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 آموزش فنی وحرفه ای برای جوانان محروم  

 

 ترجمه و تلخیص :  

 معصومه کوشکی 

 روح اله منصورکیایی 

 

 ای حرفه  و فنی های  پژوهش  و مربی تربیت مرکز

 

 
متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای می باشد.  کلیه حقوق این اثر  

ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه   
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 .مقدمه 1

، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( این 2012در کنگره بین المللی آموزش فنی و حرفه ای شانگهای در سال  

چشم انداز اصول سه گانه، در کنار چشم اندازهای اقتصادی و زیست محیطی عدالت یا تساوی حقوق  سازمان را متعهد کرد که در  

( و در برنامه کاری  2016-2021در نظر گرفته شود.  این چشم انداز متعاقباً در استراتژی یونسکو برای آموزش فنی و حرفه ای )

اصلی یونسکو براساس رابطه بین بهبود دسترسی به یادگیری، ضمن   روند کنگره شانگهای در هسته  منعکس گردید.  1یونیوک -یونسکو

رویکرد یونسکو    .استوار است  مولیتشدسترسی، تساوی حقوق و  افزایش کیفیت پایه ریزی شده است. روند کار براساس سه عنصر  

به آموزش فنی و حرفه ای و تساوی حقوق، بر اساس مفهوم حق تحصیل همانند آن چه که در اولین گزارش ویژه سازمان ملل متحد  

در رابطه  1994در سال  3منعکس شد، پایه ریزی می شود. رویکرد یونسکو همچنین بوسیله بیانه ای ساالمانکا 2کاترینا توماسفسکی

 اعمالی که از آن سرچشمه گرفته شده است بیان شده است. با شمولیت و

 این مقاله با دو هدف اصلی پیگیری  می شود: 

 درک موانع مشارکت جوانان محروم در آموزش فنی و حرفه ای  •

  ازیبه ن یی در رابطه با پاسخگو دتوانی  م  ای شوند  ی که استفاده م یکردهایها و رو یشواهد موجود در مورد استراتژ یبررس •

 .جوانان محروم استفاده شوند  یها

 روش شناسی

این مطالعه شامل مروری بر ادبیات موجود و یک نظرسنجی آنالین که در مراکز آموزش فنی و حرفه ای بین المللی انجام شده است  

ای   حرفه  و  فنی  آموزش  جامعه  اعضای  شامل:    یونیوک-یونسکوو  محروم  های  گروه  پرداختند.  گفتگو  و  بحث  به  آنالین  بصورت 

پناهندگان، بی خانمان های داخلی، پناهجویان، افرادی با نیازهای آموزشی ویژه و معلولین، اقلیت های قومی و نژادی، جوانان روستایی  

ی ادبیات موجود در رابطه با این جوانان، نیازهای  سپس یک پایگاه داده آنالین به جستجو و جوانان فقیر برای تحقیق شناسایی شدند.

آنها یا موانع مشارکت شان در آموزش فنی و حرفه ای و استراتژی های که برای حل این نیازها استفاده می شود یا میتواند استفاده  

  شود پرداخت.

 ینظر سنج   یو پاسخ ها   یطراح

گروه از جوانان محروم    4چندگزینه ای و پرسش های متن باز برای  پرسش شامل: پاسخ های بله/خیر،    34نظر سنجی ترکیبی از  

شامل: جوانان روستایی، مهاجران جوان، آوارگان، پناهجویان و بی خانمان ها، افراد جوانی که در فقر زندگی می کنند و زنان محروم  

 بود.

 سواالت به طور کلی دسته های زیر را پوشش می داد: 

 موزش فنی و حرفه ای در رابطه با رده بندی های محرومیت.سیاست های ملی و سازمانی آ ➢

 پشتیبانی و منایع سازمانی برای مربیان و کارآموزان در این رده بندی های محرومیت. ➢

 مشارکت سازمان های آموزش فنی و حرفه ای با هدف آموزش کارآموزان این رده بندی های محرومیت. ➢

 آموزش فنی و حرفه ای به سمت اشتغالپیشروی کارآموزان این رده بندی ها از  ➢

 موانع دسترسی، پیشرفت و موفقیت در آموزش فنی و حرفه ای برای کارآموزان این رده بندی ها.  ➢

مرکز بین المللی آموزش فنی و حرفه ای    51منطقه یونسکو و    5کشور که نمایندگانی از    45پاسخ نظرسنجی از    64در مجموع،  

 ک نگاه کنید (. داشتند، دریافت شد )به شکل ی

 
1 -UNESCO-UNEVOC 
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. منطقه اساس بر  ینظرسنج دهندگان پاسخ -1شکل  

افرادی که از سازمان آموزش فنی و حرفه ای پاسخ داده اند، بر اساس نوع سازمان رده بندی میکند. دسته سایر، یکی از انواع    2شکل  

 سازمان های زیر را شامل می شود:

▪ TECHVOC  .به وسیله یک انجمن پیشنهاد شد 

 ولتی و پیش دانشگاهی دولتی متوسطه د ▪

 متوسطه دولتی، پیش دانشگاهی و آموزش فنی و حرفه ای بزرگساالن ▪

 دانشگاه دولتی  ▪

 موسسات پیش دانشگاهی دولتی  ▪

 سازمان های آموزش عالی  ▪

 
پاسخ براساس نوع سازمان های آموزش فنی و حرفه ای. -2شکل  

 تعاریف 

تعریف می شود. و در تعریف جنسیت تصویب شده در سازمان بهداشت    35تا    15در این مقاله واژه جوان به افرادی با سن بین  

( برای تعریف جنسیت استفاده می شود که به ویژگی های اجتماعی زنان، مردان، دختران و پسران برمی گردد که  WHO)  4جهانی 

ای از  می شود. تعریف آموزش فنی  وحرفه  شامل هنجارها، رفتارها و نقش های همراه با زن، مرد، دختر یا پسر و روابط بین آنها

یونسکو  اقتباس شده است که عالوه بر فرآیند آموزش عمومی شامل: مطالعه فناوری و علوم مرتبط، فراگیری مهارت های عملی،  

 (.  2001های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی می باشد)یونسکو،ها، درک و دانش مرتبط با مشاغل در بخشتغییر نگرش

پایدار  ابتدایی، متوسطه و پیش  SDG)  5هدف توسعه  افزایش دسترسی به آموزش عمومی و فنی و حرفه ای برای همه سطوح   )

نفر از جوانان، کودکان    میلیون  258، حدود  2018دانشگاهی و برای همه مردم می باشد. با وجود پیشرفت های به دست آمده در سال  

( دوره %16میلیون )  62( در سن دبستان،  %8میلیون )60(. از این جمعیت، حدود  2020و نوجوانان ترک تحصیل کردند) یونسکو

 
4 - World Health Organization 
5 - Sustainable Development Goal 
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( متوسط دوم بودند. توزیع این داده ها در میان مناطق و کشورهای با درآمد باال، متوسط و کم  %35میلیون )  138متوسط اول و  

کرده، در سطح متوسط دوم قرار دارند وبیانگر آن است که این افراددسترسی اندکی به  . اکثر نوجوانان ترک تحصیلمتفاوت است

  متوسط درآمد  با کشورهای آن  از پس و  است پایین  درآمد  کم کشورهای در متوسطه تحصیالت به دسترسی  آموزش متوسطه دارند.

 . هستند  دوم و اول متوسطه سطوح کننده درتحصیلترک  درصد کمترین دارای  پردرآمد کشورهای و

 مفهوم محرومیت .  2

  اصلی روستایی بودن، مهاجرت و فقر چندبعدی در  عامل   به سه  مقاله   این   پرورش،  و   آموزش  در  جوانان  میزان مشارکت   درک  برای

قبیله    مذهب،   قومیت،   نژاد،   جنسیت،  با   بعدی  چند  فقر   و  اشاره می کند. به این دیدگاه باید توجه شود که مهاجرت  محرومیت  ایجاد

 کند.   ایجاد را محرومیت از گوناگونی  اشکال تا کند  می  تالقی معلولیت و  سن گرایی،

 فقر چندبعدی 

فقر با درآمد ناکافی ارتباط دارد اما باید  یک دیدگاه چندبعدی در رابطه با فقر در نظر گرفته شووود. در مناطق روسووتایی و شووهری،  

مسووو لوه بوه موا کموک می کنود کوه درک کنیم چرا کوارآموزان محروم در رویکرد آموزش فنی و حرفوه ای در مراحول  بوت نوام،  این  

کارآموزان آموزش فنی و  تجربیات مطالعه  در( 2019) 7گراث مک  و  6نگهداشووت و کارایی با محدودیت های روبرو می شوووند. پاول

بعد    شش  با توضیحات خاص ارائه شوند.  باید  همیشه  ابعاد این  اما  کردند، استفاده  بعد  شش  از  جنوب آفریقا در  8تاون کیپ حرفه ای،

وضوعیت   و سورقت و  مخدر مواد  والدین،  تحصویلی سوطح والدی، باالترین موفقیت تک فردی، خانوارهای  درآمد خانوار، درآمد  شوامل:

 مسکن بودند.  

 روستایی بودن

  فرهنگی   و   اجتماعی -اقتصادی  جغرافیایی،   براساس سه لنز:  اصطالح عمدتاً   است. این   روبرو   مفهومی   مشکالت  با  روستایی بودن  اصطالح

آن تعریف    پیرامونی بودن  یا   دور  و   جمعیت  و تراکم  توزیع  و   اندازه  با   رابطه  جغرافیایی، در  دیدگاه   است. از  شده   سازی  مفهوم  اجتماعی-

  های فعالیت با  بودن  روستایی  اجتماعی،   -   اقتصادی  منظر  . از( 2009  ،  همکاران  و  10جونارد   ؛  2014  ،  9سامرویل   و  بوسورث)می شود  

آموزشی،    موسسات  به  ناکافی  مانند دسترسی  ضعیف  اجتماعی  و توسعه  طبیعی   کم، معیشت مبتنی بر منابع  سرانه  درآمد  کشاورزی،

زندگی   اجتماعی  و  فرهنگی  های جنبه بر اجتماعی  - فرهنگی دیدگاه ارتباطی مرتبط است.   خدمات  و  نقل  و بهداشتی، حمل   خدمات

 قوی   های ارتباطی  ای با شبکهبه عنوان جامعه  اغلب  روستایی بودن  دیدگاه،  این  در  تری می باشد.دیدگاه مثبت  و   دارد  تأکید  روستایی

 (. 2010 ، 11پینی و  برایانت) شودتوصیف می  دارای امنیت و  هماهنگ با هم  ، رسوم و  و آداب  ارزشها منسجم، دارای و

 مهاجرت

 اجباری   اجباری است. مهاجرت  و مهاجرت  اصلی مهاجرت کاری  نوع  دو   دارای  است و   دیگری  مکان به  یک   از  افراد  حرکت  مهاجرت

 مهاجرت   اجباری،  مهاجرت  المللی است. برخالف  بین   سطح  در  یا   (کشورشان  مرزهای  در)   به صورت داخلی  افراد،  ارادی  غیر  حرکت

 عنوان   دارند به  اقامت   خود  مرزهای  در  که  اجباری  آن،  دالیل اقتصادی است. مهاجران  اصلی  دلیل  و   است  داوطلبانه  کاری معموالً

 شناخته   پناهجو  یا  پناهنده   عنوان  کنند به   می   مکان  به بیرون مرزها نقل  که  کسانی  که   حالی   شوند در  می   معرفی   داخلی   آواره  افراد

 هستند.   سهیم محرومیت اشکال از برخی در پناهجویان و  پناهندگان کار، مهاجران  که حالی شوند. در می

 
6 -Powell 
7 -Mc Grath 
8 -Cape Town 
9 - Bosworth and Somerville 
10 - Jonard 
11 - Bryant and Pini 



6 
 

 آموزش فنی  و حرفه ای   در  محروم  نیازهای جوانان  رفع  برای   ها   استراتژی  بندی  دسته  چارچوب  .3

( 2001چارچوب پیشنهادی توماسفسسکی )در بحث استراتژی های مورد استفاده در رفع نیازهای جوانان محروم، در این مقاله از  

 در دسترس بودن   قابل استفاده بودن،:  شامل  متمایز  جنبه  چهار  از  توماسفسکی  برای ارزیابی حق تحصیل، استفاده می شود. چارچوب

 است. شده همه کارآموزان، تشکیل  نیازهای با پرورش و آموزش سازگاری و مقبولیت ،

 قابل استفاده بودن

  ، یالملل  نیمقررات ب  ای نیقوانآموزش و پرورش مشخص شده در    در  شناختن حقوق مردم  تیبه رسم  بودن به معنای،  قابلیت استفاده

 می باشد.   ی تعیین شدهها استیس  و فدرال ا ی  یالتیا ، یمل ،یمنطقه ا

 دسترس پذیری 

ای ترغیووب و پیشوورفت قابلیووت دسترسووی بوور روی شوورایطی تمرکووز میکنوود کووه کووارآموزان از طریووق آموووزش فنووی و حرفووه 

 ،یخوارج  صوالحیت هوایشوناختن مهوارت هوا و    تیرسوم  بوه  ،کوارآموزاناز    یموال  تیوحما  :شواملیوب  ترت  ین شرایط بها  کنند.

 مهوواجرت، تیوضووع ،یووتمعلول فووارا از نووژاد، کووارآموزانهمووه ی یکدسووت شووامل طوویمحایجوواد  و  یو ادار یقووانون موانووع حووذف

 ی می می باشد.مال تیوضع و  تیجنس

 مقبولیت

 است. تیفیبا کا ایجاد آموزش های فنی و حرفه ای ب تبطمر تیمقبول

 ( برای درک کیفیت مناسب آموزش فنی و حرفه ای به پنج ویژگی اشاره میکند که عبارتند از:2015بنیاد آموزش اروپا )

 آموزش های که به نیازهای فردی و اجتماعی و بازار کار پاسخ می دهد.  ➢

 اعتبارنامه های ملی یا بین المللی شود. منجر به مدارک یا  ➢

 . کند  ی را فراهم م داریبه مشاغل مناسب و اشتغال پا یدسترس ➢

 آموزش فنی و حرفه ای دسترسی دارند. همه شهروندان به   یعنی، تاس یو قابل دسترس ریجذاب ، فراگ ➢

 شود. ی م  ریامکان پذ یریادگی ی درشتریب شرفتیکه پ به گونه ای  کند یم  تیها را تقوتوانایی  ➢

 انطباق پذیری 

انطبوواق آموووزش هووای فنووی و حرفووه ای بووا  زانیووم بوورو همچنووین  تیووو مقبول یدسترسوو تیووبراسوواس قابل انطبوواق پووذیری

و  هیومسوتلزم تجز ویژگوی نیوا تعریوف موی شوود. کوار یایوجامعوه و دن در رییوبوا رونود تغ یو سوازگار کارآموزان یفرد  یازهاین

زمینووه در  شووده پنهووان یهووا تیوودر مووورد محرومآموووزش فنووی و حرفووه ای  سووازمان هووایاز درون  یو انتقوواد قیوودق لیووتحل

  است.  رهیو غ   زبان استفاده شده توسط کارکنان، امکانات،  یبرنامه درس

فقوور رده بنوودی هووای محرومیووت شووامل:  در مرکووز شووکل نمووایش داده شووده اسووت. ( 4Asچووارچوب توماسفسووکی)  3شووکل  در

 ریوفراگ یابیوارز ایودر توسوعه  .وجوود دارد  تیو، نوژاد و قومتیو، معلولتیجنسو  ،یی بوودنمهواجرت، روسوتا  تی، وضوعیچند بعد

از آمووزش هوای فنوی و   انیکسو  چوه  محوروم هسوتند و  یاسوت: چوه کسوان  نیوا  یاصول  سووال  ،اسوتیس  ایو  یاستراتژ  کیبودن  

انددر حالیکوه چوارچوب توماسفسوکی بصوورت متووالی در دیواگرام بوه نظور موی رسود اموا آنهوا در تعامول حرفه ای محروم شده  

شوده اسوت. پیکانهوای متصول نشوان داده  ،  دیورا بهوم وصول کن  آنهوایوده کوه  خم  یبوا فلوش هوا  تعامول  نیوا  با یکدیگر هستند.

نیسووتند. در نتیجووه، ارزیووابی مووداوم کننووده رده هووای محرومیووت و چووارچوب توماسفسووکی نشووان مووی دهوود کووه رده هووا  ابووت 

مجوودد سیاسووتها ، اسووتراتژیها و مووداخالت بوورای تعیووین میووزان پاسووخگویی آنهووا بووا نیازهووای مقطعووی جوانووان حووائز اهمیووت 

 است.
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تصویری از چارچوب توماسفسکی) -3شکل 4As.) 

 . موانع موجود در آموزش و پرورش جوانان محروم 4

جوانان محروم در حیطه تحصویل، آموزش و مشوارکت در بازار کار با آنها روبرو هسوتند، تمرکز می  این بخش بر روی هشوت مانع که  

 کنود. این موارد عبوارتنود از: موانع در رابطوه بوا زبوان، موانع قوانونی، اداری و اجرایی؛ فرهنگی اجتمواعی، موانع محیط غیر فراگیر؛ موانع

 فنی و حرفه ای؛ چالش های بازار کار، اطالعات و مشاوره ناکافی. مالی، مس له مجاورت مکانی به سازمان های آموزش

 موانع زبان 

  اسووت. زبان جزئی از دارایی افراد و جوامع اسووت، با این حال برخی وقایع   تعلق مردم  احسوواس  و فرهنگ  هویت، از  مهمی  جنبه زبان

 تالقی جنسیت و اجتماعی  طبقه قومیت، نژاد،  پارامتر با  دیگر زبان ها شده است. این به نسبت زبان ها برتری برخی  به منجر تاریخی

 و  تواناهایی های زبانی پناهندگان بگذارد. با افزایش مهاجرت و آوارگی های اجباری، اغلب  تأ یر  جوانان آموزشوی  نتایج بر  تا  کند  می

می کند که ناتوانی در   تایید  شوده انجام  بررسوی .نیسوت  شوغل کافی  و کسوب مهارت  آموزش، در  پیشورفت و  دسوترسوی برای  پناهجویان

  توجه  قابل  نگرانی  یک  عنوان به را زبان  مشووکالت دهندگان در این مطالعه ،  به شوومار می آید. پاسووخ یک مانع بزرگ    زمینه زبان

 کردند.   بندی رتبه در آموزش فنی و حرفه ای پیشرفت  و دسترسی نظر از  پناهجویان و  پناهندگان برای

 اداری و سازمانی   موانع قانونی،

 مهاجران  است. بنابراین پناهندگان،  اساسی  آموزش فنی و حرفه ای پارامتری  به  مربوط  حقوق   جمله  از  افراد  حقوق   در  اغلب  تابعیت،

از   یی الگوها   نیکه چن نیجز ا  ای ندارند غالباً چاره  سازمان ها    . دارند  قرار اداری  و قانونی  موانع  خطر معرض  در   وضوح  به پناهجویان  و

آموزش  در یحقوق مهاجران اجبار کننده نیتضم، و اسناد نیقوان و ها ونی، کنوانسیالملل نیدر سطح ب محرومیت را منعکس کنند.

در .  است  پناهندگان  تیمربوط به وضع  1967  سال  پروتکل  وپناهندگان    1951  سال  ونیکنوانسآنها،    نیمهمتر  پرورش می باشند.و  

  شود باید   یاتباع م   احترام آمیزی که بارفتار  بیان شده است:    ،22ماده    ،کشورها  ونیکنوانسیک  بخش    در،  ییتدارابطه با آموزش اب

از    یاریدر بس  گانیرا  یبه آموزش عموم  یدسترس  حق  ی، مهاجران اجبارماده  نیبا توجه به ا  نیز صورت پذیرد.  پناهندگان  نسبت به

  یندهایاز فرا  ی ناش  ی رهایبعنوان مثال تأخ  را دارند اما حق دسترسی به تحصیل در عمل نیست و موانع دیگری وجود دارد.   کشورها

  وجود دارد. معلم و مکان در مدارس    ات، کمبودمحل سکونت،  بت نام    کارآموزان  التیسطح تحص  ی ابیمربوط به ارز  یو ادار  ی قانون

پیامدهای آن در آموزش فنی و حرفه ای    را از دست دهند و   ییابتدا  التیاز مهاجران تحص  یموانع ممکن است باعث شود برخ  نیا

 مو ر خواهد بود.
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 موانع فرهنگی اجتماعی 

موارد   ن یا  . روبرو هستند  یاجتماع   یبا موانع فرهنگ   آموزش فنی و حرفه ایدر    شرفتیو پ   یدسترس  یبرا  کارآموزاناز    یادی تعداد ز

در کارآموزان زن   موارد  نیا  می باشد.  زودهنگام  یو ازدواج ها  متفاوتدر اشکال    ضی، تبعیتیجنس  عملکردهایهنجارها و    :شامل

   یکند.م ی و فقر تالق طبقه اجتماعیمهاجرت،   تی، مذهب، وضعیی بودنمانند روستا  یگریبا ابعاد د محروم

 محیط غیرشمول 

معلمان، برنامه    ی آموزش  یها  وهیشباشد که در آن    کارآموزانتنوع    منعکس کننده    است که  یطیمح  ،ریفراگ  یریادگی   طیمح  کی

  ج یو نتا  یدسترس  .باشد  کارآموزان یازهایمتناسب با ن ی بانیخدمات پشت  ریساخته شده و سا  ا ی   یکی زیف  طی، محیریادگی ، مواد  یدرس

  ، ساخته شده  طیمح  تیماه  .ردی گ  یو کار قرار م  یریادگینامناسب    یفضا  ریاز جوانان در آموزش و پرورش تحت تأ   یاریبس  یریادگی

سازمان  با درآمد کم و متوسط،    یاز کشورها  یاریدر بس  زنان جوان و معلوالن است.  ژه ی، به وکارآموزان  شرفتیو پ   یدسترس  یمانع اصل

  نمناسب معلوال  یها  رساختیزنان جوان و ز  یبرا  یقابل قبول، امکانات شبانه روز  سرویس بهداشتی  به  آموزش فنی  و حرفه ای  های

آموزش فنی   این شرایط باعث می شود کارآموزان از مشارکت در آموزش فنی و حرفه ای دلسرد شوند و سازمان های  .ستندیمجهز ن

   دهد. ی سوق م رشیپذ  ندیدر فرا ضیرا به تبع و حرفه ای

 موانع مالی

- یاقتصاد  تیوضع  شده است.  ذکر  جوانان  محرومیت   یاصل  یها نموددرآمد و فقر خانوار به عنوان  در    محرومیتمفهوم  اینجا  در  

 شرفت یو پ   ی موجود در کشورها جهت اطالع رسان  ی مال  نیتأم  ی روشها  ا یو ساختارها  اقدامات آموزش فنی و حرفه ای    با    یاجتماع 

 یاریبسچون که    کند یم  حرومرا از ورود به آموزش و پرورش م کارآموزان    ی ، موانع مالدر ابتدا  .دارد  ی تالق  ایحرفهآموزش فنی  و  در  

  پیگیری فرصت های آموزش فنی و حرفه ای برآیند لذا از آن  صرف نظر می کنند.  نهیتوانند از هز یاز آنها نم

 مجاورت مراکز آموزش فنی و حر فه ای 

 ک یدر    وجود سازمان آموزش فنی و حرفه ایو  قابل استفاده بودن    ریتحت تأ   یادیز  زانیبه م  ییجوانان در مناطق روستامشارکت  

  ی در اقتصادها  ی حت  .وجود دارد  مدنی   ات تعصب  آموزش فنی و حرفه ای   سازمان های  عیفاصله معقول است. در سطح جهان، در توز

مختل    یو خدمات حمل و نقل عموم  جاده ها   فیضع  یدسترس  ل یبه دلان های محلی  سازمبه    یمانند انگلستان ، دسترس  شرفتهیپ 

   . (2012]انگلستان[ ،  ییجامعه روستا ونیسیشود )کم یم

 چالش های بازار کار

ی از  حال، جوانان با انواع مختلف  نیبا ا .شناخته شده است  یبا اشتغال و خود اشتغال  شکینزد  وندیپ  لیبه دل  آموزش فنی و حرفه ای

توان   ی چالش ها نقش دارند م  جاد یکه در ا  ی از جمله عوامل  .شوند  ی روبرو م  موجود در بازار کار و انتقال از مدرسه به کار  ی ها چالش

  یبرخ  ی رو  یبه طور نامتناسب  مسائل   ن یا  . اشاره کرد  موجود در آنها  ی تیحما  ی، عدم تطابق مهارت ها و ساختارهاها اقتصاد   تیبه ماه

آموزش فنی و    سازمان های ارائه شده توسط    یمهارت ها  نیب  یناسازگاریا  عدم تطابق مهارت ها    .متقابل دارند   ریتأ   کارآموزاناز  

د. انواع شو  یم   ده ی د  آموزش فنی و حرفه ای  ات یعدم اشتغال در ادب  ی اصل  لیشود، به عنوان دل  ی و آنچه در بازار کار تقاضا م  حرفه ای

  ی رخ م  ی هنگام  یعدم تطابق عمود  است.  یو افق   یآنها عدم تطابق عمود  نیاز عدم تطابق مهارت ها وجود دارد که مهمتر  یمختلف

 تیافتد که نوع صالح  یاتفاق م   ی زمان  یعدم تطابق افق  باال/پایین سطح واجد شرایط قرار می گیرند. مشاغل موجود    یدهد که افراد برا

 . (2014کار ،   یالملل نیشغل نامناسب باشد )سازمان ب یمهارت افراد برا ای



9 
 

 19موانع دوران بیماری همه گیر کووید  

، 13آلمان  یالملل نیب یها یانجمن همکار،  2019و همکاران،  12آموزش فنی و حرفه ای ) آویس  در  یریهمه گ راتیتأ   عیسر  یبررس

 قا یآفر  یبا وزارتخانه ها ( و مشواوره موسوسوه برنامه ریزی آموزشوی آفریقا2020بانک جهانی، ؛15،2020و آرایوتگی 14مجومدار ؛2020

 :کنند یاشاره م یزیشگفت انگ کاتیستمیس راتیرخ داده است، به تأ   سازمان ها یلیتعط  ایو/  قرنطینگیکه  یدر موارد

 .در محل کار شده است  یعمل یریادگیکمتر ی منجر به دسترس  19کووید ریهمه گ یماریب ➢

 .شوند  یبا مشکل روبرو م رندیگ  یم  ادیکه در خانه  یشدن مطالب، افراد  یتالیجید  تیمحدود لیدر اکثر کشورها، به دل ➢

 .اند  دهیآموزش د یبیو ترک نیآنال یریادگی نهیدر زم  یمعدود نیمعلم ➢

 .شود  یم  دیتشد متیگران ق  ایو  فیضع  تاتصاال لیبه دل  یریادگیآموزش و   یچالش ها نیا ➢

 کند  می   برطرف   را   کارآموزان محروم  نیازهای  که  راهبردهایی  .5

  سوازمان ها محروم در مناطق، کشوورها و    کارآموزان  یازهایکه به رفع ن  ییراهبردها یبررسو یبرا  توماسوفسوکی  از چارچوب  بخش نیا

 با دقت مطالعه شوند:   دیبا ریز یها یاستراتژ .کندیکند، استفاده م  یکمک م

 قابلیت استفاده بودن

 همه  مشارکت  برای  جهانی   های  تالش  کنترل  برای  مختلفی  های  سیاست  و   ها  استراتژی  ها،   کنوانسیون  ابزارها،   المللی،   بین  سطح  در

  ،استراتژی (2015) ای حرفه و  فنی آموزش مورد: در یونسکو توصیه به توان می مثال عنوان به.دارد وجود پرورش و آموزش در افراد

ای  برای  یونسکو اهداف(2021–2016)  آموزش فنی و حرفه  ،  (1950)  پناهندگان  وضعیت  به   مربوط  پایدار، کنوانسیون  توسعه  ، 

بیانیه 2030  پناهندگان  ، آموزش(2006)  معلولیت  دارای  افراد  حقوق   پناهندگان، کنوانسیون  وضعیت  به  مربوط  1967  پروتکل  ، 

  جیبوتی در   طرح  و (  آی جی ای دی)  16توسعه  در حال   درکشورهای  دولتی   بین  مرجع  در  پناهندگان   ه با آموزشدر رابط  جیبوتی

 پناهندگان اشاره کرد.  آموزش زمینه اقدام برای

 ملی   سطح  ها در  سیاست

 کمک مالی  

  یکل  یجوانان در رده ها  یحمل و نقل برا  ایغذا، اقامت    ل،یتحص  یها  نهیهز  یبرا  یکمک مال  سیاست در سطح ملی    نیتر  جیرا 

   .ی استریپذ بیآس"ا ی "تیمحروم"

 دسترس پذیری 

  نیا.  جوانان محروم در دسترس باشد  یبرای  حرفه ا  های فنی و  شود آموزش  یتمرکز دارد که باعث م   یی بخش بر راهبردها  نیا

، اکثر یرسم  یحرفه افنی و  تمرکز بر آموزش    نیفراتر از ا  .شود  یمربوط م   ریفراگ  یریادگی  طیاز مح  نانیو اطم  ی مال  نیموارد به تأم

،  نیبنابرا  کنند.   ی م  دا یپ   یدسترس  یحرفه افنی و  محل کار به آموزش    قیمحروم، از طر  ریمحروم و چه غ   طیجوانان، چه در شرا

گرفته شود )مک گرات    دهیناد  د یامر، نبا  نیاز ا  ریناپذ  ییجدا  یبه عنوان بخش   یحرفه ا  یریادگی  به  توجهبا  ،  ستهیبه کار شا  یدسترس

 ،2018) . 

 
12 - Avis 
13 - GIZ [Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit] 
14 -  Majumdar  
15 - Araiztegui 
16 -Intergovernmental Authority on Development 
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 آموزش فنی و حرفه ای   یمال  ن یتام 

مختلف   یروشها.  است  حائز اهمیتاریدر عمل بس  آندسترس قرار دادن  برای در    آموزش فنی و حرفه ای  زیربخشاز    ی مال  تیحما

  یمال  نیتأم یاصل زمیمکان پنجد.  دار یتوسعه مهارتها بستگ یاسیدر کشورها و مناطق مختلف وجود دارد و به اقتصاد س یمال نیتأم

  نیا شود. ی آنها محروم استفاده م ی امدهایو پ  یحرفه افنی و در آموزش  شتو نگهدا یدسترس شیافزا یشده است که برا فیتوص

  یبانیو پشت  لیکار و تحص  یها   نهی، گزییدانشجو  ی، وام های، هدف گذار  حرفه ای رایگانفنی و    ی آموزش عموم  :شامل  مکانیزم ها  

 (. 2019،  17است )پالمر  ی خصوص آموزش از ارائه دهندگان

 گانیرا  یعموم  آموزش فنی و حرفه ای 

برابر به   یحق دسترس یدر راستا د یدولتها با "کند که   ی اعالم م یو حرفه ا  یدر مورد آموزش فن ونسکوی ونیکنوانس  3، بند 2ماده 

   تالش کنند. یآموزش ندیمطالعه در طول فرا یفرصتها یو برابر یو حرفه ا یآموزش فن

 هدف گذاری

:  دو حالت داردو   جوانان محروم اسوت  یبرا آموزش فنی و حرفه ایبه   یدسوترسو شیافزا یبرا  یاسوتراتژ  نیپرکاربردتر یهدف گذار

 ارانه یبودجه،   صیبه افراد ؛ و تخص میها به طور مستق ارانهی ریو سا  یآموزش  ی، کوپن هایلیتحص نهی، کمک هزیلیرائه بورس تحصا

افراد محروم )پالمر ،   یدسوترسو شیافزا یبرا  اختیارات  ای(  یو خصووصو  یمشووق ها به ارائه دهندگان آموزش )اعم از دولت ریو سوا

2019) 

 وام دانشجویی

مورد توجه  آموزش های فنی و حرفه ای   نهیهز  نیتام  یبرا  اتی که مدتهاست در ادب  یی استها  نهیاز زم  یکی  ییارائه وام دانشجو

  دانشگاهی قابل استفادهی پیش  برنامه ها  یبرا  شتریوام، که ب  التیتسه  با وجود این موضوع .(2004،    18درمن ی)زتقرار گرفته اس

آموزش فنی و حرفه   یوام ها  یدر بررسبه طور ضعیفی اجرا می شود.     متوسط  ،با درآمد کم   یدر کشورها   ا یوجود ندارد    ا یاست،  

 کند:   یم را عنوانپنج مورد  2012در سال  19اروپا  یحرفه ا یدر اروپا، مرکز توسعه آموزش ها ای

 اجرای شایستگی و معیارهای ارزیابی ریسک ضمانت های دولتی هدفمند،توسعه و پشتیبانی صحیح از  ➢

 ، ها ارانهی  ا یهدفمند   یلیتحص یها نهیوام ها با کمک هز  یهماهنگ ساز ➢

  ل یو تحل  هیمشروط به درآمد )تجز  یوام ها  یدر صورت امکان، معرف  ایو/  رتریبازپرداخت انعطاف پذ  طیشرا  یمعرف ➢

 ، هستند( مورد نیبه محرومان بهتر یدگیدر رس ین مورددهد که دوم  ینشان م

  تعداد  ،ی از بده  یزاریب  لیدلبه    غالباً   محروم؛  رندگانیوام گ  یازهایرفع بهتر ن  یبرا   رانهیشگیهدفمند پ   یاستهایس ➢

 نیاز مبرم ندارند، همه آنها   کنند و  یوام درخواست م یبرا ،محروم کارآموزاناز  یکم

و وجوه وجود دارد و در    ی هماهنگ  ت یریمد  یبرا  ی کم  ت یکه ظرف  یی ها  نهیاقدامات ممکن است در زم  ن یاعمال ا ➢

نظارت وجود ندارد، مشکل   ای  یریهدف گ  یبرا  ازیمورد ن اطالعات و داده هایکارآمد و    ی اتیاداره مال  کیکه    یموارد

 باشد. 

 
17 - Palmer 
18 - Ziderman 
19 -European Centre for the Development of Vocational Training 
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 و کار   لیتحص  ی ها  نهیگز

  قبالً  که   کارآموزانی پاره وقت برای یا   مرخصی روزانه  های  مدل  روی   آموزش فنی و حرفه ای بر  ملی  های   سیستم   از  بسیاری  ابتدا  در

  این  توسعه یافته،  کمتر  کشورهای  در  ویژه   به  و  زمان،   گذشت  با   حال،  این  بودند. با  شدند، ایجادشده  کار  به  مشغول  کارگر  عنوان  به

 بت    قیتشو  نهیدر زم هستند.  لیدرآمد خود هنگام تحص  شیبه دنبال افزا  کارآموزان  از  یاریبس  جه،یدر نت رواج کمتری یافت.  مدل

  ی شغل  ی شود تا فرصت ها  یاوقات تالش م   ی کنند، گاه  یم   یکه در فقر زندگ   یدانش آموزان  یبرادر آموزش فنی و حرفه ای  نام  

  ایجاد  جهت  شغلی   فرصتهای  خود را پوشش دهند.   یها  نهیهز  ری و سا  هیتمام شهر  ا ی   یفراهم شود که بتوانند بخش  دانش آموزان  یبرا

  در   مثال  باشند. یک  دار  معنی  یا  ارزشمند  خود  ای  حرفه  و  فنی  های  برنامه  برای  آنها  که  دارند  انتظار  آموزان  دانش   است، اما  درآمد

  پیشنهاد را ها   کارخانه  در کار  فرصت دانش آموزان به  ای حرفه و  فنی  سازمان های آموزش و  محلی  های دولت  که است چین مورد

  . کردند

 فراگیر   آموزشی  محیط 

  موانع   بخش  در  که  همانطور آنها سازگار باشد.  سابقه  از  فارا  کارآموزان  همه  که با نیازهای  است  محیطی  فراگیر  یادگیری  محیط  یک

 محروم   الحاق کارآموزان  موانع  از  برخی   آن  اطراف  و   مدارس  در  ضعیف  اجتماعی   محیط   و   فیزیکی   محیط  به  دسترسی   عدم   شد،   ذکر

 برای   رمپ  ساخت  مدارس شامل:  فیزیکی  دسترس پذیری  افزایش  برای  ها  تالش  از  هایی  نمونه  . است  آموزش فنی و حرفه ای  در

معلولین است. الگوهای رفتاری برخی از   و  جنسیت  مساعد   دستشویی  و   مناسب  کارآموزان، عالمت گذاری  از  برخی  جابجایی   به  کمک

 ریزی می کند: پی  را ها شیوه بهترین  را نشان می دهدکه اصل شش  کشورها ،

 معلمان  قوانین  تدوین در ذینفعان مشارکت ➢

 یکپارچه کردن نشر اطالعات با تجدیدنظر در آموزش و پرورش حرفه ای معلمان ➢

 مس ول  ای حرفه نهادهای  با مشارکت معلمان برای عملی قوانین رفتاری  سمینارهای و  ها  برگزاری کارگاه ➢

 مناسب  انضباطی روشهای ➢

 قانون منظم بررسی ➢

 ارائه راهنمایی و مشاوره در زمینه کاربرد قوانین توسط نهادهای حرفه ای  ➢

 مداخالت سطح سازمانی برای افزایش دسترس پذیری به آموزش فنی و حرفه ای 

  آموزش فنی و حرفه ای بیانگر تمرکز بر   به  دسترسی جوانان  افزایش  نهادی برای  سطح  صورت گرفته در  مداخالت  از  هایی   نمونه

  هدفمند هستند. اینها   بازآموزی  یا  آموزشی  فرصتهای  از  مواردی  با   منابع درسی،   ارائه  یا   تحصیلی  بورسیه  قالب   در  مالی   مسائل حمایت 

  که  کند. مداخالتی   می  اشاره  محروم   کارآموزان  ای برای  فنی و حرفه  آموزش  به  دسترسی  بهبود  برای  متعدد   ابزارهای  اهمیت  به

تحصیالت  پیشرفت  باعث و دهند قرار  هدف مورد بازآموزی یا آموزش برای را خاصی گروههای  دهند، کاهش را فوری مالی  مشکالت

 . شوند اشتغال مورد نیاز و بیشتر

 مقبولیت

 واقعیت به  پاسووخگویی  عدم دلیل به  اما  دارد،  توجه وسوویع تر جهان و  یادگیری بین  رابطه  به عمومی آموزش فنی و حرفه ای  اگرچه

  ناسووازگاری  آموزش فنی و حرفه ای مبتنی بر عرضووه، به مربوط انتقادات به  پاسووخ در .اسووت گرفته قرار انتقاد مورد  اقتصووادی  های

 -  عمومی  مشووارکت تشووویق برای  هایی تالش  کارفرمایان،  نیازهای  با  ای فنی و حرفه   آموزش  های  برنامه ارتباط  و مهارتها، کیفیت

  .است  شده انجام(  پی پی پی) 20خصوصی

 
20 -Public-private partnership 
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 انطباق پذیری

 بحث   مورد  شود،   می   کارآموزان استفاده  نیازهای  با    ای  حرفه  آموزش فنی و    تطبیق  برای  که  را  هایی  استراتژی  از  برخی   بخش   این

کارآموزان    جنسیتی  نیازهای  با  انطباق  برای  را  آموزش فنی و حرفه ای  که  کند   می  تمرکز  هایی  استراتژی  بر  بحث  دهد. این  می  قرار

 در  که منعطف می کند. همانطور فقیر افراد و مدرسه از خارج جوانان مهاجران، دور، راه از کارآموزان معلولیت، دارای افراد نیازهای و

  قابلیت  از دیگر عنصری عنوان  به ارتباطات باید و  اطالعات فناوری از استفاده است،  شده مشخص ها استراتژی بندی دسته چارچوب

  . دیده شود مقبولیت و دسترسی

 انطباق های پداگوژی و برنامه درسی 

 اصالحات   به  دست  کشورها در راستای تنوع کارآموزان،  از  برخی  کردن آموزش فنی و حرفه ای،  فراگیرتر  برای  تالش  راستای  در

در برنامه    تیجنس  یتالشها شامل گنجاندن جربان اصلزدند. این    خود  ارزیابی های   و   آموزشی  مطالب  درسی،  های  برنامهدر    تدریجی

 کارآموزان و    کارآموزانخاص از    یبا گروهها  یو زبان   یارتباط فرهنگ  جادیا  یبرا  یو مطالب آموزش  یبرنامه درس  یو بازنگر  یدرس

 محروم   کارآموزان  نیازهای  رفع  در  ای  فزاینده  طور  به  محور  پداگوژی  های  آموزش  حرفه ای،آموزش فنی و    ادبیات  دراست.    "سند"

ا  (.2018و همکاران،  23؛ لمب22،2019ویو آن  21ی دوهرتشود )  می  شناخته  مو ر ا  نیبا  ادب  نیوجود در درک  و در    اتیاصطالح در 

  سه یو مقا  یاب یارز  مسائل  ن یا  (.2013،    25سفورت ی؛ شوا  2020،    24وجود دارد )برمنر  ی متفاوت  تفسیرهایها و    یکاربرد، ناسازگار

  یک   در  (. 2020،    26کند )برمنر  ی متفاوت را دشوار م  ی ها  نهی مختلف در زم  رندگان یادگی  یمحور برا  کارآموز  یپداگوژ  یا ربخش

  گذاران،   سیاست  برای  شفافیت  سازی و   مفهوم  به  که  کرد   ایجاد   چارچوبی  2020اصطالح، برمنر در سال    این  تعریف  از  جامع تر   بررسی

 را مالحظه کنید(.  9کند)شکل  می کمک و محققان اندرکاران دست

اشتراک قدرت،    ازها، یانطباق با ن  ، ینیتکو  ی ابیشده است: ارز  میمحور به شش دسته تقس   رنده یادگی   ی کردهایرو  فیتعار  4در شکل  

  یایمزا  یبررس  یبرا  ی دهد و مبنا  ی دسته ها را نشان م  یوستگیپ   ، مربوطه. مناطق تقاطع  یمشارکت فعال و مهارتها  ،یخودمختار

را ارائه    یریانعطاف پذ  یها تا حدود  یمحور، دسته بند  رندهیادگی  یمحدود شده از پداگوژ  فیتعاردهد. برخالف    یهر کدام ارائه م

نشده    انیبه وضوح ب  ایکه در شکل باال گنجانده نشده     یحرفه ا  یتوسعه آموزش ها  ییاروپادو دسته در فهرست مرکز    دهند.  یم

. "با موضوع مرتبط  موادو مطالب  قیتلف ""یحرفه ا تیهو یریشکل گ "مرتبط هستند عبارتند از:آموزش فنی و حرفه ای  اند، اما با 

شغل مرتبط است )مرکز    ایمرتبط با حرفه    یا، باورها و ارزشهاکه به رشد نگرشه   ی مهارتها و دانش"شرح است:    نیمورد اول به ا

اشاره دارد  کارآموز یریادگی اتیتجرب  ریو سا یموضوع  یریادگی"(. مورد دوم به ارتباط  2015ی،حرفه ا یتوسعه آموزش ها  ییاروپا

   (.. 2015ی،حرفه ا یتوسعه آموزش ها یی )مرکز اروپا"شود یاستفاده م  ی عمل یدر کارها یمثال، دانش نظر نوانبه ع 

 پاسخ های تکنولوژیکی 

  یها  یجوانان محروم، استراتژ  ی مقطع  ی ازهای رفع ن  یاست که برا  یی ها  نهیاز زم  ی کی(  آی سی تیاطالعات و ارتباطات )  یفناور

نوآورانه و    یبه روشها  ازیجهان کار منجر به ن  رییشدن اقتصاد و تغ  یتالیجی، د19-  دیکوو  یری. همه گسترا توسعه داده ا  یمو ر

متفاوت و مکمل   یو حرفه ا  یدر ارائه آموزش فن   یسنت  یکردهایشده است که با رو  یا  فهحر  یآموزش فن  نهیدر زم  نیتحول آفر

  ، یدرس  ی شود شامل: ادغام برنامه ها  ی استفاده م  آموزش فنی و حرفه ایدر    "آی سی تی "که از    یی از روش ها  ی آنهاست. برخ

 
21 - Doherty  
22 - Aneyo 
23 - Lamb 
24 - Bremner 
25 - Schweisfurth 
26 - Bremner 
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از جمله    ،یکیتکنولوژ  شرفتهیپ   یریادگی  (. 2015،    28هرد   و  27چاردسونیر  دی باشد )م  ی م  یبیو ترک  ریانعطاف پذ  یریادگی و    یابیارز

است. با   یدر حال بررس  یا ندهیبه طور فزا 31سازها هیو شب30افزوده  طیمح ،29یمجاز طیمانند مح یکیتکنولوژ یکاربرد  یبرنامه ها

 .  کم درآمد همچنان محدود هستند یدر کشورها  ژهیو به و یبرنامه ها در سطح جهان نیحال، ا نیا

 
محور.  یادگیرنده رویکرد بصری مفهوم سازی نمایش -4 شکل  

 

 

 https://unevoc.unesco.orgمنبع: 

 
27 - Mead Richardson  
28 - Herd 
29 - virtual reality 
30 - augmented reality 
31 - simulators 

https://unevoc.unesco.org/

