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 چکیده

 این ییابتدا و دبستانی پیش آموزش نظام یمقایسه سوئدو کشور آموزشی نظام یبررس مقاله این از هدف

 برنامه و اهداف و دوکشور آموزشی های نظام اجمالی بررسوی  به هدف این راسوتای  در .واسو   ایران کشووربا 

 سازندگی در و یابیم دس  کاربردی و مفید نتایج به روز نآ امید به ایم پرداخته گذار تاثیر و مهم نکات تبیینهاو

 کالتمش و ها کمبود و شویم واقع مفید کشورمان به مربوط آموزشی مختلف های نظام پیشرف  و تصویی   و

 .نماییم برطرف هارا نظام این شدن روز به عدم از ناشی

 

 

 

 

 واژه کلید 
 پیش آموزش .اهداف سوووئد ابتدایی سوووئد.آموزش دبسووتانی پیش آموزش  تطبیقی. پرورش و آموزش

 ایران وابتدایی دبستانی پیش ابتدایی.آموزش و دبستانی

 

 

 

 

 مقدمه

 یردارندهب در و گسترده مفهوم اراید انسای اس .تربی  انسانی نیروی تربی  دنبال به آموزشی های نظام

 پرورش و آکوزش از مالحظه قابل بخش کشوووری هر رسوومی پرورش و آموزش باشود.نظام  می گوناگون ابعاد

 های یدهوپد ها شباه  مقایسه و شناسایی،تیلیل تطبیقی،به پرورش و دارد.آموزش عهده به را انسانی نیروهای

 هب توجه با جهان مختلف یها کشوور  وپرورش  آموزش های نظام بین ویا آموزشوی  مظام یک داخل در تربیتی

 بررسی هب ما نیز مقاله این میپردازد.در ها آن وپیدایش تشکیل در موثر ،مذهبی،اقتصادی،سیاسی اجتماعی عوامل

 تاایم رداختهپ رانای و سوئد کشور ابتدایی و دبستانی پیش آموزش مقایسه و سوئد کشور پرورش و آموزش نظام
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  توسعه و یشرف پ در و بپردازیم ابتدایی و دبستانی پیش آموزش به مربوط مسوائل  به تری وسویع  دید با بتوانیم

 باشیم. تر کوشا مقاطع این های امهبرن
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 حکومت
 (Sedak Rik قانونگذاری مجلس) ریکسداک .اس  مشروطه سلطنتی نظام و اساسی قانون دارای سوئد

 از احزاب.دموکراسی حکوم  با اس  کشوری سوئد .اس  اجرای یقوه رئیس وزیر، نخسو   و حکوم  روح

  .هستند برخوردار قانونی اختیارات

 :اندجمله آن از و دارند وجود مختلف احزاب سوئد در

 دموکراتیک سوسیال حزب .۱

 کارمیافظه حزب .۲

 مرکزی حزب .۳

 لیبرال حزب .۴

 کمونیس  حزب .۵

 به کارمندان ٪۵۹ از بیش و رگرانکا ٪۰۹ از بیش .هستند قدرتمند بسیار کشور این در صونفی  هایاتیادیه

 .انددرآمده صنفی هایاتیادیه عضوی 

 طرف از صوبمن فرماندار یک ایال  هر در که اس  ایال  ۲۳ دارای کشوور  سووئد،  اسواسوی   قانون طبق

 (۳۴۰،ص۱۳3۲)فرجاد،.کندمی اداره مردم منتخب شورای نظر زیر را ایال  و دارد دول 

 

 سوئد کشور مورد در الزم اطالعات برخی
 بهداش  و آموزش

 نفر۷۵3۱۲۷ حدود در (سال۷-۱۲) دبستانی آموزدانش

 نفر۷۹۷۱۰۰ حدود در (سال۱۳-۱3)دبیرستانی آموزدانش

 نفر ۲۱۷۴۱۲ دانشجو

 پزشک یک نفر ۴۷3 هر برای نفر،۱۷۴۹۹ حدود در پزشک

 (۳۵۹و۳۴۰،صص۱۳3۲)فرجاد،تخ  یک نفر ۷۲ هر برای ،۱۳۴۱3۷ بیمارستانی تخ 
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  : سوئد در پرورش و آموزش

 سیاسی اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، اوضاع       

 آن جمعی  و هزارکیلومتر ۴۵۹ آن وسع  .اس  جهان پیشرفته کشورهای از یکی و اروپا یقاره در سوئد

 ایران وسع  ۴/۱ حدود در آن وسع  .شودمی اداره پادشاهی صورت به سوئد .اس  نفر میلیون 3/۳ حدود در

 به ٪۷ حدود .کنندمی زندگی روسووتاها در آن جمعی  ٪۲۹  .داراسوو  را ایران جمعی ۷/۱ جمعی  نظر از و

 .کارند مشغول خدمات بخش در ٪۵۹ از بیش و دارند اشتغال کشاورزی

 و هزار در نفر۱/۱۴ ولد و زاد نرخ .اس  سوال  در درصود  ۹/۳ حدود در سووئد  در جمعی  افزایش نرخ

 .اس  هزار در ۲/۱۱ میر و مرگ

 گلف گرم آب هایجریان عبور اثر بر آن هوای و آب ولی گرفته قرار اروپا بخش ترینشوومالی در سوووئد

 خمیر چوب، کاغذ، یتهیه .دهدمی تشووکیل جنگل را سوووئد خاک از ۲/۱.اسوو  طبیعی حد از مالیمتر اسووتریم

 سولفید سنگهای و آهن معادن ویژه به معادن، لیاظ از سوئد .رودمی شومار  به آن صونعتی  هایفعالی  از کاغذ

 .اس  غنی مس و نقره طال،

 اختیار رد قدرت و اس  ارثی و تشریفاتی آن در پادشاهی و اس  سوسیالیستی کشوری سویاسوی،   نظر از

 تهیا .باشود می سوال  سووه مجلس نمایندگان انتخاب یدوره .اسو   آن منتخب دول  و (Riksdag) مجلس

 مجلس رای با وزیران یهمه که اسووو  مشووواور وزیر شوووش و وزارتخانه دارای وزیر دوازده از مرکب دول 

  . اس دموکرات سوسیال حزب آنها ترینقوی .دارند فعالی  سیاسی حزب چهار سوئد، در .شوندمی برگزیده

 .اس  خصووصوی   بخش دسو   در جنگلها از برداریبهره و نگهداری فعالی ۳/۲ و صونایع  مالکی  ۰۵٪

 هایموسسه یا دول  مالکی  در بقیه ها، تعاونی اختیار در آن۴/۱ و اس  خصووصوی   سووئد  هایخانه از مینی

 .اس  آن به وابسته

 معاهدات در و کندمی اعالم را خود وابسووتگی عدم همیشوه  هاجنگ در که اسو   کشووری  نظامی نظر از

 .کندمی دفاعی هایهزینه صرف را خود ملی درآمد٪۵ تا ۴ بین سوئد .شودنمی وارد نظامی

 .اس  دولتی مخابراتی و ارتباطی خدمات ایپاره و درمان و بهداش  و سطوح کلیه در پرورش و آموزش

 سال دص از بیش .باشدمی قدیمی نسبتا ملیتی دارای سوئد .اس  آلمانی زبان از ایشاخه سوئد مردم زبان

 .کنندمی صیب  سوئدی زبان به آن مردم که اس 

 به الیم و سازمانی نظر از کلیسا این .هسوتند  نوترن اوانژلی  کلیسوای  به وابسوته  و عیسووی  سووئد  مردم

 .دارد استقالل مذهبی، مسائل در اما اس ، وابسته دول 
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 رک،ت مهاجران .هستند فنالند کشورهای از مهاجران بیشتر اس ، بوده مهاجرپذیر کشووری  تاکنون سووئد 

 .دهندمی تشکیل را سوئد جمعی  ٪3 یا ۷ حدود هم روی و هستند زیاد سوئد در نیز آسیایی کشورهای یونانی،

 :اس  گفته سوئد وضع یدرباره آمریکا برکلی دانشگاه استادان از یکی
 ورکشدد یک صددت ت  پیشددرف  از موفق  یتموت  گذشددت  صدد سدد    ر را سددو   کشددور صددت ت  یتوسدد   و رشدد "

 و آزا  تسددددبت  ب زار ب  متک  اقتصدددد   مزبور، کشددددور  ر صددددت ت  پیشددددرف  ب  همراه شددددت     توانم  اروپ ی 
 و پرورش و آموزش  ر  ول  گذاریسددددرم ی  همچتین و تولی   ر  صددددوصدددد  ب ش توج  ق ب  گذاریسددددرم ی 
 "اس    اشت  رش  ب  رو روت ی سو   کشور  ر اجتم ع  رف ه و به اش  و ارتب ط  

  

 و بوده آن ملی ناخالص تولید ٪۳۹ قریب و صنعتی تولیدات از یمین حدود ۱۰3۷ سال در سوئد صادرات

 معادل ۱۰۷۵ سال در که سوئد در سرانه درآمد .اس  جلوتر همه از اروپا صنعتی کشورهای بین در لیاظ این از

 ازاصالحات نقل ،به۳۵۱و۳۵۹،صص۱۳3۲، فرجاد).اس  شده بالغ دالر ۱33۹۹ به ۱۰3۷ سال در بوده دالر ۰۱۱۷

 ی(نفیس شادی و نفیسی الیسین عبد ،تدوینبودجه و برنامه وزارت انتشارات سوئداز در پرورش و آموزش

 :سوئد در پرورش و آموزش ساختار
 سال از .اس  بوده آلمان در پرورش و آموزش نظام تاثیر تی  نوزدهم قرن از سووئد  پرورش و آموزش

 ماعیاجت فشارهای بیستم، قرن ابتدای از .شد اجرا اجباری ایبرنامه صورت به سووئد  در ابتدایی آموزش ۱۰۴۲

 دوم، هانیج جنگ از بعد یابد افزایش متوسطه به ابتدایی از کشور این در اجباری تیصیالت سط  که شد باعث

 در اجباری پرورش و آموزش حاضر حال در .گرف  صورت سوئد پرورش و آموزش در سوریعی  پیشورفتهای 

 سن در که جوانانی آن، بر عالوه .شودمی اجرا سالگی شانزده تا سالگی  هف سون  از سوال،  نه مدت به سووئد 

 هایبرنامه پوشووش  تی  باید ندارند، هم کاری و کنندنمی تیصوویل  و دارند قرار سووالگی  هجده تا شووانزده

 .گیرند قرار شده هدای  کارآموزی

 هک ساله سه سط  یک و اس  سنتی ابتدایی تیصیالت معادل سواله  سوه  سوط   دو داری اجباری مدارس

 .اس  متوسطه اول مرحله تیصیالت معادل

 ۳ تا ۱ یپایه از مقدماتی سط 

 ۷ تا ۴ یپایه از میانی سط 

  ۰ تا ۷یپایه از متوسطه سط 

 ربیشت تدریس که شوده  گذاشوته  معلم یک یعهده به کالس هر در تدریس میانی، و مقدماتی سوطوح  در

 فادهاست هستند، ورزیده و متخصص مختلف هایرشته در که دبیرانی از متوسطه، سط  در .دارد عهده به را مواد

 .شودمی
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 مزبور هایرشووته در که دبیرانی یعهده به موسوویقی ورزش، هنر، قبیل از دروسووی مختلف، سووطوح در

 و نندگذرامی دولتی عمومی مدارس در را اجباری تیصیالت کودکان تمام تقریبا .شوود می واگذار دارند مهارت

 ودوج این با ندارد، قانونی منع سوئد در خصوصی مدارس تاسویس  اینکه با .نادرند بسویار  خصووصوی   مدارس

 .کنندمی تیصیل خصوصی مدارس در کودکان از ٪۱ فقط مجموع در و اس  کم بسیار خصوصی رسمدا دتعدا

 روعش تاریخ .اس  سال نیم دو دارای تیصیلی سال هر و شده تقسیم هفته چهل مدت به تیصیلی سوال 

 .کندمی تغییر مختلف، مناطق برحسب و اس  پاییز در دوم نیمسال شروع تاریخ و بهار در اول نیمسال

 و ستانیدب شپی آموزش امکانات به دبای کشور نای نوجوانان و کودکان تمامی سوئد، کشور نقوانی مطابق

 و کودکان تمامی نای بر عالوه .باشند داشته دسترسی خود اقام  میل به توجه بدون کودکان ژهوی های مراقب 

 به توجه بدون دبای زنی مدارس تمامی و داشته دسترسی دولتی آموزش نظام به کسانی صورت به دبای نوجوانان

 شهرداری سوئد کشور در که آنجا از .ندنمای مبادرت کسانی آموزشی خدمات ارائه به آموزان دانش اقام  میل

 و ابای خدمات ارائه به موظف رو نای از باشووند، می دار عهده را ودکانک ژهوی هپای زشآمو ارائه  مسوولولی ها

 هستند زنی آموزان دانش به ذهاب

 

 جغرافیایی دسترسی اموزشی امتیازات
 تعداد با خارجی کشووورهای در مسووتقر سوووئدی مدارس های یازمندنی نتأمی به نهمچنی سوووئد دول 

 دهد. می صتخصی اهدافی نچنی اجرای به خاصی های بودجه و نموده مبادرت سوئدی شوهروندان  از متعددی

 رهدو یگزاربر شافزای به توان می اهدافی نچنی به لنی جه  در سوئد دول  های اس سوی  نتری مهم جمله از

 ارائه و برگزاری ،ییاجغرافی دامنه گسترش جه  در (رمتمرکزغی آموزشوی  های )برنامه دور راه از آموزش های

 حق از سوئد نوجوانان و کودکان تمامی سووئد  کشوور  ملی نقوانی مطابق نمود. اشواره  عالی آموزش های دوره

 که  اس حالی در نای و هستند برخوردار عالی آموزش و ابتدایی ،دبستانی شپی مقاطع مدارس و مراکز انتخاب

 اندانشجوی ای آموزان دانش رشیپذ روند در دبای زنی خاصوی  آموزشوی  طشورای  آموزان، دانش نظرات بر عالوه

 (۳۵۲و۳۵۱صص ،۱۳3۲)فرجاد،ردگی قرار ظرمدن

 سوئد در پرورش و آموزش کلی اهداف
 .اس  شده تصری  چنین آموزش مورد در سوئد اساسی قانون در
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 و مهارتها آموزش معرف  از آموزان دانش سوواختن مندبهره اصوولی، هدف سوووئد، پرورش و آموزش در»

 رشپرو جامعه برای شایسته و شناسوظیفه اعضایی خانواده یاری به تا اس  آنان هماهنگ شوخصوی    اعتالی

 «.یابند

 :اس  شده تاکید تیصیلی هایبرنامه مورد در همچنین

 اب رابطه در دموکراسی نظرهای نقطه بازتاب تیصیلی برنامه» و «اسو   جامعه از بخشوی  اجباری مدارس»

 درک در دیگران با همکاری برای و هستند خالق و فعال انسانها که اس  آن متضمن امر این و باشدمی اجتماع

 «.هستند معرف  جویای و مسلولی  پذیرش از ناگزیر هم و توانا هم دیگران، و خود زندگی شرایط ارتقاء و

 آن در که ایجامعه به نسب  را افراد نگرش که باشد چنان باید آنها اجرایی روشوهای  و هابرنامه میتوای

 آموزاندانش بلوغ و رشد میزان و سن افزایش تناسب به که اس  مدارس یبرعهده .کند تقوی  کنند،می زندگی

 به کلی اهداف .کنند تقوی  را آنان در جمعی گیریتصمیم توان آنان، به ترینسنگین هایمسولولی   واگذاری با

 رب حاکم بینش و شوندمی تلقی آموزشی جریان گیریسم  و راهنما یمنزله به و اندشده مطرح جامع صورت

 هدفهای و موارد از ایمجموعه درسی یماده هر برای آموزشی و درسی ریزیبرنامه اما .دهندمی نشان را جامعه

 .سازدمی مشخص آنها در را رفتاری

 رحمط اننوجوان و کودکان بزهکاری قبیل از مسائلی حاضر، حال در غربی، کشورهای سایر مثل سوئد در

 و نوجوانان مبتالبه مسائل جمله از غیره و اعتیاد سورانجام  و تیصویل  ترک خرابکاری، مدرسوه،  از فرار .اسو  

 .اس  جوانان

 موفق خود تیصیالت در آموزاندانش از ٪3 که شده معلوم تیصیلی اف  مورد در اجمالی بررسی یک در

 الهمس یک صورت به سوئد در مساله این و کنندمی ترک تیصیل خالل در را مدرسه جه  این به و .شوندنمی

 موظف آن کامل انجام به را خود دول  که اجباری تیصیالت سط  در بخصوص اس ؛ شده مطرح اسواسوی،  

 مهاجران را آن جمعی  ٪3 حاضر حال در که که باشد آن جمعیتی نامتجانس ترکیب آن عل  یک شاید .داندمی

 ویژه هایبرنامه نیستند، آشونا  سووئدی  زبان به طبعا که مهاجران فرزندان برای سووئد  کشوور  .دهندمی تشوکیل 

 هب اینکه یکی .شووودمی تعقیب هدف دو کار، این در و کنندمی تیصوویل ویژه مدارس در آنها و .دهدمی ترتیب

 یجبتدر .کندمی کمک امکان حد در آنها بومی زبان فراگیری به اینکه دیگری و آموزدمی سوووئدی زبان مهاجران

 مثل و دشوون می پذیرفته سووئدی  مدارس در کنند،می پیدا آشونایی  سووئد،  ملی  و زبان با غیربومی کودکان که

  .پردازندمی تیصیل به اموزاندانش سایر
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 زبان دیگر هایپایه در و آنهاسووو  مادری زبان کودکان، برای مقدماتی هایپایه در تدریس زبوان  معموال

 به سوووئد آموزشووی نظام در عملی مهارتهای به گرایش کالسوویک، تیصوویالت در .یردگمی را آن جای سووئدی 

 (۳۵۳و۳۵۲،صص۱۳3۲)فرجاد،.اس  شده تلقی اصل یک عنوان

 درسی هایبرنامه
 کالس در آموزیکار صورت به آنها تدریس زمان و پایه هر در دروس عناوین بر مشتمل درسی هایبرنامه

 آموزشی مقررات و نامهآیین .شودمی خاصی توجه آموزشی، عملی تجارب به کشور این در .اس  شده مشخص

 بررسی به اما ندارد؛ وجود سووئد  در اسو ،  مرسووم  ایران پرورش و آموزش نظام در که آنچنان آنها تفسویر  و

 از و شودمی توجه بیشتر پرورش و آموزش اندرکاراندس  و مدیران معلمان، تجارب و آموزشی مبتالبه مسائل

 هایبرنامه جزء و شودمی مشخص زمان و مقتضویات  برحسوب  سوطوح  و هاپایه در آموزشوی  نیازهای راه، ینا

 از یآموزش هایبرنامه در که هستند منابعی جمله از تیقیقاتی و تجربی هاییافته .گیردمی قرار آموزش رسومی 

 .شودمی استفاده آنها

 اینگونه آموزاندانش مورد در مهارتها کسب و تجارب به توجه یمساله آموزشوی  و درسوی  هایبرنامه در

 :اس  شده تفسیر

 برای تواندمی جاری مسائل و مدارس یروزمره آوردهایدس  تجربی، هایفعالی  و تیقیقات گزارش»

 وعاتموض انتخاب و ترکیب چگونگی کار، مختلف هایشیوه پیرامون گیریتصومیم  و بررسوی  و بیث شوروع 

 «.گیرد قرار استفاده مورد دهی،سازمان گوناگون هایشیوه و درسی

 در فعاالنه باید آموزشی کمک مواد و خدم  ضمن آموزش اطالعات، آمار، با همراه ها یادداش  و تفاسیر

 دسوئ آموزشی نظام در جه  این از .شود گرفته کار به سازماندهی و کار روشهای میتوای در تجدیدنظر جه 

 دهد ارائه کارش برای طرحی باید مدرسه هر .اس  شده زیادی توجه غیرمتمرکز، روند در آموزشوی  مسوائل  به

 و میلی یتوسعه یبرنامه همچون را آن توانمی که اس  مدرسوه  های آرمان اهداف نمایانگر میلی طرح .این

 در شود. هیته مشکالت و مسائل از فهرستی یهپای بر دبای طرح کرد. قلمداد آموزشی و درسی یزریبرنامه نوعی

 به آموزشووی و درسووی یزریبرنامه و ندارد وجود طرحها برای ایشووده هتهی شپی از سوواختار چگونههی هابرنامه

 (۳۵۴ص،۱۳3۲)فرجاد،اس . شده گذاشته یمیل مسلوالن یعهده
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 تحصیل مدت
 مشخص دقیقه ۴۹ کالس زنگ .هراس  مشخص هاهپای از کی هر برای هفته طی کالسها ساعات مجموع

 .                                                                                        اس . شده

  هفته در زنگ ۲۹ اول هیپا

  هفته در زنگ ۲۴ دوم هیپا

  هفته در زنگ ۳۹ سوم هیپا

 (۳۵۵و۳۵۴،صص۱۳3۲)فرجاد،.هفته در زنگ ۳۴-۳۳ کی هر هاهپای هیبق

 درس: های ساع  برنامه

 

 

 

 

 

 

 

  

 (متوسطه)عالی سطح میانی سطح مقدماتی سطح درس موضوع

 9 10 2 انگلیسی

 9 9 6 ورزش

 12 15 13 ریاضیات

 2 5 4 موسیقی

 32 21 18 عمومی موضوعات

 17 15 - اجتماعی علوم

 15 7 - طبیعی علوم

 9 5 2 دستی هنرهای

 20 26 29 سوئدی زبان

 5 6 - نقاشی

 4 1 - داریخانه علوم

 1 - - کودکیاری

 1 - - اختیاری دروس

 100 102 74 ساعات جمع
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 (پرورش و آموزش در مدیریت) اجرایی و اداری ساختار

 .اس  گرفته صورت ۱۰3۳ سال در آن اصالحات آخرین و دارد کهن ایسابقه سوئد، در اجباری آموزش

 :اس  زیر شرح به پرورش و آموزش سازمان در مدیری  نظر از وظایف تقسیم

 دیگر، عبارت به .کنندمی تعیین را راهنما اصول و اهداف (.مجلس و دول ) مرکزی سویاسو    سوط   در

 .کنندمی تصویب را مالی منابع و سازندمی مشخص شود، میقق باید اهداف آن، یمیدوده در که را چارچوبی

 امور هدای  و راهنمایی کلی مسلولی  (.پرورش و آموزش ملی هیات ) مرکزی مدیری  و اجرایی سط 

 هایسوویاسوو  و اهداف تغییر برای الزم مقدمات و مبانی باید و دارد برعهده اهداف به رسوویدن برای را اجرایی

 مسوولول (.پرورش و آموزش ایمنطقه هیات) ایمنطقه مدیری  و اجرایی سووط  .آورند فراهم منطقه در را کلی

 و اهداف به رسیدن برای اجرایی امور هدای  دارعهده نیز و اس  منطقه در یزیربرنامه هماهنگی، توسعه، امور

 .باشدمی منطقه در راهنما اصول

 و اسوو  مدارس روز به روز هایفعالی  مدیری  مسوولول پرورش و آموزش میلی شووورای شووهرداریها،

  .دارد برعهده دولتی، مقامات هایکمک و هابرنامه به توجه با را آموزشی هایفعالی  یتوسعه

 با پرورش و آموزش هیاتهای اصوووالحات، یبرنامه اجزای دیگر و جدید تیصووویلی یبرنامه اجرای در

 و آموزش ملی شوووورای و هادانشوووگاه تیقیقاتی مراکز بین همچنین .دارد نزدیک همکاری ایمنطقه هیواتهای 

 توجه تمرکز عدم امر به که اس  آن کلی سیاس  جدید، طرح اجرای در .دارد وجود نزدیکی همکاری پرورش

 در آنها از حمای  و دارند عهده به مهمی وظایف پرورش و آموزش فعلی نظام در میلی مقامات .شود بیشتری

 (۳۵۷و۳۵۵،صص۱۳3۲)فرجاد،.اس  شده منظور دول  هایبرنامه سرلوحه
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 مدارس: در مدیریت و اجرایی نهاد تشکیالت نمودار
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 کار به که متخصص نفر ۱۵۹ حدود از متشکل اس  کوچکی نهاد پرورش و آموزش نهاد سوئد کشور در

 ازمانس بر نظارت و سیاستها اجریا ولی پردازند؛می پرورش و آموزش ملی یبودجه یتهیه و هاسیاس  تدوین

 ار کاربرد یوسعهت تیقیقات، درسوی،  هایبرنامه تدوین آن، بر عالوه که اسو   ملی هایهیات وظایف از اداری

 .کندمی وظیفه انجام منطقه هر در مدیرکل یک زیرنظر هاهیات این از یک هر .اس  دارعهده نیز

 تعداد مثال، عنوان به .اسووو  کاهش به رو جمعی  افزایش فعلی روند با مدارس در آموزاندانش تعوداد 

 نفر ۰۴۴۲۹۹ به ۱۰3۵-3۷ سال در و بوده ۱۹۳۷۷۹۹ تقریبا ۱۳۷۰-3۹ سوال  در اجباری سوط   در آموزاندانش

 در آموزاندانش تعداد.اس  نفر ۰۷۹۹۹ حدود در و دارد ثابتی روند مدارس، در معلمان تعداد.اس  یافته کاهش

 یپایه هر در آموزاندانش تعداد و نفر ۲۹ میانی یپایه هر در آموزاندانش تعداد نفر،۲۵ مقودمواتی   یپوایوه   هر

 .باشدمی نفر ۲۹ متوسطه

 کوچکتر هایگروه در تدریس و دارمساله آموزاندانش از بیشتر هرچه حمای  جه  در آموزشی یاس س

 هایگروه در پرورش و آموزش از ایعمده بخش جه ، بدین و اسووو  انفرادی آموزش امر تسوووهیل جهو  

 خدم  نمض آموزش .اس  کم بسیار اجباری مدارس در معلم به آموزدانش نسب  .پذیردمی صورت کوچکتر

 جزء معلمان، تیصیل سوط   ارتقای .دارد خاصوی  توجه آن به پرورش و آموزش که اسو   هاییبرنامه از یکی

 .اس  پرورش و آموزش هایبرنامه

 طور به که کارهای پذیرد؛می صووورت  سووط   دو در آموزاندانش مورد در رفاهی بهسووازی  هایفعالی 

 معلمی هر اول، سط  در .شودمی انجام متخصصین توسوط  که کارهایی و گیردمی صوورت  مدرسوه  در روزمره

 سه،مدر پزشک پرستار، و مدیر دوم، سط  در و کند توجه شاگردان و مدرسه عمومی مسائل به که اس  مسلول

  مسلولی که «آموزاندانش بهسازی گروه» .دهندمی تشکیل کار گروه یک اجتماعی، مددکار و مدرسه روانپزشک

 .دارند عهده بر نیس ، اجرا قابل اول سط  در که را موادی یکلیه ریزیبرنامه

 ایهمدرس پیش هایمراقب  با ارتباط در که هاییموسسه کودکسوتان،  کودک، مهد کودک، یخانه تشوکیل 

 و آموزش ملی هیات وظایف قلمرو در و شوندمی میسوب اجتماعی رفاه هایفعالی  عنوان به اساساً هسوتند، 

 .گیرندنمی قرار پرورش

 سوووئد پرورش و آموزش مورد، این در .شووودنمی آغاز کودکان سووالگی هف  سوون تا اجباری مدارس

 تیصیالت سون  ،۱۰۷۲ سوال  در .دهد کاهش را اجباری تیصویل  به شوروع  سون  که کندمی مطالعه مدتهاسو  

 باقی مچنانه دهند کاهش سال یک را شروع سن اینکه سر بر گفتگو ولی شد، تصویب سالگی هف  از اجباری

 .اس 
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 یمسووواله یک عنوان به اول، یدرجه در سووووئد در ایمدرسوووه پیش هایآموزش و هامراقب  با برخورد

 مقامات زیرنظر عموم طور به مراکز این .اس  بخشیده خاصی یوجهه ای،مدرسه پیش هایموسسه به اجتماعی

 مچنینه - نفر شش از بیش بندرت - اس  پایین بسیار آنها مربی به نونهال نسب  .شوندمی اداره هاشوهرداری 

 عهده بر (مهواجر  کودکوان  مثالً) ویژه نیواز  بوا  یوا  دارمسوووالوه  کودکوان  بوه  نسوووبو   خواصوووی  مسووولولیو  

 (۳۵۰و۳۵3و۳۵۷ص،ص۱۳3۲)فرجاد،.دارند

 

 سوئد دبستانی پیش آموزش
 ۴ تا کی سنی های رده کودکان برای ییتفری و آموزشی خدمات ،دبستانی شپی آموزشی مراکز تمامی در

 و ودهب گانرای المللی نبی مدارس ژهوی به دبستانی شپی موازی آمده عمل به اصالحات طبق شود. می ارائه سال

 شپی مدارس که اس  گفتنی .ندنمای می مبادرت روز در ساع  ۳ با برابر سال در آموزش سواع   ۵۲۵ حداقل

 (۳۵۰،ص۱۳3۲)فرجاد،اند کرده  فعالی به آغاز ۲۹۹۳ هژانوی اول از المللی نبی دبستانی

 

 سوئد دبستانی پیش مقطع آموزشی اهداف
 یرگذارتأثی واسووطه به کودکان ذهنی رشوود بر تمرکز و کودکان به اجتماعی های ارزش شووناسوواندن -۱

  آنان بر آموزشی

  (۳۵۰،ص۱۳3۲)فرجاد،دبستانی شپی مراکز انمربی و اءاولی انمی همکاری برقراری -۲  

       

 ایران دبستانی پیش مقطع شیآموز اهداف
 :نمود اشاره لذی موارد به توانمی دبستانی شپی آموزش مقطع اهداف نمهمتری جمله زا 

 ومذهبی اخالقی اصول هپای بر کودکان اجتماعی و ی،عاطفی،ذهنشدجسمانیر-۱

 کودکان های واستعداد ها توانایی سط  شافزای-۲

 ذهنی و علمی ممفاهی درک جه  کودکان  وتربی سازی آماده-۳

  میلی های زبان با همسط  فارسی زبان شپوی ورشد-۴

 اجتماعی های هاومعاشرت همکاری برقراری جه  کودکان  تربی و سازی آماده-۵

 فرزندان یلوتیصی یتتربی روند درآمددر کم های خانواده از  حمای-۷
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    نمود اشاره لذی موارد به توان می دبستانی شپی آموزش مقطع اهداف نمهمتری جمله از        

  اجتماعی و شخصی زندگی در اسالمی اصول اجرای جه  در کودکان  تربی-۱

  یرپذی  مسلولی وحس اجتماعی های  فعالی در کودکان ومشارک  همکاری احساس  تقوی-۲

 کودکان هپای های مهارت شافزای و جسمی تعادل ،برقراری وذهنی جسمی قدرت شافزای-۳

 از اعم کودکان آموزشوووی هوای  ابزار و ارتبواطوات    تقویو  جهو   در فوارسوووی  زبوان  آموزش-۴

 (۰۵،ص۱۳۷۳)آقازاده،زدن حرف و خواندن،نوشتن،شنیدن

 

 دسوئ دبستانی پیش مقطع آموزشی های برنامه
 می مبادرت علوم آموزش به یعیطب های طمیی در  فعالی قطری از شووتربی دبسووتانی شپی مقطع کودکان

 پرداختن قطری از شخصی تجارب کسب و جستجو کنکاش، فرص  ،یموضوع های روش از استفاده با .ندنمای

 کالاش در مختلف های بازی ارائه کودکان برای رهوغی کاردسوتی  هنر، ش،نمای ک،موزی ، آواز، گفتگو، ،بازی به

 های طمیی در دبای گروهی های بازی حداکثر ،دبستانی شپی آموزش مراکز در یریادگی ندفرای مطابق . مختلف

 (۳۷۹،ص۲۱۳3.)فرجاد،ردپذی صورت یعطبی

 

   ایران دبستانی پیش مقطع یآموزش های برنامه

 :نمود اشاره لذی موارد به توان می دبستانی شپی آموزش مقطع آموزشی های برنامه نمهمتری جمله از

 اتیاضوووی،رفارسوووی زبان د،آموزشبازدی و مشووواهده بر کوه  آموزشوووی وعملی علمی هوای  برنواموه  -۱

 .گرددمی مشتمل مذهبی واعتقادات علوم ابتدایی می،مفاهمقدماتی

 ایه ی،بازیا،نقاشو اشوی  وچسوباندن  دنی،بربازی ر،خمیدسوتی  عصونای  بر که آموزشوی  های برنامه فوق-۲

 (۰۷،ص۱۳۷۳)آقازاده، .گردد می مشتمل بدنی ناتتمری و خوانیگویی،شعر فکری،قصه
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 رانای آموزشی تیرومدی یزری برنامه
 شارها لذی موارد به توان می کشور دبسوتانی  شپی مراکز توسوط  آمده عمل به های بندی متقسوی  جمله از

 نمود

 ماه ۱3 تا ۴ سنی های رده کودکان

 سال ۳ تا ماهه۱3 سنی های رده کودکان

 سال ۵ تا ۳ سنی های رده کودکان

 (۰3،ص۱۳۷۳)آقازاده،سال ۵ سنی های رده کودکان

 سوئد ابتدایی آموزش
 نای شود. می ارائه سال ۱۷ تا ۷ سنی های رده کودکان به ساله ۰ رفراگی آموزش طی ابتدایی آموزش دوره

 عالوه شوند. می برخوردار سالگی ۷ سن در آموزش حق از کودکان ن،والدی توافق صورت در که اس  حالی در

 های دوره انداخ . قتعوی به الس 3 سنی رده تا را سوئد کودکان آموزش دوره توان می خاص طشرای در نای بر

 (۳۷۷،ص۱۳3۲)فرجاد،.شد برگزار سوئد در ۱3۲۴ سال از رسمی طور به ابتدایی هپای آموزش

 

 سوئد داییابت مقطع آموزشی اهداف

 :کرد اشاره رزی موارد به توان می ابتدایی مقطع آموزشی اهداف نمهمتری جمله از

 کودکان انمی در معمول اخالقی های ارزش و ارهامعی گسترش-۱ 

 سوئدی کودکان شتربی هرچه یریادگی و ذهنی رشد جه  در تالش-۲ 

 کودکان در نفوذ-۳

 (۳۷۷،ص۱۳3۲)فرجاد،ابتدایی مدارس و دبستانی شپی آموزش مراکز انمی هماهنگی برقراری-۴ 

 ایران ابتدایی آموزش

 ایران ابتدایی مقطع آموزشی اهداف
 نمود: اشاره ذیل موارد به میتوان ابتدایی آموزش مقطع اهداف مهمترین جمله از

 آموزان دانش اعتقادی و اخالقی پیشرف  جه  آموزشی مناسب فضای برقراری-۱

 کودکان هایخالقی  و استعدادها پرورش-۲
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 کودکان جسمانی و بدنی قدرت بهبود-۳

 اجتماع اعضاء سایر با اجتماعی معاشرت برقراری و میاسبه نوشتن، خواندن، آموزش-۴

 (۰۰،ص۱۳۷۳)آقازاده،وگروهی فردی بهداش  مسائل آموزش-۵

 

 ایران ابتدایی مقطع آموزشی های برنامه
 نمود: اشاره ذیل موارد به میتوان بتداییا مقطع آموزشی های برنامه مهمترین ازجمله

 تعلیمات مطلب(، ودرک فارسوووی)خواندن زبوان  فوارسوووی،  وامالی انشوووا دینی وتعلیموات  قرآنی علوم

 دنیب وتربی  ورزش ریاضی، وبهداش ،علوم طبیعی علوم دستی(؛ کار خطاطی، هنری)نقاشی، اجتماعی،علوم

 دقوویووقووه۴۵ درس کوالس  هوور زمووان و شووووده ارائووه سوووواعوو  ۲۴ هووفوتووه  در مووذکوور  دروس

 (۱۹۲و۱۹۱،صص۱۳۷۳)آقازاده،است.
 

 متوسطه آموزش
 یلتیصی سال طی مذکور نظام شد. معرفی ۱۰۰۲ وووو ۱۰۰۳ یلتیصی سال طی متوسطه آموزش سوتم سوی 

 به موظف مناطق هکلی آموزشووی نقوانی طبق ۱۰۰۲ جوالی اول از درآمد. اجرا مورد به کامل بطور ۱۰۰۵/۱۰۰۷

 دهش هپای آموزش لالتیصی فارغ آموزان دانش تمامی برای متوسطه آموزش مراکز به ورود طشورای  آوردن فراهم

 نیستمبی اول ماه ۷ در که افرادی از دسته آن و سال ۲۹ سنی رده رزی آموزان دانش تمامی به فوق التتسهی اند.

 مدارس در متوسطه آموزش مراکز مطالعاتی های  فعالی عمده شوود.  می اعطا برند می بسور  خود زندگی سوال 

 .ردپذی می صورت کشور مناطق

 مدارس در مرتبط مشوواغل برخی و باغبانی ،جنگلداری ،کشوواورزی های رشووته در لتیصووی و مطالعات

 که اس  حالی در نای و اس  گانرای و مختلط سوئد متوسوطه  مراکز یمامت.ردگی می صوورت  شوهر  شووراهای 

 ناطقم آموزان دانش و شده واقع بزرگتر مناطق در عموماً متوسطه آموزشی مراکز دارند.  فعالی زنی مستقل مراکز

 ارائه را گوناگونی مطالعاتی های برنامه بزرگ، متوسطه مدارس اغلب .ابندی می حضوور  مدارس نای در مختلف

 (۳۷۹،ص۱۳3۲دهند)فرجاد، می
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 ایحرفه و فنی و متوسطه آموزش

 سابقه و کلی وضعی 
 و فنی یمتوسوووطه آموزش و علمی یمتوسوووطه آموزش متمایز یجنبه دو کلی طور به تاریخی، نظر از

 .دارد وجود سوئد آموزشی نظام در ایحرفه

 وجبم به و شودمی منتهی دیپلم دریاف  به متوسطه سط  در که اس  آموزشی علمی، یمتوسطه آموزش

 آن النالتیصی فارغ که بود آموزشی ایحرفه و فنی آموزش .یابدمی راه دانشگاه به متوسوطه  التیصویل فارغ آن،

 و حسطو اصالحات فرایند آمد، عمل به مورد این در که اصوالحاتی  اثر در ولی یافتند؛می راه دانشوگاه  به کمتر

 .فراگرف  را متوسطه آموزش مختلف انواع

 .دوب شفاهی درسی ماده چهار و کتبی درسی یماده پنج شامل علمی یمتوسوطه  نهایی امتیان سووئد،  در

 در که درسی یبهنجارشده آزمون هاینمره به را خود جای و شد حذف ۱۰۷3 سوال  در سوال  در امتیانات این

 و علمی مختلف هایدوره ،۱۰۷۲ تیصویلی  سووال شوروع  از .کرد واگذار شوود، می اجرا متوسووطه آخر دوسوال 

 .آمد دس  به تیصیلی مسیر یا رشته ۲۲ متنوع، هایرشته با مدارسی آنها جمع از و شد ادغام هم در ایحرفه

 :اس  زیر هایرشته از تلفیقی متوسطه یمدرسه

 پایه عمومی آموزش 

 ایحرفه آموزش 

 کار بازار مفید هایمهارت آموزش 

 تیصیل یادامه برای مفید هایمهارت آموختن 

 در تتفاوم نسب  به را زمینه چهار این به موضوعات ترکیب که بود چنان آموزشی و درسوی  ریزیبرنامه

 .کردمی تسهیل مختلف تیصیلی مسیرهای

  :شدمی تقسیم عمده یشاخه سه به مدارس این در آموزش ساختار

 (.نیف تجربی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم اقتصاد،) علمی تیصیلی مسیرهای یساله سه یشاخه

 (.فنی اجتماعی، موسیقی، اقتصاد،) مقدماتی آموزیحرفه یدوساله یشاخه

 ید،تول غذایی، صنایع اتومبیل، مکانیک الکترونیک، ساختمان، نسواجی، ) آموزیحرفه یدوسواله  یشواخه 

 (سازیکشتی کشاورزی، اجتماعی، مددکاری مصرف، توزیع، مکانیک،

 سال رد حتی .شوند وارد دانشگاه به توانندمی مسیرها دیگر همانند آموزیحرفه مسیرهای التیصیالن فارغ

 دارابودن شرط به شد داده اجازه اند،شده رد علمی یمتوسوطه  مدارس نهایی امتیانات در که کسوانی  به ۱۰۷۲

 .یابند راه دانشگاه به مفید کار یسابقه
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 آمد، حاصوول اصووالحات اجرای از که تجاربی و بعدی تیقیقات و مطالعه اثر بر اصووالحی، اقدامات این

 (۳۷۹و۳۵۰،صص۱۳3۲)فرجاد،.آمد خواهد آینده صفیات در آن شرح که گرف  قرار نظر تجدید مورد

 

 متوسطه تکمیلی آموزش
 به غازآ آموزشی دجدی نقوانی بتصوی با سوئد کشوور  متوسوطه  آموزش یلتکمی مقطع مدارس ننخسوتی 

 هک دختران ژهوی خصوصی مدارس در مذکور آموزشی مقطع گذراندن به زنی دختر آموزان دانش نمودند،  فعالی

 یمدارس با متوسطه، آموزش یلتکمی مقطع مدارس نوزدهم، قرن طول در آمدند، لنای اف ،ی ستاسی ۱3 قرن طی

 مقطع تم،سبی قرن آغاز در گرف . شکل متوسطه آموزش مراکز و شده ادغام داشتند، عملی یرگی جه  شتربی که

 نالتی زبان متوسطه مقدماتی مراکز در شد. مسیتق یلتکمی و متوسطه ،مقدماتی مقطع ۲ به خود متوسطه آموزش

 متوسطه، آموزش یلتکمی مراکز در که اسو   حالی در نای شوود.  می دتاکی عمومی آموزش بر و نشوده  ستدری

 مقدماتی آموزش مقطع شوند. می آماده عالی آموزش مراکز و ها دانشوگاه  در لتیصوی  ادامه برای آموزان دانش

 (۳۷۱،ص۱۳3۲رسد.)فرجاد، می انپای به دوره انیپا نامهگواهی اخذ با متوسطه

 

 ایحرفه و فنی و متوسطه آموزش فعلی وضع
 آموزیحرفه و آموزیحرفه علمی، :یگانهسه مسویرهای  دارای متوسوطه  تلفیقی مدارس حاضور،  حال در

 هایدوره در که کسانی .اس  چهارسوال  تا دو بین مزبور مدارس از یک هر در تیصویل  مدت .اسو   مقدماتی

 اعطا طهمتوس تیصیالت پایان مدرک آنان به تیصیل سال سه گذراندن از پس کنند،می شرک  فنی یچهارساله

 دوم یدوره آموزش به ورود متقاضی کنند؛می تمام را اجباری تیصیالت که آموزانیدانش ٪۰۹ از بیش .شودمی

 .هستند متوسطه

 شوووند،می تیصوویلی گوناگون مسوویرهای وارد مختلف ربتجا با و متفاوت سوونین در آموزاندانش چون

 تقاضیم خودکار، طور به افراد مسوتعدترین  البته .دارند قرار مختلفی درجات در علمی اسوتعداد  نظر از بنابراین،

 عل  ینا به بیشتر دهند؛می ترجی  را ایحرفه مسیرهای آنها از بسیاری و نیستند علمی مسیرهای در تیصویل 

 یبرنامه ۵۵۹ حاوی و مسیر شانزده بر بالغ اکنون آموزیحرفه مسویرهای  .یابند دسو   مطملن کار به زودتر که

 .اس  تخصصی دروس
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 رد که آموزانیدانش .اس  اجباری آموزیحرفه هایرشته بیشتر و علمی هایرشته تمامی در خارجی زبان

 را زبان ینا تیصیل توانندمی کنند،می تیصیل نیس  اجباری انگلیسی زبان آنها در که ایحرفه هایرشته دیگر

 .کنند انتخاب اختیاری درس عنوان به

 ایبر که اس  دانشگاه به ورود عمومی شرایط به دسوتیابی  مسوتلزم  نخسو   سووئد،  در آموزش به ورود

 .اس  تیصیلی یبرنامه هر خاص شرایط به جوابگویی سپس و اس  یکسان هارشته یهمه

 در آن معادل هایدوره یا متوسطه دوم یدوره تیصیالت سال دو حداقل از اس  عبارت عمومی شورایط 

 ۲۵ حداقل که نفر یک .متوسطه مدارس در تیصیل سال دو معادل انگلیسی زبان عالوه، به بزرگساالن، مدارس

 تقاضیم تواندمی متوسطه، دوسال معادل انگلیسی سواد و مفید اشتغال یسابقه سال چهار و باشود  داشوته  سوال 

 .شود دانشگاه به ورود

 گروه ۴ به متقاضیان یهمه ابتدا .گیردمی صورت گزینش باشود،  خالی هایمیل از زیادتر متقاضویان  تعداد اگر

 شوندمی تقسیم

 .دارند متوسطه تیصیالت سال سه که کسانی .۱

 .دارند متوسطه تیصیالت سال دو که کسانی .۲

 .اندآورده دس  به بزرگساالن مدارس در را عالی موزشآ به ورود عمومی شرایط که کسانی .۳

 .اندشده شناخته شرایط دارای مفید، کار یسابقه و سن یواسطه به که کسانی .۴

 تایجن حسب بر سپس و گیردمی تعلق دانشگاه خالی میلهای از درصدی تعدادشان نسب  به گروه هر به

                                .گیردمی صوووورت گزینش کار، یسوووابقه کند، صووودق که کسوووانی برای و متوسوووطه تیصووویالت هاینمره

 اشتغال کار به گذشته سوال  سوه  عرض در که کسوانی  به دانشوگاه  هایمیل از تعدادی همواره نامه،آیین ابقمط

 .یابدمی اختصاص اند،داشته

 وظایف انجام در آموزشی هایگروه مدیران و شودمی اداره مدیر یک توسط تلفیقی یمتوسطه مدرسه هر

 در آموزاندانش تعداد .اسو   متغیر نفر ۱۵۹۹ تا ۳۹۹ بین مدرسوه  هر آموزاندانش تعداد .کنندمی کمک مدیر به

 تجوواوز نوفر  شووووانوزده  از عومولوی    کوالسوووهووای  در و نوفور   سوووی از عومووموواً   نوظوری   کوالسوووهووای 

 (۳۷۲و۳۷۱،صص۱۳3۲)فرجاد،.کندنمی
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 عالی آموزش
 زا ایپاره گذشته در که سوئد نام صاحب هایدانشگاه .دارد طوالنی ایسابقه سوئد در دانشگاهی آموزش

 بوده هنری و علمی مختلف هایزمینه در پژوهش پایبند سخ  اند،شده نوبل یجایزه کسب به موفق آن اساتید

 .هستند و

 فردی یعالقه و رضای  بین برخورد تیصیالت، عمق و کیفی  و دانشگاهها کمی یتوسعه بین برخورد

 نظام نظر مورد هایهماهنگی با دانشوووگاهها اسوووتقالل بین برخورد کار، بازار الزامات و انسوووانی نیروی نیاز با

 و دانشجویان مشوارک   یمسوأله  پروری،گزیده و گرائینخبه به اجتماعی عدال  و برابری یمسواله  سویاسوی،  

 یسالها در باالخره و دانشگاه یاداره و درسی هایبرنامه و اهداف ظیمتن و دانشگاهی گزاریسیاس  در کارکنان

 طرف از و طرف یک از جامعه پایینتر طبقات و کارکنان و دانشجویان طرف از یعنی پایین، و باال از فشار اخیر،

 ات ددا هم دس  به دسو   امکانات، کنندگانتوزیع و بودجه گزارانسویاسو    و اجرایی مسولوالن  اصورار  دیگر،

 .باشند پاسخگو جامعه نیازهای به پیش از بیش کنند وادار را دانشگاهها

 را مرتبط حال عین در و متمایز یجنبه سووه  عالی آموزش اصووالحات  یمسووأله  که اسوو   جه  بدین

 در پذیرش ادغام و متوسوووطه آموزش و اجبواری  و عمومی آموزش اصوووالحوات  بوازتواب   یکی .گیرددربرمی

 جنبه، ومینس باالخره و فرد عالئق و جامعه نیازهای با دانشگاهها فعالیتهای بیشتر انطباق دیگری .دانشگاههاس 

 و برجسته دانشوگاهیان  مطلق انیصوار  از دانشوگاهی  امور گزاریسویاسو    و گیریتصومیم  اختیار کردن خارج

 (۳۷۲و۳۷۱،صص۱۳3۲)فرجاد،.اس  نخبگان

 

 سوئد در عالی آموزش فعلی وضع
 جامعه از تریگسووترده طبقات روی بر دانشووگاه دربهای شوودن باز سوووئد، عالی موزشآ مهم هایجنبه از

 صووورت به زنان، و کارگر طبقات فرزندان ضوورر به کشووور این در عالی آموزش هم هنوز که چند هر .اسوو 

 کاهش حداقل، به را تعادل عدم این که اسوو  ایگونه به دانشووگاهها گریسووخ  ولی کند،می جلوه غیرمتعادل

 جه ، این از و اندیافته راه دانشوگاه  به اکنون هم - سون  یا شوغل  لیاظ به - مردم از وسویعتری  طیف .دهدمی

 میروم آن از قبالً که اس  داده قرار کسوانی  اختیار در را امکانات این جدید، مناطق در عالی آموزش گسوترش 

 .شدندمی متقبل باید را خاص هایهزینه آن، به دستیابی برای یا بودند
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 و مختلف مناطق به گیریتصوومیم قدرت واگذاری یمسووأله سوووئد، در عالی آموزش دیگر، هایجنبه از

 هک شوندمی شناخته دولتی واحد یک عالی، آموزش هایموسسه تمام اکنون .اس  غیرمتمرکز سویاسو    اجرای

 .ندپردازنمی ایشهریه دانشجویان، و هستند مرکزی دول  کارمندان آنها کارکنان

 و اس  عالی آموزش یکننده یاداره مرجع ترینعالی عالی، آموزش هایموسسه و دانشگاهها ملی هیأت

 لفمخت نهادهای نمایندگان از بیشووتر هیأت این اعضوای  .اسوو  مسولول  دول  هیأت برابر در مسوتقیم،  طور به

 .کارکنان ینماینده نفر دو جمله از هستند،

 به عالی آموزش هایموسوسه  و دانشوگاهها  یسوالیانه  یبودجه یارائه هیأت، این اصولی  وظایف از یکی

 هیأت یک دارای منطقه، هر و اس  شده تقسیم منطقه شش به عالی آموزش لیاظ از کشور .اس  دول  هیأت

 آن، یوظیفه .کندمی هدای  را منطقه آن در مسوووتقر عالی آموزش یموسوووسوووه چند که اسووو  عالی آموزش

 دول  هیأتها این اعضووای یکلیه .اسوو  کمتر و لیسووانس حد در هایآموزش یتوسووعه اهنگیهم ریزیبرنامه

 یموسوسووه  هر آن، بر عالوه .هسوتند  میلی یجامعه مختلف نهادهای ینماینده یک، هر و شووند می منصووب 

 ،دولتی نهادهای دیگر نمایندگان موسووسووه،  آن رئیس از که اسوو  اجرایی شووورای یک دارای عالی آموزشووی

 .اس  شده تشکیل دانشجویان و کارکنان نمایندگان و استادان نمایندگان

 وسطت که تیصیلی یبرنامه صد قالب در تر،پایین و لیسانس آموزشهای عموم آموزشی، ساختار لیاظ از

 .شودمی انجام اس ، شده تصویب مجلس

 نیازهای به جوابگویی برای کلی، طور به و کشندمی طول سال ۵/۵ تا سال یک از عالی آموزش هایبرنامه

 ها،هبرنام این بر عالوه .باشووند داشووته پایدار و مسووتمر یجنبه که نیازهایی البته اسوو  شووده طراحی کار بازار

 ذیهتغ نیز خاصی یبودجه از و شده طراحی میلی مقامات توسط که دارد وجود نیز میلی تیصیلی هایبرنامه

 .کنندمی

 اشتهگذ اجرا به خاصی افراد یا خود نیاز رفع برای که هسوتند  هاییبرنامه صویلی، تی هایبرنامه سووم  نوع

 .شووودمی ارائه خاص موضوووع یک مندانعالقه برای که اسوو  درسووی تک هایبرنامه چهارم، نوع .شووودمی

 .شودمی تصویب عالی آموزش هایموسسه یا دانشگاهها اجرایی شورای توسط گروه، سه هایبرنامه

 صیلتی کامل کار هفته یک معادل امتیاز هر .اس  شده تنظیم واحدی امتیازهای براساس موزشآ سویستم 

 .اس 

 .شودمی تقسیم سال نیم دو به سال هر .دارد وجود امتیاز چهل تیصیلی سال هر در

 اس  سال ۴ آن مدت حداقل که بشوند دکترا هایدوره وارد توانندمی کنند، کسب امتیاز هشتاد که کسانی

 .اس  آموزشی سط  این قسم  مهمترین تیقیقاتی، یرساله .اس  رساله ارائه و درسی مواد شامل و
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 از عدب دانشجو هر .اس  امتیاز یدرجه با قبول موارد ایپاره در و قبول / رد اساس بر گذارینمره سیستم

 .نیس  یلتیص دوره طول تابع دیپلم این .گرددمی نائل دانشگاهی دیپلم دریاف  به خود، تیصیل یبرنامه اتمام

 فوق مثال .اس  شده طی تیصویالت  سوط   و تیصویلی  یرشوته  معرف که اسو   همراه عنوانی با عموما ولی

 (.Ph.D)دکترا یا (M.A)لیسانس

 :زیر شرح به زمینه چهار در سوئد در عالی پرورش و آموزش یآینده هایسیاس 

 .افتهی توسعه کمتر و دورافتاده نقاط در واقع هایسسهٔ مو در بخصوص اقتصاد، و آموزش بین ارتباط .۱

 آموزشی کیفی  بهبود .۲

 تمرکز عدم بیشتر یاشاعه .۳

 یشرفتهپ آموزشهای امکانات و تسهیالت گسترش طریق از آموزش و تیقیقات نیاز مورد منابع تشکیل .۴

 .دکترا و

 معلمان یکلیه که اسو   قرار این از سوطه متو و عمومی آموزشوهای  برای دبیر تربی  در دانشوگاهها  نقش

 معلمان .باشد داشته وق  تمام دانشگاهی تیصیالت سوال  ۲/۵ حداقل باید اجباری آموزشوی  مقدماتی یمرحله

 یک هر اجباری، آموزش عالی یمرحله معلمان .بگذرانند را دانشگاهی تیصیالت سوال  سوه  باید میانی یدوره

 گاهدانش یک در هم را تربی  و تعلیم ساله یک یدوره یک باید حداقل که هسوتند  خاصوی  یرشوته  متخصوص 

 یرشووته در دکترا و لیسووانس فوق یدرجه دارای متخصووصووین عموماً متوسووطه دوم یدوره معلمان .بگذرانند

 و تندهس دانشگاهی تیصیالت دارای نیز ایحرفه و فنی دروس استادکاران و معلمان .هستند مربوط تیصویلی 

 و علیمت هایدوره در و داشته خود تخصصی یرشته در و ممتد یتجربه و کار یسابقه آنها بیشتر آن، رب عالوه

 (۳۷۷و۳۷۵و۳۷۴،صص۱۳3۲)فرجاد،.اندکرده شرک  دانشگاه تربین

 

 سوئد کشور های دانشگاه
 میدود ها رشووته بهار ترم )در بهار . ۲ زپایی . ۱ : دارد وجود تیصوویلی ترم دو سوووئد هایدانشووگاه در

 استثنای هب اس ، سوئدی هارشته اکثر برای لیسانس مقطع در آموزشی زبان و کترمی آموزشی سیستم هسوتند.( 

 ورود رایب و باشدمی انگلیسی نزبا به لیسانس فوق مقطع در هارشته کل و لیسانس مقطع در معدود رشته چند

 .باشید داشته IELTS ای TOEFLنزبا مدرک باید شما آنها به
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  لوند دانشگاه
 از یکی دانشگاه این دارد. دانشجو ۳3۹۹۹ اکنون هم دانشگاه این شد. تاسیس ۱۷۷۷ سال در دانشگاه این

 این .اس  گرفته قرار دارد قرار سوئد جنوب در که لوند شهر در دانشگاه باشد. می سوئد های دانشوگاه  بهترین

 نفر ۱۹۹۹۹۹ شهر این اس . الموم نمدر شهر نزدیک لوند تاریخی شهر اس . آلمان و دانمارک نزدیکی در شهر

 آورده وجود به شهر این در خوبی آموزشی مییط امر این و هستند دانشجو آنها از نفر ۳3۹۹۹ که دارد جمعی 

 زبان به را دکترا تیقیقاتی های زمینه و ارشد کارشناسی ی دوره ۵۹ مطالعاتی، واحد ۳۹۹ لوند دانشوگاه  اسو . 

 . کند می برگزار انگلیسی

 گوتنبرگ دانشگاه
 های دانشگاه از و دارد دانشجو ۵۹۹۹۹ گوتنبرگ دانشگاه اس . شده واقع گوتنبرگ شهر در دانشگاه این

 گسترده از یکی دپارتمان ۷۹ و علمی هیل  3 داشتن با گوتنبرگ دانشگاه همچنین باشد. می اروپا اصلی و عمده

 تنداش دانشگاه این بارز های صهمشخ از کیی باشد. می آموزشی های فرص  و رشته نظر از ها دانشوگاه  ترین

 چالمرز یعنی خود همشووهری دانشووگاه با نزدیکی همکاری دانشووگاه این اسوو . آموزش و تیقیق بین تعامل

 (۱شکل)دا.

 چالمرز دانشگاه
 معماری و تکنولوژی طبیعی، علوم ی زمینه در دانشووگاه این اسوو . واقع گوتنبرگ شووهر قلب در چالمرز

 ی آینده در اسوو   وار امید و دارد آموزش ی زمینه در همکاری سوووئدی  های کمپانی با المرزچ دارد. فعالی 

 در چالمرز کند. تر مندقدرت Bioscience و نانوتکنولوزی اطالعات، فناوری های زمینه در را خود نزدیوک 

 ایه دانشگاه بهترین از یکی امروزه و شود  تاسویس  چالمرز امیلوی نام به سووئدی  نیکوکار توسوط  ۱3۲۰ سوال 

 (۳۷۷و۳۷۷،ص۱۳3۲اس .)فرجاد، اروپا در صنعتی

 
 گوتنبرگ (دانشگاه۱شکل)
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 معلمان آموزش
 بنا ایالتی آموزشی نهادهای توسط ۱3۴۲ سال در سوئد کشور معلمان مقدماتی آموزش مراکز اولیه ساختار

 آموزشی ویژه مقررات وضع از پس جدی طور به سوئد درکشور علمانم آموزش که درحالیس  این شود.  نهاده

 ویژه مرکز ۳ و مرد معلمین آموزش ویژه مرکز ۷) معلمان آموزش مرکز۰درتعداد ۱3۷۲-۱3۷۵ سوووالهای طی

 ویژه به هاکلیسا عهده بر معلمان آموزش هایدوره برگزاری مسولولی   ۱۰۷3 سوال  تا گردید. ارائه زن( معلمین

 لمانمع آکادمیک غیر مراکز در معلمان آموزش هایدوره درابتدا که اس  داش .گفتنی قرار سوئد معجا کلیسای

 گردیدبرگزارمی

 داده وضعی  تغییر معلمان آموزش هایدانشکده به فوق مراکز از برخی۱۰۷3 سال از که درحالیس  واین

 . شد تعطیل نیز برخی و

 آموزش سیستم تی  معلمان آموزش مراکز کلیه عالی، زشآمو قوانین اصالح نتیجه در و ۱۰۷۷ سوال  در

 گذارده اجرا به ۱۰۰۳ سال طی معلمان آموزش جدید برنامه گرف . قرار کشور هایدانشکده و دانشوگاهها  ملی

 باشدمی استثنائی کودکان به ایهفته۱۹آموزشی هایبرنامه ارائه مذکور طرح اجرای هدف شد.

 چیس ؟TISUS آزمون

 قبول هب نیاز زبان سوئدی های رشوته  به ورود برای که سووئدی  زبان بر تسولط  اثبات برای  اسو  آزمونی

 (وwriting) نوشتاری بخش ، (reading) مطلب درک بخش سوه  از آزمون این دارید. امتیان این در شودن 

 لاس هر امتیان این باشد. می شفاهی صورت به مصاحبه و کتبی نخس  بخش دو که (speaking) مصاحبه

 ی هزینه شود. می برگزار به ها خانه سفارت در آزمون این سووئد  از خارج در شوود.  می برگزار نوب  چند در

 سوئد از خارج در اس  باشود.)ممکن  می کرون ۲۹۹۹ سووئد  از خارج در و کرون ۱۷۹۹ سووئد  در آزمون این

 این در شووما و ندارد وجود ای رهنم آیلتس و تافل برخالف آزمون این در گردد( دریاف  نیز جانبی های هزینه

  (۳۷۷،ص۱۳3۲مردودی.)فرجاد، یا گیرید می قبولی ی تمره یا آزمون
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 گیری نتیجه
 از خیربر میباسووتی رسووید خواهیم شووده یاد هدف به ما اینکه بر عالوه گف  میتوان نتیجه در به که آنچه

 گیرد، قرار نظر ،مد مقایسووه مورد های کشووور مختلف های زمینه باید اوال دهیم. قرار نظر مد هم را مالحظات

 ها ویژگی یمطالعه بدون ولی آموخ  تجربه دیگران های پیروزی یا ها شووکسوو  از میتوان که اسوو  درسو  

 بس . کار به را آن نمیتوان کشوری هر ویژه وشرایط ها کشور وخصوصیات

 اخذ رد تاریخی گذشته و ملی فرهنگ نیز و جهانی و ،دینی،انسانی ارزشی های ،معیار فرهنگی های تفاوت ثانیا

 ومیب تطبیقی پرورش و آموزش های یافته باید دیگر عبارت به . باشووود نظر مورد دیگران تجوارب  پوذیرش  و

 . شود سازی

 عاطفی، شناختی های جنبه به که هایی کشور پرورش و آموزش که اس  این نظرگرف  بایددر که سووم  ینکته

 اند. آورده دس  به مختلف های بخش در را بازدهی بیشترین اس  شده توجه توام صورت به مهارتی و
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   فارسی: منابع
 

 دوم رشد،جلد ،انتشاراتتطبیقی پرورش و آموزش،۱۳3۲علی، فرجاد،میمد

 فرهنگی دانشگاهی،بخش جهاد ،انتشاراتپرورش و آموزش تحول تاریخ،۱۳۴۰زاده،احمد، آقا

 رشد ،انتشاراتتطبیقی پرورش و آموزش،۱۳۴۰میمد،، مشایخی

 اصفهان مشعل تشاراتن،اتطبیقی پرورش و آموزش،۱۳۴3، علی، مقدس پور

 رشد ،انتشاراتجهانی تربیتو تعلیم تطبیقی و تکوینی روند، ۱۳۷۷اهلل، ،امان صفوی
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