـش 

هـا   آموزان به ايـن رشـته   اي در منطقه از داليل عدم گرايش دانش هاي فني و حرفه دانشگاهي خاص رشته پيش

آمـوزان از كـاربرد    هاي فني ارائـه شـده در منطقـه و عـدم اطـالع اوليـاء دانـش        است؛ عدم كارايي الزم مهارت

التحصـيالن در منطقـه و    بيكـاري بعضـي از فـارغ    باشد؛ اي عوامل ديگر عدم گرايش مي هاي فني و حرفه رشته

آيـد؛ درآمـدزايي از طريـق     هاي مذكور از داليل عـدم گـرايش بـه حسـاب مـي      كمبود مشاغل مناسب با رشته

آموزان و توجيه و تشويق آنان جهت  هاي كاذب و كمبود نيروي متخصص در منطقه جهت راهنمايي دانش شغل

هاي نظـري و مشـاغل    آموزان به رشته باشد؛ عالقه دانش عدم گرايش مي ها از داليل گرايش به سوي اين رشته

آمـوزان   آموزان و تقويت ذهنيت اوليا دانـش  اداري و پشت ميز نشيني و اهميت آن در منطقه و بين اوليا دانش

اي  هـاي فنـي و حرفـه    هاي نظري موجب عدم گـرايش بـه رشـته    مبني بر ورود به دانشگاه از طريق فقط رشته

آمـوزان   اي در جامعه و عدم اميـدواري دانـش   هاي فني و حرفه است؛ نبود تضمين استفاده از مدارك رشته شده

  .باعث عدم گرايش گرديده است

اي  هـاي فنـي و حرفـه    ، از مطالعه خود نتيجه گرفت دستيابي به شغل در انتخاب رشـته )1386(كريمي

اي مؤثر است؛ هدايت شـغلي و   موزش فني و حرفهآموزان شاهد و غير شاهد شاغل به تحصيل در شاخه آ دانش

آمـوزان شـاهد و غيـر شـاهد      اي دانـش  هاي فني و حرفـه  اي مدرسه تأثير قابل توجهي در انتخاب رشته مشاوره

آمـوزان شـاهد و غيـر     اي دانـش  هاي آموزش فني و حرفه استان ندارد؛ نفوذ والدين و دوستان در انتخاب رشته

  . شاهد مؤثر بوده است

-آموزان نظام جديد آموزش متوسطه نسبت به شاخه كاردانش در دبيرستان، نگرش دانش)1374(بغري

آموزان بااستعداد، به علل مختلف، به شـاخه نظـري   هاي شهرستان اراك بررسي كرده و نتيجه گرفت كه دانش

نظري را نداشته و شوند كه شرايط ادامه تحصيل درشاخه آموزاني وارد شاخه كاردانش ميگرايش دارند ودانش

هـاي  شوندكه استعداد وتوانايي الزم براي يـادگيري مهـارت  از روي ناچاري به شاخه شاخه كاردانش هدايت مي

هاي ديگـر،  آموزان كم استعداد، درس نخوان وواماندگان شاخهدر اين شاخه دانش. شاخه كاردانش را نيز ندارند

ها، به ويژه پسران، بـراي  ز شاخه كاردانش خيلي كم است وآنآموزان اشناخت وآگاهي دانش. كنندنام ميثبت

والدين دانش آموزان تمايلي به انتخاب شاخه كاردانش براي فرزنـدان  .تحصيل در اين شاخه عالقه كافي ندارند

  .خود ندارند
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اي در نظام جديد آموزش هاي فني وحرفهآموزان به رشته، علل عدم گرايش دانش)1374(محمودنظري 

هـاي  آموزان به تحصيل دررشـته درصد دانش 8در مجموع «: ورش استان ايالم را مطالعه كرده وگزارش دادوپر

-هـا نمـي  كنند با انتخاب اين رشتهآموزان فكر ميدهندو اغلب دانشاي وكاردانش تمايل نشان ميفني وحرفه

  . »توانند در دانشگاه به ادامه تحصيل بپردازند

آمـوزان شـهر   هاي كاردانش، ازديدگاه دانشآموزان به آموزشي آوردن دانشعلل رو)1374(چيمه ميري

آموزان كاردانش،نه در اثـر عـدم احـراز شـرايط تحصـيل در سـاير       تهران را بررسي كرده وگزارش داد كه دانش

اميدوار يابي زودتر به اشتغال و درآمد ها، بلكه از روي عالقه به تحصيل در اين شاخه روي آورده وبه دسترشته

  .هستند

-آموزان شاخه كاردانش دبيرستانمندي دانشميزان عالقه« در تحقيقي با عنوان) 1375(شهسواري فرد

درصد  62به به اين نتيجه رسيد كه حدود » 1374 -75هاي شيراز نسبت به شاخه كاردانش در سال تحصيلي

برخـي از  . منـد هسـتند  خـود عالقـه  آموزان دخترنسبت به رشته تحصـيلي   درصد دانش58آموزان پسر و دانش

ها تحميـل شـده اسـت وبـراي گريـز از تـرك       آموزان نمونه آماري اظهار داشتندكه شاخه كاردانش به آندانش

  .اندتحصيل به اين شاخه روي آورده

هـاي شهرسـتان   آموزان دختر وپسر سال اول نظام جديـد دبيرسـتان  ، ميزان عالقه دانش)1375(راياني 

آموزان به مدارس آموزش فني انتخاب شاخه كاردانش را مقايسه كرده ونتيجه گرفت كه دانش بوشهر نسبت به

  .دهندمندنداما، به شاخه كاردانش رغبتي نشان نمياي عالقهوحرفه

آموزان در رابطه با برخي عوامل گرايش به شاخه كاردانش نظرات دبيران مشاور ودانش) 1375(افشاري 

  :هرستان دزفول مطالعه كرده وبه نتايج زير دست يافتنظام جديد متوسطه در ش

آموزان، هم در اثر داشتن استعداد در زمينه كارهاي عملي وهم در اثر مسكل بودن دروس نظـري  دانش

  .اندها، به شاخه كاردانش گرايش پيدا كردهساير رشته

ندند واغلـب آنـان دراثـر عـدم     مهاي كاردانش كمترعالقهآموزان به رشتهمشاوران بر اين باورندكه دانش

هنـوز اسـتقبال دانـش آمـوزان از شـاخه      . اندها، به ناچار به شاخه كاردانش روي آوردهاحراز شرايط ساير رشته

  . كاردانش درحد مطلوب نيست

اي را مقايسه كرده و وحرفه، عوامل مؤثر در جذب بزرگساالن به تحصيل در آموزش فني)1375(پور نيك

آماري، چنين استنباط ها توسط افراد نمونهتوجه به مطالب نوشته شده درحايشه پرسشنامه با: گزارش داد

اي را براي بزرگساالن ممنوع هاي شاخه فني وحرفهاي ورود به رشتهشود كه آموزش وپرورش طي بخشنامه مي

در ميان اين افراد منجر شده  كرده تا اين افراد در شاخه كاردانش به ادامه تحصيل بپردازند واين امر به نارضايتي

  .است
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آموزان شاخه كاردانش در در تحقيق خود رابطه بين رشته تحصيلي وشغل موردانتظار دانش) 1375(نويدي

 :شهر تهران را بررسي كرده وبه نتايج زير دست يافت

مشاغل آموزان اين شاخه در انتظار درصد دانش72برخالف نظرمسؤالن حوزه ستادي شاخه كاردانش تنها  - 1

  .مرتبط با رشته تحصيلي خود هستند

  .مندندكه با رشته تحصيلي آنان هيچ ارتباطي ندارددرصد از افراد نمونه آماري به مشاغلي عالقه 50بيش از  - 2

 .مند هستندآموزان موردمطالعه به رشته تحصيلي خود عالقهدرصد از دانش50تنها  - 3

 .ارتباط استمندندكه با مشاغل موردانتظار آنان بيهايي عالقهآموزان به رشتهدرصد دانش 50بيش از  - 4

درصد آنان اميد اشتغال 44ها اشتغال يابند ومندندكه انتظار دارنددر آندرصد افراد به مشاغلي عالقه56تنها  - 5

 .در مشاغل مورد عالقه خود را ندارند

 .دانندبرازنده ميتعداد قابل توجهي از افراد مورد مطالعه، رشته تحصيلي انتخابي را براي خود  - 6

به هنگام بررسي مسائل و مشكالت اجراي كاردانش نظام جديد متوسطه در استان ) 1374(فوالدوند

 87آموزان كاردانش از شاخه تحصيلي خود نسبتاً راضي هستندوحدود درصد دانش 80لرستان، دريافت كه حدود 

آموزان اميدوارند دربازاركارآينده درصد دانش 70نزديك به . اندهاي الزم موفق بودهدرصد آنان در كسب مهارت

آموزان اين شاخه براي گذراندن دروس با وجود اين، بيش از نيمي از دانش. شاتس اشتغال بيشتري داشته باشند

  . نظري، به ويژه دروس علوم پايه مشكل دارند

رورش براي اجراي هاي مختلف با وزارت آموزش وپ، عوامل مؤثر در همكاري دستگاه)1374(مشايخي 

ها را مطالعه كرده و ضمن اشاره به اين نكته كه هاي شاخه كاردانش از ديدگاه مسئوالن اجرايي استانآموزش

گرايي وتربيت نيروي كارآمد تأسيس شده است ونيازمند همكاري كليه شاخه كاردانش به منظور نفي مدرك

هاي آماري نشان بررسي«: صي است، نوشتهاي اجرايي ومراكزتوليدي وخدماتي در بخش خصودستگاه

عواملي . عمل آمده هماهنگ نبوده استهاي بهبينيهاي مختلف با پيشدهندكه مشاركت وهمكاري دستگاه مي

مشكالت مالي،كمبود تمايل شخصي مسئوالن واحدها،كمبود امكانات : كه در اين امر مؤثرند، عبارتنداز

  .ود آگاهي مسئوالن واحدها نسبت به اهداف شاخه كاردانشها و كمبدرواحدهاي مربوط به دستگاه

ارزشيابي شاخه كاردانش در نظام جديد آموزش متوسطه «در پژوهشي با عنوان) 1374(لويي كهريزي حمزه

به نتايج زير دست » 1373-74آموزان سراسر كشور در سالازديد مديران، مشاوران، مربيان پرورشي، اوليا ودانش

  :يافت

- دوره. موارد سطح تحصيالت وسابقه كاري مديران واحدهاي كاردانش در حد مطلوب بوده است در اكثر - 1

اكثرمديران در . اندهاي آموزش ضمن خدمت مربوط به كاردانش از كيفيت مطلوب برخوردار نبوده

به  مديران نمونه آماري در مورد مشكالت اجرايي برنامه كاردانش،. اندانتخاب دبيرراهنما اهمال كرده

آموزان در مورد آموزان، فقدان امكانات آزمايشگاهي وكارگاهي، نگراني دانشضعف پايه درسي دانش
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ها، هاي درسي وحجم زياد كتابادامه تحصيل،عدم آگاهي اوليا از نظام جديد، تأخيردر دريافت كتاب

  . انداشاره كرده

ز وعدم تناسب تحصيالت با وظايف مشاور، آمومشاوران در اثر نداشتن اتاق كار، وجود تعداد زياد دانش - 2

هاي هدايت فرم. اندفايده دانستههاي ضمن خدمت را بيمشاوران، برگزاري دوره. اندچندان موفق نبوده

بيني شده براي هدايت تحصيلي اجرا تحصيلي براي بسياري از مشاوران قابل تكميل نبوده وفرايند پيش

  .رنامه هدايت تحصيلي اهتمام جدي ندارندمشاوران در زمينه اجراي ب. شودنمي

سابقه خدمت، مدرك ورشته تحصيلي مربيان پرورشي شاغل در واحدهاي كاردانش با وظايف آنان  - 3

به نظر مي رسد همة مجريان نظام . هاي ضمن خدمت رضايت ندارنداين مربيان از دوره.تناسب ندارد

  .جديد در مورد وظايف خود ابهام دارند

اند ولي، از تحصيل آموزان در انتخاب رشته تحصيلي فرزندان خود نقش معنادار نداشتهاولياي دانش - 4

آموزان، اخذ ديپلم در طول سه سال، واحدي بودن اولياي دانش. فرزندان در اين شاخه رضايت دارند

دانشگاهي، وجود شانس بيشتر براي اشتغال بعد از اتمام دروس ونداشتن مردودي، وجود دوره پيش

آموزان به كارهاي ها، پرداختن دانشيالت،سهولت بيشتر براي ورود به دانشگاه، تنوع بيشتر رشتهتحص

عملي، امكان شناخت استعداد تحصيلي وشغلي قبل از تعيين رشته وسهولت در تغيير رشته وشاخه 

. نداهاي مثبت نظام جديد آموزش متوسطه اعالم كردهتحصيلي وداشتن دورس اختياري را از ويژگي

آموزان، مبهم بودن وضعيت ادامه تحصيل، توجيه نبودن اوليا نسبت به نظام جديد، كمبود اولياي دانش

فقط در حدود نيمي از اوليادر مورد . اندتجهيزات و فضاي آموزشي را از مشكالت نظام جديد دانسته

  .برونداد نظام جديد رضايت دارند

آموزان با اميدهايي براي اين دانش. انش نسبتاً زياد استآموزان از تحصيل در شاخه كاردرضايت دانش - 5

اند وصرف نظر از كمبودهايي كه در زمينه فضا اشتغال وموفقيت در آينده وارد اين شاخه شده

وتجهيزات آزمايشگاهي وكارگاهي وجود دارد، اكثر افراد نمونه آماري نظام جديد را مثبت ارزيابي 

  . اند كرده

به هنگام بررسي برخي عوامل مرتبط با توسعه شاخه كاردانش نظام جديد آموزش ) 1376(آباديابراهيم

آموزان كاردانش نسبت به اين شاخه متوسطه در مناطق آموزش وپرورش شهر تهران، نتيجه گرفت كه دانش

كثر والدين نگرش ا. اندبا وجود اين، كاردانش را به عنوان يك انتخاب مفيد پذيرفته. تحصيلي نگرش مثبتي ندارند

مديران ومعلمان هم موفقيت كاردانش را در حد متوسط . آموزان نسبت به كاردانش نسبتاً مثبت استدانش

آميز بودن برنامه انداز نه چندان مساعد، در باره موفقيتاما، با توجه به مشكالت اجرايي وچشم. اندارزيابي كرده

بيش از پنجاه درصد . دانندآموزان اين شاخه را مبهم ميانششاخه كاردانش ترديد دارندوآينده تحصيلي وشغلي د
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اند ولي، انگيزه واحساس تعهداين گروه مسئوالن برنامه كاردانش در مناطق آموزشي، برنامه كاردانش را پذيرفته

  .   رسدپذير به نظر ميآسيب

ان خوزستان در رابطه هاي دولتي وخصوصي استبه هنگام بررسي امكانات مؤسسات ودستگاه) 1375(مفتخر

درصد مؤسسات دولتي وخصوصي مورد  40هاي شاخه كاردانش در اهواز، دريافت كه حدود با توسعة آموزش

ولي، . مطالعه تمايل دارند در زمينه تأسيس مراكز آموزشي براي پذيرش هنرجو مشاركت مالي داشته باشند

 2هنرجو در سطح مهارت درجه  10و  20اكثر مؤسسات دولتي وخصوصي، به ترتيب، براي پذيرش و آموزش حد

هاي مناسب بنابراين، پيشنهاد شده براي افزايش مشاركت مؤسسات دولتي وخصوصي از روش. آمادگي دارند

  .ارشادي وترغيبي استفاده شود

هاي دولتي وخصوصي بخش صنعت به هنگام بررسي امكانات مؤسسات ودستگاه) 1378(فريادي

هاي آموزشي شاخه كاردانش نظام جديد آموزش متوسطه، نتيج بطه با توسعه نيازمنديشرقي در را آذربايجان

گرفت كه از لحاظ كميت وكيفيت امكانات وتجهيزات آموزشي، مربيان آموزشي خدمات جنبي آموزش، مؤسسات 

  .تري برخوردارنددولتي نسبت به مؤسسات خصوصي ازوضعيت  مطلوب

آموزان را كاردانش نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه معلمان ودانش هاي شاخه، برنامه)1377(بيرانوند

  :هاي خود را به شرح زير خالصه كرده استارزشيابي ويافته

هنرآموزان، بيشتر . اندآموزي در حد مطلوب به تجهيزات كارگاهي وآزمايشگاهي مجهز نشدهمراكزمهارت

آموزي را بيش اندازه بيني شده براي مهارتموزان ساعات پيشآمعلمان ودانش. برجنبه عملي آموزش تأكيد دارند

- تعداد كمي از هنرآموزان شاغل در دوره. آموزان از روش تدريس هنرآموزان رضايت دارنددانش. كنندارزيابي مي

هاي افراد نمونه آماري اظهار داشتندكه درس ارزشيابي ازآموخته. اندهاي آموزش ضمن خدمت شركت كرده

  .شودموزان بر هردو جنبه عملي ونظري تأكيد ميآدانش

هاي برنامه آموزشي نظام جديد آموزش كشاورزي ازديدگاه مديران وهنرآموزان ، برخي ويژگي)1376(ميري

هاي كشاورزي را بررسي كرده وگزارش داد كه هنرآموزان شاخه كاردانش اظهار داشتند كه ميزان هنرستان

چون اوالً طول . آموزش كشاورزي درشاخه كاردانش مطلقاً موفق نيست. كمتر است استفاده از امكانات وتجهيزات

آموزاني كه دوره نسبت به نظام قبلي كاهش يافته ودوره دوساله براي آموزش كافي نيست واز طرف ديگر، دانش

شرايط در. كنندآموزي در رشته كشاوزي شاخه كاردانش را انتخاب نميدنبال علم وتحصيل هستند، مهارت

  .ها صرفاً هدر دادن منابع استموجود اجراي برنامه شاخه كاردانش درهنرستان

هاي بخش صنعت ، چگونگي اجراي شاخه كاردانش نظام جديد آموزش متوسطه در رشته)1377(گنجي

ومشكالت اجرايي آن در نواحي مرزي شمال شرقي استان خراسان را مطالعه كرده ونتيجه گرفت كه درنامه شاخه 

هاي آموزان بدون داشتن اطالعات صحيح از وضعيت رشتهدانش  .كاردانش بر جنبه كاربردي تأكيد شده است

ربط را با درصد عوامل اجرايي كاردانش همكاري نهادهاي ذي 40تنها . اندكاردانش به انتخاب رشته اقدام كرده
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ر در واحدهاي درسي شاخه كاردانش، نيازبه تجديدنظ. اندبخش گزارش دادهمراكز آموزشي كاردانش رضايت

  .شوداحساس مي

آموزش   هاي آموزشي شاخه كاردانش نظام جديدبا بررسي مسايل ومحدويت) 1377(رستمي آقاجري

متوسطه ازديدگاه دبيران ومديران، باتوجه به اهداف نظام آموزش متوسطه درشهرشيراز، نشان داد كه مديران 

هاي ش اعتقاد دارند كه كاردانش در رفع نيازهاي جامعه به فنون ومهارتودبيران شاغل در واحدهاي كاردان

  .آموزان نيستموردنياز مؤثر است ولي، اين شاخه متناسب با عالقه وانگيزه دانش

 1375- 76، مسايل ومشكالت شاخه كاردانش در استان كردستان درسال تحصيلي )1376(اللهي هيبت

هاي گذشته، د وضعيت موجود را بررسي كرده وگزارش داد كه طي سالهاي مناسب جهت بهبوحلوارائه راه

-اصولي دانش) براساس عالقه، استعداد ونيازهاي جامعه(برنامه نظام جديد آموزش متوسطه، درهدايت تحصيلي

عالقگي يا هاي معلمان، دبيران فني واستادكاران از بيآموزان شاخه كاردانش موفقيت چنداني نداشته و شكايت

درصد  5/48نگرش . كندآموزان درزمينه رشته مهارتي حكايت ميمبود انگيزه ونيز نداشتن استعدادكافي دانشك

دختران نسبت به پسران نگرش . دانش آموزان كاردانش استان كردستان نسبت به شاخه كاردانش مثبت است

در زمينه . مهارتي محسوس استدار براي آموزش دروس كمبود دبير فني واستادكار صالحيت. تري دارندمنفي

  .تجهيزات ولوازم مصرفي كارگاهي كمبود زيادي وجود دارد

، مشكالت وتنگناهاي آموزشي شاخه كاردانش نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه )1374(شريعتي

ه مديران ومعلمان درشهر تهران را مطالعه كرده وگزارش داد كه مديران شاغل در واحدهاي كاردانش نسبت ب

برنامه شاخه كاردانش آگاهي كافي داشته وبراي انجام وظايف محوله از دانش وتخصص موردنياز برخورداند، 

درحالي كه دبيران نسبت به اين شاخه نه آكاهي كافي دارند ونه براي انجام وظايف محوله از دانش وتخصص الزم 

هاي تجهيزات موجود مدارس با نيازهاي رشتهازديدگاه مديران ودبيران شاخه كاردانش، امكانات و. برخوردارند

به وجود . آموزان را به اهداف شاخه كاردانش برساندتواند دانشكاردانش متناسب نيست ودروس موجود نمي

هاي كاردانش مطرح شده واحدهاي درسي زائد وغيركاربردي اشاره شده ونياز به تجديد نظر در مواد درسي رشته

  .     شرايط ورود به شاخه و علمي بودن ضوابط موجود ابراز ترديد شده است در باره مناسب بودن. است

، مشكالت وموانع اجرائي شاخه كاردانش نظام جديد آموزش متوسطه از )1376(بابايي پيرنعيمي

هاي كاردانش استان مازندران را بررسي ريزي آموزشي، مديران ومشاوران تحصيلي دبيرستاننظركارشناسان برنامه

ده وگزارش داد كه كارشناسان، مديران ومشاوران شاغل نسبت به برنامه كاردانش آگاهي دارند وكمبود نيروي كر

  .با وجود اين، درزمينه فضا، تجهيزات ومنابع مالي، كمبودها مشهود هستند. انساني چندان محسوس نيست

موزش متوسطه از ازديدگاه هاي موجود شاخه كاردانش نظام جديد آبا بررسي نارسائي)  1376(بشارتي 

هاي تحت پوشش اين نظام در استان خراسان در سال تحصيلي آموزان پسر دبيرستانمديران، هنرآموزان ودانش

آيدكه آموزان، چنين برميبندي نظرات مديران، هنرآموزان، مربيان ودانش، گزارش داد كه از جمع75-1374
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در . شودها واستعدادهاي آنان به اندازه كافي توجه نمياليق و انگيزهآموزان به شاخه كاردانش به عدرهدايت دانش

  .شودتوان نتيجه گرفت توانايي دانش آموزان براي ورود به بازاركار در حد متوسط ارزيابي ميمجموع، مي

به هنگام بررسي حرف ومشاغل بومي موجود در مناطق تابعه استان گيالن ) 1376(سفردوست سياه مزگي

هاي درصد از صاحبان حرف ومشاغل از رشته 44ه به استانداردهاي مهارتي كاردانش دريافت كه بيش از با توج

درصد از شناخت باالتر  17تر است وصرفاً درصد آنها متوسط وپايين 83كاردانش شناخت ندارند وشناخت 

تواند جوابگوي نياز آنها باشد؛ هاي مهارتي مياند كه رشتهدرصد كارفرمايان اظهارداشته 53حدود . برخوردارند

درصد نيز آن را مشروط  5/13تواند جوابگوي نياز آنها باشند وها نمياند كه اين رشتهدرصد اظهار داشته 5/33

  .انددانسته

هاي هاي مختلف شاخه كاردانش ونيازهاي بازاركار در سطح شهرستان، رابطه بين رشته)1377(مرادي 

- ها وتعداد دانشده وگزارش داد كه نتايج پژوهش نشان داد نيازهاي بازاركار با رشتهاستان تهران را بررسي كر

  .هاي شغلي هيچ رشته مهارتي داير نشده استبراي برخي از گروه. آموزان موجود در كاردانش هماهنگ نيست

مؤثر بر التحصيالن شاخه كاردانش عوامل به هنگام بررسي وضعيت شغلي وكارآيي فارغ) 1377(حق پرست 

هاي اند كه از مهارتالتحصيالن كاردانش مورد مطالعه اظهار داشتهآن در استان مازندران، دريافت كه اكثر فارغ

 .آموخته شده رضايت دارند

اي كاردانش را در شهرستان شهررضا هاي فني وحرفهآموزان در شاخههاي جذب دانش، مالك)1379(همت

هاي نمره آزمون دهد كه براي هدايت تحصيلي، استفاده از مالكوهش نشان ميهاي اين پژيافته. ارزشيابي كرد

  .ونيز معدل سال اول متوسطه مناسب است 1زبان  2و1ورودي، نمرات دروس پيش نياز رياضي 

آموزان در شاخه تحصيلي بررسي عوامل مؤثر بر جذب دانش«،  پژوهشي تحت عنوان)1375(شعبان نژاد

دهد نوع شغل والدين با انتخاب هاي اين پژوهش نشان مييافته. انجام داد» آموزان و والدينكاردانش از نظر دانش

  . آموزان كاردانش رابطه داردرشته تحصيلي دانش

آموزان به ادمه تحصيل در شاخه پس از بررسي وضعيت و عوامل عدم گرايش دانش) 1375(سليماني

ران ومشاوران در استان چهارمحال و بختياري، گزارش داد كه حدود آموزان، دبيران، مديكاردانش از ديدگاه دانش

هاي ديگر از آموزان پس از اتمام پايه دوم، با كسب امتياز الزم جهت ادامه تحصيل در رشتهدرصد از دانش 8

اه آموزان مهمترين عامل عدم گرايش به شاخه كاردانش را ديدگدانش. اندتحصيل در شاخه كاردانش انصراف داده

آموزان با درحالي كه  مديران ومشاوران عدم آشنايي والدين دانش. اندمنفي دبيران به اين شاخه عنوان كرده

آموزان، دبيران، مشاوران ومديران شاغل در واحدهاي آموزشي كاردانش، اشاره دانش. اندشاخه كاردانش دانسته

  .فضاي آموزشي فراهم شده مناسب نيستاند كه وسائل و امكانات كارگاهي وآزمايشگاهي ونيز كرده

هاي شاخه كاردانش نظام بررسي نظرات مديران هنرستان«تحت عنوان ) 1380(هاي پژوهش الياسييافته

درصد مديران دانش  53دهدنشان مي» جديد آموزش متوسطه پيرامون مشكالت اجرايي كاردانش در استان قم
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اند هي وآزمايشگاهي واحدهاي كاردانش را خوب ارزيابي كردهومهارت تخصصي دبيران موجود و امكانات كارگا

اند كه در زمينه ارائه دروس عملي وتأمين نيروي انساني متخصص مشكالت جدي وجود ودرعين حال اعالم كرده

  . دارد

اي وكاردانش در واحدهاي هاي فني وحرفه، مشكالت و موانع اجرايي ارائه آموزش)1380(يوسيلياني

اي واحدهاي كاردانش وفني وحرفه 53دهدهاي پژوهش وي نشان مييافته. تهران  را بررسي كرد آموزشي شهر

. شهر تهران از بودجه، امكانات كارگاهي، تجهيزات وفضاي آموزشي متناسب با نيازهايشان برخوردار نيستند

اي در انش وفني وحرفههاي كاردهاي ذي نفع با آموزش وپرورش براي اجراي برنامههمكاري موسسات وسازمان

. شودكميت وكيفيت نيروي انساني متخصص ونيز عملكرد آنان در حد متوسط ارزيابي مي. حد مطلوب نيست

بر اساس گزارش وي، هنرآموزان مشكالتي از قبيل . پژوهش مشابهي را در شهر اصفهان انجام داد) 1380(لنكراني

هاي تئوري هاي تخصصي مرتبط با رشته، تراكم كالسكمبود تجهيزات وامكانات سمعي وبصري، كمبود كتاب

ها به نيازهاي اقتصادي واشتغال را موانع هاي نامشخص جذب هنرجو ومحدوديت پاسخگويي رشتهوعملي، مالك

هاي فني مديران واحدهاي آموزشي، موانع توسعه آموزش. داننداي وكاردانش ميهاي فني وحرفهتوسعه آموزش

ربط، جذب و آموزان، وجود ارتباط ضعيف بين مسئوالن ذيرا نگرش نامساعد اولياي دانش اي وكاردانشوحرفه

  .اندسازماندهي كاركنان، پايين بودن كيفيت فضا و تجهيزات آموزشي عنوان كرده

آموزان هاي مهارتي دانشبررسي نقاط قوت وضعف آموزش«در پژوهشي تحت عنوان ) 1380(جاللي پور

، به اين نتيجه رسيد كه از »آموزان ومربياناي مربيان مهارت آموز از ديدگاه دانشقيت حرفهشاخه كاردانش وخال

. آموز داراي توانايي ومهارت الزم در زمينه وظايف شغلي خود هستنددرصد هنرجويان، مربيان مهارت 56ديدگاه

درصد مربيان بر اين باورند كه  69. هاي آموزشي شاخه كاردانش آشنايي كافي ندارندآموز با هدفمربيان مهارت

درصد اين مربيان اعتقاد دارند كه بين  60حدود . نامناسب است 1هاي كارآموزي براي كسب مهارت درجه محيط

  .آموزي وبازاركار ارتباطي وجود نداردمراكز مهارت

ن استان اي بر بهبود كيفيت آموزشي هنرجوياتأثير نرخ سرانه كاردانش وفني وحرفه) 1381(سوداگري

ها كافي نيست؛ با توجه به حجم سنگين كار در كردستان را بررسي كرده وگزارش داد كه هزينه سرانه هنرستان

ها واختصاص ندادن مزاياي خاص براي كاركنان،  نيروهاي كارآمد تمايل چنداني براي جذب هنرستان

هاي دبيرستان ومدارس راهنمايي براي مانها ندارند؛ در اثر نبود فضاي آموزشي استاندارد از ساختدرهنرستان

  .شود كه منسب نيستاي استفاده ميهاي فني وحرفهآموزش

التحصيالن اين شاخه در استان كرمان اثربخشي شاخه كاردانش را بر اشتغال فارغ) 1376(مهدي زاده

به انتخاب شاخه كاردانش اند كه از روي ناچاري التحصيالن اعالم كردهدرصد فارغ 54بررسي و نتيجه گرفت كه 

اند كه قبل از انتخاب رشته نسبت به ماهيت شاخه التحصيالن اظهار كردهبيش از دوسوم فارغ. اندتن داده

آموزي در شاخه التحصيالن كاردانش از نتيجه حرفهسوم فارغحدود يك. اندكاردانش آگاهي كافي نداشته
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التحصيالن كاردانش، عالقه مبهم بودن آينده فارغ. يت نداشتندالتحصيل شدن از اين شاخه رضاكاردانش و فارغ

  .  آنان را نسبت به اين شاخه كاهش داده است

هاي كامپيوتر و الكترونيك شاخه كاردانش آموختگان رشته، وضعيت اشتغال مهارت)1381(برزگر و محمدي

درصد   40نظر از رشته تحصيلي، صرفدهد كه هاي اين پژوهش نشان مييافته. در شهر تهران را بررسي كردند

. هاي كامپيوتر وحسابداري در شهر تهران بيكار هستندالتحصيالن رشتهفارغ) درصد زنان 52درصد مردان و 25(

هاي كسب شده آنان درصد افراد نمونه آماري اعتقاد دارند كه مهارت 60نظر از جنس ورشته تحصيلي، صرف

اند كه به رشته تحصيلي خود درصد افراد اعالم كرده 40بيش از. اسب نيستبراي انجام وظايف شغلي كافي ومن

تحصيل در شاخه . اندعالقه نداشتند واز روي ناچاري وتوأم با اكراه در شاخه كاردانش به تحصيل خود ادامه داده

  .التحصيالن را افزايش نداده استكاردانش شانس اشتغال فارغ

درصد  65درصد مردان و 24(التحصيالن درصد فارغ 45شان داد كه در يك تحقيق ديگر ن) 1382(برزگر

درصد افراد  23تنها . هاي تهران بيكار هستندهاي نقشه كشي ساختمان وحسابداري در شهرستانرشته) زنان

 65نظر از جنس ورشته تحصيلي، صرف. اند كه در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي اشتغال دارندشاغل اعالم كرده

هاي كسب شده آنان براي انجام وظايف شغلي كافي ومناسب افراد نمونه آماري اعتقاد دارند كه مهارت درصد

اند كه به رشته تحصيلي خود عالقه نداشتند واز روي ناچاري وتوأم با درصد افراد اعالم كرده 50حدود . نيست

اند كه تحصيل در نمونه آماري بيان كرده درصد افراد 36اند واكراه در شاخه كاردانش به تحصيل خود ادامه داده

اند درصد افراد شاغل اعالم كرده 65در مجموع، . كنندشاخه كاردانش را به خويشان ودوستان خود توصيه نمي

- پژوهشگر نتيجه گرفته كه تحصيل در شاخه كاردانش شانس اشتغال فارغ. كه از شغل خود رضايت ندارند

  . دهدالتحصيالن را افزايش نمي

هاي شاخه كاردانش در تأمين نيروي بررسي تأثير آموزش«پژوهشي را تحت عنوان ) 1378(صالح ضيا بري

دهد كه شناخت صاحبان هاي اين پژوهش نشان مييافته. انجام داد» انساني واحدهاي صنعتي استان سمنان

با اين . باشدردانش مطلوب نميآموزان كاصنايع از شاخه كاردانش كافي نبوده همكاري آنان در امر آموزش دانش

  .التحصيالن كاردانش در واحدهاي صنعتي مؤثر واقع شودتواند در اشتغال فارغحال، اجراي برنامه كاردانش مي

- 79هاي التحصيالن شاخه كاردانش در شهرستان اردبيل در سالوضعيت اشتغال فارغ) 1379(پناهي

از افراد شاغل، . التحصيالن مورد مطالعه، بيكار هسنتدموع فارغدرصد از مج 74، بررسي كرد ونشان داد كه 1376

  .درصد مردان در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي خود اشتغال داشتند 71/35درصد زنان و 29/14

آموزان شاخه كاردانش در مشاغل مرتبط در استان التحصيالن مهارتميزان اشتغال فارغ) 1380(ميرهادي 

هاي اين پژوهش حاكي از نبود ارتباط ميان داشتن ديپلم كاردانش يافته. بررسي كرد را1379اصفهان در سال 

هاي دريافت شده ونوع در نتيجه، ارتباطي ميان آموزش. وبه دست آوردن شغل مرتبط با رشته تحصيلي است

- آموزش. تندهمچنين، درس كارورزي وكارآفريني در تعيين شغل مؤثر نيس. التحصيالن وجود ندارداشتغال فارغ
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هاي ناكافي، عدم نظارت بر اجراي صحيح واحدهاي كارمندي، تدريس درس كارآفريني توسط افراد ناآشنا وغير 

  . متخصص و وضعيت نابسامان بازاركار در به وجود آمدن اين وضع دخالت دارند

ل را مطالعه كرده اي در استان اردبيآموختگان كاردانش و فني وحرفهجايگاه اشتغال دانش) 1380(پورحسن

درصد  1/25التحصيالن كاردانش و درصد فارغ 3/9( التحصيالن مورد مطالعهدرصد فارغ 2/16ونشان داد كه تنها 

اند كه رشته تحصيلي درصد از افراد مورد مطالعه بيان كرده 8تنها . شاعل هسنتد) ايالتحصيالن فني وحرفهفارغ

  .ها تأثير داشته استدراشتغال آن

در شاخه كاردانش استان  1376تا  1374هاي آموختگان سالوضعيت اشتغال دانش) 1380(آباديفتح

آموختگان كاردانش درصد دانش 6/47آموزش وپرورش استان مركزي را بررسي كرده وگزارش داد كه . مركزي

كارفرمايان .ل دارنداند كه در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي اشتغابيشتر افراد شاغل بيان كرده. بيكار هستند

التحصيالن مورد فارغ. اندالتحصيالن را كافي ولي مهارت عملي آنان را ناكافي ارزيابي كردهدانش نظري فارغ

  . اندمطالعه، دانش نظري و مهارت عملي خود براي پاسخگويي به نيازهاي شغلي را كافي ندانسته

التحصيالن هارتي شاخه كاردانش با اشتغال فارغهاي رسمي مبه هنگام بررسي رابطه آموزش) 1380(حنيفي

هاي مهارتي با نيازهاي بازاركار هماهنگ نيست ودر استان كردستان، دريافت كه رشته 1374ال  72هاي در سال

  .شوندالتحصيالن كاردانش در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي جذب نمينتيجه، فارغ

الن  كاردانش استان كرمانشاه را بررسي كرد وگزارش داد كه التحصيوضعيت اشتغال فارغ) 1381(لرستاني 

التحصيل از شاخه كاردانش به درصد دختران فارغ 3/54در اثر نبود مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي، حدود 

در اثر عدم رعايت استانداردهاي آموزشي، . اند كه با رشته تحصيلي آنان هيچ تناسبي نداردمشاغلي روي آورده

آموزي تأثيري در اشتغال افراد نداشته مهارت. تر شده استاي سنگينهاي فني وحرفهنظري آموزش وزن بخش

  است

آموختگان  شاخه كاردانش به هنگام بررسي وضعيت  و عوامل مرتبط با اشتغال دانش) 1380(عطاريان 

ي مهارتي در هرستان هاآموختگان  شاخه كاردانش از كيفيت آموزشدرصد دانش 47مشهد، دريافت كه حدود 

. درصد آنان بيكارند 50درصد افراد مورد مطالعه شاغل ونزديك به  28صرف نظر از جنس، حدود . رضايت داشتند

درصدشان در مشاغل غيرمرتبط با رشته تحصيلي اشتغال  62درصد در مشاغل مرتبط و 38از ميان افراد شاغل، 

  .داشتند

آموختگان  شاخه كاردانش مشهد، گزارش داد كه ا اشتغال دانشپس از بررسي عوامل مرتبط ب) 1380(خاني

 30( درصد افراد مورد مطالعه 1/34طوري كه التحصيالن كاردانش چندان مناسب نبوده بهبازاركار براي فارغ

اند كه بين رشته تحصيلي و شغل درصد شاغالن اعالم كرده 5/47. بيكار بودند) درصد زنان 5/37درصد مردان و

هاي كسب شده آنان اند مهارتدرصد افراد اعالم كرده 26تنها حدود . تصدي آنان  هماهنگي وجود ندارد مورد

  .براي انجام وظايف شغلي مناسب وكافي است
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هاي استان تهران در سه سال التحصيالن كاردانش در شهرستانوضعيت  اشتغال فارغ) 1379(جاللي پور

التحصيالن كاردانش تمايل دارند دردانشگاه به تحصيالت درصد فارغ 89گذشته را بررسي كرد ونشان داد كه 

درصد افراد نمونه آماري  بيكار بودند كه با احتساب دانشجويان وسربازان نسبت افراد  22حدود . خود ادامه دهند

درصد افراد شاغل در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي اشتغال  41حدود . رسددرصد مي 50غير شاغل به 

  .اشتندد

هاي آموزان به رشتهبررسي راهكارهاي افزايش گرايش دانش«اي تحت عنوان در مطالعه) 1382(فرزانه

آموزان به تحصيل در شاخه كاردانش ، نشان داد كه با افزايش ميزان تحصيالت پدر از گرايش دانش»كاردانش

  .  عملكرد تحصيلي ضعيف با گرايش به كاردانش رابطه دارد. شودكاسته مي

هاي شاخه كاردانش با امكانات موجود به هنگام بررسي تناسب نيازهاي آموزشي آموزشگاه) 1382(رضاپور

ها در شهرستان كاشان، دريافت كه فاصله موجود بين امكانات وتجهيزات واحدهاي آموزشي وابسته به شاخه آن

و استانداردهاي مطلوب  ) نسانيتعداد ومشخصات فني تجهيزات آموزشي، فضاي آموزشي و نيروي ا(كاردانش

  .نسبتاً زياد ومعنادار است

هاي دولتي غيردولتي خارج از هاي الزم به منظور افزايش مشاركت مديران دستگاهكارراه) 1382(زادحاجي

هاي خارج از هاي مهارتي را مطالعه كرده وگزارش داد كه اكثر مديران دستگاهآموزش و پرورش براي ارائه آموزش

هاي مهارتي اطالع ندارند  كه در اثر اين بي اطالعي و برخي از مشكالت زش وپرورش از ماهيت برنامه آموزشآمو

  .هاي مهارتي شاخه كاردانش مشاركت ندارندآموزش ها در اجراي برنامهديگر، آن

ارس آموزان سال دوم وسوم كاردانش مدمندي دانشبررسي عالقه«در پژوهشي با عنوان ) 1382(مسرور

- ، نتيجه گرفت كه عالقه به كارهاي فني و نيازهاي شغلي با انتخاب رشته»شيراز نسبت به رشته تحصيلي خود

  .هاي كاردانش رابطه دارد

آموزش . اي و كاردانشپس از بررسي سهم دختران از آموزش فني وحرفه) تابي(سعيدي مهر و عظيمي

اي و كاردانش هاي فني وحرفهه سهم دحتران از آموزشوپرورش استان سيستان وبلوچستان، نتيجه گرفتند ك

هاي هاي كم سواد و كم درآمد اجتماع هستند وخانوادهآموزان از خانوادهاغلب دانش. نسبت به پسران اندك است

آموزان به درصد اولياي دانش 90حدود . آموزان، درآمدي كمتر از صدهزارتومان درماه دارنددرصد دانش 61

وزان به بازگشت به دبيرستان وادامه «آدرصد دانش 55بيش از . اي ندارندحصيلي فرزندان خود عالقههاي ترشته

آموزان به ناكافي بودن امكانات وتجهيزات حدود دوسوم دانش. مند هستندهاي نظري عالقهتحصيل در رشته

  . انداي وكاردانش اشاره كردهآموزشي در مراكز آموزش فني وحرفه

هاي كاردانش استان قم نسبت به شاخه كاردانش را بررسي آموزان دبيرستاننگرش دانش) 1382(قائم پور

آموزان انگيزه ادامه دانش. آموزان  ازشاخه كاردانش در حد متوسط استكرده وگزارش داد كه شناخت دانش

وران را در انتخاب رشته درحالي كه نقش مشا. اندتحصيل در دانشگاه را از عوامل اصلي انتخاب رشته بيان كرده
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آموزان زمينه تر از پسران، نگرش دانشنگرش دختران،  نسبت به شاخه كاردانش مثبت. اندتحصيلي ناچيز دانسته

  .تر از روستا نشينان استهاي صنعت وكشاورزي ونگرش شهرنشينان مثبتتر از زمينهخدمات مثبت

شاغل درواحدهاي آموزشي ) مربيان(نيروي انساني در يك مطالعه مقدماتي،) 1384(درفش كاويان و قدسي

- آور، مشاركت سازمانشاخه كاردانش تهران را ارزشيابي كرده ونتيجه گرفتند كه در اثر عدم وجود قوانين الزام

وزارت . رنگ استهاي مهارتي شاخه كاردانش بسيار كمهاي خارج از آموزش وپرورش در اجراي برنامه آموزش

ي اجراي برنامه كاردانش نيروي انساني مخصوص اقدام نكرده و از نيروي موجود خود كه قبالً آموزش وپرورش برا

كند وبرخي از كمبودها را با استفاده از افراد اي ويا طرح كاد مشغول بودند، استفاده ميهاي فني وحرفهدر شاخه

كنان آموزشي كاردانش به آموزش وپرورش، براي آماده سازي كار. برطرف مي كند) التدريسحق(غيررسمي

ها چندان با اين حال، كمييت وكيفيت اين دوره. هاي ضمن خدمت مبادرت كرده استبرگزاري دوره

التدريس از دانش وتخصص مناسب وكافي برخوردار بسياري از كاركنان پاره وقت وحق. بخش نيست رضايت

  . نيستند

آمار ثبت (اي و كاردانش  هاي فني و حرفه وزش، مشاركت بخش خصوصي در آم)1385(بنا به گزارش امامي

موانع اقتصادي در اين .  برابر افزايش يافته است 31/8حدود  1375نسبت به سال  1385در سال ) نام شدگان

هاي دولتي، مشكالت وام دريافتي، تأمين فضاي كارگاهي  ميزان وام دريافتي از دستگاه(پژوهش با شش شاخص 

مورد ) ينه تجهيزات و وسايل كارگاهي، تأمين منابع مالي و مدت زمان برگشت سرمايهو آزمايشگاهي، تأمين هز

در نتيجه . از ديدگاه آزمون شوندگان، ميزان وام دريافتي بيشترين تأثير را در مشاركت دارد. سنجش قرار گرفت

سطح آگاهي (هاي  موانع فرهنگي با شاخص. باشد موانع اقتصادي در ميزان مشاركت بخش خصوصي مؤثر مي

هاي  اي كردن آموزش گذاري جامعه، ميزان سواد مهارت آموزان، منطقه ها، ميزان ارزش مراجعين، نگرش خانواده

مورد سنجش قرار گرفت كه  از ديدگاه افراد مورد مطالعه، سطح آگاهي ) اي، تأثير فاكتور جنسيت فني و حرفه

موانع فرهنگي در ميزان مشاركت بخش خصوصي آشكار  در نتيجه،تأثير. مراجعين در جلب مشاركت تأثير دارد

جذب نيروي انساني متخصص و ماهر، تهيه و تدوين محتواي دروس، (هاي  موانع مديريتي يا شاخص. گرديد

تناسب محتواي دروس با نيازهاي بازار كار، ميزان تبادل اطالعات بين مركز و ساير مراكز علمي، ميزان ارتباط با 

مورد سنجش و ) ها گيري ها و تصميم حلي، ميزان اختيارات مدير در تدوين دستورالعملآموزش و پرورش م

ارزشيابي قرار گرفت كه از نظر آزمون شوندگان شاخص تناسب محتوي دروس با نيازهاي بازار كار بيشترين تأثير 

اي مؤثر بنظر  حرفه هاي فني و را داراست و بنابراين موانع مديريتي در ميزان مشاركت بخش خصوصي در آموزش

  .آيد نمي

نقاط ضعف و قوت شاخه كاردانش از نظر محتوا، امكانات و روش اجرا در استان سمنان از ) 1383(باباخاني

توان گفت، اجراي مناسب برنامه هاي اين پژوهش ميبراساس يافته. ديدگاه دبيران و مسئوالن را بررسي كرد

ها براي برقراري ارتباط ازار كار در منطقه، اصالح محتواي برخي ازكتابكاردانش نيازمند توجه جدي به نيازهاي ب
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عمودي بيشتر بين دروس، اصالح برنامه هدايت تحصيلي وفراهم كردن منابع وامكانات متناسب با هر رشته 

  .تحصيلي است

هر يزد در هاي دخترانه ش اي و كاردانش هنرستان هاي آموزشي مدارس فني و حرفه فرآورده) 1384(ايبرقه

اي و  هاي فني و حرفه التحصيالن رشته را مطالعه كرده ونتيجه گرفت كه اغلب فارغ 1376-1381هاي  سال

هاي فني و  التحصيالن رشته اكثر فارغ. اندكاردانش در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي خود مشغول بكار شده

التحصيالن به رشته  نتيجه گرفته كه فارغ پژوهشگر. اي و كاردانش از رشته تحصيلي خود راضي هستند حرفه

آموزان با در نظر گرفتن  اند اين مسئله بيانگر اين است كه در شهر يزد دانش تحصيلي خود عالقه داشته

هاي عاطفي مناسب از قبيل عالقه به رشته تحصيلي و آگاهي بيشتر نسبت به انتخاب رشته وارد  ويژگي

هاي فني و  التحصيالن رشته فارغ. ي به رشته تحصيلي برخوردار هستندشوند و از عالقه كاف ها مي هنرستان

در اغلب موارد رشته تحصيلي . آي و كاردانش براي وظايف شغلي از توانايي نسبي برخوردارند حرفه

كارفرمايان از ميزان مهارت . اي و كاردانش با نيازهاي بازار كار تناسب ندارد التحصيالن فني و حرفه فارغ

  . لتحصيالن دختران  براي انجام مشاغل محوله راضي بودندا فارغ

هاي كاردانش شهر تهران در تمامي  ، مديران فعلي هنرستان)1384(هاي پژوهش بهراميبراساس يافته

هاي ادراكي نيز  بندي نيازهاي آموزشي مديران در زمينه مهارت نتايج اولويت. موضوعات به آموزش نياز دارند

اين . اند اعالم كرده» كسب ديدگاه علمي نسبت به كار خود«ان اولويت اول نياز خود را در مورد نشان داد كه مدير

هاي غير مرتبط با مديريت آموزشي  هاي مذكور اكثراً داراي رشته نتجه با پذيرش اين نكته كه مديران هنرستان

در مقابل از دانش مديريت و تحصيالت آموزي بوده و  ها بيشتر از طريق تجربه اند و روش كسب مهارت در آن بوده

  . اند قابل تبيين است آكادميك غفلت ورزيده

را  1384الي  1381هاي  هاي شاخه كاردانش استان قم طي سال كارايي دروني هنرستان) 1385(پاك

 81- 82آموزان شاخه كاردانش ورودي سال تحصيلي  بررسي كرده ونتيجه گرفت كه نسبت اتالف مجموع دانش

آموزان دختر  بوده است اين نسبت براي دانش 48/1و پرورش استان قم در دوره مورد نظر بررسي برابر  آموزش

آموزان شاخه كاردانش استان  ضريب كارايي دروني مجموع دانش. بوده است 64/1آموزان پسر  و براي دانش 31/1

آموزان دختر  و دانش 61/0آموزان پسر  ضريب كارايي دروني دانش. بوده است 68/0در دوره مورد بررسي برابر با 

آموزان شاخه كاردانش آموزش و پرورش استان در  ميانگين طول دوره تحصيلي مجموع دانش. بوده است 77/0

سال و  47/2آموزان پسر  ميانگين طول دوره تحصيلي دانش. سال بوده است 37/2هاي مورد بررسي برابر  دوره

آموزان شاخه كاردانش  التحصيلي مجموع دانش ميانگين درصد فارغ. ستسال بوده ا 28/2آموزان دختر  دانش

و دختر  89/60آموزان پسر  التحصيلي دانش درصد فارغ. بوده است 67/76استان در دوره مورد بررسي برابر 

  . بوده است 63/76
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آموزش و  اي و كاردانش هاي فني و حرفه التحصيالن شاخه هم كارايي بيروني فارغ) 1386(جعفري هرندي

توان هاي اين پژوهش ميبراساس يافته. را بررسي كرد1379- 81هاي  پرورش شهرستان اصفهان طي سال

و در بعد اقتصادي  6/63در بعد اجتماعي  6/68اي در بعد فردي برابر  گفت،كارايي بيروني شاخه فني و حرفه

درصد و در  2/62د، در بعد اجتماعي درص 4/65كارايي بيروني شاخه كاردانش در بعد فردي . درصد است 6/59

توان  درصد فاصله دارد و مي 100درصد است كه حدود سي و چند درصد از كارايي بيروني  63بعد اقتصادي برابر 

التحصيالن بيكار و  تفاوت ميان تعداد فارغ. نتيجه گرفت كه درصد كارايي بيروني مطلوب نبوده است

در مجموع . باشد ي از زياد بودن بيكاران بر شاغلين در جامعه آماري ميدار و حاك التحصيالن شاغل معني فارغ

اي و كاردانش آموزش و پرورش شهرستان اصفهان طي  هاي فني و حرفه التحصيالن شاخه توان گفت، فارغمي

  .از كارايي قابل قبولي برخوردار نبوده است 1379-81هاي  سال

هاي تحصيلي قابل  اي و كاردانش و شناسايي رشته فههاي فني و حر مشكالت هنرستان) 1382(شريفان

آموزان دختر و پسر  هاي بيجار را بررسي كرده و نتيجه گرفت كه دانش هاي شهرستان توسعه در هنرستان

هاي دوم و سوم به تغيير رشته و  ي تحصيلي كاردانش در پايه شاخه) درصد پسران  25درصد دختران و 32(

اي و  هاي فني، حرفه آموزان دختر و پسر رشته اي گرايش دارند؛ دانش فني و حرفه هاي تحصيلي تحصيل در رشته

ميزان استفاده از تجهيزات و مواد مصرفي كارگاهي را در ) درصد پسران 20درصد دختران و  32( كاردانش 

اي و  ، حرفههاي فني آموزان دختر و پسر رشته اند؛ دانش ساعات دروس عملي كارگاهي در حد كم ارزيابي نموده

هاي فني و  هاي تخصصي رشته از تأخير در توزيع كتاب) درصد پسران 52درصد دختران و  53( كاردانش 

آموزان دختر سال اول متوسطه به  درصد از دانش 52اند؛ حدود  اي و كاردانش اظهار عدم رضايت نموده حرفه

هاي كاردانش  درصد به رشته 19اي و  فههاي فني و حر درصد به رشته 29ي نظري و  هاي تحصيلي شاخه رشته

اي و مخصوصاً كاردانش  هاي فني و حرفه گرايش دارند كه در مقايسه با پسران درصد كمي از دختران به رشته

هاي فني،  مشكالت هنرستان ترين  گرايش دارند؛  با توجه به اظهارات هنرجويان، هنرآموزان، و استادكاران، عمده

  :باشد رستان بيجار به شرح زير مياي و كاردانش شه حرفه

  ها فرسوده بودن تجهيزات كارگاهي در بعضي از رشته - الف

  نامناسب بودن فضاي بعضي از كارگاهها -ب

  ها كمبود فضاي كارگاهي در بعضي از رشته -ج

  ها كمبود دبيران مجرب دروس تخصصي در بعضي از رشته - د

ها  درصد از كارگاه 64مرتبط دروس كارگاهي بطوري كه  كمبود مربيان و استادكاران تحصيل كرده و -هـ

  شود هاي غير مرتبط استفاده ميبدون استادكار هستند و براي تأمين اين كمبود از ديپلمه

  اي و شغلي   عدم جديت در اجراي برنامه راهنمايي حرفه - و

  آموزان و نبود رقابت درسي بين آنان ضعف درسي دانش -ز
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ها  رايي از قبيل استادكار، انباردار، سرپرست بخش و معاون فني در بعضي از رشتهكمبود نيروهاي اج -ح

هاي غير مرتبط  هستند و براي تأمين اين كمبود از ديپلمه  ها بدون سرپرست درصد از كارگاه 55بطوري كه 

  .استفاده شده است

وقت  هنرآموزان رسمي و پاره درصد از 46بودن مدارك تحصيلي مربيان و استادكاران بطوري كه  پايين -  ط

  باشند درصد ديپلم غير مرتبط مي 16فوق ديپلم و 

هاي شاخه كاردانش با توجه به اهداف از پيش تعيين شده در استان كرمان را  آموزش) 1383(صابري

 هنرآموز، 215هنرجو،  340هاي بدست آمده از براساس گزارش اين پژوهشگر، نتايج تحليل داده. ارزشيابي كرد

هاي درسي نتوانسته است دانش و مهارت  دهد كه برنامهكارشناس، نشان مي 64مدير و  94آموز،  ولي دانش 207

ها، به جز گروه كارشناسان، بيان  در مورد هدايت تحصيلي، همه گروه. الزم را به هنرجويان شاخه كاردانش بدهد

هاي نمونه  همه گروه. گيرد نش صورت نميداشتند كه هدايت تحصيلي مناسب در مورد هنرجويان شاخه كاردا

آماري اعتقاد داشتند كه شاخه كاردانش نتوانسته است زمينه مناسب را براي قانونمند شدن امر اشتغال فراهم 

تقريباً همه افراد نمونه . هاي شاخه كاردانش متناسب با نيازهاي منطقه توسعه پيدا نكرده است آموزش. آورد

ها را برخالف مصوبات  ها ابراز نارضايتي كردند و عملكرد اين دستگاه مؤسسات و سازمانآماري از همكاري ساير 

. ها شاخه كاردانش را ياري دهند اند در اجراي آموزش دانند كه متعهد شده هيئت دولت و امضاءكنندگان آن مي

تعيين شده شاخه كاردانش ربط در باره تحقق اهداف از پيش هاي ذيتوان نتيجه گرفت كه تقريباً همه  گروه مي

  .ترديد دارند

آموزان افزايش  دهد كه در مناطق شهري هر سال تعداد و نسبت دانشآموزان كاردانش نشان مي توزيع دانش

باشد در حالي كه در مناطق  يافته واين امر نشان دهنده استقبال و تمايل مسئولين به توسعه شاخه كاردانش مي

هاي ديگر با كاهش مواجه  ها با افزايش و در برخي سال پسر و دختر در برخي سالآموزان  روستايي تعداد دانش

شده كه نشان دهنده عدم استقبال  هاي بعد تعطيل مي اي تأسيس و در سال يا سال ها رشته بوده، در برخي سال

  .باشد مي... ها و  هها، عدم تمايل مسئولين به ادامه كار در برخي از رشت آموزان، غير اقتصادي بودن آموزش دانش

در ارتباط با تأثير شاخه كاردانش بر افت تحصيلي و مقايسه اين وضعيت قبل و بعد از تأسيس شاخه 

دهد، اين نسبت از پايه اول به دوم كاردانش با توجه به نسبت بازماندگي كه تلويحاً اُفت تحصيلي را نشان مي

باشد كه عدد باالي يك در پايه سوم به معناي  مي 0706/1باشد و از پايه دوم به سوم  مي 838/0متوسطه 

در پايه دوم در  82تا  77ميانگين اين نسبت از سال . باشد مردودي زياد به علت امتحانات نهايي سال سوم مي

باشد كه با مقايسه اين  مي 278/1و در پايه سوم متوسطه  681/0مناطق روستايي و شهري در دختران و پسران 

بنابراين احتمال . كمتر است 838/0از  681/0شويم رقم  متوجه مي 72تا  68هاي  به ميانگين سالدو رقم نسبت 

 0706/1از  278/1از پايه اول به دوم بيشتر است و در پايه سوم عدد  82تا  77هاي  افت و بازماندگي در سال
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 72تا  68هاي  نسبت به سال 82تا  77هاي  بيشتر است و نشان دهنده افت زيادي در پايه سوم متوسطه در سال

  .باشد مي

التحصيالن  ميزان رضايت مديران صنايع و صاحبان حرَف و مشاغل از عملكرد فارغ) 1383(عابدي

اي و كاردانش شهرستان زرين شهر را بررسي كرده و گزارش داد كه ميزان رضايت  هاي فني و حرفه آموزشگاه

بطور كلي ميانگين رضايت كارفرمايان . التحصيالن پسر است از فارغالتحصيالن دختر بيشتر  كارفرمايان از فارغ

به همين دليل، از نظر كارفرمايان در بخش . بدون در نظر گرفتن رشته و جنس افراد از حد متوسط باالتر است

  .ها در اولويت قرار دارند التحصيالن دبيرستان ها جهت اشتغال نسبت به فارغ التحصيالن هنرستان صنعت فارغ

، راهكارهاي عملي مناسب جهت ايجاد هماهنگي بين آموزش و پرورش استان با سازمان )1383(محمدي

هاي مهارتي كاردانش را بررسي كرده و نتيجه گرفت كه اجراي  اي در اجراي آزمون آموزش فني و حرفه

ريزي،  مينه برنامهاي همراه با مشكالتي در ز هاي مهارتي كاردانش توسط سازمان آموزش فني و حرفه آزمون

تداخل زمان آزمونها با زمان امتحانات خردادماه، باال بودن حجم كار و محدود بودن نيروي انساني در سازمان 

تجزيه و تحليل نتايج روشن . ها بوده است اي و مشكل تعامل آزمونگرها با مديران هنرستان آموزش فني و حرفه

هاي فردي آزمونگرها از قبيل  هاي كاردانش از ويژگي يران هنرستاناي و مد سازد كه كارشناسان فني و حرفه مي

هاي علمي  هاي آموزشي و آشنايي با شيوه به هدف  نوع برخورد آزمونگرها، توجيه هنرجويان، ميزان تسلط

هاي نمونه آماري به نحوي از شيوه واگذاري آزمون به آموزش و  همه گروه. اند ارزشيابي رضايت كافي نداشته

اي در اين  اند كه سازمان آموزش فني و حرفه افراد مورد مطالعه اذعان داشته. اند رش اظهار رضايت نمودهپرو

  .تواند نقش خود را بيشتر به عنوان يك ناظر تخصصي ايفا نمايد زمينه مي

 كشي هاي خياطي، نقشه كارايي بيروني شاخه كاردانش استان چهارمحال و بختياري در رشته) 1384(مرادي

هاي مورد  براساس گزارش وي، كارايي بيروني رشته. ، بررسي كرد1380تا  1375هاي  و كامپيوتر طي سال

و در بعد اجتماعي  52/2، در بعد اقتصادي 8/2در بعد فردي ) اي ليكرت درجه 5در مقايسه (مطالعه در استان 

  . مطلوب نبوده استبوده است كه در هيچكدام از ابعاد ذكر شده كارايي بيروني در حد  63/2

هاي مهارتي شاخه كاردانش در زمينه صنعت  نيازسنجي رشته«پژوهشي را تحت عنوان ) 1384(زادهمهرعلي

- انجام داده ويافته» ساله توسعه كشور در استان خوزستان ها با وضعيت موجود در برنامه پنج و ميزان انطباق آن

  :هاي خود را به شرح زير خالصه كرده است

هاي ضعيف و  آموختگان كاردانش اين است كه آنان ورودي ه نگاه جامعه و بخش صنعت به دانشهرچند ك

مندي  اند؛ با اين حال عالقه هاي تحصيلي را نداشته اند و توانايي ادامه تحصيل در ساير شاخه ناكارآمدي بوده

توان به آن  ن يك نقطه قوت ميهايي است كه به عنوا هاي مهارتي شاخه كاردانش از مؤلفه آموزان به رشته دانش

التحصيالن  عدم پيگيري مشكالت فارغ. توجه نمود و بر اين اساس به آموزش و استخدام و ارتقاي آنان پرداخت

تاكنون بخش خصوصي در . كاردانش در بازار كار عمالً مشكالت جذب و ارتقاء آنان را دوچندان كرده است



52 

 
هاي آنان اعتماد نكرده  ار كار مشاركت چنداني نداشته است و به تواناييالتحصيالن كاردانش در باز استخدام فارغ

  . است

عدم : آموختگان آن در ارتباط با برنامه آموزشي و درسي عبارتند از هاي كاردانش و دانش مشكالت هنرستان

از مراكز آموختگان، نبودن برنامه بازديد  مشاركت صنعت در آموزش و كارورزي و ارزشيابي و استخدام دانش

ها، عدم اعالم نيازهاي  تر مباحث عملي و ايجاد انگيزه در آن آموزان و مربيان براي درك عميق صنعتي براي دانش

هاي آموزشي، متناسب  اي و آموزشي و عدم مشاركت در تدوين برنامه بخش صنعت و بازار كار و نيازهاي برنامه

دانش و نيازهاي و بازار كار، متناسب نبودن كتب آموزشي هاي كار نبودن مهارت مربيان با ماهيت واقعي رشته

كاردانش و نياز صنايع، متناسب نبودن اهداف دوره آموزشي كاردانش با نيازهاي صنعت، عدم جذب 

ها، ناتواني در  التحصيالن مراكز كاردانش از طرف صنعت و بازار كار به خاطر پايين بودن كيفيت آموزش آن فارغ

هاي كاردانش به دليل كمبود بودجه، عدم تطابق ساعات درسي  ها و مهارت يزات و آموزشبه روز رساني تجه

آموزان در  نظري و عملي، اكتفا نمودن به مباحث نظري به خاطر كمبود امكانات، متناسب نبودن تعداد دانش

درسي و محتواي آموزشي  هاي ها، عدم بازبيني برنامه ها، رعايت نكردن استانداردها در ارائه آموزش بعضي از رشته

  .ها براي به روز كردن آن

كم بودن : اند كه عبارتند از مراكز كاردانش در استفاده از مربيان مناسب و با صالحيت با مشكالتي مواجه

نيروي انساني متخصص به عنوان مربي، به روز نبودن و قديمي بودن مهارت مربيان، متناسب نبودن مهارت و 

هاي بازآموزي به خاطر كيفيت پايين  هاي صنعتي، عدم استفاده مربيان مراكز از دوره ز رشتهدانش مربيان با نيا

هاي بازآموزي، زياد بودن ساعات كار مربيان مراكز، پايين بودن مدرك  ها، عدم شركت مربيان در دوره دوره

دارند و قديمي بودن و به هاي كاردانش از لحاظ امكانات و تجهيزات وضعيت مناسبي ن هنرستان. تحصيلي مربيان

آموزان همچنان مشكل  ها با توجه به تعداد دانش روز نبودن تجهيزات و كمبود تعداد وسايل و امكانات كارگاه

  .ها است اصلي اين هنرستان

اند و متناسب با  ها قديمي هاي كاردانش به روز نيست و تجهيزات و امكانات آن استانداردهاي هنرستان

ها هم در حد همين وسايل و استانداردها  ها از مهارت مهارت مربيان و ارزشيابي آن. باشند ين نمياستانداردهاي نو

هاي كاردانش كمبود بودجه دارند و قدرت روزآمدي ندارند و  الزم به ذكر است كه هنرستان. قديمي است

  . توانند پا به پاي بخش صنعت پيشرفت كنند نمي

ها از  آن. اند آموزان مناسب عمل نكردههاي دانشارزشيابي از آموخته هاي كاردانش در زمينه  هنرستان 

ها صرفاً به صورت كتبي چهار  كنند، ارزشيابي ها استفاده نمي نظران در ارزشيابي مهارت متخصصان و صاحب

نين همچ. شود ها به دليل كمبود پرسنل نظارت كافي اعمال نمي شود، بر ارزشيابي مهارت اي برگزار مي گزينه

آموزي به نحوي همه را  هاي كاردانش بدون توجه به دانش و مهارت دانش مديران صنايع معتقدند كه هنرستان
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آموختگان بعضاً از  اين بررسي نشان داد كه دانش. نمايند و توقع دارند كه جذب بازار كار شوند التحصيل مي فارغ

  .هاي الزم براي انجام كار هستند ها و توانايي د مهارتهاي كاردانش فاق دانش كافي برخوردارند ولي در همه رشته

هاي اخير بدون توجه به نياز واقعي استان و صرفاً  هايي هستند كه در سال هاي برق و كامپيوتر از رشته رشته

ها در  آموزان و والدين آنان به اسامي چشمگير اين رشته ها و توجه دانش به دليل وجود امكانات آموزشِ اين رشته

هاي مشابه در  همچنين وجود رشته. اند استان گسترش فراواني داشته و هم اكنون بازار كار خود را از دست داده

هاي كشور نيز عرصه را براي  هاي اخير در دانشگاه ها در سال مقطع كارداني و كارشناسي و توسعه آن

  .تر كرده است ها تنگ آموختگان اين رشته دانش

درصد  85( اي آموزان شاخه فني و حرفه درصد از دانش 79اد كه در مجموع، گزارش د) 1386(ميرهادي

آموزان  درصد از دانش 80در مجموع، . اند التحصيل شده در منطقه شاهين شهر فارغ) درصد پسر 75دختر و 

و  آموزان فني درصد از دانش 21حدود . اند التحصيل شده فارغ) درصد پسر 74درصد دختر و  86( شاخه كاردانش

هاي فني و  نرخ اتالف در هنرستان. اند آموزان شاخه كاردانش ترك تحصيل كرده درصد از دانش 20اي و  حرفه

التحصيالن   درصد از فارغ 68بيش از . بوده است 45/1هاي كاردانش برابر  و در هنرستان 47/1اي برابر  حرفه

. اند درصد سرباز بوده 3درصد دانشجو و  14درصد شاغل،  15اي و كاردانش بيكار،  هاي فني و حرفهشاخه

  .شود اي به يافتن شغل منجر نمي تحصيل در شاخه كاردانش يا فني و حرفه

آموختگان شاخه كاردانش استان خراسان را بررسي  وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش) 1380(خاني

درصد  1/8درصد دانشجو،  4/24ار، درصد بيك 1/34آموختگان شاغل،  درصد دانش 6/20كرده و گزارش كرد كه 

نزديك به نيمي از شاغالن در شغل مرتبط با رشته . اند درصد طلبه بوده 3/0دار و  درصد خانه 5/12سرباز، 

هاي الزم جهت انجام وظايف شغل خود را از  آموختگان شاغل مهارت بيشتر دانش.. تحصيلي خود اشتغال نداشتند

  . بودند طريق تجربيات ضمن كار كسب نموده

هاي كاردانش با  طراحي الگوي انطباق و سازگاري رشته«اي تحت عنوان در مطالعه) 1385(زاده شريعت

هاي مهارتي  ، نتيجه گرفت كه ارتباط نظام دار و مشخص بين اجراي آموزش»نيازهاي بازار كار در شهر تهران

ركار برقرار نيست و سياست كميت گرائي و كاردانش در سطح سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و نيازهاي بازا

. آموزان، اين امر را به شدت تحت تأثير قرار داده است و آن را به حاشيه رانده است پاسخگويي به تقاضاي دانش

هاي جمعيتي، پوشش تحصيلي، اشتغال و بيكاري،  توان از شاخص هاي بازار كار مي براي شناسايي عاليم و نشانه

  .هاي مهارتي كاردانش استفاده نمود ميزان مشاركت بخش خصوصي در اجراي آموزش آوري و تغييرات فن

آموختگان  به هنگام بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش) 1383(پور عطاريان و محتشمي

درصد به تحصيل خود ادامه  7/52آموختگان فقط  كاردانش دراستان خراسان، نتيجه گرفت كه از كل دانش

. اندماه  در انتظار  اشتغال بوده 10التحصيل شدن تا  آموختگان پس از فارغ درصد از دانش 5/81حدود . دان داده

آموختگان شاغل، دختران بيش از پسران در ارتباط با رشته تحصيلي خود مشغول به كار  بعالوه در بين دانش
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) درصد 2/51(ختگان به غير شاغالن آمو از لحاظ وضعيت اشتغال، بيشترين فراواني در بين دانش. باشند مي

  . يابد اختصاص مي

، تأثير تحصيل در شاخه كاردانش بر سطح حرمت خود و سالمت عمومي و پيشرفت )1382(اسداللهي

هاي شهر تهران را مطالعه كرده وگزارش داد كه  آموزان دختر پايه دوم و سوم دبيرستان تحصيلي دانش

ه تحصيل در اين مراكز از سطح حرمت خود باالتر، سالمت عمومي بيشتر و آموزان مدارس كاردانش با ادام دانش

عدم اطمينان به آينده شغلي افراد تحصيل كرده در جامعه امروزي، .شوند پيشرفت تحصيلي بهتري برخوردار مي

مال دهد در حالي كه راه يافتن به مدارس كاردانش، احت هاي نسل جوان را تشكيل مي يكي از بزرگترين نگراني

رسد كه يكي از نتايج كاربردي پژوهش حاضر  بنابراين به نظر مي. دهد بدست آوردن شغل در آينده را افزايش مي

بدين ترتيب با . آموزان باشد تواند تأكيد بر شناخت و معرفي مدارس كاردانش و تأثير مثبت آن بر دانش مي

يابند كه با  ه باشيم كه افراد به مدارسي راه ميتوانيم انتظار داشت هدايت درست افراد به مدارس كاردانش مي

  . شود هاي افراد در زمينه دستيابي به شغل مناسب  مي هاي آنان مطابقت دارد و موجب كاهش نگراني توانمندي

فقدان تشكيالت مناسب در وزارت آموزش و پرورش، نبود نظام جذب و تربيت ) 1377(تكميل همايون

هاي واحدهاي آموزشي، دجه موردنياز وسرانه مناسب براي تجهيز وتوسعه كارگاهنيروي انساني، عدم تخصيص بو

روزي در روستاها، مشخص ربط، عدم تأسيس واحدهاي كاردانش شبانههاي ذيعدم تحقق همكاري سازمان

ابهام التحصيالن شاخه كاردانش در جامعه و دراولويت قرار نگرفتن اشتغال اين افراد، وجود  نبودن جايگاه فارغ

هاي مجري كاردانش التحصيالن شاخه كاردانش، عدم ايجاد تشكيالت خاص در سازمان درباره ادامه تحصيل فارغ

 .را به عنوان موانع و مشكالت اجرايي موجود بر سر راه برنامه شاخه كاردانش، برشمرده است

رنامه كاردانش را به براساس تجارب كسب شده در يكي از واحدهاي كاردانش، مشكالت ب) 1379(سليمي

  :شرح زير خالصه كرده است

مجريان، . هاي مهارتي هويت مشخصي ندارند و زنجيره آموزش در اين شاخه گسسته استآموزش - 1

 .آموزان و اولياي آنان دچار سردرگمي هستند دانش

 .دهاي آموزش وپرورش و كار و امور اجتماعي رابطه منطقي و اثرگذار وجود نداربيبين وزارتخانه - 2

 .در باره شاخه كاردانش، منابع و موضوعات درسي قابل اطمينان و مدون در اختيار نيست - 3

 .الساعه هستندها خلقهدايت و راهبري آموزش از سطح باال به پايين قطع شده است و بخشنامه - 4

رش و ضابطه، عدم هماهنگي با آموزش و پروهاي بيثبت نام( اي دارندهاي آزاد مشكالت عديدهآموزشگاه - 5

 ...).هاي آزادوعدم كنترل ونظارت بر كار آموزشگاه

 .شوندها به شيوه درست انجام نميبراي انجام آزمون مهارت، روند صحيحي وجود ندارد و آزمون - 6

معلمان وهنرآموزان درباره وظايف خودتوجيه نسيتند . وضعيت نيروي انساني شاغل بسيار نامناسب است - 7

 .ر اندك استوتعداد نيروهاي توانمند بسيا



55 

 
 .پست سرپرستي كارگاه كه از اهميت زيادي برخوردار است، اغلب خالي است - 8

تجهيزات مستهلك و از رده خارج در يك فضاي نيم بند . وضعيت فضا و تجهيزات بسيار نامناسب است - 9

 .كارگاهي رها شده است

 .آموزان گله دارندت دانشآموزان رواج دارد و همواره معلمان از وضعيرفتارهاي ناهنجار در بين دانش  -10

 .هاي زيادي وجود داردنظام اطالعات مناسب وجود ندارد و بين منبع اطالعات مختلف ناهماهنگي -11

 .سرانه آموزشي بسيار پايين است وهيچ تناسبي با تورم موجود در جامعه ندارد  -12

 .اند، مشخص نيستآموزاني كه چندين مرتبه شكست خوردهجايگاه دروس مهارتي دانش -13

هاي  ي  اجراي برنامه بعداز نزديك به يك قرن تجربه توان نتيجه گرفت كه مي چه بيان شد، با توجه به آن

مجموعه . بسيار مشهود استاي  اختالل در كاركرد نظام آموزش و پرورش فني و حرفه ،اي فني و حرفه آموزش

در حوزه آموزش و پرورش متعدد هاي  نارساييهاي عمده، مشكالت پيچيده و  چالششواهد پژوهشي بر وجود 

همچنين، اغلب كارشناسان آگاه به نامطلوب بودن وضع آموزش و پرورش . اي رسمي داللت دارند فني و حرفه

پاسخ اين  توان نسبت داد؟ ها را به عواملي مي نارسايي و چيستها  اين اختاللمنشأ . اي اذعان دارند فني و حرفه

فصل حاضر مانده  در صفحات باقي با وجود اين،. نيست پاسخ قاطع به آن مقدورنبوده و ارئه  روشنسئوال چندان 

  .ورزيد اهتمام تهيه پاسخ مقدماتيبراي نگارنده 

  اي در ايران هاي آموزش و پرورش فني و حرفه عوامل بازدارنده موفقيت برنامه

كه در اسـناد پژوهشـي    ، چناناي در ايران هاي آموزش و پرورش فني و حرفه عوامل بازدارنده موفقيت برنامه

  :انعكاس يافته است، در چند محور به شرح زير خالصه شده است

  اي از نظام آموزش كشور  بخش آموزش و پرورش فني و حرفه  گسيختگي - 1

برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در كشور ما بدون اتكا به يك مبناي نظري روشن و مدون و تفاهم شده، 

مي دانـيم كـه نظريـه پـردازي     . كنند توليان اين آموزش ها از مبناي نظري خاصي تبعيت نمياجرا مي شوند و م

بدون پژوهش امكان پذير نيست و چون فرهنگ تصميم گيري بر مبناي پژوهش در كشور ما نهادينه نشده است، 

كثـر تصـميم هـا از    شوند و به همين دليـل، ا  غالبا تصميم ها بدون توجه به مبناي نظري و اصول علمي اتخاذ مي

اگر چه انبوهي از تجارب در زمينه آموزش فنـي و حرفـه اي كسـب    . جامعيت، كفايت و تناسب برخوردار نيستند

رسد در اثرضعف مباني نظري  نظر مي به. شده است ولي اين تجارب به صورت پراكنده و تركيب نشده رها شده اند

عنوان بخشي از نظـام يكپارچـه آموزشـي تعريـف نشـده       هاي ب آموزش هاي فني و حرفه اي، آموزش فني و حرفه

هاي آموزشي از نظام آمـوزش عمـومي    اي در گستره فعاليت در حالي كه شايسته است آموزش فني و حرفه. است

هاي مختلف بـراي   وجود وزارتخانه. تغذيه كرده و از سوي ديگر، با نظام اشتغال و آموزش عالي رابطه داشته باشد

هاي مختلف نظـام آموزشـي منجـر شـده      بخش  ها به گسيختگي مند بين اين وزارتخانه رابطه نظامآموزش و نبود 

اي ايـران و هندوسـتان را مقايسـه كـرده و برخـي از مشـكالت        آموزش فني وحرفه) 1364(زيبا كالم مفرد. است
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دهد كه تعـدد   وي نشان ميهاي مطالعه  يافته. اي ايران را بيان كرده است هاي آموزش فني و حرفه بنيادي برنامه

) 1381(مرجـاني . ها شده است مند شدن اين برنامه اي در ايران مانع نظام هاي آموزش فني و حرفه متوليان برنامه

گرايـي جديـد مقايسـه     اي در ايران را با معرفت شناسي حرفه در تحقيق خود، مباني معرفت شناسي تربيت حرفه

اي كشـور   شناسي مشخص و مدوني در آموزش و پرورش و تربيت حرفهكرده و نتيجه گرفت كه فلسفه و معرفت 

باشد، تمايز و تفكيـك دانـش نظـري و عملـي و يكسـان       باشد و آنچه در نظام تربيتي ايران حاكم مي موجود نمي

هنوز در كشور ما تعريف جامع و مانع و مورد توافق همگـان از آمـوزش هـاي    . نبودن ارزش دانش و مهارت است

فه اي ارائه نشده است و به دليل وسيع بودن حيطه اين آموزش ها و متعدد بودن متوليان آن، احساس فني و حر

نشانه اين . مسئوليت در برابر برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در ميان متوليان پخش شده و يا لوث شده است

ر انداخته و از پاسـخ گـويي طفـره    لوث مسئوليت اين است كه سازمانهاي مختلف عدم توفيق را به گر دن يكديگ

ماموريت سازمان هاي مختلف آموزش فني و حرفه اي به روشني تعيين نشده است و اين آموزش ها در . روند   مي

اي حـاكم نشـدن يـك     ترين  مشكل آموزش فني و حرفه اي در واقع مي توان گفت ريشه. سطح ملي متولي ندارد

م گيري روي مسايل مربوط به بخش مورد نظر است كه بازتـاب آن در  انديشه و طرح كالن تفاهم شده در تصمي

  .ها مشهود است همه سازمان

   اي هاي آموزش فني و حرفه مند ميان نياز هاي جامعه و برنامه نابساماني اقتصادي و نبود رابطه نظام -2

وغلبه آن بر اقتصاد  گري واسطهدر نظام اقتصادي كشور، رواج اقتصاد مبتني بر  برنامگي و نابساماني بي

توليدي وبه تبع آن مستقل بودن كار و تالش از رفاه شخصي و منزلت اجتماعي،  مي تواند موفقيت برنامه هاي 

قواعد علمي اقتصاد و در نتيجه نابساماني توجهي به  بيدر كشور ما در اثر . آموزش فني و حرفه اي را تهديد كند

هاي باد آورده به طور فراوان وجود دارد و غالبا افرادي كه از رفاه و  نظام اقتصادي، سرمايه ها و موقعيت در

گيرند و وقتي كه الگوهاي جوانان موقعيت و  منزلت اجتماعي بااليي برخوردار هستند سرمشق جوانان قرار مي

و وابستگي  سرمايه خود را نه از راه كار و تالش و شايستگي بلكه از راه سوء استفاده، داللي، تظاهر و رياكاري

آورند، ديگر نيازي به آموزش به معناي عام و آموزش فني و حرفه اي به معناي خاص  هاي خاص به دست مي

بنابراين، توسعه نيافتگي جامعه ما و متكي بودن اقتصاد كشور به درآمد حاصل از فروش . احساس نخواهد شد

هاي صنعت، خدمات و كشاورزي،  د در بخشتبع آن نظام گسيختگي موجو نفت خام و ساير منابع طبيعي و به

اي را توجيه كند و حتّي جديت و واقعي بودن نيازكشور ما به   تواند ضعف برنامه هاي آموزش فني و حرفه مي

  . اي را مورد ترديد قرار دهد توسعه آموزش هاي فني و حرفه

ه بسياري از مسائلي است كـه در  چه بيان شد، نظام اقتصادي حاكم بر كشور سرمنشا و تبيين كنند بنابر آن

براي نمونه، دربسياري از مطالعات داخل كشور، به ناهماهنگي ميان . اند اي پديدار شده حوزه آموزش فني و حرفه

اي، به عنوان يكـي از موانـع توسـعه آمـوزش هـاي فنـي و        هاي آموزش هاي فني و حرفه نيازهاي جامعه و برنامه

دهند كه ميان آموزش دهندگان و فراگيران آموزش هاي فني  موجود نشان مي شواهد. اي، اشاره شده است حرفه

و حرفه اي از يك طرف و مصرف كنندگان محصوالت اين آموزش هـا از طـرف ديگـر، ارتبـاط و پيونـد سـازمان       
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ي صرف نظر از نوع و شكل فعاليت مراكز اشتغال، براي فراورده هاي آموزش فنـي و حرفـه ا  . اي وجود ندارد يافته

جايگاهي در برنامه ها و سازمان نيروي انساني مراكز آموزش و مراكز اشتغال پيش بيني نشده است و ميان مراكز 

آموزشي و عرصه اشتغال هيچ گونه ارتباط و پيوندي وجود ندارد و به خاطر اين بيگانگي، مراكز اشتغال از ظرفيت 

مراكز آموزشي نيز از ميزان و نوع نيـاز مراكـز اشـتغال     به همين ترتيب،. و تواناييهاي آموزش گرفتگان بي خبرند

بنابراين، فارغ التحصيالن آموزش هاي فني و حرفه اي كه به طور منطقي بـراي پاسـخ دادن بـه    . اطالعي ندارند 

همين نيازها پرورده شوند، به علت كيفيات نارساي آموزش و نيز عدم ارتباط ميـان بـازار كـار و مراكـز آموزشـي      

ريزي آموزشي وابسته بـه   مؤسسه مطالعات و برنامه(بيگانه با اهداف آموزش هاي فني و حرفه اي دارند سرنوشتي

و اين وضع موجب شده كه شانس اشتغال مهـارت آموختگـان آمـوزش فنـي و     ). 1367سازمان گسترش صنايع، 

يكـي از عوامـل بازدارنـده     بنـابراين، . ها در رشته هاي نظري كمتر يـا برابـر باشـد    حرفه اي نسبت به همتايان آن

اي  اي اين است كه سياست گذاران و برنامه ريزان آموزش فنـي و حرفـه   موفقيت برنامه هاي آموزش فني و حرفه

اي براي شناسايي نياز هاي جامعه و تدبيري براي برقراري ارتباط و هماهنگي كافي ميان آموزش هاي فني  برنامه

  . و حرفه اي و نيازهاي جامعه ندارند

اي در مشاغل غير مرتبط با رشتة تحصيلي و يا ناكافي بودن  هاي فني و حرفه التحصيالن آموزش اشتغال فارغ

دهـد كـه ميـان     هاي كسب شده و وظايف شغلي افراد مورد نظر، به طـور آشـكار نشـان مـي     تناسب ميان مهارت

يـن واقعيـت توسـط بسـياري از     ا. اي وجـود نـدارد   منـد و تعريـف شـده    هاي اشتغال و آموزش رابطـه نظـام   نظام

؛ بيناييـان  1371ي،ف؛ صـيا 1366؛ جمالفر،1367؛ شكركن،1378براي مثال، نفيسي، (نظران و پژوهشگران صاحب

؛ 1374؛ فرشــاد،1373؛ كريمــي،1372؛ مزروعــي،1372؛ نظــري،1372زاده، و محمــودي  ؛ جــوادي1372ســفيد،

؛  1383؛ صـابري، 1380؛ خاني،1384؛ برزگر،1379؛ فخررحيمي،1381؛ ايراني،1382حسيني، ؛ شاه1374كامران،

؛ مؤسســه مطالعــات و 1377؛ كهــك،1374؛ قربــان حســيني،1376مزگــي،  ؛ سفردوســت ســياه1377مــرادي، 

؛ مهـر   1380؛ حنيفـي، 1381؛ لرسـتاني، 1379؛ جاللـي پـور،  1382؛ نويـدي وبرزگـر،  1367ريزي آموزشي، برنامه

در ) 1378(نفيسـي . تصريح شده است) 1385زاده، ؛ شريعت1380؛ ميرهادي، 1380؛ فتح آبادي،1384زاده،  علي

هـاي   هاي آموزش و پرورش و بازار كار نتيجه گرفت كه گسترش آمـوزش  هاي ارتباط نظام هنگام بررسي نارسايي

بلكه بيش از هر چيز از امكانات   گيرد، اي وكاردانش اصوالً از نيازهاي فعلي و آتي بازار كار نشأت نمي فني و حرفه

اي وكـاردانش بيشـتر متـأثر از     فنـي و حرفـه    هـاي آمـوزش  كندو اجراي برنامه مالي، انساني و كالبدي تبعيت مي

اي هـاي فنـي وحرفـه   پذيرد كه در اثر آن، مرزبندي كمي وكيفي را كـه در آمـوزش  تقاضاي اجتماعي صورت مي

سـرو  . بـازد االي اقتصادي است، رنـگ مـي  رود و نيازهاي بازاركار كه يك كومهارتي بايد رعايت شود، از ميان مي

و . اي مستلزم بهبود وضعيت اقتصادي كشور و بازار كـار اسـت   سامان يافتن برنامه هاي آموزش هاي فني و حرفه

اگر ركود و بي برنامگي كه حاصل آن بيكاري است، ادامه يابد، تفاوتي نمـي كنـد كـه   آمـوزش بـه چـه شـكلي        
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ر هر صورت دانش آموختگان بيكار مي مانند و از آموزش ها ثمري حاصل نمـي  سازمان دهي و ارائه شود، چون د

  . شود

 هاي عملي پايه  ضعف آموزش عمومي و مهارت   - 3

تحوالت سريع و پرشتاب جهان امروز،تغيير در نگرش نسبت به آموزش و پرورش به طور عام و آموزش فني 

اقتصاد جهاني به نيروي انساني انعطاف پـذير و مولـد   . دنماي اي به طور خاص را بيش از پيش ضروري مي و حرفه

از اين رو، فراهم كردن امكان يادگيري . نيازمند است تا بتواند خود را با محيط پيوسته در حال تغيير سازگار كند

هـاي الزم   توان مردم را بـه دانـش و مهـارت    و كارآموزي در طول زندگي افراد تنها راهي است كه بدان طريق مي

اي با نظام آموزش  در چنين جهاني الزم است آموزش فني و حرفه. اي زندگي در جهان پوياي امروز مجهز كردبر

چنين ديدگاهي . عمومي، آموزش متوسطه، آموزش عالي و آموزش بزرگساالن پيوندي نزديك و محكم برقرار كند

  . موزش عمومي تأكيد دارداي، بر لزوم توسعه آ هاي فني و حرفه عالوه بر نشان دادن اهميت آموزش

 هـاي درسـي و  هـا بـه برنامـه   مهارت سياسي قرن بيستم موجب ورود فنون و تحوالت اقتصادي، اجتماعي و

اي كه به اين ترتيب شكل گرفت در سير آموزش حرفه.هاي تعليم وتربيت شداي در نظامآمدن آموزش حرفه پديد

ها در چند دهة اخيـر، جنـبش    اجه گرديد كه از مهمترين آنهاي بسياري موتكويني خود با تغييرات و دگرگوني

گرايي حرفه«پديد آمدن هاي آموزشي ودر نهايت است كه منجر به تغييراتي در برخي از نظام 1980اصالحي دهة 

حرفه گرائي جديد و ديدگاه هاي ناظربرآن، رويكـرد جديـدي در تربيـت     ).1382مرجاني وزيباكالم،( شد» جديد

سازي عمـوم   ح كرد كه بر اساس آن آماده سازي  فراگيران  براي يك شغل خاص  به رويكرد آمادهحرفه اي مطر

زيرا، تربيت افراد براي يك حرفه معين  . محور تغيير يافت جوانان براي سازگاري مؤثر با دنياي كار و مشاغل دانش

را نداشت و از سوي ديگـر بـا محـدود     توانائي پاسخگوئي به نيازهاي متنوع و در حال تغيير اقتصادي و اجتماعي

شـان را در معـرض خطـر     كردن توانائي هاي انتخاب افراد، انطباق آنها با تغييرات فناوري ودر نتيجه آينده شغلي

  . دادقرارمي

گرايي جديد، به نظر مي رسد مرتبط ساختن آمـوزش  با توجه به مفاهيم وتلويحات مطالعات مربوط به حرفه

به همـين دليـل، در توصـيه    . نياي كار مي تواند به غناي آموزش هاي فني و حرفه اي بيانجامدعمومي با كار و د

كيـد  أهاي سازمانهاي جهاني مانند يونسكو و يونيوك بـر تلفيـق آمـوزش عمـومي و آمـوزش فنـي و حرفـه اي ت       

  ).2004، 21؛ استاز و بوديلي2001، 20يونسكو(شود مي

گرايـي   حرفـه «هـاي  نوان تالشي در جهت غلبه بر مشكالت ونارساييبه ع» گرايي جديدحرفه«با وجود اينكه 

محسوب مي شود، موج آن هنوز به ايران نرسيده و آموزش هاي فني و حرفه اي به عنوان بخشي از نظام » سنتي

براي نمونه، نفيسي، قاسـمي  (از محتواي مقاالت ارائه شده. آموزشي ومجزا از آموزش نظري و عمومي جريان دارد

در تهـران برگـزار شـد،     1379كه در سال  » عمومي  در آموزش  فناوري  آموزش»  درهمايش) ، خالقي، معافيپويا

                                                 
20. UNESCO  
21

.  Stasz and Bodilly 
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چنين استنباط مي شود كه يكي از عوامل بازدارنده موفقيت برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي ايـن اسـت كـه    

اي از  آموختگان فنـي و حرفـه   هاي عمومي و پايه در جريان آموزش عمومي كسب نمي شود و اغلب دانش ويژگي

هـاي فنـي و    ها شالوده مهـارت  اين ويژگي. ويژگي هاي پايه و مهارت هاي اصلي در حد مطلوب برخوردار نيستند

هاي كليدي مـرتبط بـا    مهارت .دهند وآموختن آنها براي توفيق در هر شغلي ضروري است اي را تشكيل مي حرفه

ا براي مشاركت مؤثر دردنياي كار واشكال نوظهورمشاغل، اساسي تلقي ه هايي هستند كه كسب آن اشتغال، مهارت

ها عمـومي   اين مهارت. هاي كار است ها در موقعيت ها بر توانايي كاربرد تلفيقي دانش ومهارت شود و تمركز آن مي

نـه   هـاي كليـدي   بنابراين، مهـارت . مفيدند) نه كاري معين درشغل يا صنعت خاص( هستند وبراي انجام هركاري

دهنـد، بلكـه بـراي تربيـت وتحصـيل بيشـتر        تنها اساس اشتغال مفيد و مشاركت مؤثردردنياي كار را تشكيل مي

اي،  وزراي تربيـت حرفـه   شـوراي آمـوزش وپـرورش و   (طور كلي براي زندگي بزرگسالي اهميت اساسـي دارنـد   وبه

هـاي   مهارت«موجود براي اشاره به مفهومدر ادبيات ). 2009، به نقل مژومدار، 1992اشتغال وكارآموزي استراليا، 

مهارت هاي «،  24»هاي اصلي مهارت«،»23هاي پايه مهارت«از مفاهيم مترادف، نظير 22»كليدي مرتبط با دنياي كار

ها در همـه  منـابع كـامالً     معنا ومفهوم اين مهارت. ، استفاده شده است26»هاي كليدي شايستگي«يا  25»غير فني

در همـه منـابع بـر چنـد مهـارتي بـودن،       . در تعـاريف چنـدان بـارز نيسـت      تفـاوت باوجود ايـن،  . يكسان نيست

،هفت مهارت كليدي )3همان منبع، ص ( در گزارش هيئت استراليايي. پذيري وسازگاري تأكيد شده است انعطاف

  :اند ها به شرح زير خالصه شده اين مهارت. ها نياز دارند تعريف شده كه همه جوانان به كسب آن

 .27ي، تحليل وسازمان دادن اطالعاتگردآور - 1

 .28مهارت برقراي ارتباط و مبادله افكار واطالعات - 2

 .29ها ريزي و سازماندهي فعاليت مهارت برنامه  - 3

 ).ها مهارت كار كردن با افراد و گروه( 30هاي فردي و بين فردي مهارت - 4

 .31هاي رياضي و  فني مهارت - 5

 .32مهارت حل مسئله - 6

  . 33فهم علمي و كاربرد فنĤوري - 7

                                                 
22 .employment-related key competencies 
23 .basic skills 
24 .core skills 
25. non technical skills 
26 . key competencies 
27 .collecting, analyzing and organizing information 
28 .communicating  ideas and information 
29 .planning and organizing activities 
30 .working with others and in teams 
31 . using mathematical ideas  and  techniques 
32 .solving problems 
33 .using technology 
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ه نظر مي رسد يكي از مشكالت اساسي نظام آموزشي ايران به تعامل آموزش و پرورش عمومي با دنياي كار ب

گردد و توفيق برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در گرو استحكام و كيفيت آموزش هـاي پايـه و عمـومي     برمي

مهـارت هـاي اوليـه در دوره    نگرش دانش آموزان نسبت به كار و آموزش هاي فني و حرفه اي وهمچنـين  . است

دوره آموزش عمومي مي تواند بستر مناسبي براي كيفيت بخشي به آموزش هاي . آموزش عمومي شكل مي گيرد

بخش نيست و دانش فني و حرفه اي فراهم سازد با وجود اين،  محصول تعامل اين دو نوع آموزش چندان رضايت

اساسي دارند و در اثر همين ضعف، حتي گروهي كـه آمـوزش   ضعف  آموزان، عموماً، در زمينه مهارت هاي اصلي

هاي فني و حرفه اي را دريافت مي كنند، در موقعيت هاي واقعي بر كساني كه دوره هاي آموزش فنـي و حرفـه   

كيفيت نارساي آموزش و نيز عـدم ارتبـاط منطقـي     در اثراي را نگذرانده اند برتري معناداري نشان نمي دهند و 

ايـن  . كننـد  بينـي شـده پيـدا مـي     اي، سرنوشتي بيگانه با اهداف پيش ار و مراكز آموزش فني و حرفهميان بازار ك

اي، بلكه  به ضعف اساسي آموزش وپرورش عمومي  هاي آموزش فني وحرفه مشكل نه تنها به كيفيت پايين برنامه

ــت  ــاب اس ــل انتس ــياري از  .قاب ــگران بس ــان (پژوهش ــال، قرب ــراي مث ــيني، ب ــل مح1374حس ــدي،؛ گ ؛ 1377م

ــاغ،1378طهماســبي، ــاگر،1380؛ رحمــاني دب ــدالغني1382؛ مين ــب،1384؛ برزگــر،1374زاده، ؛ عب ؛ 1374؛ غري

؛ 1382؛ فرزانـه، 1380آبـادي،  ؛ فـتح 1374لـويي كهريزكـي،   ؛ حمزه1374؛ فوالدوند،1375؛ نويدي،1375افشاري،

تغييـر يافـت و    آموزش متوسطه كشـور در اثر همين مشكالت، نظام . اند به اين ضعف اشاره كرده) 1382شريفان،

ساله گذشته در خصوص  17با وجود اين، تجارب. تأسيس شداي شفابخش  نسخهشاخه جديد كاردانش به عنوان 

برنامه كاردانش نشان مي دهد كه آرزوهاي مسئوالن نظام آموزشي  به واقعيت نپيوسته و نظام آموزشي همچنان 

  ).  1382زگر، نويدي وبر(با مشكالت اساسي مواجه است

  گذاري در اين بخش  اي و مشكل سرمايه پايين بودن منزلت اجتماعي آموزش فني و حرفه - 4

اگر چه اكثر مسئوالن كشور نياز مملكت به آموزش هاي فني و حرفه اي و نقش اين آموزش هـا در توسـعه   

هاي  از جايگاه و نقش آموزشروشني  تعريفاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مورد تاييد قرار مي دهند، ولي غالباً 

به همين دليل، در تخصيص منابع به بخش آموزش هاي فني و حرفه اي همواره . دهند نمي ارائه فني و حرفه اي

درحقيقـت، اهميـت و جايگـاه    . گرداند ها را غير مفيد و كم اهميت مي طوري عمل مي شود كه عمالً اين آموزش

آموزش هاي فني و حرفـه  . م تصميم گيري كالن كشور چندان روشن نيستآموزش هاي فني و حرفه اي در نظا

ها اسـتفاده نشـود،    هاي نظري بسيار پرهزينه هستند و درصورتي كه از محصوالت اين برنامه اي نسبت به آموزش

اده اي مدون و نظام هوشياري براي استف از آنجايي كه برنامه. اين هزينه سنگين بر دولت و مردم تحميل مي شود

گذاري در اين بخـش چنـدان    شود كه سرمايه اي وجود ندارد، چنين تصور مي هاي آموزش فني و حرفه از فرآورده

شود و در اثر  گذاري نمي اي به اندازه كافي سرمايه هاي فني و حرفه به همين دليل، در بخش آموزش. مفيد نيست

اي از كيفيـت كـافي    خـش آمـوزش فنـي و حرفـه    ب) ورودي برنامـه (آن، فضا، نيروي انساني و تجهيزات آموزشـي 

؛ 1366؛ جمـالفر، 1364بـراي مثـال، زيبـاكالم مفـرد،    (اين واقعيت توسط بسياري از پژوهشگران. برخوردار نيست

؛ 1373؛ ذوالقـرنيين، 1372؛ دهـش، 1370؛ نـوابخش، 1370؛ صفارحيدري ثابـت، 1370؛ گودرزي،1367شكركن،
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؛ 1375؛ ســليماني،1374لــويي كهريــزي، ؛ حمــزه1375ري،؛ افشــا1375؛ شهســواري فــرد،1374محمــودنظري،

؛ 1376زاده، ؛ مهدي1374؛ نجاريان،1373ريزي آموزشي، ؛ مؤسسه مطالعات و برنامه1374؛ فرشاد،1375اصفهاني،

؛ 1376؛ ميـري، 1377؛ بيرانونـد، 1376آبادي، ؛ ابراهيم1376؛ بابايي پيرنعيمي،1374؛ شريعتي،1376اللهي، هيبت

؛ 1380پــور، ؛ عبــداهللا1381؛ فــاتحي،1381نيــا، ؛ اكــرم1378؛ طهماســبي،1379محمــدي،؛ 1377محمــدي، گــل

؛ 1379؛ فخررحيمي،1381؛ ايراني،1382حسيني، ؛ شاه1383؛ صفري،1383؛ كنعاني،1384؛ برزگر،1383اميني،

ــاگر، ــي،1382مينـ ــفي1381؛ برزوئـ ــژاد، ؛ يوسـ ــدايي،1379نـ ــتاني،1382؛ هـ ــيري،1382؛ كردسـ ؛ 1382؛ شـ

؛ 1382؛ شريفان،1382؛ رضاپور،1382؛ برزگر،1380؛ لنكراني،1380؛ يوسيلياني،1380؛ الياسي،1381سوداگري،

  . مورد تأكيد قرارگرفته است) 1384زاده، ؛ مهرعلي1383؛ صابري،1384كاويان و قدسي، درفش

گيـرد   گذاري در اين بخش از اين واقعيت نشأت مي نفوذ براي سرمايه ربط و ذي نفع، ذي عدم رغبت افراد ذي

آموزان و اوليا و حتي  هاي اشتغال، آموزش دهندگان، دانش ها براي متوليان بخش كه غايت و سرانجام اين آموزش

اي مبني بر پـايين بـودن شـأن ايـن      هاي فني و حرفه هاي سنتي درباره آموزش كج فهمي. دولت مشخص نيست

هـاي فنـي و    كه در كشور ما، كسب مهـارت  چنان. ها، هم در ميان مردم و هم در ميان متوليان، رواج دارد آموزش

هاي آن توسط بخش هـاي توليـدي و خـدماتي، افتخـارآميز      ها و استفاده از فرآورده اي، آموزش اين مهارت حرفه

اي و گرايش عمومي جوانـان بـراي ورود بـه     هاي فني و حرفه پايين بودن منزلت اجتماعي آموزش. شود تلقي نمي

ارمندي و پشت ميز نشيني كه از شرايط اقتصادي و بافت فرهنگي حاكم نشأت گرفتـه،  رواج فرهنگ ك و دانشگاه

هـاي   دانش آموزاني كـه وارد آمـوزش  . كند اي را تهديد مي هاي آموزش فني و حرفه به طور جدي موفقيت برنامه

هـاي مطلـوب    بـوده و از ويژگـي   ياجتمـاع هاي متعلق به طبقات ضعيف  گروه ازفني و حرفه اي مي شوند، غالبا، 

هاي آموزش فني  برخوردار نيستند و تعامل اين وضع با كيفيت پايين برنامه) شناختي، عاطفي و رواني ـ حركتي (

  .افزايد اي، به وخامت اوضاع مي و حرفه

  ها  فقدان شايستگي هاي الزم براي برنامه ريزي، اجرا وارزشيابي برنامه - 5

هاي ما را فرا گرفته است و  لمي همه شئون زندگي افراد و سازمانبازهم در اثر توسعه نيافتگي، ضعف نظم ع

در واقـع،  . كنـد  هاي فراواني را، هم در سطح افراد و هـم در سـطح جامعـه، تحمـل مـي      نظمي هنوز فرهنگ ما بي

. طور كامل شكل نگرفته اسـت  ريزي شده و انديشيده در شخصيت فردي و اجتماعي ما به  هاي برنامه فرهنگ اقدام

ها، نيازي به برنامه احساس نشود و اگر به داشتن برنامه احساس نياز  همين دليل، ممكن است براي انجام اقدام به

هاي عملي كافي وجود نداشته باشد و اگر هم در مـوارد   شود، درباره روش تدوين برنامه، اطالعات علمي و مهارت

در نتيجه بـه نـدرت اتفـاق    . كند گام اجرا مشكل پيدا مياي با روشي مناسب تدوين شود، غالباً، در هن نادر، برنامه

بـراي  (برخي از پژوهشـي . ريزي شده، در چهارچوب برنامه و به طور مناسب اجرا شود افتد كه يك اقدام برنامه مي

؛ 1373محمــدي، ؛ گــل1372؛ نــوربخش،1373؛ مشــاهيري فــرد،1370؛ نــوابخش،1364مثــال، زيبــاكالم مفــرد،

؛ 1382؛ حنيفـي، 1379نـژاد،  ؛ يوسـفي 1379؛ احمـدي، 1382هرنـدي،  ؛ جعفـري 1381ا،نيـ  ؛ اكـرم 1374جواديان،
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؛ 1380؛ الياسـي، 1376اللهـي،  ؛ هيبـت 1384؛ برزگر،1383؛ اميني،1371؛ وحيدنيا،1382؛ هدايي،1382نيكخواه،

. گيري داللـت دارنـد   بر صحت اين نتيجه) 1383؛ صابري،1386هرندي، ؛ جعفري1380؛ ميرهادي،1380لنكراني،

اي جـامع   هاي پژوهش و بـه تبـع آن فقـدان نظريـه     ها به يافته اثر ضعف فرهنگ علمي و مبتني نبودن برنامه در

اي،  هـاي فنـي و حرفـه    هاي مربوط به آموزش ريزي اي، معموالً در كشور ما، برنامه هاي فني و حرفه درباره آموزش

به همـين  . تماعي و فرهنگي انجام مي شودسنجي و مطالعه همه جانبه شرايط اقتصادي، سياسي، اج بدون امكان

نمونه بارز آن نظام جديد آموزش متوسطه است كه در . دليل، در عمل، اغلب برنامه ها با شكست مواجه مي شوند

دست آورد قابـل  ) منابع مادي، نيروي انساني، شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي(اثر غفلت از عوامل بازدارنده 

هـا و   هاي حسـاس، مكـان   ريزان ما هنوز درباره مراحل، دوره رسد مسئوالن و برنامه نظر مي به .دفاعي نداشته است

اي ابهام دارندو دراثر همين ابهام، گاهي در باره سـن شـروع آمـوزش     هاي مناسب براي آموزش فني و حرفه شيوه

چنانكـه، هنـوز تكليـف    . دشـون  ها دچار تعارض و اختالف مـي  هاي مناسب اين نوع آموزش اي ومكان فني و حرفه

  .درباره ارائه آموزش درمدارس يا در محيط واقعي كار روشن نيست
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  فصل سوم

  

  روش تحقيق

  

  مقدمه

توان در  مختلف استفاده شد، اين مطالعه را براساس طرح آن مي منابعاز  مطالعه حاضربا توجه به اين كه در 

بديهي است كه اين نام گذاري بسـته بـه سـاليق    . قرارداد) ي، زمينه يابيتاريخ -مطالعه اسنادي( طبقات مختلف

هاي واقعي تعليم و تربيت، معموالً پيروي از الگوي معيني نه در مطالعات ناظر برموقعيت. مختلف تغيير پذير است

تلـف  هـاي مخ  هاي مطالعه تفاوت داشته باشند، ميزان توجـه بـه بخـش    وقتي كه هدف. ممكن است و نه ضروري

بنابراين، بـا  . هاي اصلي مفيد خواهد بود متفاوت وايده هاي متفاوت خواهد بود و اهتمام پژوهشگر به تلفيق ديدگاه

هـاي   تنيدن آموزش هاي درهم ضرورت وشيوه  براي مطالعه توجه به ماهيت موضوع و موقعيت موجود، چهارچوبي

نجام اين پژوهش به شـواهدي نيـاز داشـت كـه بـه      پژوهشگر براي ا. فراهم شد اي و آموزش عمومي فني و حرفه

اي را ترسيم كند تـا   بينانه از وضع آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه ها بتواند تصويري نسبتاً واقع اعتبار آن

صورت مستند  به واسطه آن بتواند ضرورت تلفيق و درهم تنيدن آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي را به

هاي انجام شده در طول سه دهه اخير و نيز سـاير   هاي پژوهش برمبناي اين نياز از گزارش. كندو مستدل مطرح 

از طرف ديگـر، پژوهشـگر بـراي اتخـاذ     . اسناد و مدارك براي توصيف، تحليل و تصريح وضع موجود استفاده شد

نيـز داليـل تـوجيهي و     انداز مناسب، به آگاهي از مباني نظري، رويكردهاي جاري و تجارب ساير كشورها و چشم

اين هدف از طريق مطالعه تحليلي ونقادانـه تجـارب و   . كنند، نياز داشت شواهدي كه از رويكرد تلفيق حمايت مي

هـاي   هاي تحقيـق و اتحـاذ شـيوه    بنابراين، در طرح سؤال. هاي انعكاس يافته در ادبيات مربوط حاصل شد انديشه

هـا و   رهنگـي، اقتصـادي واجتمـاعي حـاكم بـر كشـور و ظرفيـت       مورد نياز، شـرايط كلـي ف   اطالعاتجمع آوري 

هاي عملي محقق، مـورد توجـه قـرار گرفتـه و      هاي آموزش و پرورش و نيز ماهيت تحقيق و محدويت محدوديت

  :پژوهش حاضر با رعايت اصول زير طراحي و اجرا شد
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  . اب شدـ محدوده طرح مورد توجه قرار گرفت و از گسترش غير ضروري دامنه طرح اجتن1

از منابع چند گانه جمع آوري شد تا شواهد كافي براي ارائه تصوير واقعي ) كمي و كيفي(ها متنوع  ـ داده2

  . و روشن از وضع موجود و قضاوت منصفانه فراهم شود

  . تر اتحاذ شد تر و متقاعدكننده ـ تا جايي كه ممكن بود تدابير مؤثري براي جمع آوري شواهد عيني3

  . ها از روش هاي كيفي استفاده شد دازش، تجزيه و تحليل و تلخيص دادهـ  براي پر4

  ها منابع داده

، آثـار  )اسـناد كارشناسـي و گـزارش هـاي تحقيـق     (هاي اين پژوهش را اسناد ومدارك مكتـوب   منابع داده

اسـان  مكتوب در زمينة تجارب جهاني ناظر بر تلفيق، الگوهاي نظري تلفيـق، متخصصـان علـوم تربيتـي و كارشن    

هاي مناسب از اين منابع از ماهيت اين منابع ايجاب مي كند كه در انتخاب نمونه. دهند تعليم وتربيت تشكيل مي

به همين دليل، شايد بتوان گفت ازهمة اسناد و مدارك معتبر براي توصـيف  . هاي پژوهش كمي عدول شود قالب

شور و نيز از همة اسناد در دسترس مربوط بـه  اي ك وضع موجود آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه

  . تجارب جهاني استفاده شد

  جمع آوري داده ها   ي هاي مورد نياز و شيوه داده

براي انجام اين پژوهش از اسناد و مدارك براي توصيف و تحليل وضع موجود، از مرور ادبيات موجود بـراي  

بـراي تهيـه پاسـخ مناسـب بـه      . استفاده شـد رچوب تلفيق و تهيه چها اطالع از تجارب جهاني و اتخاذ چشم انداز

مطالعـه  )  ادبيات پژوهشي و گرارش هـاي كارشناسـي  (هاي پژوهش،در گام نخست اسناد ومدارك موجود  سئوال

در مرحله دوم، ادبيات موجود . اي ترسيم شد شده وتصويري از وضع موجود آموزش عمومي وآموزش فني و حرفه

و در مرحله سوم، ديدگاهي مبتني بـر تلفيـق تـدوين وبـا     . آموزش مطالعه وارزشيابي شددر زمينه تلفيق دو نوع 

  . ، چهارچوبي را براي تلفيق دو نوع آموزش وپرورش ارائه شدمباني نظرياستفاده از 

  ها تحليل داده شيوه پردازش و

هيز شد و به جاي آن، در اين پژوهش، از نظرسنجي و استفاده ازآزمون هاي آماري براي تحليل آن نظرات پر

هاي جمع آوري شـده از يـك منبـع     در مواردي كه داده. هاي ناظر بر مطالعات كيفي استفاده شد بيشتر از روش

آوري شـده، بـا   اطالعـات جمـع  . ها استفاده شـد  ها و منابع ديگر براي بررسي روايي داده ترديد آميز بود، از روش
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در بارة روايي آنها اطمينان نسبي حاصل  گرفته ونقد و بررسي قرار  هاي مختلف، مورد هاي متنوع و از جنبهروش

  .شد

هاي نوعي قدري متفاوت بـوده و بـه شـرح زيـر      بندي اين گزارش با گزارش با توجه به ماهيت موضوع، فصل

  :انجام شد

فصل يكم اين گزارش به ارائه طرح تحقيق و چهارچوب كلي مطالعـه حاضـر، شـامل مقدمـه، بيـان مسـأله،       

در فصل دوم، تالش شـد  . هاي تحقيق و تعريف مفاهيم و متغيرهاي مورد مطالعه اختصاص يافت اهداف و سئوال

هـاي   در بخش مقدمه، به تنگناها و كاستي. اي ايران به تصوير كشيده شود سيماي كلي نظام آموزش فني و حرفه

پـرورش، از جملـه تغييـر در نظـام     هاي مسـئوالن آمـوزش و    اساسي نظام آموزش و پرورش كشور و برخي اقدام

به تفكيك  1389-90تا  1372-73آموزان دوره متوسطه از سال تحصيلي  آمار دانش. آموزش متوسطه اشاره شد

هـاي فنـي و    آمـوزان شـاخه   آموزان محاسبه شده و ضمن تعيين نسبت دانـش  ، پايه تحصيلي وجنس دانش شاخه

. هاي مناسـب سـازماندهي شـد    هاي آماري در جدول توسطه، دادهآموزان دوره م اي و كاردانش به كل دانش حرفه

پـژوهش   147هـاي   ، بـا اسـتناد بـه يافتـه    »اي ايران در آئينه پژوهش آموزش فني و حرفه«سپس، در ذيل عنوان

هـاي   داخلي انجام شده در دو دهه اخير، وضع موجود آموزش و پرورش كشور توصيف شـده وتنگناهـا و كاسـتي   

هـاي اصـلي اغلـب     يافتـه . اي كشور تصريح و مورد تأكيد قـرار گرفـت   و پرورش فني و حرفه اساسي نظام آموزش

اي  بندي و تركيب اطالعات ناظر بـر وضـع موجـود آمـوزش و پـرورش فنـي و حرفـه        ها ارائه شده و جمع پژوهش

وداليـل  در اواخـر فصـل دوم بـا اسـتناد بـه شـواهد پژوهشـي        . براساس شواهد متعدد و متقاعدكننده انجام شـد 

اي در ايران، تحت پنج عنـوان   هاي آموزش و پرورش فني و حرفه ي موفقيت برنامه متقاعدكننده، عوامل بازدارنده

  :تشريح شده است

  .اي از نظام آموزش كشور بخش آموزش و پرورش فني و حرفه  گسيختگي)1

  .اي ه هاي آموزش فني و حرفهمند ميان نياز هاي جامعه و برنام نابساماني اقتصادي و نبود رابطه نظام) 2

  .هاي عملي پايه ضعف آموزش عمومي و مهارت) 3

  .گذاري در اين بخش اي و مشكل سرمايه پايين بودن منزلت اجتماعي آموزش فني و حرفه)4

  .ها فقدان شايستگي هاي الزم براي برنامه ريزي، اجرا وارزشيابي برنامه) 5
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اي بـا آمـوزش    هاي فني و حرفـه  ضرورت عملي تلفيق آموزشفصل چهارم گزارش به تشريح مباني نظري و 

در مقدمه اين فصل، به تغييرات فزاينده در دنياي كسب وكار اشاره شده و با توجـه  .عمومي اختصاص يافته است

نتيجه گرفته شده كه دنيـاي كـار نوظهـور مسـتلزم     هاي اقتصاد و تعليم و تربيت،  به رويكردهاي جاري در حوزه

هاي فني ناظر  همچنين، كسب شايستگي. پذيري پايدار است هاي عمومي جديد براي اشتغال ز مهارتاي ا مجموعه

در . هاي عمومي است كه مقدم بر هرنوع آموزش تخصصي اسـت  اي از مهارت بر يك شغل خاص نيازمند مجموعه

عريف شده و بـه تفصـيل   ، ت» تلفيق«و نيز مفهوم » هاي پايه  هاي عمومي و شايستگي مهارت«ادامه فصل، مفهوم 

اي بـا   سپس، مباني نظري و فلسفه تلفيق آموزش عمـومي و آمـوزش فنـي و حرفـه    . مورد بحث قرار گرفته است

هاي روانشناسي و تعليم و تربيت، بيان شد و آنگاه به ضرورت  پردازان حوزه هاي نظريه ها و ديدگاه استناد به نظريه

رويكردهاي و الگوهاي مختلف «در ادامه فصل. ش عمومي پرداخته شدهاي فني و حرفه اي با آموز تلفيق آموزش

هاي كشورهاي  فصل چهارم با تشريح تجربه. معرفي شده و به نقاط قوت و ضعف هر الگو اشاره شده است» تلفيق

  . اي خاتمه يافته است تنيدن آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه مختلف در زمينه تلفيق يا درهم

ــل ــنجم، درفص ــام    پ ــود ابه ــش موج ــات و دان ــو اطالع ــه    در پرت ــوط ب ــاي مرب ــتي«ه ــي«،»چيس » چراي

هـاي آموزشـي روشـن شـده و چهـارچوبي بـراي تلفيـق آمـوزش عمـومي و آمـوزش            تلفيق برنامـه » چگونگي«و

هـاي مناسـب تلفيـق آمـوزش و پـرورش عمـومي و آمـوزش فنـي و         راهكارهـا وروش .اي ارائـه شـد   فني و حرفـه 

هــاي فرهنگــي و  ه بــه مبــاني نظــري، تجــارب عملــي ســاير كشــورها و نيــز مجموعــه ويژگــي اي باتوجــ حرفــه

ــر ايــران، تــدوين و ارائــه شــد  كارهــا و چهــارچوب  بــراي پيشــنهاد راه. شــرايط اقتصــادي و اجتمــاعي حــاكم ب

تلفيق دو نـوع آمـوزش از چنـد اصـل عمـده از جملـه، عملـي بـودن، پيشـرفته بـودن، سـازگار بـودن، پيـروي              

  .شد
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  فصل چهارم

  

  

  عمومي واي  هاي فني و حرفه تلفيق آموزش

  

  مقدمه  

تحوالت سريع و پرشـتاب جهـان امـروز، ضـرورت تغييـر در نگـرش نسـبت بـه آمـوزش و پـرورش بـه طـور             

اقتصــاد جهــاني بــه . اي بــه طــور خــاص را بــيش از پــيش آشــكار ســاخته اســت عــام و آمــوزش فنــي و حرفــه

ــا محــيط پيوســته در حــال تغييــر    نيــروي انســاني انعطــاف پــذير و مولــد نيازمنــد اســت تــا بتوانــد خــود را ب

از ايـن رو، فـراهم كـردن امكـان يـادگيري و كـارآموزي در طـول زنـدگي افـراد تنهـا راهـي اسـت             . سازگار كند

هـاي الزم بـراي زنـدگي در جهـان پويـاي امـروز مجهـز         تـوان مـردم را بـه دانـش و مهـارت      كه بدان طريق مي

المللـي يونسـكو و    و عضـو ارشـد مركـز پـژوهش بـين      ، مـديركل كـالج كلمبـو   )2009(34كه مژومـدار  چنان. كرد

شــود و  ، نوشــته اســت، در عصــر حاضــر، دانــش بــه عنــوان موتــور محركــه اقتصــاد جهــاني تلقــي مــييونيــوك

ــا ميــزان برخــورداري آن از دانــش اســت   ــروت يــك مؤسســه، ســرمايه انســاني ي ــرآورد . مهمتــرين ث مطــابق ب

همكــاري و توســعه اقتصــادي، بــيش از نيمــي از ثــروت جوامــع صــنعتي پيشــرفته از ســرمايه دانــش   ســازمان

هـاي مبتنـي بـر اطالعـات در فـراهم       بـديل فنـاوري   محـور، نقـش كليـدي و بـي     اقتصاد دانش. كسب شده است

ــش را تشــخيص      ــر دان ــي ب ــراي ظهــور صــنايع مبتن ــش ب ــديريت و اســتفاده از دان ــد، م ســاختن شــالوده تولي

هـاي   بينـي كـرد كـه در بيسـت سـال آينـده نيمـي از كاركنـان بنگـاه          ، پـيش 1998در سـال  35دراكـر . هـد د مي

متخصصــان بــه عنــوان يــك تــيم بــا ســاختاري افقــي   .بــزرگ كســب و كــار را مــديران تشــكيل خواهنــد داد 

و الگـوي اشـتغال از كـارگران     گـردهم آمـده و بيشـترين كـار را برعهـده خواهنـد گرفـت        36وكاركردي متقـاطع 

در چنــين جهــاني الزم ). 2009مژومــدار،(يــدي و كاركنــان دفتــري بــه كــارگران دانــش تغييــر خواهــد يافــت 

ــه  ــي و حرف ــوزش فن ــت آم ــوزش      اس ــالي و آم ــوزش ع ــطه، آم ــوزش متوس ــومي، آم ــوزش عم ــام آم ــا نظ اي ب

ــد     ــرار كن ــم برق ــك و محك ــدي نزدي ــاالن پيون ــت     . بزرگس ــان دادن اهمي ــر نش ــالوه ب ــدگاهي ع ــين دي چن

  . هاي پايه تأكيد دارد اي، بر لزوم توسعه شايستگي ني و حرفههاي ف آموزش

. پـذيري پايـدار اسـت    هـاي عمـومي جديـد بـراي اشـتغال      اي از مهـارت  دنياي كار نوظهور مسـتلزم مجموعـه  

هـاي عمـومي    اي از مهـارت  هاي فنـي نـاظر بـر يـك شـغل خـاص نيازمنـد مجموعـه         همچنين، كسب شايستگي

                                                 
34.  Majumdar 
2.Drucker 
36Cross-functional  
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. اي از مشــاغل ضــرورت دارد عملكــرد ماهرانــه هركــارگر دانــش در خوشــه هــا بــراي كســب ايــن مهــارت. اســت

ايـن  . اي بـه گروهـي ديگـر متغيـر باشـد      هـا ممكـن اسـت از يـك گـروه حرفـه       البته، وسعت وسطح اين مهـارت 

هـاي شخصـي    دهنـد؛ بـر ويژگـي    هـاي فنـي را تشـكيل مـي     ها مستقل از بخش بـوده و زيربنـاي مهـارت    مهارت

وري افـراد را بهينـه    تواننـد بهـره   شـوند ومـي   هـاي خـاص مشـاغل تركيـب مـي      با مهـارت  افزوده شده و بارديگر

ــازند ــع، ص(س ــان منب ــت     ). 1هم ــدي در تربي ــرد جدي ــاظربرآن رويك ــاي ن ــدگاه ه ــد و دي ــي جدي ــه گرائ حرف

ــه رويكــرد     حرفــه ــراي يــك شــغل خــاص  ب ــران  ب ــاده ســازي  فراگي ــر اســاس آن آم اي مطــرح كــرده كــه ب

زيــرا، . محــور تغييــر يافــت ان بــراي ســازگاري مــؤثر بــا دنيــاي كــار و مشــاغل دانــشســازي عمــوم جوانــ آمــاده

تربيـت اقــراد بـراي يــك حرفـه معــين  توانـائي پاســخگوئي بـه نيازهــاي متنـوع و در حــال تغييـر اقتصــادي و        

ــا       ــا را ب ــاق آنه ــراد، انطب ــاي انتخــاب اف ــائي ه ــردن توان ــا محــدود ك ــر ب ــوي ديگ ــاعي را نداشــت و از س اجتم

، بــه عنــوان قــانون پركينــز. دادفنــاوري ودر نتيجــه آينــده شــغلي آنهــارا در معـرض خطــر قرارمــي  تغييـرات 

، بـه  1996گـراب،  ((نماينده حرفه گرائي جديـد در آمريكـا، تاكيـد زيـادي بـر سـه برنامـه درسـي اساسـي دارد         

  : اين برنامه ها عبارتند از). 1388نقل خالقي، 

  . اي هاي نظري و فني و حرفهتلفيق آموزش -1

  .هاي متوسطه و بعد از آن تبيين برنامه -2

 .برقراري رابطه ميان مدرسه و دنياي كار -3

هـاي عـام شـغلي     آمـوزان بـراي زمينـه    سـازي دانـش   ها چـارچوب اساسـي رويكـرد آمـاده     در واقع اين برنامه

كـرد را فـرهم   تـري از ايـن روي  توانـد درك كامـل   دهند كه توصيف و تفسـير هـر يـك از آنهـا مـي      را تشكيل مي

هـاي آموزشـي    اي را بـراي بهبـود كيفيـت برنامـه     اين قـانون در چـارچوب روبكـرد جديـد، راهنمـاي ويـژه      . كند

عـالوه بـر ايـاالت متحـده آمريكـا،در      . عرضه كرده است كه نشان دهنـده جنبـه هـاي مهـم ايـن رويكـرد اسـت       

هـاي   در جهـت تلفيـق آمـوزش   هـاي آموزشـي خـود اقـدامات مختلفـي       بسياري از كشورها بـراي اصـالح نظـام   

رونــدها و «اي تحــت عنــوان در اَواخــر قــرن بيســتم مجموعــه كــه طــوري بــه. انــد اي انجــام داده نظــري و حرفــه

عنـوان گـزارش يكـم    . از سـوي سـازمان يونسـكو انتشـار يافـت     » اي مسايل موردبحث در آمـوزش فنـي و حرفـه   

ــه  از مــدارس آمــوزش فنــي و حرفــهانتقــال «و عنــوان گــزارش دوم » اي توســعه آمــوزش فنــي و حرفــه« اي ب

اي و  اسـت، بـه تلفيـق آمـوزش فنـي و حرفـه       منتشـر شـده   1986گزارش سـوم كـه در سـال    . است» دنياي كار

آمـــوزش و پـــرورش عمـــومي، اختصـــاص يافتـــه اســـت و شـــامل توجيهـــات منطقـــي تلفيـــق و گـــزارش  

ــه اســت  موردپژوهشــي ــن زمين ــد كشــور در اي ــزارش، ضــم . هــاي چن ــن گ ــه اي ــه رســالت در مقدم ن اشــاره ب

اي و آمــوزش و پــرورش  ســاالري، ضــرورت تلفيــق آمــوزش فنــي و حرفــه  يونســكو در خصــوص ارتقــاي مــردم

  .عمومي با ضرورت پيشگيري از اعمال تبعيض دراعطاي حق تربيت شهروندان توجيه شده است
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درسي انتخاب شود در برنامه » هاي عمومي مهارت«هاي  ممكن است الگوهاي فراواني براي گنجاندن مؤلفه

اگرچه به اعتقاد مژومدار . اند معرفي شده» 38اي درون رشته«و » 37اي بين رشته«كه دو الگوي اصلي تحت عناوين 

اي، تركيب هردو الگو در  هاي عمومي در برنامه آموزش فني و حرفه ، بهترين روش براي تلفيق مهارت)2009(

هاي عمومي و هم تلفيق همان  رشته مجزا براي آموزش مهارتاما، نياز داريم كه هم . يك رويكرد پيوندي است

به طور . اي پيشنهاد كنيم ها در موضوعات مختلف درسي را متناسب با اقتضاي برنامه آموزش فني و حرفه  مهارت

هاي  ادغام مهارت. هاي عمومي در حوزه موضوع درسي، دشوار است كلي، طراحي و اجراي برنامه تلفيق مهارت

توجه، از جمله تغييرات در  اي نيازمند تغييراتي قابل اسي در برنامه درسي آموزش فني و حرفهعمومي اس

  . پذير خواهد بود هاي سنجش انعطاف هاي جديد يادگيري، راهبردهاي يادگيري و شيوه فنĤوري

  هاي پايه   هاي عمومي و شايستگي مفهوم مهارت

ــه مفهــوم  ــراي اشــاره ب ــا دنيــاي كــار هــا مهــارت«در ادبيــات موجــود ب از مفــاهيم  39»ي كليــدي مــرتبط ب

هـاي   شايسـتگي «يـا   42»هـاي غيرفنـي   مهـارت «،  41»هـاي اصـلي   مهـارت «،»40هـاي پايـه   مهارت«مترادف، نظير

بـاوجود  . هـا در همـه  منـابع كـامالً يكسـان نيسـت       معنـا ومفهـوم ايـن مهـارت    . ، استفاده شده اسـت 43»كليدي

ــاوت ــن، تف ــت   اي ــارز نيس ــدان ب ــاريف چن ــاف   د. در تع ــودن، انعط ــارتي ب ــد مه ــر چن ــابع ب ــه من ــذيري  ر هم پ

هـا بـراي    هـاي عمـومي، مهـارت هـاي قابـل انتقـالي هسـتند كـه كسـب آن          مهارت. وسازگاري تأكيد شده است

گـذاري   امـروزه در سياسـت  ). 2001، 44كيـرنس (اشتغال در سـطوح مختلـف بـراي بيشـتر افـراد ضـروري اسـت       

و  46كـورتيس (شـود  اسـتفاده مـي   45»پـذيري  مـومي بـراي اشـتغال   مهـارت هـاي ع  «و پژوهش، عموماً، از مفهوم 

ــاق بازرگــاني اســتراليا  ).  2001؛ كيــرنس، 2001، 47كنــزي مــك ، مهــارت هــاي  ACCI( 48(طبــق تعريــف ات

) نظيرانعطـاف پـذيري، سـازگاري و مـديريت خويشـتن     (پـذيري، مهـارت هـايي هسـتند      عمـومي بـراي اشـتغال   

   .)2001كنزي،  كورتيس و مك((مند بوده و نياز دارد ها عالقه كه بخش صنعت و تجارت به آن

 هـاي عمـومي موردنيـاز بـراي اقتصـاد نـوين كـه توسـط         هاي انجام شـده در خصـوص مهـارت    مرور پژوهش

دار كـه   انجـام شـد، بـر فشـارهاي بـافتي معنـي       اي مركز ملي استراليا بـراي پـژوهش در زمينـه آمـوزش حرفـه     

نيازهــاي ) 1(ايــن فشــارها شــامل . كنــد ســازد، تأكيــد مــي مــيهــاي عمــومي را برجســته  نقــش مهــم مهــارت

                                                 
37

 .diffusion 
38.infusion  
39 .employment-related key competencies 
40 .basic skills 
41 .core skills 
42. non technical skills 
43

. key competencies 
44.Kearns 
45. generic skills for employability 
46. Curtis 
47.McKenzie 
48. Australian Chamber of Commerce and Industry 
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ــش  ــوين دان ــاني  اقتصــاد ن ــرات جه ــتمرار اث ــور، اس ــن  مح ــدن و ف ــات؛  آوري ش ــد اطالع ــاي جدي ــرعت ) 2(ه س

) 5(پـذيري؛  نيـاز افـراد بـراي حفـظ اشـتغال     ) 4(العمـر؛  فشـارهاي ناشـي از يـادگيري مـادام    ) 3(تصاعدي تغييـر؛ 

خطـر پـذيري در تعـداد      نيـاز بـه پـرورش فرهنـگ ابـداع و مهـارت      ) 6(اري؛تغييرات ايجاد شـده در محـيط كـ   

  . معدودي از كشورها

متشــكل از شــوراي آمــوزش و پــرورش و وزيــران  ،همچنــين، چنــد واحــد پژوهشــي، از جملــه كميتــه مــاير

ــه كميســيون پيشــرفت مهــارت  آمــوزش حرفــه  هــاي ضــروري اي، كــارآموزي و اشــتغال در اســتراليا و دبيرخان

ــادرآمر ــارت 49يك ــز مه ــه         ، مرك ــي در زمين ــاي پژوهش ــام كاره ــتان، انج ــار در انگلس ــروي ك ــي ني ــاي مل ه

هـاي عمـومي تعريـف شـده      دهـد كـه مهـارت    اين كارها به مـا اجـازه مـي   . اند  هاي عمومي را متعهد شده مهارت

مقايسـه در   ايـن . در كشورهاي استراليا، انگلسـتان، ايـاالت متحـده آمريكـا و نيوزلنـد را بـا هـم مقايسـه كنـيم         

  . انجام شده است 4-1جدول شماره 

  

  هاي عمومي معرفي شده در كشورهاي استراليا، انگلستان، اياالت متحده آمريكا و نيوزلند مقايسه مهارت: 4-1جدول 

 نيوزلند اياالت متحده انگلستان استراليا

 هاي اساسي مهارت فوت و فن محل كار اي هاي هسته مهارت كليديهاي شايستگي

گردآوري، تحليل وسازمان 

 دادن اطالعات

بنيادي؛  هاي مهارت: اطالعات ارتباطات

  هاي پايه مهارت

 هاي اطالعاتي مهارت

  تبادل افكار واطالعات

 

بهبود : هاي شخصي ارتباط مهارت

 يادگيري و عملكرد خود

هاي بنيادي؛  مهارت :منابع

 اي هاي پايه مهارت

 هاي ارتباطي مهارت

ازماندهي ريزي و س برنامه

 50ها فعاليت

بهبود يادگيري : هاي شخصي مهارت

 و عملكرد خود

هاي بنيادي؛  مهارت: منابع

 هاي شخصي قابليت 

هاي  مهارت: هاي مديريت خود مهارت

 كار و مطالعه

كار كردن با افراد و 

 51ها گروه

كار كردن با : هاي شخصي مهارت

  ديگران

هاي كار و  تهاي اجتماعي مهار مهارت هاي بين فردي مهارت

 مطالعه

استفاده از فنون 

 52هاي رياضي وآگاهي

هاي  مهارت: هاي بنيادي مهارت كاربرد اعداد: شمارش

 پايه

 )شمارش(هاي عددي مهارت

 گيري هاي حل مسئله و تصميم مهارت تفكر: هاي بنيادي مهارت 54حل مسئله 53مهارت حل مسايل

هاي  هاي اطالعاتي و مهارت مهارت آوري فن هاي نظام آوري اطالعات فن 55آوري استفاده از فن

 ارتباطي

)1999، 56به نقل موي( هاي عمومي بر عملكرد در محل كار اثر شايستگي: منبع  

                                                 
49 . SCANS 
50 .planning and organizing activities 
51 .working with others and  in teams 
52 . using mathematical ideas  and  techniques 
53 .solving problems 
54

 Problem-solving 
55 .using technology 
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توانـد   منظور فراهم كردن تعريفـي بـراي هـر يـك از هفـت شايسـتگي كليـدي انجـام شـد و مـي           كار ماير به

بـراي  . اص يـك شـغل معـين مفيـد واقـع شـود      هـاي خـ   هـاي عمـومي در مقابـل مهـارت     به فهم مفهوم مهارت

  .را مطالعه كنيد 4-2هاي كليدي، جدول شماره  آشنايي با تعريف شايستگي
  

  هفتگانه هاي كليدي تعريف شايستگي :4- 2جدول

جمــع آوري، تحليــل و ســازمان دهــي

 اطالعات

ظرفيت  بنـا كـردن اطالعـات ، وارسـي و مرتـب كـردن اطالعـات بـه منظـور          

دنياز است و ارائـه آنهـا بـه روش مفيـد و ارزيـابي اطالعـات و       انتخاب آنچه مور

  ها  نيز روش و منابع مورد استفاده براي  دستيابي به آن

ظرفيــت برقــراري ارتبــاط مــوثر بــا ديگــران بــا اســتفاده از ابزارهــاي گفتــاري، نوشــتاري،  تبادل افكار و اطالعات

 ترسيمي و ساير ابزارهاي بيان غير كالمي 

ظرفيت برنامـه ريـزي و سـازماندهي فعاليـت هـاي شخصـي، از جملـه اسـتفاده بهينـه از           و سازماندهي فعاليت هاطرح ريزي 

 بندي امور و نظارت بر عملكرد شخصي منابع و زمان، الويت

ظرفيت تعامل موثر با افراد ديگـر بـه شـكل فـرد بـه فـرد و در داخـل گـروه، شـامل درك           كار كردن با ديگران و گروه ها

خ دهي به نيازهاي مراجـع و كـار كـردن بـه عنـوان عضـوي از يـك گـروه هـا بـراي           و پاس

 دست يابي به يك هدف مشترك

ظرفيت استفاده از ايده هـاي رياضـي، نظيـر اعـداد، فضـا، و كـابرد فنـوني ماننـد تخمـين           استفده از فنون و ايده هاي رياضي

 و تقريب براي رسيدن به اهداف كاربردي

يت بـه كـار بـردن راهبردهـاي حـل مسـئله بـه روش هـاي هدفمنـد، هـم در           داشتن ظرف حل مسئله

ــت ــه      موقعي ــايي ك ــت ه ــم در موقعي ــحند و ه ــوب واض ــل مطل ــئله و راح ــه مس ــايي ك ه

 نيازمند تفكر انتقادي و داشتن رويكرد خالق براي دست يابي به يك پيامد است

حسـي و فيزيكـي موردنيـاز بـراي     هـاي   آوري، تركيـب مهـارت   ظرفيت بـه كـار بـردن فـن     استفاده از فنĤوري

آوري موردنيـاز بـراي جسـتجو و     كابرد تجهيزات همـراه بـا يـك فهـم علمـي و اصـول فـن       

 منطبق ساختن نظام ها 

)1999به نقل موي، ( هاي عمومي بر عملكرد در محل كار اثر شايستگي: منبع  

  

الگـويي بـراي   ) 2001(كيـرنس . هـاي عمـومي ممكـن اسـت در يـك چهـارچوب تكـويني بنـا شـوند          مهارت

كندكـه  شـامل خوشـه شـناختي؛ خوشـه بـين فـردي؛ خوشـه          هـاي عمـومي پيشـنهاد مـي     بندي مهارت خوشه

ــت         ــاري، اس ــادات ك ــار و ع ــراي ك ــادگي ب ــه آم ــت؛ و خوش ــوآوري و خالقي ــذيري، ن ــكل . خطرپ  4-1درش

لگــوي يــك ا. هــاي عمــومي كليــدي موردنيــاز در قــرن بيســت و يكــم ارائــه شــده اســت از مهــارت  چهارخوشــه

. هـاي عمـومي، الگـوي جديـد شايسـتگي اسـت كـه بـراي ملـل متحـد تـدوين شـده اسـت              ديگر براي مهـارت 

هـاي   هـا و ارزش  هـاي عمـومي كـه شايسـتگي     كيرنس اين الگو را بـه عنـوان يـك رويكـرد گسـترده بـه مهـارت       

                                                                                                                                                              
56

 . Moy 
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ــا شايســتگي  ــي  اصــلي را ب ــرتبط م ــديريت م ــاي م ــاختن    ه ــد س ــراي نيرومن ــرده اســت و ب ــازد، توصــيف ك س

  . هاي عمومي براي عملكرد سطح  باال در محل كار ضروري هستند مهارت

  

  

  هاي عمومي كليدي هاي مهارت خوشه :4- 1شكل 

  

اي متعهــد اســت،  هــاي هســته ايـن الگــو از الگــويي كــه بــه يــادگيري مــداوم بـه عنــوان يكــي از شايســتگي  

  ). 2009به نقل مژومدار، (مشتق شده است

  هاي عمومي براي اشتغال مهارت

همـين دليـل، شـكل     بـه . هـاي عمـومي از يـك شـغل بـه شـغل ديگـر متغيـر اسـت          استفاده واقعي از مهارت

ــارت ــه   مه ــب ب ــومي اغل ــاي عم ــت  ه ــاد، جه ــيله اقتص ــره   وس ــنعت و به ــاي ص ــاعي، نيازه ــري اجتم وري و  گي

سـعه منـابع انسـاني قابـل رقابـت در      دراثـر نفـوذ ايـن عوامـل، ضـرورت تو     . شـود  انتظارات سازماني تعيـين مـي  

دقيـق مطالعـات مبتنـي برپـژوهش،       در طـول بـيش از دو دهـه، تحليـل    . شـود  ريزي تربيتي، آشـكار مـي   برنامه

ــه    ــنعت و يافت ــدگاه ص ــم از دي ــي و ه ــدگاه علم ــم از دي ــاي  ه ــدار ه ــوزش و   )2009(مژوم ــام آم ــاره نظ در ب

محـور   دانـش در دنيـاي اقتصـاد دانـش     اي كـارگر شـده كـه وي بـراي بقـ    اي، منجـر بـه ايـن     پرورش فني حرفه

  . به شرح زير پيشنهاد كند هاي عمومي اصلي را رقابتي، مهارت

هاي  خوشه مهارت

 خطرپذيري، نوآوري وخالقيت

خوشه آمادگي براي 
 كار و عادات كاري

ه�ي  	��� ���رت
هاي آموختن، تفكر  خوشه مهارت ��� �دي

 و سازگاري

هاي  خوشه مهارت
خطرپذيري،كارآفر

آوري يني، نو
 وخالقيت

  

  
  

  ��د���ي
�	
�  

 و�����   ��ا���
����� ��  
  دار �
	� ���م
��ز��ري  

  
  
  

 ه�ي !��� ���رت
  آ�&�د %$ #وري 

 &�دن �)*  
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$45��6  
  
  ار��7/�ت  

  ه�ي ��(  ���رت
��36ت 
  آ;;3: ��9ف

  در= %�ه;>
  

  

با ) يا اجتماعي(هاي بين فردي  خوشه مهارت

هايي نظير  هاي شخصي و ارزش اي از ويژگي شالوده

 هوش هيجاني و خودفهمي

هاي شخصي نظير  اي از ويژگي خوشه شناختي با شالوده

ايل با يادگيري، نگرش مثبت نسبت به تغيير وچيرگي تم

 بر پيچيدگي الگوهاي ذهني
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  )2001كيرنس، به نقل(الگوي شايستگي ملل متحد: 4-2شكل

  

  هاي عمومي قصد شده  مهارت

ــ  هــا و شايســتگي در حــالي كــه تعريــف مهــارت  ــه عن ــاز ب دار در بافــت  وان يــك كــاوش نظــامهــاي موردني

پـذيري را   هـاي حفـظ شـغل و اشـتغال     مانـد، در اتحاديـه اروپـا پيونـدهاي صـنعتي، جنبـه       كارآموزي بـاقي مـي  

هـاي مـورد نيـاز بـراي آمـوختن و يـادگيري در ميـان سـرعت          به عنـوان مالحظـات كليـدي درتعريـف مهـارت     

  . در حال تغيير كار كم اهميت ساخته است

هــاي تفكــر  كــارگران دانــش نيــاز دارنــد كــه مهــارت: فكــر انتقــادي و حــل مســئلههــاي ت مهــارت●

ــه   ــائل در حيط ــف مس ــراي تعري ــادي را ب ــا و     انتق ــد؛ از ابزاره ــعه دهن ــبهم توس ــوش و م ــده، همپ ــاي پيچي ه

بنــدي نظــرات، پيــدا كــردن  كارشناســان در دســترس بــراي جســتجو، تــدوين مســئله، تحليــل، تفســير، طبقــه

در زمينــه آمــوزش آمــوزش حــل مســئله رويكردهــاي . حــل، اســتفاده كننــد  تــرين راههــا و انتخــاب به بــديل

اسـت كـه بـه عنـوان     ) PBL(هـا، رويكـرد يـادگيري مسـئله محـور      از جملـه ايـن  . اند متفاوتي به كار گرفته شده

اي بـراي تلفيـق برنامـه در مـدارس و      رقيب رويكرد تلفيـق برنامـه مطـرح اسـت كـه در مـدارس توسـعه حرفـه        

ايـن رويكـرد  بـه منظـور طراحـي دوره كـاري بـراي        . بـه كـار مـي رفـت     1999در زالند نـو از سـال    سساتؤم

نحـوه حـل مسـئله    . برنامه تلفيقي در تربيت فنـي و علمـي و نيـز در برنامـه تربيـت معلـم آمـاده گشـته اسـت         

ــن رويكــرد كــه توســط مــدهوميتا   ــه از اي ــر گرفت ــاهوري 57ب طراحــي شــده اســت، در شــكل  )  1997( 58و آك

                                                 
57

 . Madhumita  
58

 . Akahori 

 يكپارپگي

  اي گرايي حرفه

  احترام به تنوع

 ارتباط

  كارگروهي

  طرح ريزي و سازماندهي

  گو بودن پاسخ

  خالقيت

  گيري مراجع جهت

  تعهد به يادگيري مداوم

  هاي فنĤوري آگاهي

 ه
	 ا��� ارزش

����
 ه
ي ا���  �

 رهبري

  انداز چشم

  قدرت بخشي به ديگران

  اعتمادسازي

  مديريت عملكرد

  تصميم گيري/قضاوت

����
� � ه
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  .نشان داده شده است 4-3مارهش

  

 
  ) PBL(الگوي يادگيري مسئله محور: 4- 3شكل

 

هـاي جديـد     كـارگران دانـش نيـاز دارنـد كـه تفكـر خـالق را بـراي توليـد ايـده           :هاي تفكر خالق مهارت●

هــاي  نقــش مهــارت. دهــاي جديــد، توســعه دهنــ هنگــام حــل مســئله، كشــف اصــول، فراينــدها و فــراورده  بــه

 . تشخيص و طراحي بسيار مهم خواهد بود

كـارگران دانـش نيـاز دارنـد كـه ظرفيـت خـود را در زمينـه اكتسـاب،           :هاي مديريت اطالعـات  مهارت●

آنهـا نيـاز دارنـد كـه     . سـازي مـؤثر، توسـعه دهنـد      قرار دادن، جستجو و پيـدا كـردن اطالعـات را بـراي تصـميم     

  . بدانند كه چگونه با آن مرتبط شده و از آن استفاده كنند اطالعات را ارزيابي كرده و

هــاي  هــاي ارتبــاطي خــود را در رســانه كــارگران دانــش نيــاز دارنــد مهــارت :مهــارت هــاي ارتبــاطي●

هـاي اينترنتـي،    ويـژه ارتبـاط   متنوع، بـراي مخاطبـان مختلـف، بـا اسـتفاده از ابزارهـاي ارتبـاطي پيشـرفته، بـه         

  . توسعه دهند

كــارگران دانــش نيــاز دارنــد بــراي حــل مســائل پيچيــده، خلــق ابزارهــاي  :ي كــار تيمــيمهــارت هــا●

همكـاري، همـاهنگي و كـار تيمـي كليـدي بـراي       . پيچيده، ارائه خدمات و توليـدات بـه كـار تيمـي نيـاز دارنـد      

  . موفقيت خواهد بود
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هـاي حسـي و    تآوري، بـه ويـژه اسـتفاده از مهـار     ظرفيـت بـه كـار بـردن فـن      :ها فنĤوري كابرد مهارت●

كـارگران دانـش نيـاز دارنـد تجهيـزات را همـراه       . آوري كامپيوتر در عصـر دانـش ضـروري اسـت     حركتي در فن

كــار انــداختن   بــا فهــم اصــول علمــي و فنــĤوري موردنيــاز بــراي جســتجو، اكتســاب، ســازگاري و بــه          

  . به كار بگيرند) ها دستگاه(ها نظام

آوري مسـتلزم تشـخيص و تجـويز نيازهـاي      يع فـن تغييـرات سـر   :هـاي يـادگيري خـودگردان    مهارت●

ــرد اســت  ــد حركــت خــود را در مســيرهاي شــغلي و اســتمرار   . آموزشــي توســط خــود ف ــش باي ــارگران دان ك

يـادگيري بـراي آمـوختن و يـادگيري در طـول عمـر، يـك عامـل         . هاي جديد، مـديريت كننـد   يادگيري مهارت

  . شود كليدي براي ادامه زندگي در اين عصر محسوب مي

در عصـر جهـاني شـدن، كـارگران دانـش بايـد بتواننـد در         :هـاي درك و فهـم بـين فرهنگـي     مهارت●

ــد ــدفرهنگي كاركنن ــين فرهنگــي داشــته    . جامعــه چن ــيم بايســتي ادراك ب ــؤثر در ت ــراي انجــام كــار م ــا ب آنه

  .باشند

  پذيري هاي پايه براي اشتغال شايستگي

ــكل       ــدي ش ــول بن ــابي و فرم ــراي ارزي ــارت  ب ــري مه ــ گي ــه  ه ــدي خوش ــت بن ــومي و اولوي ــاي  اي عم ه

هـاي بـين فـردي، فنـي، و تجـاري مـورد نيـاز در جـدول          هاي عمـومي در يـك شـغل ويـژه، شايسـتگي      مهارت

  ).2009به نقل مژومدار، (ند ارائه شده 4-3شماره
  

  )مهارهاي فرعي هر خوشه(پذيري نسل بعد ها براي اشتغال شايستگي: 4- 3جدول 

 هاي بين فردي مهارتخوشه هاخوشه كار و  ارزش

ــارت ــه مه ــاي پاي ــĤوريه ــه فن در زمين

  اطالعات

  مهارت مديريت شخصي 

  مديريت زمان 

 ها نگرش و ارزش

 هاي رفتار با مردممهارت

  ارتباطات

  كار گروهي 

  كننده  گيري مبتني بر مصرف جهت

 فهم فرهنگي

 پذيريهاي انطباق  خوشه مهارت هاي شناختي خوشه مهارت

 اي ياد گرفتنآموختن بر

  حل مسئله

  تفكر انتقادي

 نوآوري

  پذيريانعطاف

  توانايي براي پذيرش 

  حل تعارض

 مذاكره
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ــد    اهميــت كســب شايســتگي) 1389(اســمعيلي هــاي محــوري دنيــاي كــار در عصــر حاضــر را مــورد تأكي

ن، نيـروي كـار،   كارفرمايـا (نفـع   هـاي ذي  هـا و سـازمان   قرار داده و داليل اين ضـرورت را انتظـارات افـراد، گـروه    

هـاي   او شايسـتگي .  كنـد  اي و جهـاني، بيـان مـي    در سـطوح مختلـف ملـي، منطقـه    ) ها، دولت و جامعـه  اتحاديه

  . ها حاوي چند شايستگي محوري است بندي كرده كه هر يك از آن پايه را در شش دسته اصلي گروه

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  )1389اسمعيلي، (هاي شايستگي محوري لفهؤم :4- 4شكل 

  

هــاي  مــنعكس شــده اســت، يــك چهــارچوب كلــي بــراي نمــايش مؤلفــه 6ايــن الگــو كــه در شــكل شــماره 

هـاي محـوري    هـاي پايـه اسـت و ممكـن اسـت در هـر كشـوري بخشـي از آن بـه عنـوان شايسـتگي            شايستگي

مـدل ارائـه شـده يـك مـدل كلـي بـراي شايسـتگي اسـت كـه ممكـن             ،البتـه  .رسميت شـناخته شـده باشـد    به

  .عضي كشورها قسمتي از آن به عنوان شايستگي محوري شناخته شده باشداست در ب

مهارت هاي
 مرتبط باجامعه

مهارت هاي
 ارتباط با ديگران

مهارت هاي 
مرتبط با دنياي 

 كسب و كار

مهارت ها و ويژگي 
مهارت هاي هاي شخصيتي

 مفهومي و تفكر

مهارت هاي پايه و
 اساسي

لفه هاي ؤم
شايستگي هاي 

 محوري
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  مفهوم تلفيق

هاي مجزا براي ايجاد  تلفيق عبارت است از به هم پيوستن بخش توان گفت ميبراساس تعاريف ارائه شده 

به  »تلفيق«ريزي درسي، درادبيات ناظر بر برنامه .كند صورت يك نظام يكپارچه عمل مي يك واحدكل كه به

آموزش سنتي، به طور جداگانه  هاي موضوعات درسي است كه در نظام »درهم تنيدن«يا » آميختن درهم«معناي 

هاي جزئي، اين تعريف در بسياري از متون  نظر از اختالف صرف. اند يكديگر در برنامه درسي قرار گرفته و مجزا از

هايي كه بر مفهوم تلفيق  ها و استدالل ريف، انديشهدر اينجا به چند نمونه از تعا. مكتوب انعكاس يافته است

  .وضرورت تلفيق دو نوع آموزش و پرورش مورد بحث داللت دارند، اجماالً، اشاره مي شود

آموزشي است كه سازمان بندي  لفيقي،تبرنامه  :برنامه تلفيقي را اين طور تعريف مي كند )1991(شوميكر

 ، درگوناگونهاي  طريق تلفيق موضوع متفاوت صورت مي گيرد و از آن با استفاده از خطوط موضوعي متنوع و

بيند كه  ياددهي را به صورت يك كل مي اين تعريف يادگيري و .كند گذاري مي مطالعه سرمايه تر هاي وسيع زمينه

مجموعه  برنامه تلفيقي عبارت است از براساس اين تعريف، .شاگرد است منعكس كننده دنياي واقعي معلم و

به  دانش مشترك را اي ازاطالعات و مجموعه نگر، نگاهي كلي ريزي شده كه نه تنها با هاي يادگيري برنامه ربهتج

يا كشف  براي دريافت و بلكه توانايي يادگيرنده را مي دهد، قرار  يادگيرنده دراختيار نظام وساختار صورت الگو،

ساختارهاي جديد سوق  ها و نظام ي خلق الگوها،به سو را آن طريق او از دهد، و افزايش مي هاي نو ارتباط

 نتايج مفيد، كند و يادگيري فراهم مي برنامه تلفيقي محيطي پرنشاط و فعال را براي فرايند ياددهي و .دهد مي

هاي  پيشرفت سريع فناوري انفجار اطالعات و عصر نيازهاي جامعه امروز، .اي به وجود مي آورد ارضا كننده مؤثر و

بودن  پاسخگو هاي آموزشي سنتي و غير توان شيوه موضوع هاي يادگيري بدون نتيجه، افزايش مواد و ارتباطي،

  ،1981،هومفري(اهميت پرداختن به شيوه هاي تلفيقي را مشخص مي كند  ضرورت و نسل جوان، آن در برابر

و از  گيرد اوت صورت ميبرنامة درسي تلفيقي براساس خطوط موضوعي متنوع و متف .)1385يزدان پناه،  نقل به

تلفيق برنامة . سرمايه گذاري مي شود طريق تلفيق موضوع هاي درسي گوناگون، بر زمينه هاي وسيع تر مطالعه و

به منظور تحقق هدف انسجام تجربيات  ارتباط و درهم آميختن موضوعات و فرآيندهاي برنامة درسي درسي،

مدت يك نيروگاه اتمي از موضوعات فيزيك،  ندمدت و كوتاهبل كه آثار يادگيري دانش آموزان است؛ همانطور

بهره وري  پس توليد و نسبت به تأثيرات آن فهم كامل حاصل شود؛ شيمي استفاده مي شود تا زيست شناسي و

به طور همزمان پردازش شود تا پيوسته  و كل ازآن به فهم همه جانبه نياز دارد و همچنين بايد در آموزش اجزا

 ).1991شوميكر، ( پيش رود راكم گردد و به سوي توسعهيادگيري مت

ارگانيك است؛ درحالي  يك فرآيندباشدمكانيكي  يش ازآنكه يك فرآيندپبراين باوراست كه تلفيق  هاپكينز

بر مضمون و كاربرد برنامة درسي موازي در  نيبتكه ممكن است به وسيله ابزار مكانيكي مثل آموزش م

ه ابزاري هنگامي مؤثر است كه در خدمت حقيقت، معنا، هدف، ارزش و تجرب نچني. موضوعات مختلف باشد

نيست كه ديگران انجام دهند؛  انساني قرارگيرد و با رويكرد تلفيق، زايش فكري را خود انجام مي دهيم و چيزي
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ميت دارد كنيم، براي ما اه مي كنيم، تصويري كه خود خلق مي اين به آن معنا است كه تصويري كه با آن شروع

 نقل به ؛1937هاپكينز، (آن بيافزاييم  وادار مي كند كه بر روي آن كار كنيم و پيوسته بر غناء و اين اهميت ما را

  ). 1385زدان پناه، ي

نگر و تلفيقي، هدف تربيت اين است كه فرد را چنان  در برنامه توسعه منابع انساني مبتني بر رويكرد كل

هاي  ها و دانش متناسب با آخرين پيشرفت رشد يافته باشد، يعني نه فقط به مهارت آماده كند كه متعهد، آزاد و

احساس ارزشمند بودن و بزرگداشت (هاي انساني متعهد باشد  فناوري مجهز باشد، بلكه به احساس عميق ارزش

هد، سازگاري با خويشتن، اعتماد بنفس، توانائي كار با ديگران، رعايت امانت و شرافت، داشتن صداقت، دقت و تع

هاي خالقانه، رفتار صلح آميز، خودآگاهي،  ها، پيدا كردن راه حل تغييرات موقعيت، شناختن و درك مسئله

ها  برداشت خوب و واقع بينانه از جهان و همنوعان، مجهز بودن به دانش عمومي، داشتن تخصص در برخي زمينه

رويكرد كل نگرانه بر . ي مادام العمر در جامعه يادگيرندههاي كاري، و كسب توانائي براي تداوم يادگير يا حوزه

به بيان ديگر، اين . هاي فردي به عنوان يك انسان و عضوي از جامعه تمركز دارد توسعه قواي ذهني و ظرفيت

براي تبديل شدن به كارگر ...)  توسعه فكري، قواي هيجاني و(رويكرد در جستجوي در برگرفتن كليت فرد انساني 

وند آزاد و متعهد، منتقد و خالق، صلح طلب و صبور در جهان چند گانه، چند اخالقي و چند فرهنگي و شهر

  ).2004يونسكو، (است

هـا و دروس را بـه صـورت مجـزا از هـم دريافـت        در رويكرد تفكيكي به آمـوزش و تربيـت ، افـراد مهـارت    

كننــد و صــرفاً بــه يــك دريافــت  تواننــد ارتبــاطي معنــادار بــين آموختــه هــاي خــود ايجــاد مــي كننــد و نمــي

ــه ــي  ســطحي از آموخت ــنده م ــا بس ــد ه ــين    . كنن ــاملي ب ــادل و تع ــك تع ــي ي ــرد تلفيق ــه در رويك ــالي ك در ح

يعنــي، نشــانگرهاي منفــك از هــم را دريافــت كــرده و در ســطحي . كننــد هــا برقــرار مــي هــا و حــوزه محــدوده

دهنـد و   گـرا توسـعه مـي    ا را در بافـت كـل  هـ  يابنـد و آن  ديگر، به يـادگيري معتبـر و معنـادار از آن دسـت مـي     

ايـن نـوع يـادگيري چنـد وجهـي و      . سـازند  هـاي عمـومي فـراهم مـي     وسيله، فرصتي براي دريافت مهـارت  بدين

؛ 2000، 62و اليــوت 61؛ وبلــن2002، 60ســون؛ پت2005، 59مانســيال(نزديــك بــه نيازهــاي دنيــاي واقعــي اســت  

هـاي   نظريـه  و نيـز  يـن رويكـرد بـه ديـدگاه هـاي ديـويي       هـاي فلسـفي ا   پايـه ). 2009،  64و مكينتـاير  63برسلر

ــي  ــي برم ــاختن گراي ــردد  س ــاوي(گ ــونفلد 65آرك ــريس1992، 66و ش ــاندر 67؛ ه ــافمن1998، 68و آلكس و  69؛ ك
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ــروكس ــه مســتقيم او ســاخته    ). 1996، 70ب ــاثير تجرب ــرد و تحــت ت ــد كــه دانــش توســط خــود ف آنهــا معتقدن

  ).1993، 74تيپينزو  73؛ توبين1986، 72؛ بودنر2004، 71گوتك(شود  مي
  

 اي مباني نظري و فلسفه تلفيق آموزش عمومي و آموزش فني و حرفه
  

كند، از زماني كه روسو اين حقيقت را روشن كـرد كـه هنرهـاي دسـتي     بيان مي) 1926(75همانطور كه بنت

مالت روسو در أت. اي در تعليم و تربيت آغاز شدممكن است به عنوان ابزاري براي تربيت ذهني بكار رود عصر تازه

هربارت و فروبل بوجود , الگوئي براي عمل تربيتي  پيشتازاني مانند پستالوزي, باره ارزش تربيتي  هنرهاي دستي

شـاگردي در تربيـت    -با وقوع انقالب صنعتي در اوايـل قـرن نـوزدهم، روش اسـتاد    ). 1388به نقل خالقي، (آورد

با پيشرفت انقالب صنعتي و . تربيت نيروهاي ماهر از دست دادكارگران ماهر كارايي خود را در شرايط جديد براي 

اين امر موجب شـد  . طور روز افزوني افزايش يافت كارگيري نيروهاي ماهر به توسعه صنايع ماشيني، تقاضا براي به

 يكي از اولين كساني كه برنامـه . اي تاسيس شوداي شود و مدارس حرفهاي وارد نظام مدرسهآموزش فني و حرفه

اي بكار برده است ويكتور دالوو  مدير مدرسه فني سلطنتي مسكو در سال ريزي درسي را در آموزش فني و حرفه

در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن . )1390، ترجمه خالقي و همكاران، 1999، 76فينچ و كرونكيلتون(است 1876

بـا توسـعه انقـالب    . شـاورزي رونـق گرفـت   هاي كمدارس بازرگاني و دبيرستان, بيستم، تاسيس انستيتوهاي فني

اي بوجـود آمـد و توسـعه كمـي و     هاي آموزش فني و حرفـه صنعتي و تحوالت فناورانه در طول قرن بيستم نظام

الگوهاي مفهـومي و ديـدگاههائي   , توسعه و نحوه اداره اين مراكز آموزشي تحت تاثير جريانات فكري. كيفي يافت

در جريان اين تحوالت .  گرديد ان تعليم و تربيت در قرن نوزده و بيستم ارائه ميبود كه توسط مربيان و انديشمند

"كـارآئي اجتمـاعي  "يكي ديـدگاه  . اي بوجود آمددو ديدگاه فلسفي نيز در باره آموزش هاي فني و حرفه
كـه    77

ازهـاي يـك   كرد و معتقد بود كه مدارس بايد در جهت پاسخگوئي بـه ني بشدت از آن حمايت مي  78چارلز پروسر

"رشـد اجتمـاعي  "ديگري ديـدگاه  . اصالح شوند) فن مدار(جامعه تكنوكرات 
از آن  80اسـت كـه جـان ديـوئي      79

هاي مثبت را داراست امـا بايـد بـدنبال راهـي     كرد و معتقد بود نهضت آموزش صنعتي بعضي جنبهجانبداري مي

وژي و دموكراسـي همـه مكمـل يكـديگر     تكنولـ , تر كند بنحوي كه علـم باشد كه فضاي جامعه تكنيكي را انساني

در اواخر قرن بيستم ديدگاه جديدي تحـت عنـوان حرفـه گرائـي      ).1388،به نقل خالقي، 1972، 81وايرث(باشند
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كـرد   كيد مـي أهاي ديوئي بر تلفيق دانش نظري و عملي ت جديد در امريكا بوجود آمد كه با تفسيري نو از  انديشه

با تاكيد بر موضوعات غير شغلي مانند محـيط زيسـت و مسـائل شـهري يـا       گرائي جديدحرفه). 1381, مرجاني(

هـاي ديـوئي   هاي دبيرستانها ريشـه در انديشـه  علوم يا اخالق انساني در برنامه, هاي وسيعي مانند رياضياتزمينه

ــه  80در واقــع اينهــا  همــان چيزهــائي اســت كــه ديــوئي  . دارد صــراحت در  ســال پــيش بســياري از آنهــا را ب

هـايش از دوگـانگي مسـلط بـر     ديـوئي در بسـياري از نوشـته   . بيان كرده بود» دموكراسي و تعليم و تربيت«كتاب

او جـدائي چيزهـائي نظيـر فـرد از     . كـرد كه در آن زمان و اكنون وجود دارد  بشدت انتقاد مـي ,آموزش و پرورش

كار و تقابل آمـوزش نظـري و آمـوزش    ايفاي نقش از , يادگيري از عمل, فعاليتهاي بدني از فعاليتها ذهني, جامعه

ايـن دو  ). 82،1996گـراب (ها را نبايد از هـم جـدا كـرد    داد و معتقد بود ايناي را بشدت مورد انتقاد قرار ميحرفه

اجتماعي و فرهنگي موجود در كشورهاي صنعتي توسعه يافتـه كـه دائمـا    , نظريه كه در بستر و شرايط اقتصادي

اقض است و بين دو نگاه ليبراليستي و تجربه گرائي  به تعليم و تربيت رشد كرده هاي كاه متنمحل تقابل ديدگاه

اي طرفـداراني دارد و نظـام آمـوزش    دهد كه هنوز دو نظريه در آموزش فني و حرفهها نشان مياست و اين بحث

  ).1388خالقي،(گيرداي بر اساس آنها شكل ميفني و حرفه

اي از يـك دانـش سـازمان يافتـه و يـا ايجـاد و ارتقـاء         قـال مجموعـه  فلسفه آموزش در گذشـته صـرفاً بـه انت   

اي  نظــام ارزشــي حــاكم بــر رفتارهــاي فــرد و جامعــه محــدود مــي شــد كــه ايــن مهــم در چــارچوب و برنامــه 

امـا،  . شـد  هـاي آموزشـي عملـي مـي     هـا و اقـدام   اي، بـا سـاختاري مشـخص از روش    برآمده از يـك نظـام رشـته   

اتـر از آنچـه در گذشـته بـود، توسـعه يافتـه و رويكردهـاي جديـدي مـورد اسـتفاده           امروزه فلسفه آموزش به فر

. كنـد  شـود نـه بـه مسـيري كـه وي طـي مـي        هـا بـر اهميـت شـخص انسـان تأكيـد مـي        قرار گرفته كـه در آن 

هـا جسـتجو    نگـر رشـته   سـويه   هـا و نيازهـاي دنيـاي جديـد در فراسـوي سـاختار يـك        هـا، واقعيـت   دراين برنامه

پيغــامي، (شــود هــاي تخصصــي شــدن و تقســيم علــوم، مطعــون واقــع مــي  نگــري و محــدوديت شــده و جزئــي

شـود، ايجـاد يـك تغييـر در رويكـرد و برنامـه        در عصرجديد كـه بـر اقتصـاد دانـش محـور تأكيـد مـي        ).1385

ــادگيري ضــرورت دارد  ــوزش و ي ــار آم ــوزش و   . ك ــايق، آم ــناخت حق ــق ش ــادگيري از طري ــته ي در دوران گذش

ــود تمــرين، آشــنايي  ــدها ســازگارتر ب ــد و رون ــا قواع ــق   در حــالي. ب ــادگيري از طري ــراي عصــر حاضــر، ي ــه ب ك

. تـر اسـت   ها و مسائل، كـاوش و طرّاحـي، اكتشـاف و اختـراع، خالقيـت و تنـوع، عمـل و انديشـه مناسـب          پروژه

اين واقعيـت، ضـرورت توسـعه يـك چهـارچوب مفهـومي در خصـوص تغييـر رويكـرد تربيتـي درابعـاد مختلـف             

تغييـر پيشـنهاد شـده در هـر يـك از ابعـاد       .دهـد  يادگيري در جامعـه دانـش محـور را نشـان مـي      -ادهينظام ي

  ).2009مژومدار،(آمده است 4-4پرورشي در جدول شماره 
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  تغييرات ضروري در ابعاد تربيتي به اقتضاي جامعه دانش محور:  4- 4جدول

 مطلوب نامطلوب ابعاد

 سازنده آموزنده پايه تربيتي

 آموختن براي يادگرفتن محتوا يادگيري تمركز

 خودگردان مهار بيروني هدف يادگيري

 تسهيل كننده آموزنده نقش معلم

 باز بسته  شيوه تحويل

 پذير انعطاف خشك و ثابت ساختارهاي يادگيري

 آموز محور دانش معلم محور الگوهاي تدريس

 فعال منفعل  هاي يادگيري روش

  )2009(مژومدار: منبع

درآمدي بر طراحي برنامه هاي درسي با تاكيد بر رويكردهاي «اي تحت عنوان در مقاله) 1385(غاميپي

را به شرح  83اي هاي غيررشته عوامل مؤثر و بستر مناسب در ظهور رويكردهاي تلفيقي و عنايت به نظام» تلفيقي

  :است زير خالصه كرده

ها و  ها، روش د مختلف آن و تعدد و تكثر رهيافتهاي آن و همچنين، طبيعت و ابعا انسان و پيچيدگي) الف

هاي فيزيكي يا انساني مورد توجه قرار داد و از سوي ديگر رشد و  ها را در بررسي از واقعيت توان آن ابعادي كه مي

شود كه دانش سازمان يافته يا  پيشرفت در علوم كه به انقسام موضوعي و روشي درعلوم منجر شده، موجب مي

  .ف نتوانند به خوبي بر واقعيت منطبق شده و الگوي گويا از آن باشندعلوم متعار

هاي  هاي علمي به برنامه رشد بيش از حد و روز افزون مرزها در علوم موجب تبعاتي شده كه نياز محيط) ب

  :اين تبعات عبارتند از. اي را توجيه و تثبيت كرده است غير رشته

  .صي شدن در عرصه علوم پيدا شده استكه به تبع تخص 84دگماتيزم و فانتسيزم •

  جزئي نگري، غير واقع نگري و يكسويه نگري ناشي از تقطيع علم •

  . ها و مبادي انتزاعي و تجريدي فارغ  از واقعيت بويژه ناشي از تحويل گرايي مفرط حاكميت روش •

و فقدان هرگونه تعامل  ها ها نسبت به ساير رشته اطالعي و بي فايدگي هر يك از رشته حاكميت نوعي بي •

  .ها و تأثير و تأثر مثبت ميان رشته
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  .گرايانه عدم استفاده از مواهب مربوط به جامعيت و سازگاري دروني علم و ناديده انگاشتن ديدگاه كل •

  .افزايش كارآمدي علوم در دستيابي به اهداف چند وجهي و متكثر •

  .هاي مختلف ها و نظام موقعيتعدم وجود شرايط انتقال علوم فراگرفته شده به  •

توان جريانات موجود در اين عرصه را در سه دسته جريانات مسيحي، جريانات  توليد علوم مطلوب كه مي) ج

  .پست مدرن و جريانات اسالمي كه در پي تعريف و تبيين علوم اسالمي نوين هستند، خالصه كرد

بندي عملي براي دانش و  ها در واقع و ابتدا نوعي طبقه هاي محتوايي رشته دريافت اين حقيقت كه نظام) د

تواند مبنايي براي سازماندهي آموزشي  مفيد  رفته و الزاماً نمي موضوعات پژوهشي وابسته به آن رشته به شمار مي

  .و ضروري واقع شود

هـاي نظـري و    طـوري كـه تلفيـق آمـوزش     بـه . شـود  يـد مـي  تأك» تلفيـق «در رويكردهاي جديـد بـر مفهـوم    

هــاي اصــالح طلبانــه در آمــوزش فنــي و  عملــي در يــك برنامــه درســي واحــد عنصــر حســاس و مهــم كوشــش

ــه ــنچ(اي اســت حرف ــان). 1994، 87و راجســكي 86، اســميت85لي ــه  چن ــبالً اشــاره شــد، پاي ــه ق ــاي فلســفي  ك ه

ــدگاه   ــه دي ــي ب ــرد تلفيق ــويي  رويك ــان دي ــاي ج ــز  ه ــهنظرو ني ــناختي   ي ــان ش ــاي روانشناس ــاژه،  (ه ــر پي نظي

  .پديدار شده است 88»گرايي ساختن«گردد كه امروزه در قالب نظريه  برمي) ويگوتسكي

  او جان ديويي وآراي تربيتي

نجاست كه دوركيم آاهميت جايگاه علمي او تا . جان ديويي از نمايندگان برجسته مكتب پراگماتيسم است

نتيجه  1946برتراند راسل زماني كه در سال . كند ياد مي »ترين نبوغ امريكايي و كاملترين  عميق«از او به عنوان

نگاشت، ادعا كرد كه جان ديويي، برجسته  بررسي خود از انديشه فلسفي غرب با عنوان تاريخ فلسفه غرب را مي

دموكراسي، انقالب  :لعام 3در بيان نظرات تربيتي خود تحت تاثير ديويي  .باشد ترين فيلسوف زنده آمريكا مي

تجربه در آثارش  واست و كاربرد مكرر كلماتي همچون رشد قرار گرفته  89صنعتي و نظريه تطور زيست شناختي

هاي فاشيستي و كمونيستي در برخي  دوران حيات جان ديويي مقارن با حاكميت انديشه. يد اين مطلب استؤم

هاي نژادپرستانه و  را جانشين آزادي فردي و آرمان آنها اطاعت محض هاي تكشورهايي كه دول. كشورها بود

جان ديويي وارث فلسفه تربيتي اروپاي قرن  ،از سوي ديگر. ناسيوناليستي به صورت انضباط درآورده بودند

مسلماً . موجبات تحقير و ناديده گرفتن نقش جامعه را فراهم آورده بود 90به فردگرايي ءهجدهم بود كه با اتكا
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فيلسوفي كه به زعم جان ديويي تالش نمود فرد را از جامعه . ده اين گرايش ژان ژاك روسو استمهمترين نماين

جان . ون اجتماعي از جمله تعليم و تربيت نبودئجدا نمايد و ثمره آن چيزي جز محروم شدن فرد از همه ش

تالش  ،رد و اجتماع بودديويي براي رهايي از مشكالت مكاتب تربيتي گذشته كه يكي از بارزترين آنها تعارض ف

هرچند . طرحي نو در اندازد و ثمره چنين تالشي در كتاب دموكراسي و تعليم و تربيت به بار نشست كرد تا

يكي  91ديويي در آثار مختلف او ذكر شده ولي بدون ترديد كتاب دموكراسي و تعليم و تربيتجان نظرات تربيتي 

نظريه تطور زيست شناختي تاثيري شگرف در نظريات تربيتي . از شاهكارهاي او در حوزه تعليم و تربيت است

. تربيت را از منظر زيست شناختي مورد بررسي قرار دهد كرداو تالش  طوري كه به. است جان ديويي داشته

عمل گرايي  .ديويي با بسط فلسفه عمل گرايي بر انديشمندان پس از خود تاثير غير قابل انكاري گذاشته است

حقيقت متناظر با واقعيت، تشكيل يافته  بايگزيني مفهوم حقيقت به مثابه قواعد موفقيت آميز عمل ديويي از جا

ها  با اين حال وي براي بسط عمل گرايي خود به عنوان يك نظريه ابزاري منطق و اخالق از تمامي اين رويه. است

ابه با تصور حقيقت را بدون لوازم فراتر رفت، چرا كه از نظر وي انگاره قابليت دفاع موجه، تمامي آثار مش

  . متافيزيكي در بر داشت

اي كه او از تعليم و  اي عميق با يكديگر دارند به گونه در نگاه جان ديويي فلسفه و تعليم و تربيت رابطه

كيد او واقع أفلسفه امري است كه بارها مورد ت 92كاربردي بودن. كند تربيت به عنوان آزمايشگاه فلسفه ياد مي

دليل اين امر نيز . تواند وجود داشته باشد است و معتقد است فلسفه تنها در معناي فلسفه تعليم و تربيت مي شده

توان از مفيد بودن انديشه فلسفي سخن به ميان آورد كه در تحوالت اجتماعي به كار  هنگامي مي .آشكار است

را نشان دهد و از سوي ديگر تعليم و تربيت هاي مطلوب اجتماعي  از يكسو فلسفه بايد تالش كند تا ارزش. رود

ديويي، بر اين ايده تاكيد كرد كه دانش، وضعيتي از ارگانيسم . آيد ها برمي درصدد اعتال بخشيدن به آن ارزش

هاي رفتاري كه در عمل، موفق از آب در  انساني است كه از مجموع عقايد تشكيل مي شود و به عنوان عادت

مند، با تجربه هاي جديد يا غيرمنتظره مختل  زماني كه رفتار عادتحال، با اين . دشو اند، فهميده مي آمده

ديويي براي فرايند تعقل پنج وضعيت متفاوت را . شود، ارگانيسم بايد در فرايند تعقل و تفكر وارد گردد مي

مذكور در هر حال در مند رفتار ارگانيسم مختل شود، ارگانيسم  در ابتدا زماني كه الگوهاي عادت. كند مشخص مي

ناموفق از آب در ) باور(از آنجايي كه اصل رفتاري آن . راستاي حل اين وضعيت عمل خود را ادامه خواهد داد

به منظور شكل  موقعيتپس استخراج عناصر مهم . آمده است، ارگانيسم مذكور بايد فرآيند تعقل را شروع كند

مرحله بعدي، فرضيه سازي، يعني استفاده خالقانه از . باشد مي روند حل مسئله، مرحله دوم اين فرايند دادن به

دهد،  مرحله چهارمي كه ديويي مورد شناسايي قرار مي. شود هاي احتمالي را شامل مي تخيل براي ارائه پاسخ

اين مرحله، برآورد تجربيات متفاوتي . هاي بديل است عبارت از كاربرد تعقل براي بررسي و شكل دادن به فرضيه

در نهايت، آزمودن يا تجربه، فرآيندي . گيرد مي ه هر فرضيه ممكن است در عمل بدان منتج شود را نيز در برك
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شوند، كنار گذاشته  است كه در خالل آن فرضياتي كه در محك تجربه مورد آزمايش قرار گرفته و مردود مي

. له همراه با اتخاذ يك فرضيه جديد استآميز اين مسئ نتيجه پاياني اين فرايند عبارت از حل موفقيت .شوند مي

ما فقط . ، منتهي مي شود»كند حقيقت عبارت است از چيزي كه عمل مي«اين فرايند به جمله معروف ديويي كه 

متناظر با واقعيت از نظر حقيقت اي هستيم كه در عمل كار كند، و هر ادعاي ديگر درباره  مجاز به اصرار بر فرضيه

دانيم و آنچه كه با آن فرضيه  يزيكي است كه هيچ چيزي به آنچه كه هم اكنون ميديويي يك مدعاي متاف

هاي  مند بود تا اين رويكرد ابزاري به نظريه دانش را به عرصه ديويي عالقه. توانيم انجام دهيم، نمي افزايد مي

امع نيز با الگوهاي از نظر وي همانند افراد، جو. اخالق، آموزش و پرورش، و نظريه اجتماعي نيز گسترش دهد

ها در پرتو  زماني كه در اين الگوها گسست ايجاد شود، بايستي اين گسست. گردند مند رفتار مشخص مي عادت

كار ابزارگراي ديويي، پيوندهاي روشني با اگزيستانسياليسم مارتين هايدگر . پنج مرحله فوق الذكر بازسازي شوند

  .)1384گوتگ، (مورد كاوش قرار داده است ارتباط را عميقاًدارد؛ و ريچارد رورتي فيلسوف معاصر اين 

است كه معناي تجربه را گسترش داده  »نوسازي سازمان تجربه«تعليم و تربيت عبارت از ديويي،  ديدگاهاز 

توان براي تعليم و  او معتقد است كه نمي. هاي بعدي افزايش دهد و توانايي فرد را در هدايت جريان آزمايش

جان ديويي  ،در همين راستا. ، تغيير و تحول است نهايي و مطلق در نظر گرفت زيرا مغاير با پويايي تربيت هدف

به نقد نظامهاي تربيتي پيشين پرداخته و نقص عمده آنها را تالش براي يافتن غايتي بيروني براي تعليم و تربيت 

 بنا به نوشته .آن قرار دارد در حالي كه از نگاه او غايت تعليم و تربيت در درون خود. داند مي

 : شرح زير خالصه كردتوان به  هاي تربيتي جان ديويي را مي ديدگاه،)1384(گوتگ

 .است 93هدف تعليم و تربيت در وهله نخست گسترش روشهاي تفكر انتقادي .1

 . است كه الزمه دموكراسي است 94 اساس آزادي، آزادي فكري .2

 مردودهاي سنتي  ثنويت رايج در فلسفه و ل تفكيك استقلمرو نظر و عمل در تعليم و تربيت غيرقاب .3

 . است

در .تعليم تربيت نبايد همچون تمهيدي براي زندگاني انگاشته شود بلكه تعليم و تربيت خود زندگي است .4

 . روند تعليم و تربيت غايتي در وراي خود ندارد ،واقع

 .گيرد آموختن از طريق عمل و براي زيستن صورت مي .5

ت بايد به دنبال شكوفايي شخصيت و ايجاد آمادگي عقالني و اخالقي در فرد براي عضويت تعليم و تربي .6

 .در جامعه دموكراتيك باشد

  )بناشدني نگري(گرايي نظريه ساختن

. يستن يدجد يهنظر ينا يدهاست، اما ا كرده كسب ياديشهرت ز يراخ يدر سالها»گرايي ساختن«اگرچه 

 گيري كه در خصوص شكل) م.ق 320( سقراط، افالطون و ارسطو آثاردر  توان يرا م گرايي ساختن از ييجنبه ها
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 يدر جستجو يها است كه انسان داشته اظهار) م 300اواسط ( ينسنت اگوست. ، يافتاند دانش سخن گفته

مثل جان الك و كانت معتقد بودند كه دانش  متأخرتري فالسفه. اعتماد كنند حسي بر تجربه بايد يم يقت،حق

 كه ينمنجر به رشد دانش و ا ياءاش اعمال و يمنطق يلداد كه تحل يحكانت توض. رود يفرد نم ي تجربهوفراس

 ياژهبه پ ي،كل طور به ، گرايي ساختن ياگرچه فلسفه اصل .شود كنند، مي يم يدرا تول يدجد دانش افراد، ياتتجرب

 يانب يپستالوز. بود يدهمشابه رس يجيبه نتاقرن قبل از او  يز يكن يپستالوز ينريشنسبت داده شده است، اما ها

 پدر ياژهبه هر حال، پ. باشد ي اوحس يراتكودك و تأث يعيبر رشد طب يمبتن يدبا يتيترب يندفرآ كه نمود

پياژه  ).2000 ،95ينسوناتك(ساخته است  مدرن فراهم ييگرا سازنده يبرا ييشناخته شده و مبنا گرايي ساختن

نسبت به موضوع  يادگيري يندفرآ رسد و به همين دليل، يم عمل به شناخت معتقد است كه فرد بر اساس

 يو در هر مرحله از زندگ مي شود به شناخت نائل يفرد به دنبال تجارب شخص. دارد يشتريب يادگيري، اهميت

 يول شمول است، و حاالت رشد شناخت، عام و جهان يسماو، مكان نظريه بر اساس .كند يتجارب را معنا م ينا

رشد  ين،بنابرا كند، يم يلرا بر او تحم يخاص وضعيت هر فرد يطمح. و خاص اوست نظير يرشد شناخت هر فرد ب

كه  ياز زمان). 1375 ي،خراز(اوست  و هم نوع تجارب خاص يعام رشد ذهن يندهايمحكوم فرآ فرد شناخت هر

ي الملل ينكنفرانس ب يازدهمينرا در  راديكال گرايي ساختنيه ، نظر1983در تابستان  يلد،ارنست فون گالسرزف

 قابل توجه در سطح ياربس يه ايبه عنوان نظر گرايي ساختن در مونترال ارائه كرد، ياضياتآموزش ر روانشناسي

است در خصوص دانش كه در فلسفه،  اي نظريه گرايي ساختن به زعم او،). 2000 يدر،چا(شناخته شد  بين المللي

بنا  يط،با مح يتعامل و يقتوسط فرد و از طر يدگاه دانشد يناساس ا بر .دارد هيشريبرنتيك سي و روانشناس

  ).1987 يلد،فون گالسرزف(شود يم

 ي فلسفيبناها يرز يكه هر دو دارا ييگرا و شناخت ييرفتارگرا مقابل در نقطه ياز نظر فلسف ييگرا سازنده

دارد و هدف آموزش،  يقياز ذهن وجود حق خارجيت معتقدند كه واقع ها يسترئال. هستند، قرار دارد يستيرئال

گرايان، يادگيري را با خلق معنا از  ساختن). 1987داك ورث، (به ذهن شاگرد است  يتواقع ينا انتقال ساختار

د و با وجودي كه ندان دانش را مستقل از ذهن نمي ان،گراي و شناخت انبرخالف رفتارگراي و دانند تجربه معادل مي

دانش فرد از جهان خارج را بر تفسيرهاي منتج از تجارب فرد استوار  ،دنكن نمي انكارذهن را جهان خارج از 

شود و  دانش توسط فرد ساخته مي .معنا ايجاد كردني يا خلق كردني است نه كسب كردني ،بنابر اين. دندان مي

فعاليت يادگيرنده يا  .بخشد توليد دانش، فرايندي مستمر است كه تجربه انفرادي افراد از جهان را سازمان مي

دانشي كه يادگيرنده  ،اين عالوه بر. يدآعوامل مهم سازندگي به حساب مي  كنش متقابل او با موضوع يادگيري از

آورد همواره درحال تغيير است و  از راه فعاليت مداوم و تعبير و تفسير تجاربي كه كسب مي كند به دست مي

هاي متفاوتي كسب  يكسان برداشت اًگفت كه افراد مختلف درشرايط ظاهر توان چون دانش جنبه شخصي دارد مي

 ماهيت اصلي دانش كسي را هرگز و به همين دليل، كنند و دانش هيچ كس دقيقا مانند ديگري نيست مي
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 را يشخو يتواقع يادگيرندگان يي،گرا سازندهبراساس ديدگاه  .)2000تام، (توان به ديگري منتقل كرد نمي

 ياتتابع تجرب يدانش شخص ين،بنابرا. كنند مي يرخود تفس ياتبر ادراك و تجرب يرا مبتن حداقل آن يا سازند مي

قرار  استفاده مورد يعو وقا ياءاش يرتفس ياست كه برا يو اعتقادات شخص ذهن يساختارها يشين،پ

   ).1990جوناسون، (يردگ يم

 :صه كرده استيي را به شرح زير خالگرا مفروضات سازنده )1997( يلامر

 .شود يدانش از تجربه ساخته م .1

 .از جهان است يشخص يرتفس يندفرآ يادگيري .2

 .ي يابدتوسعه م تجربه بر يمبتن يمعن يجادفعال است كه با ا ينديفرآ يادگيري .3

  .مجزا باشد يتفعال يك ينكهباشد نه ا يواقع يطيدر مح يدبا يادگيري .4

 ياجتماع گرايي ساختن

او  يدتأك يژهبه و. شكل داده است يتيترب هاي محيط در ياجتماع گرايي سازنده يرا برا ييمبنا يگوتسكيو كار

 يفرد يندبه عنوان فرا يادگيريحوزه  تا است برانگيختهرا  يانمرب يادگيري،در  ياجتماع ينهزم يا ديگران بر نقش

 ياكاربرد عالمات  يقاز طر فكر ياء واش ينكه گذرگاه ب كند يم مطرح يگوتسكيو. دهند قرار يرا مورد بازنگر

 يقاز طر يءش به به كودك و كودك يءعبور از ش يعني، .شده است يانجيم ديگر افراد يلهزبان به وس يها سمبل

اختراع  يقانسان از خود از طر يجيتدر يخ كنترلانسان عبارت از تار يختار ين،بنابرا .يردگ يصورت م يگرافراد د

بر  يدتأك خود در بحث يگوتسكيو ).1381، به نقل شيخي فيني، 1993 ر،يو(ها است  عالمتي فرهنگ يكتكن

 ينا .هستند ياجتماع اصل سطح باال در يذهن ياست كه همه كاركردهاو معتقد داده  توسعهفرهنگ و جامعه را 

او دارد  ياجتماع يختار فرد و يندر ارتباط ب يشهاست كه ر يرشد يندمحصول فرا ي پيچيدهساختار انسان

 سازنده براي. شود يم فهميده يگرانبا كمك د فرد يايدرون دن يگوتسكي،اساس نظر و بر). 1978 گوتسكي،يو(

يات دانش فرد از جهان كه به تجرب يعني،. دارد اجتماعي در تعامل يشهدانستن، ر يندفرا ي،اجتماع يانگرا

دانش هرگز منفعالنه  ين،بنابرا. شود يم يگران ميانجيبا د) زبان(تعامل  يقاز طر ،است يدهاو محدود گرد شخصي

كه قبالً وجود داشته  يا شده تجربه به موضوع يجذب ساختار شناخت يقفقط از طر يتازگزيرا، . آيد يبه دست نم

مورد  يجهنت در را ينسب يمگر آنكه آشفتگ ي شود،تجربه تازه و نو درك نم يك در واقع،. شود يحاصل م ،است

 يع مجدداًبد يتجربه به انطباق منجر شود و ساختار مفهوم است ممكن يطيشرا ينچنفقط در . كند يجادانتظار ا

  ).1987يلد، فون گالسرزف(كند يجادرا ا يتعادل نسب يك
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  نظريه ساختن گراييشرايط يادگيري از نظر پيروان  اصول و

 سازنده گرايي و«واندرمقاله خود تحت عن وي. ساختن گرايي وجود ندارد  ديدگاه واحدي از ،زعم جاكوبسن به

ساختن  ساختن گرايي فهرستي از اصولي كه دربردارنده معناي به منظور شفاف ساختن مفهوم »معماري شناخت

  :گرايي است ارايه كرد اين اصول عبارتند از

 . سازند كنند را به جاي اين كه ثبت كنند مي افراد درك آنچه را كه مطالعه مي .1

 . دهد هاي طبيعي و هم در تجارب يادگيري رسمي رخ مي فرايند ساخت دانش هم در موقعيت .2

 . دانشي درك مي شود كه توسط فرد معناسازي شده باشد .3

 . يابد تجارب و دانش فرد تغيير مي ةدانش به وسيل .4

 .گذارد تعامل با ديگران برفرايند ساخت و ايجاد ادراك تاثير مي .5

فرد است كه با توجه به تجارب و دانش پيشين  اين خودشودكه  مياستنباط آنچه بيان شد، چنين  براساس

خود موقعيت جديد را تعبير و تفسير كرده و در نتيجه تعامل با محيط دانش جديد خود را شكل 

تفكر انتقادي و استفاده فعال از دانش  ،استدالل ،سازندگي شامل حل مساله موزش مبتني برآهاي  هدف.دهد مي

ناسي يادگيري براي آموزش مطالب ذيل را بيان كرده است كه براي دركتاب روانش) 1994(دريسكول . است

  :هاي يادگيري مفيد است تحقق هدف

 راه يادگيرندگان قرار هاي پيچيده را برسر چون دنياي واقعي موقعيت: محيط هاي يادگيري پيچيده - 1

  .رو سازندهاي پيچيده روبه  موقعيت گونه مسائل و اين با را موزشي بايد اوآمحيط هاي  ،دهد مي

آورد و بسياري از  شرايط مهم يادگيري به حساب مي مشاركت اجتماعي فرد را يكي از: مذاكره اجتماعي - 2

مشاركت گروهي ميان يادگيرندگان حل  طريق تبادل انديشه و مسائل كه به تنهايي قابل حل نيست از

  .شود مي

ي متفاوت يا با توضيحات مختلف يعني موضوع واحدي از ديدگاه ها: پهلوي هم نهادن وجوه چند گانه - 3

  .انديشي بپرهيزد و وسعت انديشه پيدا كندبيني و محدود مورد توجه قرارداده شود و يادگيرنده از كوته

دارند كه عالوه بر دانش شناختي و  نظريه پردازان سازندگي اظهار مي: درك فرايند ساختن دانش - 4

  .دانش نيز آگاهندساختن  فراشناختي يادگيرندگان موفق از نقش خود در

   معلم و شاگردان به كمك هم به طراحي اموزش مي پردازند و تصميمات مربوط: موزش شاگرد محوريآ - 5

آموزشي  روش در .فعاليت هاي يادگيري و روش هاي مورد نياز را اتخاذ مي كنند - به محتواي يادگيري 

 و بورزد ريان ساختن دانش تاكيدج فعاليت يادگيرنده در نظريه سازندگي، يادگيري بايد بر مبتني بر

   .موزشي اين نظريه روش مبتني بر يادگيري اكتشافي استآبهترين روش . باشد محور شاگرد اصطالحاً
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  ساختن گرايي و طراحي آموزشي

اهداف و  يينبه قطعات قابل كنترل، تع تكاليف و خرد كردن يفتكل يلاز تحل يانگرا و شناخت رفتارگرايان

يي با شناخت گراكه  با توجه به اين. كنند يم يتشده حما يينتع يبر هدفها مبتني كردعمل يريگ اندازه

 در حالي كه .كند يم يتحما يآموزش يطراح يستمي درس يكردرو يها مدل از كاربرد يي همراه است،گرا عينيت

احان طر). 1997،جوناسون(يستسازگار ن يكردهاي سيستميروبراساس  يآموزش يبا طراح ييگرا سازنده

آموزشي ساختن گرا براي طراحي برنامه هاي آموزشي به جاي تأكيد بر ساده سازي و يادگيري هاي مبتني بر 

طراحان آموزشي ساختن گرا هر يادگيرنده را  .كنند هاي واقعي و ملموس تكيه مي توضيح و ارائه مستقيم بر زمينه

طبق اين مفهوم . را رد مي كنند“ ده متوسطيادگيرن“ منحصر به فرد فرض مي كنند و مفهوم جهاني آموزش،

طراحان آموزش شاگرد متوسط را معيار مي دانستند و براي كل كالس بر اساس آن شاگرد طرح ريزي مي 

طراحي آموزشي مبتني بر ساختن گرايي به جاي انجام دادن فعاليت هاي گام به گام و در قالب يك . كردند

كيد أگرايي ت هاي ساختن هاي آموزشي براساس اصول و آموزه يطايجاد و طراحي مح رويكرد سيستمي، بر

اي  تكاليف اصيل و ارزشيابي زمينه محور، مشاركتي، مبتني بر هايي كه دانش آموز محيط. )1380فردانش،(دارد

تصورات شناخت موقعيتي، آموزش پيوندي، انعطاف پذيري شناختي وكارآموزي شناختي همخواني   باشد و با

  .)2005كاراكيورگي، (داشته باشد

  شناخت موقعيتي - الف

هايي كه  ها و تكليف ها، قصد دانش فرد به موقعيت ،يعني .پيروان اين نظريه معتقدند شناخت موقعيتي است

اي  شناخت موقعيتي، اين ايده را بيان مي كند كه دانش در زمينه. وابسته است ،رود كار مي هنها بآ اين دانش در

اي زياد به فعاليت، بافت و جو  يعني ميزان يادگيري تا اندازه .شود ده، بهتر آموخته ميكه در آن به وجود آم

اي بايد  آموزش مدرسه. درو ساز تكاليف واقعي و اصيل روبه موزش بايد يادگيرندگان را باآ .بستگي دارد  فرهنگي

بحث گروهي  آموزش مبتني بر د و برده الگو قرار ،افتد هاي واقعي زندگي اتفاق مي موقعيت آنچه را كه در اًعمدت

براساس اين نظريه متخصصان فناوري آموزش بايد به آفرينش  .كند و گفتگوي كالسي ميان دانش آموزان تاكيد

دوباره يا شبيه سازي تجارت در محيطي پر بار بپر دازند و تجاربي زنده براي يادگيري يادگيرندگان فراهم 

  ). 1387سيف،  ؛1386رضوي، (آوردند

  انعطاف پذيري شناختي -ب

نه تنها يادگيري بايد در زمينه يا بافت صورت گيرد بلكه تجارب يادگيري نيز بايد از  ،اين نظريه مطابق

زعم  به .فراهم شودعميق از موضوع  يك بازنمائي يكپارچه و امكانتا  چشم اندازهاي مختلف ارائه شوند

اند زيرا  هاي آموزشي با شكست مواجه شده سياري از رويكردامروزه ب ،انعطاف پذيري شناختي پردازان نظريه
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گيري از  با بهره. كنند اي غير قابل انعطاف پذيري به يادگيرندگان عرضه مي موضوع هاي درسي پيچيده را به شيوه

 هاي مبتني بر اين نظريه، يادگيرنده به دانشي دست خواهد يافت كه از انعطاف پذيري بااليي برخوردار برنامه

به نقل  ،2000سيگل (است و قابليت استفاده از آن و انتقال يادگيري به بافت زندگي واقعي افزايش خواهد يافت 

  ).1386 ،رضوي

  آموزش پيوندي  -ج

از هرچه بيشتراستفاده  درجهتيادگيرندگان  به عنوان يك راهبرد آموزشي براي كمك به آموزش پيوندي

پيوندي، آموزش  در روش. پيشنهاد شده استهاي در حال تغيير  عيتهاي خود براي حل مسائل در موق آموخته

اين نوع آموزش توانائي . شود و اين موقعيت غالباً شبيه سازي شده است هاي واقعي زندگي عرضه مي در موقعيت

 هاي هاي آموزشي و يادگيري بايد حول محور حلقه فعاليت. دهد تفكر، انتقال و حل مسئله افراد را افزايش مي

در برنامه درسي بايد . توانند مطالعه موردي يا موقعيت مسئله باشند هاي پيوند مي حلقه. طراحي شوند پيوند

تفاوت آموزش پيوندي  .هستندواقعي  زندگي هاي پيوند تجربيات حلقه. فرصت اكتشاف به يادگيرندگان داده شود

ات مورد نياز براي حل مسئله در برنامه مسئله اينست كه در آموزش پيوندي اطالعحل با آموزشي مبتني بر 

مسئله حل شود در حالي كه در آموزش مبتني بر  آموزش وجود دارد كه موجب عدم سرگرداني فراگيران مي

  .)1386رضوي، (دنكن يادگيرندگان شخصاً اطالعات را از تجارب دست اول كسب مي

  كارآموزي شناختي -د

شي است كه جهت گسترش دامنة اكتشاف يادگيرنده، تجارب ي آموزهاراهبرديكي از كارآموزي شناختي، 

هدف اين روش، آموزش فرايندهائي است كه متخصصان براي انجام وظايف پيچيده از . آورد اصيل را فراهم مي

در ابتداي آموزش، معلم با حل مسائل مشابه الگوئي براي حل مسئله . )2005كاراكيورگي، (كنند آنها استفاده مي

به عبارتي ديگر، وي مسائل مختلف و مشابه را بيان كرده آنها را حل . دهد دگيرندگان قرار ميپيش روي يا

در مراحل بعدي، معلم به جاي اينكه . آورد چهارچوب حل مسئله را براي يادگيرندگان فراهم مي ،سپس و كند مي

. كند ا به يادگيرندگان واگذار ميكند و حل آن ر به حل مسائل بپردازد تنها ابعاد و چهارچوب مسئله را روشن مي

كه نقش معلم را به  استوار است »منطقه تقريبي رشد« ويگوتسكي درخصوص كارآموزي شناختي بر نظريه

در فرايند آموزش به مرور از نقش ). 1386رضوي، (دهد هموار كننده فرايند يادگيري تغيير مي هدايت كننده و

اين . افتد كه كنترل آموزش بدست شاگرد مي شود تا جائي فزوده ميمعلم كاسته و بر نقش فعال بودن شاگرد ا

درك  ،شوند مواجه مي ها آن اهاي مختلف ب كند تا مشكالتي را كه متخصصان زمينه موقعيت به آنها كمك مي

براي اينكه افراد بتوانند «:گويد مي )1990(كه جوناسن نچنا. كنند و از دانش مورد استفاده آنان آگاهي يابند

  ).2005كاراكيورگي، (»فيزيكدان شوند بايد همانند فيزيكدان فكر كنند
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 كارايي توسعه علوم و عدم اثر در كه است نيازي تربيت، و تعليم حوزه در درسي برنامه تلفيق ضرورت

 هاي بخش علم، گسيختگي افزون روز گسترش و اطالعات انفجار  .شده است متجلي رايج درسي هاي برنامه

 مسايل مهمترين جمله از هاي اجتماعي موقعيت و زندگي با آن ارتباطي بي و اي درسي رشته نامهبر گوناگون

). 1385زدان پناه، ي نقل به ؛ 1989 جيكوبز،(كند تلفيقي را توجيه مي برنامه به نياز كه است، ريزي رايج برنامه

هاي  مبتني بر تفكيك موضوع كه رمحو موضوع و اي رشته ريزي است، برنامه نوشته) 1381(الهدي  چنانچه علم

 قواي روانشناسي. كند مي مجزا تقسيم هاي قسمت به را دنيا كه گراي كالسيك است درسي است، ميراث انسان

متناسب  را بخش هر و نموده تقسيم بخش اي به چند نظريه انضباط صوري كه ذهن را مانند ماهيچه و ذهني

 ظهور و بروز كه است حالي در اين. است داده قرار حمايت را مورد اي رشته ريزي برنامه داند مي خاصي ديسپلين

  :عبارتند از دارد كه قرار جنبش سه تأثير تحت درسي ريزي نام برنامه به جرياني

 به منظور اجتماعي بركارآمدي و آمده وجود به توسعه تجارت و صنعت تأثير انفجار تحت كه جنبشي .1

بزرگساالن  ي كودكان جهت پذيرش نقش هاي گوناگون در دنيايساز آماده و شايسته متخصصان تربيت

 و فني دانش مشهور است، تلفيق كارآمدي اجتماعي جنبش درحقيقت به كه جنبش اين. داشته است نظر

  .دهد مي قرار توجه مورد را واقعي هاي زمينه آن در كارگيري به همچنين نظري،

 رشد و آمده هال درباره كودك بوجود استنلي علمي اتمطالع روسو با گرايي رمان تأثير تحت كه جنبشي .2

 -معلم ريزي شخصي، برنامه تلفيق نظير هايي انديشه نيز جنبش اين .است قرارداده نظر مد را كودك

 .است نموده انتخاب خود شعار عنوان به را پروژه محور يادگيري و شاگردي

 سياسي هاي  خواهانه و حركت آزادي هاي شهاجتماعي اسپنسر و اندي تكاملنظريه  تأثير تحت جنبشي كه .3

 بر تلفيق البته تلفيق، بر جنبش نيز اين. دارد توجه اجتماعي بازسازي به .بوده است دمكراسي توسعه براي

 .ورزد مي تربيت دمكراتيك تاكيد براي عملياتي برنامه از استفاده و ريزي مشاركتي برنامه و اجتماعي

 را هاي درسي برنامه سازماندهي در تمركز ايجاد و اي ميان رشته درسي ايه برنامه به توجه راه اين در

 عنوان با) NSSE( به موسوم تربيت و تعليم مطالعات ملي سال انجمن كتاب ششمين و بيست در توان مي

سازماندهي كنوني برنامه هاي درسي از  و محتوا «دارد مي معروض كه يافت» درسي برنامه ساخت مباني«

  ).1385زدان پناه، ي نقل به(»نيست تي برخوردارهيچ قداس

گرايي و بسياري از  پردازان ساختن توان دريافت كه جان ديويي، پياژه، نظريه از آنچه بيان شد مي

هاي آموزشي را به  ورزند و نظام ناپذيري و اتحاد دانش تأكيد مي پژوهشگران حوزه تعليم و تربيت براصل تفكيك

توان گفت، رويكردهاي  درمجموع مي. خوانند و عملي در يك برنامه درسي واحد فراميهاي نظري  تلفيق آموزش

هايي را براي فراگيران فراهم سازند تا  تلفيقي در پي اين هستند كه با ارائه سازماندهي خاصي از آموزش، فرصت

به معناي نفي محاسن و  و اين البته. ها و موضوعات متنوع در قلمروهاي متعدد آشنا شوند با اصول، مبادي، روش

اي به علت برخورداري از آگاهي سازمان يافته از حقيقت از طريق  رويكرد رشته. اي نيست هاي رشته فوايد نظام
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. بخشي بر يادگيرنده دارد مفاهيم و الگوهاي مربوط و رشد تدريجي و منطبق بر مسير تعريف شده، اثر اطمينان

كند كه خودبخود توالي زنجيره  ه را مستقيماً با ساختاري منطقي مواجه مياي، يادگيرنده و ياددهند رويكرد رشته

مفاهيم، پيش نيازهاي موضوعي و روشي خاص را رعايت كرده و از طريق مفاهيم و الگوها، ساختارهاي حقيقت را 

رنامه ريزان ب. كند و اين خود امتيازي است كه نبايد در رويكردهاي تلفيقي رقيب مورد غفلت واقع شود آشكار مي

هاي جديدي  زنند تا يافته ها و معارف بشري دست مي و طراحان آموزشي با آگاهي از اين موضوع به تلفيق رشته

براي . هاي درخور پيدا كنند حل را در عرصه علم و فن آوري كسب كرده و به يك سري مسائل چند وجهي، راه

  .رسيدن به اين مطلوب، رويكردهاي مختلفي اتخاذ شده است

  هاي فني و حرفه اي با آموزش عمومي ضرورت تلفيق آموزش

ويژه در اثرنفوذ صنعتي  آموزش و پرورش، به هاي فرعي دهد كه نظام تاريخچه آموزش و پرورش نشان مي 

براي نمونه، آموزش و پرورش غيررسمي يا كارآموزي (هاي جداگانه در برخي موارد نظام.اند شدن، شكل گرفته

هاي فرعي،  اند و دراثر آن هريك از اين نظام وجود آمده وان نتيجه صنعتي شدن و نيازهاي آن به، به عن)اي حرفه

اكنون، . اند حتّي به بهاي سوق دادن كل نظام آموزشي به فروپاشي، فلسفه و اهداف خاص خود را حفظ كرده

و براي   طلب را تشخيص داده عنوان يك كل، آثار زيانبار اين رويكردهاي تجزيه هاي تخصصي به ها و بدنه دولت

همچنين،اين تمايل نيرومند در ).1986يونسكو، (اند شده  هاي فرعي و ايجاد يك نظام متحد، فراخوانده تلفيق نظام

نامه تجديدنظر شده يونسكو در باره آموزش فني حرفه اي منعكس شده بود كه در  سطح بين المللي، درتوصيه

) 9همان منبع،ص(پاراگراف دوم اين توصيه نامه.پذيرفته شد ،1974 جلسه هيجدهم كنفرانس عمومي درسال

  :صورت زيردرنظر گرفته شود كند كه آموزش فني حرفه اي بايد به بيان مي

  ناپذير آموزش عمومي؛ يك بخش سازنده وتفكيك) الف

  اي براي كسب آمادگي در يك زمينه شغلي؛ وسيله) ب

  .اي از آموزش مداوم جنبه) ج

يك مفهوم فراگير است و معناي آن نبايد به » اي آموزش فني حرفه«ششم تصريح شده كه درپاراگراف 

عالوه براين، باتوجه به ضرورت تعريف روابط جديد ميان . كسب آمادگي براي يك شغل واحد محدود شود

زشي عنوان بخشي از يك نظام آمو اي بايد به طوركلي اجتماع، آموزش فني حرفه آموزش، زندگي كاري و به

اين نظام بايد براي رسيدن به اهداف زير جهت . العمر و سازگار با نيازهاي هر كشور خاص وجود داشته باشد مادام

  :داده شود

هاي تربيت، بين تربيت و اشتغال، بين مدرسه و كل جامعه، از  برچيدن موانع موجود بين سطوح و حوزه) الف

هاي تربيتي باالتر از سطح ابتدايي؛ ايجاد  در همه جريان طريق تلفيق آموزش فني حرفه اي با آموزش عمومي

  .حساب آوردن نيازهاي تربيتي افراد و تحول در حرف و مشاغل ساختارهاي تربيتي باز و منعطف؛ به
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هاي فكري  ارتقاي كيفيت زندگي از طريق فراهم كردن فرصت و اجازه دادن به افراد براي گسترش افق) ب

برداري جامعه از ثمرات  حال، فراهم كردن فرصت بهره اي و درعين هاي حرفه ش و مهارتوكسب و بهبود مداوم دان

  .تغيير فنĤوري و اقتصادي، براي نيل به رفاه عمومي

هاي افقي  اي آغاز شود و ضمن تسهيل ارتباط اي بايد با يك پايه وسيع از تعليم وتربيت حرفه آموزش فني و حرفه

ميان مدرسه و اشتغال، به حذف همه اشكال تبعيض منجر شده و براي  و عمودي دردرون نظام آموزشي و

  :رسيدن به اهداف زير طراحي شود

دنياي   ناپذير از آموزش عمومي پايه براي تسهيل ورود فرد به اي به عنوان بخشي جدايي آموزش فني و حرفه) الف

  فنĤوري و كار؛

اي براي توسعه استعدادها،  عنوان وسيله زادانه، بهصورت مثبت و آ اي، ممكن است به آموزش فني و حرفه) ب

ها، توسط فرد انتخاب شود و او را براي اشتغال در برخي از حرف و يا تداوم تعليم و تربيت سوق  عاليق ومهارت

  . دهد

هاي ديگر آموزش در همه سطوح بوسيله استقرار بر روي  اجازه دادن به افراد جامعه براي دسترسي به جنبه)ج

اي از آموزش عمومي را  عنوان نتيجه تلفيق بيان شده در پاراگراف ششم كه مؤلفه استوار آموزش عمومي  وبه پايه

  در همه مراحل آموزش تخصصي دربر دارد؛

  اي؛ اجازه دادن به افراد براي انتقال از يك زمينه به زمينه ديگر در داخل آموزش فني و حرفه)د

هاي رسمي آموزش، و  مه انواع آموزش تخصصي، در درون و بيرون نظامسهولت دسترسي براي همه و براي ه) ه

اي و شغلي در سنين پايين كه در آن  منظور تسهيل تحرك آموزشي، حرفه در ارتباط يا موازي با كارآموزي، به

  شود آموزش عمومي پايه، مطابق با نظام آموزش حاكم در هر كشور، كسب شده است؛ تصور مي

  رچهارچوب مفاهيم ياد شده و بر مبناي رعايت اصل برابري براي زنان و مردان؛در دسترس بودن د)و

منظور تسهيل  در دسترس بودن براي اشخاص فقير و معلول در اشكال استثنايي، متناسب با نيازهاي آنان، به) و

  .ها به جامعه طبيعي پيوستن آن

ز آموزش ابتدايي، يك مدرسه ترجيحاً جامع هاست مطابق روال ادامه دارد، بعد ا راهبرد توصيه شده كه سال

قبالً براي . اين نوع مدارس بايد يك رويكرد مدرن به آموزش عمومي داشته باشند. ساله است 15تا  12براي افراد 

اي آموزش و پرورش عمومي  هاي فني و حرفه ها و مفاهيم فراواني وجود داشت كه جنبه اين نوع آموزش اصطالح

شوند، شامل،هنرهاي عملي،  هايي كه در كشورهاي مختلف استفاده مي اي از اصطالح مونهن. دهد را پوشش مي

با وجود اشتراك در . گيري فني، هنرهاي دستي و غيره اي، جهت حرفه تكنيك، آموزش و پرورش پيش آموزش پلي

در . است  متفاوت اي در كشورهاي مختلف بسيار هاي آموزش فني و حرفه ها، اجراي برنامه برخي مفاهيم و واژه

اين .شود برخي از كشورها اساساً به آموزش دانش نظري و در برخي ديگر بر آموزش مهارت عملي تأكيد مي

رسد اين روش  نظر مي سازد و به ويژه ضرورت تلفيق نظريه و عمل، را آشكارمي واقعيت نيز مطلوب بودن تلفيق، به
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سالگي نبايد هيچ نوع آموزش  15ر حال، روشن است كه تا پايان دره. از ديدگاه تعليم و تربيت بسيار مؤثر باشد

هاي عمومي برخوردار بوده و عناصر فني و  تخصصي داده شود بلكه بهتر است آموزش فراهم شده از ويژگي

كسب آمادگي براي زندگي فعال در آينده به خدمت گرفته   آموزان درجهت تواند براي كمك به دانش اي مي حرفه

يكي از مباحث بغرنج و . ين، در اين دوره، راهنمايي شغلي بايد نقش طبيعي خود را ايفا كندهمچن. شود

در اين سطح، مدارس جامع هنوز در . است) 19تا  16سنين (انگيز، اصالح آموزش در دوره دوم متوسطه بحث

وزش علمي نقش سنتي آم. دهند مرحله اجراي آزمايشي قراردارند وتعدادي از كشورها نظام متنوع را ترجيح مي

اند  كه نتواسته آموزي براي آماده سازي كساني درحالي كه حرفه. است خود را براي آماده سازي نخبگان ادامه داده

يكي از مسايل عمده در سطح .خدمت گرفته شده است در نظام آموزش دانشگاهي جايي براي خود پيدا كنند، به

ها  اين نظام. است 19تا  16موازي نظام آموزشي براي گروه سنين  هاي كارآموزي دوره دوم متوسطه، وجود نظام

چنين .دهد سازند اما، اجازه ادامه تحصيل را به آنان نمي اي را براي كارگران ماهر فراهم مي آموزش حرفه

ي شوند و قوياً براي برآوردن خواسته ونيازها هايي معموالً در خارج از نظام آموزش و پرورش اجرا مي برنامه

در اين موقعيت ممكن است بين نيازها و عاليق افراد يادگيرنده و كارفرمايان .اند گيري شده كارفرمايان جهت

حلي متعادل براي  شايسته است براي مردمي كردن نظام آموزش و پرورش، راه. وجود آيد هاي آشكاري به تعارض

ي هدف خود را ارضاي نيازهاي افراد يادگيرنده ا در اغلب اوقات، نظام آموزش فني و حرفه. اين مسئله پيدا شود

سازد و  آينده و سازگاري مؤثرتر با تغييرات تكنولوژيكي، فراهم مي قرار داده و زمينه الزم را براي تحرّك بيشتر در

هدف چنين نظامي فراهم كردن آموزش تخصصي محدود شده و مطلوب كارفرمايان براي افزايش توليد 

  ).1986يونسكو، (نيست

اي و آمــوزش عمــومي، يــك راهبــرد تربيتــي اســت كــه قضــاوت  آمــوزش فنــي و حرفــه» درهــم تنيــدن«

ــي اســت   ــد محــك تجرب ــودن آن نيازمن ــد ب ــاره مفي ــوعي   . در ب ــوزش ن ــوع آم ــن، هــدف از هردون ــا وجــود اي ب

انـد كـه     هـاي تعلـيم و تربيـت بـراي پـرورش انسـاني بنـا شـده         نظـام . اسـت ) جستجوي فايده عينـي (عملگرايي

ــ ــتبتوان ــن عملكــرد     د در موقعي ــه اي ــه نمــايش بگــذارد ك ــاي واقعــي عملكــرد خاصــي را ب ــف دني هــاي مختل

آموزش و پـرورش عمـومي بـه دنبـال پـرورش انسـاني اسـت كـه بتوانـد در حـوزه هـاي            . شود مطلوب تلقي مي

مضـمون اصـلي هـدف آمـوزش و پـرورش فنـي و       . اجتماعي، اقتصـادي و روانـي كـاركرد مناسـب داشـته باشـد      

 تلفيـق  نوشـته اسـت،  ) 1385زدان پنـاه،  يـ  نقـل  بـه  ، 1997(كـه بينـه   چنـان . اي هم غير از ايـن نيسـت   حرفه

 كـه  هـاي زنـدگي   مهـارت  يـا  مشـترك  يـادگيري  مـواد  روش سـازماندهي  يـك  از اسـت  عبـارت  درسـي  برنامه

زنـدگي واقعـي    مشـكالت  و مسـايل  محـور  حـول  كـه  اسـت  اي برنامـه   .هسـتند  ضـروري  شـهروندان  همه براي

گيرنــدگان ســازماندهي شــده و هــدف آن ايــن اســت كــه بــه دانــش آمــوزان كمــك كنــد كــه يــاد بگيرنــد  ياد

 برنامـه  هـاي مختلـف   جنبـه  تلفيـق،  گويـد  شـوميكر  مـي  . چگونه در يك زنـدگي دموكراتيـك مشـاركت كننـد    

صـورت يـك مقولـه كلـي      ايـن  در .زنـد  مـي  پيونـد  وسـيع  محتـوايي  يك حـوزه  در و دار معني تركيب يك در را
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هـاي دانـش آمـوزان را     تلفيـق، ظرفيـت   ).1991(شـود كـه بازتـابي از زنـدگي واقعـي اسـت       ر نظر گرفتـه مـي  د

ــه ــدازد كــار مــي ب ــارِت(ان ــرِوِر2000، 97؛ بيــرچ2001، 96ب ــون2002، 98؛ ب ــيس2001، 99؛ بورت ــوتز 100؛ ال ، 101و ف

ــر2002 ــو 102؛ راچ ــر-و لووان ــراگ1995، 103ك ــوهن 104؛ ك ــراي   ). 2000، 105اورون-و ك ــق ب ــين، تلفي همچن

هـاي   هـا دريافـت   دانش آموزان تجارب يـادگيري معنـادار را فـراهم سـاخته و منجـر بـه ايـن مـي شـود كـه آن          

   .خود را تعميم داده و در موقعيت هاي واقعي زندگي به كار بندند

هـاي درسـي، شايسـته اسـت بـه نظريـات دو شخصـيت برجسـته          ق در برنامـه تلفيـ  ضـرورت  با ارتباط در

  :توجه شود) 1385زدان پناه، ي نقل به ؛ 989 (جيكوبز تعليم و تربيت وايت هد و

 در زنـدگي  آن و وجـود دارد  تربيـت  و تعلـيم  درسـي بـراي   مـاده  يـك  تنهـا  كـه  اسـت  معتقـد  هد وايت

... و تـاريخ  هندسـه،  جبـر،  ماننـد  دروسـي  آمـوزان  بـه دانـش   مـا  مسـتقل  واحـد  ايـن  جـاي  بـه  .است ابعاد تمام

 بـه  )1385زدان پنـاه،  يـ  نقـل  بـه   ،1989(جيكـوز  . شـود  عايـد نمـي   اي هنتيجـ  هـيچ  آنهـا  از كه كنيم مي ارائه

 درسـي  ريـزي  در برنامـه  تلفيقـي  رويكـرد  و اهميـت اتخـاذ    ضـرورت  هـاي آموزشـي و   مسايل جاري نظام طرح

  :از ندعبارت پردازد كه مي

به . افزوده شدن تعداد موضوعات درسي كه ناشي از تخصصي شدن رشته هاي علمي است :توسعه دانش .1

زماني  ظرف اين در حالي است كه. عنوان روندي توقف ناپذير، مدارس را با بحران مواجه ساخته است

 برقراري مشكل اين براي رهايي از. آموزش تا حدود زيادي طي اين سال ها دست نخورده باقي مانده است

 .ندارد وجود راهي تلفيق مظروف جز و ظرف ميان تناسب

دقيقه  50تا  40(زنگ  يك اختصاص گويد، مي نكته اين در توضيحجيكوز   :جدول زماني تكه تكه شده .2

 به برنامه درسي كه است شده سبب ديگر سوي از درسي كثرت مواد و سو يك از درسي ماده هر به) اي

 افراطي زمان شدن قسمت قسمت وجود تمام با دانش آموزان و شده تكه تكه متوسط دوره در ويژه

 و ناكافي محدود زمان متوسط دوره در اًخصوص شيوه هاي معلمان از يكي .دكنن تجربه را آموزشي

 .ناپذير است گريز درسي مواد كثرت دليل به است كه درسي ماده يك به شده داده اختصاص

در  كنوني اي كه روش هيچ روش ديگري نمي تواند به اندازه« :گويد ميجيكوز  :درسي برنامه بودن مرتبط .3

 از افزايد مي وي .»باشد موفق شود، مي مدرسه از آموزان دانش موجب گريز درسي هاي برنامه طراحي
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 دانش دروس را براي محتواي كه است اين اي رشته ميان يا هاي تلفيقي برنامه امتيازات مهمترين جمله

 .كند مي خارج معنا تيجه بي در و روح، انتزاعي، مجرد خشك، بي حالت آموزان از

 يعني نكته قبلي ويژه هاي جنبه از يكي توان مي را نكته اين :طبيعي محيط در يرييادگ كيفيت با تطابق .4

  .دانست آموزان دانش براي درسي برنامه بودن معني دار احساس تقويت جهت در كوشش

 سـنخيتي  افتـد،  مـي  اتفـاق  هـاي طبيعـي   محـيط  آموزشـي بـا آنچـه در   هـاي   كيفيت يادگيري در محـيط 

 مباحـث  و موضـوعات  بـا  بايـد  افـراد  اسـت كـه در قالـب هـاي زمـاني تـك زنـگ       مدرسه  در محيط تنها. ندارد

 هـاي  دلمشـغولي  و مسـايل  بـا  مدرسـه، افـراد   مرزهـاي  وراي در آنكـه  حـال  .كنـد  پيـدا  سـروكار  مختلـف 

 دانـش  حـوزه  بنـدي  تقسـيم  از گونـه اي جـاري و سـاري و بـدون اينكـه مسـايل       بـه  بسـتر زمـان   در زنـدگي 

 هسـتند  آن پـي  تلفيقـي در  رويكردهـاي  .شـوند  مـي  رويـارو  )آن تماميـت  در يزنـدگ (پذيرفتـه باشـد،    تـأثير 

هـايي را بـراي فراگيـران فـراهم سـازند تـا بـا اصـول، مبـادي،           فرصـت  از آمـوزش،  خاصي سازماندهي ارايه با كه

 فوايـد  و محاسـن  نفـي  معنـاي  البتـه بـه   ايـن  .شـوند  آشـنا  متعـدد  قلمروهـاي  در ها و موضوعات متنـوع  روش

 از حقيقـت  از يافتـه  سـازمان  اي بـه علـت برخـورداري از آگـاهي     رويكـرد رشـته  . اي نيسـت  رشـته  هـاي  نظـام 

 بـر  بخشـي  اطمينـان  اثـر  شـده،  مسـير تعريـف   بـر  منطبـق  و تـدريجي  رشد و مربوط و الگوهاي مفاهيم طريق

  .)1381الهدي،  علم(دارد  يادگيرنده

ويژه در  وجود نخواهد آورد، به جدي به اي در درون آموزش عمومي هيچ مسئله تلفيق آموزش فني حرفه

مسئله . است) براي مثال، آموزش بازرگاني(جايي كه زمينه آموزش فني بيشتر از نوع آموزش نظري وعلمي

رسد فقدان تشخيص  نظر مي به. اي و آموزش عمومي است هاي تلفيق آموزش فني و حرفه واقعي، پيدا كردن راه

هنوز براي پيدا كردن نظامي كه برابري كاملي را فراهم سازد و . خاص باشدكار عملي درحوزه تربيتي يك ضعف 

بنابراين، تلفيق يك .عنوان يك عنصر تربيتي در مسير خود اعتبار بخشد، راه درازي در پيش است به كار عملي به

. ن نيستاي است كه حل آن صرفاً از طريق تغيير ساختار يا ايجاد هماهنگي ميان افراد ممك مسئله پيچيده

   ).1986يونسكو، (ها ومدارك درنظرگرفته شوند همچنين، بايد مسئله برابري و صالحيت

هاي پايه  گرايي جديد، به نظر مي رسد پرورش مهارتبا توجه به مفاهيم وتلويحات مطالعات مربوط به حرفه 

در واقـع، شـواهدتجربي   . كنـد پذيري را تسهيل  هاي فني و حرفه اي بيانجامد و اشتغال مي تواند به غناي آموزش

به همين دليل، در . پذيري را كاهش مي دهد هاي پايه، اشتغال نشان داده است كه در عصر حاضر،غفلت از مهارت

هاي پايه آموزش فني و حرفه اي تاكيـد   هاي جهاني مانند يونسكو و يونيوك بر اهميت مهارت هاي سازمان توصيه

  ).2004، 108ديليو بو 107؛ استاز2001، 106يونسكو(مي شود

بــه عنــوان تالشــي در جهــت غلبــه بــر مشــكالت       » گرايــي جديــد حرفــه«بــا وجــود ايــن كــه    
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محسـوب مـي شـود، مـوج آن هنـوز بـه ايـران نرسـيده و آمـوزش هـاي           » گرايـي سـنتي   حرفـه «هـاي  ونارسايي

ــان دارد و      ــومي جري ــوزش نظــري و عم ــوان بخشــي از نظــام آموزشــي ومجــزا از آم ــه عن ــه اي ب ــي و حرف فن

  از محتـواي بسـياري ازمقـاالت ارائـه شـده درهمـايش      . هاي پايه بـه تصـادف واگـذار شـده اسـت      ش مهارتپرور

ــاوري  آمــوزش« ــاالت ( در تهــران برگــزار شــد 1379كــه در ســال  » عمــومي  در آمــوزش  فن ــه، مق ــراي نمون ب

وفقيــت ، چنــين اســتنباط مــي شــود كــه يكــي از عوامــل بازدارنــده م)نفيســي، قاســمي پويــا، خالقــي، معــافي

هـاي عمـومي و پايـه در جريـان آمـوزش عمـومي و        اي ايـن اسـت كـه ويژگـي     هاي آموزش فني و حرفـه  برنامه

اي را  هـاي فنـي و حرفـه    هـا شـالوده مهـارت    ايـن ويژگـي  . شـود  اي كسـب نمـي   هاي آموزش فني و حرفـه  دوره

دي مـرتبط بـا   هـاي كليـ   مهـارت  .دهند وآمـوختن آنهـا بـراي توفيـق در هـر شـغلي ضـروري اسـت         تشكيل مي

هـا بـراي مشـاركت مـؤثر دردنيـاي كـار واشـكال نوظهورمشـاغل،          هـايي هسـتند كـه كسـب آن     اشتغال، مهارت

هـاي كـار    هـا در موقعيـت   هـا بـر توانـايي كـاربرد تلفيقـي دانـش ومهـارت        شـود و تمركـز آن   اساسي تلقـي مـي  

) ل يـا صـنعت خـاص   نـه كـاري معـين درشـغ    ( هـا عمـومي هسـتند وبـراي انجـام هركـاري       ايـن مهـارت  . است

ــد ــارت. مفيدن ــابراين، مه ــار را     بن ــاي ك ــد و مشــاركت مؤثردردني ــتغال مفي ــاس اش ــا اس ــه تنه ــدي ن ــاي كلي ه

طـور كلـي بـراي زنـدگي بزرگسـالي اهميـت اساسـي         دهند، بلكه براي تربيـت وتحصـيل بيشـتر وبـه     تشكيل مي

ــد ــرورش و( دارن ــه نقــل 1992اســتراليا، اي، اشــتغال وكــارآموزي  وزراي تربيــت حرفــه شــوراي آمــوزش وپ ، ب

  ). 2009مژومدار، 

اي بــر ضــرورت پــرورش    رويكردهــاي جديــد و مباحــث جــاري در زمينــه آمــوزش فنــي و حرفــه       

بـــراي مثـــال، (پژوهشـــگران كـــه بســـياري از  درحـــالي.انـــد هـــاي عمـــومي و پايـــه تأكيـــد كـــرده مهـــارت

؛ 1382مينـــاگر، ؛1380؛ رحمـــاني دبـــاغ،1378؛ طهماســـبي،1377؛ گـــل محمـــدي،1374حســـيني، قربـــان

ــدالغني ــر،1374زاده، عبـ ــب،1384؛ برزگـ ــاري،1374؛ غريـ ــدي،1375؛ افشـ ــد،1375؛ نويـ ؛ 1374؛ فوالدونـ

ــويي كهريزكــي، حمــزه ــتح1374ل ــادي، ؛ ف ــه،1380آب ــش )1382؛ شــريفان،1382؛ فرزان ــه ضــعف دان ــوزان  ب آم

هـاي   كـه بـين برنامـه    انـد  نشـان داده اشـاره كـرده و    109اي در زمينـه مهـارت هـاي پايـه     هاي فني و حرفه رشته

ــه  ــي و حرف ــوزش فن ــش آم ــاي بخ ــود     اي و نيازه ــافي وج ــاهنگي ك ــاورزي، هم ــدمات و كش ــنعت، خ ــاي ص ه

اي كـه بـه طـور منطقـي بـراي پاسـخ بـه نيازهـاي دنيـاي كـار            بنابراين، فراگيـران فنـي و حرفـه   . نداشته است

ميـان بـازار كـار و مراكـز      بايد پـرورده شـوند، بـه علـت كيفيـت نارسـاي آمـوزش و نيـز عـدم ارتبـاط منطقـي           

ــه  ــي و حرف ــوزش فن ــيش  آم ــداف پ ــا اه ــه ب ــي  اي، سرنوشــتي بيگان ــدا م ــي شــده پي ــد بين ــر همــين  .كنن در اث

ــور   ــطه كش ــوزش متوس ــام آم ــكالت، نظ ــخه     مش ــوان نس ــه عن ــاردانش ب ــد ك ــاخه جدي ــت و ش ــر ياف اي  تغيي

نش نشــان مــي ســاله گذشــته در خصــوص برنامــه كــاردا 17بــا وجــود ايــن، تجــارب. شــفابخش تأســيس شــد

دهــد كــه آرزوهــاي مســئوالن نظــام آموزشــي  بــه واقعيــت نپيوســته و نظــام آموزشــي همچنــان بــا مشــكالت 
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  ).1382نويدي وبرزگر، (اساسي مواجه است

آموزش و پرورش عمومي با آموزش فني و  به نظر مي رسد يكي از مشكالت اساسي نظام آموزشي به تعامل

هاي پايه و  هاي آموزش فني و حرفه اي در گرو استحكام و كيفيت آموزش اي برمي گردد و توفيق برنامه حرفه

هاي اوليه در  اي وهمچنين مهارت نگرش دانش آموزان نسبت به كار و آموزش هاي فني و حرفه. عمومي است

تواند بستر مناسبي براي كيفيت بخشي به آموزش  دوره آموزش عمومي مي. گيرد دوره آموزش عمومي شكل مي

بخش نيست و با وجود اين،  محصول تعامل اين دو نوع آموزش چندان رضايت. اي فراهم سازد ني و حرفههاي ف

ضعف اساسي دارند و در اثر همين ضعف حتي گروهي كه  110دانش آموزان، عموماً، در زمينه مهارت هاي اصلي

كه دوره هاي آموزش فني و آموزش هاي فني و حرفه اي را دريافت مي كنند، در موقعيت هاي واقعي بر كساني 

هاي آموزش  اين مشكل نه تنها به كيفيت پايين برنامه. اي را نگذرانده اند برتري معناداري نشان نمي دهند حرفه

به نظر مي رسد هنوز  .هاي پايه قابل انتساب است اي، بلكه  به ضعف اساسي در زمينه پرورش مهارت فني وحرفه

هاي عمومي و پايه كه در ادبيات جهان از اين ويژگي ها تحت عناوين  ويژگي نظام آموزش رسمي ايران در پرورش

هاي اصلي ياد مي شود، با مشكالت و موانع جدي مواجه است و در بارة تحقق  مهارت هاي غيرفني يا مهارت

ته ازطرف ديگر، مجموعه تجارب كشورهاي پيشرف. هاي آموزش و پروش عمومي ترديد وجود داردبسياري از غايت

مانند نظم وانضباط، وجدان كاري، تفكر خالق، احساس (دهد كه بدون كسب اين ويژگي هاي پايه  نشان مي

به همين . اي اميد بست هاي آموزش فني و حرفه توان به موفقيت برنامه نمي....) مسئوليت ، انگيزه پيشرفت و

در كشور، پرداختن وزارت آموزش و دليل، با توجه به مجموعه شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي موجود 

اي  حرفه آموزي واصرار بر توسعه كمي و افزايش سهم آموزش هاي فني و حرفه(پرورش به آموزش هاي تخصصي 

اي  با معيارهاي دانش علوم تربيتي و رويكرد هاي جديد در زمينه آموزش هاي فني و حرفه) در دوره متوسطه

هاي فني و  انداز روشني درباره آموزش ه وزارت آموزش و پرورش چشمبه ويژه، زماني ك. چندان سازگار نيست

هاي صرف شده چگونه و در چه زماني به ثمر خواهد رسيد و  ها و تالش اي نداشته باشد و نداند كه سرمايه حرفه

اي در چنين شرايطي، به چالش كشيدن نظام موجود آموزش و پرورش فني وحرفه. چه پيامدهايي خواهد داشت

هاي فني و  در سند كنگره جهاني آموزش .گرايي جديد وتجارب ساير كشورها ضرورت داردوجه به مفاهيم حرفهوت

اي يكي از قويترين ابزارهايي است كه در توانمند كردن كليه اعضاي  حرفه اي آمده است، آموزش فني و حرفه

ان عنصر مولد جامعه مؤثر است و يك جامعه براي روبرو شدن با چالش هاي جديد و يافتن نقش خود به عنو

نفيسي، ( براي تحقق همبستگي اجتماعي، يكپارچگي و احترام به خود، ابزار بسيارمؤثري به شمار مي رود

دهد و همه  اي را آموزش و پرورش عمومي تشكيل مي با اين حال،  شالوده آموزش هاي فني و حرفه). 1382

  . الوده نياز دارندبه اين ش) نه گروهي خاص(جمعيت دانش آموزي 
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 يبرنامه ها يمبحث در طراح ينتر ياز اساس يكيبه عنوان ي درس يموضوع ها يختندر هم آمو  قيتلف

 يدهبه هم تن. ددانش آموزان مدارس داشته باش يها تنيدر بسط و گسترش دانس يتواند نقش مهم يم يدرس

 يلكردن آنها در حل مسا يو كاربرد ها هدانست گرفتنبه خدمت  يقهو طر يدرس يايبا دن يواقع يايشدن دن

ي گرچه اشكال مختلف. يستكارساز ن يرسم ينپليسدر حوزه د ي كنند،م ياداز آن به منش  هو جامعه ك يزندگ

 يطلب م يا يژهعزم و اهتمام و يكردرو ينشكل و الگو از ا ينو استفاده بهتر يافتن دارد اما ودوج يقدر حوزه تلف

 .است درسي و طراحان برنامه ذارانت گياسو س يزانه ركه بر عهده برنام دكن

اين دو نوع آموزش اصوالً . بنابرآنچه بيان شد، تلفيق دو نوع آموزش ياد شده اجتناب ناپذير به نظر مي رسد
اين اصل براي همه كساني كه مقدمات دانش علوم تربيتي را كسب كرده اند، قابل . بايد درهم تنيده باشند

ها در بسياري از  البته، اختالف. شوند ها پديدار مي رسد اختالف ا، وقتي كار به تعريف عملياتي ميپذيرش است، ام
هاي  اي برخوردار نيستند، تجربه نشده و هنوز فهم روشني در باره شيوه كشورهايي كه از تعليم و تربيت پيشرفته

لبته، با توجه به داليل و شواهد موجود، ا. اي وجود ندارد هاي فني و حرفه درهم تنيدن آموزش عمومي و آموزش
اي براي اغلب صاحب  هاي عمومي در برنامه درسي آموزش فني و حرفه رسد ضرورت تلفيق مهارت نظر مي به

هاي عمومي كه الزم  با وجود اين، در مورد ماهيت و جزئيات مهارت. نظران حوزه تعليم و تربيت آشكار شده است
ها و  گذاري اي گنجانده شود و نيز در زمينه مراحل تحول، سياست ني و حرفهاست در برنامه درسي آموزش ف

  .ها، اختالف وجود دارد اولويت

  رويكردهاي تلفيق

تبعيت » همه يا هيچ«هاي درسي از اصل  شود كه تلفيق برنامه از آنچه بيان شد، چنين استنباط مي

كند  يك فرايندي شبيه نردبان را تصوير مي) 2000( 111كه هاردن چنان. تواند درجاتي داشته باشد كند و مي نمي

 يبا انواع الگوها خصوصدر . كه در اولين گام آن افتراق و تفكيك و در آخرين گام آن امتزاج و تلفيق قرار دارد

  :قرار دارد يلذ يالگوها يبند يمنوع تقس يك در. وجود دارد يمختلف يها يبند يمتقس ي تلفيقي،برنامه درس

دادن و متصل نمودن چند حوزه  يوندپ يقاست كه از طر الگويي ها معروف وزهح ينا: گسترده يحوزه ها. 1

 "ياجتماع مطالعات ياو  يزبان يهنرها": مانند .يردگ يم كلش يكديگربه  ييمحتوا

است كه دانش آموزان را با  يآن نوع سازمانده ي مبينبرنامه درس يپروژه ا يسازمانده: ها پروژه. 2

 يانارتباط م ينوع برنامه مستلزم برقرار يندر ا يادگيري. ي سازدروبرو م روژهو جامع به نام پ يرراگف يموضوع

كاربرد  ييدر دوره ابتدا و عمدتا تاس "كيلپاتريك"منتسب به  يروش سازمانده ينا. تاس ييمحتوا يحوزه ها

  . شد يي طراحيموزان مقطع ابتدادانش آ يبرا "يتاسم يثمر" طكه توس "يپروژه جامعه محل"مثل . است تهداش

محور  عنوان به يو مشكالت اجتماع يلبا استفاده از مسا درسيبرنامه  ينا: يبا هسته اصل يبرنامه درس. 3

نوع  اين .آورد يفراهم م را مختلف يگوناگون موضوعات درس ييمحتوا هاي حوزه يوندبرنامه، امكان پ يسازمانده
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 يضتبع يت،جمع يلاز قب يموضوعات تهدوره متوسطه كاربرد داش يدرس يه هابرنام يدر طراح يشترب يسازمانده

  . يرندگ يم يجا ين الگوجنگ و صلح در ا ينو همچن يفقر جهان زيست، يطمح يآلودگ ژادي،ن

از دانش آموزان با مبنا قراردادن  يگروه يااست كه دانش آموز  يزمان يقسطح تلف ينتر يقعم: قيتلف. 4

ي تلق رزط ينالگو مب ينا. دهند يم اختارشكل و س يادگيريو تجارب  يبه برنامه درس دوخ يها يازق و نيعال

   .باشد يم يقاز تلف يو كودك محور ييتگرا يدگاه پيشرفطرفداران د

 كرده مشخص يررا به شرح ز يدرس ي، پنج نوع از برنامه ها)1989( 112كوبزاج يگريد يبند يمتقس در

 :است

  ي مواز يرشته ها )1

  يكديگرمكمل  ياز رشته ها كل گرفتهش يدرس ها يا يدرس ياواحده )2

    يا رشته يانم يدرس ها )3

دانش آموزان  يقو عال يالتبه صورت روزانه و بر اساس تما يق بيشترالگو تلف يندر ا: يقروزانه تلف يالگو )4

  . باشد يشده نم يينتع يشجوش بوده و از پ خود الگو به صورت ينا. ودش يم يمتنظ

دانش  يها پرسشو  يقعال يشينه،دارد كامال بر اساس تجارب، پ يافراط ين الگو كه حالتيا: املبرنامه ك )5

 يطو مح يدرس ين برنامهكامل ب يهماهنگ يجادآنكه درصدد ا يلالگو به دل ينا يردگ يآموزان شكل م

 .گردد يم تلقي از مدرسه است كامل يرونب

 شامل سه شكل ينكند كه ا يم يفرا توص ينامه درسبر يقاز تلف يسه شكل اساس يزن )1991(113تيرفوگا

 :است ژيده متدولو

 يا يالنه ا" و " يافته طرب"، "مجزا" يسه متدولوژ يقخاص كه از طر ينظام رشته ا يكدرون : اول كلش

  . يردگ يصورت م "تو در تو

 يمنطق يتوال - 1: كه عبارت است از يردگ يصورت م متدولوژيپنج  يقاز طر هرشته ها ك ينب: شكل دوم

  شده  يقتلف -5 يح نخ تسب - 4يده تن -3 يهمپوش - 2

  ي شبكه ا -2ور شده  غوطه -1: يادگيرندگان يندرون و ب: شكل سوم

و دروس به صورت مجزا در نظام  ينكه عناو تاس يبرنامه درس يطراح يك رويكرد سنتي: الگوي مجزا - 1

دروس به  ينكه ا هنر و اجتماعي مطالعاتات، يعلوم، ادب ياضيات،ر :مثل. يردگ يقرار م يرشته ا يها

 يقتواند از طر يقي ميتلف يكردرو ينا. شود يم يسمختلف تدر هاي معلمان مختلف در مكان يلهوس

 يعني يابدسازمان  يدر درون هر موضوع درس يا هبرنام يها يتو مهارت ها با اولو يمو مفاه ينعناو يمتنظ

 . شود ي ختمنظام رشته ا يكخاص  يممفاه و به ودعام شروع ش ياربس يماز مفاه

                                                 
112 .Jacobs 
113 .Fogarty 



100 

 
 يا يگرمهارت با مهارت د يك ياو  يگرك عنوان با عنوان ديارتباط متقابل  رالگو ب ينا: هيافتربط  يالگو - 2

 يهتوص يردصورت بگ ودمندصورت س هب يقين تلفيچن ينكها يبرا. دي كنتمركز م يگربا مفهوم د وممفه يك

ارتباط  يممهارت ها و مفاه عناوين، ،موضوعات ينان كمك كنند تا ببه دانش آموز يانشود كه مرب يم

 . برقرار كنند

 يقنوع تلف ينا. يردگ يتوجه قرار م ورددرس م يكالگو ابعاد مختلف  يندر ا: وا تو در تي يالنه ا يالگو - 3

باشد  النه كرده يمتعدد يادگيري يجنتا تدرس ممكن اس يكدر . برخوردار است يعيطب كيبتر ياياز مزا

 . از آنها استفاده كرد سازمانده به عنوان وانت يكه م

 يبه صورت مرتب و متوال اواحدها به صورت مستقل ام ينعناو يق،نوع تلف يندر ا :يمنطق يتوال يالگو - 4

كنند  يمرتب م يرا طور ينمعلمان عناو. دكنن يدام مرتبط پيمفاه يبرا يتا چارچوب ودش يآموزش داده م

 يانب ينعناو يتوال يدمعلمان با گيرد صورت يامر ينچن ينكها يو برا ندمشخص باش هابمش يكه واحدها

 . دهند ييررا تغ درسي شده در كتاب

است معلمان  يضرور. كند يم كيبرشته تر يكبا هم در  را الگو دو رشته مجزا ينا: يهم پوش يالگو - 5

مهارت ها  يها رو ينو ا يافتدفاق بات مكالس با ه يككنند كه در  يطراح يرا طور ودخ يسدو رشته تدر

  .را مشخص كنند ي دروسدر محتوا تركو نكات مش يو هم پوش. كنند كيدتأ تركمش يمو مفاه ينعناو

 يير،تغ قبيل موضوعات پربار از. كنند يم تفادهاس يقتلف يبرا يموضوع يكردرو يكاز : يدهتن يالگو - 6

و  يمكردن مفاه يداپ يمختلف برا يها تهلمان رشمع يبرا ياديز يفرصت ها... فرهنگ ها، اختراعات و

 يرار م مورد مطالع ادهس يها ينبه عنوان مثال در درس علوم ماش .كنند يفراهم م تركمش ينعناو

 يمترس يزن يانهشود و در درس تكنولوژي را يدرباره مخترعان بحث م يزن يزباني در درس هنرها يرند،گ

 . شود يممرتبط  اختراعات به موضوع انموداره

 ينا. يابند يبزرگ گسترش م يدكه عقا يبه گونه ا تاس يفرا برنامه ا يكردرو يك: يحنخ تسب يالگو - 7

و هوش چندگانه را با هم  يمطالعه، تكنولوژ يمهارت ها ي اجتماعي،تفكر، مهارت ها ايمهارت ه يكردرو

 . است يو خوداظهار يروش اكتشاف يكردرو ينا در يسروش تدر. كنند يم كيبتر

 يهم پوش يها است و به الگو تهرش يانمشترك م يمو مفاه ينعناو يرو كيدتأ :دهش يقتلف يالگو - 8

هستند كه  پوشي هم ياست كه دارا يو موضوعات ينعناو ي پيداكردنرو كيدتأ يكردرو يندر ا. تاس يهشب

 .باشند مي عام"نسبتا يمشامل مفاه"معموال

رد يكرو ينافتد در ا ياتفاق م يادگيرندگانق در درون يتلف يكرد،رو ينا اسبر اس: غوطه ور شده يالگو - 9

شوند و از همه داده ها و  يغوطه ور م هو عالق يجانبا شور وه يحوزه مطالعات يكدر  وزاندانش آم

كه دانش  ودش يسبب م يكردرو ينكنند و ا يم تفادهحل مسئله اس ياسؤال  يكبه  خپاس ياطالعات برا

 .يندنما يقه خود را رهبرعال شورو آموزان بر اساس
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 يها روش ها و يدهاساس ا يندارند و بر ا كيدچندگانه تأ يابعاد و جهت ها يرو: يا شبكه يالگو -10

دارد كه  كيددانش آموزان محور هستند و تأ يبه طور كل يكردرو ينا. شود يگوناگون اكتشاف را سبب م

و  دشناس يرا م يازمورد ن ينعناو وزدانش آم يعنيرا جهت دهند،  يقتلف يندتواند فرا يم يادگيرندهتنها 

  . كند يانتخاب م مختلف يآنها را درون رشته ها

اي  هاي رشته رويكردهاي موجود در طراحي برنامه هاي درسي به حصر عقلي در دو دسته رهيافت بطور كلي 
ه دو دسـته رويكردهـاي   اي نيز خـود بـ   هاي غير رشته رهيافت. شوند اي تقسيم بندي مي هاي غير رشته و رهيافت

  . )1385پيغامي، به نقل  (شوند تلفيقي رشته محور و رويكرد تلفيقي بدون محوريت رشته دسته بندي مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1385پيغامي، به نقل  (هاي درسي برنامه رهاي طراحي د رهيافت: 4-5شكل

رهيافتهاي 

برنامه  رطراحي د

 اي مورب فرارشته

  اي رشته رهيافت

 

 اي افقي فرارشته

چند رشته اي 

 متكثر

 فرارشته اي قائم

اي درون رشته  اي ميان رشته

 موازي

 اي چند رشته

اي  چند رشته

 متقاطع

 تلفيق رشته

 محور

تلفيق  

 اي فرارشته

 

رهيافت غير 

اي  تهرش
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تعريـف و   4-6شـكل شـماره   و  4-5هاي تلفيقي با محوريـت رشـته در جـدول شـماره      اساس كار رهيافت

از مفاهيم  شود ساختار منطقي چند حوزه علمي، همانطور كه مشاهده مي 1در جدول شماره . سازماندهي مي شود

هـاي افقـي، قـائم و مـورب در سـطوح مختلـف        ها و تلفيق و مباني تمام تا مفاهيم خاص مورد نظر بوده و تركيب

بديهي است سياست حاكم بر برنامه درسي و مقاصد . ي را پديد آوردهاي درس هاي مختلف از برنامه تواند حالت مي

انتخـاب مفهـوم يـا      .كنـد  ها، مفاهيم و سطوح آنها نقش مهمي را ايفا مي آموزشي مورد نظر در تعيين نوع رشته

ه، البت. نشان داده شده است ) 0(و عدم انتخاب آن در برنامه با عدد ) 1(روشي خاص از يك حيطه علمي با عدد 

هاي آموزشـي موجـود در يـك     توان در مقام برنامه ريزي، ابتدا در خصوص حيطه تر اين جدول مي در شكل كامل

  .)1385پيغامي، (ها پرداخت رشته نظر داد و سپس در هر حيطه نيز به انتخاب مفاهيم يا روش

  

  هاي تلفيقي با محوريت رشته سازماندهي رهيافت: 4-5جدول 
  

 مفاهيم و اصول
 اي هاي رشته نظام

A B C D E F G H 

 n 1 1 1 0 1 1 1 0تا1مفاهيم بسيار عام

 n 1 1 0 1 0 1 1 0تا1هاي بسيار عام روش

              

 n 0 0 0 1 1 0 1 0تا1مفاهيم نسبتاً عام

     n 1 0 1 1 0 0تا1هاي نسبتاً عام روش

              

 n 1 0 0 0 0 0 0 0تا1مفهوم خاص

 n 0 0 0 1 0 0 0 0تا1روش خاص

  )1385(پيغامي :منبع

  

  اي الگوهاي تلفيق درون رشته 

بـه درون  ) نظيـر پـرورش تفكـر   (هـاي عمـومي، بـدون توليـد موضـوعات جديـد        در اين الگو، مفاهيم مهارت

در . ارائـه شـده اسـت    4-6نمـودار ايـن الگـو در شـكل شـماره      . شـوند  هـاي متـداول تزريـق مـي     دروس و رشته

هـاي عمـومي بـر دامنـه وسـيعي از موضـوعات نفـوذ كـرده و بـا همـه دروس تلفيـق شـده              اين رويكرد، مهارت

  . است
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  اي الگوي تلفيق درون رشته: 4-6شكل 

ار هـاي عمـومي در حـوزه موضـوع درسـي، دشـو       به طـور كلـي، طراحـي و اجـراي برنامـه تلفيـق مهـارت       

بنـابراين، معلمـان دروس مختلـف و از سـطوح متفـاوت بايسـتي در تعامـل و گفتگـوي مـنظم باشـند تـا            . است

هـاي تحصـيلي اطمينـان     هـاي عمـومي بـا مراحـل زمـاني و رشـته       بتوانند در باره سازگار شدن آمـوزش مهـارت  

  . حاصل كنند

  اي موازي  تلفيق درون رشته

هـا نيـز يـاد شـده اسـت،       رشـته » جمـع جبـري  «از آن بـه   كـه   114»اي مـوازي  درون رشـته «برنامه درسي

هــاي خــود را بطــور  اصــول، مبــادي و روش هــا، مفــاهيم، ســاختار،  روشــي اســت كــه در آن هــر يــك از رشــته

هـاي مجـزا و البتـه     كنند و در عمـل تنهـا شـاهد اجـراي متـوازي دو يـا چنـد رشـته بـا برنامـه           كامل حفظ مي

البتــه، در ايــن . هســتيم) بــه عنــوان يادگيرنــده(وي فــردي واحــد منطبــق بــر نظــم منطقــي هــر رشــته، بــر ر

اي  هـاي رشـته   هـا را در طيفـي حـاكي از ميـزان تالقـي و تعامـل نظـام        اي از برنامـه  رويكرد نيز شاهد مجموعـه 

ــا هــم هســتيم ــه. ب ــه لحــاظ     ب ــي و تعــاملي ب ــه تالق ــن روش هيچگون ــوع بســيار مــنحط اي ــال، در ن عنــوان مث

ولـي،  . شـود  شـود و صـرفاً بـه ارائـه دروس اكتفـا مـي       ين دو حوزه معرفتي لحـاظ نمـي  موضوع، مباني يا روش ب
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هـاي دو حـوزه معرفتـي     در نوع متعالي ايـن رويكـرد بـه تالقـي و تعـاملي كـه موضـوعات و مبـادي و يـا روش         

شـود تـا همگـوني و سـازگاري      گيـرد و ضـرورتاً تـالش مـي     ممكن است داشـته باشـند، توجـه الزم صـورت مـي     

ــي ب ــت شــود درون ــواي آموزشــي رعاي ــه و محت ــات و   . رنام ــامي جريان ــه تم ــد ك ــل مان ــه غاف ــن نكت ــد از اي نباي

درسـنامه و محتـواي آموزشـي تلفيقــي و     هـاي آموزشـي تلفيقـي بـويژه در گـام اول كــه فاقـد متـون،         سياسـت 

همچنــين مدرســان الزم جهــت تــدريس آن محتواهاســت، از رويكــرد مــوازي بــه عنــوان اولــين گــام اســتفاده  

  ).1378ميلر، (كنند يم

  اي موازي تلفيق درون رشته محاسن

بوده و  115اي غيرتلفيقي از آنجا كه تا به حال نظام حاكم و سنتي آموزش دانشگاهي، نظام رشته )1

اند، طراحي و اجراي اين نوع برنامه بسيار  ريزان و معلمان خود از همين نظام برآمده مديران و برنامه

ويكرد شاهد تغيير اساسي و ماهوي در برنامه درسي نيستيم، مگر در يك چرا كه در اين ر. ساده است

ها و يا سازماندهي  محتواي آن) و نه افقي(متغير معين مانند زمان ارائه دروس و سازماندهي عمودي 

تر  بديهي است هرچه وزن سازماندهي افقي پررنگ. افقي زنجيره مفاهيم مشترك در دو حوزه تخصصي

  . تري از تلفيق خواهيم بود كاملشود شاهد نوع مت

با توجه به حفظ و رعايت ساختار منطقي هرحوزه تخصصي و رعايت پيش نيازها و زنجيره مفاهيم و  )2

روش شناسي حاكم در هر حوزه، فرايند يادگيري منظم است و در هر حوزه پيشرفت علمي ملموسي 

  .شود براي يادگيرنده حاصل مي

  .ي تلفيقي به اهداف جزئي معاف استريز از تجزيه اهداف كل برنامه )3

  .محصول اين برنامه، دانش آموختگاني مطلع از هر دو حوزه معرفتي است )4

  اي موازي تلفيق درون رشته معايب

در واقع، جز در حد اطالعات عمومي، اين رويكرد از . شود ها ايجاد نمي ارتباط عميق و مؤثر بين رشته )1

در واقع، توازي . هاي ديگر عاجز است هاي متفاوت و حوزه يتانتقال دانش و مهارت كسب شده به موقع

حاكم بر برنامه درسي، انديشه فرد را در سازماندهي مطالب و بررسي يكپارچه يك پديده واحد 

  . كند ها ياري نمي هاي برآمده از حيطه رشته ها و نگرش اساس يافته بر

گيرد  ها را بطور جداگانه از هم فرا مي د رشتهجز در مورد يادگيرنده نخبه، خالق، با هوش و مستعد، فر )2

هاي هر حوزه معرفتي در حوزه ديگر و  ها و توانمندي و كالس درس ارتباط و تعامل الزم را با قابليت
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بنابراين، يادگيرنده در اين خصوص . كند بطور كلي در بررسي و حل مسائل زندگي واقعي برقرار نمي

  .روابط موجود را درك كند تواند ارتباطي برقرار كرده و نمي

هاي  شود و متن، برنامه درسي، زنجيره مفاهيم، روش مساله تلفيق صرفاً به ذهن يادگيرنده واگذار مي )3

گيرد و دراثر آن احتمال شكست و خطر  آموزشي و مدرس هيچ نقشي را در اين خصوص برعهده نمي

  . كند مينفي فلسفه آموزشي از سوي يادگيرنده، برنامه درسي را تهديد 

شود و دانش  هاي يك رشته به نفع رشته ديگر نفي مي ها و قابيلت در عمل و در اكثر موارد توانمندي )4

  . گردد آموخته به يك رشته متمايل مي

تاكيد بر ساختار حاكم بر . اي است نه متعلم يا موضوع در اين رويكرد آنچه اصالت دارد ساختار رشته )5

جزيه و تحليل تلفيقي و نهايتاً دستيابي به مرزهاي جديد از دانش يك رشته نيز امكان و مسؤوليت ت

اي خاص به لحاظ  كند، بنابراين، تخصصي شدن و تعلق به يك نظام رشته تلفيقي را تضعيف مي

آموز در قالب چهارگانه مورد نظر كانت،  ها، و زنداني شدن ذهن دانش مفاهيم، روشها و تجزيه و تحليل

  .ماند ها بود، جز در موارد استثنايي، همچنان باقي مي ي غلبه بر آنكه طراحي تلفيقي در پ

116اي ميان رشتهتلفيق 
   

مطـابق   .اي اسـت  رشـته  بـين برنامـه   رفتـه اسـت،   برنامـه تلفيقـي بـه كـار     مترادف بـا اغلب كه ي اصطالح

طريـق   نامـه از سـازمان بنـدي بر   اي عبـارت اسـت از   برنامـه ميـان رشـته    ،دايرة المعارف تعلـيم وتربيـت  تعريف 

هـاي   زمينـه  يـا  ل زنـدگي و يدرك مسـا  بـر  هاي متفاوت درسـي بـه منظـور تـاً كيـد      برش طولي خطوط موضوع

، )1989( كوبزجــا نظــر بــر بنــا. طريــق تلفيــق موضــوع هاســت كــردن برنامــه از دار معنــي و گســترده مطالعــه

بـيش   از زبـان آموزشـي را   اسـي و روش شن اي كـه بطـور آگاهانـه،    برنامـه  اي عبـارت اسـت از   ميان رشته هبرنام

 يــك مســاًله، مطلبــي خــاص، آن طريــق يــك موضــوع شــاخص، از گيــرد و يــك نظــام موضــوعي عاريــه مــي از

چنـدين موضـوع درسـي     يعنـي، . دهـد  مـي  مطالعـه گسـترده قـرار    بررسـي و  مـورد  يك تجربـه را  يك عنوان يا

بـه   .دهـد  اي فعـال شـكل مـي    شـكل پـروژه  يـك موضـوع بـه     در را هـا  كند وآن اي را با يكديگر جمع مي مدرسه

دنيـاي واقعـي محيطـي     از دانـش واطالعـات متنـوع را    انجـام يـك فعاليـت؛    نحوي كه دانش آموزان بتواننـد بـا  

درايـن روش مفـاهيم، مبـادي يـا موضـوعات كلـي و        ).1385زدان پنـاه،  يـ  نقـل  بـه  (خـويش بـه دسـت آورنـد    

ته مـورد توجـه بـوده و بـه نحـو آگاهانـه، روش، زبـان        اصول مشترك و يا نسبتاً مشـترك بـين دو يـا چنـد رشـ     

ــار       ــه ك ــتركي ب ــادي مش ــوعات و مب ــي موض ــت بررس ــش را جه ــه از دان ــد حيط ــه چن ــازمان يافت ــش س و دان

ــد و درعــين حــال كاربردهــا و جلــوه  مــي هــاي  هــاي بســيار متنــوعي از موضــوعي واحــد از منظــر رشــته  گيرن

ــرورش  كــه از رشــتهموضــوعات تفكــر عمــومي  يعنــي،. شــود مختلــف مطــرح مــي هــاي مختلــف آمــوزش و پ
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بــراي مثـال، موضــوعات مربـوط از دروس تربيتــي مختلــف   . شـوند  سرچشـمه گرفتــه اسـت، بــاهم مخـتلط مــي   

هـاي   درسـي مهـارت    برنامـه «استخراج شـده و در قالـب يـك درس عمـومي يـا رشـته مشـترك تحـت عنـوان          

ــه  مــوزش فنــي و حرفــهبنــابراين، اجــراي ايــن الگــو در آ. شــود ســازماندهي مــي» عمــومي اي ممكــن اســت ب

ــين رشــته  ايــن دوره. هــاي عمــومي منجــر شــود  هــاي مجــزا در آمــوزش مهــارت   دوره ــودن،  هــا، ضــمن ب اي ب

هـاي مختلـف اسـت كـه هريـك بـا        اي گسـترده از افـراد آمـوزش ديـده در رشـته      مستلزم تعامـل ميـان دامنـه   

بــراي مواجهــه بــا يــك ) هــاي مختلــف هاز ديــدگا(هــا، كيفيــت علمــي و زبــان مخصــوص خــود  مفــاهيم، روش

 4-7اي در شــكل شــماره  نمودارالگــوي تلفيــق بــين رشــته). 1385پيغــامي،(كننــد مســئله مشــترك اقــدام مــي

  . ارائه شده است

  

  
  اي الگوي تلفيق بين رشته: 4-7شكل 

   اي ميان رشتهتلفيق  محاسن  

  .كند ين حال منسجم، با برنامه آموزشي ارتباط مؤثري برقرار ميواقعيت چند وجهي و پيچيده و در ع )1

  .به لحاظ ارتباط مطالب و مواد درسي با هم و يكپارچگي و انسجام مطالب، يادگيري بهتر انجام مي شود )2

  .درزمان دستيابي به اهداف متكثر و چند بعدي صرفه جويي مي شود )3

  تفكر انتقادي 

 و حل مسئله

برنامه درسي 

 هاي عمومي مهارت

 همكاري و 

  كار تيمي

 حل مسئله

حرفه و يادگيري 

 مداوم

 بين فرهنگي

 خالقيت  و نوآوري

كامپيوتر و 

 اطالعات

 ارتباط و ارائه
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  اي ميان رشتهتلفيق  معايب  

اي از مفاهيم خاص محدود شود،  د، بويژه اگر سطح حركت افقي در جدول به مجموعهاي موار در پاره) 1

ساز چندان  هاي متفكر و تصميم شود كه براي بروندادهاي انساني با ويژگي نگري مي موجب نوعي سطحي

  . ولي، براي سطوح اجرايي و عملياتي چه بسا مفيد هم باشد. مناسب نيست

گيرد، تنها براي آن نوع  ه علمي فقط چند مفهوم خاص مورد بررسي قرار ميباتوجه به اينكه از يك حوز)2

ولي، براي . طلبند هاي متعدد مي مقاصد آموزشي مفيد است كه موضوعات خاص و اندكي را از زاويه

  .اطالع از يك حيطه آموزشي اطالعات بسيار كمي را در بر دارد

ها امري  هاي احتماالً ناسازگار ساير رشته با روشهاي منحصر به فرد هر رشته  تلفيق و طراحي روش)3

  .كند اي موارد برنامه را با ضعف طراحي و ناسازگاري دروني مواجه مي مشكل بوده و درپاره

   117اي رشته چندتلفيق 

اي و  ابن رويكرد آموزشي با يك موضوع يا مساله كلي آغاز مي شود كه همزمان از طريق چند نظام رشته

اين رويكرد براي . كند هاي مختلف، يك پديده يا يك موضوع يا مساله را بررسي مي نده رشتهاصول سازمان ده

هاي مختلف  اصل  تمركز رشته. آموزش موضوعاتي كه در ابعاد مختلف همپوشاني دارند جذابيتي فوق العاده دارد

ترتيب و توالي . دبر روي يك مساله است، بدون اينكه تالش مستقيمي براي ارتباط بين آنها صورت گير

هاي پژوهشي  موضوعات مطروحه در اين برنامه درسي را نيز عواملي چون سهولت بررسي، فراهم كردن فرصت

توان  به همين دليل، از اين رويكرد به عنوان يك رويكرد موضوع محور مي. كند تعيين مي.... خاص، نياز جامعه و

  .)1385پيغامي، (نام برد 

  اي رشته چندتلفيق  محاسن

  :عالوه بر محاسني كه رويكردهاي تلفيقي بطور عام دارند، مي توان به موارد ذيل اشاره كرد

  .افتد آموز به راحتي اتفاق مي هاي مختلف توسط معلم و دانش برقراري ارتباط بين رشته )1

  .در مقام طراحي برنامه تالش كمتري را مي طلبد )2

اقع، يك پديده يا مفهوم بطور جامع و در در و. شود همه شرايط و ابعاد يك موضوع بررسي مي )3

  .گيرند ها و روابط مورد بررسي قرار مي شود و همه شرايط و ويژگي كليت خود ارائه مي

 .تطابق و ارتباط الزم را با مسائل واقعي زندگي داراست  باتوجه به بررسي مساله از زواياي مختلف، )4
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  اي رشته چندتلفيق  معايب

  .نياز دارد كه از اطالعات و دانش باال برخوردارند در مقام اجرا به مدرساني )1

  .ايجاد وحدت رويه بين مدرسان مشكل است )2

قابليت طرح از  شرط الزم براي چنين طراحي درسي اين است كه موضوع يا موضوعات انتخابي،  )3

ها قابليت  هاي مختلف را داشته باشد و در اثر همين شرط، در اين رويكرد همه رشته جانب رشته

  .فيق را ندارندتل

در . خورد در اين رويكرد ساختار دروني موضوعات درسي و توالي مفاهيم و پيش نيازها به هم مي )4

اي انتخاب شوند كه  هاي متوالي موضوعات و مسائل به گونه ريزي بايد دقت كرد تا حلقه مقام برنامه

  .اين مشكل به حداقل برسد

ها و حقايق امور را به طور معمول ندارد و در  گييادگيرنده تجارب ذهني الزم براي درك پيچيد )5

حالتي كه يادگيرنده با تجزيه و تحليل جدي مسائل توسط مربي ياري نشود، فرايند يادگيري فاقد 

  .هاي شتابزده يادگيرنده شود سهولت الزم بوده و چه بسا موجب تعميم

از  «يا  » از معلوم به مجهول « با روند» رويكرد موضوعي«در مقام طراحي برنامه، همسان سازي ميان )6

  .طلبد كه دشواري خاص خود را دارد دقت و مهارت خاص خود را مي» ساده به دشوار

   118اي متقاطع چند رشتهتلفيق

رويكردي است كه در آن يك  نيز ناميده شده است،   »طراحي بر اساس گذر از رشته ها «اين رويكرد كه به 

امروزه كاربرد اين طراحي درسي در آن دسته از . دهند رد مطالعه قرار ميهاي ديگر مو رشته را از نظر رشته

مقاصد آموزشي كه در پي نگاهي بيروني به يك رشته، مبادي و اصول حاكم بر آن و رفتار جمعي عالمان آن، 

ه اقتصاد، هاي مضاف، مانند فلسف به عنوان مثال، برنامه هاي درسي مبتني بر فلسفه. كاربردي وسيع و فراگير دارد

از محاسن . اند از اين مقوله» فرهنگ دانش اقتصادي«فلسفه دين يا عناويني چون جامعه شناسي علم سياست يا 

. توان به سادگي تام آن اشاره كرد كه به راحتي بين حداقل دو رشته علمي قابل طراحي است اين رويكرد مي

عالوه بر اين در . هاي خاصي را طراحي كرد ، رشتههاي تحصيالت تكميلي توان در دوره براساس اين رويكرد مي

تر نيز با لحاظ كردن چند واحد در قالب حداقل يك واحد درسي مي توان از اين رويكرد در ارائه  مقاطع پايين
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اند كه  دروسي مانند فلسفه اقتصاد، فلسفه فقه از اين مقوله. بيروني از كاركردها و مسائل يك علم استفاده كرد

  .)1385پيغامي، (كنند  ل كننده را در امر تلفيق ايفا مينقش تسهي

  119اي متكثر چند رشتهتلفيق 

. پذيرد هايي كه ارتباط بيشتري با هم دارند صورت مي اين نوع طراحي، از طريق طراحي ما بين رشته

زمه چنين بنابراين، وجود ادبيات مشترك يا روش شناسي مشترك همراه با همگوني مفاهيم در دو عرصه علمي ال

نمونه عملي آن را در طراحي دروس رياضي و فيزيك و يا رياضي و اقتصاد در قالب اقتصاد . باشد طراحي مي

توان نظم منطقي و محتوايي الزم را در يك طرح  توان مشاهده كرد كه با تلفيق بين اين دو رشته مي رياضي مي

و حوزه علمي مشترك را در يادگيرنده تقويت كرده اين نوع طراحي، قدرت درك ارتباط بين د.منسجم برقرار كرد

  .)1385پيغامي، (و نقاط قوت هريك در پيشرفت ديگري موثر واقع مي شود 

   120اي فرارشتهتلفيق 

ها اشاره شد همگي ماده يا موضوع درسي را به عنوان مدخل و جهت دهنده  هايي كه تاكنون بدان رويكرد

ها كه  گيري آموزشي حاكم بر آن گرفتند و تفاوت اساسي آنها در جهت مييادگيري در نظر  –اصلي فرايند ياددهي

به اين معنا كه پيشبرد آموزشي در آن جدول به طور افقي، . در جدول شماره يك متصور بود، خالصه مي شد

و توان رويكرد ديگري را مطرح كرد كه بر ساختار منطقي  دراينجا مي. قائم، مورب و يا تركيبي از آنها باشد

هاي گوناگون وي به  شود، بلكه با قراردادن يادگيرنده و مهارت موضوعات مرسوم در يك حيطه علمي متمركز نمي

شناختي، گرايشي و (هاي سه گانه فرايند يادگيري  ها و قابليت عنوان كانون توجه، ساختار جامعي از فعاليت

ها كرده و موارد  موضوعي علوم در حيطه رشته را ماوراي موضوعات، جايگزين ساختار منطقي و) رفتاري –مهارتي

هاي مورد اشاره به مقاصد  ها و قابليت البته، تعيين آن دسته از فعاليت. دهد اخير را فرع بر آن اصل قرار مي

بنابراين، اهداف و . گيرند هاي كالن آموزشي حاكم بر برنامه نشأت مي گردد كه از سياست آموزشي بر مي

  .)1385پيغامي، (كنند اساسي را دراين خصوص ايفا مي راهبردهاي كالن نقش

   121اي افقي فرارشتهتلفيق 

هاي  ايجاد يك يا چند مهارت شناختي، گرايشي يا مهارتي با عنايت و استفاده از موضوعات و موقعيت

كرد مارا روي» اي ميان رشته« هاي متعدد و درعين حال توجه الزم به شيوة  ها و رشته گوناگون برگرفته از حوزه
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كند و موجبات انتقال  اي مقابله مي نگري رشته اين رويكرد هر چند با جزئي. كند مبدل مي» اي افقي فرارشته«به

هاي مختلف  هاي واحد از رشته ها و نقش كند ولي سازماندهي قابليت هاي گوناگون فراهم مي ها را به حوزه آموخته

هاي بسيار متفاوت و  موجب كنار هم قرارگرفتن فعاليتدر تمامي موارد و هميشه ممكن نيست و چه بسا 

هاي مختلفي چون خالقيت يا قضاوت از يك رشته  به عنوان مثال، قابليت. ناهماهنگ در يك برنامه درسي شود

همچنين، يك مهارت خاص .  درسي بسيار به هم نزديك ترند تا كسب مهارت قضاوت در دو حيطه رياضي و هنر

حال، در موارد ممكن اين رويكرد كارآيي بسيار  با اين. طور مساوي جستجو كرد توان به نميها  را در همه رشته

  .كند هاي مورد نظر در مقاصد آموزشي بازي مي ها و قابليت مؤثري را در خلق و ايجاد نقش

  122اي قائم فرارشتهتلفيق 

اي يا  هاي رشته اختار يكي از نظامگيري از س شود تا با بهره در اين رويكرد از طراحي برنامه درسي، تالش مي
ها و  اي از مهارت هاي مناسب براي پرداختن به مجموعه ها و موقعيت اي، فرصت تلفيقي از ساختار چند نظام رشته

در اين رويكرد يك متخصص نظام  معموالً . هاي مربوطه را جستجو و در برنامه آموزشي سازماندهي كرد فعاليت
كند كه در آن يادگيرنده طيف تعريف  اي طراحي مي تعليم و تربيت برنامه درسي با همكاري يك متخصص

اي خاص  هاي شناختي و گرايشي و رفتاري را با يك توالي مناسب در يك نظام رشته ها و مهارت اي از فعاليت شده
هاي مربوط به  ها و دستورالعمل در واقع، حوزه علمي دراين رويكرد تنها به عنوان منبعي براي زمينه. كسب كند

ها را ايفا  عمل كرده و نقش چارچوب و ساختار مربوطه براي انتخاب آن موقعيت  هاي علمي، اي از فعاليت مجموعه
ضمن ايجاد تغييري بنيادين در مقاصد تعليم و تربيت، تغيير اساسي و برهم » اي قائم فرارشته«رويكرد . كند مي

شمار  آورد و از اين جهت يك انقالب به اختارهاي آن بوجود نميهاي آموزشي و س اي در چارچوب برنامه زننده
  به عنوان مثال، از همسويي و قرابت تام با يك. حال، اشكاالتي نيز بر آن وارد شده است رود و در عين مي

به ها به حوزه هاي مختلف واقعي و عيني،  اي و فقدان يكپارچگي در امر انتقال آموخته هاي نظام رشته نگري سويه
براي مثال، يادگيري مهارت قضاوت در حيطه رياضي، اين . عنوان برخي از موارد اشكال نام برده شده است

  .كند اطمينان كه يادگيرنده توان الزم براي قضاوت درباره مسائل اجتماعي پيدا كند، را فراهم نمي

  123اي مورب فرارشتهتلفيق 

هاي  هايي از رشته اي، در پي فرصت رهيافتي چند رشتهاي قائم، اين رويكرد با  برخالف رويكرد فرارشته
در اين نوع طراحي، هرچند . هاي خاص و مشخصي را در شخص يادگيرنده متحقق كند مختلف است تا مهارت

اي در  هاي رشته شود، ولي نظام اي آشنا مي هاي رشته ها در قالب انواع نظام ها و مهارت يادگيرنده با انواع فعاليت
ها و موضوعات مورد استفاده و نه به  به عنوان منبعي براي مفاهيم، موقعيت نوي ايفا كرده و صرفاً آن نقش ثا

بين انواع   »تركيب مناسب«مساله مهم اين رويكرد، رعايت تعادل و . كنند عنوان چارچوبي سازماندهنده عمل مي
  ).1385پيغامي،(دگير د نظر قرار هاي آموزشي حاكم بر آن م هاست كه الزم است در سياست گوناگون فعاليت
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  تجربه تلفيق آموزش فني و حرفه اي و آموزش عمومي در كشورهاي مختلف

  درس را با  فناوري  آموزش  توسعه  در حال  كشورهاي  دهد كه مي  يونسكو نشان  توسط  شده  انجام  تحقيقات

در زامبيا . اند بكار برده  علمي  اي را در زمينه  لميع  مفاهيم و  ، دانش علوم  درس  در تدريس و  نموده  ادغام  علوم

  ، علوم نظير تاريخ  در ساير دروس  ، علوم  بر درس  عالوه  در زيمباوه . است  شده  ادغام  علوم  در درس  فناوري  آموزش

 و  درسي  امهبرن  فشردگي  علته ب  در هندوستان .كنند استفاده مي  تكنولوژي از ، ديني  تعليمات و  اجتماعي

  فناوري  آموزش در لستووبرتسونا، .است  شده  گنجانده  علوم  تنها در برنامة  ، تكنولوژي مالي يمحدوديتها  همچنين

  با دروس  ژيوتكنول  در كانادا، آموزش . است  همراه آنها  به  مربوط  هاي وتكنولوژي  معادن ، ، دامداريبا كشاورزي

  دروس  به  مربوط  هاي پروژهآموزان در  دانش  ،مثال  يابر  .است  شده  ماادغ  موسيقي ، جتماعيا  علوم ، ، رياضيات علوم

  تدوين به  اجتماعي  علوم  آموزش هاي در برنامه و  چسب و  كبريت  چوب  استفاده ازبا    راه و  پل  ساختن به  رياضي

  دوره يك  بصورت  نه  ومستقل  كوتاه  هاي را بافعاليت  ولوژيتكن  آموزش در استراليا،. پردازند مي  تلويزيوني  برنامة

  درسي  موضوعات بسياري از در آموزش  وريافنّ ، همچنين .آغاز كردند  گروهي و  فردي  هاي پروژه  با انجام  كامل

   .دارد كاربرد  آموزان دانش  هاي پروژهو   گرافيك ، طراحي ، خانواده اقتصاد ، نظير علوم

  محور انجام  فعاليت  عتينبازديد ص  هاي طرح  با اجراي  اوريفنّ  آموزش فنالند، و  فيليپين  رهايدر كشو

   .ارائه شده است 4-8در نمودار شماره  محور  فعاليت  صنعتي  بازديدهايمراحل . )2005، 124جوري(گيرد مي

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محور  فعاليت  صنعتي  بازديدهايمراحل : 4- 8شكل 

                                                 
124 . Jhurree 

معلم  ريزي  برنامه

  كارخانه  بامديران

دركالس  ريزي برنامه

و وظايف موضوع معرفي درس،

بازديدهاي علمي اطالعات 

ها عمومي كار در گروه  

ها تهيه گزارش  

   گزارش ارائه

 ارزشيابي
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  :به شرح زير خالصه شده استمحور   فعاليت  صنعتي  بازديدهاي  از طرح  استفاده  ايايمز

  . شاغلمبا و آشنايي    آموزان اكثر دانش  براي  ياد ماندنيه ب  تجربه  يك • 

  .وجود دارد  ابتكارات و  گيري تصميم  فضا براي  كه جديد  محيط  در يك كردن كار فراهم شدن امكان  • 

  .پذيري مسئوليت و كاربه منظور تمرين تعهد   آموزان دانش  براي ييها فرصتاد ايج • 

  .در كارخانه  با متخصصين  و نيز ها در گروه  آموزان دانش مطلوب  همكاري • 

   . از تحصيل  بعد از فراغت  كارخانه  در آن ه اشتغالب  تصميمافزايش احتمال  • 

هاي تازه بوده و خواستار آن هستند كه نظام آموزش  ت و جوي انديشهريزان همواره در جس در آلمان، برنامه

ها تحقق اين هدف را  آن. هاي جديد علوم و فنون همگام شود سطوح با تحوالت و پيشرفت  و پرورش در كليه

هاي درسي مدارس سراسر  طرح اصالح برنامه 1984در سال . دانند كارگيري فناوري مدرن آموزشي مي درگرو به 

هاي جديد  ها و شوراهاي تربيتي متعدد مورد بحث قرار گرفت كه حاصل كار معرفي شيوه در كميته  مان آل

ها در تعدادي از  مراحل اجراي آزمايشي برنامه. ابتدايي و متوسطه بود  ويژه در سطوح تحصيلي دوره  آموزش به

هاي آموزشي مدرن استفاده  نّاورييادگيري از ف-منتخب كه  در فرايند ياددهي  مدارس ابتدايي و متوسطه

هاي آزمايشي، اصالح  هاي متعدد و اجراي طرح پس از پژوهش. كردند، با نظارت محققان پيموده شد مي

قانون تعيين . هاي آموزشي، ضروري تشخيص داده شد گيري از فنّاوري هاي درسي از طريق بهره برنامه

توسط كميسيون دائمي وزراي  1998و رياضيات در سال  استانداردهاي وسايل كمك آموزشي براي آموزش علوم

به حكم اين قانون، مدارس در . منظور ارتقاي آموزش علوم در آلمان تدوين شد ها به آموزش و پرورش ايالت

ها را در اختيار معلمان و  گونه آموزش سراسر آلمان موظف شدند كه وسايل كمك آموزشي موردنياز اين

ميداني، وسايل   مجموعه اين وسايل شامل انواع وسايل آزمايشگاهي، وسايل مشاهده. آموزان قرار دهند دانش

جوري، (و اينترنت است ) كامپيوتر(هاي حساب  هاي الكترونيكي، ماشين معرفي رويدادهاي علمي، ميكروسكوپ

گيري از  بهره. كنند آموزان آلماني در مدرسه از رايانه استفاده مي درصد دانش 88در حال حاضر، بيش از   ).2005

هاي علوم، فيزيك، زبان خارجه و رياضيات به مراتب بيش از دروس جغرافيا و تاريخ  اي در درس آموزش رايانه

  . است

تحوالتي   گيري از فنون و علوم جديد از طريق استفاده از وسايل و ادوات آموزشي در ژاپن زمينه در ژاپن بهره

طول مدت تحصيل، سرعت بخشيدن به فرايند يادگيري، عمق بخشيدن به  را در اهداف، ساختار آموزشي، كاهش

هاي متنوع در زمان كوتاه فراهم كرده  درك مطالب و يادگيري حجم وسيعي از موضوعات تخصصي و دانستني

گيري از  هاي بهره شيوه  نخست وزير وقت ژاپن شوراي  را تشكيل داد تا درباره  بنا به توصيه 1984در سال  .است

كاربرد تكنولوژي «اعالم كرد كه  1989شوراي مذكور در سال . فنّاوري در آموزش و پرورش، به مطالعه بپردازند

هاي  مدارس و مراكز آموزشي باقي بماند بلكه براي رسيدن به هدف  آموزشي در ژاپن تنها نبايد در محدوده

عنوان يك اصل بر نظام ياددهي و يادگيري  به ي صنعتي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، كاربرد فنّاوري بايد  توسعه
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از آن زمان، استفاده از وسايل و ابزارهاي الكترونيكي، انواع وسايل كمك آموزشي . »در سطح كشور حاكم باشد

هاي آموزشي، تلويزيون،  جديد از جمله تابلوهاي الكتريكي، فيلم، اساليد، نوارهاي آموزشي ويديويي، كيت

طور  هاي علوم و زبان، ويديو، ميكس، كامپيوتر به برداري، آزمايشگاه هاي فيلم ژكتورها، دوربينمداربسته، انواع پرو

هاي  تر شدن محتواي برنامه منظور غني ها و مؤسسات آموزشي ژاپن به امروزه دانشگاه. گسترده متداول گرديد

اكثر آموزشگران  .گيرند ي بهره ميهاي آموزشي به نحو مؤثر هاي تعليم و تربيت از فنّاوري درسي و نوسازي روش

اي و فني كارآمد، بدون دسترسي به تجهيزات مدرن و به  ژاپني براين باورند كه برقراري يك نظام آموزش حرفه

. پذير نيست گيري از تكنولوژي آموزشي امكان كارگيري روش نوين آموزش توسط كادر آموزشي شايسته و بهره

  در مسابقه«: گويد ر بزرگ فرانسوي، در ژاپن تحقق عيني يافته است؛ او ميموئد، محقق و متفك گويي سخن ژان

آموزش و پرورش فني و   ترين و مجهزترين مجموعه اقتصادي و صنعتي جهان آينده، ملتي برنده است كه كامل

در . »ده باشدكارگيري تكنولوژي پيشرفته در فرايند آموزش فراهم كر ريزي سنجيده و با به اي را براي برنامه حرفه

وزارت آموزش و پرورش ژاپن ضوابطي را تدوين كرد كه براساس آن مسئوالن مدارس موظف شدند  1986سال 

از وسايل كمك  125آموزان در حد تسلط منظور باالبردن كيفيت تدريس معلمان و كمك به فراگيري دانش به 

وسيله براي  312براي مدارس ابتدايي و  كمك آموزشي  وسيله 367در اين بخشنامه به . آموزشي استفاده كنند

ها، وسايل موسيقي،  اين وسايل شامل انواع وسايل سمعي و بصري نقشه. اول متوسطه اشاره شده است  دوره

  ).2005جوري، (باشد  مي... وسايل فيلم برداري، نوارهاي آموزشي، كامپيوتر و

  اي حرفه هاي ناظر بر تلفيق آموزش عمومي و آموزش فني و پژوهي مورد

اي و آموزش عمومي بيش از پيش مورد  هاي اخير رويكرد تلفيق آموزش فني و حرفه كه در دهه با وجود اين

هاي آموزش عمومي و تربيت  توجه قرار گرفته است، شايد بتوان گفت هيچ كشوري در خصوص تلفيق  برنامه

مي شود به تجارب تلفيق دو نوع آموزش در ادامه اين فصل تالش . اي به موفقيت كامل دست نيافته است حرفه

البته، بايد توجه داشت كه آگاهي ما از تجارب اين كشورها در حد اطالعات . در برخي از كشورها اشاره شود

باوجود . منعكس شده در منابع قابل دسترس بوده و ممكن است نتواند تصوير كاملي از وضع موجود ارائه كند

هاي تلفيق  تواند دانش و بينش ما را نسبت به شيوه فيق در حد همين اطالعات مياين، مطالعه تجارب ناظر بر تل

  .افزاري نظام آموزشي كشور را براي استفاده از رويكرد تلفيقي توسعه دهد افزايش داده و ظرفيت نرم

  )1986، به نقل يونسكو، 126ليچ.اي. جي(اي در استراليا تلفيق آموزش عمومي و آموزش فني و حرفه

سالگي اجباري  15سالگي تا پايان  6س ساختار نظام آموزشي استراليا در كوئيزلند حضور در مدرسه از براسا

سال طول مي كشد و والدين در فرستادن دانش  5سال و آموزش متوسطه  7در اين نظام، آموزش ابتدايي . است

پايه (ن تا پايان سال سوم متوسطه، اكثريت دانش آموزا1960تا سال . آموزان به پيش دبستاني حق انتخاب دارند

                                                 
125

  Mastery-Learning 
126 .J.A.Leech 
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نامه سطح مقدماتي دريافت  درصد افراد يك گواهي 90در آن مقطع حدود  ماندند و در مدرسه مي )دهم

توانستند تحصيالت خود  ها مي آن. آموزان وجود داشت هاي آموزشي براي اين قبيل دانش برخي فرصت. كردند مي

بدهند يا مدرسه را ترك كرده و مطالعات ديگري را آغاز و به صورت پاره ادامه  12و  11 هاي پايه را در مدرسه تا

 50، حدود 1990هاي دهه  از سال. نهاد، با شهريه آزاد، ادامه بدهند وقت يا تمام وقت در مؤسسات دولتي يا مردم

سال  12مدت  قصد ادامه دادن تحصيل واخذ مدرك باالتر، ماندن در مدرسه براي  به 10 پايه آموزان درصد دانش

ها  ها، آموزشكده دانشگاه(اي از مؤسسات هاي آموزشي بعداز متوسطه توسط مجموعه فرصت. دهند را ترجيح مي

هاي آموزشي را براي افرادي با  است كه طيف وسيعي ازبرنامه فراهم شده) اي ومؤسسات آموزش فني وحرفه

قال از دوره ابتدايي به متوسطه بدون شركت در در كوئيزلند، انت .كنند هاي تحصيلي مختلف ارائه مي پيشينه

. كنند آموزان در يك آزمون استعداد تحصيلي شركت مي براي ورود به آموزش عالي، دانش .شود آزمون انجام مي

نيازي به شركت در آزمون يكسان وجود ندارد  TAFE(127(براي ورود به نظام  آموزش فني و تحصيالت تكميلي

همه . هاي تحصيلي و تجارب زندگي مختلف آزاد است ي همه افراد داراي زمينهو ورود به اين نظام برا

اي اختصاصي براي   شوند و هيچ نوع برنامه آموزان كوئيزلند از يك آموزش متوسطه عمومي برخوردار مي دانش

  . شود اي ارائه نمي كسب آمادگي ورود به دانشگاه يا تربيت فني و حرفه

  استراتژي تلفيق

. هاي درسي منجر شده است ي اخير سه روش مرتبط بهم به تغييرات عمده در جهت تلفيق برنامهها در دهه

نخست، مدارس به منظور دادن پاسخ منعطف به نيازهاي متنوع افراد، در خصوص تدوين وتوسعه برنامه آموزشي 

ي فراهم شده كه دامنه اي از برنامه درس اند و در بسياري از مدارس، مجموعه مسئوليت بيشتري برعهده گرفته

هاي  دوم، گروه. و حركت درخطوط فرعي را در چهارچوب نظام آموزشي فراهم ساخته است  وسيعي از انتخاب

هاي خارج از مدرسه در جهت  اند كه با گروه وجود آمده فشار كوچك اما فعال در داخل متخصصان آموزش به

مدارس در جهت ايجاد هنرهاي . كنند يتي همكاري ميهاي جنس تغيير مطالبات از موضوعات مبتني بر گليشه

تعدادي . دستي و موضوعات بازرگاني به صورت آزادتر براي دختران و اقتصاد خانگي براي پسران قدم برمي دارند

از مدارس از كالس هشتم براي همه  دانش آموزان دختر و پسر درس هنرهاي دستي و همچنين اقتصاد خانگي 

بدين معني كه حتي . تخاذ روش سوم از يك سرخوردگي ناشي از انتخاب آزاد نشأت گرفته استا. اند را گنجانده

آموزان تركيبي از  آموزان توسط مدارس، تعداد بسيار زيادي از دانش بعد از فراهم شدن راهنمايي براي دانش

آميز، نامتعادل  موفقيتها براي زندگي  كردند كه به نظر مي رسد تجربه اندوزي در آن موضوعات را انتخاب مي

اي و انتخابي در برنامه  اين مشكل، فهم مسئوالن را در زمينه نياز مبرم به يك ساختار هسته. وغير محتمل است

اي در درون اين  درسي افزايش داد و در اثر آن، برنامه درسي بازسازي و در بعضي موارد يك يا چند موضوع حرفه

ده كه در مقابل پذيرش وسيع موضوعات فني  قرار دارد، ناخرسندي يك مانع عم. هسته اصلي گنجانده شد

                                                 
127 . technical and  further-education institutions(TAFE) 
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در سطح دوم آموزش متوسطه، دانش آموزان . مؤسسات آموزش عالي براي پذيرفتن افراد مربوط در دانشگاه است

با انتخاب يك يا چند موضوع خيلي محدود فني در معرض خطر ازدست دادن يا كمينه شدن فرصت تحصيل در 

  . ار خواهند گرفتدانشگاه قر

  ي متوسطه ي اول دوره تلفيق در مرحله

سال براي آموزش متوسطه در نظر  5سال براي آموزش ابتدايي و 7، نظام آموزشي كوئيزلند 1994از سال 

  بر اساس تصميم. شود ميتقسيم  129ي عالي سال دوره2و  128ي مقدماتي سال دوره3آموزش متوسطه به . گرفت

ي  ي متوسطه عالي براي همه سال افزايش يافت و راه ورود به دوره 15ش اجباري به هاي آموز اي سال كميته

هاي دولتي فراگير يا جامع  در  مناطق روستايي  در مرحله اول آموزش متوسطه، دبيرستان. دانش آموزان باز است

  :است دامنه موضوعات پيشنهادي به شرح زير خالصه شده. است ايجاد شده

كنند تا  آموزان پيشنهاد مي بيشتر مدارس به دانش) پايه هشتم(اول سطح متوسطه در سال اول مرحله

كنند و  دانش آموزان گاهي هر دو موضوع را مطالعه مي. انتخابي ميان اقتصاد خانگي و هنرهاي دستي انجام دهند

قابل  10تا  9هاي  عنوان از موضوعات در پايه 35تعداد . شود يا هر موضوع براي يك نيم سال تدريس مي

مالزيايي، ايتاليايي، /اين موضوعات شامل انگليسي، بيان انگليسي، فرانسه، آلماني، اندونزيايي.  دسترسي است

ژاپني، التين، روسي، آموزش شهروندي، جغرافيا، تاريخ، مطالعات اجتماعي، رياضيات پيشرفته، رياضيات عمومي، 

، كتابداري، تندنويسي، تايپ كردن، مطالعات بازرگاني، اقتصاد رياضيات معمولي، علوم، علوم عمومي، اصول تجارت

خانگي، چوب كاري، فلزكاري، طراحي صنعتي يا فني، مكانيك كشاورزي، پرورش حيوانات، كشاورزي، هنر، 

. ي انتخاب موضوع داده مي شود آموزان اجازه به دانش. موسيقي، سخنراني و تئاتر، تربيت بدني و سالمت، است

اي به قابليت استفاده مناسب  گردد و تا اندازه آموزان و جامعه برمي اي به نيازهاي دانش هادها تا اندازهاين پيشن

اغلب دانش آموزان در سال هشتم . هاي ويژه آموزش مربوط است ازكيفيات يا تسهيالت مناسب، مثل ابزار و مكان

اي درانتخاب مواد  ن و والدين آنها بطور فزايندهكنند و از پايه نهم، دانش آموزا موضوعات يكساني را مطالعه مي

آموزان است تا شايستگي فرد   ي مدرسه، نظارت بر انتخاب موضوعات توسط دانش وظيفه. درسي سهيم هستند

يا  9شود كه از برنامة پايه  به مدارس پيشنهاد مي 10براي پايه . براي ادامه تحصيل در سطوح باالتر تهديد نشود

آموزان  هاي خاص دانش هاي تخصصي معطوف به نيازهاي ويژه گروه شدة آن كه مبتني بر كمك جايگزين اصالح

  .دروس رياضيات و انگليسي در اين دوره اجباري است. باشد، استفاده كنند

هاي انتخاب شغلي  هاي متمادي يكي از اهداف مهم آموزش متوسطه اين بوده كه حيطه براي سال

بهبود مشكالت تجربه شده در انتخاب شغل توسط افراد جوان پيچيده . ن گسترش دهدآموزان را تا حد امكا دانش

گزاران آموزش متوسطه نياز اين مدارس به ايجاد  سياست. بوده و كاهش اشتباهات گران تجربه شده الزم است

                                                 
128 junior 
129 .senior   
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هاي فني  ها و دانشكده دبيرستان. اي عمومي در متن آموزش عمومي را احساس كرده است امكانات آموزش حرفه

ي طراحي  كنند و هدف آموزش متوسطه توسعه اين همكاري در زمينه در بسياري از جهات يكسان عمل مي

اي هم پوشي دارند و بصورت يك پيوستار  هاي آموزش عمومي و آموزش حرفه حيطه. ي آموزشي است برنامه

از ديدگاه . ام را بر عهده دارندآموزان براي استخد سازي عمومي دانش مدارس متوسطه مسئوليت آماده. هستند

هاي  مشكل تدارك دوره. ي قوي تحصيالت علمي و عمومي بنا شود اي بايد بر پايه بخش آموزش، آموزش حرفه

مدرسه را ترك كرده و وارد بازار  10آموزاني كه در پايان پايه  هاي اول دورة متوسطه براي دانش مناسب در سال

  :عوامل زير در ايجاد اين مشكل دخالت دارند. شود اس ميشوند، بطور فزاينده احس كار مي

مشاغل بطور خودكار و در جهت نياز مصرف ) 2. ها و فنون نياز دارد تكنولوژي به سطح بااليي از مهارت) 1

هاي الزم براي  توانند دوره است و مدارس متوسطه نمي ها گسترش يافته تنوع حرفه) 3. يابند كنندگان تغيير مي

  .ن را تدارك ببينندآموزش آ

پاسخ به اين مشكالت براي شناخت اهميت يك آموزش عمومي كامل كه افراد را براي آموزش كار سازگار 

اي تدابيري  هاي حرفه از طرف ديگر، مدارس متوسطه بايد بتوانند براي پرورش مهارت. سازد، ضروري است مي

ي آموزش  بنابراين، هدف برنامه. اني برخوردار باشداتخاذ كنند كه از قابليت اجراي عمومي در صنعت و بازرگ

هايي نظير  براي مثال، مهارت. آموزان براي استخدام در يك مسير قرار دارند عمومي با هدف آماده سازي دانش

تاكنون هيچ موضوعي در سطح . تايپ كردن و تندنويسي قابليت كاربرد عمومي در صنعت و بازرگاني را دارند

اما، درخصوص . اند ي موضوعات براي آموزش عمومي ارائه شده اي نبوده است و همه امالًحرفهآموزش متوسطه ك

هايي از اين  نمونه. هاي ويژه، چندين موضوع وجود دارد كه براي تعدادي از مشاغل كاربردي هستند مهارت

ي  اي همهموضوعات، مطالعات بازرگاني، كشاورزي و هنرهاي دستي است كه در قالب آموزش عمومي بر

  .شوند آموزان ارائه مي دانش

  مطالعات بازرگاني

اي دارد، در  ي مطالعات بازرگاني ارتباط نزديك با آموزش حرفه كه ممكن است به نظر برسد حيطه در حالي

هايي مثل تايپ  دوره. هاي آموزش اجباري براي آن سهمي در آموزش عمومي در نظر گرفته شده است سال

ي درسي  عنوان بخشي از برنامه اي عملي بازرگاني، مطالعات بازرگاني و تندنويسي بهه كردن، اصول و روش

موضوعات بيشتر تخصصي شده  )12و  11هاي  پايه(در مدارس دوره متوسطه عالي. مدارس پيشنهاد شده است

  .شود فته ميآموزان جهت ورود به دنياي كار يا براي آموزش در سطوح باالتر در نظر گر براي كسب آمادگي دانش

  كشاورزي

، )10-8هاي  پايه(علوم كشاورزي: موضوع كشاورزي پيشنهاد شده است 4ي اول دوره متوسطه  در مرحله

فراهم كردن «هدف از آموزش علوم كشاورزي).سال نهم و دهم(كشاورزي، نگهداري حيوانات و مكانيك كشاورزي
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بخشي از نظام محيطي، اقتصادي، فرهنگي و جامعه  عنوان تجارب يادگيري براي ارزيابي مفهومي از كشاورزي به

ها از محيط، روابط بين فردي  آموزان و فهم آن سه موضوع ديگر به رشد آگاهي دانش. اعالم شده است» شناختي

هايي براي فهم فرايندهاي تكنولوژيكي و مفاهيم  همچنين، فرصت.كند هاي موجود در آن كمك مي و وابستگي

هدف شناختي از اين برنامه درسي جست و جو براي گسترش دانش و . اي كشاورزي استاستفاده شده در كاره

دستكاري . كند فهم فنون و كارهاي تكنولوژيكي است تا جايي كه توانايي حل مسئله وابسته به كشاورزي رشد مي

آموزان به  دانشها براي توانا ساختن  ي درسي با توسعه الگوهاي رفتاري و مهارت هاي برنامه اهداف درسرفصل

طراحي كردن، ) 1آموزان در  اين اهداف به توانايي دانش. كاربرد مناسب مواد و تجهيزات كشاورزي ارتباط دارد

ثبت دقيق، ) 2كار انداختن، پياده كردن اجزاي ماشين آالت كشاورزي و ساير تجهيزات مزرعه  سوار كردن، به

در مجموع، زماني كه در . ها و كارهاي ميداني، معطوف است هانجام پروژ) 3. سازماندهي و جدول بندي مشاهدات

اگرچه هيچ . ساعت است 100شود،  به آموزش كشاورزي اختصاص داده مي) 10و   9هاي  پايه(طول دو سال

اي فراهم نشده تا مقدار كار عملي را براي معلمان تعيين كند، كار عملي در هر سه موضوع  خطوط راهنماي ويژه

آموزان در  بعداز مطالعه مطالب نظري در كالس، دانش. شود طور كامل با مباحث نظري تلفيق مي كشاورزي به

ي وسيع ا دامنه. ها را در يادگيري ياري رساند شوند تا آن هاي دستي درگير مي ميدان آزمايشگاه مدرسه با فعاليت

مورد ...شوند، مانند دوشيدن كاوها و يي كه بطور معمول در شكل بازرگاني و آزمايشگاهي انجام مي ها از فعاليت

ها را  همچنين، از كشاورزان  و بازرگانان محلي به مدرسه دعوت مي شود تا بعضي آزمايش. گيرند تأكيد قرار مي

  . آموزان از طريق مانيتور آن را مشاهده كنند در زمين مدرسه انجام دهند و دانش

  هنرهاي دستي

عنوان جزئي از  اي و مهارت دستي بلكه به گيري حرفه حدود با جهتعنوان يك حوزه م هنرهاي دستي نه به

ريزي، طراحي، دانش عمومي،  هاي حل مسأله، برنامه شود كه با دانش و مهارت آموزش عمومي درنظر گرفته مي

دانش فني، ارتباط، همكاري، اهميت دادن به بهزيستي ديگران، پيشرفت شخصي، حمايت از مصرف كننده و 

Ĥها از اجزاي آموزش عمومي هستند و در عين  ها و مهارت همة اين دانش. وري و اثرات آن سروكار داردتوسعه فن

اهداف هنرهاي دستي، پرورش آگاهي مطمئن، . شوند طور مستقيم به دنياي كسب و كار مربوط مي حال به

پذيري،  ي، مهارت جامعهحركت –هاي رواني  گيري و حل مسئله، دانش فني، مهارت مهارت تفكر انتقادي، تصميم

درك ارتباط فناوري باتغييرات جامعه، سواد فني، قدرداني ازكيفيت كاردر ساخت، شايستگي وكفايت اقتصادي، 

آگاهي از نياز به حفاظت از منابع طبيعي،كسب ويژگي استقالل فكري، تحمل، ابداع، خوداتكايي،اعتماد به نفس، 

ي، عالقه به استفاده خالقانه از اوقات فراغت، آگاهي از هاي شخص همكاري، احساس رضايت از موفقيت

  .اي و احساس زيبايي شناختي، است هاي حرفه مسئوليت
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  ي دوم متوسطه تلفيق در مرحله

هاي  ها براي پايه اين برنامه. ي اول است ي دوم متوسطه شبيه برنامه مرحله در كوئيزلند ساختار مرحله

هاي مختلط ايالتي و تعدادي از مدارس غير ايالتي  ي فراگير، دبيرستان درسهم 131در دوره باالتر، در  12و11

نامه  آموزان مي توانند به صورت نيمه وقت  در ساعات بعد از ظهر براي اخذ گواهي بعالوه دانش. تهيه شده است

در محل  شهر درس بخوانند  يا به تحصيل چندين موضوع سطح باالتر متوسطه در يكي از سه دبيرستان كالن

عنوان  ها به در مرحله دوم متوسطه، همة برنامه. هاي فني حاضر شوند ها بپردازند و يا در دانشكده دبيرستان

آموزان يك آموزش عمومي را دريافت  ي دانش بنابراين، در اين سطح همه. اند آموزش عمومي در نظر گرفته شده

اين . نشگاه، بدون امتحان ورودي، پيشنهاد شده استدا 20براي ) فقط در سال يازدهم(اين برنامه . كنند مي

اي از  اي است و معموالً شامل جنبه هاي حرفه گيري كاري يا مهارت ها، بطور عمده، شامل توسعه جهت دوره

انگليسي، فرانسه، آلماني، اندونزيايي، : شوند، عبارتند از دروسي كه در اين دوره ارائه مي . شود ي كاري مي تجربه

، هبرو، التين، تاريخ باستان، تاريخ نوين، جغرافيا، اقتصاد، منطق، )كالسيك(ايي، ژاپني، روسي، چيني، يونانيايتالي

شناسي، علوم  ، رياضيات عمومي، رياضيات اجتماعي، شيمي، فيزيك، علوم زيستي، زمينII، رياضياتIرياضيات

ي مقدماتي، مديريت خانه، هنر، موسيقي، گر اي، كشاورزي، اقتصاد خانه، مديريت، حسابداري، منشي چندرشته

آموز براي ورود به آموزش عالي بايد حداقل  هر دانش. سخنراني، نمايش نامه و تئاتر، علوم سياست و تربيت بدني

. ي ديگر متفاوت است اي به مدرسه ي اين موضوعات از مدرسه دامنه. درس از دروس فوق را گذرانده باشد 3

شامل تاريخ استراليا، تايپ پيشرفته، مطالعات  1979سي در مدارس استراليا در سال اي از موضوعات در نمونه

هاي اداري پايه، اقتصاد پايه،  مربوط به انشاء و كارهاي دفتري، علوم رفتاري، اموزش تجارت، تايپ تجارت، روش

اري، تمرين آموزش مصرف كنندگي، رقص، دولت، فنون صنعتي، فرد و جامعه، هنرهاي دستي، تمرينات اد

تنها درس انگليسي . گري، آموزش اجتماعي، هنرهاي فني، تكنولوژي، جامعه شناسي جامعه و حرفه، بود منشي

اغلب افراد به دروس عمومي گرايش دارندتا به دروس . ي قبلي است شيوه انتخاب مانند مرحله. اجباري است

. شوند اي مرتبط با تعدادي از مشاغل مربوط ميه درهر حال، بعضي از اين موضوعات به پرورش مهارت. اي حرفه

طور مستقيم از  آموزاني كه به براي دانش. شوند همچنين، بسياري از موضوعات مدرسه در اين سطح اغاز مي

شوند، رشد موضوعات مدرسه نمودي از نيازهاي ويژه  آموزش متوسطه به مطالعات مربوط به كار وارد مي

  .كنند آموزان موضوعات را براي مطالعه انتخاب مي اما  خود دانش. ي آنان است شدهآموزان و عالئق شناخته  دانش

آوري بخصوص در نوع فرايند مدار چند زمينه اصلي يادگيري كه تا حدود  در رويكردهاي نوين به آموزش فن

محتواي  آموز تأكيد دارند، ساختار زيادي بهم وابسته اند و عمدتاً روي توسعة ارتباط فكر و دست دانش

در مجموع تكاليف و فعاليتهاي يادگيري كه دانش آموزان در حوزة .دهند آوري را تشكيل مي يادگيريهاي حوزة فن

هاي آنها در هر يك  گيرند و نتايج و بروندادهاي آنها با درنظرگرفتن توسعة دانش و مهارت فن آوري به عهده مي
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محتواي ، آوري در كشور استراليا الهام از برنامة آموزش فنبطور مثال با . گردد از اين چهار زمينه تنظيم مي

  :آموزان در اين چهار زمينه باتوجه به مشخصات زيرساختار يافته است يادگيريهاي دانش

  :آموزان بتوانند شود تا دانش در اين زمينه كوشش مي :الف ـ طراحي كردن، ساختن و ارزيابي كردن

  آميز براي تكاليف يادگيري خلق كنند، هاي تخيل حل هايي را توسعه داده و راه ايده •

 ها را وارسي كنند، حل مسائل و راه •

 هاي جانشين را اختراع كنند، حل هاي پيشنهادي و راه حل راه •

 فرآيندها و محصوالتي را توليد كنند، •

 ها و عمليات را با ديگران به تعامل گذارند، ايده •

 تأثيرات و نتايج كار را ارزيابي كنند، •

آموزان به بافتي كه براي آن فرآيندها و  شود تا دانش چيني مي ين حال در طراحي آموزش طوري زمينهدر ع

شناسانه، محيط زيستي و اجتماعي   هاي زيبايي اند توجه داشته باشند، به مزيت آوري را طراحي كرده توليدات فن

 .توجه نمايندآورانه خلق شده يا مواجه شده در زندگي روزانه  طرحها و محصوالت فن

كردن، بازيافت، انتقال و  كردن، ذخيره آوري، مرتب در زمينه اطالعات؛ يادگيري فنون جمع :اطالعات –ب

آوري است كه يادگيري آنها در حل چالشهاي موجود در خيلي از  اطالعات، بخش مهمي از فن تعامل و تبادل

در زمينه اطالعات  فرصتهايي ايجاد . ه قرار گيردكننده باشد و مورد استفاد تواند كمك هاي يادگيري مي زمينه

  :آموزان شود تا دانش مي

  .كنند نمادي و الكترونيك تركيب  هاي ديداري، شنيداري، اطالعات را در شكل •

سازيها و گرافيكي ويرايش كرده، چهارچوب بدهند و منتشر  ها، مدلها، شبيه اطالعات را در شكل متن •

 كنند،

كنندگان  هاي گوناگون به طرف مجموعة متنوعي از دريافت از طريق رسانه اطالعات را كسب كرده و •

 هدايت كنند،

آوري كرده، سازماندهي داده و قابل دسترس ساخته، ذخيره كرده، بازيافت كرده به  اطالعات را جمع •

 تعامل گذاشته، پردازش نموده و حتي تغييرشكل دهند،

 كنند، ه و اعتبار و مربوط بودن اطالعات را ارزيابي ميماهيت و موارد استفاده از اطالعات را فهميد •

 كنند، الگوها و روندهاي اطالعات را تحليل نموده و تفسير و پيشگويي مي •
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 .كنند آوري اطالعاتي را كشف مي تأثيرات اجتماعي،  فرهنگي و سياسي فن •

كاري،  تغيير شكل و دوباره به  اي از فنون براي پردازش، دست گسترده  در اين زمينه ميدان نسبتاً :ج ـ مواد

ساختارها، فرمها، تأثيرات و پيامهاي : آموز قرار دارد و در اثر اين فعاليتها روي دانش انداختن مواد پيش جريان

  . شود آموز خلق مي متفاوتي براي دانش

شوند  يبندي م هستند و به راههاي مختلفي طبقه) يافته تركيب(بطور كلي مواد بصورت طبيعي و مصنوعي 

اما خواص مواد در خلق محصوالت . ، الياف طبيعي، آلياژها و تركيبات تقسيم كرد توان به پوليمرها براي مثل مي

گردد و انتخاب مواد توجه  باشند مشخص مي ها و نيازهاي ويژه مي كه تا چه حد جوابگوي خواسته آورانه و اين فن

طلبد  آموز مي فني، اجتماعي و زيست محيطي را از دانش دقيقي نسبت به منافع و محدوديتها از جهات مختلف

  .گذارد اين توجهات روي تصميم در مورد كاربرد آنها تأثير مي

 :دهد عبارتند از آموزان مي آوري به دانش در حوزة فن” مواد“بخشي از مهمترين فرصتهايي كه كار با 

 گردد، كاركرد، توان بالقوه و مناسب بودن مواد ارزشيابي مي شكل،  •

 از خواص فيزيكي، شيميايي و زيبايي شناختي مواد استفاده مي شود، •

 شود، شود و تأثير ماهيت مواد روي نتيجه كار فهميده مي از انواع و تركيبات متفاوت مواد استفاده مي •

 شود، اي با مواد خلق مي محصوالت و تأثيرات ويژه •

 .اندازد يان ميمواد را پردازش كرده، نگهداري كرده و دوباره به جر •

سيستمها تركيب عناصر و اجزايي هستند كه براي كسب نتايج ويژه و مشخصي با هم به   :ها د ـ سيستم

آوريهاي دور و برخود نگاه كنيم، سيستمها مجموعة گسترده و متنوعي هستند كه  اگر به فن. پردازند فعاليت مي

خياطي،  ها، چرخ تلويزيون.  اند داشته و توسعه يافته هاي فعاليت انساني استفاده شده، كاربرد در تمام زمينه

ها، كامپيوترها، بكارگيري نوارهاي راهنما و كاتالوگها، طرحهاي  چهارچوبهاي تنظيم كار در مؤسسات و كارخانه

هايي از  هاي راهنماي ارتباطات و تهيه مواد غذايي و مصنوعات همه نمونه ها، شبكه استفاده از ضايعات و زباله

ستمهاي مختلف هستند كه هر يك دروندادي خاص، فرايندها و بروندادي خاص دارند و حلقه بازخورد در آنها سي

  .خورد به چشم مي

آموزان  آوري، فرصتهايي براي كاركردن و شناخت مزايا و معايب سيستمها براي دانش از طريق آموزش فن

  :باشند از جمله مهمترين آنها اين موارد مي. توان فراهم كرد مي

كرده، مورد  هاي ساده و پيچيده را مشاهده كرده، به اجزاء خرد كرده، دوباره بنا نهاده، اصالح سيستم •

 .تجزيه و تحليل قرار داده و كنترل كنند
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عملكرد ساختارها و مكانيزمهاي دروني سيستمها را مورد بررسي و وارسي قرار دهند و كاركرد آنها را  •

 .توضيح دهند

شوند تا نتايج و برونداد مشخصي بدست آيد را  اند و بكار گرفته مي يستمها طراحي شدهاينكه چگونه س •

 .مورد بررسي نزديك قرار دهند

كاركردها و عملكردهاي سيستمها را كشف كنند، ضمن توجه به نحوة كار آنها تأثيرات فرهنگي و  •

 .گويي كنند محيطي آنها را پيش

 .زمان دهند، مديريت كنند و اصالح نمايندها را بسازند، مونتاژ كنند، سا سيستم •

 .اي و اطالعاتي را استفاده كرده و توسعه دهند هاي سازماني، الكترونيكي، مكانيكي، سازه سيستم •

بودن سيستمهاي خاص را در ارتباط با جوامع مختلف، گروههاي سني و شرايط زيستي  شايسته و مناسب •

 .مختلف مورد بررسي قرار دهند

   )1986به نقل يونسكو،  1986، 130آستا سارجاال( ندتلفيق در فنال

سال  در سطح باالي مدرسه جامع 15تا  12اجباري است و آموزش گروه سني  131آموزش ابتدايي در فنالند

براساس قوانين، . ساله حركت كرده است 9به سمت يك مدرسه جامع  1972فنالند از سال . اتفاق مي افتد

اين مسئله نيازمند . مدرسه ملي با اصول يك مدرسه تلفيق شده هم سو باشد مدارس جامع بايد مجموعه نظام

آن است كه در مدرسه جامع آموزش از نظر محتوا كم و بيش يكسان بوده و براي هر كسي بدون توجه به 

از طرفي بدليل تفاوت هاي فردي دانش اموزان الزم است برنامه ها از . محدوديت هاي مكاني در دسترس باشد

در اين سطح رياضيات و زبان . اي بايد براي همه يكسان باشد وع الزم برخوردار باشند اما از نظر اصول پايهتن

ساعت در يك هفته براي موضوعات مورد 4براي انتخاب  9تا  7يك دانش آموز از پايه . خارجي اجباري است

فتني، اقتصاد خانگي، كشاورزي و پرورش كارفني، كار با: اين انتخاب ها شامل اين موارد است. عالقه آزاد است

مدارسي : اي وجود دارد دو نوع آموزش حرفه. گل، موضوعات بازرگاني و تجاري، تايپ كردن و يك زبان خارجي

اي كه دانش آموزان را براي شروع  دهند و مؤسسات حرفه كه در زمينه كارهاي دستي آموزش مهارت ارائه مي

   .ندكن ها آماده مي كارها و برنامه

  )1986به نقل يونسكو، 1986، 132ميگول مينوز(تلفيق در اسپانيا

در سطح اول بر آموزش عمومي تأكيد . باشد شامل دو سطح مي) GPE(آموزش ابتدايي عمومي 133در اسپانيا

  . شود اي ديده مي شود و درسطح دوم تنوع روشني از زمينه هاي دانش در فعاليت هاي حرفه مي

                                                 
130 . Asta Sarjala  
131 .Finland 
132 .V.D.Miguel Munoz 
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آموزش بنيادي افراد، پرورش هماهنگ شخصيت، : توان به اين موارد اشاره كرد ميدر ميان اهداف آموزشي 

ها براي تمرين  ظرفيتتوسعه آمادگي براي آزادي در مسئوليت پذيري، اكتساب عادات مطالعه و عادات كاري و 

  .گيرد اي كه از توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وعلمي جامعه نشأت مي هاي حرفه فعاليت

كشد و  سال طول مي 3اين دوره آموزش . را آغاز كنند 134اي توانند برنامه سالگي مي 14آموزان از  دانش

كنند كه شامل  ، يادگيري موضوعات گزينشي و عمومي را دنبال مي16تا  14آموزان در سنين  معموالً دانش

ها در سال هاي دوم وسوم به  اين فعاليت. شوند كشاورزي؛ صنعت، بازرگاني، ماهيگيري، تغذيه، مديريت، هنر مي

شوند و ماهيت تكنولوژيكي دارد كه دربرنامه درسي عمومي متوسطه مرحله  ساعت در هفته ارائه مي 2مدت 

آموزان  بوده و ضمن  هدف اين مرحله صرفاً براي جهت دهي گرايشات شخصي دانش. شود مقدماتي محسوب مي

سطح ارتباط ميان موضوعات علمي و رسمي و موضوعات عملي و در اين . اي آنها ادامه دارد هاي پايه آن آموزش

در مرحله دوم، گرايش به سمت تخصصي شدن است و ممكن است دانش آموزان پس از . درصد است 50فني 

درصد از موضوعات  80در اين سطح . سال است 18تا  16كامل كردن مرحله اول به آن دست يابند كه در حدود 

سال طول مي  3تا  2اين مرحله . درصد به آموزش عمومي مربوط است 20اي و  حرفهدرسي به محتواي تربيت 

  .كشد و آموزش دخترها و پسرها يكسان است

  تلفيق در روسيه

تأكيد اصلي نظام آموزشي بر اين است . آغاز شده است 2001هاي آموزش از سال  در روسيه، نوسازي برنامه

بنابراين، ايجاد  توانايي بالقوه براي غلبه بر . ر افراد توسعه يابدكه فرهنگ غلبه بر مشكالت مختلف شخصي  د

هاي خالق، تفكر فني،  اي لحاظ شده است كه به رشد ذهن اهدافي براي آموزش حرفه. مشكالت هدف اصلي است

ها معطوف بوده و   تصويرسازي دهني، مهارت هاي مديريت، برقراري ارتباط، خالقيت و خودرهبري در فعاليت

 »profile« از يك نوع آموزش تحت عنوان. ور كلي اهدافي مد نظر است كه براي فرد و اجتماع مفيد هستندبط

سال ارائه مي شود كه فرصت هايي براي مطالعه عميق يك حيطة انتخابي براي دانش  11تا  10براي افراد 

عه بيشتر در يك زمينه را دارند،  هاي مهم براي دانش آموزاني كه قصد مطال تصميم گيري. كند آموزان فراهم مي

ساعت در  3راهبرد جديدي كه براي كمك به دانش آموزان اتخاذ شده، اختصاص . بعد از پايه نهم انجام مي شود

  .هر هفته براي مطالعه عميق موضوع است

  )1986به نقل يونسكو،  1986، 135كالوس آلبرتو تاوارس(تلفيق دربرزيل

اي جزئي از برنامه درسي سطوح ابتدايي و متوسطه  آموزش فني و حرفه در نظام آموزش و پرورش برزيل،

اي هم درسطح مقدماتي و هم در سطح باالتر دوره متوسطه ارائه  موضوعات درسي مرتبط با آموزش حرفه. است
                                                                                                                                                              
133 .Spain 
134 .Baccalaureat 
135 .Carlos Alberto Tavares 
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كه هدف عمده قانون اصالح نظام آموزشي، ايجاد نظام مدارس جامع برخوردار از آموزش  با وجود اين. شوند مي

اي براي  آموزان بود، نزديك به يكصد مدرسه تخصصي آموزش فني و حرفه اي براي همه دانش فني و حرفه

اين واحدهاي آموزشي توسط مؤسسات مختلف دولتي و غيردولتي . هاي صنعتي وجود دارند سازي  تكنسين آماده

دليل عمده پذيرفته نشدن  برنامه  .شود در بسياري از مدارس برزيل تنها آموزش عمومي ارائه مي. شوند اداره مي

. آموزان و اولياي آنان است اي اجباري، ترجيح آموزش عمومي منتهي به دانشگاه توسط دانش آموزش فني و حرفه

هاي پرهزينه  گذاري در آموزش دليل ديگر، خصوصي بودن حدود نيمي از مدارس است كه تمايلي براي سرمايه

  .اي ندارند فني و حرفه

  كره جنوبيتلفيق در 

اي است از توسعه نظام  اند كه نشانه اي در بازارهاي جهاني به جايگاه بااليي رسيده كاالها و خدمات كره

هاي نظري و عملي نوعي  اي كره جنوبي براي تلفيق آموزشنظام آموزش فني و حرفه. آموزش و پروش اين كشور

اين سيستم شبيه نظام دوآل آلمان . را كرده استشود، اجخوانده مي 2+1اي را كه نظام  آموزش فني و حرفه

دبيرستان فني شامل سه سال تحصيل در مدرسه و يك تا شش ماه كار عملي (محتواي آموزشي نظام قبلي . است

سال تحصيل در 2، برنامه درسي شامل 2+1مبتني بر تئوري و مفاهيم بود، در حاليكه در نظام ) در بخش صنعت

ي در بخش صنعت است و محتواي آموزشي از تئوري و مفهوم محوري به مهارت و كار مدرسه و يك سال كار عمل

در كنار اين نظام، يك دانشگاه فني نيز تأسيس شده است كه دانشجويان خود را صرفاً .محوري تغيير كرده است

حصيلي آنها براي هاي تبنابراين، دانش آموزاني كه برنامه. كند از ميان دانش آموزان دبيرستان فني انتخاب مي

آزمون  ورود به دانشگاه ضعيف است فرصت بيشتري براي ورود به آموزش عالي بدست مي آورند و اين امر 

  . نمايد هاي فني را براي دانش آموزان جذّابتر ميدبيرستان

  )1986به نقل از يونسكو،  1986، 136پوپالزاي و هاشمي(تلفيق در پاكستان

اي و عمومي در مدارس متوسطه و  پيشرفت آموزش فني و حرفهگسترش آموزش علوم و فنون با 

شروع . كنند درصد از دانش آموزان در كالس هاي هنري شركت مي70تا  60در حال حاضر . هاست دانشكده

 45نزديك يك پنجم از زمان . است اي در سطح مياني عنوان مطالعات پيش حرفه مطالعات كشت و صنعت به

مطالعات كشت و صنعت و آموزش . طالعات كشت و صنعت اختصاص يافته استساعته در طول هفته به م

  . اي يك بخش بنيادي از آموزش عمومي است كه در حقيقت يك آمادگي پايه براي زندگي است حرفه

  تلفيق در ژاپن

به . كنند نظير ژاپني از كارآمدي نظام آموزش و پرورش اين كشور حكايت مي محصوالت صنعتي و خدمات بي

گيري  بهره.. رسد نظام آموزشي ژاپن در استفاده از رويكرد تلفيقي بيش از ساير كشورها موفق شده است ظر مين

                                                 
136 .M.A.Popalzai & K.A.Hashimi 



124 

 
تحوالتي را در اهداف، ساختار آموزشي،   از فنون و علوم جديد از طريق استفاده از وسايل و ادوات آموزشي زمينه

بخشيدن به درك مطالب و يادگيري حجم  كاهش طول مدت تحصيل، سرعت بخشيدن به فرايند يادگيري، عمق

نخست وزير وقت   بنا به توصيه 1984در سال  .وسيعي از موضوعات تخصصي در زمان كوتاه فراهم كرده است

شوراي . گيري از فنّاوري در آموزش و پرورش به مطالعه بپردازند هاي بهره شيوه  ژاپن شوراي  تشكيل شد تا درباره

مدارس و مراكز   كاربرد تكنولوژي آموزشي در ژاپن نبايد در محدوده«كرد كه  اعالم 1989مذكور در سال 

ي صنعتي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، كاربرد فنّاوري  هاي توسعه آموزشي باقي بماند بلكه براي رسيدن به هدف

تفاده از وسايل و از آن زمان، اس. »عنوان يك اصل بر نظام ياددهي و يادگيري در سطح كشور حاكم باشد بايد به 

ابزارهاي الكترونيكي، انواع وسايل كمك آموزشي جديد از جمله تابلوهاي الكتريكي، فيلم، اساليد، نوارهاي 

هاي  برداري وآزمايشگاه هاي فيلم هاي آموزشي، تلويزيون مداربسته، پروژكتور، كامپيوتر، دوربين ويديويي، كيت

تر  منظور غني ها و مؤسسات آموزشي ژاپن به امروزه دانشگاه. گرديدطور گسترده متداول  مجهز علوم و زبان، به

هاي آموزشي به نحو مؤثري بهره  هاي تعليم و تربيت از فنّاوري هاي درسي و نوسازي روش ساختن محتواي برنامه

ن اي و فني كارآمد، بدو اكثر آموزشگران ژاپني براين باورند كه برقراري يك نظام آموزش حرفه .گيرند مي

گيري از  دسترسي به تجهيزات مدرن و به كارگيري روش نوين آموزش توسط كادر آموزشي شايسته و بهره

موئد، محقق و متفكر بزرگ فرانسوي، در ژاپن تحقق عيني  گويي سخن ژان. پذير نيست تكنولوژي آموزشي امكان

ترين و مجهزترين  برنده است كه كامل اقتصادي و صنعتي جهان آينده، ملتي  در مسابقه«: گويد يافته است؛ او مي

كارگيري تكنولوژي پيشرفته در  ريزي سنجيده و با به اي را براي برنامه آموزش و پرورش فني و حرفه  مجموعه

وزارت آموزش و پرورش ژاپن ضوابطي را تدوين كرد كه  1986در سال . »فرايند آموزش فراهم كرده باشد

منظور باالبردن كيفيت تدريس معلمان و كمك به فراگيري  ند به براساس آن مسئوالن مدارس موظف شد

كمك   وسيله 367در اين بخشنامه به . از وسايل كمك آموزشي استفاده كنند 137آموزان در حد تسلط دانش

اين وسايل شامل انواع . اول متوسطه اشاره شده است  وسيله براي دوره 312آموزشي براي مدارس ابتدايي و 

باشد  مي... ها، وسايل موسيقي، وسايل فيلم برداري، نوارهاي آموزشي، كامپيوتر و و بصري نقشهوسايل سمعي 

هاي عمومي منتهي به كالج، نظامي تحت عنوان در ژاپن در كنار مدارس فني و دبيرستان). 2005جوري، (

با برنامه آموزش فني و است كه در آن برنامه مبتني بر رويكرد ليبرال همراه  تعريف شده "دبيرستان تلفيقي"

  .شود صورت يكجا ارائه مي اي بهحرفه

. حل واحدي بـراي مسـأله تلفيـق وجـود نـدارد      توان نتيجه گرفت كه راه ها مي از مطالعه گزارش موردپژوهي

اي عمـل   نگر و تلفيقي متناسب با شرايط و مقتضيات موقعيت منطقه هاي آموزشي در استفاده از رويكرد كل نظام

بـاوجود ايـن، ضـرورت    . و رسيدن به وضع مطلوب مستلزم پيمودن راهي طوالني و تاحدي ناهموار است كنند مي

اي براي اغلب صاحب نظـران و مسـئوالن حـوزه تعلـيم و تربيـت       تلفيق آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه
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هـاي   نـوآوري . ودشـ  روشني ديـده مـي   المللي يك حركت كلي به سوي تلفيق به آشكار شده است و در سطح بين

جاي برنامه درسي دانش محور و ه دهد كه ب جسورانه در فلسفه تربيتي و عملي آموزش فني و حرفه اي نشان مي

،  به يك دورنماي كلي از تعليم وتربيت نياز است كه هدف آن توسعه )وضع موجود(مهارت مدار خشك و محدود 

يادگيري است كه نه   -نيازمند نوعي رويكرد ياددهياي كيفيت آموزش فني و حرفه.  كليت وجودي شخص باشد

شكوفان ساختن همـه ابعـاد   سوي  ها، بلكه بهها و صالحيتبه دانش و اطالعات متوقف شود و نه به توسعه مهارت

  .حركت كند شخصيت متربيان
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  پنجمفصل 

  

  

  اي  چهارچوب كلي تلفيق آموزش عمومي و آموزش فني و حرفه

  

  

  مقدمه  

تحــوالت ســريع و پرشــتاب جهــان امــروز، ضــرورت تغييــر در نگــرش نســبت بــه آمــوزش و پــرورش بــه   

اقتصـاد جهـاني بـه    . اي بـه طـور خـاص را بـيش از پـيش آشـكار سـاخته اسـت         طور عام و آموزش فني و حرفه

ــا محــيط پيوســته در    حــال تغييــر نيــروي انســاني انعطــاف پــذير و مولــد نيازمنــد اســت تــا بتوانــد خــود را ب

از ايـن رو، فـراهم كـردن امكـان يـادگيري و كـارآموزي در طـول زنـدگي افـراد تنهـا راهـي اسـت             . سازگار كند

هـاي الزم بـراي زنـدگي در جهـان پويـاي امـروز مجهـز         را بـه دانـش و مهـارت    افـراد تـوان   كه بدان طريق مـي 

المللـي يونسـكو    پـژوهش بـين  و عضـو ارشـد مركـز     ، مـديركل كـالج كلمبـو   )2009(138كـه مژومـدار   چنان. كرد

شـود و   ، نوشته اسـت، در عصـر حاضـر، دانـش بـه عنـوان موتـور محركـه اقتصـاد جهـاني تلقـي مـي            و يونيوك

ــا ميــزان برخــورداري آن از دانــش اســت   ــروت يــك مؤسســه، ســرمايه انســاني ي ــرآورد . مهمتــرين ث مطــابق ب

تي پيشــرفته از ســرمايه دانــش ســازمان همكــاري و توســعه اقتصــادي، بــيش از نيمــي از ثــروت جوامــع صــنع 

بينـي كـرد كـه در بيســت سـال آينـده نيمـي از كاركنــان        ، پـيش 1998در ســال 139دراكـر . كسـب شـده اسـت   

و الگـوي اشـتغال از كـارگران يـدي      تشـكيل خواهنـد داد   متخصـص  هاي بـزرگ كسـب و كـار را مـديران     بنگاه

در چنــين جهــاني الزم اســت ). 2009مژومــدار،(و كاركنــان دفتــري بــه كــارگران دانــش تغييــر خواهــد يافــت 

اي بــا نظــام آمــوزش عمــومي، آمــوزش متوســطه، آمــوزش عــالي و آمــوزش بزرگســاالن  آمــوزش فنــي و حرفــه

  .پيوندي نزديك و محكم برقرار كند

ــر اقتصــاد دانــش محــور تأكيــد مــي  كــهدر عصــرجديد  حــوزه تعلــيم و تربيــت در  هــايي  چــالششــود،  ب

شـود   هـا، داليـل و شـواهدي اطـالق مـي      ه مجموعـه شـرايط، واقعيـت   بـ  "چـالش "در اينجـا   .ايجاد شـده اسـت  

هـاي جـاري را مـورد     كه وضـع موجـود نظـام آمـوزش رسـمي را بـه مبـارزه طلبيـده و يـا مفيـد بـودن برنامـه            

ــرا     ــوين ف ــا شــرايط ن ــه تغييــر وضــع موجــود و ســازگاري ب ــرار داده و مســئوالن نظــام آموزشــي را ب ــد ق تردي

. رسـد  ي بـه نظـر مـي   ضـرور  هـاي آموزشـي   نظـام يك تغيير در رويكـرد و برنامـه كـار     ايجادبنابراين، . خواند مي

ــا مســايلي   ــع، نظــام آموزشــي ب  ،شــرط هوشــمنديآن  مناســب حــل مواجــه اســت كــه جســتجوي راه در واق
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هـاي   حـل  روشـن اسـت كـه راه    .شـود  محسـوب مـي   و حيـات مطلـوب انسـان    مـؤثر  سـازگاري  ،خردورزي ،تفكر

 ديگـر سـازگار نيسـتند و در اينجـا     كـه الزامـاًٌ بـا يـك     قابـل طـرح اسـت    آموزشـي  براي مسـايل نظـام   متعددي

ــابي و ــرين راه انتخــاب ارزي ــم اســت  بهت ــار .حــل بســيار مه ــر راه اعتب ــنجيده   ه ــي آن س ــده عمل ــا فاي ــي ب حل

چـه  . امـا بايـد توجـه داشـت كـه پايـداري و فراگيـري فايـده عملـي اقـدامات مختلـف متفـاوت اسـت              .شود مي

شـرايط   بـراي ولـي   نـد كـاني مفيـد بود  نظـام آموزشـي در شـرايط خـاص زمـاني و م      اي حـاكم بـر  رويكرده بسا

بـراي  بـه عنـوان تـدابير مـؤثر      مسـتقر در قـرن بيسـتم    هـاي آموزشـي   نظـام  براي نمونه،. مناسب نيستند جديد

هـا در شـرايط    ولـي همـين نظـام    تأسـيس شـدند   پديـده صـنعتي شـدن    جـاري  مواجهه خردمندانه بـا مسـايل  

   .شوند ي از كارآيي مطلوب برخوردار نيستند و به چالش كشيده ميكنون

ويـژه در اثرنفـوذ    آمـوزش و پـرورش، بـه    هـاي فرعـي   دهـد كـه نظـام    تاريخچه آموزش و پـرورش نشـان مـي   

ــه  ــد صــنعتي شــدن، شــكل گرفت ــوارد نظــام  .ان ــه در برخــي م ــاي جداگان ــرورش  (ه ــوزش و پ ــه، آم ــراي نمون ب

انـد و دراثـر    وجـود آمـده   ، بـه عنـوان نتيجـه صـنعتي شـدن و نيازهـاي آن بـه       )اي غيررسمي يا كارآموزي حرفه

هـاي فرعـي، حتّـي بـه بهـاي سـوق دادن كـل نظـام آموزشـي بـه فروپاشـي، فلسـفه و              آن هريك از ايـن نظـام  

عنـوان يـك كـل، آثـار زيانبـار       هـاي تخصصـي بـه    هـا و بدنـه   اكنـون، دولـت  . اند اهداف خاص خود را حفظ كرده

هــاي فرعــي و ايجــاد يــك نظــام متحــد،  و بــراي تلفيــق نظــام  طلــب را تشــخيص داده ي تجزيــهايـن رويكردهــا 

هــاي آموزشــي خــود اقــدامات  و بســياري از كشــورها بــراي اصــالح نظــام )1986يونســكو، (انــد شــده  فراخوانــده

   . اند اي انجام داده هاي نظري و حرفه مختلفي در جهت تلفيق آموزش

ــل تـــالش ــي در ايـــن فصـ ــود مـ ــات و دانـــش در  شـ ــو اطالعـ ــودپرتـ ــام موجـ ــه  ابهـ ــوط بـ ــاي مربـ هـ

ــي«،»چيســتي« ــه تلفيــق» چگــونگي«و» چراي ــق  شــده و هــاي آموزشــي روشــن برنام ــراي تلفي ــارچوبي ب چه

   .ارائه شوداي  آموزش عمومي و آموزش فني و حرفه

  چيستي تلفيق

صـورت   واحدكل كه به هاي مجزا براي ايجاد يك به هم پيوستن بخش«مطابق تعريف، تلفيق عبارت است از 

يـا  » آميخـتن  درهـم «به معنـاي   »تلفيق«ريزي درسي، درادبيات ناظر بر برنامه .»كند يك نظام يكپارچه عمل مي

يكـديگر در   آموزش سنتي، بـه طـور جداگانـه و مجـزا از     هاي موضوعات درسي است كه در نظام »درهم تنيدن«

ي جزئي، اين تعريف در بسياري از متون مكتوب انعكاس يافته ها نظر از اختالف صرف. اند برنامه درسي قرار گرفته

آموزشي است كه سازمان بنـدي   لفيقي،تبرنامه  :برنامه تلفيقي را اين طور تعريف مي كند )1991(شوميكر .است

 ، درگونـاگون هـاي   طريق تلفيق موضـوع  متفاوت صورت مي گيرد و از آن با استفاده از خطوط موضوعي متنوع و

بيند كه  ياددهي را به صورت يك كل مي اين تعريف يادگيري و .كند گذاري مي مطالعه سرمايه تر ي وسيعها زمينه

. شـود  تأكيـد مـي  » تلفيـق «در رويكردهـاي جديـد بـر مفهـوم      .شاگرد است منعكس كننده دنياي واقعي معلم و

هاي اصالح  و مهم كوششهاي نظري و عملي در يك برنامه درسي واحد عنصر حساس  طوري كه تلفيق آموزش به
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در اواخر قرن بيستم ديـدگاه   ).1994، 142و راجسكي 141، اسميت140لينچ(اي است طلبانه در آموزش فني و حرفه

هاي ديـوئي بـر تلفيـق     مد كه با تفسيري نو از  انديشهآجديدي تحت عنوان حرفه گرائي جديد در امريكا بوجود 

گرائي جديد با تاكيد بر موضوعات غيـر شـغلي ماننـد    حرفه ).1381, مرجاني(كرد دانش نظري و عملي تاكيد مي

هـاي  علـوم يـا اخـالق انسـاني در برنامـه     , هـاي وسـيعي ماننـد رياضـيات    محيط زيست و مسائل شهري يا زمينه

سال پيش بسياري  80در واقع اينها  همان چيزهائي است كه ديوئي . هاي ديوئي دارددبيرستانها ريشه در انديشه

هـايش از دوگـانگي   ديوئي در بسياري از نوشـته . بصراحت در دموكراسي و تعليم و تربيت بيان كرده بوداز آنها را 

او جـدائي چيزهـائي نظيـر    . كردكه در آن زمان و اكنون وجود دارد  بشدت انتقاد مي,مسلط بر آموزش و پرورش

نقش از كـار و تقابـل آمـوزش نظـري و      ايفاي, يادگيري از عمل, فعاليتهاي بدني از فعاليتها ذهني, فرد از جامعه

حرفه  ).1996گراب، (ها را نبايد از هم جدا كرد داد و معتقد بود ايناي را بشدت مورد انتقاد قرار ميآموزش حرفه

اي مطرح كـرده كـه بـر اسـاس آن آمـاده       هاي ناظر برآن، رويكرد جديدي در تربيت حرفه گرائي جديد و ديدگاه

سازي عموم جوانان براي سازگاري مؤثر با دنيـاي كـار و    ك شغل خاص  به رويكرد آمادهسازي  فراگيران  براي ي

  .محور تغيير يافت مشاغل دانش

گرايــي جديــد، بــه نظــر مــي رســد پــرورش بــا توجــه بــه مفــاهيم وتلويحــات مطالعــات مربــوط بــه حرفــه 

. پـذيري را تسـهيل كنـد    تغالاي بيانجامـد و اشـ   هـاي فنـي و حرفـه    تواند بـه غنـاي آمـوزش    هاي پايه مي مهارت

پــذيري را  هــاي پايــه، اشــتغال در واقــع، شــواهدتجربي نشــان داده اســت كــه در عصــر حاضــر،غفلت از مهــارت 

 هـاي جهـاني ماننـد يونسـكو و يونيـوك بـر اهميـت        هـاي سـازمان   به همين دليـل، در توصـيه  . كاهش مي دهد

ــرورش ــارت پ ــه    مه ــي و حرف ــوزش فن ــه آم ــاي پاي ــود اي تأ ه ــي ش ــد م ــكو(كي ــتاز2001، 143يونس و  144؛ اس

از مفــاهيم متــرادف، » 146هــاي پايــه مهــارت«در ادبيــات موجــود بــراي اشــاره بــه مفهــوم  ).2004، 145بــوديلي

،  149»هــاي اصــلي مهــارت«،»148هــاي پايــه مهــارت«، 147»هــاي كليــدي مــرتبط بــا دنيــاي كــار مهــارت«نظيــر 

ــارت« ــي  مه ــاي غيرفن ــا  150»ه ــتگي«ي ــدي  شايس ــاي كلي ــت 151»ه ــده اس ــتفاده ش ــن  م. ، اس ــوم اي ــا ومفه عن

در . در تعــاريف چنــدان بــارز نيســت  بــاوجود ايــن، تفــاوت. هــا در همــه  منــابع كــامالً يكســان نيســت مهــارت

هــاي عمــومي،  مهــارت. پــذيري وســازگاري تأكيــد شــده اســت همــه منــابع بــر چنــد مهــارتي بــودن، انعطــاف 

ف بــراي بيشــتر افــراد هــا بــراي اشــتغال در ســطوح مختلــ هــاي قابــل انتقــالي هســتند كــه كســب آن مهــارت

                                                 
140 .Lynch  
141 . Smith 
142 . Rojewski 
143. UNESCO  
144 . Stasz 
145

 . Bodilly 
146 .basic skills 
147 .employment-related key competencies 
148 .basic skills 
149 .core skills 
150. non technical skills 
151

. key competencies 
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اي را  هــاي فنــي و حرفــه مهــارت ي شــالودهعمــومي پايــه  و هــاي  مهــارت ).2001، 152كيــرنس(ضــروري اســت

معطـوف  هـاي كـار    هـا در موقعيـت   توانـايي كـاربرد تلفيقـي دانـش ومهـارت      ها بـر  مهارتاين . دهند تشكيل مي

 .شـود  مشـاغل، اساسـي تلقـي مـي     هـا بـراي مشـاركت مـؤثر دردنيـاي كـار و اشـكال نوظهـور         كسـب آن  وبوده 

ــراي توفيــق در هــر شــغلي  هــايي چنــين مهــارتآمــوختن  ــا صــنعت خــاص ( ب ــه كــاري معــين درشــغل ي  ) ن

   .ضروري است

و برجسـته مكتـب پراگماتيسـم     هنماينـد  هـاي جـان ديـويي    هـاي فلسـفي رويكـرد تلفيقـي بـه ديـدگاه       پايه

گــردد كــه امــروزه در قالــب نظريــه   برمــي) ينظيــر پيــاژه، ويگوتســك(هــاي روانشناســان شــناختي  نظريــهنيــز 

ي انـواع و اشـكال سـازماندهي تلفيقـي بـا نظريـه سـاخت         البتـه، همـه   .پديـدار شـده اسـت    153»گرايي ساختن«

توانــد در اشــكال غيــر تلفيقــي  همچنــين، داللــت و اســتلزامات ايــن نظريــه مــي. گرايي همســويي نــداردو ســاز

ي درســي درصــورتي كــه  اليــق تلفيقــي در طراحــي برنامــهع .ي درســي نيــز مــورد توجــه قــرار گيــرد  برنامــه

هـاي ارزشـمند تربيتـي و     گيـري  سـاخت و سـازگرايي همسـو باشـد، بايـد بـه مثابـه جهـت         بخواهد با مفروضات

در اثـر آزمـودن نتـايج، روشـن      هـا ماننـد يـك فرضـيه     تحقـق آن آموزشي درنظر گرفته شوند كـه كـم و كيـف    

بـه عنـوان يـك عامـل تسـهيل كننـده و تنهـا كوشـش ممكـن در تمـام           توانـد   سـازماندهي تلفيقـي مـي    .گردد

ــه ــزي درســي برنام ــرد  ري ــرار گي ــدنظر ق ــي ).1382مهــر محمــدي، (م ــاي   درمجمــوع م ــت، رويكرده ــوان گف ت

ــه ســازماندهي خاصــي از آمــوزش، فرصــت   ــا ارائ ــراي فراگيــران  تلفيقــي در پــي ايــن هســتند كــه ب هــايي را ب

و ايــن . هــا و موضــوعات متنــوع در قلمروهــاي متعــدد آشــنا شــوند وشفــراهم ســازند تــا بــا اصــول، مبــادي، ر

  .اي نيست هاي رشته البته به معناي نفي محاسن و فوايد نظام

اي و آمـوزش عمـومي بـيش از پـيش مـورد توجـه        هاي اخير رويكـرد تلفيـق آمـوزش فنـي و حرفـه      در دهه

د اقـدامات مختلفـي در جهـت تلفيـق     هـاي آموزشـي خـو    و بسـياري از كشـورها بـراي اصـالح نظـام     قرار گرفته 

ــوزش ــه  آم ــري و حرف ــاي نظ ــام داده ه ــد اي انج ــه. ان ــوري ب ــه ط ــه  ك ــتم مجموع ــرن بيس ــر ق ــت  در اَواخ اي تح

 كـه  از سـوي سـازمان يونسـكو انتشـار يافـت     » اي روندها و مسايل موردبحـث در آمـوزش فنـي و حرفـه    «عنوان

و شــامل  داردپــرورش عمــومي، اختصــاص  اي و آمــوزش و بــه تلفيــق آمــوزش فنــي و حرفــه آنگــزارش ســوم 

در مقدمــه ايــن . هــاي چنــد كشــور در ايــن زمينــه اســت  توجيهــات منطقــي تلفيــق و گــزارش موردپژوهشــي

سـاالري، ضـرورت تلفيـق آمـوزش فنـي و       گزارش، ضمن اشاره بـه رسـالت يونسـكو در خصـوص ارتقـاي مـردم      

ــه ــا    حرف ــگيري از اعم ــرورت پيش ــا ض ــومي ب ــرورش عم ــوزش و پ ــت   اي و آم ــق تربي ــاي ح ــيض دراعط ل تبع

دهنـد كـه در ايـن     بـه روشـني نشـان مـي     هـاي مربـوط بـه تلفيـق     مـورد پژوهـي   .شهروندان توجيه شده اسـت 

و يـك رونـد كلـي بـه سـوي تلفيـق بـه روشـني          هايي در تعدادي از كشورها حاصل شـده اسـت   حوزه پيشرفت

هــاي آمــوزش  لفيــق  برنامــهبــاوجود ايــن، شــايد بتــوان گفــت هــيچ كشــوري در خصــوص ت  .شــود ديــده مــي

                                                 
152.Kearns 
153 .constructivism 
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تـوان گفـت كـه راه حـل      در مجمـوع، مـي  . اي بـه موفقيـت كامـل دسـت نيافتـه اسـت       عمومي و تربيـت حرفـه  

ــدارد    ــود ن ــق وج ــأله تلفي ــراي مس ــدي ب ــي در      و واح ــرد تلفيق ــاذ رويك ــودن اتخ ــد ب ــاره مفي ــاوت در ب قض

 نيازمنــد محــك تجربــياي،  هــاي مختلــف و درهــم تنيــدن آمــوزش عمــومي و آمــوزش فنــي و حرفــه موقعيـت 

  . هاي مختلف است در بافت

  فني و حرفه اي آموزش عمومي و هاي  تلفيق آموزش چرايي

 معطوف به نظام رسمي آموزشي طلب آثار زيانبار رويكردهاي تجزيه هاي اخير در دهه قبالً اشاره شد  چنانكه

تلفيق براي  زه تعليم و تربيتنظران حو مسئوالن و صاحبو  آشكار شده هاي تخصصي ها و بدنه دولت براي

در سطح  سال پيش 40از حدود اين تمايل  همچنين، .اند شده  برانگيختههاي فرعي و ايجاد يك نظام متحد،  نظام

نامه تجديدنظر شده يونسكو  درتوصيه كه طوري به. است وجود آمده و با گذشت زمان نيرومند گشته به بين المللي

پذيرفته  1974در جلسه هيجدهم كنفرانس عمومي درسال و نعكس شده بود در باره آموزش فني حرفه اي م

يك مفهوم فراگير است و معناي » اي آموزش فني حرفه«تصريح شده كه  اين توصيه نامه درپاراگراف ششم .شد

عالوه براين، باتوجه به ضرورت تعريف روابط جديد . آن نبايد به كسب آمادگي براي يك شغل واحد محدود شود

عنوان بخشي از يك نظام آموزشي  اي بايد به طوركلي، اجتماع، آموزش فني حرفه يان آموزش، زندگي كاري و بهم

اين نظام بايد براي رسيدن به اهداف زير جهت . العمر و سازگار با نيازهاي هر كشور خاص وجود داشته باشد مادام

  :)1986يونسكو، (داده شود

هاي تربيت، بين تربيت و اشتغال، بين مدرسه و كل جامعه،  وح و حوزهسطميان برچيدن موانع موجود ) الف

هاي تربيتي باالتر از سطح ابتدايي؛ ايجاد  اي با آموزش عمومي در همه جريان از طريق تلفيق آموزش فني حرفه

  .حساب آوردن نيازهاي تربيتي افراد و تحول در حرف و مشاغل ساختارهاي تربيتي باز و منعطف؛ به

هاي فكري  تقاي كيفيت زندگي از طريق فراهم كردن فرصت و اجازه دادن به افراد براي گسترش افقار) ب

برداري جامعه از ثمرات  حال، فراهم كردن فرصت بهره اي و درعين هاي حرفه وكسب و بهبود مداوم دانش و مهارت

  .تغيير فنĤوري و اقتصادي، براي نيل به رفاه عمومي

هاي  اي آغاز شود و ضمن تسهيل ارتباط ايد با يك پايه وسيع از تعليم وتربيت حرفهاي ب آموزش فني و حرفه

افقي و عمودي دردرون نظام آموزشي و ميان مدرسه و اشتغال، به حذف همه اشكال تبعيض منجر شده و براي 

  :رسيدن به اهداف زير طراحي شود

  موزش عمومي پايه براي تسهيل ورود فرد بهناپذير از آ اي به عنوان بخشي جدايي آموزش فني و حرفه) الف

  .، طراحي و اجرا شوددنياي فنĤوري و كار
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اي براي توسعه استعدادها،  عنوان وسيله صورت مثبت و آزادانه، به اي، ممكن است به آموزش فني و حرفه)ب

تعليم و تربيت سوق  ها، توسط فرد انتخاب شود و او را براي اشتغال در برخي از حرف و يا تداوم عاليق ومهارت

  . دهد

هاي ديگر آموزش در همه سطوح  به افراد جامعه براي دسترسي به جنبهاي بايد  آموزش فني و حرفه)ج

عنوان نتيجه تلفيق بيان شده در پاراگراف ششم كه  بوسيله استقرار بر روي پايه استوار آموزش عمومي  وبه

  .اجازه دهد ،تخصصي دربر دارد اي از آموزش عمومي را در همه مراحل آموزش مؤلفه

به افراد براي انتقال از يك زمينه به زمينه ديگر در داخل آموزش فني و اي  بايد  آموزش فني و حرفه )د

  .، اجازه دهداي حرفه

شود آموزش  اي و شغلي در سنين پايين كه در آن تصور مي رك آموزشي، حرفهمنظور تسهيل تح به) ه

دسترسي  اي بايد آموزش فني و حرفهام آموزش حاكم در هر كشور، كسب شده است،عمومي پايه، مطابق با نظ

هاي رسمي آموزش، و در ارتباط يا موازي  براي همه انواع آموزش تخصصي، در درون و بيرون نظام افراد را همه

   .تسهيل كند با كارآموزي،

فاهيم ياد شده و بر مبناي رعايت زنان و مردان درچهارچوب م اي  بايد براي همه آموزش فني و حرفه )و

  .، در دسترس باشداصل برابري

اشخاص فقير و معلول در اشكال استثنايي، متناسب با نيازهاي اي  بايد براي همه  آموزش فني و حرفه) ز

  .، در دسترس باشدها به جامعه طبيعي منظور تسهيل پيوستن آن آنان، به

ارائه  5-1به صورت نمودار در شكل شماره ، اتخاذ شدهكه از حدود سه دهه پيش  اين خط مشئ اساسي

  . كشد العمر را به تصوير مي اين نمودار نظام آموزش و پرورش مادام .شود مي

ويژه در  وجود نخواهد آورد، به اي در درون آموزش عمومي هيچ مسئله جدي به تلفيق آموزش فني حرفه

مسئله . است) براي مثال، آموزش بازرگاني(ري وعلميجايي كه زمينه آموزش فني بيشتر از نوع آموزش نظ

رسد فقدان تشخيص  نظر مي به. اي و آموزش عمومي است هاي تلفيق آموزش فني و حرفه واقعي، پيدا كردن راه

هنوز براي پيدا كردن نظامي كه برابري كاملي را فراهم سازد و . كار عملي درحوزه تربيتي يك ضعف خاص باشد

بنابراين، تلفيق يك . عنوان يك عنصر تربيتي در مسير خود اعتبار بخشد، راه درازي در پيش است به كار عملي به

. اي است كه حل آن صرفاً از طريق تغيير ساختار يا ايجاد هماهنگي ميان افراد ممكن نيست مسئله پيچيده

   .)1986يونسكو، (ها ومدارك درنظرگرفته شوند همچنين، بايد مسئله برابري و صالحيت
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رخ داده است، محصول يا نيروهاي  ايراناي در شرايط كنوني با وجود تحوالتي كه در آموزش فني و حرفه
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آموزش و پرورش ايران با  دهد كه شواهد موجود نشان مي. ساله پيش بيني شده، نيست 20سند چشم انداز 

وجود تحوالت مستمري كه در يكصد سال اخير در آن انجام شده است، همواره در تحقق اهداف آموزشي و 

 تعامل به ايران به نظر مي رسد يكي از مشكالت اساسي نظام آموزشي. )1388خالقي، (تربيتي ناكام مانده است

هاي آموزش فني و حرفه اي در  اي برمي گردد و توفيق برنامه آموزش و پرورش عمومي با آموزش فني و حرفه

نگرش دانش آموزان نسبت به كار و آموزش هاي فني و . هاي پايه و عمومي است گرو استحكام و كيفيت آموزش

تواند بستر  دوره آموزش عمومي مي. گيرد هاي اوليه در دوره آموزش عمومي شكل مي اي وهمچنين مهارت حرفه

با وجود اين،  محصول تعامل اين دو نوع . اي فراهم سازد مناسبي براي كيفيت بخشي به آموزش هاي فني و حرفه

ضعف اساسي دارند و  154بخش نيست و دانش آموزان، عموماً، در زمينه مهارت هاي اصليآموزش چندان رضايت

ه آموزش هاي فني و حرفه اي را دريافت مي كنند، در موقعيت هاي واقعي بر در اثر همين ضعف حتي گروهي ك

اين مشكل نه تنها . اي را نگذرانده اند برتري معناداري نشان نمي دهند كساني كه دوره هاي آموزش فني و حرفه

اي پايه قابل ه اي، بلكه  به ضعف اساسي در زمينه پرورش مهارت هاي آموزش فني وحرفه به كيفيت پايين برنامه

هاي عمومي و پايه كه در ادبيات  به نظر مي رسد هنوز نظام آموزش رسمي ايران در پرورش ويژگي .انتساب است

هاي اصلي ياد مي شود، با مشكالت و موانع  جهان از اين ويژگي ها تحت عناوين مهارت هاي غيرفني يا مهارت

ازطرف ديگر، . آموزش و پروش عمومي ترديد وجود داردهاي جدي مواجه است و در بارة تحقق بسياري از غايت

انضباط،  مانند نظم و(دهد كه بدون كسب اين ويژگي هاي پايه  مجموعه تجارب كشورهاي پيشرفته نشان مي

هاي آموزش فني  توان به موفقيت برنامه نمي....) وجدان كاري، تفكر خالق، احساس مسئوليت ، انگيزه پيشرفت و 

به همين دليل، با توجه به مجموعه شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي موجود در كشور، . بست اي اميد و حرفه

حرفه آموزي واصرار بر توسعه كمي و افزايش سهم (پرداختن وزارت آموزش و پرورش به آموزش هاي تخصصي 

اي جديد در زمينه با معيارهاي دانش علوم تربيتي و رويكرد ه) اي در دوره متوسطه آموزش هاي فني و حرفه

در چنين شرايطي، به چالش كشيدن نظام موجود آموزش و . اي چندان سازگار نيست آموزش هاي فني و حرفه

   .ضرورت دارد ي توسعه يافتهگرايي جديد وتجارب كشورهااي وتوجه به مفاهيم حرفهپرورش فني وحرفه

 يهـا  برنامـه  يحـث در طراحـ  امب ينتر ياز اساس يكيبه عنوان ي درس يموضوع ها يختندر هم آمو  قيتلف

با توجه به داليل و . دداشته باش دانش و مهارت و نگرش فراگيراندر بسط و گسترش  يتواند نقش مهم يم يدرس

اي بـراي   هاي عمومي در برنامه درسي آموزش فنـي و حرفـه   رسد ضرورت تلفيق مهارت نظر مي شواهد موجود، به

  رسـد اخـتالف   اما، وقتي كار به تعريـف عمليـاتي مـي   . ربيت آشكار شده استاغلب صاحب نظران حوزه تعليم و ت

هاي عمومي كـه الزم اسـت در برنامـه درسـي      در مورد ماهيت و جزئيات مهارتدر واقع، . شوند نظرها پديدار مي

وجـود   نظر اتفاقها،  ها و اولويت گذاري اي گنجانده شود و نيز در زمينه مراحل تحول، سياست آموزش فني و حرفه

توانـد درجـاتي    كنـد و مـي   تبعيت نمي» همه يا هيچ«هاي درسي از اصل  تلفيق برنامه بايد توجه داشت كه .داردن
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دو الگوي اصلي  .ها اشاره شد كه در فصل چهارم به آن دارد ودوج يقتلفاز  يمختلف الگوهاي اشكال و .داشته باشد

، بهترين )2009(اگرچه به اعتقاد مژومدار . اند معرفي شده» 156اي درون رشته«و » 155اي بين رشته«تحت عناوين 

اي، تركيب هردو الگو در يك رويكرد پيوندي  هاي عمومي در برنامه آموزش فني و حرفه روش براي تلفيق مهارت

هاي  رشته مجزا براي آموزش مهارتوجود هم  ممكن است اي بنا به اقتضاي برنامه آموزش فني و حرفهاما، . است

به طور كلي، طراحي و اجراي . .قابل توجيه باشدها در موضوعات مختلف درسي   و هم تلفيق همان مهارت عمومي

هاي عمومي اساسي در برنامه  ادغام مهارت. هاي عمومي در حوزه موضوع درسي، دشوار است برنامه تلفيق مهارت

هـاي جديـد يـادگيري،     ر در فنـĤوري توجـه، از جملـه تغييـ    اي نيازمند تغييراتي قابـل  درسي آموزش فني و حرفه

ي شـكل و الگـو   ينبهتـر از اسـتفاده  انتخـاب و  .خواهد بود پذير، انعطاف هاي سنجش راهبردهاي يادگيري و شيوه

 يا يژهعزم و اهتمام وكسب موفقيت در اين راه به . است تابع  مجموعه شرايط فرهنگي،اقتصادي، اجتماعي تلفيق

  .است درسي و طراحان برنامه ذارانت گياسو س يزانر ه برنامهبر عهدمسئوليت آن  كه نياز دارد

   اي فني و حرفههاي عمومي و  آموزشتلفيق چگونگي 

پذيرش عام پيدا كرده شده و  ست از طرف يونسكو توصيهها العمر كه سال راهبرد آموزش و پرورش مادام

اين نوع مدارس بايد . ز آموزش ابتدايي استساله بعد ا 15تا  12، ايجاد يك مدرسه ترجيحاً جامع براي افراد است

ها و مفاهيم فراواني وجود  قبالً براي اين نوع آموزش اصطالح. يك رويكرد مدرن به آموزش عمومي داشته باشند

هايي كه در  اي از اصطالح نمونه. دهد اي آموزش و پرورش عمومي را پوشش مي هاي فني و حرفه داشت كه جنبه

اي،  حرفه تكنيك، آموزش و پرورش پيش شوند، شامل،هنرهاي عملي، آموزش پلي ده ميكشورهاي مختلف استفا

هاي آموزش  ها، اجراي برنامه با وجود اشتراك در برخي مفاهيم و واژه. گيري فني، هنرهاي دستي و غيره جهت

دانش نظري و در در برخي از كشورها اساساً به آموزش . است  اي در كشورهاي مختلف بسيار متفاوت فني و حرفه

ويژه ضرورت تلفيق  اين واقعيت نيز مطلوب بودن تلفيق، به. شود برخي ديگر بر آموزش مهارت عملي تأكيد مي

درهر حال، . رسد اين روش از ديدگاه تعليم و تربيت بسيار مؤثر باشد نظر مي سازد و به نظريه و عمل، را آشكارمي

نوع آموزش تخصصي داده شود بلكه بهتر است آموزش فراهم شده سالگي نبايد هيچ  15روشن است كه تا پايان 

كسب   آموزان درجهت تواند براي كمك به دانش اي مي هاي عمومي برخوردار بوده و عناصر فني و حرفه از ويژگي

همچنين، در اين دوره، راهنمايي شغلي بايد نقش . آمادگي براي زندگي فعال در آينده به خدمت گرفته شود

تا  16سنين (انگيز، اصالح آموزش در دوره دوم متوسطه يكي از مباحث بغرنج و بحث. ود را ايفا كندطبيعي خ

در مرحله اجراي آزمايشي اند و در برخي از كشورها  فراگير نشدهدر اين سطح، مدارس جامع هنوز . است) 19

قش سنتي خود را براي آماده آموزش علمي ن. دهند قراردارند و تعدادي از كشورها نظام متنوع را ترجيح مي

اند در نظام آموزش  كه نتواسته آموزي براي آماده سازي كساني درحالي كه حرفه. است سازي نخبگان ادامه داده

يكي از مسايل عمده در سطح دوره دوم . خدمت گرفته شده است دانشگاهي جايي براي خود پيدا كنند، به
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ها آموزش  اين نظام. است 19تا  16ام آموزشي براي گروه سني هاي كارآموزي موازي نظ متوسطه، وجود نظام

هايي  چنين برنامه .دهد سازند اما، اجازه ادامه تحصيل را به آنان نمي اي را براي كارگران ماهر فراهم مي حرفه

يان شوند و قوياً براي برآوردن خواسته ونيازهاي كارفرما معموالً در خارج از نظام آموزش و پرورش اجرا مي

هاي  نيازها و عاليق افراد يادگيرنده و كارفرمايان تعارضميان در اين موقعيت ممكن است  .اند گيري شده جهت

اي هدف خود را ارضاي نيازهاي افراد يادگيرنده  در اغلب موارد، نظام آموزش فني و حرفه. وجود آيد آشكاري به

سازد و  و سازگاري مؤثرتر با تغييرات تكنولوژيايي، فراهم مي آينده قرار داده و زمينه الزم را براي تحرّك بيشتر در

هدف چنين نظامي فراهم كردن آموزش تخصصي محدود شده و مطلوب كارفرمايان براي افزايش توليد 

  ).1986يونسكو، (نيست

  اي هاي عمومي و فني و حرفه هاي عملي به سوي تلفيق آموزش گام

در ســطح ذاري و مشــروعيت بخشــي بــه رويكــرد تلفيــق سياســت گــگــام نخســت اتخــاذ رويكــرد تلفيــق 

 در سـطح جهـان  . اين مأموريـت در ايـران بـه عهـده شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش اسـت          .كالن كشور است

ــذاري  ــدهاي مشــروعيت بخشــي و سياســت گ ــي و    فراين ــوزش فن ــومي و آم ــوزش عم ــق آم در خصــوص تلفي

ــه ــر اســت اي  حرف ــه كشــور ديگــر متغي ــراي تصــويب   از كشــورها رأي در بســياري. از كشــوري ب ــت ب اكثري

قوانين آموزش و پرورش الزم اسـت و قابـل فهـم اسـت كـه چـرا تغييـر قـوانين آمـوزش و پـرورش بـه سـرعت             

آمـوزش و پـرورش دغدغـه همـه اعضـاي جامعـه اسـت و رعايـت دموكراسـي مسـتلزم توافـق در            . دهد رخ نمي

گيـري آمـوزش و پـروش بايـد بـه رفـع        ايـن اسـت كـه  جهـت     سـي سئوال اسابا وجود اين، . سطح  وسيع است

. هـاي خـاص معطـوف باشـد     نيازهاي جامعه يـا ارضـاي نيازهـاي فـردي فراگيـران و يـا  تـأمين نيازهـاي گـروه         

هـاي   هـا امكـان مقايسـه نمونـه     مـورد پژوهـي  . به همين دليل، هنوز توافق در بـاره تلفيـق حاصـل نشـده اسـت     

ــه  . مختلــف را فــراهم ســاخته اســت در فنالنــد و همچنــين، ســاير كشــورهاي اســكانديناوي، مدرســه جــامع ب

از يــك برنامــه  در اتــريش تنهــا تغييــر تــدريجي ممكــن اســت كــه . يــك واقعيــت عينــي تبــديل شــده اســت 

همچنـين، كشـورهايي كـه بـا نظـام فـدرال       . آزمايشي مقدماتي شروع و به تعميم و قـانوني شـدن منجـر شـود    

بـراي نمونـه، در كشـورهاي اسـتراليا و ايـاالت متحـده آمريكـا،        . كننـد  تجربـه مـي   شـوند، مشـكالتي را   اداره مي

 كـامالً در اختيـار مسـئوالن   دولت فـدران در خصـوص آمـوزش و پـرورش  قـدرت قـانوني نـدارد و ايـن قـدرت          

ــت اســت ــت     . ايال ــك ايال ــرورش ي ــوزش و پ ــه وضــع آم ــد توجــه داشــت ك ــل كشــورها باي ــن قبي ــورد اي در م

. الت ديگــر را نشــان دهــد، حتــي اگــر از لحــاظ توســعه يــافتگي در ســطح مشــابه باشــندتوانــد وضــع ايــا نمــي

هــاي  توانــد تنهــا بــه يــك ايالــت مربــوط باشــد بلكــه  همكــاري و تــالش  بــاوجود ايــن، سياســت گــذاري نمــي

هـا و   كـه منطبـق كـردن آمـوزش و پـرورش بـا نيازهـاي ايالـت         بـه رغـم ايـن   . ها الزم اسـت  مشترك همه ايالت

ـ          هـا مزايـايي دارد، واقعيـت    جوامع آن ي كـه  هـاي روشـني وجـود دارنـد كـه تناسـب آن را بـا اسـتانداردهاي ملّ
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هـا را در سـطح فـدرال تضـمين كنـد،       نامـه  هـا و گـواهي   رك آزاد، برابري در دسترسـي و بازشناسـي كيفيـت   تح

  .سازد قوياً محدود مي

يكـي از   . يتي متفـاوت باشـند  كننـد ممكـن اسـت در هـر مـوقع      داليلي كه بـر هـر نـوع اصـالح تأكيـد مـي      

هــا، نـرخ فزاينــده   بــه ويـژه بـراي بعضــي از دولـت   . اجتمــاعي اسـت -فشـارآورترين مالحظـات فضــاي اقتصـادي   

مـدارس متوسـطه عمـومي      روزافـزون تـرك كننـدگان   . ي تبـديل شـده اسـت   به يك معضل جـد  بيكارجوانان 

بـا   تواننـد كـاري   نمـي و نيـز   وارد شـوند  دانشـگاه  هتواننـد بـ   نمـي و  اند آماده شدهورود به دانشگاه  براي تنها كه

نظــام  هــدايتنيــاز بــه . كننــد طلــوب پيــدا كننــد، خألهــايي در نظــام اقتصــادي ايجــاد مــيم درآمــد اقتصــادي

آموزشي بـه سـوي نيازهـاي نيـروي انسـاني توسـعه اقتصـادي در كشـورهاي درحـال توسـعه بـه يـك اولويـت              

اي سـازند تـا    نـد كـه آمـوزش و پـروش عمـومي را حرفـه      ا رفتـه برخـي از كشـورها تصـميم گ   . تبديل شده است

تــرك كننــده مدرســه از تربيــت عمــومي كــافي بــراي ورود بــه نظــام آمــوزش عــالي  فــرد از ايــن طريــق هــر 

حتـي در برخـي از كشـورها  شـرط ورود     . برخوردار بوده و در عـين حـال، يـك صـالحيت شـغلي داشـته باشـد       

هـم وجـود ايـن خألهـاي اقتصـادي      در كشـور مـا    .جربـه شـغلي اسـت   به آموزش عالي  شامل يك تا دو سـال ت 

   .تدابير مؤثري اتخاذ نشده است آنبراي پر كردن محسوس است ولي 

ي از ديـدگاه تعلـيم و   ا فنـي و حرفـه  عمـومي و  هـاي   تلفيـق آمـوزش  گـذاري بـراي     سياسـت ممكن اسـت  

متخصصـان تعلـيم و   . قـرار بگيـرد  نظرهـاي قطعـي بايـد مـورد توجـه       شـود، جـايي كـه اخـتالف     بررسيتربيتي 

و  "دسـت و ذهـن  "ويـژه همـراه شـدن     اي آمـوزش عمـومي، بـه    هـاي حرفـه   جنبـه  شـمول تربيت در مجموع با 

هـا و بـار    بـا وجـود ايـن، در زمينـه هزينـه     . در نتيجه تغييـر نگـرش در جهـت كارهـاي دسـتي موافـق هسـتند       

شـود كـه    هـايي ابـراز مـي    لمـان هـم مخالفـت   از طـرف خـود مع  . هـايي وجـود دارد   اضافي برنامه درسي مخالفت

بـاوجود  . هـا منجـر شـود    كنند افزودن عناصر تازه بـه نظـام آموزشـي بـه كـاهش امنيـت شـغلي آن        احساس مي

تـوان در جهـت    شـود يـا مـي    آيـا نخبـه پـروري تحمـل مـي     . اين، مسأله اصلي عامـل سياسـي يـاد شـده اسـت     

مسـير دوم را انتخـاب    طـور آشـكار   بـه هـا   كثـر دولـت  ؟ اكـرد كردن نظام آموزش و پـرورش حركـت    دموكراتيزه

ـ  يها يكي از جنبه. اند كرده دسترسـي دختـران و زنـان بـه آمـوزش فنـي        سـاالري  مـردم م ايـن نـوع   خاص و مه

يكـي از  . دو نشسـت در كشـور آلمـان برگـزار كـرد      1980در ايـن خصـوص يونسـكو در سـال     . اي است و حرفه

نـان از حقـوق برابـر بـا مـردان برخـوردار باشـند آنگـاه نـه تنهـا نظـام            نتايج به دست آمده ايـن بـود كـه اگـر ز    

نيــز بايــد ) در يــك كــالم كــل جامعــه(آموزشــي بايــد تغييــر يابــد بلكــه شــرايط اشــتغال و خــدمات اجتمــاعي

ا رابطـه ايــن پديـده بـا جنسـيت چنـدان روشــن         نــابرابري آموزشـي هـم  در ايـران   .تغييـر يابـد   وجـود دارد، امـ

طـور چشـمگير افـزايش يافتـه اسـت، امـا مشـكل         هـا بـه   دختـران در دانشـگاه  اخير نسـبت   هاي در سال. نيست

نظـر از متغيـر جنسـيت، در خصـوص هـدايت       البتـه، صـرف  . اشتغال زنـان تحصـيل كـرده بسـيار جـدي اسـت      

  .اي وجود دارد ها و مسايل عمده كاستي تحصيلي و شغلي
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ضـروري  شايسـته  آزمـون  هـاي   ايجـاد نظـام  يـق،   تلف اتخـاذ رويكـرد   در صـورت  مـوارد يـاد شـده،    عالوه بر

ــد  - گرفتــه شــودهــايي  و تصــميمشــده   گــذاري سياســتدر خصــوص هنجارهــا  اســت و بايــد ــا حــداقل باي ي

هـاي عينـي و در    رونـد اسـتفاده از آزمـون   طـور آشـكار    هـا بـه   مـوردپژوهي . بهبـود يابنـد  پيوندها ميان دو نظـام  

هــا و  پيــدا كــردن راه. دهنــد را نشــان مــي يــك نظــام اعتبــارد توليــ) بــراي مثــال، برزيــل(برخــي از كشــورها 

وسـايل بـراي اعطـاي اعتبـار كامـل بــه تجـارب عملـي بسـيار اساسـي خواهــد بـود كـه در اغلـب مـوارد بــراي              

  .هاي دستي و اجتماعي اجتناب ناپذير است پرورش مهارت

   )12تا  5گروه سني (ابتدايي هاي آمادگي و تلفيق در دوره

همـانطور كـه بـاقري     .خاصـي محـدود كـرد   تـوان بـه دوره    اي را نمـي  نظـري، تربيـت حرفـه    براساس مباني

اي را بايــد همچــون تحــولي نگريســت كــه بــه نحــوي در  تربيــت حرفــه ،نيتجــه گيــري كــرده اســت) 1386(

تـوان انسـان را بـه منزلـه عامـل در نظـر       براسـاس ديـدگاه اسـالم، مـي    . كنـد همه گستره وجود آدمي ظهور مي

اگـر تربيـت   . هـاي معرفتـي، ميلـي و ارادي اسـتوار اسـت     مل در اين معنا، رفتاري اسـت كـه بـر ريشـه    ع. گرفت

هـاي  اي بـه عنـوان تحـولي در عمـل آدمـي نگريسـته شـود، مسـتلزم آن خواهـد بـود كـه ظهـور مهـارت             حرفه

ارت و گسسـت ميـان مهـ   . تازه در فرد، بـر بسـتر تحـولي در سـاختار معرفتـي، ميلـي و ارادي او صـورت پـذيرد        

بـه نقـل   (اي اسـت  مبادي معرفتـي، ميلـي و ارادي آن، بـه عنـوان انحـراف و كجـروي در قلمـرو تربيـت حرفـه         

بـر سـاحت    نـاظر  اي رسـالت و مأموريـت نظـام آموزشـي بـه تربيـت حرفـه       كـه   با توجه بـه ايـن  ). 1388خالقي،

هـاي تحصـيلي از پـيش    هـا و دوره در همـه پايـه  (در گسـتره زنـدگي   اين نـوع تربيـت   و اقتصادي معطوف است

هـاي   سـازماندهي و اجـراي برنامـه    تـوان نتيجـه گرفـت كـه     مـي ، جريـان دارد ) دبستاني تا پايان دوره متوسـطه 

ــد و بايــد از دوره ابتــدايي آغــاز شــود  مــي تلفيقــي ــد مــي«در ايــن جملــه فعــل. توان ــودن و » توان ــه ممكــن ب ب

تي آشــكار ســاخته اســت كــه تكــوين هــاي روانشــاخ پــژوهش .كنــد بــه ضــروري بــودن اشــاره مــي» بايــد«قيــد

از همــان ) ماننــد انضــباط كــاري، خالقيــت، حــل مســأله، همكــاري(هــاي پايــه هــا و مهــارت بســياري از ويژگــي

ــي  ســال ــودك شــروع م ــدگي ك ــاي اول زن ــا  5شــود و ســنين  ه ــرورش   دوره 12ت ــراي پ ــاس ب اي بســيار حس

اي را  هـاي فنـي و حرفـه    ي مهـارت  ودههـاي پايـه شـال    مهـارت  .هـاي پايـه اسـت    هـا و نگـرش   ها، مهـارت  ويژگي

دهـد كـه بـدون كسـب ايـن ويژگـي هـاي         مجموعه تجـارب كشـورهاي پيشـرفته نشـان مـي     . دهند تشكيل مي

مانند نظـم و انضـباط، وجـدان كـاري، تفكـر خـالق، احسـاس مسـئوليت، حـل مسـأله، انگيـزه پيشـرفت،             (پايه 

   .اي اميد بست ي و حرفههاي آموزش فن توان به موفقيت برنامه نمي....) همكاري و

توان به مثابه بهار تعليم و تربيت و فصل شكوفايي شخصيت آدمي به حساب آورد و حساسيت  را مي ابتدايي دوره

خاطر اين است كه اگر اين شكوفايي در همين دوران صورت نگيرد، در اثر سپري شدن دوره طاليي، آثار  آن به

  . شكوفايي كامل از دست خواهد رفتزيانبار آن قابل جبران نبوده و امكان 
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هاي اول آموزش و پرورش  همان سالاز  هاي آموزشي برنامه عمومي و فنيهاي  مؤلفهتنيدن  درهم در نتيجه،

تـدوين   سـال پـيش،   25حـدود   .تشخيص اين ضرورت تازگي نـدارد  .استناپذير بوده و اجتناب قابل انجام رسمي

، فـراهم  )1367وزارت آمـوزش و پـرورش،   (جمهوري اسالمي ايران  طرح كليات نظام آموزش و پرورشكنندگان 

امـا   .درمراحل اساس، اركان و ارشاد را مورد تأكيد قرار دادنـد  اي هاي فني و حرفه كردن زمينه الزم براي آموزش

   .به واقعيت نپيوسته استهنوز  انديشهاين 

جـارب كشـورهاي توسـعه يافتـه تـا      كـه قـبالً خـاطر نشـان شـد، براسـاس رهنمودهـاي يونسـكو و ت         چنان 

ســالگي نبايــد هــيچ نــوع آمــوزش تخصصــي داده شــود بلكــه بهتــر اســت تجــارب يــادگيري فــراهم   15پايــان 

اي   ايـن بـه معنـاي نفـي اسـتفاده از تجـارب فنـي و حرفـه        البتـه،  . هاي عمـومي برخـوردار باشـد    شده از ويژگي

توانـد بـراي كمـك بـه      اي مـي  صـر فنـي و حرفـه   عنا آموزش عمومي صبغه فنـي پيـدا كنـد و    بهتر است .نيست

ايــن كــار از  .كســب آمــادگي بــراي زنــدگي فعــال در آينــده بــه خــدمت گرفتــه شــود   آمــوزان درجهــت دانــش

ــود روش ــق بهب ــاددهي طري ــاي ي ــتفاده مناســب از روش  -ه ــت اس ــادگيري در جه ــان  ي ــال امك ــاي فع ــذير  ه پ

. توصـيه نامـه مفصـلي را تـدوين كـرده اسـت      خـود  1959كنفـرانس جهـاني تعلـيم وتربيـت در اجالسـية      .است

بـراي آنكـه از همـان حـد مدرسـه ابتـدائي رغبـت شـاگردان         «:اين توصيه نامه چنـين مـي خـوانيم    34ماده  در

هــاي فعــالي كــه خــاص گســترش روحيــه  نســبت بــه مطالعــات فنــي وعلمــي افــزايش يابــد، الزم اســت روش 

  .»ها به كار بسته شوند تجربي است در آن

ــا  روش ــاي فع ــر       ل روشه ــومي وي ب ــاي عم ــا نيازه ــه ب ــودك را در رابط ــت ك ــه فعالي ــتند ك ــايي هس ه

تحـول ذهنـي كـودك وطـراز اجتمـاعي       شـوند از  بـه كارگرفتـه مـي    هـا  هايي كه در ايـن روش  شيوه. انگيزند مي

تـوان از سـطح پـيش آموزشـگاهي تـا سـطح آمـوزش عـالي بـه           را مـي  هـا  اين روش. نمايند شدن وي پيروي مي

ــار ــرد ك ــ. ب ــت   ك ــودك اس ــب ك ــي از جان ــش شخص ــتلزم كوش ــال مس ــاي فع ــي. اربرد روش ه ــت حس  -فعالي

ــزاء   ــب اج ــوع تركي ــوري از ن ــالي در ام ــودك در حــد خردس ــي ك ــتنتاج ســاختن آن ،حركت ــا واس ــه  ه ــايي ك ه

شـوند كـه در    مطـرح مـي   هـايي  سـوال  بـراي وي  چـه در برابـر آنهـا   . گـردد  ها نمـود، متجلـي مـي    توان از آن مي

علمـي وعملـي    هـاي  توانـد بـه بررسـي    د، در حـالي كـه در حـد نوجـواني از همـين راه مـي      كوشـ  ها مي حل آن

بپـردازد، تـا بـه دريافـت     ) بـه صـورت بررسـي فـردي يـا گروهـي      (ومتـون ) لي آزمايشگاهمكارهاي ع(برپايه مواد

مخصوصــاً بــراي (هــا وعــادات آموزشـگاهي  انعطــاف برنامـه ، هـاي فعــال  كــاربرد روش.افكـار عمــومي نايـل گــردد  

در دوره طـوالني آمـوزش كـه در     هـا  كـاربرد ايـن روش  . را بـه همـراه دارد  ) كاليف، پرسـش هـا، انشـاها وغيـره    ت

هــاي فعــال  روش .آن خطــر محــروم كــردن كــودك از تمــاس بــا واقعيــت زنــدگي وجــود دارد، ضــروري اســت 

ــام  ــم از نظ ــرفت       مله ــا پيش ــراه ب ــه هم ــتند ك ــي هس ــوزش وپرورش ــاي آم ــام     ه ــودك گ ــناخت ك ــاي ش ه

ــدد برمــي ــن روش .)1369،منصــور و دادســتان(ارن ــارزترين اي ــدائي ي دوره و دبســتاني هــا درســطح پــيش ب  ابت
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ــد از ــل: عبارتن ــوري ، 157روش فروب ــه س ــار158روش مونت ــدل، روش 159، روش اودم ــي ،160الفن  ،161روش دكرول

، 167روش كوزينـــه ،166روش فرنـــه ، 165روش وينتكـــا ،164روش دالـــتن ،163روش ديـــوئي ،162روش پســـتالوتزي

  168اي،روش ماكارنكو هروش آموزش برنام

شـيوه بـه كـار بسـتن     بـاوجود ايـن،    .پـذيرش عـام يافتـه اسـت    هـاي فعـال    روش ه ضرورت استفاده ازامروز

هــاي تقريــري  هــاي فعــال از روش زيــرا كــاربرد روش .هــاي شــاياني برخــوردار نشــده اســت هــا از پيشــرفت آن

انـد   تـر معلـم   تـر و دقيـق   تمـايز يافتـه  سـو خواسـتار كـار     هاي فعال از يـك  چه روش. تر است عادي بسيار مشكل

ــا تمايــل طبيعــي بزرگســال عمومــاً وتمايــل طبيعــي     وحــال آنكــه درس دادن كمتــر خســته كننــده اســت وب

ــه خصــوص آمــوزش وپــرورش فعــال  . دهــد مــي وفــقبزرگســال پرورشــكار خصوصــاً بيشــتر  از ســوي ديگــر ب

ــق  ــادگي عمي ــودك    مســتلزم آم ــافي روانشناســي ك ــدون شــناخت ك ــر اســت وب ــاي رياضــي  (ت ــته ه و در رش

ــدون شــناخت نســبتاً  ــك ب ــن رشــته    وفيزي ــوني اي ــد وكن ــايالت جدي ــا وســيع تم ــدامات ارتجــالي  ) ه ــم اق معل

معنـا وبـه منزلـه اتـالف وقـت اسـت سـود         توانـد از آنچـه بـه نظـر او بـي      فهمد و نمـي  شاگردان را به خوبي نمي

در عـين حـال بـه     ديگـر كـه بـه علـم و     هـاي  بدبختي آموزش وپرورش مانند پزشكي وبسـياري از رشـته  . جويد

توانـد   انسـان نمـي  . هـاي آنهاسـت   تـرين روش  هـاي آنهـا مشـكل    اند، در اين اسـت كـه بهتـرين روش    هنر وابسته

هـا نـوعي احتـرام     س آنأاي از صـفات سـقراط و در ر   كـار بنـدد پـيش از آنكـه واجـد پـاره       هروش سقراطي را بـ 

  .)124 ص همان منبع،(نسبت به هوش در حال تشكيل باشد

  )15تا  12گروه سني (تلفيق در مرحله اول دوره متوسطه

ــده    ــرات عم ــته تغيي ــه گذش ــد ده ــياري از      در چن ــه در بس ــرورش ك ــوزش و پ ــطح از آم ــن س اي در اي

تخصصـي شـدن زودهنگـام و در نتيجـه     . ايجـاد شـده اسـت    ،كشورها هنـوز بخشـي از آمـوزش اجبـاري اسـت     

بــاوجود ايــن، آمــوزش عمــومي تغييــر . منســوخ شــده اســتاي ســنتي در ايــن ســنين  آمــوزش فنــي و حرفــه

اي  را شـامل شـده تـا آمـوزش وپـرورش را بـه سـوي جامعـه مـدرن           يافته و عناصري از آمـوزش فنـي و حرفـه   

هـاي آمـوزش    دهنـد كـه اصـطالحات مختلـف و فراوانـي بـراي ايـن جنبـه         ها نشان مي موردپژوهي .هدايت كند

ــود دارد  ــومي وج ــرورش عم ــترال: و پ ــي  در اس ــات فن ــتان مطالع ــتي، در پاكس ــاي دس ــاورزي، در -يا هنره كش

آمريكــا هنرهــاي عملــي يــا هنرهــاي صــنعتي، و در كشــورهاي ديگــر  از اصــطالح آمــوزش فنــاوري اســتفاده   

                                                 
157 Froebel 
158 Montessori 
159 Audemars 
160 Lafendel 
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163 Dewey 
164 Dalton 
165 Winnetka 
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168 Makarenko 
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در . شـناخته مـي شـود    169تكنيـك  شود و در كشورهاي اروپاي غربـي ايـن مفهـوم بـه عنـوان آمـوزش پلـي        مي

بـراي مثـال، در اسـتراليا بـراي هنرهـاي دسـتي، يـك        . ب وجـود دارد هـايي بـراي انتخـا    برخي كشـورها گزينـه  

اي و عمـومي را در   هـا عناصـر حرفـه    همـه گزينـه  . شـود  گزينه عمومي،  گزينه فني يـا اقتصـاد خانـه ارائـه مـي     

. كننــد در كشــورهاي بــا جهــت گيــري كشــاورزي، هنرهــاي كشــاورزي نقــش مســلط را بــازي مــي . بــر دارنــد

ــه آشــفتگي منجــر مــي  درســت زمــاني كــه  اســتفاده  شــود، همچنــين رويكردهــاي  از اصــطالحات مختلــف ب

ممكـن اسـت بـه ابهـامي در      "اي آمـوزش عمـومي   هـاي فنـي و حرفـه    جنبـه "فلسفي مختلف نسبت بـه مفهـوم  

تـرين رويكـرد بـه ايـن نـوع آمـوزش از        مناسـب . تفسير آن چه اين نـوع آمـوزش بايـد ارائـه كنـد، منجـر شـود       

ايــن  21طبــق پــاراگراف . طــور دقيــق توصــيف شــده اســت بــه1974در ســال ونظــر كنفــرانس عمــومي يونســك

  :اي در آموزش و پرورش عمومي بايد سه كاركرد زير داشته باشد سند، آموزش مؤلفه فني و حرفه

بـه دنيـاي كـار     فراگيـران  بـراي ورود  الزم اتمقـدم  از طريـق فـراهم كـردن   هـاي تربيتـي    افق توسعه) الف

ز طريــق  كــاوش در مــواد، ابزارهــا و فنــون و فراينــدهاي توليــد، توزيــع و مــديريت  و فنــاوري و توليــدات آن ا

  .به عنوان يك كل و وسعت دادن به فرايندهاي يادگيري به واسطه تجارب عملي

 بــراي كســباي  توانــايي بــه ســوي آمــوزش فنــي و حرفــهبرخــوردار ازبــا عالقــه و افــراد جهــت دادن ) ب

  .تربيت در خارج از نظام آموزش رسمي يك حوزه شغلي يا به سوي درآمادگي 

كننـد امـا هـيچ هـدف شـغلي يـا مهـارتي         در افرادي كه آمـوزش رسـمي را در هـر سـطحي تـرك مـي      ) ج

ــد، نگــرش ــراي تقويــت اســتعدادها و ظرفيــت  هــاي ذهنــي و راه ندارن هــاي خــود را ارتقــا داده و  هــاي تفكــر ب

هـا اجـازه دهـد كـارآموزي و      يل كننـد و بـه آن  بتوانند انتخاب يك شغل و دسترسـي بـه اولـين شـغل  را تسـه     

   .تربيت خود را ادامه دهند

"آمــوزش و پــرورش فنــي عمــومي"دهــد كــه از اصــطالح يونســكو تــرجيح مــي
يكــي از . اســتفاده كنــد 170

مفــاهيم مختلــف برحســب نســبت . هــاي آمــوزش و پــرورش فنــي عمــومي، محتــواي عملــي آن اســت  مــالك

دامنـه كلـي مفـاهيم را كـه از      5-2شـكل شـماره   . گيرنـد  قـرار مـي  محتواي نظـري بـه عملـي مـورد اسـتفاده      

آمـوزش  . دهـد  اي كـامالً عملـي متغيـر اسـت، نشـان مـي       كامالً نظري تـا تربيـت پـيش حرفـه     171علوم كاربردي

   .فني عمومي در ميانه دو حد نهايي قرار گرفته است

. قابـل تشـخيص اسـت    "آمـوزش فنـي عمـومي   "امروزه تقريباً در همه كشورها يـك رونـد كلـي بـه سـوي      

ــت عقــب  ــي  در كشــورهاي درحــال توســعه واقعي ــرايش نظــري حركــت م ــر از گ ــد ت ــوزش و . كن ــوع آم ــن ن اي

                                                 
169

 .polytechnical  education 
170

 .General technical education 
171.Applied sciences 
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هـاي مجهـز    هـاي آموزشـي و آزمايشـگاه    سـازي كامـل معلمـان و نيـز كارگـاه      پرورش پرهزينه و نيازمنـد آمـاده  

ــ  . اســت ــه واقعيــت خواه ــابراين، در چنــين كشــورهايي گــرايش تنهــا در صــورتي ب د پيوســت كــه معلمــان بن

 .طور وسيع در داخل كشور توليد شوند خوب تربيت شده در دسترس بوده و تجهيزات آزمايشگاهي به

 

  

ــت خاصــي برخــوردار اســت   ــان از اهمي ــان : حــل ممكــن وجــود دارد  دو راه. مســأله معلم ــازآموزي معلم ب

و ايجـاد نظـام تربيـت كامـل     هـردو راه حـل مـوقتي اسـت     . علوم و آموزش دانش علـوم تربيتـي بـه صـنعتگران    

در . آموزنـده اسـت  سـينگاپور   تجربـه  در ايـن خصـوص   .معلم براي آموزش فنـي عمـومي بسـيار اساسـي اسـت     

هـاي فشـرده بـراي تبـديل شـدن بـه معلمـان هنرهـاي صـنعتي در           معلمـان علـوم از طريـق برنامـه    اين كشور 

ــدند      ــازآموزي ش ــه،  ب ــرق پاي ــاري و ب ــاري، فلزك ــوب ك ــه چ ــروزه . زمين ــام   ام ــتفاده از نظ ــا اس ــينگاپور ب س

  .هاي آموزشي مركزي از يك تشكيالت خوب آموزش و پرورش فني عمومي برخوردار است كارگاه

 اي آموزش فني و حرفه  دامنه مفاهيم در حوزه:5-2شكل
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. ريـزي درسـي و تـدوين مـواد يـادگيري بـراي آمـوزش و پـرورش فنـي عمـومي اسـت            جنبه ديگر، برنامـه 

ت بيايـد كـه ممكـن اسـت يـك      دسـ   نتايج معتبر تنها  ممكن است از طريق تـرويج پـژوهش در ايـن حـوزه بـه     

  .اثر قابل مالحظه بر عامل تربيت معلم داشته باشد

تـوان گفـت يـك نظـام  آموزشـي كـامالً تلفيـق شـده در كشـورهاي صـنعتي وجـود دارد             در مجموع، مـي 

تنهـا بخشـي از گـروه سـني     . كـه تصـوير وضـعيت در كشـورهاي درحـال توسـعه كـامالً متفـاوت اسـت          درحالي

بــراي ايــن كشــورها در بيــرون از نظــام . كننــد د شــده و يــا حضــور خــود را حفــظ مــيبــه مــدارس وار 15-12

هـاي تربيـت    هـاي خـدمات اجتمـاعي، بـراي تـدوين برنامـه       ي اضـطراري از جملـه بنگـاه    مدرسه، چندين برنامه

تواننـد شـغلي پيـدا كننـد،      شـوند و نـه مـي    اي براي كساني كـه نـه در نظـام آموزشـي پذيرفتـه مـي       حرفه پيش

نحـوي كـه همـه را     انـد گسـترش نظـام آموزشـي بـه      هـا دريافتـه   باوجود اين، تعدادي از دولـت . شده است ايجاد

ــه    در بربگيــرد بهتــر از ايجــاد يــك نظــام جداكانــه و دســت دوم اســت كــه ممكــن اســت در مرحلــه بعــدي ب

سـطح    ، اساسـاً در ايـن  شـود  مـي مربـوط  تعلـيم و تربيـت    بـه نظـام   كـه  تـا جـايي  . مسايل اجتماعي منجر شود

شـود و همكـاري نزديـك ميـان نظـام آموزشـي و        گيـري طـرح مـي    اي از مطالعات فني بـا هـدف جهـت    مقدمه

در واقـع،   .، الزم اسـت هر نوع خدمات راهنمايي كـه ممكـن اسـت در بيـرون از ايـن نظـام وجـود داشـته باشـد         

ــارآموزي و   68توصــيه شــماره  ــوزش، ك ــان آم ــرورش در خصــوص رابطــه مي ــوزش و پ ــه وزراي آم اشــتغال،  ب

ــه ــي     ب ــان م ــارگراف ســوم بي ــن دوره، در پ ــواي اي ــاختار و محت ــداف، س ــوزش متوســطه و اه ــژه در آم ــد  وي كن

برنامـه اطـالع رسـاني و هـدايت بايـد يـك بخـش تفكيـك ناپـذير از از زنـدگي مدرسـه در همـه سـطوح              ..."كه

ان شــد، برنامــه هــا خاطرنشــ كــه در بســياري از مــورد پژوهــي  همچنــين، چنــان. "ابتــدايي و متوســطه باشــد

تـر داشـته باشـد و ارتبـاط بـا كارفرمايـان آتـي از طريـق بازديـدهاي ميـداني،            راهنمايي بايد يك مؤلفـه عملـي  

يـك عامـل مهـم ديگـر، فـراهم سـاختن اطالعـات كـافي         . رسـد  نظـر مـي   اساسي بـه  ...هاي پاره وقت و مأموريت

  .بينانه است ب مسيرشغلي واقعها براي انتخا براي كودكان اين سنين به منظور مجهز ساختن آن

  ) 16-19گروه سني (تلفيق در مرحله دوم سطح متوسطه 

موقعيت ايـن گـروه سـني در نظـام مدرسـه و بيـرون از آن پيچيـده اسـت و بـراي ايـن سـطح، كمتـرين              

نامــه تجديــدنظر شــده يونســكو در خصــوص آمــوزش  مطــابق  توصــيه. هــا نقــل شــد پيشــرفت در مــوردپژوهي

بيـان شـده اسـت، بايـد ازتخصصـي كـردن زودهنگـام و باريـك اجتنـاب           26كـه در پـاراگراف   اي  فني و حرفـه 

قبـل از  ) ب(درنظـر گرفتـه شـود؛     15دراصـل بايـد  حـداقل سـن بـراي شـروع آمـوزش تخصصـي         ) الف: (شود

هـاي پايـه بـراي هـر      گذراندن يـك دوره مطالعـات عمـومي مـرتبط بـا دانـش و مهـارت        ،خاص اي انتخاب رشته

نمايـانگر يـك مرحلـه     16-19همچنـين، بايـد توجـه داشـت كـه سـنين       . ضـروري اسـت  وسـيع    بخش شـغلي 

شـود در طـول  ايـن     آورد كـه  موجـب مـي    بـا خـود بـه همـراه مـي     را  اش  بحراني رشد است و نوجواني مسـايل 
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توانـد بـه پـنچ     تـر، ايـن گـروه سـني مـي      در معنـاي وسـيع  . دوره حتي اتخاذ يك تصميم شغلي دشـوارتر شـود  

  : تقسيم شود دسته

و در حـال آمـاده شـدن بـراي تحصـيل       بـوده از طبقه باالي اجتمـاع كـه ممكـن اسـت مسـتعدتر       -گروه علمي - 1

 .باشند در سطوح باالتر

هــاي صــنعت، كشــاورزي و بارزگــاني كــه قــبالً  انتخــاب  اي تمــام وقــت در زمينــه آمــوزان فنــي و حرفــه دانــش - 2

 .شوند مياني آماده ميشغلي خود را انجام داده و براي اشتغال در سطح 

بـراي   .انـد  ترك كنندگان مدرسه كه به شغلي وارد شده و بـه عنـوان كـارگر مـاهر يـا نيمـه مـاهر تربيـت شـده          - 3

 .شود اي شناخته مي ها به عنوان تربيت حرفه اين برنامه ،مقاصد عملي

فانه ايـن گـروه    متأسـ . انـد  ترك كنندگان مدرسه كه بدون هيچگونـه تربيـت و كـارآموزي شـغلي را پيـدا كـرده       - 4

ســاله را تشــكيل  16-19بــزرگ و پرتعــداد اســت و در تعــدادي از كشــورها نزديــك بــه نيمــي از گــروه ســني  

 .دهند مي

 .انـد  انـد بلكـه از اجتمـاع هـم بيـرون مانـده       شـده  خـارج افراد بيكار، يعني كساني كه نه تنهـا از نظـام آموزشـي     - 5

 .اين يك دغدغه عمده استنحو خطرناكي در حال افزايش است و  اين گروه هم به

عمـل   بـه هـاي جـدي    تـالش رو بـراي ايجـاد مـدارس جـامع در سـطح بـاالتر متوسـطه         هـاي پـيش   در سال

اي كـردن متوسـطه عمـومي شـروع شـده       بـاوجود ايـن، در برخـي از كشـورها تـالش بـراي حرفـه       . خواهد آمـد 

اسـت تـا آمـاده سـازي      وظيفه مهم در اصـالح آمـوزش متوسـطه  جهـت دادن آن بـه سـوي دنيـاي كـار         .است

هـاي درسـي بايـد تغييـر      بنـابراين، كـامالً تشـخيص داده شـده كـه برنامـه      . ساده براي ورود بـه آمـوزش عـالي   

غالبـاً، چنـان كـه در مـوردپژوهي مربـوط بـه اسـتراليا اشـاره شـد،          . يابد تا اين كاركرد دوگانه را مـنعكس كنـد  

ــش ــ    دان ــي را انتخ ــه يك ــدين گزين ــان چن ــد از مي ــوزان باي ــدآم ــين   . اب كنن ــراي چن ــه اج ــوط ب ــايل مرب مس

ــا برنامــه ــهيه ــا ســازماندهي و تســهيالت،  بســيار چشــمگير وكمرشــكن اســت   ي، ب ــاط ب ــژه در ارتب ــه . وي هزين

مفهــوم . اي بــه آســاني در دســترس نيســتند هــاي تخصصــي بســيار ســنگين  اســت و كاركنــان حرفــه  كارگــاه

هــا، بــراي مثــال شــانزده  اد معينــي از تخصــصدر ايــن رويكــرد تعــد. هــاي مركــزي جــا افتــاده اســت  كارگــاه

ــا هشــت   شــوند كــه در آن دانــش تخصــص، در كارگــاه آموزشــي مركــزي پوشــش داده مــي  ــنج ت آمــوزان از پ

اي  و نيمــي از روزهــاي هفتــه را بــه آمــوزش برنامــه حرفــه  رفتــه مدرســه مختلــف از يــك كارگــاه بــه ديگــري

همچنـين، مـدارس    .شـود  تـرجيح داده مـي  ) تمانسـاخ (هـا رهـايي از بنـد    بعضـي از وقـت   .دهنـد  اختصاص مـي 

  .كنند تري فراهم مي هاي عمومي اند و درحال حاضر برنامه فني  در معرض  تغييرات قرار گرفته

اســتفاده  "اي آمــوزش حرفــه"بــا معرفــي مفهــوم آمــوزش مــادام العمــر كــه گــاهي بــه جــاي آن از مفهــوم

بــه همــين . شــود آمــوزش عــالي اساســي تلقــي مــياي بــه  آمــوزان فنــي و حرفــه شــود، امكــان ورود دانــش مــي

هـايي در مـورد اينكـه چـه      بحـث . ه اسـت اي يافتـ  دليل، مؤلفـه  آمـوزش عمـومي برنامـه درسـي اهميـت تـازه       
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تــرين اســت، جريــان دارد و بســياري از متخصصــان   آمــوزان مناســب نــوع آمــوزش عمــومي بــراي ايــن دانــش 

هم در محـل كـار و هـم در    ،ارتبـاط بـا افـراد ديگـر     رتمهـا  نظيـر (هـاي اجتمـاعي   مهارتبراين باورند كه كسب 

ــدگي خصوصــي ــدزن ــروه و   ، مانن ــك گ ــوان عضــوي از ي ــه عن ــردن  ب ــار ك ــاز اســت و  ...) ك ــورد ني ــرورش م پ

هـاي موردنيـاز بـراي زنـدگي روزمـره ماننـد آشـنايي بـا خـدمات عمـومي، نقـل و             مهـارت (هـاي زنـدگي   مهارت

  .بسيار مهم است...) انتقال پول و

هـاي خـود را    سـازي بـراي يـك شـغل معـين در داخـل محـيط مدرسـه، محـدوديت          ايـن، آمـاده  با وجود 

توانــد جــايگزين  ســازي تجــارب كــاري در داخــل محــيط مدرســه نمــي شــبيه ،حتــي در بهتــرين شــرايط. دارد

هـاي   انـد تـا برنامـه    هـاي خـود افـزوده    هـاي مدرسـه بـرتالش    تجارب واقعي شود و به همين دليل است كه نظام

هـا را سـازمان بدهنـد تـا بتواننـد       هاي آموزشي مبتنـي بـر همكـاري بـا سـاير بخـش       دنياي كار يا برنامه مطالعه

  .پيوند بزنندآموزش و پرورش را به اشتغال و كارآموزي 

هـايي سـهم بزرگـي در ايجـاد موانـع عمـده بـر سـر          ي قـانوني و اجرايـي چنـين برنامـه     هاي پيچيده جنبه

هـا بـه وسـيله مؤسسـات مختلـف ماننـد وزارت آمـوزش و پـرورش         برنامـه . دارنـد  هاي ياد شـده  اد گروهراه  اتح 

نظـام دوگانـه   بـه طـور سـنتي    در برخـي از كشـورها ماننـد اسـتراليا و آلمـان كـه       . شـوند  وزارت كار  اجرا ميو 

سـازماندهي برنامـه مدرسـه نبايـد      . شـود، ايـن نظـام محـل اتصـال مسـئوليت چنـدين مؤسسـه اسـت          اجرا مي

بنــابراين، نظــام . ســاندويجي باشــند صــورت بــه هــا يــا برنامــه محصــور بــوده و بنــد روز  و ســاختمان در قيــد و

  .دهد دوگانه تلفيق آموزش و پرورش و كارآموزي را تا حدودي نشان مي

هـاي بــاز،   المللــي كـار تأكيــد دارد كـه هــر كشـور عضــو بايـد نظــام     اسـناد منتشــر شـده از ســازمان بـين   

اي و كـارآموزي را ايجـاد و    اي، هـدايت حرفـه   ش و پـرورش عمـومي، فنـي و حرفـه    منعطـف و تكميلـي از آمـوز   

. هــا در درون نظــام رســمي آمــوزش و پــرورش صــورت بگيــرد يــا خــارج از آن توســعه دهــد، چــه ايــن فعاليــت

ــين) اف(1بعــالوه، پــاراگراف  كنــد كــه اقــدام منطقــي و  المللــي آمــوزش و پــرورش بيــان مــي  توصــيه دفتــر ب

ايــن اقــدام . ، كــارآموزي و اشــتغال بايــد بــه بازســازي آمــوزش متوســطه معطــوف باشــد منســجم در آمــوزش

گرايـي و جداسـازي    ه منشـأ نخبـه  هـاي علمـي كـ    بـر جنبـه   آمـوزش متوسـطه  وسيله شكستن تأكيـد سـنتي    هب

اي متعــادل، هماهنــگ، منعطــف  و متنــوع  و نيــز اســتقرار يــك نظــام آمــوزش عمــومي، فنــي و حرفــه اســت 

. را تسـهيل كنـد   هـا بـه جامعـه    و پيوسـتن آن شـده  موجـب تربيـت جوانـان     ا فرايند آمـوزش قابل انجام است ت

طـور فزاينـده در سـطح بـاال بـوده و همزمـان تحـرك شـغلي          توسعه فنـاوري نيازمنـد كاركنـاني اسـت كـه بـه      

هـاي آمـوزش و پـرورش و كـارآموزي را      مندنـد كـه نظـام    بنـابراين، كارفرمايـان عالقـه   . بيشتري داشـته باشـند  

هـا هـم    عـالوه بـر اصـالحات سـازماني بـراي تحقـق ايـن هـدف، تغييـرات داخـل نظـام            .تر سازند به هم نزديك

  .ها هدايت كند وجود دارد كه ممكن است به تلفيق آن
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اي قابـل تـوجهي در ارتبـاط بـا يـادگيري از طريـق اهـداف حاصـل شـده          هـ  هاي اخيـر، پيشـرفت   در سال

هـايي كسـب كـرده و     گيـري موفقيـت   اهـداف روشـن و قابـل انـدازه     ويـژه نظـام كـارآموزي در تعيـين     بـه . است

در . اسـت   حركتـي بـه انـدازه حيطـه شـناختي بهبـود يافتـه        هـاي عـاطفي و روانـي    تعليم و تربيت هم در حيطه

ممكـن اسـت از همـان زمـان آغـاز       "تعلـيم و تربيـت بـراي چيسـت؟     "نتيجه، يك جواب ارزشـمند بـه سـئوال   

آمـوزان بلكـه از معلمـان و خـود      تـر نـه تنهـا از عملكـرد دانـش      يابي علمـي روشـن  يك ارزشـ اجراي داده شود و 

عنصـر علمـي درتعلـيم و تربيـت هنـوز در حـد مطلـوب بـه سـوي          . ممكن و حتّي ضروري اسـت نظام آموزشي 

دهـد كـه بـراي پاسـخ      طـور آشـكار نشـان مـي     بـه  كلـي  رونـد  ،بـا وجـود ايـن    .اهداف عملكردي متمايل نيسـت 

  .فراهم شوندبايد شواهد بيشتري  ،افكار عمومي در سطحارآيي و بازده نظام آموزش دادن به سئوال ك

و  يافتـه هـاي اخيـر افـزايش     بنابراين، منطقي اسـت كـه تحقيقـات آموزشـي بـه طـور چشـمگير در سـال        

بـه منظـور روزآمـد كـردن     . تأكيـد شـود   ميـان  آمـوزش و پـرورش، كـارآموزي و اشـتغال      بر همكاري نزديـك  

بـا درنظـر   . بيت معلـم فنـي بايـد ميـان پـژوهش و تربيـت معلـم يـك رابطـه نزديـك برقـرار شـود            هاي تر روش

هــاي آموزشـي بـراي اسـتفاده در تربيـت معلـم اقـدام كـرده كــه         داشـتن ايـن هـدف يونسـكو بـه توليـد بسـته       

  . بسيار مفيد هستند

ديل ايـن  گـاهي تبـ  . همچنين، برحسب محتـوا، تلفيـق بـه معنـاي درهـم آميخـتن نظريـه و عمـل اسـت         

قـبًال ضـرر داشـتن دو نـوع معلـم      . انديشه به واقعيـت در نبـود كاركنـان واجـد صـالحيت بسـيار دشـوار اسـت        

 بـا منزلـت اجتمـاعي بـاال و حتـي حقـوق بـاالتر  و ديگـران بـراي          دروس نظـري برخـي بـراي تـدريس    (منفك

  .ثابت شده است) يكارگاه تدريس دروس

ــل ب     ــه و عم ــان نظري ــك مي ــه نزدي ــين، رابط ــه،     همچن ــات مدرس ــهيالت و امكان ــي تس ــد در طراح اي

در ايـن زمينـه بـه ويـژه كـار پـروژه يـك        . ها مورد توجـه بـوده و رعايـت شـود     هاي آموزشي و آزمايشگاه كارگاه

ــو ارزش تربيتــي و اقتصــادي آن فايــده انتخــاب پــروژه. رويكــرد مفيــد از آب درآمــده اســت هــا، در  هــا، در پرت

ــه يكــي از   ــه ب ــديل شــده اســت كشــورهاي توســعه يافت ــه تب ــه. مالحظــات اولي ــن روش ب طــور  در نتيجــه، اي

يونسـكو هـم بــر تعلـيم و تربيـت و كــار توليـدي تأكيــد      . هـا شــناخته شـده اســت   وســيله دولـت  اي بـه  فزاينـده 

ــه . دارد ــدي ممكــن اســت در برنام ــين، كــار تولي ــه واحــدهاي    همچن ــراي شــكل دادن ب ــم ب هــاي تربيــت معل

  .توليدي گنجانده شود

گونـه  كسـاني كـه بـدون هيچ   (هـاي آمـوزش و تربيـت     هـاي خـارج از نظـام    قبالً  ذكر شد، گـروه كه  چنان

) انـد  انـد و جوانـان بيكـار و نيـز افـرادي كـه بعـداز يـك دوره كوتـاه اشـتغال بيكـار شـده             كارآموزي شاغل شده

وسـيله   ب بـه يـك برنامـه جالـ   هـاي گذشـته    در دهـه . انـد  قرار گرفتـه  هها خيلي كمتر مورد توج در مورد پژوهي

هـاي محرومترگـزارش    بـراي گـروه    "طـرح جـامع كـارآموزي و اشـتغال    "اياالت متحـده آمريكـا  تحـت عنـوان     

هـايي را بـه عمـل     هـاي ديگـر در همـين جهـت تـالش      افزون بر اين بايد گفته شود كـه بسـياري از دولـت   . شد
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فيقــي تربيــت و كــارآموزي را يــك برنامــه تل 16-18بــراي مثــال، انگلســتان بــراي بيكــاران ســنين  . انــد آورده

  . است اجرا كرده "فرصت براي جوانان"تحت عنوان

ــني     ــروه س ــر گ ــر ب ــه حاض ــه مطالع ــالي ك ــت،   12-19درح ــز اس ــرد متمرك ــادام راهب ــت م ــر  تربي العم

ــي ــرد    نم ــده بگي ــاالن را نادي ــت بزرگس ــيم و تربي ــروري در تعل ــالحات ض ــد اص ــر  . توان ــاوري ب ــرفت در فن پيش

طـور كامـل  دريافـت كـه تلفيـق       بـه  تـوان  مـي  اكنـون ، امـا  اسـت  ها تأكيد داشته برنامه روز كردن بازآموزي و به

نسـبت  . اي بـه همـان انـدازه بـراي تربيـت بزرگسـاالن اهميـت دارد        آموزش و پرورش عمـومي و فنـي و حرفـه   

هــاي فنــي بلكــه در اثــر نداشــتن   واســطه نداشــتن مهــارت بــااليي از كســاني كــه مشــاغل خــود را نــه تنهــا بــه

ــ ــي   ارتمه ــت م ــاعي از دس ــاي اجتم ــد ه ــه   .  دهن ــاركت هم ــراي مش ــود ب ــد موج ــون رون ــان در  اكن ي كاركن

مســأله عمــده در اينجــا نبــود  .دهــد م و تربيــت بزرگســاالن مــييهــاي مــديريت، بعــد ديگــري بــه تعلــ تصــميم

تســهيالت كــافي و  كاركنــان اليــق اســت، و بــه همــين دليــل، كــامالً منطقــي اســت كــه اســتفاده از امكانــات 

در راســتاي . مــورد توجــه واقــع شــود تــر مــدارس موجــود بــراي تربيــت افــراد بزرگســال در يــك روش تلفيقــي

بـراي  . هـايي فـراهم سـازد    توانـد فرصـت   اين هدف، تحركات جمعيت شـناختي مـؤثر بـر جمعيـت مدرسـه مـي      

ايـن   مثال، كاهش عمده در جمعيـت مدرسـه ممكـن اسـت تسـهيالت و كاركنـان را بـال اسـتفاده سـازد كـه از          

  .توان براي ساير اهداف استفاده كرد منابع آزاد شده مي

ــه بيشــتر از روش       ــتفاده هرچ ــاالن درحــال اس ــوزش بزرگس ــين، آم ــداول، بــراي    همچن ــاي غيرمت ه

در اينجــا بــازهم مســأله عمــده فقــدان  تشــخيص كامــل عامــل پيشــرفت كــه  . مثــال،آموزش از راه دور، اســت

طـور   بـه . زمان يافتـه بلكـه  از يـادگيري در محـل كـار كسـب شـود       ممكن است نه تنها از طريـق يـادگيري سـا   

تـوان پـنج نقطـه را بـه      اي، مـي  خالصه، در خصوص مسـأله تلفيـق آمـوزش و پـرورش عمـومي و فنـي و حرفـه       

  :شرح زير برجسته ساخته و مورد تأكيد قرار داد

 سـت كـه  يك نظام آمـوزش متوسـطه جـامع هنـوز بـه واقعيـت نپيوسـته و در ايـن سـطح محتمـل ني           )1

ــد  وضــعيت ــود ياب ــش . در آينــده نزديــك بهب ــي هنــوز دان ــزرگ تفكيــك  آمــوزان را در گــروه نظــام فعل هــاي ب

ماننــدبرابري در فرصــت تربيــت و دسترســي (دهــد كــه تعهــدات نظــري مشــروع كنــد و اغلــب اجــازه نمــي مــي

يـد  همچنـين، ايـن نظـام فاقـد خـدمات هـدايت تحصـيلي مناسـب اسـت كـه با          . عملـي شـود  ) همه بـه تربيـت  

بـه معنـاي    ،از آنجـايي كـه در تشـكيالت يـك نظـام  آمـوزش متوسـطه جـامع        . بخشي از نظام آموزشـي باشـد  

نيـاز اصـلي ايـن     مؤسسـات متعـدد و مختلـف مشـاركت خواهنـد داشـت، همكـاري و همـاهنگي پـيش          ،حقيقي

 .حوزه خواهد بود
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يـا كــارآموزي   اي آمـوزش و پرورش،خـواه در نظـام آمـوزش عمـومي اجــرا شـود، خـواه آمـوزش حرفـه          )2

ــر رســمي باشــد،  ــه شــيوه غي ــه منظــور حصــول     ب ــراي تشــخيص پيشــرفت ب ــد توســعه اســتانداردها ب نيازمن

 .ها است ها و نگرش اطمينان از يك ارزشيابي دقيق از دانش، مهارت

ــه مــدارس محــدود شــود بلكــه    مربيــان بايــد تشــخيص بدهنــد )3 ــادگيري فعــاليتي نيســت كــه ب كــه ي

بـراي مثـال،در خـانواده و محـل     . دهـد  رگ در خـارج از نظـام آموزشـي رخ مـي    در مقيـاس بـز   فعاليتي است كه

ــن منظــر مفهــوم. اشــتغال ــادگيري ضــمن كســب و كــار "از اي ــه نظــر مــي  "ي  .رســد يــك رويكــرد مســتدل ب

ــه      ــت ك ــد توجــه داش ــين، باي ــمي   همچن ــادگيري غيــر رس ــه تســهيالت     ،بــراي ي ــترش دسترســي ب گس

 .ده يك نقش مهمتري ايفا خواهد كرددر آين)تلويزيون، كامپيوتر و غيره(فناوري

ــدف  ارزش )4 ــا و ه ــالك      ه ــدن م ــه و چي ــرار گرفت ــازنگري ق ــورد ب ــد م ــت باي ــيم و تربي ــاي تعل ــا و  ه ه

بنـابراين، پـژوهش مـداوم    .هاي جديد با توجه به ارتباط فزاينـده آمـوزش بـا اجتمـاع مـدرن انجـام شـود        اولويت

ــاي علمــي،    ــاي معياره ــر مبن ــه درســي ب ــدوين برنام ــافتن راهدر خصــوص ت ــق   شــرط اول ي حــل مســأله تلفي

 .اي و كارآموزي خواهد بود آموزش عمومي و فني وآموزش حرفه

ــه       )5 ــبت ب ــان نس ــه ذهنش ــتاني ك ــديران و سرپرس ــداكار و م ــان ف ــان و مربي ــروه از معلم ــك گ ــا ي تنه

 .اندازه كافي گشوده است،خواهند توانست اصالحات ضروري را به واقعيت تبديل كنند نيازهاي آينده به

  گيري نتيجه

هــاي مجــزا بــراي ايجــاد يــك واحــدكل كــه   عبــارت اســت از بــه هــم پيوســتن بخــش  "تلفيــق"مفهــوم 

هـاي جزئـي، ايـن تعريـف در بسـياري از       نظـر از اخـتالف   صـرف  .كنـد  صورت يـك نظـام يكپارچـه عمـل مـي      به

 ي جـان ديـويي  نگـر و تلفيقـي بـه ديـدگاه هـا      هاي فلسـفي رويكـرد كـل    پايه. متون مكتوب انعكاس يافته است

اي و آمــوزش عمــومي، يــك  تلفيــق آمــوزش فنــي و حرفــه. گــردد هــاي ســاختن گرايــي برمــي نظريــه  و نيــز

رود بـه هـدف اصـلي تعلـيم و تربيـت در پـرورش انسـان مطلـوب كمـك           راهبرد تربيتي اسـت كـه انتظـار مـي    

. اي اسـت  حرفـه   سـين تـر و فراتـر از تربيـت كـارگر مـاهر و تكني      نگـر و تلفيقـي وسـيع    هدف رويكـرد كـل   .كند

بـا وجـود ايـن كـه     . بديهي است كه قضاوت در باره مفيد بـودن رويكـرد تلفيقـي نيازمنـد محـك تجربـي اسـت       

هـاي اخيـر بـيش از پـيش مـورد توجـه قـرار گرفتـه، تجـارب عملـي            نگر و  راهبـرد تلفيـق در دهـه    رويكرد كل

از طــرف ديگــر، تعريــف . انــدك اســت هــاي تلفيقــي بســيار كشــورها در زمينــه برنامــه ريــزي و اجــراي برنامــه

از مطالعـــه گـــزارش . هـــاي تلفيقـــي در كشـــورهاي مختلـــف يكســـان نيســـت عمليـــاتي و اجـــراي برنامـــه

هــاي  نظــام. حــل واحــدي بــراي مســأله تلفيــق وجــود نــدارد  تــوان نتيجــه گرفــت كــه راه هــا مــي مــوردپژوهي

اي عمـل   مقتضـيات موقعيـت منطقـه    نگـر و تلفيقـي متناسـب بـا شـرايط و      آموزشي در استفاده از رويكـرد كـل  
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بـاوجود ايـن،   . كنند و رسيدن به وضـع مطلـوب مسـتلزم پيمـودن راهـي طـوالني و تاحـدي نـاهموار اسـت          مي

اي بـراي اغلـب صـاحب نظـران و مسـئوالن حـوزه        ضرورت تلفيـق آمـوزش و پـرورش عمـومي و فنـي و حرفـه      

روشـني ديـده    كلـي بـه سـوي تلفيـق بـه      المللـي يـك حركـت    تعليم و تربيت آشكار شده است و در سطح بـين 

ــا. شــود مــي ــن انديشــه در  انتظــار مــي. گيــري اســت انديشــه تلفيــق در حــال شــكل  در كشــور م ــار اي رود آث

شـكوفان  همانـا  اعطـاي حـق تعلـيم و تربيـت كـه       بـه ه و نظـام آموزشـي   اي نـه چنـدان دور پديـدار شـد     آينده

  .موفق شود آموزي است، همه افراد جمعيت دانش شخصيتكامل ساختن  
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 منابع و مأخذ

 
برخي عوامل مرتبط با توسعه شاخه كاردانش نظـام جديـد آمـوزش متوسـطه در منـاطق      ) 1376(آبادي، حسـين ابراهيم

  .دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي: تهران). پايان نامه(آموزش وپرورش شهر تهران

اي و مقايسـه آن بـا    هـاي جـوار كارخانـه    عملكـرد هنرسـتان  ) 1371(پويا، اقبال و احمدي، سـارا  ، قاسمياحمدنيا، شيرين

  .اي ريزي آموزش فني و حرفه وزارت آموزش و پرورش، دفتر تحقيقات و برنامه: تهران. هاي عادي هنرستان

آالت در كارگـاه سـاخت و     ماشـين  بررسي وضعيت و ارائه راهكار براي نگهداري و تعميـر ) 1379(احمدي، سيدابوالفضـل 

  .آموزش و پرورش استان: مشهد. هاي فني استان خراسان توليد هنرستان

تأثير تحصيل در شاخه كاردانش بر سطح حرمت خود و سالمت عمـومي و پيشـرفت تحصـيلي    ) 1382(اسداللهي، ملوك

  .سازمان آموزش و پرورش شهر تهران) .نامهپايان(هاي شهر تهران آموزان دختر پايه دوم و سوم دبيرستان دانش

، هجدهمين همايش ساالنه بين المللي مهندسي مكانيك ايران. شايستگي هاي محوري دنياي كـار ). 1389(اسمعيلي، مهدي 

  .تهران، دانشگاه صنعتي شريف

در مـدارس   اي از طريق هدايت هاي فني و حرفه عوامل مرتبط با افزايش سهم دختران در آموزش) 1375(اصفهاني، زهـرا 

 .دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي). نامه كارشناسي ارشد پايان(راهنمايي شهر تهران

آموزان در رابطه با برخي عوامل گرايش به شاخه كاردانش نظـام  نظرات دبيران مشاور ودانش) 1375(افشاري، غالمحسين

  .دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران: تهران). مه كارشناسي ارشدپايان نا( جديد متوسطه در شهرستان دزفول

اي و كـاردانش در   هاي فني و حرفـه  آموزان شاخه بررسي مشكالت كارورزي و كارآموزي دانش) 1381(اكرم نيا، غالمرضا

. هانربـط اسـتان اصـف    هاي ذي آموزان و ديگر دستگاه از ديدگاه مربيان، مديران، دانش 1380-81سال تحصيلي 

  .آموزش و پرورش استان اصفهان

هاي شاخه كاردانش نظـام جديـد آمـوزش متوسـطه پيرامـون      بررسي نظرات مديران هنرستان) 1380(الياسي، محسن

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، دانشكده علوم اجتماعي وروانشناسي. مشكالت اجرايي كاردانش در استان قم

اي و كـاردانش و ارائـه    هـاي فنـي و حرفـه    ميزان مشاركت بخـش خصوصـي در آمـوزش    بررسي) 1385(امامي، فرشته

  . سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي. راهكارهايي جهت جلب مشاركت آنان

-77-78(هـاي   التحصيالن رشته ساخت و توليد در سـال  بررسي كارايي بيروني و اثربخشي فارغ) 1383(اميني، حسـن 

  اي  پرورش،دفتر آموزش و پرورش فني و حرفه وزارت آموزش و. )76-75

: قـم . در استان قم 1374-76هاي  اي نظام جديد سال التحصيال پسر فني و حرفه تناسب شغلي فارغ) 1381(ايراني، يوسف

  .آموزش وپرورش استان

استان سمنان از  بررسي نقاط ضعف و قوت شاخه كاردانش از نظر محتوا، امكانات و روش اجرا در) 1383(باباخاني، حميـد 

  .سازمان آموزش و پرورش استان سمنان. ديدگاه دبيران و مسئوالن
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بررسي مشكالت وموانع اجرائي شاخه كـاردانش نظـام جديـد آمـوزش متوسـطه از      ) 1376(بابايي پيرنعيمي، محمـدعلي 

-پايان( ازندرانهاي كاردانش استان مريزي آموزشي، مديران ومشاوران تحصيلي دبيرستاننظركارشناسان برنامه

  .دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي: تهران) نامه

اي دختران آمـوزش و پـرورش    هاي حرفه بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن هنرستان)1382(سرايي، سوسـن  باغچه

  .سازمان آموزش و پرورش استان زنجان. )1375-80(ناحيه يك زنجان 

  انتشارات مدرسه، تهران . ي دوباره به تربيت اسالمينگاه) 1386(باقري، خسرو 

  28-22ص  9، ش 3، سال حوزه و دانشگاه. انسان به منزله عامل). 1375زمستان (باقري، خسرو 

پژوهشـكده  : تهـران . اي در وزارت آموزش و پرورش هاي كارداني آموزش فني و حرفه ارزشيابي دوره )1384(برزگر، محمود 

  .تعليم و تربيت

كشـي سـاختمان وحسـابداري شـاخه     هاي نقشـه التحصيالن رشتهبررسي وضعيت اشتغال فارغ) 1382(زگر، محمود بر

  .آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران. كاردانش در شهرستانهاي تهران

هاي كامپيوتر و الكترونيك شـاخه  آموختگان رشتهبررسي وضعيت اشتغال مهارت) 1381(برزگر، محمود و محمدي، سريه

  آموزش و پرورش شهر تهران. كاردانش در شهر تهران

اي استان لرسـتان و   هاي فني و حرفه هاي هنرستان بررسي امكانات و تجهيزات موجود در كارگاه) 1381(برزوئي، عليـداد 

  .آموزش و پرورش استان: آباد خرم. ها با استانداردهاي مربوطه مقايسه آن

هاي دخترانه شـهر يـزد    اي و كاردانش هنرستان ي آموزشي مدارس فني و حرفهها بررسي فرآورده) 1384(اي، بتولبرقه

  .سازمان آموزش و پرورش استان يزد. 1376-1381هاي  در سال

هاي موجود شاخه كاردانش نظام جديد آمـوزش متوسـطه از ازديـدگاه مـديران،     بررسي نارسائي) 1376(بشارتي، مسلم

-75هاي تحت پوشش اين نظام در استان خراسان در سـال تحصـيلي   آموزان پسر دبيرستانهنرآموزان ودانش

  .دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي: تهران) نامهپايان( 1374

اي پسران و دختران كم تـوان ذهنـي اسـتان     هاي حرفه  بررسي وضعيت آموزشي دوره مهارت) 1382(بني اسد، محمـود 

  .آموزش وپرورش استان: كرمان. عملي آنهاي توسعه  كرمان و راه

و  83-84هاي كاردانش شهر تهران در سال تحصيلي  بررسي نيازهاي آموزشي مديران هنرستان) 1384(بهرامي، عليرضا

  .سازمان آموزش و پرورش تهران.ريزي آموزشي ارائه راهكارهايي براي بهبود برنامه

-اخه كاردانش نظام جديد آموزش متوسـطه از ديـدگاه معلمـان ودانـش    هاي شارزشيابي برنامه) 1377(بيرانوند، عليرضا

  .دانشگاه تربيت مدرس: تهران). پايان نامه(آموزان

در   1363-67هـاي  التحصيالن سال اي با اشتغال فارغ هاي رسمي فني و حرفه رابطه آموزش) 1372(بيناييان سفيد، محمد

  .ناداره كل آموزش و پرورش استان سمنا. استان سمنان

الـي   1381هـاي   هاي شاخه كاردانش استان قم طـي سـال   بررسي ميزان كارايي دروني هنرستان) 1385(پاك، مصـطفي 

  .سازمان آموزش و پرورش استان قم. 1384
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-79هاي التحصيالن شاخه كاردانش در شهرستان اردبيل در سالبررسي وضعيت اشتغال فارغ) 1379(پناهي، حسينقلي

  . ريزي وزارت آموزش و پرورش شهرمديريت وبرنامهدانشكده .تهران. 1376

اي  هاي كارآموزي و كارورزي بر مهارت هنرجويان فني و حرفه بررسي ميزان اثربخشي دوره) 1381(پيريايي، محمد حسن

  .آموزش وپرورش استان: خرم آباد. و كاردانش استان لرستان

). ع(سايت دانشگاه امام صـادق  . كيد بر رويكردهاي تلفيقيأبا تدرآمدي بر طراحي برنامه هاي درسي ). 1385(پيغامي، عادل

 .دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد

  5، ص161، سال نهم، شماره نگاه به رويدادهاي آموزش و پرورش. وضعيت امروز كاردانش) 1377(تكميل همايون، غالمحسين

هـاي بـرق،    اي اسـتان اصـفهان در رشـته    حرفههاي فني و  بررسي كارايي بيروني هنرستان) 1382(جعفري هرندي، رضا

سازمان آموزش و پرورش اسـتان  . 1377-79هاي  مكانيك، ساخت و  توليد، طراحي و دوخت و  حسابداري طي سال

  .اصفهان

اي و كـاردانش آمـوزش و    هـاي فنـي و حرفـه    التحصيالن شاخه بررسي كارايي بيروني فارغ) 1386(جعفري هرندي، رضا

  .سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. 1379-81هاي  فهان طي سالپرورش شهرستان اص

هاي استان تهران در سـه سـال   التحصيالن كاردانش در شهرستانبررسي وضعيت  اشتغال فارغ) 1379(جاللي پور، ياور

  . ها تهرانآموزش وپرورش شهرستان. گذشته

اي آموزان شاخه كـاردانش وخالقيـت حرفـه   رتي دانشهاي مهابررسي نقاط قوت وضعف آموزش) 1380(جاللي پور، ياور

  .هاي استان تهرانآموزش وپرورش شهرستان. آموزان ومربيانمربيان مهارت آموز از ديدگاه دانش

آمـوزان از آن در آمـوزش و پـرورش    اي؛ گـرايش و طرزتلقـي دانـش    آمـوزش فنـي و حرفـه   ) 1366(جمالفر، سـياوش 

  .شرقي ان آذربايجانآموزش وپرورش است. شرقي آذربايجان

التحصـيالن   اي بـا اشـتغال فـارغ    هـاي رسـمي فنـي و حرفـه     رابطه آمـوزش ) 1372(زاده، آمنه جوادي، يحي و محمودي

  .اداره كل آموزش و پرورش استان هرمزگان. در  استان هرمزگان 1363-67هاي سال

هاي كوتـاه   هاي فني شهر تهران از دوره نعوامل مؤثر بر ميزان استقبال هنرآموزان هنرستا) 1374(جواديان، غالمحسين

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران: تهران. مدت آموزش ضمن خدمت، از نظر مدرسان و هنرآموزان

هاي دولتي غيردولتي خـارج  هاي الزم به منظور افزايش مشاركت مديران دستگاهكاربررسي راه) 1382(زاد، محمدحاجي

  . آموزش وپرورش استان مازندران. هاي مهارتيآموزش از آموزش و پرورش براي ارائه

آمـوزش  . اي در اسـتان اردبيـل  آموختگان كاردانش و فني وحرفـه بررسي جايگاه اشتغال دانش) 1380(پور، حسـن حسن

  . وپرورش استان اردبيل

اداره كـل آمـوزش و   : هاروميـ . اي بـا نيـاز بازاركـار    سوئي آموزش فني و حرفه بررسي ميزان هم) 1377(حسن فاميان، مهين

  .پرورش استان

آمـوزش وپـرورش   : اهـواز . هاي موجود در شاخه كاردانش در استان خوزستان بررسي كارآيي بيروني رشته) 1381(حسيني

  .استان
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التحصيالن شاخه كاردانش عوامل مؤثر بر آن در اسـتان  بررسي وضعيت شغلي وكارآيي فارغ) 1377(اهللاحق پرست، نبـي 

  .اره كل آموزش وپرورش استان مازندراناد: مازندران

ارزشيابي شاخه كاردانش در نظام جديد آموزش متوسطه ازديـد مـديران، مشـاوران،    ) 1374(لويي كهريزي، احمـد حمزه

دانشـگاه تربيـت معلـم،    : تهـران ). پايـان نامـه  (1373-74آموزان سراسر كشور در سـال مربيان پرورشي، اوليا ودانش

  .وم تربيتيدانشكده روانشناسي وعل

هـاي اسـتان قـزوين و     اي هنرسـتان  هاي مختلف فني و حرفـه  بررسي ميزان نياز بازار به رشته) 1381(حميدي، رحمان

  .آموزش و پرورش استان: قزوين. ها چگونگي اشتغال آن

هـاي  سالالتحصيالن در هاي رسمي مهارتي شاخه كاردانش با اشتغال فارغبررسي رابطه آموزش) 1380(حنيفي، عطـااهللا 

  . آموزش وپرورش استان كردستان. استان كردستان 74ال  72

اي اسـتان كردسـتان از تجهيـزات تخصصـي در      مندي واحدهاي فني و حرفه بررسي ميزان بهره )1382(حنيفي، عطااهللا

  .  آموزش وپرورش استان كردستان. 1381-82مقايسه با خط تعادل سال تحصيلي 

سـازمان  . آموختگان شاخه كاردانش اسـتان خراسـان   و عوامل مرتبط با اشتغال دانش بررسي وضعيت) 1380(خاني، علي

  .آموزش و پرورش استان خراسان

انتشـارات مركـز نشـر     :تهران).وبروئينگگالور، تأليف ( اصول كاربرد آن :شناسي تربيتي روان) 1375( ، مترجميعلينق ي،خراز

  .دانشگاهي

هنرسـتانهاي فنـي و    65بررسي در وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن پسر سال  تحقيق و)1371(خراط زبردست، اسفنديار

ادارة . اي و كشاورزي و مقايسه آن با وضعيت اشتغال تعداد مشابه  فارغ التحصيالن پسر دبيرستانهاي نظري حرفه

  .كل آموزش و پرورش شهر تهران

اي و عوامـل مـؤثر در آن در مقايسـه بـا      رخانـه هاي جواركا ميزان موفقيت آموزشي هنرستان) 1369(خالقي، علي اصغر

  . دانشگاه تهران، دانشكده علوم تربيتي. هاي فني متعارف استان تهران هنرستان

: تهـران .  عمـومي   در آمـوزش   فنـاوري   آمـوزش   همايش .مفهوم آموزش فنّاوري در آموزش عمومي) 1379(خالقي، علي اصغر 

 .سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

 .اي نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايـران حرفه-تدوين الگوي نظري ساحت اقتصادي )1388(القي، علي اصغرخ

  .وزارت آموزش و پرورش، دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش

دانـش آمـوزان    اي در مقايسه بابررسي ميزان موفقيت تحصيلي دانش آموزان هنرستانهاي جوار كارخانه). 1369(علي اصغر , خالقي

  ، تهرانهمايش بين المللي آموزش فني و حرفه اي). 1369(هنرستانهاي متعارف در استان تهران 

هـاي نظـارت و    اي و كاردانش با مهارت حرفه هاي فني و بررسي ميزان آشنايي مديران هنرستان) 1381(خيرخـواه، آرش 

 .آموزش و پرورش استان: قزوين .رهبري آموزشي از نظر مديران و مقايسه آن با نظرات معاونان

اي استان چهارمحال و بختياري  هاي حرفه بررسي كارايي بيروني آموزش حسابداري در هنرستان )1382(درخشان، بهروز

  .سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري:شهر كرد .)1374-78(ساله  طي دوره پنج
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شاغل درواحدهاي آموزشي شاخه كـاردانش  ) مربيان(زشيابي نيروي انسانيار) 1384(درفش كاويان، سيما و قدسي، پروانه

  . پژوهشكده تعليم وتربيت. تهران

  .اداره كل آموزش و پرورش استان: كرمان. اي استان كرمان هاي فني و حرفه نرخ سرانه آموزش) 1372(دهش، پروين

هـاي نظـري و    آمـوزان پسردبيرسـتان   دانـش  هاي اجتماعي اي برخي از ويژگي بررسي مقايسه)1373(ذولقرنين، مهـوش 

  .دانشگاه تهران، دانشكده علوم تربيتي. اي در شهر اراك هاي فني و حرفه هنرجويان پسر هنرستان

  

هاي شهرستان بوشهر آموزان دختر وپسر سال اول نظام جديد دبيرستانمقايسه ميزان عالقه دانش) 1375(راياني، علـي 

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران: تهران).پايان نامه كارشناسي ارشد( نسبت به انتخاب شاخه كاردانش

آمـوزش  : تبريـز . شـرقي  اي استان آذربايجان بررسي مشكالت آموزشي در شاخه فني و حرفه) 1380(رحماني دباغ، حبيـب 

 .وپرورش استان

آمـوزش متوسـطه     ديـد هاي آموزشي شـاخه كـاردانش نظـام ج   بررسي مسايل ومحدويت) 1377(رستمي آقاجري،ايرج

دانشـگاه عالمـه   : تهـران ) نامـه پايان(ازديدگاه دبيران ومديران، باتوجه به اهداف نظام آموزش متوسطه درشهر شيراز

  .طباطبايي، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي

هـا در  آنهاي شاخه كاردانش بـا امكانـات موجـود    بررسي تناسب نيازهاي آموزشي آموزشگاه) 1382(رضاپور، غالمرضا

  . آموزش وپرورش استان اصفهان. شهرستان كاشان

بررسي تأثير تقدم و تأخر اخذ دروس مهـارتي و دروس عمـومي نسـبت بـه يكـديگر در      ) 1377(رضواني، محمدحسـين 

دانشـگاه عالمـه طباطبـايي، دانشـكده     : تهـران . آموزان شاخه كاردانش جهادسـازندگي  آموزي دانش پيشرفت مهارت

  .وم تربيتيروانشناسي و عل

 انتشارات دانشگاه اهواز: اهواز .مباحث نوين در فناوري آموزشي). 1386(رضوي،سيد عباس 

هاي تخصصي ضمن خدمت كشاورزي از ديدگاه هنرآموزان شركت كننـده در   كيفيت آموزش) 1374(ريسمانچيان، مجيد

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران: تهران. 1373هاي سال  دوره

دانشـگاه تهـران،   .اي در ايـران و هندوسـتان   مقايسه و بررسي تطبيقي آموزش فني و حرفـه ) 1364(مفرد، فاطمهزيبا كالم 

 .دانشكده علوم تربيتي

آمـوزش وپـرورش   . اي و كـاردانش بررسي سهم دختران از آموزش فني وحرفـه ) تابي(سعيدي مهر، عصمت و عظيمي، عطيه

  . استان سيستان وبلوچستان

بررسي حرف ومشاغل بومي موجود در مناطق تابعـه اسـتان گـيالن بـا توجـه بـه       ) 1376(گي، احمدسفردوست سياه مز

  .سازمان آموزش وپرورش استان .گيالن...استانداردهاي مهارتي كاردانش و

  فنـاوري   آموزش  همايش  . ها درسي، رويكردها و چالش   آموزش فناوري در آموزش عمومي، ساختار برنامه  ) 1379(سلسبيلي، نادر

  .سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي: تهران.  عمومي  در آموزش
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آموزان به ادمه تحصيل در شاخه كاردانش از ديـدگاه  بررسي وضعيت و عوامل عدم گرايش دانش) 1375(سليماني، قاسم

هـار محـال و   آمـوزش وپـرورش اسـتان چ   . آموزان، دبيران، مديران ومشاوران در استان چهارمحال و بختيـاري دانش

  . بختياري

  9،ص 159، سال نهم، شماره نگاه به رويدادهاي آموزش و پرورش. وضعيت امروز كار دانش) 1379(سليمي، سعيد

اي بر بهبود كيفيت آموزشي هنرجويـان اسـتان   بررسي تأثير نرخ سرانه كاردانش وفني وحرفه) 1381(سوداگري، بهـروز 

  .وم و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسالمي واحد عل. كردستان

  .آگاه انتشارات .پرورشي شناسي روان (1387).  اكبر ،علي سيف،

اي شهر تهران در  هاي فني و حرفه التحصيالن پسر هنرستان عوامل مؤثر در عدم اشتغال فارغ )1382(شاه حسيني، جعفر

  .آموزش و پرورش شهر تهران: تهران. 1373-80هاي  سال

هـا و مراكـز    التحصـيالن هنرسـتان   الئق تحصيلي و شغلي و وضعيت اشتغال فـارغ بررسي ع )1380(شريعت زاده، مهدي

  . واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي: تهران. آموزش كشاورزي در ايران

 هاي كاردانش با نيازهاي بـازار كـار در شـهر تهـران     طراحي الگوي انطباق و سازگاري رشته) 1385(شريعت زاده، مهدي

  .ش و پرورش شهر تهرانسازمان آموز.

بررسي مشكالت وتنگناهاي آموزشي شاخه كاردانش نظام جديد آموزش متوسـطه از ديـدگاه   ) 1374(شريعتي، سـعادت 

  .دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي: تهران) نامهپايان( مديران ومعلمان درشهر تهران

هاي تحصـيلي قابـل    اي و كاردانش و شناسايي رشته هاي فني و حرفه تانبررسي مشكالت هنرس) 1382(شريفان، محمد

  .سازمان آموزش و پرورش استان كردستان. 1381-82هاي بيجار در سال تحصيلي هاي شهرستان توسعه در هنرستان

آمـوزان و  آموزان در شاخه تحصيلي كاردانش از نظر دانشبررسي عوامل مؤثر بر جذب دانش) 1375(شعبان نژاد، عليرضا

  .دانشگاه عالمه طباطبائي، دانشكده روانشناسي وعلو تربيتي.والدين

اي با اشتغال فارغ التحصيالن در استان خوزسـتان   هاي رسمي فني و حرفه بررسي رابطه آموزش )1367(شكركن، حسين

  .شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان خوزستان .1363-67طي سالهاي 

: تهـران ). گـزارش تحقيـق  (ررسي رابطه بين آموزش و اشتغال در بخش غيرمتشكل اقتصـادي ب)1369(شكوهي، غالمحسـين 

  .1371هاي پژوهشي در حوزه علوم تربيتي، نخستين سمينار ارائه يافته

هاي شـيراز نسـبت بـه شـاخه     آموزان شاخه كاردانش دبيرستانمندي دانشميزان عالقه) 1375(شهسواري فرد، عبـاس 

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران: تهران).پايان نامه كارشناسي ارشد( 1374 -75يكاردانش در سال تحصيل

 3،شمارة4،سالهاي علوم شناختي تازه.گرايي تبيين وارزيابي ديدگاه سازنده)1381(شيخي فيني، علي اكبر

رائـه راهكارهـاي   اي با موقعيت شغلي آنان و ا بررسي تناسب تخصص متوليان شاخه فني و حرفه) 1382(شيري، اردشـير 

  .سازمان آموزش و پرورش ايالم: ايالم. الزم در اين زمينه

هاي شاخه كاردانش با توجه به اهـداف از پـيش تعيـين شـده در اسـتان       گزارش ارزشيابي آموزش) 1383(صابري، رضا

  .سازمان آموزش و پرورش استان كرمان. كرمان
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شاخه كاردانش در تأمين نيروي انساني واحدهاي صنعتي استان  هايبررسي تأثير آموزش) 1378(بري، معصومه صالح ضيا

  . آموزش و پرورش استان سمنان. سمنان

 .دانشگاه تربيت مدرس: تهران. اي در ايران و ژاپن بررسي تطبيقي آموزش فني و حرفه) 1370(صفار حيدري ثابت، حجت

شـاخه فنـي و   (هـاي   متوسـطه بـه رشـته    بررسي علل عدم گرايش دانش آموزان سال اول مقطع) 1383(صفري، حيدر

  .سازمان آموزش و پرورش استان: كرمانشاه. در شهرستان گيالن غرب) اي حرفه

در   1363-67هـاي  التحصـيالن سـال   اي با اشتغال فارغ هاي رسمي فني و حرفه رابطه آموزش) 1371(صيافي، محمدرضـا 

  .اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي. استان مركزي

: تهـران . عمـومي   در آموزش  فناوري  آموزش  همايش .فنّاوري  يا آموزش  فنّي  آموزش )1379(و آبكار، پروانه مظاهر ،قهنويه ضيائي

  .سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

در  1363-67هـاي  التحصـيالن سـال   اي با اشتغال فـارغ  هاي رسمي فني و حرفه رابطه آموزش) 1371(نيا، محمد طالقاني 

  .هاي تهران اداره كل آموزش و پرورش شهرستان. هاي استان تهران تانشهرس

اي و كاردانش شـهر اصـفهان از    هاي فني و حرفه بررسي عملكرد مشاورين در هنرستان) 1380(طهماسبي بروجني، رضـا 

  .آموزش و پرورش استان: اصفهان. 1379-80ديدگاه هنرجويان، هنرآموزان و كادر اداري در سال تحصيلي 

هـاي موفـق و نـاموفق شـاخه فنـي و       بررسي وضعيت هنرجويان شاغل به تحصيل در رشته) 1378(هماسبي، محمودط

  .اداره كا آموزش و پرورش استان: زنجان. اي حرفه

التحصـيالن   بررسي ميزان رضايت مديران صنايع و صاحبان حرَف و مشـاغل از عملكـرد فـارغ   ) 1383(عابدي، غالمرضـا 

  .سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. اي و كاردانش شهرستان زرين شهر حرفه هاي فني و آموزشگاه

  .آموزش و پرورش استان: سمنان. گيري كارايي دروني آموزش فني در استان سمنان اندازه )1374(عبدالغني زاده، محمد

اي از ديـدگاه مـديران    هاي مشاركت بخش خصوصي در آموزش فنـي و حرفـه   بررسي زمينه) 1380(عبداهللا پور، عليرضا

  .آموزش وپرورش استان: كرمان. استان كرمان) بخش خصوصي(ها و صنايع هنرستان

آموختگان  شاخه كـاردانش اسـتان خراسـان و    بررسي وضعيت  و عوامل مرتبط با اشتغال دانش) 1380(عطاريان، نـادره 

  . آموزش وپرورش استان خراسان. شهر مشهد

آموختگان كاردانش اسـتان   بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش) 1383(مهـدي   عطاريان، نادره، محتشمي پور،

  .اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان.خراسان و شهر مشهد

: تهـران .  عمـومي   در آمـوزش   فنـاوري   آموزش  همايش .مفهوم آموزش فنّاوري در آموزش عمـومي ) 1379(عالقه مندان، جعفر

  .نامه ريزي آموزشيسازمان پژوهش و بر

 تيـ ترب دانشگاه ،يدكتر الهرس. يبرنامه درس يآن برا يو داللت ها ياسالم تيو ترب ميتعل نيتب). 1381( لهيجم ،يعلم الهد

  مدرس

هـاي  آموزان نظام جديد آموزش متوسطه نسبت به شاخه كاردانش در دبيرستاننگرش دانش) 1374(غريب، محمدحسن

  .آموزش وپرورش استان مركزي. 1374-75يشهرستان اراك در سال تحصيل
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آمـوزش  : اصـفهان . اي آموزش وپرورش اسـتان اصـفهان   رسي كارآيي دروني آموزش فني و حرفهبر) 1381(فاتحي، اردشير

  .وپرورش استان

در شاخه كاردانش اسـتان   1376تا  1374هاي آموختگان سالبررسي وضعيت اشتغال دانش) 1380(آبادي، محمدباقرفتح

  . آموزش وپرورش استان مركزي. يمركز

اي وابسـته بـه آمـوزش     هاي فني و حرفه التحصيالن آموزشكده بررسي و ارزشيابي فارغ) 1379(فخر رحيمي، محمدعلي

. 1378تـا   1372ها در سال هـاي   وپرورش در استان سيستان و بلوچستان و ارتباط رشته تحصيلي با اشتغال آن

  .تان و بلوچستانآموزش وپرورش استان سيس: زاهدان

اي در يك دوره دو سـاله   هاي فني و حرفه بررسي كارايي دروني رشته الكتروتكنيك در هنرستان )1383(فرخّي، مسعود

  .اي وزارت آموزش و پرورش، دفتر آموزش فني و حرفه .)81-82و  80-81هاي  سال(

خت گرايي و ساخت گرايـي و انسـانگرايي   طراحي آموزشي از منظر رويكردهاي رفتارگرايي، شنا) 1380(هاشمفردانش، 

 .در نظام آموزشي

آمـوزش وپـرورش اسـتان    . هـاي كـاردانش  آموزان به رشـته بررسي راهكارهاي افزايش گرايش دانش) 1382(فرزانه، پرويـز 

  . گلستان

سـطح    در 1363-67هـاي  التحصيالن سال اي با اشتغال فارغ هاي رسمي فني و حرفه رابطه آموزش) 1374(فرشاد، مجيد

  .وزارت آموزش و پرورش، مركز تحقيقات آموزشي. كشور

شرقي در رابطـه  هاي دولتي وخصوصي بخش صنعت آذربايجانبررسي امكانات مؤسسات ودستگاه) 1378(فريادي، داوود

دانشـگاه عالمـه طباطبـائي، دانشـكده     .هاي آموزشي شاخه كاردانش نظام جديد آموزش متوسطهبا توسعه نيازمندي

  .اسي وعلو تربيتيروانشن

(  1373-74مسائل و مشكالت اجراي كاردانش نظام جديد متوسطه در اسـتان لرسـتان در سـال   ) 1374(فوالدوند، علي

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران: تهران). پايان نامه كارشناسي ارشد

.  عمـومي   در آمـوزش   فناوري  آموزش  همايش    .آن  تحقـق   كار محور و شرايط  آموزش  و مفهوم  فلسفه )1379(پويا، اقبال قاسمي

  .سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي: تهران

. هاي كاردانش استان قم نسـبت بـه شـاخه كـاردانش    آموزان دبيرستانبررسي نگرش دانش) 1382(قائم پور، محمدعلي

  .آموزش وپرورش استان قم

پايان ( اي در مشاغل مربوطه هاي فني و حرفه الن هنرستانعلل عدم جذب فارغ التحصي) 1374(قربان حسيني، مسعود 

  .دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده حسابداري و مديريت: تهران). نامه كارشناسي ارشد

وزارت كـار و امـور   : تهـران . اي با نيازهاي جامعه در اسـتان تهـران   هاي فني و حرفه تناسب آموزش) 1374(كامران، فريدون

  .اجتماعي

بررسي وضعيت كارآفريني در مدارس متوسطه و ارائه مدلي براي پرورش مديران كارآفرين در  )1382(ي، فرشـته كردستان

  )واحد علوم و تحقيقات(دانشگاه آزاد اسالمي :تهران. آموزش و پرورش شهر تهران
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از منظـر  (غير شاهد آموزان شاهد و  اي دانش هاي آموزش فني و حرفه بررسي داليل انتخاب رشته) 1386(كريمي، ابـوبكر 

  .دانشگاه علوم انساني و اجتماعي: مازندران. )هاي دوم و سوم متوسطه استان مازندران اي سال آموزان فني و حرفه دانش

در  اسـتان   1363-67هـاي  التحصيالن سال اي با اشتغال فارغ هاي رسمي فني و حرفه رابطه آموزش) 1373(كريمي، نقي

  .غربي وزش و پرورش استان آذربايجاناداره كل آم. غربي آذربايجان

هاي فنـي و   مقايسه وضعيت موجود محيط يادگيري بخش عملي دروس اختصاصي هنرستان) 1383(كنعاني، محمدسـعيد 

ريزي، مركز اسـتاد   دانشكده مديريت و برنامه:تهران .1382-83اي استان كردستان با وضعيت مطلوب در سال تحصيلي  حرفه

  .آرام

اي آموزش و پرورش با نيازهاي استان سمنان و  هاي فني و حرفه بررسي ميزان انطباق رشته) 1377(كهك، فرحناز 

اداره كل آموزش و : سمنان). گزارش تحقيق( اي در استان تا هفت سال آينده نيازسنجي نيروي انساني فني و حرفه

  .پرورش

( ي درسـي هفـت كشـور بـراي حرفـه آموزشـي مـداوم        پژوهشي در برنامه ها: آموزش حرفه اي در حال گذار ) 1991(گرت لوز 

  انتشارا ت مدرسه: تهران ) چاپ دوم ) ( 1378ترجمه علي اعظم محمد بيگي ، 

و مقايسه آن   هاي جواركارخانه كيفيت آموزشي و ميزان عالقه به ادامه تحصيل در هنرستان) 1373(گل محمدي، حسـين 

 .آموزش و پرورش استان مازندران: ساري. هاي ديگر در استان مازندران با هنرستان

اي در نظام جديد متوسطه از ديدگاه  بررسي مسايل و  مشكالت آموزشي شاخه فني و حرفه) 1377(گل محمدي، حسين

اداره كـل آمـوزش و   : سـاري . اي و كشـاورزي اسـتان مازنـدران    هاي فني و حرفه هنرآموزان و هنرجويان هنرستان

  .پرورش مازندران

هاي بخش صنعت بررسي چگونگي اجراي شاخه كاردانش نظام جديد آموزش متوسطه در رشته) 1377(گنجي، اسـماعيل 

دانشـگاه عالمـه طباطبـايي،    : تهـران ). نامـه پايـان (ومشكالت اجرايي آن در نواحي مرزي شمال شرقي استان خراسان

  .دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي

  انتشارات سمت، : تهران )ترجمه محمد جعفر پاك سرشت(تيمكاتب فلسفي و آراء تربي )1384( گوتگ، جرالد

اي در شهرسـتان اصـفهان از    هاي فني و حرفه عوامل مؤثر در جذب هنرجويان پسر به آموزش) 1370(گودرزي، منوچهر

  .دانشكده علوم تربيتي. دانشگاه اصفهان). نامه كارشناسي ارشد پايان( ديدگاه هنرجويان

  . آموزش وپرورش استان كرمانشاه. التحصيالن  كاردانش استان كرمانشاهي وضعيت اشتغال فارغبررس) 1381(لرستاني، ايرج

اي وكاردانش در واحدهاي آموزشـي شـهر   هاي فني وحرفهبررسي مشكالت اجرايي ارائه آموزش) 1380(لنكراني، مهناز

  .زش وپرورش استان اصفهانآمو. 1379-80اصفهان ازديدگاه هنرجويان، هنرآموزان ومديران در سال تحصيلي 

بررسي راهكارهاي عملي مناسب جهت ايجاد هماهنگي بين آموزش و پرورش استان با سـازمان  ) 1383(محمـدي، داوود 

  . سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي. هاي مهارتي كاردانش اي در اجراي آزمون آموزش فني و حرفه

اي و  غال و تركيب شغل در استان ايالم با تأكيـد بـر بخـش فنـي و حرفـه     بررسي وضعيت اشت) 1379(محمدي، فريدون

  .اداره كل آموزش وپرورش استان: ايالم. كاردانش
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اي در نظـام جديـد آمـوزش    هاي فنـي وحرفـه  آموزان به رشتهعلل عدم گرايش دانش)1374(محمودنظري، سيدمهدي 

  .آموزش وپرورش استان. ايالم. وپرورش استان ايالم

هـاي خيـاطي،    بررسي كارايي بيروني شاخه كـاردانش اسـتان چهارمحـال و بختيـاري در رشـته     ) 1384(بيـژن  مرادي،

  .سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري. 1375-80هاي  كشي و كامپيوتر طي سال نقشه

هـاي  در سـطح شهرسـتان  هاي مختلف شاخه كاردانش ونيازهاي بازاركـار  بررسي رابطه بين رشته) 1377(مرادي، ناصر

.هاي تهرانناداره كل آموزش وپرورش شهرستا: تهران. استان تهران
  

پايـان نامـه   (اي در ايـران از دارالفنـون تـا امـروز    بررسي عوامل مؤثر در ايجاد مدارس فني وحرفه) 1370(مرجاني، بهناز 

  .يدانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيت: تهران). كارشناسي ارشد

اي در ايران و مقايسـه آن بـا معرفـت شناسـي      بررسي و نقد مباني معرفت شناسي تربيت حرفه) 1381(مرجاني، بهنـاز  

  .دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي: تهران).رساله دكتري(گرايي جديد حرفه

، شـماره  هاي آموزشي فصلنامه نوآوري. ناختي آنگرايي جديد و مبناي معرفت شحرفه) 1382(مرجاني، بهناز و زيباكالم، فاطمه

 .پنجم، سال دوم

در   1363-67هـاي  التحصـيالن سـال   اي با اشتغال فـارغ  هاي رسمي فني و حرفه رابطه آموزش) 1372(مزروعي، هوشنگ

  .اداره كل آموزش و پرورش استان گيالن. استان گيالن

سال دوم وسوم كاردانش مدارس شـيراز نسـبت بـه رشـته      آموزانمندي دانشبررسي عالقه) 1382(مسرور، محمدجواد

  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي. تحصيلي خود

هاي درسي تخصصي سـال چهـارم رشـته بهداشـت محـيط در       ارزشيابي از محتواي كتاب) 1373(مشاهيري فرد، محمد

  .نشكده علوم تربيتيدانشگاه تهران، دا: تهران. اي آموزش حرفه

هاي مختلف بـا وزارت آمـوزش وپـرورش بـراي اجـراي      عوامل مؤثر در همكاري دستگاه) 1374(مشايخي، سيد محمـود 

  .دانشگاه آزاد اسالمي: تهران). پايان نامه(هاهاي شاخه كاردانش از ديدگاه مسئوالن اجرايي استانآموزش

: تهـران .  عمـومي   در آمـوزش   فنـاوري   آمـوزش   همايش  .  عمومي  آموزش  دورهدر   فناوي  آموزش  مباني  )1379(معافي، محمود

  .سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

-هاي دولتي وخصوصي استان خوزستان در رابطه با توسعة آمـوزش امكانات مؤسسات ودستگاه) 1375(مفتخر، ابوالقاسم

  .ان خوزستاناداره كل آموزش وپرورش است: اهواز. هاي شاخه كاردانش

  .تهران. انيو مرب ايانجمن اول انتشارات .يبه برنامه درس يقيتلف كرديرو). 1382( .حسن ،يملك

  انتشارات دانشگاه تهران : تهران). چاپ دوم(سپرد؟ تربيت به كجا ره مي)1369(منصور، محمود و دادستان، پريرخ

التحصيالن  شهيد باهنر استان بوشهر با اشتغال فارغهاي هنرستان كشاورزي  بررسي رابطه آموزش) 1379(منفرد، نوذر

  .آموزش و پرورش استان: بوشهر. 1366- 79هاي  آن در سال

تناسب كيفيت و كميت محتواي آموزشي ) 1373(ريزي آموزشي سازمان گسترش و نوسازي صنايع  مؤسسه مطالعات و برنامه

 استانداردهاي شغلي مورد نياز صنايع توليدي ها با دروس تخصصي و كارگاهي رشتة ماشين ابزار در هنرستان



159 

 
ريزي آموزش فني و  اي، دفتر تحقيقات و برنامه معاونت آموزش فني و حرفه  وزارت آموزش و پرورش،  :تهران). گزارش تحقيق(

  .اي حرفه

التحصيالن در  بررسي وضعيت اشتغال فارغ) 1367(ريزي آموزشي سازمان گسترش و نوسازي صنايع  مطالعات و برنامه مؤسسه

اي، دفتـر تحقيقـات و    وزارت آمـوزش و پـرورش، معاونـت آمـوزش فنـي و حرفـه      : تهـران ). گزارش تحقيق( صنايع سنگين

  .اي ريزي آموزش فني و حرفه برنامه

التحصـيالن ايـن شـاخه در    بررسي ميزان اثربخشي شاخه كاردانش در ارتباط با اشتغال فارغ) 1376(مهدي زاده، عباس

  . آموزش و پرورش استان كرمان. در استان كرمان 1371-75هاي سال

ها با وضعيت  هاي مهارتي شاخه كاردانش در زمينه صنعت و ميزان انطباق آن نيازسنجي رشته) 1384(زاده، يـداهللا مهرعلي

  .سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان. ساله توسعه كشور در استان خوزستان موجود در برنامه پنج

مجموعـه مقـاالت رويكـرد تلفيقـي بـه      (سازواري رويكرد تلفيقي با نظريه ساخت و سـازگرايي ) 1382(دي، محمـود مهر محم

  .انتشارات انجمن اوليا و مربيان: تهران). ي درسي،به كوشش حسن ملكي برنامه

اي در برنامـه   حرفـه هاي فنـي و   التحصيالن دختر هنرستان بررسي نياز بازار كار به فارغ) 1384(السادات ميرناصري، نجمه

 .و تحليل علل آن و ارائه راهكارهـاي مناسـب در ايـن زمينـه     78-81هاي  دوم و سوم توسعه استان قم در سال

  .ريزي استان قم سازمان مديريت و برنامه:قم

آموزان شاخه كاردانش در مشاغل مـرتبط در  التحصيالن مهارتبررسي ميزان اشتغال فارغ) 1380(ميرهادي، سيد مهدي

  . آموزش وپرورش استان اصفهان. 1379استان اصفهان در سال 

اي و كاردانش شـاهين شـهر در    هاي فني و حرفه بررسي كارايي بيروني و دروني هنرستان) 1386(ميرهادي، سيد مهـدي 

  .سازمان آموزش و پرورش اصفهان. 1378-83هاي  سال

نظـام جديـد آمـوزش كشـاورزي ازديـدگاه مـديران       هاي برنامه آموزشي بررسي برخي ويژگي) 1376(ميري، نورمحمد

  .دانشگاه تربيت مدرس: تهران). نامهپايان(هاي كشاورزيوهنرآموزان هنرستان

( آموزان شـهر تهـران   هاي كاردانش، ازديدگاه دانشآموزان به آموزشعلل روي آوردن دانش)1374(چيمه، سيدرضاميري

  .اد اسالمي واحد تهراندانشگاه آز:تهران).پايان نامه كارشناسي ارشد

  .سوم چاپ سمت، تهران انتشارات .)مهرمحمدي ترجمه محمود(درسي برنامه هاي نظريه). 1378( پي .جي ميلر،

اي در اسـتان   هـاي فنـي و حرفـه    آموزان مستعد به هنرسـتان  عوامل مؤثر در عدم جذب دانش) 1382(ميناگر، عليرضـا 

  .آموزش وپرورش استان: آباد خرم. لرستان

هاي آموزشي و درسي دوره كارشناسي ناپيوسـته دبيـر فنـي تأسيسـات بـا       رابطه برنامه) 1374(جاريان، محمدحسـين ن

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران: تهران. التحصيالن نيازهاي شغلي فارغ

در  اسـتان   1363-67هاي التحصيالن سال اي با اشتغال فارغ هاي رسمي فني و حرفه رابطه آموزش) 1372(نظري، هـادي 

   .اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان. زنجان
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بررسي نارسايي هاي ارتباط نظام هاي آموزش و پرورش و بازار كار و ارائـه راه حـل هـاي    )  1378(نفيسي ، عبدالحسين 

  .انتشارات مدرسه . وزارت آموزش و پرورش : تهران .  اصالحي

در   فنـاوري   آمـوزش   همـايش   .  ايـران   عمـومي   در آمـوزش   فناوري  آموزش  وديتهايو محد  الزامات    )1379(نفيسي، عبدالحسين

 .سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي: تهران.  عمومي  آموزش

پژوهشـكده تعلـيم و تربيـت،    : تهـران . آموزش هاي فني و حرفه اي در قرن بيست و يكم  )1382(نفيسي، عبدالحسين، مترجم

  .و حرفه اي گروه آموزش هاي فني

تا  62هاي  اي استان اصفهان در سال هاي متوسطه فني و حرفه هاي كمي و كيفي آموزش شاخص) 1370(نوابخش، حسـين 

  .دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربيتي). نامه كارشناسي ارشد پايان(گيران در برنامه اول اي آموزش و برآورد منطقه 68

اي استان اصفهان از تجهيزات تخصصي در مقايسـه   مندي واحدهاي فني و حرفه ميزان بهره) 1372(نوربخش، سيدحسين

  .اداره كل آموزش و پرورش استان: اصفهان. با خط تعادل

: تهـران . آموزان شاخه كـاردانش در شـهر تهـران   رابطه بين رشته تحصيلي وشغل موردانتظار دانش) 1375(نويدي، احـد 

  ).ايفني وحرفه(ريزي درسي آموزش متوسطهمهوزارت آموزش وپرورش، دفتر تأليف وبرنا

. هـاي كـامپيوتر و الكترونيـك شـاخه كـاردانش     آموختگان رشتهبررسي وضعيت اشتغال مهارت)1382(نويدي، احد و برزگر، محمود

  .106تا  65صفحات .75سال نوزدهم، شماره . فصلنامه تعليم وتربيت

  پژوهشكده تعليم و تربيت: تهران . ايبرنامه آموزش فني وحرفهراهنماي عملي ارزشيابي جامع ) 1383(نويدي ، احد 

گـروه    پژوهشـكده تعلـيم و تربيـت،   : تهـران ). جلد چهـارم ( چكيده تحققات: اي آموزش فني و حرفه) 1384(و همكاران  نويدي

  .اي هاي فني و حرفه پژوهشي آموزش

پايـان نامـه كارشناسـي    (ايوحرفهيل در آموزش فنيمقايسه عوامل مؤثر در جذب بزرگساالن به تحص) 1375(پور،علينيك

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران: تهران).ارشد

اي آموزش متوسطه شهرستان شهر كـرد طـي    بررسي كارايي دروني و بيروني شاخه فني و حرفه) 1382(نيكخواه، محمد

  .هاندانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصف: اصفهان. 1375-80سالهاي 

. 1363-67اي با اشتغال فارغ التحصيالن در سالهاي  بررسي رابطه آموزشهاي رسمي فني و حرفه)1371(وحيدنيا، مهـدي 

  .آموزش وپرورش استان: ايالم

  .صنايع آموزشي، تهران)چاپ چهارم(كليات نظام جديدآموزش متوسطه)1373(وزارت آموزش و پرورش

  1372-90تحصيلي  هاي سالدر  آموزش و پرورش ميرس آمار)1372- 90(وزارت آموزش و پرورش  

مصوب شوراي (طرح كليات نظام طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران )1367(وزارت آموزش و پرورش

  . ستاد اجرائي تغيير بنيادي آموزشي: تهران). تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش

اي در يـك دوره دو   هاي فني و حرفـه  وني رشته ساخت و توليد در هنرستانبررسي كارآيي در )1382(هدايي، علي اصغر

وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي، دفتـر آمـوزش و پـرورش    . )1380-82هاي  سال(ساله 

  . اي فني و حرفه
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. اي در شـهر تهـران   و حرفـه  التحصيالن رشته گرافيك شاخه فنـي  مطالعه وضعيت اشتغال فارغ) 1382(جو، الهـام  هدف

  اي هاي فني و حرفه پژوهشكده تعليم و تربيت، گروه پژوهشي آموزش

اي كـاردانش شهرسـتان   هـاي فنـي وحرفـه   آموزان در شاخههاي جذب دانشارزشيابي مالك) 1379(همت، محمدرضـا 

  .اداره كل آموزش وپرورش استان: اصفهان. 1379شهررضا در سال 

 1375-76بررسي مسايل ومشكالت شاخه كاردانش در استان كردستان درسال تحصيلي ) 1376(اللهي، سيدمحمدهيبت

  .اداره كل آموزش وپرورش استان: كردستان.هاي مناسب جهت بهبود وضعيت موجودحلوارائه راه

ـ برنامه ر يوالگ يطراح) 1385(يعل زدان پناه،ي ـ  يزي اله رسـ . تفكـر دانـش آمـوزان    يهـا  پـرورش مـنش   يبـرا  يدرس

  مدرس تيترب ،دانشگاهيكترد

اي وكـاردانش در واحـدهاي   هاي فني وحرفـه بررسي مشكالت و موانع اجرايي ارائه آموزش) 1380(يوسيلياني، غالمعلـي 

  .آموزش وپرورش شهر تهران. آموزان، دبيران ومديرانآموزشي شهر تهران ازديدگاه دانش

روزي  ، اداري و مــالي، تربيتــي، عــاطفي و شــبانهبررســي مســائل و مشــكالت آموزشــي) 1379(نــژاد، صــديقه يوســفي

  .مرآموزش مديريت دولتي: بندر عباس. اي استان هرمزگان هاي فني و حرفه آموزشكده
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