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چكيده:

هـدف اصلي اين مقاله، توضيـح و تبيين ضرورت تلفيق آموزش و پـرورش عمومي و فني و حرفه اي 
و ارائـة چارچوبي براي تلفيق اين دو مؤلفه اسـت. مسـئلة اصلي نگارنده فقدان فهم روشـن از تلفيق 
و نداشـتن چارچوب نظري دربـارة ضرورت (توجيه علمي، اقتصادي و اجتماعـي) درهم تنيدن آموزش 
عمومي و آموزش هاي فني و حرفه اي و فراهم نبودن شواهد متقاعدكننده دربارة شيوة مناسب تلفيق بود. 
روش اين پژوهش، كيفى از نوع مطالعة اسـنادي اسـت. با توجه به مفاهيم و تلويحات مطالعات مربوط 
بـه حرفه گرايي جديد، به نظر مي رسـد تلفيق آموزش عمومي بـا آموزش هاي فني و حرفه اي مي تواند به 
غنـاي هـر دو نوع آموزش بينجامـد و عموم دانش آموزان از آن بهره مند شـوند. شـالودة آموزش هاي 
فني و حرفـه اي را آموزش و پـرورش عمومي تشـكيل مي دهـد و همة جمعيت دانش آمـوزي (نه گروهي 
خاص) به اين شالوده نياز دارند. بنابراين، تلفيق دو نوع آموزش ياد شده اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. 
درهم تنيدن آموزش فني و حرفه اي و آموزش عمومي يك راهبرد تربيتي اسـت كه قضاوت دربارة مفيد 
بودن آن نيازمند محك تجربي اسـت. در حالى كه، در سـطح بين المللي يك حركت كلي به سوي تلفيق 

به روشني ديده مي شود، در كشور ما انديشة تلفيق در حال شكل گيري است.

   آموزش  وپرورش عمومي، آموزش  فني  و حرفه اي، تربيت  حرفه اي،  تلفيق، مهارت هاي كليد واژه ها:
پايه، مهارت هاي اصلي، مهارت هاي غيرفني، مهارت هاى عمومى براي اشتغال پذيري، 
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مقدمه 
تحوالت سريع و پرشتاب جهان امروز، ضرورت تغيير در نگرش نسبت به آموزش و پرورش به طور 
عــام و آموزش فني و حرفه اي به طور خاص را بيش از پيش آشــكار ســاخته اســت. اقتصاد جهاني به 
نيروي انساني انعطاف پذير و مولد نيازمند است تا بتواند خود را با محيط پيوسته در حال تغيير سازگار 
کند. از اين رو، فراهم کردن امکان يادگيري و کارآموزي در طول زندگي افراد تنها راهي اســت که بدان 
طريــق مي توان افراد را به دانش و مهارت هــاي الزم براي زندگي در جهان پوياي امروز مجهز کرد. در 
عصر حاضر، دانش موتور محرك اقتصاد جهاني اســت به طوری که سرماية انساني و ميزان برخورداري 
كاركنان ســازمان ها از دانش، مهم ترين ثروت آن ها به حساب مي آيد. مطابق برآورد سازمان همكاري و 
توســعة اقتصادي، بيش از نيمي از ثروت جوامع صنعتي پيشــرفته از ســرماية دانش كسب شده است. 
دراكر۱ در ســال ۱۹۹۸، پيش بيني كرد كه در بيســت ســال آينده نيمي از كاركنان بنگاه هاي بزرگ كسب 
و كار را مديــران متخصص تشــكيل خواهند داد و الگوي اشــتغال از كارگران يــدي و كاركنان دفتري 
بــه كارگران دانش تغيير خواهد يافــت (مژومدار۲، ۲٠٠۹). در چنين جهانــي كه بر اقتصاد دانش محور 
تأكيد مي شــود، چالش هايي در حوزة تعليم وتربيت ايجاد شــده اســت. اين چالش ها مجموعة شرايط، 
واقعيت ها، داليل و شــواهدي هســتند كــه وضع موجود نظام آموزش رســمي را به مبــارزه طلبيده و 
مفيد بودن برنامه هاي جاري را مورد ترديد قرار می دهند و مســئوالن نظام آموزشــي را به تغيير وضع 
موجود و سازگاري با شرايط نوين فرا مي خوانند. بنابراين، ايجاد تغيير در رويكرد و برنامة كار نظام هاي 
آموزشي ضروري به نظر مي رسد. در واقع، نظام آموزشي با مسايلي مواجه است كه جست وجوي راه حل 
مناســب برای آن ها نيازمند هوشمندي و خردورزي است. روشن اســت كه راه حل هاي متعددي براي 
مواجهه با اين چالش ها و حل مسايل نظام آموزشي قابل طرح است كه الزاماًٌ با يكديگر سازگار نيستند 
و در چنين موقعيت هايي آنچه مهم است انتخاب بهترين راه حل است. اعتبار هر راه حلي با فايدة عملي 
آن سنجيده مي شود. اما بايد توجه داشت كه پايداري و فراگيري فايدة عملي اقدامات مختلف متفاوت 
است. چه بسا رويكردهايی که در گذشته در شرايط خاص زماني و مكاني مفيد بوده اند ولي براي امروز 
مناســب نيستند. براي نمونه، نظام هاي آموزشي مستقر در قرن بيستم به عنوان تدابير مؤثر براي مواجهه 
خردمندانه با مسايل جاري پديدة صنعتي شدن تأسيس شدند ولي همان نظام ها در شرايط كنوني، ديگر 

از كارآيي مطلوب برخوردار نيستند و به چالش كشيده مي شوند. 
تاريخچة آموزش وپرورش نشــان مي دهد كه نظام هاي فرعي آموزش وپرورش، به ويژه نظام آموزش 
فني وحرفه اي، در اثر توســعة صنعتی شــدن شــكل گرفته انــد. در برخي موارد نظام هــاي منفك، نظير 
آموزش و پرورش غيررســمي و كارآموزي حرفه اي، براي پاسخگويي به نيازهاي ناشي از صنعتي شدن 
به وجود آمده اند و هريك از اين نظام هاي فرعي، حّتي به بهاي سوق دادن كل نظام آموزشي به فروپاشي، 
فلســفه و اهداف خاص خود را حفظ كرده اند. اكنــون، دولت ها و بدنه هاي تخصصي به عنوان يک کل 
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يكپارچــه، آثار زيانبار اين رويکردهای تجزيه طلب را تشــخيص داده  و بــراي تلفيق نظام هاي فرعي و 
ايجاد يك نظام متحد، فراخوانده  شده اند (يونسکو۳، ۱۹۸۶) و بسياري از کشورها براي اصالح نظام هاي 

آموزشي خود اقدامات مختلفي در جهت تلفيق آموزش هاي نظري و حرفه اي انجام داده اند. 
در ايــن مقاله تالش مي شــود در پرتو اطالعــات و دانش موجود ابهام هاي مربوط به «چيســتي»، 
«چرايي» و «چگونگي» تلفيق برنامه هاي آموزشي روشن شده و چارچوبي براي تلفيق آموزش عمومي 
و آموزش فني وحرفه اي ارائه شود. اين چارچوب معطوف به حرفه  گرايي جديد است كه در آن، ارتقاي 
كيفيــت آمــوزش فني وحرفه اي و پرورش شايســتگي هاي پايه از طريق تلفيق، به طــور همزمان، تحقق 
يافته و اشــتغال پذيري را تسهيل مي كند. در واقع، شواهد تجربي نشــان داده است که امروزه، غفلت از 
شايستگي هاي پايه، اشتغال پذيري را کاهش مي دهد. بنابراين، رويكرد تلفيق به توسعة شايستگي هاي پايه 

پيوند خورده است. 

چيستي تلفيق
مطابق تعريف، تلفيق عبارت اســت از «به هم پيوســتن بخش هاي مجزا براي ايجاد يک واحد کل 
که به صورت يک نظام يكپارچه عمل می کند». در ادبيات ناظر بر برنامه ريزي درسي، «تلفيق» به معناي 
«درهــم  آميختن» يا «درهم تنيدن» موضوع هاي درســي اســت كه در نظام هاي آموزش ســنتي، به طور 
جداگانه و مجزا از يكديگر در برنامة درسي قرار گرفته اند. صرف نظر از اختالف هاي جزئي، اين تعريف 
در بسياري از متون مكتوب انعكاس يافته است. مطابق تعريف شوميكر۴ (۱۹۹۱) برنامة تلفيقي، آموزشي 
اســت كه سازمان بندي آن با اســتفاده از خطوط موضوعي متنوع و متفاوت صورت مي گيرد و از طريق 
تلفيق موضوع های گوناگون، در زمينه هاي وسيع تر مطالعه و سرمايه گذاري مي كند. اين تعريف، يادگيري و 
ياددهي را به صورت يك كل مي بيند كه منعكس كننده دنياي واقعي معلم و شاگرد است. در رويكردهاي 
جديــد بر مفهوم «تلفيق» تأكيد مي شــود. به طوري كه تلفيق آموزش هاي نظــري و عملي در يک برنامة 
درســي واحد، عنصر حساس و مهم کوشــش هاي اصالح طلبانه در آموزش فني وحرفه اي است (لينچ۵، 
اسميت۶ و راجســکي۷، ۱۹۹۴). در اواخر قرن بيستم ديدگاه جديدي تحت عنوان «حرفه گرائي جديد» 
در آمريکا به وجود آمد كه با تفسيري نو از انديشه هاي جان ديوئي، بر تلفيق دانش نظري و عملي تأكيد 
مي  كرد (مرجاني، ۱۳۸۱). حرفه  گرائي جديد با تأكيد بر موضوعات غيرشغلي مانند محيط زيست و مسائل 
شهروندي يا زمينه  هاي وسيعي مانند رياضيات، علوم و اخالق انساني در برنامه  هاي دبيرستان ها، ريشه 
در انديشه هاي جان ديوئي دارد. در واقع، اين ها همان مفاهيم و مقاصدي هستند که ديوئي ۸٠ سال پيش 
بســياري از آن ها را به صراحت در کتاب خود  «دموکراســي و تعليم وتربيت» بيان کرده بود. ديوئي در 
بسياري از نوشته  هايش از دوگانگي مسلط بر آموزش وپرورش که هم اکنون نيز وجود دارد، به شدت انتقاد 
مي  کرد. او جدائي چيزهائي نظير فرد از جامعه، فعاليت هاي بدني از فعاليت هاي ذهني، يادگيري از عمل، 
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ايفاي نقش از کار و تقابل آموزش نظري و آموزش حرفه  اي را به شدت مورد انتقاد قرار مي  داد و معتقد 
بود اين ها را نبايد از هم جدا كرد (گراب۸، ۱۹۹۶).

حرفه گرائي جديد و ديدگاه هاي ناظر برآن، رويکرد جديدي را در تربيت حرفه اي مطرح كرده که براساس 
آن آماده سازي فراگيران براي يک شغل خاص به رويکرد آماده سازي عموم جوانان براي سازگاري مؤثر با 
دنياي كار و مشاغل دانش محور تغيير يافت. با توجه به مفاهيم و تلويحات مطالعات مربوط به حرفه  گرايي 
جديد، به نظر مي رسد پرورش مهارت ها و شايستگي هاي پايه مي تواند اشتغال پذيري را تسهيل كند. در 
واقع، شــواهد تجربي نشان داده اســت که در عصر حاضر، غفلت از شايستگي هاي پايه، اشتغال پذيري 
را کاهش مي دهد. به همين دليل، در توصيه هاي ســازمان هاي جهاني مانند يونسکو و يونيوک بر اهميت 
پرورش مهارت هاي پاية آموزش فني وحرفه اي تأکيد مي شود (يونسکو، ۲٠٠۱؛ استاز۹ و باديلي۱٠، ۲٠٠۴). 
بنابراين، پرورش اين مهارت ها بايد در وظايف اصلي نظام هاي آموزش فني وحرفه اي گنجانده شود. در 
ادبيات موجود براي اشــاره به مفهوم «مهارت هاي پايه»۱۱ از مفاهيم مترادفی، نظير«مهارت هاي كليدي 
مرتبــط با دنياي كار»۱۲، «مهارت هاي اصلي»۱۳، «مهارت هاي غيرفني»۱۴ يا «شايســتگي هاي كليدي»۱۵، 
استفاده شده است. معنا و مفهوم اين مهارت ها در همة منابع كامًال يكسان نيست. با وجود اين، تفاوت  
در تعاريف چندان بارز نيســت. در همة منابع بر چند مهارتي بودن، انعطاف پذيري و ســازگاري تأكيد 
شــده است. مهارت های پايه يا شايســتگي هاي عمومی، مهارت های قابل انتقالی هستند که كسب آن ها 
براي اشــتغال در سطوح مختلف برای افراد ضروری است (کرنز۱۶، ۲٠٠۱). در واقع، مهارت هاي پايه و 
شايســتگي هاي عمومي شالودة مهارت هاي فني وحرفه اي را تشكيل مي دهند. اين مهارت ها معطوف به 
توانايي كاربرد تلفيقي دانش ها و مهارت ها در موقعيت هاي واقعي كســب وكار است و كسب آن ها براي 
مشاركت مؤثر در دنياي كار و اشكال نوظهور مشاغل، اساسي تلقي مي شود. آموختن چنين مهارت هايي 

براي توفيق در هر شغلي (نه كاري معين در شغل يا صنعت خاص) ضروري است.
بــا درك اين ضرورت، در دهه هــای اخير رويكرد تلفيق آموزش فنی و حرفــه ای و آموزش عمومي 
بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اســت و برخي از کشــورها براي اصالح نظام هاي آموزشــي خود 
اقدامات مختلفي در اين جهت انجام داده اند. پايه های نظری و فلسفی رويکرد تلفيقي به ديدگاه های جان 
ديويی چهرة برجستة مكتب پراگماتيسم و نيز نظريه  هاي روان شناسان شناختي (نظير پياژه، ويگوتسكي) 
برمی گردد كه امروزه در قالب نظرية «ســاختن گرايي»۱۷ پديدار شــده اســت. البته، همة انواع و اشكال 
ســازماندهي تلفيقي با نظرية ســاختن گرايي همســويي ندارد. همچنين، داللت و استلزامات اين نظريه 
مي تواند در اشــكال غيرتلفيقي برنامة درســي نيز مورد توجه قرار گيرد. عاليق تلفيقي در طراحي برنامة 
درسي، درصورتي كه برنامه بخواهد با مفروضات ساختن گرايي همسو باشد، بايد به مثابه جهت گيري هاي 
ارزشمند تربيتي و آموزشي در نظر گرفته شوند به طوری که كمّ و كيف تحقق آن ها، مانند اثبات يك فرضيه 
در اثر آزمودن نتايج، روشــن گردد. ســازماندهي تلفيقي مي تواند به عنوان يك عامل تسهيل كننده و تنها 
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كوشــش ممكن در تمام برنامه ريزي درسي مّدنظر قرار گيرد (مهر محمدي، ۱۳۸۲). در مجموع مي توان 
گفت، رويكردهاي تلفيقي در پي اين هســتند كه با ارائة سازماندهي خاصي از آموزش، فرصت هايي را 
براي فراگيران فراهم ســازند تا با اصول، مبادي، روش ها و موضوعات متنوع در قلمروهاي متعدد آشنا 

شوند. 
در طول ســه دهة گذشــته تلفيق آمــوزش فنی و حرفه ای و آموزش عمومي از ســوي مجامع علمي 
بين المللــي مــورد توجه قرار گرفته اســت. به طوري كه در دهه ۸٠ قرن بيســتم مجموعه اي تحت عنوان 
«روندها و مســايل مورد بحث در آموزش فني و حرفه اي» از ســوي ســازمان يونســكو انتشار يافت كه 
گزارش سوم آن به «تلفيق آموزش فني، آموزش حرفه اي و آموزش و پرورش عمومي» اختصاص داشت۱۸ 

و شامل توجيهات منطقي تلفيق و گزارش موردپژوهي هاي چند كشور در اين زمينه بود.
در مقدمة آن گزارش، ضمن اشــاره به رسالت يونسكو در خصوص ارتقاي مردم ساالري، ضرورت 
تلفيق آموزش فني و حرفه اي و آموزش و پرورش عمومي با ضرورت پيشگيري از ِاعمال تبعيض دراعطاي 
حق تربيت شهروندان توجيه شده است. موردپژوهي هاي مربوط به تلفيق نشان مي دهند كه در اين حوزه 
پيشــرفت هايي در تعدادي از كشورها حاصل شده است و يك روند كلي به سوي تلفيق به روشني ديده 
مي شــود. با وجود اين، شــايد بتوان گفت هيچ كشوري در خصوص تلفيق برنامه هاي آموزش عمومي و 
تربيت حرفه اي به موفقيت كامل دســت نيافته است. شايد اين بدان دليل است که راه حل واحدي براي 
مســئلة تلفيق وجود ندارد و قضاوت دربارة مفيد بودن اتخاذ رويكرد تلفيقي در موقعيت هاي مختلف و 
درهم تنيدن آموزش عمومي و آموزش فني وحرفه اي، نيازمند محك تجربي در بافت هاي مختلف است. 

چرايي تلفيق آموزش هاي عمومي و فني وحرفه اي 
چنان كه  قبًال اشاره شد در دهه هاي اخير آثار زيانبار رويکردهای تجزيه طلب معطوف به نظام رسمي 
آموزشي براي دولت ها و بدنه هاي تخصصي آشكار شده و مسئوالن و صاحب نظران حوزة تعليم وتربيت 
براي تلفيق نظام هاي فرعي و ايجاد يك نظام متحد، برانگيخته  شــده اند. همچنين، اين تمايل از حدود 
۴٠ سال پيش در سطح بين المللی به وجود آمده و با گذشت زمان نيرومند شد، به طوري كه درتوصيه نامه 
تجديدنظر شــده يونســكو دربارة آموزش فنی و حرفه ای منعكس گرديد و در جلسة هيجدهم کنفرانس 
عمومی در سال ۱۹۷۴ نيز پذيرفته شد. در پاراگراف ششم اين توصيه نامه تصريح شده است كه آموزش 
فنی و  حرفه ای يك مفهوم فراگير است و نبايد به معناي كسب آمادگي براي يك شغل واحد محدود شود. 
عالوه بر اين، با توجه به ضرورت تعريف روابط جديد ميان آموزش، زندگی کاری و به طوركلي اجتماع، 
آموزش فنی وحرفه ای بايد به عنوان بخشــي از يك نظام آموزشــی مادام العمر و ســازگار با نيازهای هر 
کشوري وجود داشته باشد. اين نظام بايد براي رسيدن به اهداف زير جهت داده شود (يونسكو، ۱۹۸۶، 

ص. ۹):
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الف. برچيدن موانع موجود ميان سطوح و حوزه هاي تربيت، تربيت و اشتغال، مدرسه و كل جامعه، 
از طريق تلفيق آموزش فنی و حرفه ای با آموزش عمومي در همة جريان هاي تربيتي باالتر از سطح 
ابتدايي؛ ايجاد ساختارهاي تربيتي باز و منعطف؛ به حساب آوردن نيازهاي تربيتي افراد و تحول 

در حرف و مشاغل.
ب. ارتقاي كيفيت زندگي از طريق فراهم كردن فرصت براي گســترش افق هاي فكري و كســب و 
بهبود مداوم دانش و مهارت هاي حرفه اي و درعين حال، فراهم كردن فرصت بهره برداري جامعه 

از ثمرات تغييرات اقتصادي و فناوري براي نيل به رفاه عمومي.
آموزش فني و حرفه اي بايد با يك پايه وســيع از تعليم وتربيت حرفه اي آغاز شــود و ضمن تســهيل 
ارتباط هاي افقي و عمودي در درون نظام آموزشي و ميان مدرسه و دنياي اشتغال، به حذف همة اشكال 

تبعيض منجر شده و براي رسيدن به اهداف زير طراحي شود (همان منبع، ص۱٠):
الف. آموزش فني و حرفه اي به عنوان بخشي جدايي ناپذير از آموزش عمومی پايه براي تسهيل ورود 

فرد به  دنياي فناوري و کار، طراحي و اجرا شود.
ب. آموزش فني و حرفه اي، ممكن اســت به صورت مثبت و آزادانه، به عنوان وســيله اي براي رشــد 
استعدادها، عاليق و مهارت ها، توسط فرد انتخاب شود و او را براي اشتغال در برخي از حرف 

و يا تداوم تعليم و تربيت سوق دهد. 
ج. آموزش فني و حرفه اي از طريق استقرار بر روي پاية استوار آموزش عمومی، بايد به افراد جامعه 
اجــازه دهد تا به جنبه هاي ديگر آموزش در همة ســطوح و در همــة مراحل آموزش تخصصي 

دسترسي داشته باشند. 
د. آمــوزش فني و حرفــه اي بايد به افراد بــرای انتقال از يک زمينه به زمينة ديگــر در داخل آموزش 

فنی و حرفه ای، اجازه دهد.
ه. به منظور تسهيل تحرك آموزشي، حرفه اي و شغلي در سنين پايين، كه در آن تصور مي شود آموزش 
عمومي پايه مطابق با نظام آموزش حاكم در هر كشور كسب شده است،آموزش فني و حرفه اي بايد 
دسترسي همة افراد را برای همة انواع آموزش هاي تخصصي، در درون و بيرون نظام هاي رسمي 

آموزش،  در ارتباط با کارآموزی يا به موازات آن تسهيل كند. 
و. آموزش فني و حرفه اي بايد براي همة زنان و مردان در چارچوب مفاهيم ياد شده و بر مبناي رعايت 

اصل برابري در دسترس باشد.
ز. به منظور تسهيل پيوستن همة اشخاص ناتوان و معلول به جامعة طبيعي، آموزش فني و حرفه اي بايد 

متناسب با نيازهاي ويژة گروه هاي استثنايي در دسترس باشد.
اين خط مشي اساسي كه از حدود سه دهه پيش اتخاذ شده، به صورت نمودار شكل ۱ ارائه مي شود. 

اين نمودار نظام آموزش وپرورش مادام العمر را به تصوير مي كشد. 
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 نمودار 1.   ساختار الگوى آموزش مادام العمر  (اقتباس از يونسكو، 1986)                                                                                                                                                                                                                                                                               

سن نرمال
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲٠
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱٠
۹
۸

۷

سن تحصيل

۱۸

۱۷

۱۶

۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

۱٠

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

آموزش برای اشتغال

اشتغال همراه با تحصيل

لیآموزش تخصصی
 عا

ش
وز

آم
وم

ة د
سط

تو
م

ول
ة ا

سط
تو

م
يی

دا
 ابت

ش
وز

آم

آموزش های کالسيک، جامع و فنی وحرفه ای

آموزش عمومی (شامل آموزش فناوری عمومی)

آموزش وپرورش عمومی

(درصد)     ۱٠٠               ۷۵                 ۵٠                ۲۵                 ٠
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تلفيق و درهم آميختن موضوع های درسی به عنوان يکی از اساسی ترين مباحث در طراحی برنامه های 
درســی می تواند نقش مهمی در بسط و گســترش دانش و مهارت و نگرش فراگيران داشته باشد. تلفيق 
آموزش فني حرفه اي و آموزش عمومي هيچ مسئله جّدي به وجود نخواهد آورد، به ويژه در جايي كه زمينة 
آموزش فني بيشتر، از نوع آموزش نظري و علمي (براي مثال، آموزش بازرگاني) است. مسئله واقعي، پيدا 
كردن راه هاي تلفيق آموزش فني وحرفه اي و آموزش عمومي اســت. به نظر مي رسد فقدان تشخيص كار 
عملي در حوزة تربيتي يك ضعف خاص باشــد. هنوز براي پيدا كردن نظامي كه برابري كاملي را فراهم 
ســازد و به كار عملي به عنوان يك عنصر تربيتي در مســير خود اعتبار بخشد، راه درازي در پيش است. 
بنابراين، تلفيق مســئلة پيچيده اي اســت كه حل آن صرفًا از طريق تغيير ساختار يا ايجاد هماهنگي ميان 
افراد ممكن نيست. همچنين، بايد مسئلة برابري و صالحيت ها و مدارك در نظرگرفته شوند (ص. ۱۴). 

بــا وجــود تحوالتي که در آموزش فني و حرفه  اي ايران رخ داده اســت، در شــرايط کنوني محصول 
يا نيروهاي تربيت شــده اين نظام نه به لحاظ مهارت  هاي کســب شــده و نه به لحاظ ويژگي  ها و اخالق 
حرفه  اي پاسخگوي نيازهاي اقتصادي و توسعه در جهت توانمند سازي توليد براي رقابت در بازارهاي 
جهاني، همســازي با تغييرات ســريع فناوري و فراهم کردن زمينه و شرايط الزم براي رسيدن به قدرت 
اول اقتصادي در منطقه آن گونه که در ســند چشــم انداز ۲٠ ســاله پيش بيني شده، نيست. شواهد موجود 
نشان مي دهد كه آموزش و پرورش ايران با وجود تحوالت مستمری که در يکصد سال اخير در آن انجام 
شده است، همواره در تحقق اهداف آموزشی و تربيتی ناکام مانده است (خالقي، ۱۳۸۸). به نظر مي رسد 
يكي از مشكالت اساسي نظام آموزشي ايران به تعامل آموزش وپرورش عمومي با آموزش فني و حرفه اي 
برمي گردد و توفيق برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در گرو استحكام و كيفيت آموزش  مهارت هاي پايه 
و شايستگي هاي عمومي است. نگرش دانش آموزان نسبت به كار و آموزش هاي فني حرفه اي و همچنين 
مهارت هاي اوليه، در دورة آموزش عمومي  شكل مي گيرد. بنابراين دورة آموزش عمومي مي تواند بستر 
مناسبي براي كيفيت بخشي به آموزش هاي فني وحرفه اي فراهم سازد. با وجود اين، محصول تعامل اين 
دو نوع آموزش چندان رضايت  بخش نيست و دانش آموزان، عمومًا، در زمينه مهارت هاي اصلي۱۹ ضعف 
اساســي دارند و در اثر همين ضعف حتي گروهي كه آموزش هاي فني و حرفه اي را دريافت مي كنند، در 
موقعيت هاي واقعي بر كساني كه دوره هاي آموزش فني و حرفه اي را نگذرانده اند برتري معناداري نشان 
نمي دهند. اين مشكل نه تنها به كيفيت پايين برنامه هاي آموزش فني وحرفه اي، بلكه به ضعف اساسي در 
زمينة پرورش شايســتگي هاي پايه قابل انتساب است. به نظر مي رســد هنوز نظام آموزش رسمي ايران 
در پــرورش ويژگي هاي عمومي و پايه كه در ادبيات جهــان از اين ويژگي ها تحت عناوين مهارت هاي 
غيرفني يا مهارت هاي اصلي ياد مي شود، با مشكالت و موانع جّدي مواجه است و دربارة تحقق بسياري 
از غايت  هاي آموزش و پرورش عمومي ترديد وجود دارد. از طرف ديگر، مجموعة تجارب كشــورهاي 
پيشرفته نشان مي دهد كه بدون كسب اين ويژگي ها و شايستگي هاي پايه (مانند نظم و انضباط، وجدان 
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كاري، تفكر خالق، احســاس مسئوليت، انگيزه پيشــرفت و...) نمي توان به موفقيت برنامه هاي آموزش 
فني و حرفه اي اميد بست. به همين دليل، با توجه به مجموعه شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي موجود 
در كشور، پرداختن وزارت آموزش و پرورش به آموزش هاي تخصصي (حرفه آموزي و اصرار بر توسعة 
كّمي و افزايش ســهم آموزش هاي فني و حرفه اي در دورة متوســطه) بــا معيارهاي دانش علوم تربيتي و 
رويكرد هاي جديد در زمينة آموزش هاي فني وحرفه اي چندان ســازگار نيســت. در چنين شــرايطي، به 
چالش كشيدن نظام موجود آموزش وپرورش فني وحرفه  اي و توجه به مفاهيم حرفه  گرايي جديد و تجارب 

كشورهاي توسعه يافته ضرورت دارد (نويدي، ۱۳۹٠). 

چگونگي تلفيق آموزش هاي عمومي و فنى وحرفه اى 
با توجه به داليل و شواهد موجود، به نظر مي رسد ضرورت تلفيق مهارت هاي عمومي در برنامة درسي 
آموزش فني و حرفه اي براي اغلب صاحب نظران حوزة تعليم و تربيت آشكار شده است. اّما، وقتي كار به 
تعريف عملياتي مي رسد، اختالف  نظرها پديدار مي شود. در واقع، در مورد ماهيت و جزئيات مهارت هاي 
عمومي كه الزم است در برنامة درسي آموزش فني و حرفه اي گنجانده شود و نيز در زمينة مراحل تحول، 
سياســت گذاري ها و اولويت ها، اتفاق نظر وجود ندارد. بايد توجه داشــت كه تلفيق برنامه هاي درســي 
از اصل «همه يا هيچ» تبعيت نمي كند و مي تواند درجاتي داشــته باشــد. اشــكال و الگوهاي مختلفی 
از تلفيــق وجــود دارد که دو الگوي اصلي آن با عناوين «بين رشــته اي۲٠» و «درون رشــته اي۲۱» معرفي 
شــده  اســت. اگرچه به اعتقاد مژومدار (۲٠٠۹)، بهترين روش براي تلفيق مهارت هاي عمومي در برنامة 
آموزش فني وحرفه اي، تركيب هر دو الگو در يك رويكرد پيوندي است. اما، بنا به اقتضاي برنامة آموزش 
فني وحرفه اي ممكن است هم وجود رشتة مجزا براي آموزش شايستگي هاي عمومي و هم تلفيق همان 
مهارت  ها در موضوعات مختلف درســي قابل توجيه باشــد. به طور كلي، طراحي و اجراي برنامة تلفيق 
مهارت هاي عمومي در حوزة موضوع درســي، دشــوار اســت. ادغام مهارت هاي عمومي پايه در برنامة 
درسي آموزش فني وحرفه اي نيازمند تغييراتي قابل  توجه، از جمله تغيير در فناوري هاي جديد يادگيري، 
راهبردهاي يادگيري و شيوه هاي سنجش انعطاف پذير خواهد بود. انتخاب و استفاده از بهترين شکل و 
الگوي تلفيق تابع مجموعه شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي هر جامعه است. كسب موفقيت در اين 
راه به عزم و اهتمام ويژه ای نياز دارد  که مسئوليت آن بر عهدة برنامه ريزان و سياست گذاران و طراحان 

برنامة درسی است ( نويدي، ۱۳۹٠).
راهکار آموزش وپرورش مادام العمر كه سال هاست از طرف يونسكو توصيه شده و پذيرش عام پيدا 
كرده است، ايجاد يك مدرسه ترجيحًا جامع براي افراد ۱۲ تا ۱۵ ساله بعد از آموزش ابتدايي است. اين 
نوع مدارس بايد رويكرد مدرن به آموزش عمومي داشــته باشند. قبًال براي اين نوع آموزش اصطالح ها 
و مفاهيم فراواني وجود داشــت كه جنبه هاي فني و حرفه اي آموزش وپرورش عمومي را پوشش مي داد. 
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نمونه اي از اصطالح هايي كه در كشــورهاي مختلف استفاده مي شــوند، شامل، هنرهاي عملي، آموزش 
پلي تكنيك (فنون متفاوت)، آموزش وپرورش پيش حرفه اي، جهت گيري فني، هنرهاي دستي و غيره است. 
با وجود اشــتراك در برخي مفاهيــم و واژه ها، اجراي برنامه هاي آموزش فني وحرفه اي در كشــورهاي 
مختلف بســيار متفاوت  است. در برخي از كشــورها اساسًا بر آموزش دانش نظري و در برخي ديگر بر 
آموزش مهارت عملي تأكيد مي شود. اين واقعيت نيز مطلوب بودن تلفيق، به ويژه ضرورت تلفيق نظريه و 
عمل را آشكار مي سازد و به نظر مي رسد اين روش از ديدگاه تعليم وتربيت بسيار مؤثر باشد. در هر حال، 
روشن است كه تا پايان ۱۵ سالگي نبايد هيچ نوع آموزش تخصصي داده شود بلكه بهتر است آموزش از 
ويژگي هاي عمومي برخوردار باشد و در عين حال از مؤلفه هاي فني وحرفه اي براي كمك به دانش آموزان 
در جهت  كسب آمادگي براي زندگي فعال در آينده استفاده شود. همچنين، در اين دوره، راهنمايي شغلي 
بايــد نقش طبيعي خــود را ايفا كند. يكي از مباحث بغرنج و بحث انگيز، اصــالح آموزش در دورة دوم 
متوسطه (سنين ۱۶ تا ۱۹) است. در اين سطح، مدارس جامع هنوز فراگير نشده اند و در برخي از كشورها 
در مرحله اجراي آزمايشي قراردارند و تعدادي از كشورها نظام متنوع را ترجيح مي دهند. آموزش علمي 
نقش ســنتي خود را براي آماده سازي نخبگان ادامه داده است. در حالي كه حرفه آموزي براي آماده سازي 
كساني كه نتواسته اند در نظام آموزش دانشگاهي جايي براي خود پيدا كنند، به  خدمت گرفته شده است. 
يكي از مسايل عمده در سطح دورة دوم متوسطه، وجود نظام هاي كارآموزي موازي نظام آموزشي براي 
گروه سني ۱۶ تا ۱۹ است. اين نظام ها آموزش حرفه اي را براي كارگران ماهر فراهم مي سازند اّما، اجازة 
ادامــه تحصيل را به آنان نمي دهــد. چنين برنامه هايي معموًال در خارج از نظــام آموزش وپرورش اجرا 
مي شوند و قويًا براي برآوردن خواسته و نيازهاي كارفرمايان جهت گيري شده اند. در اين موقعيت ممكن 
اســت ميان نيازها و عاليق افراد يادگيرنده و كارفرمايان تعارض هاي آشــكاري به وجود آيد. در اغلب 
مــوارد، نظام آموزش فني وحرفه اي هدف خود را ارضاي نيازهاي افراد يادگيرنده قرار داده و زمينة الزم 
را براي تحّرك بيشتر در آينده و سازگاري مؤثرتر با تغييرات تكنولوژيايي، فراهم مي سازد و هدف چنين 
نظامي فراهم كردن آموزش تخصصي محدود شده و مطلوب كارفرمايان براي افزايش توليد نيست (ص. 

.(۱۳۶

گام هاي عملي به سوي تلفيق آموزش هاي عمومي و فنى وحرفه اى
گام نخســت اتخاذ رويكرد تلفيق سياست گذاري و مشروعيت بخشي به رويكرد تلفيق در سطح 
كالن كشــور اســت. اين مأموريت در ايران به عهدة شــوراي عالي آموزش وپرورش است. در سطح 
جهان فرايندهاي مشــروعيت بخشي و سياست گذاري در خصوص تلفيق آموزش عمومي و آموزش 

فني وحرفه اي از كشوري به كشور ديگر متغير است. بنا به گزارش يونسكو (۱۹۸۶)، در بسياري از 
كشــورها رأي  اكثريت دو ســوم براي تصويب قوانين آموزش وپرورش الزم اســت و قابل فهم 
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اســت كه چرا تغيير قوانين آموزش وپرورش به ســرعت رخ نمي دهد. آموزش وپرورش دغدغة همة 
اعضاي جامعه است و رعايت مردم ساالري مستلزم توافق در سطح وسيع است. با وجود اين، سؤال 
اساســي اين اســت كه جهت گيري آموزش وپرورش بايد به رفع نيازهــاي جامعه يا ارضاي نيازهاي 
فردي فراگيران و يا تأمين نيازهاي گروه هاي خاص معطوف باشــد. به همين دليل، هنوز توافق دربارة 
تلفيق حاصل نشــده اســت. موردپژوهي ها امكان مقايســة نمونه هاي مختلف را فراهم ساخته است. 
در فنالند و همچنين، ســاير كشورهاي اسكانديناوي، مدرسة جامع به يك واقعيت عيني تبديل شده 
اســت. در اتريش تنها تغيير تدريجي ممكن اســت كه از يك برنامة آزمايشــي مقدماتي شــروع و به 
تعميم و قانوني شــدن منجر شود. همچنين، كشورهايي كه با نظام فدرال اداره مي شوند، مشكالتي را 
تجربه مي كنند. براي نمونه، در كشورهاي استراليا و اياالت متحده آمريكا، دولت فدرال در خصوص 
آموزش وپرورش قدرت قانوني ندارد و اين قدرت كامًال در اختيار مســئوالن ايالت اســت. در مورد 
اين قبيل كشورها بايد توجه داشت كه وضع آموزش وپرورش يك ايالت نمي تواند وضع اياالت ديگر 
را نشــان دهد، حتي اگر از لحاظ توســعه يافتگي در سطح مشابه باشند. با وجود اين، سياست گذاري 
نمي توانــد تنها به يك ايالت مربوط باشــد بلكــه همكاري و تالش هاي مشــترك همة ايالت ها الزم 
اســت. به رغم اينكه منطبق كردن آموزش وپرورش با نيازهــاي ايالت ها و جوامع آن ها مزايايي دارد، 
واقعيت هاي روشــني وجود دارند كه تناســب آن را با اســتانداردهاي مّلي كه تّحرك آزاد، برابري در 
دسترسي و بازشناسي كيفيت ها و گواهي نامه ها را در سطح فدرال تضمين كند، قويًا محدود مي سازد 

(يونسكو، ۱۳۸۶، به نقل نويدي، ۱۳۹٠).
داليلي كه بر هر نوع اصالح تأكيد مي كنند ممكن اســت در موقعيت های مختلف متفاوت باشــند. 
يكي از فشــارآورترين مالحظات فضاي اقتصادي- اجتماعي است. به ويژه براي بعضي از دولت ها، 
نــرخ فزايندة جوانان بيكار به يك معضل جّدي تبديل شــده اســت. ترك كنندگان روزافزون مدارس 
متوســطه عمومي كه تنها براي ورود به دانشــگاه آماده شده اند ولی نمي توانند به دانشگاه وارد شوند 
و ضمنًا نمي توانند كاري با درآمد اقتصادي مطلوب پيدا كنند، خألهايي را در نظام اقتصادي کشــور 
ايجاد مي كنند. نياز به هدايت نظام آموزشــي به  سوي نيازهاي توســعة اقتصادي به نيروي انساني در 
كشــورهاي در حال توســعه به يك اولويت تبديل شده اســت. برخي از كشورها تصميم گرفته اند كه 
آموزش وپــرورش عمومي را حرفه اي ســازند تا از ايــن طريق هر فرد ترك كننده مدرســه از تربيت 
عمومي كافي براي ورود به نظام آموزش عالي برخوردار بوده و در عين حال، يك صالحيت شــغلي 
داشته باشد. حتي در برخي از كشورها شرط ورود به آموزش عالي شامل يك تا دو سال تجربة شغلي 
اســت. در كشــور ما (ايران) هم وجود اين خألهاي اقتصادي محسوس است ولي براي پر كردن آن 

تدابير مؤثري اتخاذ نشده است. 
ممكن اســت سياســت گذاري بــراي تلفيق آموزش هــاي عمومــي و فني وحرفــه اي، از ديدگاه 
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تعليم وتربيتي بررســي شود، جايي كه اختالف نظرهاي قطعي بايد مورد توجه قرار بگيرد. متخصصان 
تعليم وتربيت در مجموع با شــمول جنبه هاي حرفه اي آموزش عمومي، به ويژه همراه شدن «دست و 
ذهن» و در نتيجه تغيير نگرش در جهت كارهاي دستي موافق هستند. با وجود اين، در زمينة هزينه ها 
و بار اضافي برنامة درسي مخالفت هايي وجود دارد. از طرف معلمان هم مخالفت هايي ابراز مي شود 
كه احســاس مي كنند افزودن عناصر تازه به نظام آموزشــي به كاهش امنيت شغلي آن ها منجر شود. با 
وجود اين، مسئلة اصلي «عامل سياسي» ياد شده است. آيا نخبه پروري تحمل مي شود، و يا مي توان 
در جهت دموكراتيزه كردن نظام آموزش وپرورش حركت كرد؟ اكثر دولت ها به طور آشكار مسير دوم 
را انتخاب كرده اند. يكي از جنبه هاي خاص و مّهم اين نوع مردم ســاالري دسترســي دختران و زنان 
به آموزش فني وحرفه اي اســت. در اين خصوص يونســكو در سال ۱۹۸٠ دو نشست در كشور آلمان 
برگزار كرد. يكي از نتايج به دســت آمده اين بود كه اگر زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند 
آنگاه نه تنها نظام آموزشــي بايد تغيير يابد بلكه شرايط اشتغال و خدمات اجتماعي (در يك كالم كل 
جامعه) نيز بايد تغيير يابد. در ايران هم نابرابري آموزشي وجود دارد، اّما رابطة اين پديده با جنسيت 
چندان روشن نيست. در ســال هاي اخير نسبت دختران در دانشگاه ها به طور چشمگير افزايش يافته 
است، اّما مشكل اشتغال زنان تحصيل كرده بسيار جّدي است. البته، صرف نظر از متغير جنسيت، در 

خصوص هدايت تحصيلي و شغلي كاستي ها و مسايل عمده اي وجود دارد (ص.۱۳۶).
عــالوه بر موارد ياد شــده، در صورت اتخــاذ رويكرد تلفيق، ايجاد «نظام هاي آزمون شايســته» 
ضــروري اســت و بايد در خصــوص هنجارها سياســت گذاري  شــده و تصميم هايي گرفته شــود. 
موردپژوهي ها به طور آشــكار روند اســتفاده از آزمون هاي عيني و در برخي از كشورها (براي مثال، 
برزيل) ايجاد يك نظام اعتبار را نشــان مي دهند. پيدا كردن راه ها و وســايل براي اعطاي اعتبار كامل 
به تجارب عملي بســيار اساســي خواهد بود كه در اغلب موارد براي پرورش مهارت هاي دســتي و 

اجتماعي اجتناب ناپذير است.

تلفيق در دوره هاي آمادگي و ابتدايي (گروه سني 5 تا 12) 
براساس مباني نظري، تربيت حرفه اي را نمي توان به دورة خاصي محدود كرد. همان طور که باقری 
(۱۳۸۶) نتيجه گيری کرده اســت، تربيت حرفه  اي را بايد همچون تحولي نگريست که به نحوي در همة 
گسترة وجود آدمي ظهور مي  کند. براساس ديدگاه اسالم، مي  توان انسان را به منزلة عامل در نظر گرفت. 
عمل در اين معنا، رفتاري است که بر ريشه  هاي معرفتي، ميلي و ارادي استوار است. اگر تربيت حرفه -

اي به عنوان تحولي در عمل آدمي نگريســته شــود، مستلزم آن خواهد بود که ظهور مهارت  هاي تازه در 
فرد، بر بستر تحولي در ساختار معرفتي، ميلي و ارادي او صورت پذيرد. گسست ميان مهارت و مبادي 
معرفتي، ميلي و ارادي آن، به عنوان انحراف و کجروي در قلمرو تربيت حرفه اي است (به نقل خالقي، 
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۱۳۸۸). با توجه به اينكه رسالت و مأموريت نظام آموزشي به تربيت حرفه اي ناظر بر ساحت اقتصادی 
معطوف است و اين نوع تربيت در گسترة زندگي (در همة پايه  ها و دوره  های تحصيلی از پيش دبستانی 
تا پايان دورة متوســطه) جريان دارد، مي توان نتيجه گرفت كه ســازماندهي و اجراي برنامه هاي تلفيقي 
«مي توانــد» و «بايد» از دورة ابتدايي آغاز شــود. در اين جمله فعــل «مي تواند» به ممكن بودن و قيد 
«بايد» به ضروري بودن اشاره مي كند. پژوهش هاي روان شناختي آشكار ساخته است كه تكوين بسياري 
از ويژگي ها و مهارت هاي پايه (مانند نظم پذيري، وجدان كاري، تفكر خّالق، احســاس مسئوليت، حل 
مسئله، انگيزة پيشرفت، همكاري) از همان سال هاي اول زندگي كودك شروع مي شود و سنين ۵ تا ۱۲ 
دوره اي بســيار حّســاس براي پرورش ويژگي ها، مهارت ها و نگرش هاي پايه اســت. مهارت هاي پايه 
شالودة مهارت هاي فني وحرفه اي را تشكيل مي دهند. دورة ابتدايي را مي توان به مثابة بهار تعليم وتربيت 
و فصل شكوفايي شخصيت آدمي به حساب آورد و حساّسيت آن به خاطر اين است كه اگر اين شكوفايي 
در همين دوران صورت نگيرد، در اثر ســپري شــدن دورة طاليي، آثار زيانبــار آن قابل جبران نبوده و 
امكان شكوفايي كامل از دست خواهد رفت. در نتيجه، درهم  تنيدن مؤلفه هاي عمومي و فني برنامه هاي 
آموزشي از همان سال هاي اول آموزش وپرورش رسمي قابل انجام بوده و اجتناب ناپذيراست. تشخيص 
ايــن ضرورت تازگي ندارد. حدود ۲۶ ســال پيش، تدوين كنندگان طرح کليــات نظام آموزش وپرورش 
جمهوری اســالمی ايران (۱۳۶۷)، فراهم كردن زمينة الزم بــراي آموزش هاي فني وحرفه اي در مراحل 

اساس، ارکان و ارشاد را مورد تأكيد قرار دادند. اّما اين انديشه هنوز به واقعيت نپيوسته است. 
 چنان كه قبًال خاطر نشــان شد، براســاس رهنمودهاي يونسكو و تجارب كشورهاي توسعه يافته تا 
پايان ۱۵ سالگي نبايد هيچ نوع آموزش تخصصي داده شود بلكه بهتر است تجارب يادگيري فراهم شده 
از ويژگي هاي عمومي برخوردار باشد. البته، اين به معناي نفي استفاده از تجارب فني وحرفه  اي نيست. 
بهتر است رويكرد مدرن به آموزش عمومي اتخاذ شود و آموزش عمومي صبغه فني پيدا كند و عناصر 
فني وحرفه اي مي تواند براي كمك به دانش آموزان در جهت  كســب آمادگي براي زندگي فعال در آينده 
به خدمت گرفته شــود. اين كار از طريق بهبود روش هاي ياددهي- يادگيري در جهت اســتفاده مناسب 
از روش هاي فعال امكان پذير اســت. كنفرانس جهاني تعليم وتربيت در اجالسية ۱۹۵۹ خود توصيه نامه 
مفصلي را تدوين كرده است. در مادة ۳۴ اين توصيه نامه آمده است: «براي آنكه از همان سطح مدرسه 
ابتدائي رغبت شــاگردان نســبت به مطالعات فني و علمي افزايش يابد، الزم است روش هاي فعالي كه 

خاص گسترش روحية تجربي است در آن ها به كار بسته شود».
به زعم پياژه، روش هاي فعال روش هايي هستند كه فعاليت كودك را در رابطه با نيازهاي عمومي وي 
برمي انگيزند. شيوه هايي كه در اين روش ها به كارگرفته مي شوند از تحول ذهني كودك و طراز اجتماعي 
شــدن وي پيروي مي  كنند. اين روش ها را مي توان از ســطح پيش آموزشگاهي تا سطح آموزش عالي به 
كار برد. كاربرد روش هاي فعال مستلزم كوشش شخصي از جانب كودك است. فعاليت حسي- حركتي 
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كودك در حد خردسالي در اموري از نوع تركيب اجزاء، ساختن آن ها واستنتاج هايي كه مي توان از آن ها 
نمود، متجلي مي گردد. چه، در برابر آن ها (اجزاء) براي کودک سؤال هايي مطرح مي شود كه در حل آن ها 
مي كوشد، در حالي كه در حد نوجواني از همين راه مي تواند به بررسي هاي علمي و عملي بر پاية مواد 
(كارهاي عملي آزمايشــگاه) و متون (به صورت بررســي فردي يا گروهي) بپردازد، تا به دريافت افكار 
عمومي نايــل گردد. كاربرد روش هاي فعال، انعطاف برنامه ها وعادات آموزشــگاهي (مخصوصًا براي 
تكاليف، پرسش ها، انشاها وغيره) را به همراه دارد. كاربرد اين روش ها در دورة طوالني آموزش كه در 
آن خطر محروم كردن كودك از تماس با واقعيت زندگي وجود دارد، ضروري اســت. روش هاي فعال 
ملهم از نظام هاي آموزش و پرورشــي هســتند كه همراه با پيشرفت هاي شناخت كودك گام برمي دارند. 
بارزترين اين روش ها درســطح پيش دبســتاني و دورة ابتدائي عبارت اســت از: روش فروبل۲۲، روش 
مونته ســوري۲۳، روش اودمار۲۴، روش الفندل۲۵، روش دكرولي۲۶، روش پســتالوتزي۲۷، روش ديوئي۲۸، 
روش دالتن۲۹، روش وينتكا۳٠،  روش فرنه۳۱، روش كوزينه۳۲، روش آموزش برنامه اي، روش ماكارنكو۳۳ 

(منصور و دادستان، ۱۳۶۹).
امروزه ضرورت استفاده از روش هاي فعال پذيرش عام يافته است. باوجود اين، شيوة به كار بستن 
آن ها از پيشــرفت هاي شاياني برخوردار نشده است. زيرا كاربرد روش هاي فعال از روش هاي تقريري 
عادي بسيار مشكل تر است. چه روش هاي فعال از يك سو خواستار كار تمايز يافته تر و دقيق تر معلم اند و 
حال آنكه درس دادن كمتر خسته كننده است و با تمايل طبيعي بزرگ سال، به ويژه تمايل طبيعي بزرگ سال 
پرورشكار، بيشتر وفق مي دهد. از سوي ديگر به خصوص آموزش وپرورش فعال مستلزم آمادگي عميق تر 
است و بدون شناخت كافي روان شناسي كودك (و در رشته هاي رياضي و فيزيك بدون شناخت نسبتاً  
وســيع تمايالت جديد و كنوني اين رشته ها) معلم اقدامات ارتجالي شاگردان را به خوبي نمي فهمد و 
نمي تواند از آنچه به نظر او بي معنا و به منزلة اتالف وقت است سود جويد. بدبختي آموزش وپرورش، 
مانند پزشكي و بسياري از رشته هاي ديگر كه به علم و در عين حال به هنر وابسته اند، در اين است كه 
بهترين روش هاي آن ها مشكل ترين روش هاي آن هاست. انسان نمي تواند روش سقراطي را به كار بندد 
پيش از آنكه واجد پاره اي از صفات ســقراط و در رأس آن ها نوعي احترام نســبت به هوش در حال 

تشكيل باشد (ص. ۱۲۴).

تلفيق در مرحلة اول دورة متوسطه (گروه سني 12 تا 15)
در چند دهة گذشــته تغييرات عمده اي در اين سطح از آموزش وپرورش، كه در بسياري از كشورها 
هنوز بخشي از آموزش اجباري است، ايجاد شده است. تخصصي شدن زودهنگام و در نتيجه آموزش 
فني وحرفه اي سنتي يا بومی در اين سنين منسوخ شده است. با وجود اين، آموزش عمومي تغيير يافته 
و عناصري از آموزش فني وحرفه اي را شــامل شده اســت تا آموزش وپرورش را به سوي جامعة مدرن 
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هدايت كند. موردپژوهي ها (يونســكو، ۱۹۸۶) نشــان مي دهند كه اصطالحات مختلف و فراواني براي 
اين جنبه هاي آموزش وپرورش عمومي وجود دارد: در اســتراليا هنرهاي دســتي، در پاكستان مطالعات 
فني- كشاورزي، در آمريكا هنرهاي عملي يا هنرهاي صنعتي، و در كشورهاي ديگر از اصطالح آموزش 
فناوري استفاده مي شود و در كشورهاي اروپاي غربي اين مفهوم به عنوان آموزش پلي تكنيك۳۴ شناخته 
مي شــود. در برخي كشــورها گزينه هايي براي انتخاب وجود دارد. براي مثال، در استراليا براي هنرهاي 
دســتي، يك گزينه عمومي گزينة فني يا اقتصاد خانه اســت. همة گزينه ها عناصر حرفه اي و عمومي را 
دربردارند. در كشــورهايي كه جهت گيري كشــاورزي دارند، هنرهاي كشــاورزي نقش مسلط را بازي 
مي كنند. البته، اســتفاده از اصطالحات مختلف به آشفتگي منجر مي شود، همچنين رويكردهاي فلسفي 
مختلف نسبت به مفهوم «جنبه هاي فني وحرفه اي آموزش عمومي» ممكن است به ابهامي در تفسير اين 
نوع آموزش، منجر شــود. مناسب ترين رويكرد به اين نوع آموزش از نظر كنفرانس عمومي يونسكو در 
ســال ۱۹۷۴ به طور دقيق توصيف شده است. طبق پاراگراف ۲۱ اين سند، آموزش مؤلفه فني وحرفه اي 

در آموزش وپرورش عمومي بايد سه كاركرد زير را داشته باشد:
الف. گسترش افق هاي تربيتي از طريق فراهم كردن مقدمات الزم براي ورود فراگيران به دنياي كار 
و فنــاوري و توليــدات آن از طريق كاوش در مواد، ابزارها و فنون و فرايندهاي توليد، توزيع و 

مديريت به عنوان يك كل و وسعت دادن به فرايندهاي يادگيري به واسطة تجارب عملي.
ب. جهت دادن افراد عالقه مند و توانمند به سوي آموزش فني وحرفه اي براي كسب آمادگي در يك 

حوزة شغلي يا به سوي تربيت در خارج از نظام آموزش رسمي.
ج. ارتقــاي نگرش هــاي ذهني و راه هاي تفكر براي تقويت اســتعدادها و ظرفيت ها در افرادي كه 
آموزش رسمي را در هر سطحي ترك مي كنند اما هيچ هدف شغلي يا مهارتي ندارند تا دسترسي 
اين افراد به اولين شغل را تسهيل و به آن ها اجازه دهد كارآموزي و تربيت خود را ادامه دهند. 
يونســكو ترجيح مي دهد كه از اصطــالح «آموزش وپرورش فني عمومي»۳۵ اســتفاده كند. يكي از 
مالك هاي آموزش وپرورش فني عمومي، محتواي عملي آن اســت. به طوری که مفاهيم مختلف برحسب 
نســبت محتواي نظري به عملي مورد اســتفاده قرار مي گيرند. شــكل ۲ دامنة كلي مفاهيم را كه از علوم 
كاربردي۳۶ كامًال نظري تا تربيت پيش حرفه اي كامًال عملي متغير است، نشان مي دهد. آموزش فني عمومي 

در ميانة دو كرانه قرار گرفته است. 
امروزه تقريبًا در همة كشورها يك روند كلي به سوي «آموزش فني عمومي» قابل مشاهده است. در 
كشــورهاي در حال توسعه واقعيت عقب تر از گرايش نظري حركت مي كند. اين نوع آموزش وپرورش 
پرهزينه و نيازمند آماده ســازي كامل معلمان و نيز كارگاه هاي آموزشــي و آزمايشگاه هاي مجهز است. 
بنابراين، در چنين كشــورهايي گرايش تنها در صورتي به واقعيت خواهد پيوســت كه معلمان فرهيخته 

و حرفه اي در دسترس بوده و تجهيزات آزمايشگاهي در داخل كشور توليد شوند (يونسكو، ۱۹۸۶).
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دروس نظری

دروس عملی

مهارت آموزی 
پيش حرفه ای

آموزش 
پيش حرفه ای

به کارگيری فناوریهنرهای عملی

آموزش فنی  عمومی

جهت گيری فنی

علوم کاربردی

 نمودار 2.   دامنة مفاهيم در حوزة آموزش فنى وحرفه اى                                                                                                                                                                                                                                                                               

مســئلة معلمان از اهميت خاصي برخوردار اســت. دو راه حل ممكن وجود دارد: بازآموزي معلمان 
علوم و آموزش دانش علوم تربيتي به صنعتگران. هر دو راه حل موقتي اســت و ايجاد نظام كامل تربيت 
معلم براي آموزش فني عمومي بســيار اساســي اســت. در اين خصوص تجربه سنگاپور آموزنده است. 
در اين كشــور معلمان علوم از طريق برنامه هاي فشــرده براي تبديل شدن به معلمان هنرهاي صنعتي در 
زمينة صنايع چوب، فلزكاري و برق پايه، بازآموزي شدند. امروزه سنگاپور با استفاده از نظام كارگاه هاي 

آموزشي مركزي از يك تشكيالت خوب آموزش وپرورش فني عمومي برخوردار است.
در مجموع، مي توان گفت يك نظام آموزشــي كامًال تلفيق شده در كشورهاي صنعتي وجود دارد در 
حالي كه وضعيت در كشورهاي در حال توسعه كامًال متفاوت است. تنها بخشي از گروه سني ۱۵- ۱۲ به 
مدارس وارد شده و يا حضور خود را حفظ مي كنند. براي اين كشورها در بيرون از نظام مدرسه، چندين 
برنامة اضطراري از جمله بنگاه هاي خدمات اجتماعي، براي تدوين برنامه هاي تربيت پيش حرفه اي براي 
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كساني كه نه در نظام آموزشي پذيرفته مي شوند و نه مي توانند شغلي پيدا كنند، ايجاد شده است. باوجود 
اين، تعدادي از دولت ها دريافته اند گســترش نظام آموزشــي به نحوي كه همه را دربربگيرد بهتر از ايجاد 
يك نظام جداگانه و دست  دوم است كه ممكن است در مرحلة بعدي به مسايل اجتماعي منجر شود. تا 
جايي كه به نظام تعليم وتربيت مربوط مي شــود، اساســًا در اين سطح، مقدمه اي از مطالعات فني با هدف 
جهت گيري طرح مي شود. فراهم ساختن اطالعات كافي براي كودكان اين سنين به منظور مجهز ساختن 

آن ها براي انتخاب مسير شغلي واقع بينانه ضروري است.

تلفيق در مرحلة دوم سطح متوسطه (گروه سني 19- 16) 
 موقعيت اين گروه ســني در نظام مدرســه و بيرون از آن پيچيده است. مطابق توصيه نامه تجديدنظر 
شــده يونسكو در خصوص آموزش فني وحرفه اي كه در پاراگراف ۲۶ بيان شده است، بايد از تخصصي 
كردن زودهنگام و باريك اجتناب شود: (الف) در اصل بايد حداقل سن براي شروع آموزش تخصصي 
۱۵ درنظر گرفته شود؛ (ب) قبل از انتخاب رشته اي خاص، گذراندن يك دوره مطالعات عمومي مرتبط با 
دانش و مهارت هاي پايه براي هر بخش با دامنة شغلي وسيع ضروري است. همچنين، بايد توجه داشت 
كه سنين ۱۹- ۱۶ نمايانگر يك مرحلة بحراني رشد است و دورة نوجواني مسايل اش را با خود به همراه 
مي آورد كه موجب مي شــود در طول اين دوره حتي اتخاذ يك تصميم شــغلي دشوارتر شود. در معناي 

وسيع تر، اين گروه سني را مي توان به پنج دسته تقسيم کرد: 
۱. گروه علمي؛ از طبقة باالي اجتماع، كه ممكن اســت مســتعدتر بوده و در حال آماده شــدن براي 

تحصيل در سطوح باالتر باشند.
۲. دانش آموزان فني وحرفه اي تمام وقت در زمينه هاي صنعت، كشاورزي و بازرگاني كه قبًال انتخاب 

شغلي خود را انجام داده و براي اشتغال در سطح مياني آماده مي شوند.
۳. ترك كنندگان مدرسه كه به شغلي وارد شده و به عنوان كارگر ماهر يا نيمه ماهر تربيت شده اند. 

۴. تر ک كنندگان مدرســه كه بدون هيچ گونه تربيت و كارآموزي، شــغلي را پيدا كرده اند. متأسفانه اين 
گروه بزرگ و پرتعداد اســت و در تعدادي از كشورها نزديك به نيمي از گروه سني ۱۹- ۱۶ ساله 

را تشكيل مي دهد.
۵. افراد بيكار، يعني كســاني كه نه تنها از نظام آموزشــي خارج شــده اند بلكه از اجتماع هم بيرون 

مانده اند. اين گروه هم به نحو خطرناكي در حال افزايش است و اين يك دغدغة عمده است.
انتظار مي رود در سال هاي آينده براي ايجاد مدارس جامع در سطح باالتر از متوسطه تالش هاي جدي 
به عمل آيد. با وجود اين، در برخي از كشورها تالش براي حرفه اي كردن متوسطه عمومي شروع شده است. 
وظيفة مهم در اصالح آموزش متوسطه جهت دادن آن به سوي دنياي كار است تا آماده سازي ساده براي ورود 
به آموزش عالي. بنابراين، كامًال تشخيص داده شده كه برنامه هاي درسي بايد تغيير يابد تا اين كاركرد دوگانه 
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را منعكس كند. غالبًا، چنان كه در اســتراليا انجام مي شــود، دانش آموزان بايد از ميان چندين گزينه يكي را 
انتخاب كنند. مسايل مربوط به اجراي چنين برنامه هايي، به ويژه در ارتباط با سازماندهي و تجهيزات، بسيار 
چشمگير و كمرشكن است. هزينة كارگاه هاي تخصصي بسيار سنگين است و كاركنان حرفه اي به آساني 
در دسترس نيستند. مفهوم كارگاه هاي مركزي جا افتاده است. در اين رويكرد تعداد معيني از تخصص ها، 
براي مثال شانزده تخصص، در كارگاه آموزشي مركزي پوشش داده مي شوند كه در آن دانش آموزان از پنج 
تا هشت مدرسه مختلف از يك كارگاه به ديگري رفته و نيمي از روزهاي هفته را به آموزش برنامة حرفه اي 
اختصاص مي دهند. بعضي از وقت ها رهايي از بند (ساختمان) ترجيح داده مي شود. همچنين، مدارس فني 

در معرض تغييرات قرار گرفته اند و درحال حاضر برنامه هاي عمومي تري فراهم مي كنند.
با معرفي مفهوم آموزش مادام العمر كه گاهي به جاي آن از مفهوم «آموزش حرفه اي» استفاده مي شود، 
امكان ورود دانش آموزان فني وحرفه اي به آموزش عالي اساسي تلقي مي شود. به همين دليل، مؤلفة آموزش 
عمومي برنامة درســي اهميت تازه اي يافته اســت. بحث هايي در مورد اينكــه چه نوع آموزش عمومي 
براي اين دانش آموزان مناســب ترين است، جريان دارد و بسياري از متخصصان بر اين باورند كه كسب 
مهارت هاي اجتماعي (نظير مهارت ارتباط با افراد ديگر، هم در محل كار و هم در زندگي خصوصي، مانند 
كار كردن به عنوان عضوي از يك گروه و...) مورد نياز اســت و پرورش مهارت هاي زندگي (مهارت هاي 
موردنياز براي زندگي روزمره مانند آشنايي با خدمات عمومي، نقل و انتقال پول و...) بسيار مهم است. با 
وجود اين، آماده سازي براي يك شغل معين در داخل محيط مدرسه، محدوديت هاي خود را دارد. حتي 
در بهترين شرايط، شبيه سازي تجارب كاري در داخل محيط مدرسه نمي تواند جايگزين تجارب واقعي 
شود و به همين دليل است كه نظام هاي مدرسه برتالش هاي خود افزوده اند تا برنامه هاي مطالعة دنياي كار 
يا برنامه هاي آموزشي مبتني بر همكاري با ساير بخش ها را سازمان بدهند تا بتوانند آموزش وپرورش را 

به اشتغال و كارآموزي پيوند بزنند.
جنبه هاي پيچيدة قانوني و اجرايي چنين برنامه هايي سهم بزرگي در ايجاد موانع عمده بر سر راه اتّحاد 
گروه هاي ياد شــده دارد. برنامه ها به وسيلة مؤسســات مختلف مانند وزارت آموزش وپرورش و وزارت 
كار اجرا مي شوند. در برخي از كشورها مانند استراليا و آلمان كه به طور سنتي نظام دوگانه اجرا مي شود، 
اين نظام محل اتصال مسئوليت های چندين مؤسسه است. سازماندهي برنامة مدرسه نبايد در قيد و بند 
روز و ســاختمان محصور بوده و يا برنامه ها به صورت ســاندويچي باشــند. بنابراين، نظام دوگانه تلفيق 

آموزش وپرورش و كارآموزي را تا حدودي نشان مي دهد.
اسناد منتشر شده از سازمان بين المللي كار تأكيد دارد كه هر كشوِر عضو، بايد نظام هاي باز، منعطف و 
تكميلي از آموزش وپرورش عمومي، فني وحرفه اي، هدايت حرفه اي و كارآموزي را ايجاد کند و توسعه 
دهد؛ چه اين فعاليت ها در درون نظام رســمي آموزش وپرورش صورت بگيرد يا خارج از آن. به عالوه، 
توصية دفتر بين المللي آموزش وپرورش بيان مي كند كه اقدام منطقي و منسجم در آموزش، كارآموزي و 
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اشتغال بايد به بازسازي آموزش متوسطه معطوف باشد. اين اقدام به وسيلة شكستن تأكيد سنتي آموزش 
متوسطه بر جنبه هاي علمي كه منشأ نخبه گرايي و جداسازي است و نيز استقرار يك نظام آموزش عمومي، 
فني وحرفه اي متعادل، هماهنگ، منعطف و متنوع قابل انجام است تا فرايند آموزش موجب تربيت جوانان 
شده و پيوستن آن ها به جامعه را تسهيل كند. توسعة فناوري نيازمند كاركناني است كه همواره در سطح 
باال بوده و همزمان تحرك شــغلي بيشــتري داشته باشــند. بنابراين، كارفرمايان عالقه مندند كه نظام هاي 

آموزش وپرورش و كارآموزي را به هم نزديك تر سازند. 
در ســال هاي اخير، پيشرفت هاي قابل توجهي در ارتباط با يادگيري معطوف به اهداف حاصل شده 
اســت. به ويژه نظام كارآموزي در تعيين اهداف روشــن و قابل اندازه گيري موفقيت هايي كســب كرده و 
تعليم وتربيت در حيطه هاي عاطفي و رواني حركتي به اندازة حيطة شناختي بهبود يافته  است. در نتيجه، 
يك جواب ارزشــمند به اين ســؤال که «تعليم وتربيت براي چيســت؟» ممكن است از همان آغاز داده 
شود و اجراي يك ارزشيابي علمي روشن تر نه تنها از عملكرد دانش آموزان بلكه از معلمان و خود نظام 
آموزشي ممكن و حّتي ضروري است. عنصر علمي در تعليم وتربيت هنوز در حد مطلوب به سوي اهداف 
عملكردي متمايل نيست. با وجود اين، روند كلي به طور آشكار نشان مي دهد كه براي پاسخ دادن به سؤال 
كارآيي و بازدهی نظام آموزش در سطح افكار عمومي، بايد شواهد بيشتري فراهم شود. بنابراين، منطقي 
است كه تحقيقات آموزشي در سال هاي اخير به طور چشمگير افزايش يافته و بر همكاري نزديك ميان 

آموزش وپرورش، كارآموزي و اشتغال تأكيد شود. 
برحســب محتوا، تلفيق به معناي درهم آميختن نظريه و عمل اســت. گاهي تبديل اين انديشــه به 
واقعيت، در نبود كاركنان واجد صالحيت، بســيار دشــوار است. قبًال ضرِر ناشی از داشتن دو نوع معلم 
منفــك (برخي براي تدريس دروس نظري بــا منزلت اجتماعي باال و حتي حقوق باالتر و ديگران براي 
تدريس دروس كارگاهي) ثابت شــده اســت.همچنين، رابطة نزديك ميان نظريه و عمل بايد در طراحي 
تســهيالت و امكانات مدرسه، كارگاه هاي آموزشي و آزمايشــگاه ها مورد توجه بوده و رعايت شود. در 
ايــن زمينــه به ويژه كار پروژه اي يك رويكرد مفيد از آب درآمده اســت. فايدة انتخاب پروژه ها، در پرتو 
ارزش تربيتي و اقتصادي آن ها، در كشــورهاي توسعه يافته به يكي از مالحظات اوليه تبديل شده است. 
در نتيجه، اين روش به طور فزاينده اي به وسيلة دولت ها شناخته شده است. يونسكو هم بر تعليم وتربيت 
و كار توليدي تأكيد دارد. همچنين، كار توليدي ممكن است در برنامه هاي تربيت معلم براي شكل دادن به 

واحدهاي توليدي گنجانده شود.
در حالي كه بحث ما بر گروه سني ۱۹- ۱۲ متمركز است، راهبرد تربيت مادام العمر نمي تواند اصالحات 
ضروري در تعليم وتربيت بزرگ ســاالن را ناديده بگيرد. پيشــرفت در فناوري بر بازآموزي و به روز كردن 
برنامه ها تأكيد داشته است، اما اكنون مي توان به طور كامل دريافت كه تلفيق آموزش وپرورش عمومي و 
فني وحرفه اي به همان اندازه براي تربيت بزرگ ساالن اهميت دارد. نسبت بااليي از كساني كه مشاغل خود 
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را نه تنها به واسطة نداشتن مهارت  هاي فني بلكه در اثر نداشتن مهارت هاي اجتماعي از دست مي دهند. 
اكنون روند موجود براي مشــاركت همة كاركنــان در تصميم هاي مديريت، بعد ديگري به تعليم وتربيت 
بزرگ ساالن مي دهد. مسئلة عمده در اينجا نبود تسهيالت كافي و كاركنان اليق است، و به همين دليل، كامًال 
منطقي اســت كه اســتفاده از امكانات مدارس موجود براي تربيت افراد بزرگ سال در يك روش تلفيقي 
مورد توجه واقع شود. در راستاي اين هدف، تحركات جمعيت شناختي مؤثر بر جمعيت مدرسه مي تواند 
فرصت هايي فراهم سازد. براي مثال، كاهش عمده در جمعيت مدرسه ممكن است تسهيالت و كاركنان 
را بالاســتفاده سازد كه از اين منابع آزاد شده مي توان براي ساير اهداف استفاده كرد. همچنين، آموزش 
بزرگ ســاالن در حال استفاده هرچه بيشتر از روش هاي غيرمتداول، براي مثال،آموزش از راه دور است. 
در اينجا باز هم مسئلة عمده فقدان تشخيص كامل عامل پيشرفت است كه ممكن است نه تنها از طريق 

يادگيري سازمان يافته بلكه از يادگيري در محل كار كسب شود. 

نتيجه گيري
مفهوم «تلفيق» عبارت است از به هم پيوستن بخش هاي مجزا براي ايجاد يک واحد 
کل که به صورت يک نظام يكپارچه عمل می کند. صرف نظر از اختالف هاي جزئي، اين 
تعريف در بسياري از متون مكتوب انعكاس يافته است. پايه های فلسفی رويکرد كل نگر 
و تلفيقــي به ديدگاه هــای جان ديويی و نيز نظريه هاي ســاختن گرايی برمی گردد. تلفيق 
آموزش فني وحرفه اي و آموزش عمومي، يك راهبرد تربيتي اســت كه انتظار می رود به 
هدف اصلی تعليم وتربيت در پرورش انسان مطلوب کمک کند. هدف رويكرد كل نگر و 
تلفيقي فراتر از تربيت كارگر ماهر و تکنيســين  حرفه اي است. بديهی است که قضاوت 
دربــارة مفيد بودن رويکرد تلفيقی نيازمند محك تجربي اســت. با وجود اينکه رويكرد 
كل نگــر و راهبرد تلفيــق در دهه های اخير بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته، تجارب 
عملی کشــورها در زمينة برنامه ريزی و اجرای برنامه های تلفيقی بســيار اندک است. از 
طرف ديگر، تعريف عملياتی و اجرای برنامه های تلفيقی در کشورهای مختلف يکسان 
نيســت. از مطالعة گزارش موردپژوهي ها مي توان نتيجه گرفت كه راه حل واحدي براي 
مســئلة تلفيق وجود ندارد. نظام هاي آموزشــي در اســتفاده از رويكرد كل نگر و تلفيقي 
متناسب با شرايط و مقتضيات موقعيت منطقه اي عمل مي كنند و رسيدن به وضع مطلوب 
مســتلزم پيمودن راهي طوالني و تا حدي ناهموار است. با وجود اين، ضرورت تلفيق 
آموزش وپرورش عمومي و فني وحرفه اي براي اغلب صاحب نظران و مســئوالن حوزة 
تعليم وتربيت آشكار شده است و در سطح بين المللي يك حركت كلي به سوي تلفيق به  
روشني ديده مي شود. در كشور ما انديشة تلفيق در حال شكل گيري است. انتظار مي رود 
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آثار اين انديشــه در آينده اي نه چندان دور پديدار شــده و نظام آموزشي به اعطاي حق 
تعليم وتربيت كه همانا شكوفان ساختن كامل شخصيت همة افراد جمعيت دانش آموزي 
است، موفق شود. به طور خالصه، در خصوص مسئله تلفيق آموزش وپرورش عمومي و 

فني وحرفه اي، مي توان پنج نقطه را به شرح زير برجسته ساخته و مورد تأكيد قرار داد:
۱. هنوز نظام آموزش متوســطة جامع به واقعيت نپيوســته و در اين ســطح محتمل 
نيست كه وضعيت در آينده نزديك بهبود يابد. نظام فعلي هنوز دانش آموزان را در 
گروه هاي بزرگ تفكيك مي كند و اغلب اجازه نمي دهد كه تعهدات نظري مشروع 
(مانند برابري در فرصت تربيت و دسترسي همه به تربيت) عملي شود. همچنين، 
اين نظام فاقد خدمات هدايت تحصيلي مناســب اســت كه بايد بخشي از نظام 
آموزشــي باشــد. از آنجايي كه در تشكيالت يك نظام آموزش متوسطة جامع، به 
معناي حقيقي، مؤسسات متعدد و مختلف مشاركت خواهند داشت، همكاري و 

هماهنگي پيش نياز اصلي اين حوزه خواهد بود.
۲. آموزش وپرورش، خواه در نظام آموزش عمومي اجرا شود، خواه آموزش حرفه اي 
يا كارآموزي به شيوة غيررسمي باشد، نيازمند توسعة استانداردها براي تشخيص 
پيشــرفت به منظور حصول اطمينان از يك ارزشيابي دقيق از دانش، مهارت ها و 

نگرش ها است.
۳. مربيان بايد تشخيص بدهند  كه يادگيري فعاليتي نيست كه به مدارس محدود شود 
بلكه فعاليتي است كه در مقياس بزرگ در خارج از نظام آموزشي رخ مي دهد. براي 
مثال، در خانواده و محل اشتغال. از اين منظر مفهوم «يادگيري ضمن كسب وكار» 
يك رويكرد مستدل به نظر مي رسد. همچنين، بايد توجه داشت كه براي يادگيري 
غيررسمي، گسترش دسترسي به تسهيالت فناوري (تلويزيون، كامپيوتر و غيره) در 

آينده يك نقش مهم تري ايفا خواهد كرد.
۴. ارزش هــا و هدف هــاي تعليم وتربيــت بايد مورد بازنگري قــرار گيرد و آرايش 
مالك ها و اولويت هاي جديد با توجه به ارتباط فزايندة آموزش با اجتماع مدرن 
انجام شــود. بنابراين، پژوهش مداوم در خصوص تدوين برنامة درسي بر مبناي 
معيارهاي علمي، شــرط اول يافتن راه حل مسئله تلفيق آموزش عمومي و فني و 

آموزش حرفه اي و كارآموزي خواهد بود.
۵. تنها يك گروه از معلمان، يعنی مربيان فداكار و مديران و سرپرستاني كه ذهنشان 
نسبت به نيازهاي آينده به  اندازة كافي گشوده است، خواهند توانست اصالحات 

ضروري را به واقعيت تبديل كنند.
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